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Sammandrag 
 
Med Basel II och dess regelverk som grund undersöker vi i denna uppsats vilka egenskaper 

som kommit att spela en viktig roll i tillämpningen av schablonmetoden och IRK-metoden, 

som banker officiellt tillämpar vid beräkning av kapitaltäckningskravet. Nyinstitutionell teori 

har legat som grund för att undersöka om behovet av legitimitet hos svenska banker kunnat 

förklara dessa val. Tidigare forskning har identifierat egenskaperna storlek, resurser och 

klientportfölj hos banker, vilka utgjort studiens avgränsning. Vi fann att bankers behov av 

legitimitet varierar mellan egenskaperna, resultatet kan till viss del förklara deras tillämpning 

av schablon- och IRK-metoden.  

 

Nyckelord: Basel II, IRK-metoden, kapitaltäckningskrav, kreditrisk, legitimitet, 

nyinstitutionell teori, schablonmetoden.  
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Ordlista  
Begrepp och förkortningar 
 
Exponering - när en investerare eller kreditgivare utsätter sig för risk för en viss marknad, grupp, person eller 

dylikt. 

Exponeringsbelopp – den summa av ett lån banken riskerar förlora vid fallissemang.  
Riskklasser - enligt regelverken givna riskvikter inom en kategori av låntagare i schablon- och IRK-metoden. 
Fallissemang - låntagarens misslyckande att fullgöra sina betalningsskyldigheter enligt villkor (konkurs, 

bankrutt). 
Intern riskklassificeringsmetod (IRK-metoden) - en intern metod för att beräkna kapitaltäckningskrav för 

kreditrisk efter medgivande från finansinspektionen. 

Kapitalbas - summan av primärt1 och supplementärt2 kapital. 
Kreditrisk - Risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser. Att förväntade intäkter från lånet (ränta & 

kapital) inte kan betalas till fullo av låntagaren. 
Legitimitet – Att de åtgärder som en organisation tar är önskvärda, korrekta eller lämpliga. Legitimitet uppnås 

när organisationen möter förväntningarna som skapas av samhällets regler och värderingar. 

Likviditetsrisk - risken att en plötslig förändring av bankens likviditet som medför risken att inte kunna infria 

sina betalningsförpliktelser. Det medför kostnader för att förvärva kapital.  
Riskvikter - bestäms utifrån kundens framtida betalningsförmåga. En hög riskvikt innebär att kunden är av 

högre risk. 
Schablonmetoden - en standardiserad och mer risktålig metod för att beräkna kapitaltäckningskravet för bland 

annat kreditrisk. 
Systemviktiga banker - banker i Sverige som tillsammans står för 80 % av marknadens utlåning och 75% av 

marknadens insättningar. Dessa är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.  

 
 

BIS - Bank of International Settlement 
EAD - Exposure at Default (exponering vid fallissemang) 
LGD - Loss Given Default (förlust givet fallissemang) 
PD - Probability of Default (sannolikhet för fallissemang) 
SFS - Svensk Författningssamling 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Primärt Kapital är eget kapital minskat med förluster under löpande räkenskapsår, immateriella anläggningstillgångar och nettovinst som 
uppkommer till följd av kapitalisering av framtida inkomster av värdepapperisering som ger en kreditförstärkning till positioner i 
värdepapperiseringen. 
2 Supplementärt kapital - efterställda skuldförbindelser med en ursprunglig löptid på minst fem år. I det primära eller supplementära 
kapitalet ingår dessutom värdet av förlagsinsatser samt kapitaltillskott och reserver. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Den globala ekonomin har upplevt flertalet finansiella kriser genom tiderna och krascher på 

finansmarknader har visat sig komma allt tätare (Scocco, 2009). Banksystemet har visat sig ha 

en stor roll i framväxten av finansiella kriser genom deras kreditgivning till samhället. 

Bankerna har reagerat på denna ökning av ekonomisk turbulens genom att införa ett utökat 

skydd mot kreditförluster. Med anledning av det har riskhantering och regleringar blivit ett 

allt viktigare hjälpmedel för banker att skydda sig mot en mer volatil finansmarknad (Sveriges 

Riksbank, 2011).  

 

Som en viktig del i att kontrollera den risk som kreditgivning medför i den globala ekonomin, 

har gemensamma krafttag tagits genom införandet av Baselregelverket som innefattar Basel I, 

Basel II samt den pågående implementeringen av Basel III. Utvecklingen har mynnat ut i 

modeller för att beräkna kreditrisken vid kreditgivning med avsikten att förhindra kollapser av 

banker och andra finansiella institut (Saunders & Altman, 1998). Som en del av 

Baselregelverkets mål att skydda banker har kapitaltäckningskrav växt fram, där regleringar 

tvingar banker att hålla en viss andel kapital i kapitalbasen som reserv mot oväntade 

nedgångar (Sveriges Riksdag, 2013). Denna reserv ska agera buffert för de förluster som kan 

uppstå i och med den kreditrisk, marknadsrisk3 och operativa risk4 som banken utsätter sig för 

(SFS 2006:1371).  

 

För att beräkna kapitaltäckningskravet finns två metoder att tillämpa, vilka båda 

implementerades genom Basel II. Den första av dessa är Schablonmetoden som är den 

standardiserade metoden där kreditbetyg från godkända kreditinstitut används för att beräkna 

kapitaltäckningskravet (Finansinspektionen, 2015). Den andra metoden är en Intern 

Riskklassificeringsmetod (IRK-metoden) där bankerna med hjälp av egenskattade parametrar 

baserade på historisk data av tidigare förluster, kan beräkna sitt kapitaltäckningskrav 

(Finansinspektionen, 2007).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Marknadsrisk är den risk som finansiella institutioner tar genom sitt deltagande på de finansiella marknaderna. Institutionernas resultat och 
eget kapital kan fluktuera utefter dess positioner inom räntehandel, valutahandel, aktiehandel och råvaruhandel. 
4 Operativ risk utgör den förlust som interna processer inom organisationen kan ge upphov till. Mänskliga faktorer såväl som systemfel och 
rutiner skapar kostnader för verksamheten vid fel, oönskade utfall och haveri.	  
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1.2 Problematisering 

Beroende på vilken metod som tillämpas vid mätning av kapitaltäckningskravet kan det bidra 

till en asymmetrisk effekt mellan banker på marknaden (Lind, 2005; Eriksson, 2008). Denna 

effekt påvisas i en studie gjord på banker i Sverige där kapitaltäckningskravet efter införandet 

av Basel II i genomsnitt sjönk med 1,2 % vid tillämpning av schablonmetoden medan IRK-

metoden sänkte kapitaltäckningskravet med 25,8 % (Finansinspektionen, 2006). De banker 

som idag använder IRK-metoden får ett minskat kapitaltäckningskrav för sin utlåning, då de 

kan bestämma kapitaltäckningskravet utifrån en mer finkalibrerad modell av egenskattade 

parametrar (Hakenes & Schnabel, 2011). Med schablonmetodens högre kapitaltäckningskrav 

måste en bank hålla mer kapital, något som är kostsamt men som också gör att 

riskkänsligheten blir lägre då banken har en större buffert (Sveriges Riksbank, 2011). 

Snedvridningen som valet av metod skapar ger upphov till frågor kring systemets lämplighet 

och om regelverket inom Basel II skapar olika förutsättningar banker emellan (Carter et al, 

2004).  

 

Utöver de olika förutsättningarna som regelverket skapade, fanns det en viktig aspekt som 

Basel II ej tog i beaktning vid införandet av schablonmetoden och IRK-metoden. Moosa 

(2010) poängterar bankers inflytande som viktiga grundpelare i en fungerande ekonomi, 

vilket medför höga förväntningar från allmänheten på hur de agerar. Moosa (2010) ansåg att 

Basel II inte tog hänsyn till allmänhetens förtroende för banken och de konsekvenser som kan 

uppstå om förtroendet sjunker, ryktesspridning har bevisligen varit en bidragande orsak till 

ekonomiska nedgångar för banker (Scocco, 2009). Deephouse (2005) menar att det finns ett 

behov av att framstå som legitim gentemot privatpersoner och företag, för att de ska anförtro 

dem att säkra och förvalta deras medel. En organisation uppnår legitimitet genom att agera på 

ett önskvärt och korrekt sätt utifrån de regler och värderingar som skapats av samhället 

(Deephouse, 2005). Enligt DiMaggio och Powell (1983) och Eriksson-Zetterquist (2009) 

borde bankers strävan efter legitimitet leda till att de efterliknar framgångsrika konkurrenter 

och deras processer. Enligt nyinstitutionell teori kan IRK-metodens lägre 

kapitaltäckningskrav och finkalibrig riskbedömning, jämfört med schablonmetodens högre 

standardiserade kapitaltäckningskrav, utgöra ett mål för banker att tillämpa IRK-metoden.  

 

Tidigare forskning identifierar vissa egenskaper hos banker som kan vara avgörande vid 

mätning av kapitaltäckningskrav gällande kreditrisk. Carter et al. (2004), Moosa (2010) och 

Rodriguez (2002) identifierade bankers storlek som en avgörande egenskap i valet mellan 
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schablonmetoden och IRK-metoden. Hakenes och Schnabel (2011) såväl som Herring (2004) 

identifierade utöver storlek även bankers resurser, medan Repullo och Suarez (2004) och 

Ruthenberg och Landskroner (2008) påvisade bankers klientportfölj som en viktig egenskap i 

beslutsprocessen. Utifrån egenskaperna storlek, resurser och klientportfölj kan banker ha olika 

behov av att eftersträva legitimitet. Denna ytterligare dimension ger en ny infallsvinkel till att 

bättre förklara bankers tillämpning av schablonmetoden och IRK-metoden, utifrån 

metodernas tidigare påvisade olikheter.  

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Denna uppsats ämnar utifrån nyinstitutionell teori undersöka huruvida behovet av legitimitet 

hos banker har påverkat vilken metod, av schablonmetoden och IRK-metoden, som officiellt 

tillämpats vid beräkning av kapitaltäckningskravet. Studien genomförs genom att undersöka 

bankers storlek, resurser och klientportfölj.  

 

Kan bankers behov av legitimitet förklara deras tillämpning av schablonmetoden och IRK-

metoden, utifrån egenskaperna storlek, resurser och klientportfölj? 
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2. Praktiskt ramverk 
Detta avsnitt avser förklara avgränsningens uppbyggnad och underlätta för läsarens fortsatta 

läsning. Avsnittet behandlar regelverket Basel II och dess innebörd, vilket ger en djupare 

förklaring till studiens centrala begrepp. 

2.1 Regelverket Basel II  

Med syfte att undgå finansiella kriser, introducerades kapitaltäckningsregler som skulle gälla 

internationellt. Regelverket, vilket döptes till Basel I, ökade bankers soliditet på den 

internationella finansmarknaden genom att tvinga dem till att hålla en viss andel kapital 

relaterat till sin utlåning och övriga finansiella verksamhet (Bank of International Settlements, 

2004). Med implementeringen av Basel I skulle banker eftersträva en kapitaltäckningsgrad 

om minst åtta procent av kapitalbasen, som en buffert mot den kreditrisk, operativa risk och 

marknadsrisk som dessa utsätter sig för. Kapitaltäckningskravet utvidgades i samband med 

implementeringen av Basel II, där kapitaltäckningskravet specificerades och kategoriserades 

ytterligare. Basel II gav banker chansen att själva välja hur de riskklassificerade sina 

exponeringar genom tillämpningen av en schablonmetod eller IRK-metod (Lind, 2005). 

Genom EU-direktiv blev implementeringen av Basel II bindande för Sverige sedan lagen 

trädde i kraft februari 2007 (Finansinspektionen, 2007).  

 

Regelverket Basel II är strukturerat kring tre pelare. I denna studie studerar vi den första 

pelaren. Denna fastslår att finansiella institutioner ska hålla ett visst kapital i buffert för den 

kreditrisk dessa tar. Kreditrisk ses som den mest inflytelserika komponenten bland de risker 

dessa utsätter sig för, således är det en viktig del i institutionernas verksamhet (Skogström, 

2005). Kreditrisk är risken att drabbas av ekonomisk förlust som följd av att motparten inte 

kan fullfölja sin kontraktsenliga förpliktelse gentemot borgenären (Handelsbanken, 2014). 

Utmärkande hos systemviktiga banker i Sverige är att 80-90 % av kapitaltäckningskraven 

består av kapital för kreditrisk (Finansinspektionen, 2009). Framsteg har gjorts i att modellera 

kreditrisken genom kreditportföljer. Dessa portföljer gör det lättare att kvantifiera kreditrisken 

och därigenom möjliggöra enklare utvärdering och aktivt förvaltande av kreditportföljerna 

(Gordy, 2000; Saunders & Altman, 1998).                      
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2.1.1 Riskklassificering 

För att beräkna det kapital banken ska hålla i buffert för de krediter den utfärdar, tillämpas en 

riskklassificering av krediten. Syftet med en riskklassificering är att återge och fånga samtliga 

risker i bankens låneverksamhet genom att säkerställa att banken håller en viss kapitalbas som 

skydd mot eventuella fallissemang som en kredit kan ge upphov till. Antalet fallissemang 

tenderar öka vid konjunktursvängningar och annan finansiell oro då fler näringsidkare och 

privatpersoner utsätts för ekonomiska nedgångar. Vid varje exponering banken utsätter sig för 

vid kreditgivning, ska denna därför beräkna fram ett belopp som banken ska hålla i egen 

reserv. Beloppet beräknas enligt schablonmetoden eller IRK-metoden, genom riskklasser som 

tilldelats den specifika krediten (SFS 2006:1371).  

  

2.1.2 Schablonmetoden 

I schablonmetoden fastställs kapitaltäckningskravet för kreditrisk genom en tillämpning av ett 

antal riskklasser och kreditbetyg satta av kreditvärderingsföretag. Här delas bankens 

exponeringar in i 16 riskklasser (European Commission, 2006).  Riskklasserna kategoriserar 

låntagare i olika grupper beroende på vem låntagaren är, exempelvis företag, hushåll eller 

lokala myndigheter. Tabell 1 och 2 visar riskklasser gällande företag och stater, vilka är två av 

de totalt 16 riskklasserna som används. Inom varje riskklass finns ett flertal olika riskvikter, 

där riskvikten tilldelas en låntagare beroende på dennes kreditbetyg från 

kreditvärderingsföretag. Kreditbetyget som används för att beräkna exponeringsbelopp 

bestäms av kreditvärderingsföretag godkända av Finansinspektionen. (SFS 2006:1371). Av 

Finansinspektionen godkända kreditvärderingsföretag är Moody’s Investors Services, DBRS, 

Fitch Ratings och Standard and Poor (Finansinspektionen, 2015). Saknar låntagaren 

kreditbetyg från ett kreditvärderingsföretag tilldelas den automatiskt en riskvikt enligt 

“unrated”, vilket två exempel av riskklasser illustrerar i tabell 1 och 2.  

 

Exponeringsbelopp, den summa banken riskerar att förlora om låntagaren inte kan uppfylla 

sina åtaganden gentemot banken, multipliceras med aktuell riskvikt där produkten blir ett 

riskvägt exponeringsbelopp. Produkten ska sedan sättas i relation till bankens 

kapitaltäckningskrav om att hålla minst 8 % av alla de riskvägda exponeringsbelopp som 

krediterna gett upphov till (Finansinspektionen, 2006).  
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Tabell 1 - Riskklasser kredit till stater 

 
Källa: Bank of International Settlements (2006a).  

 

Tabell 2 - Riskklasser kredit till företag 

 
Källa: Bank of International Settlements (2006a).  

 

2.1.3 Intern Riskklassificeringsmetod      

Istället för att tillämpa schablonmetoden kan finansiella institut använda en intern 

riskklassificeringsmetod, även kallad IRK-metoden. Här ges finansiella institut större chans 

att efter sin egen verksamhet påverka sin utformning av riskklassificeringen. Istället för att 

använda externa kreditbetyg för att bestämma det riskvägda exponeringsbeloppet görs 

värderingen enligt en intern utvärderingsprocess som är utvecklad av banken. Antalet 

riskklasser som används i schablonmetoden har i IRK-metoden konsoliderats till mellan fem 

och sju riskklasser (Handelsbanken, 2014). Dessa riskklasser kan sedan på bankens initiativ 

delas in i mindre grupper beroende på hur denna vill kategorisera sina låntagare.  

  
Varje riskklass delas i sin tur in i tre dimensioner. Probability of Default (PD) anger 

sannolikheten för att låntagaren ska fallera i återbetalningen av sitt lån. Exponeringsvärdet 

(EAD) anger hur stor exponering banken förväntas ha om fallissemang inträffar. Loss Given 

Default (LGD) anger den förlust som banken gör vid eventuellt fallissemang (Handelsbanken, 

2014). Multipliceringen av PD, EAD och LGD används sen för att räkna fram den totala 

förväntade förlusten av ett fallissemang, enligt uttrycket nedan (Finansinspektionen, 2007):  

 

PD * LGD * EAD = förväntad förlust 
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3. Teoretisk referensram  
Detta avsnitt förklarar den teori som ligger till grund för vår studie. Vi inleder med att 

presentera nyinstitutionell teori och behovet av legitimitet. Vidare redogör vi för tidigare 

forskning kring egenskaperna storlek, resurser och klientportfölj, med dess inverkan på valet 

av mätningsmetod. 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Basel II och dess tvingande regler kring kapitaltäckning och redovisning förtydligar 

regleringarnas inverkan på den finansiella marknaden. Regelverkets kostsamma lagar och 

regler slår negativt mot finansiella institut då det blir en ökad kapitalkostnad för banken, men 

den nyinstitutionella teorin framhäver regleringarnas fördelar (Riksbanken, 2010; Lind, 

2005). Under 80-talet myntades begreppet “The New Institutionalism”, med sitt ursprung i 

den klassiska institutionella teorin (Tengblad, 2006). Den äldre institutionella teorin belyser 

hur organisationer väljer att följa regler och lagar, istället för rationella sätt att handla. När 

omvärlden kring organisationen influeras av generella trender på marknaden, ses 

organisationen istället som stabil, där den endast efter noggrant övervägande och långt gående 

interna processer anpassar sig till externa faktorer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av den institutionella teorin, där den tidigare 

fokuserar mer på organisationens förhållande till den direkta omvärlden den agerar i. Meyer 

och Rowan (1977) beskriver nyinstitutionell teori som organisationers strävan att följa externa 

krav, åtminstone på ett rituellt plan, för att uppnå legitimitet bland aktörer och klienter i sin 

bransch. Implementeringar av byråkratiska processer görs för att utåt sett visa på en rationell 

och modern organisation. Eriksson-Zetterquist (2009) går ett steg längre med att beskriva 

organisationer som nonchalanta om de inte efterföljer denna strävan:  

 

“Skulle en organisation välja att inte ta till sig dessa myter så kommer den framstå som nonchalant, avvikande 

och kanske även icke-legitim. En organisation utan vedertaget redovisningssystem är ett exempel på just 

nonchalans och avvikande. Den kommer att ha svårigheter att uppfattas som legitim av omgivningen”. 

 

Deephouse (2005) definierade legitimitet som en generaliserad uppfattning om att de åtgärder 

som en organisation tar är önskvärda, korrekta eller lämpliga. Legitimitet uppnås när 

organisationen möter förväntningarna som skapas av samhällets regler och värderingar. 

Samhället reagerar och utvärderar organisationens handlande, organisationerna besitter 

således en viss grad av legitimitet, men denna skapas subjektivt av organisationens 

intressenter i samhället efter hur organisationen möter dessa förväntningar. Mängden 
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intressenter som följer organisationen avgör även hur stor effekten på legitimitet blir utefter 

organisationens handlande (Deephouse, 2005; Suchman, 1995). En organisation söker främst 

legitimitet från de intressenter i samhället vars resurser denna är mest beroende av, för att 

säkerställa tillgången till framtida resurser (Ashforth och Blake, 1990). 

 

Strävan efter att framstå som legitim gentemot intressenter får organisationer att efterlikna 

varandra. Framgångsrika aktörer med kredibilitet ses som förebilder och deras processer blir 

mål för kopiering. Organisationerna kommer att utveckla sina formella strukturer så att de blir 

lika till formen (Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio och Powell (1983) kallar fenomenet 

för “isomorfism”, där författarna presenterar tre varianter; tvingande, normerande och 

imiterande isomorfism. Då svenska banker är skyldiga att tillämpa Basel II och dess regelverk 

är den tvingande isoformismen tydlig. Den tvingande isoformismen uppstår genom 

påtryckningar från institutionella regler skapade av stater, myndigheter och andra auktoritära 

organ. Genom stiftande av lagar och inflytande över tilldelningen av resurser är dessa 

överordnade näringslivet, således ses den tvingande isoformismen som en orubblig kraft, vars 

implementering får branscher att bli mer lika till formen (Eriksson-Zetterquist, 2009; 

DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Den tvingande isomorfismens närvaro är relevant i tillämpningen av Basel II och dess regler. 

I den imiterande isoformismen finner vi resultatet av organisationers behov att efterlikna 

framgångsrika aktörer inom samma bransch. De processer och strukturer som av de 

framgångsrika aktörerna ses som legitima kommer att tillämpas av de andra aktörerna. Den 

imiterande isoformismen kommer att ske även om förändringen inte är optimal för den 

imiterande aktören (Carpenter & Feroz, 2001; Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & 

Powell, 1983). Bristen av effektivitet motiveras av organisationens vilja att framstå som 

lämplig, modern och rationell. Förändringarna visar på ansvar och sunda värderingar kring de 

risker som tas i näringsverksamheten (Eriksson-Zetterquist, 2009). En bank är väldigt mån om 

att framstå som stabil och tillförlitlig. Såväl i bra som dåliga tider gynnas banken av 

allmänhetens och övriga kreditinstituts uppfattning om dess sundhet (Deephouse, 2005). 

Således förutsätter den nyinstitutionella teorin att ekonomiska aspekter kan värderas 

annorlunda med hänsyn till andra positiva egenskaper som en reglering medför.  
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Trots vad som kan ses som positiva effekter, finns ett problem i vågspelet mellan effektivitet 

och legitimitet. Det rör den konflikt som uppstår när implementeringen av de imiterande 

processerna motsätter sig organisationens effektivitetskrav. De kostnader och den kompetens 

som krävs för implementeringen motiveras inte alltid av verksamhetens omfattning, det blir 

för låg marginalnytta av implementeringen (Meyer & Rowan, 1977; Eriksson-Zetterquist, 

2009).  

 

3.2 Tidigare forskning 

Tidigt påvisade Rodriguez (2002), åtföljt av Moosa (2010), den snedvridande effekten som 

användandet av schablonmetoden och IRK-metoden kan ge upphov till. Små banker5, som 

endast är nationellt verksamma, hamnar i underläge gentemot de större aktörerna som 

använder de sofistikerade kalkyleringsmetoderna inom IRK-modellen. Redan innan 

implementeringen av Basel II visade Carter et al. (2004) på att större aktörer hade en 

komparativ fördel i sin organisation. Genom tillämpning av IRK-modellen kan de uppnå lägre 

kapitaltäckning, i jämförelse med den standardiserade schablonmodellen, vilket resulterar i 

lägre kapitalkostnader för de större aktörerna. Det ger i sin tur kostnadsspecifika fördelar som 

de inte kan uppnå när de större aktörerna pressar ner marknadsräntor och priser. Forskning 

gjord på amerikanska banker har bekräftat det sistnämnda, där aktörer som tillämpade IRK-

modellen tenderade att skilja sig i lån till små- och medelstora företag, jämfört med små 

regionala banker. Banker med IRK-modellen kunde med mindre kapitaltäckning som grund 

öka sin kreditexpansion och ta marknadsandelar (Berger, 2006). Dock identifierade även 

författaren en komparativ fördel hos små banker som agerade lokalt i en region. Dessa kunde 

genom nära relationer till lokala små- och medelstora företag ta marknadsandelar, samtidigt 

som de utnyttjade den lokala kännedomen för att ta beslut vid utlåning.  

 

IRK-metoden innebär stora teknologiska investeringar för riskhantering som bidrar till att små 

banker väljer att avstå från att införa den. Herring (2004) bekräftar detta, där han identifierar 

regelverkets komplexitet som stor kostnadsdrivare och resurskrävande vad gäller 

riskhanteringssystem och dokumentation av historik. Även Hakenes och Schnabel (2011) 

identifierar riskhanteringssystem som resurskrävande för banker. Till egenskapen resurser 

inkluderas IT-stöd, kompetens samt tillgången till historisk data av låneverksamheten i 

banken. Hakenes och Schnabel (2011) utvidgar sitt resonemang med att snedvridningen av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Berger (2004) definierade dessa som banker med mindre än 1 miljard USD i balansomslutningen. 
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den konkurrens som uppstår i sin tur ökar den totala risken för banksektorn. IRK-modellen 

resulterar i lägre kapitalbuffertar, vilket urholkar bankers uthållighet vid dåliga tider. Vidare 

tvingas små banker som använder schablonmodellen att ta större risk för att konkurrera om 

marknadsandelarna, gentemot banker som använder IRK-metoden (Hakenes & Schnabel, 

2011).  

 

I sin studie rapporterade Herring (2007) att IRK-metodens kostsamma implementering höjde 

krav från större banker på den amerikanska marknaden att få tillämpa schablonmetoden. 

Dessa menade att de fasta kostnader som metoden medförde inte kunde motiveras av 

metodens fördelar. En tillämpning av schablonmetoden ansågs medföra lägre fasta kostnader, 

samtidigt som den gjorde processen kring kapitaltäckningskravet mer transparent. 

Schablonmetodens högre kapitalkostnad (genom sitt högre kapitaltäckningskrav) sågs även 

som ett pris aktörerna kunde betala för att reducera risken (Moosa 2010). I sin forskning 

kunde Herring (2007) även identifiera en tydlig kritik mot de amerikanska bankernas krav på 

införandet av schablonmetoden. Metodens riskkänslighet menades vara bristfällig, där 

riskklassificering inte var lika finkalibrig. Vidare förutspåddes den fria marknaden inte stödja 

bankernas val att gå ifrån den konkurrenskraftigare IRK-metoden.  

  
Vad gäller riskhantering visade Moosa (2010) på hur skillnaderna i de finansiella 

institutionernas struktur avgjorde hur väl de klarade finanskrisen 2008. Såväl företagets skala, 

affärsmix, riskaptit och strategiska mål influerar riskhanteringen. Basel II och dess fokus på 

kapitaltäckning tillgodoser inte alla dessa aspekter och ses därför som statiskt i förhållande till 

de problem som ligger till grund för regelverket. Moosa (2010) hävdar att en ökad 

kapitaltäckning visserligen leder till en bättre möjlighet att klara en finanskris men att 

efterföljderna i form av ryktesspridning kring banken på medellång sikt ändå kan försätta den 

i en problematisk situation. 

  

Utöver Moosa (2010) pekar även Klomp och Haan (2012) ut bankers storlek som avgörande 

vid tillämpning av kreditvärderingsmetod. De identifierar även associationsform som en 

viktig del i bankens egenskap av storlek och hur regleringarna utifrån denna påverkar deras 

verksamhet. Aktiebolag har intresse av att maximera avkastningen för sina aktieägare, således 

skulle det motivera en metod med lägre kapitaltäckning vid beräkning av kreditrisk. I sin 

studie fann de även att banker med en hög riskprofil i större utsträckning påverkades av 

regleringarna, i motsats till en bank med låg riskprofil. Små banker med låg riskprofil kan 
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därför ses som mindre benägna att eftersträva den avancerade IRK-modellen. Repullo och 

Suarez (2004) och Ruthenberg och Landskroner (2008) påvisar även skillnader i 

klientportföljerna mellan banker som tillämpar schablonmetoden och IRK-metoden. De 

företag som anses utgöra låg kreditrisk för banken tenderar att få bättre lånevillkor från 

banker som tillämpar IRK-metoden, medan företag med hög risk får bättre villkor hos de 

banker som tillämpar schablonmetoden, då den senare är mindre riskkänslig som resultat av 

det högre kapitaltäckningskravet. Som följd av det sökte sig således företag med låg och hög 

riskprofil till det alternativ som gav dem bäst villkor.  

 

Slutligen påvisade Altman (2001) schablonmetodens uppbyggnad av riskklasser som ett 

incitament att behålla metoden när banken hade en stor andel låntagare som saknade 

kreditbetyg från kreditvärderingsföretag. Dessa ges en riskvikt på 100 %, medan företag som 

har ett lågt kreditbetyg från kreditvärderingsföretag ges en riskvikt på 150 % (Tabell 1). De 

som saknar kreditbetyg är ofta småföretag, således prioriterar banker med schablonmetoden 

teoretiskt småföretag utan kreditbetyg framför de som faktiskt har ett kreditbetyg. Således kan 

strävan efter lägre kapitaltäckning i sin klientportfölj ses som en ökning av risken i denna.  
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4. Metod 
Detta avsnitt avser redogöra för den metod som har använts för att genomföra vår studie. 

Avsnittet förklarar studiens tillvägagångssätt och presenterar löpande studiens reliabilitet 

och validitet.  

4.1 Val av forskningsmetod 

För att besvara vår frågeställning tillämpas en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Med 

en deduktiv ansats menas att vi bildat oss förväntningar utifrån vald teori med vilken vi vill 

förklara insamlad empiri (Backman, 2008). Valet av en deduktiv ansats anser vi är relevant 

för vår studie, där tidigare forskning och nyinstitutionell teori ligger till grund för att förklara 

den empiri som samlats in från intervjuerna med våra utvalda respondenter.  
 

Vårt kvalitativa metodval motiveras av att vi söker beskrivande svar i hur våra utvalda 

banker, utifrån behovet av legitimitet, har resonerat kring metodval vid beräkning av 

kapitaltäckningskrav. En kvalitativ studie tillåter oss till vidare analys av respondenternas 

svar, samtidigt som utveckling av resonemang kan göras (Jacobsen, 2002). Syftet är därmed 

att få ett djupare och ett mer beskrivande perspektiv av verkligheten.  

 

Vidare stärks valet av intervjuer vid datainsamling av Easterby-Smith et al. (2008), Jankowicz 

(2005) och Saunders et al. (2009) som motiverar intervjuer när ämnets komplexitet kräver 

utvidgande av resonemang. Dessa intervjuer har därmed genomförts i samarbete med ett 

mindre antal banker på den svenska finansmarknaden där relevant tjänsteman med erfarenhet 

av kreditrisk och Basel II regelverket varit respondent. Samtliga objekt som intervjuats har en 

betydande ansvarsposition inom sin avdelning, vilket gör att de innehar relevant information 

om ämnet för att kunna utföra sitt mandat. I och med att en intervjustudie är tids- och 

resurskrävande inkluderas ett mindre antal respondenter i vår studie, där kvalitativ tillämpning 

av metod ger en fördel i dess djupare och mer detaljerade förklaring av data. Denna egenskap 

uppnås av primärkällornas egen tolkning av verkligheten, i förhållande till de förkunskaper 

och erfarenheter de besitter (Jacobsen, 2002).  

 

4.2.1 Semi-strukturerad intervju 

De primära källorna som har legat till grund för empirin i denna studie har intervjuats genom 

semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer tillåter intervjuaren att anpassa 

materialet under konversationens gång, vilket har möjliggjort en dynamisk dialog där 
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följdfrågor ställts för att specificera och utvidga resonemang från intervjuobjektets sida 

(Saunders et al, 2009). Semi-strukturerade frågor i synnerhet lämpar sig när ett större antal 

ämnen ska behandlas. I våra intervjuer utgår vi från en lista med ett fåtal kategoriserade frågor 

som ska behandlas utifrån respektive område som vi undersöker, exempelvis bankens storlek. 

Dessa frågor kan variera från intervju till intervju beroende på vilken bank som våra frågor 

har ställts till för att följa forskningens syfte och frågeställning. Holme och Solvang (1997) 

hävdar att ordningen av frågor till viss mån ska vara sekundära för agendan i intervjutillfället. 

Istället har våra respondenter fått styra utvecklingen för att uppmuntra till deras egna 

utläggningar om de uppfattningar och erfarenheter som de har kring införandet av metod för 

att beräkna kapitaltäckningskrav för kreditrisk. 

 

Respondenterna har endast blivit informerade om vad studiens huvudsyfte är och har därmed 

inte fått ta del av intervjufrågorna innan intervjun, detta för att minimera intervjuareffekten; 

att de svarar enligt vad de tror de förväntas att svara (Bell, 2006). Intervjuerna har skett på 

respondenternas arbetsplats och under arbetstid där intervjuernas längd har varierat mellan 

45-90 minuter. Således kan det finnas i respondentens intresse att inte ifrågasätta materialet 

för att begränsa den tid som intervjun tar från deras arbete. Det uppstår dessutom en svårighet 

i bedömandet huruvida respondenten utelämnar information i och med att detaljerad 

information kan vara sekretessbelagd (Jacobsen, 2002). Dessa risker är något författaren 

måste ha i åtanke vid intervjun, där utvecklande av resonemang måste tillämpas vid varje 

fråga som är kritisk för uppsatsens analys och slutdiskussion.  

 

Under intervjuerna har ansvaret delats mellan intervjuarna, där en och samma person har varit 

den som intervjuat respondenten, medan den andra agerat observatör genom att ansvara för 

teknik, anteckningar och att lyssna (Jacobsen, 2002). Tillvägagångssättet motiveras av att 

intervjuaren ska ha fullt fokus på intervjun, så att syftet och intervjun hamnar inom studiens 

ramar (Jacobsen, 2002; Lantz, 2007). Inledningsvis har vi frågat respondenterna om de vill 

vara anonyma samt om de godkänner att intervjun spelas in. Detta för att respondenterna inte 

ska känna sig stressade av intervjusituationen (Jacobsen, 2002). Intervjuerna har ljudinspelats 

samtidigt som anteckningar har förts av observatören för att underlätta sammanställning och 

transkribering (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4.2.2 Operationalisering  

De frågor som ställdes till respondenterna var strukturerade i kategorierna storlek, resurser 

och klientportfölj. I Enlighet med Klomp och Haan (2012) har vi även valt att inkludera 

associationsform i kategorin storlek, där vi skiljer mellan börsnoterade banker och onoterade 

banker.  

 

Hakenes och Schnabel (2011) använder begreppet riskhanteringssystem för att mäta bankers 

resurser. Som en del av detta har vi valt att fokusera kring IT-stöd och kompetens i kategorin 

resurser. Författarna använde även bankers tillgång till historiska data av sin låneverksamhet, 

som en variabel, något vi även valt att inkludera i samma kategori. Vad gäller klientportföljen 

finner Klomp och Haan (2012) bevis för att regelverk inom kapitaltäckning har en högre effekt 

på banker med låg riskprofil i sin klientportfölj, jämfört med banker som har en hög riskprofil 

i denna. Repullo och Suarez (2004) påvisar att banker som har en låg risk i sin klientportfölj 

tenderar att välja IRK-metoden, medan banker med högre riskprofil i sin klientportfölj 

föredrar schablonmetoden, utifrån dess högre kapitaltäckningskrav. Enligt Ruthenberg och 

Landskroner (2008) gör detta att banker som tillämpar schablonmetoden tenderar ta sig an fler 

riskfyllda kunder, jämfört med banker som tillämpar IRK-metoden. Våra frågor i kategorin 

klientportfölj har således fokuserats kring dessa argument, för att utröna om graden av risk i 

klientportföljen varit av betydelse vid val av metod för att mäta kapitaltäckningskravet.  

 

Resonemanget kring storlek, resurser och klientportfölj kan mätas i monetära eller andra 

mätbara enheter. I enlighet med Moosa (2010) och hans kritik till att regelverket inte tar 

hänsyn till allmänhetens förtroende, väljer vi därför att belysa egenskaperna utifrån behovet 

av legitimitet. I slutet av intervjun har därför nyinstitutionell teori behandlats med syfte att 

återknyta till storlek, resurser och kundportfölj. Frågorna har ställts utefter teorins antagande 

om legitimitet och dess skapande (Deephouse, 2005; Suchman, 1995; Ashforth och Blake, 

1990; Meyer & Rowan, 1977), där organisationer inom samma bransch blir allt mer lika i sina 

processer för att eftersträva legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 

1983; Carpenter & Feroz, 2001).  

 

Utifrån kategorin storlek undersöker vi om en stor eller liten bank upplever olika behov av 

legitimitet och hur det påverkar valet av metod vid mätning av kreditrisk. Till storlek 

inkluderas även bankernas associationsform, likt tidigare har diskuterats. En bank med 

mycket resurser kan gynnas av att visa det till allmänheten. Således förutspår nyinstitutionell 



 20 

teori att en bank med mindre resurser inte har samma behov av att uppvisa legitimitet. 

Slutligen, beroende på naturen av bankens risk och låntagare i klientportföljen kan banker 

anses ha olika behov av legitimitet. Med större företag som låntagare eller en stor kundbas 

som låntagare kan banker ha större behov av legitimitet. 

 
4.3 Studiens urval 

4.3.1 Urval av banker  

De banker som utgör studiens urval är Sörmlands Sparbank, Roslagens Sparbank och 

Handelsbanken. Det som bland annat skiljer dem åt är deras associationsform där 

Handelsbanken är ett aktiebolag medan de båda små bankerna är sparbanker. Som kriterium 

för vårt urval ligger primärt deras tillämpning av metod för kreditrisk, vilket går att utläsa ur 

tabell 3. I enlighet med forskningen presenterad av Moosa (2010) och Klomp och Haan 

(2012) skiljer sig bankerna i urvalsgruppen vad gäller storlek. Berger (2004) definierar banker 

som agerar på en lokal marknad som små banker. Dessa tenderade generellt ha en större 

marknad i Nordamerika där studien var utförd. Därmed tenderar svenska små banker ha en 

större balansomslutning i jämförelse med nordamerikanska små banker. Enligt Berger (2004) 

faller därmed inte Roslagens Sparbank (7,4 Mdr SEK) och Sörmlands Sparbank (11,8 Mdr 

SEK), dock ligger deras balansomslutningar relativt nära och med detta som bakgrund 

definierar vi sparbankerna i vår studie som små banker. Vidare ses Handelsbanken som en 

storbank (2816 Mdr SEK), med utgångspunkt i dess definition som systemviktig för svensk 

ekonomi.  (Handelsbanken, 2014; Sveriges Riksdag, 2013).  
 

Tabell 3 - Urval av banker 

Organisationsinformation Handelsbanken Roslagens  
Sparbank 

Sörmlands  
Sparbank 

Associationsform Aktiebolag Sparbank Sparbank 

Balansomslutning (2014) 2 816 676 mkr 7 448 mkr 11 864 mkr 

Officiell metod vid mätning av 
kreditrisk 

IRK-metoden Schablon- 
metoden 

Schablon- 
metoden 

Verksamhet i Sverige Rikstäckande Regional Regional 

Källa: Handelsbanken, Roslagens Sparbank och Sörmlands Sparbank årsredovisning (2014). 
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4.3.2 Urval av respondenter  

I samarbete med de inblandade banker som är mål för vår intervjustudie, har en dialog kring 

lämplighet av intervjuobjekt förts. Med det teoretiska kapitlet som grund har det gjorts en 

bedömning av vilken individ inom organisationen som matchar kraven på kompetens och 

insyn för att tillgodose studiens ändamål. Då vi vill undersöka hur bankerna har valt att 

hantera, samt implementera, regelverken inom Basel II har vi mer specifikt valt att vända oss 

till personer som jobbar med kreditrisk och riskhantering på respektive bank. Syftet är att få 

en insikt i vad valet av kapitaltäckningsmetod grundar sig i, samt hur arbetet med det 

övergripande ramverket ut till kontor fungerar.  
 

Tabell 4 - Urval av respondenter 

Intervjuobjekt Bank Befattning Plats för intervju 

Stina Reland Handelsbanken Kredit, utvecklat SHB:s 
IRK-metod 

Stockholm 

Birger Kristiansson Handelsbanken Kontorschef, tidigare 
Kreditrisk 

Uppsala 

Magnus Hultén Handelsbanken Controller, utvecklat 
SHB:s IRK-metod 

Stockholm 

Martin Cronert Roslagens Sparbank Chef - Risk & 
Compliance 

Norrtälje 

Leif Liedgren Roslagens Sparbank Kreditchef Norrtälje 

Ulf Gustafsson Sörmlands Sparbank Kreditchef Katrineholm 

Frank Sjöberg Sörmlands Sparbank Stf. Kreditchef Katrineholm 
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5.  Empiriskt resultat & Analys 
Detta avsnitt sammanställer de empiriska resultat som är relevanta för vår studie. För att 

undvika upprepning samt underlätta för läsaren sker analysen i direkt koppling till empirin. 

Redogörandet för empiri och analys är sorterat enligt egenskaperna storlek, resurser och 

klientportfölj. 

 

5.1 Storlek 

Handelsbanken är en av Sveriges systemviktiga affärsbanker med aktieägare som ger banken 

ett vinstsyfte gentemot dessa. Således anser de att schablonmetoden inte utgör ett alternativ. 

Med sin balansräkning och position som systemviktig institution fanns en underliggande 

förväntan från myndigheter att implementera IRK-metoden. Det är i såväl aktieägares och 

myndigheters intresse att banken, om möjligt, bättre kalkylerar sin risk. Kan banken reducera 

sina kostnader genom att binda mindre kapital är det även till fördel för bankens ägare – 

aktieägarna. IRK-metoden kan göra detta möjligt när den genom bättre riskberäkning av sina 

krediter tillåter banken att minska sina kapitaltäckningskrav. 	  

	  

“Sen är det också implicit att det finns en underliggande förväntan från tillsynsmyndigheterna att 

stora banker som Handelsbanken ska klara av rapportering enligt IRK. Vi ska förstå vilka risker vi 

har” - Hultén, M. 2015.  Handelsbanken	  

	  

Om Handelsbanken använde schablonmetodens standardiserade tillvägagångssätt skulle 

intressenterna undra om banken själv var medveten om riskerna i dess verksamhet. Om inte 

banken kan ingjuta förtroende kring sin riskhantering är möjligheten att investerare avstår från 

att investera i deras obligationer och aktier, eller anförtro dem deras medel. 	  

	  
“Hade man inte ansökt om IRK, hade man fått frågan ”vad har ni i garderoben?”. Man öppnar ju sig 

helt. Det är en viss transparens i sig att öppna upp sig. Man har inga skelett”	  

 – Reland, S. 2015. Handelsbanken	  

	  
Roslagens Sparbank och Sörmlands Sparbank såg storlek som en viktig faktor till varför de 

valde att tillämpa schablonmetoden. Såväl Sörmlands Sparbank som Roslagens Sparbank 

bedriver de sin verksamhet regionalt. Med sin lokalisering och fokus på en region är 

balansomslutningen mindre, jämfört med en rikstäckande bank. Med fokus på ett lokalt 

agerande blir sparbankernas storlek anpassad efter detta. Balansomslutning och affärsvolym 
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blir ett resultat av efterfrågan på kreditgivning och övriga tjänster som de tillhandahåller på 

den lokala marknaden. Att undvika kostnadsdrivare som avancerade regelverk blir därför 

viktigt för att motverka oproportionerliga kostnader i verksamheten. 	  

	  

“Jag tror ändå att enkelheten och vår goda kapitalsituation var två huvudargument för varför vi valde 

schablonmetoden och dessutom storlek på bank totalt sett, alltså vår affärsvolym och 

balansomslutning spelade egentligen roll” - Gustafsson, U. 2015. Sörmlands Sparbank	  

	  

De små bankerna poängterar även associationsformen som en komparativ fördel. Utan 

aktieägare har de ingen förväntan från ägare om att banken ska ge avkastning till dessa. Ett 

tryck från aktieägare ser de som en möjlig negativ konsekvens, där trycket kan tvinga 

bankerna att implementera regelverk som ger sämre utfall på exempelvis kundnöjdhet. Denna 

skulle drabbas negativt vid tillämpning av IRK-metoden, där ökad riskkänslighet kan ge 

incitament att selektera bort vissa kunder. Med sin associationsform ser därför Roslagens 

Sparbank och Sörmlands Sparbank avsaknaden av aktieägare som en styrka gentemot sina 

aktieägda konkurrenter. 	  

	  

“Regelverkens baksida är ju att bankerna som ägnar sig åt kvartalsrapporter och som har en 

marknad som hissar aktien upp och ner gör att man måste ta vissa beslut som kan få stora effekter på 

hur man agerar ut mot kund” - Sjöberg, F. 2015. Sörmlands Sparbank  	  

	  

Sparbankerna ser dock även en nackdel i sin associationsform. Utan närvaro på 

kapitalmarknaden kan de inte emittera aktier och inhämta nytt kapital, likt ett aktiebolag kan 

göra. Sparbankerna får en del av sitt kapital genom inlåningen från sina kunder, således finns 

en risk att tillgången till kapital blir begränsad i ekonomiskt turbulenta tider. En hög 

kapitaltäckning är därför en fördelaktig buffert vid eventuella kreditförluster. Här är 

schablonmetodens högre kapitaltäckning mer passande.  

	  

“Som liten aktör blir vi väldigt hårt påverkade hela tiden. Då får man inte gå fel och man har inte råd 

att få större kreditförluster.” – Leidgren, L. 2015. Roslagens Sparbank 

 

Behovet av legitimitet märker vi varierar mellan bankerna, beroende på deras 

balansomslutning och associationsform. Handelsbankens har i sin position som systemviktig 

bank med stor balansomslutning en underliggande förväntan från myndigheter att tillämpa 
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mer riskkänsliga metoder som IRK-metoden för att beräkna sin kreditrisk. I enlighet med 

Deephouse (2005) och nyinstitutionell teori ses det som svårt att frångå dessa förväntningar 

utan att straffas av ett minskat förtroende. Som rikstäckande bank har även Handelsbanken en 

stor andel intressenter som granskar bankens agerande, något som ökar kravet på att denna 

agerar enligt förväntningarna, vilket skapar legitimitet (Suchman, 1995). Med sin 

associationsform som aktiebolag menar även teorin av Ashforth och Blake (1990) att 

Handelsbanken främst söker legitimitet bland sina ägare, dels för att de äger en betydande del 

av banken men även för att de utgör en framtida tillgång till kapitalmarknaden. Det är i 

aktieägarnas intresse att banken kan tillhandahålla en avkastning, agerar den inte enligt 

förväntningarna om detta minskar dess legitimitet (Deephouse, 2005). Att eftersträva lägsta 

möjliga kapitalkostnad är således förväntat av banken för att förbättra lönsamhet. Här är IRK-

metoden i enlighet med Carter et al. (2004) till fördel gentemot schablonmetoden. Bland de 

små bankerna saknas aktieägare som del av deras associationsform. Istället är en viktig källa 

till kapital inlåningen från deras lokala kunder. I enlighet med Ashforth och Blake (1990) är 

det därför i de små bankernas intresse att ingjuta legitimitet mot just dessa, vilket begränsar 

behovet av legitimitet till denna grupp. En imiterande isoformism för att efterlikna de större 

bankernas tillämpning av IRK-metoden sker därför inte här enligt teorin DiMaggio och 

Powell (1983) och Eriksson-Zetterquist (2009) presenterat. Vidare minskas incitamenten 

ytterligare genom den tidigare diskuterade avsaknaden av aktieägare. 

 

5.2 Resurser  

Implementeringen av Basel II har varit ett stort projekt inom Handelsbanken. IT-stöd, 

kompetens och uppföljning av historik har krävt mycket resurser och åtskilliga miljoner 

kronor har lagts på projektet. Handelsbankens implementering av IRK-metoden startade redan 

2003. Respondenterna berättar i stort att arbetet i början till stor del handlade om att bygga 

upp infrastruktur för rapportering samt att konstruera modeller som skulle användas för IRK-

metoden. För att konstruera dessa krävdes en omfattande historik av data, insamlat från 

bankens reskontra med syftet att hitta lämpliga nivåer för modellerna utifrån tidigare 

fallissemang och kreditrisker. Historiken av data behövde innehålla minst sju år historik kring 

flertal komplexa aspekter i kreditgivningen för att möjliggöra en grund för IRK-metodens 

tillämpning.  	  
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“Att bygga upp statistik var en viktig del och innan vi hade tillräckligt lång historik så tog det en bra 

stund” - Hultén, M. 2015.  Handelsbanken 

 

Vidare ansåg respondenterna att administration, tillsyn och pappersarbete resursmässigt ökat 

markant sedan införandet. Handelsbanken hade redan innan implementeringen av IRK-

metoden en förutsättning i sitt interna system att hysa det komplexa IT-stöd som krävdes. 

Dock saknades specialister med spetskompetens inom statistik och modellering för att 

analysera och utforma metoderna. Detta har medfört en kraftig ökning i personal till de 

berörda avdelningarna sedan implementeringen. 

 

“Kompetensen fanns i affärsrörelsen att sätta en rating på kunderna. Det vi inte hade var alla 

doktorer i ekonomi som skulle göra analysen, det vill säga, samla in data, analysera och utforma 

metoderna.” – Reland, S. 2015. Handelsbanken 

 

Med de resurser som Handelsbanken har för att framstå som en stabil och ordningssam bank 

förstår de hur svårt det varit för andra aktörer att implementera IRK-metoden. Samtliga 

respondenter på Handelsbanken anser denna utgöra en kvalitetsstämpel för bankens 

riskhantering och interna processer. Att framgångsrikt implementera IRK-metoden kräver en 

stor andel resurser, något som bland kunder och investerare kan visa att banken är medveten 

om sina risker. Att som systemviktig bank visa på att man lägger ned stora resurser på en 

avancerad kapitaltäckningsmetod kan därför ingjuta ett förtroende bland investerare och 

eventuella klienter. Med en ökad frekvens av konjunkturnedgångar på finansmarknaden kan 

bankens agerande tillmötesgå förväntningarna om en ökad medvetenhet kring dess risker, 

något som enligt Deephouse (2005) skapar legitimitet. Dock anser respondenterna att behovet 

av legitimitet inte var något som diskuterades internt vid implementeringen av denna. 	  

 

Sparbankerna har inte ett lika utvecklat IT-stöd som de större bankerna, vilket gav incitament 

till att fortsätta med schablonmetoden, vars tillämpning till viss del var lika det regelverk som 

rådde innan Basel II. Som del av den nyinstitutionella teorin hävdade Carpenter och Feroz 

(2001) att organisationer trots en negativ kostnadsanalys fortfarande såg en nytta i att 

implementera mer avancerade processer för att uppnå legitimitet. Roslagens Sparbank fick 

efter schablonmetodens införande utöka personalstyrkan med mer kompetens genom att 

tillsätta en riskchef och en controller.  Man såg även en viss ökning i administrativt arbete och 

tillsyn i interna processer vid schablonmetodens tillämpning. Dock fanns ingen målsättning 
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att tillämpa en mer avancerad modell, utifrån bankens resurser fanns inget behov av att skapa 

legitimitet mot sina intressenter. Bankens verksamhet kretsar kring privatpersoner och mindre 

företag i regionen, vilka inte utvärderar banken utifrån dess interna processer och 

kapitaltäckningskrav. Istället värderades bankens relationsbyggande och lokalkännedom 

högre, vilket även diskuteras i 5.3 klientportfölj. Sörmlands Sparbank konstaterade även att 

kundvolymen var för liten för att sammanställa historisk data till de statistiska modeller som 

IRK-metoden krävde. 	  
 

“Att tillhandahålla resurser för att vara en IRK-bank kräver att du har en stor mängd historisk data 

som du sedan ska bygga modeller och verktyg utifrån för att kunna bli godkänd med en bra 

uppföljningsmodell. Vi har inte den kritiska massa av kunder för att statistiskt kunna ta fram den typ 

av underlag som fodras” - Gustafsson, U. 2015.  Sörmlands Sparbank	  

	  

I enlighet med kritiken Herring (2004) framför mot IRK-metodens höga fasta kostnader och 

krav av resurser har de små bankerna avstått från denna. Dock har de inlett ett samarbete med 

en svensk systemviktig bank som implementerat IRK-metoden, där dessa genom IT-stöd kan 

ta del av IRK-metodens tillämpning vid vissa specifika kreditlån. Här kan det argumenteras 

att en imiterande isoformism enligt DiMaggio och Powell (1983) skett. Enligt nyinstitutionell 

teori kan denna tillämpning av IRK-metodens beräkning på vissa krediter vara ett resultat av 

små bankers strävan att efterlikna mer sofistikerade kapitaltäckningsmetoder för att uppnå 

legitimitet. Dock poängterar de små bankerna att denna tillämpning skett utifrån 

kostnadsspecifika argument, än en gång hänvisar de till resursernas låga betydelse för 

legitimitet i deras lokala verksamhet. Med en mindre kundvolym ser de små bankerna en 

fördel i schablonmetodens transparens, jämfört med IRK-metodens byråkratisering av interna 

processer.  

 

5.3 Klientportfölj 

Enligt Handelsbanken har de klarat sig bäst i de kristider som skett på senare tid, jämfört med 

de andra systemviktiga bankerna. Orsaken till det menar banken är deras goda riskhantering. 

Istället för att tillämpa kreditportföljer vilket enligt Gordy (2000) samt Saunders och Altman 

(1998) är vanligt förekommande för att mäta en aggregerad exponering till risk, har banken 

valt att frångå detta och istället fokusera på varje låns lönsamhet. Även om banken har en stor 

exponering mot en viss bransch, behöver den inte nödvändigtvis minska denna, så länge 

låntagarna inom en bransch är lönsamma.	  
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“Vi har alltid sett till varje enskilt företag oavsett om vi exempelvis bara skulle ha fastighetsbolag 

eller sjöfart i portföljen, nästa kreditärende inom samma bransch kan ändå vara en god kund”  

- Hultén, M. 2015. Handelsbanken	  

	  

Denna metod och medvetna riskhantering har gjort att banken hållit en låg risknivå, där de lån 

banken själv tar sker billigare än vad vissa stater kan låna. Den restriktiva synen på risk har 

därför inte ändrat klientportföljen på något märkbart sätt sedan IRK-metoden 

implementerades. Med fokus på varje enskild låntagare väljer banken sina kunder. Det är en 

affärsidé i sig, något respondenterna anser vara unikt för en bank av Handelsbankens storlek. 	  

 	  

“Vi kan välja våra kunder och vi väljer inte kunder där sannolikhet för fallissemang finns”	  

– Kristiansson, B. 2015. Handelsbanken	  

	  

Enligt Repullo och Suarez (2004) samt Ruthenberg och Landskroner (2008) förväntas företag 

som kategoriseras med låg kreditrisk få bättre lånevillkor hos en bank med IRK-metoden 

genom metodens riskkänslighet i samband med dess lägre kapitaltäckningskrav. Samtidigt 

som ett företag med hög kreditrisk förväntas få bättre lånevillkor hos en mindre riskkänslig 

bank som tillämpar schablonmetoden, med dess högre kapitaltäckningskrav. Empiriskt kan vi 

konstatera att Handelsbankens vilja att ta kunder med låg risk stämmer överens med teorin. 

Orsaken till detta är dock bankens historiskt restriktiva syn på risk, som rådde redan innan 

införandet av IRK-metoden. Sörmlands Sparbank och Roslagens Sparbank håller med 

argumentet att schablonmetodens kapitaltäckningskrav gör dem mindre riskkänsliga. 

	  

“Rent teoretiskt och schablonmässigt är det klart att per definition så kan vi ta mer risk utan att det 

straffar oss jämfört med en IRK-bank” - Sjöberg, F. 2015.  Sörmlands Sparbank 

 

De frångår dock teorin angående banker som tillämpar schablonmetoden. Deras klientportfölj 

präglas av låg risk, där associationsformen varit en avgörande egenskap. Denna tillåter inte 

högre risktagande i sin kreditgivning till kund som resultat av deras limiterade åtkomst till 

kapitalmarknaden (se 5.1 Storlek). Samarbetet mellan de små bankerna och den systemviktiga 

banken som diskuterades i 5.2 Resurser kan även mitigera de effekter som Repullo och 

Suarez (2004) samt Ruthenberg och Landskroner (2008) undersöker i sin forskning. De små 

bankerna som använder schablonmetoden kan här reducera sin kapitaltäckning på vissa 
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krediter, genom den systemviktiga bankens IRK-metod. Detta gör de små bankernas 

kapitaltäckning mer riskkänslig, vilket teoretiskt resulterar i en benägenhet att ta mindre 

riskfyllda kunder. Det är dock svårt att påvisa att en förändring i riskprofil bland klienter skett 

i de små bankernas klientportföljer. Sörmlands Sparbanks klientportfölj är här inte tillräckligt 

stor för att statistiskt säkerställa en sådan effekt. Vidare ansåg de små bankerna i enlighet med 

Berger (2006) att lokal kundkännedom och nära relationer till låntagare var faktorer som 

kunde reducera kreditrisk och utgöra underlag till bättre kreditgivning.  

	  

Klientportföljen i Roslagens Sparbank och Sörmlands Sparbank utgör nästan enbart mindre 

företag som saknar kreditbetyg från kreditvärderingsföretag. Dessa företag är till stor del 

familjeägda och koncentrerade till regionen. Det medför att dessa i schablonmetoden 

automatiskt tilldelas en riskvikt om 100 % (företagsexponeringar, se tabell 2). Därför saknar 

vi empiriskt underlag för forskningen av Altman (2001), att schablonmetoden ger banker 

incitament att prioritera företag utan kreditbetyg framför företag som har ett kreditbetyg. 

Bankerna i denna studie som använder schablonmetoden har inga klienter med kreditbetyg. 

Schablonmetodens tillämpning kan därför i vår studie ses som högst rituell. Bankerna som 

använder schablonmetoden bekräftar också påståendet, implementeringen är en förutsättning 

för att tillåtas bedriva bankverksamhet. I enlighet med nyinstitutionell teori kan 

schablonmetoden ses som en tvingande isoformism av det skäl att bankerna var tvungna att 

tillgodose regelverket inom Basel II för att fortsätta sin verksamhet. Här finns, av uppenbara 

skäl, en förväntan från dess klienter och andra intressenter att banken agerar utifrån denna för 

dess fortsatta överlevnad (Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983). Ingen 

imiterande isoformism sker dock mot den mer avancerade IRK-metoden. En förklaring till 

detta kan finnas i de små bankernas klienter, vilka utvärderar ett legitimt handlande från 

bankens lokalkännedom och dess relationsbyggande. Det är snarare den ingående kontakten 

som bygger bankernas legitimitet, än deras interna strukturer och val av metod. Även detta 

diskuterades i 5.1 storlek.  

 

Handelsbanken har som systemviktig bank större låntagare med kreditbetyg, jämfört med de 

andra bankerna i vår studie. IRK-metoden och dess resurskrävande tillämpning ansåg 

respondenterna på Handelsbanken utgöra en kvalitetsstämpel av bankens interna processer. 

Att banken har en sofistikerad kapitaltäckningsmodell som bättre belyser risker kan teoretiskt 

förmedla legitimitet till låntagare. Vissa typer av derivat som banken ger ut är giltiga så länge 

banken inte går i konkurs, således ses en riskmedvetenhet från banken till låntagarnas fördel 
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och förväntan, vilket enligt teorin skapar legitimitet (Deephouse, 2005; Suchman, 1995). 

Detta var dock inget respondenterna kunde bekräfta, de kunde inte finna några argument för 

att behovet av legitimitet varit avgörande vid implementeringen av IRK-metoden. 

 

6. Slutsats 
Detta avsnitt presenterar våra upptäckter för att knyta an till studiens syfte och 

frågeställning. Detta sker genom att vi sammanfattar de mest betydande resultaten från 

analysen.  Slutligen följer förslag till vidare forskning inom studiens område. 

 

I denna uppsats har vi utifrån nyinstitutionell teori valt att undersöka huruvida behovet av 

legitimitet hos banker har påverkat vilken metod, av schablonmetoden och IRK-metoden, som 

officiellt tillämpats vid beräkning av kapitaltäckningskravet. Där studien fokuserat på 

egenskaperna storlek, resurser och klientportfölj. Vi ställde oss frågan:  

 

Kan bankers behov av legitimitet förklara deras tillämpning av schablonmetoden och IRK-

metoden, utifrån egenskaperna storlek, resurser och klientportfölj? 

 

I studien fann vi bankens storlek vara av stor betydelse. Som del av detta var 

associationsformen den avsevärt viktigaste egenskapen. En bank med aktieägare visar sig ha 

större behov av att uppvisa legitimitet, jämfört med en bank som saknar aktieägare. 

Avsaknaden av aktieägare, enligt nyinstitutionell teori, gör att de små bankerna inte behöver 

uppvisa ett legitimt beteende gentemot aktieägare. De utvärderades till stor del av sina kunder 

vilka inte granskade bankens agerande utifrån val av kapitaltäckningsmetod. En bank med 

aktieägare förväntar sig att banken eftersträvar låga kostnader, något IRK-metoden kan 

medföra med sitt lägre kapitaltäckningskrav. Att agera i enlighet med förväntningarna skapar 

legitimitet för en bank med aktiebolag som associationsform. Vi fann även att en systemviktig 

bank, som resultat av dess stora balansomslutning, har en underliggande förväntan från 

myndigheter och samhälle att tillämpa den mer riskkänsliga IRK-metoden. Att avvika från 

vad som anses vara ett legitimt handlande kan påverka bankens förtroende negativt. 

 

Vad gäller resurser är IRK-metodens krav på kompetens, historik och IT-stöd för stort för att 

det från små bankers sida skulle vara försvarbart att implementera den. Enligt nyinstitutionell 

teori kan behovet av legitimitet få banker att ändå tillämpa en för verksamheten kostsam 



 30 

kapitaltäckningsmetod, dock ansåg de små bankerna att deras intressenter inte utvärderade 

banken utifrån dess resurser. Val av kapitaltäckningsmetod skulle här inte påverka de små 

bankernas legitimitet. Som storbank fann denna studie belägg för att en implementering av 

den resurskrävande IRK-metoden kan utgöra en kvalitetsstämpel gentemot bankens 

intressenter. Legitimitet kan här uppnås, dock var behovet av denna inget som föranledde 

incitament till införandet av IRK-metoden.  

 

Slutligen fann vår studie små belägg för att klientportföljen utifrån behovet av legitimitet var 

avgörande vid val av kapitaltäckningsmetod. Den tidigare diskuterade IRK-metodens 

kvalitetsstämpel av bankens riskhantering, kan teoretiskt skapa legitimitet bland dess klienter. 

Dock fann empirin lite bevis för att implementeringen skett för att eftersträva detta. Bland de 

banker som tillämpade schablonmetoden sågs implementeringen av denna som rituell, då 

klientportföljen inte innehöll några företag med externa kreditbetyg. En strävan mot IRK-

metoden har här inte skett, en stor förklaring till detta finner vi vara associationsformen.   

 

6.1 Vidare forskning 

 
Bankers associationsform visade sig vara av stor betydelse i denna studie, vars avgränsning 

behandlade banker med aktieägare och banker som saknade aktieägare. En utökad studie 

kring behovet av legitimitet i andra associationsformer kan bygga vidare på våra resultat. 

Utöver det urval som behandlades i denna studie förekommer privata aktiebolag, 

banksyndikat och medlemsägda banker, för att nämna några associationsformer där behovet 

av legitimitet kan skilja sig kraftigt.  

 

Denna studie avgränsade sig även till ett visst antal egenskaper som tidigare forskning visat 

vara av betydelse vid implementeringen av schablonmodellen och IRK-modellen. Framtida 

forskning kan identifiera fler nyanserade egenskaper som haft en inverkan på tillämpningen 

av metod. Samtliga banker i denna studie var fullsortimentsbanker med en relativt låg 

riskprofil i sin affärsverksamhet, således skulle ett urval av nischbanker med hög riskprofil 

utgöra en intressant urvalsgrupp. Med en mindre marknad och en affärsidé som accepterar en 

större andel fallissemang av kunders lån, borde dessa aktörer teoretisk ha ett lägre behov av 

legitimitet.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till banker som tillämpar schablonmetoden 

 

Inledande frågor - Storlek 

1. Vad är din position i banken och vad har du för ansvarsområde? 
2. Bankens verksamhet - vad har banken för associationsform? 
3. Bankens verksamhet - hur omfattande är er låneverksamhet? 
4. Ser ni någon nackdel/fördel i er associationsform?  
5. Kan här ett behov av legitimitet motivera en implementering av schablonmetoden? 

 
 
Resurser 
 

6. Basel II - hade ni några svårigheter med att implementera Basel II? 
7. Ledde Basel II till ökat krav på resurser och en förändring i hur ni jobbar med kreditrisk? Om 

ja, vilken sorts resurser? 
8. Var bankens befintliga resurser (kompetens, IT-stöd och historik) en avgörande faktor vid 

beslutandet av vilken metod som skulle implementeras? 
9. Med implementeringen av schablonmetoden uppstår större kostnader, hur ser ni på dessa i 

förhållande till den nytta som schablonmetoden har visats medföra? Vad vinner och förlorar 
banken på implementeringen enligt er mening? 

10. Kan här ett behov av legitimitet motivera en implementering av schablonmetoden? 
 
 

Klientportfölj 

11. Har de nya metoderna för mätning av kreditrisk påverkat eller förändrat ert val av kunder? 
(företag/privatkunder) 

12. Hur ser hantering av kreditbetygsättningen för utlåning till kund ut idag om ni jämför med hur 
de såg ut innan Basel II infördes? Kan ni sätta en lägre eller högre riskvikt på utlåning? 

13. Fanns några egenskaper i sammansättningen av er klientportfölj som påverkade valet av 
metod? (ex. incitament för de banker som tillämpar schablonmetoden att behålla metoden vid 
hög andel icke-betygsatta företag, kunders riskprofil). 

14. Kan här ett behov av legitimitet motivera en implementering av schablonmetoden? 
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Intervjufrågor till banker som tillämpar IRK-metoden 

Inledande frågor - Storlek 

1. Vad är din position i banken och vad har du för ansvarsområde? 
2. Bankens verksamhet - vad har banken för associationsform? 
3. Bankens verksamhet - hur omfattande är er låneverksamhet? 
4. Ser ni någon fördel/nackdel i er associationsform? 
5. Kan här ett behov av legitimitet motivera en implementering av schablonmetoden?  

 
 

 
Resurser 
 

6. Basel II - hade ni några svårigheter med att implementera Basel II? 
7. Ledde Basel II till ökat krav på resurser och en förändring i hur ni jobbar med kreditrisk? Om 

ja, vilken sorts resurser? 
8. Var bankens befintliga resurser (kompetens, IT-stöd och historik) en avgörande faktor vid 

beslutandet av vilken metod som skulle implementeras? 
9. Med implementeringen av IRK-metoden uppstår större kostnader, hur ser ni på dessa i 

förhållande till den nytta som IRK-metoden har visats medföra? Vad vinner och förlorar 
banken på implementeringen enligt er mening? 

15. Finns det någon annan kvalitetsstämpel i sig att man tillämpar IRK-metoden? Man visar ju på 
att man har resurser och att man är mån om sina risker. Fler fördelar/nackdelar? 

16. Kan här ett behov av legitimitet motivera en implementering av schablonmetoden? 
 
 
Klientportfölj 

10. Har de nya metoderna för mätning av kreditrisk påverkat eller förändrat ert val av kunder? 
(företag/privatkunder) 

11. Hur ser hantering av kreditbetygsättningen för utlåning till kund ut idag om ni jämför med hur 
de såg ut innan Basel II infördes? Kan ni sätta en lägre eller högre riskvikt på utlåning? 

17. Fanns några egenskaper i sammansättningen av er klientportfölj som påverkade valet av 
metod? (ex. incitament för de banker som tillämpar schablonmetoden att behålla metoden vid 
hög andel icke-betygsatta företag, kunders riskprofil).  

18. Kan här ett behov av legitimitet motivera en implementering av schablonmetoden? 
 

 

 
 
	  


