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Nya kapitalkrav för svenska banker 

Sammanfattning 

Bankföreningen anser att de direktivförändringar som de nya pelare 2-reglerna ska 

genomföra inte fullt ut får genomslag i Finansinspektionens förslag. Inslag av 

systemrisk finns kvar i metoderna för tillämpning av pelare 2-bestämmelserna, vilket 

inte är tillåtet enligt det nya regelverket. Dessutom är delar av metoderna inte 

institutspecifika då en mer generell tillämpning används, innebärande att det inte 

görs någon bedömning av den enskilda bankens risk.  

 

Bankföreningen är av uppfattningen att pelare 2-kraven enligt regelverket bara kan 

uttryckas som ett nominellt belopp och inte som ett procentuellt påslag. På så sätt 

kan myndigheten även fatta beslut om krav som inte riskerar att förändras på grund 

av yttre faktorer. Det ger även bättre förutsägbarhet för bankerna. 

 

Bankföreningen anser att Finansinspektionen i sin kommunikation av pelare 2-

vägledningar bör tydliggöra att en vägledning är en rekommendation och inte ett 

bindande krav. 

  

Bankföreningen menar att det av den slutliga promemorian bör framgå tydligt hur 

övergångsperioden, från det att de nya bestämmelserna träder ikraft tills det att den 

första ÖUP:n har genomförts, hanteras för banker som tillhör olika tillsynskategorier.  

 

Bankföreningen anser att det är omotiverat att de tre stora, svenska bankerna på 

gruppnivå ska åläggas att hålla en systemriskbuffert på 3 procent. Givet det svenska 

banksystemets storlek, koncentration och sammanlänkning bör de tre bankerna på 

gruppnivå ha ett kapitalkrav för systemrisk (OSII-buffert plus systemriskbuffert), som 

ligger nära genomsnittet för jämförbara EU-länder. Systemriskbufferten för de tre 

svenska storbankerna på gruppnivå bör sänkas till 1 procent så att det totala 

kapitalkravet för systemrisk inom ramen för det kombinerade buffertkravet uppgår till 

2 procent. 
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Synpunkter på Finansinspektionens förslag 

3.2 Rättsliga förutsättningar 

Finansinspektionen konstaterar att det är risker som identifierats som väsentliga som 

kan täckas av ett särskilt kapitalbaskrav. Det saknas dock resonemang i 

promemorian om vad som är att betrakta som väsentligt.  

 

Bankföreningen är av uppfattningen att promemorian bör förtydligas i denna del. 

Väsentlighetsbedömningen måste utgå från huruvida den enskilda banken är 

exponerad för en viss risk i relation till en typisk internationellt aktiv bank. Detta då 

den globala kalibreringen av kapitalkrav som gjorts av Baselkommittén baserats på 

hur banker typiskt ser ut, till exempel avseende ränterisk i övrig verksamhet och 

koncentrationseffekter inom kreditrisk. Det är således endast väsentliga ”outliers” i 

relation till det typiska som kan vara aktuella för eventuellt tillkommande krav. Det är 

av denna anledning som ett standardiserat outlier-test, med indikatornivåer, finns för 

ränterisk i övrig verksamhet. 

 

Bankföreningen vill påminna om att det i svaret på remisspromemorian FI dnr 19-

4434 påtalades att förslaget till ny metod för ränterisk i övrig verksamhet inte utgick 

från och förhöll sig till det nya direktivet. Bankföreningen förväntar sig att den slutliga 

promemorian gör det. 

 

Finansinspektionen kan påföra banken ett särskilt bruttosoliditetskrav i pelare 2 om 

särskilda skäl föreligger, vilket innefattar om det finns en risk för alltför låg 

bruttosoliditet. Det saknas ytterligare resonemang avseende vad som avses med 

särskilda skäl.  

 

Bankföreningen är av uppfattningen att promemorian bör förtydligas i denna del. 

3.3 Större förändringar i tillämpningen som följer av lag 

Finansinspektionen konstaterar att vissa av myndighetens tidigare 

ställningstaganden inte längre är förenliga med de nya reglerna. Detta beror i stor 

utsträckning på att det inte längre kommer att vara möjligt att göra påslag för 

systemrisk i pelare 2.  

 

Bankföreningen konstaterar att Finansinspektionen rimligen bör upphäva 

promemorian FI:s kapitalbedömningsmetod inom pelare 2 för systemrisk vid 

värdepapperisering (Fi dnr 16-17820). Grunden för kapitalpåslag enligt den 

promemorian bygger i sin helhet på systemriskresonemang och ställningstagandena 

i promemorian är därmed inte förenliga med det nya pelare 2-regelverket.  
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Finansinspektionen skriver i promemorian: ”Det nuvarande regelverket för 

värdepapperisering beaktar endast bankernas egna kreditrisker vid 

värdepapperisering. Tillsynsförordningen, som innehåller de bestämmelser om 

kapitalkrav som gäller för bankerna, omfattar inte s.k. systemrisker som kan kvarstå, 

uppstå eller förstärkas vid omfattande värdepapperisering. Det är dessa 

systemrisker som ska kapitaltäckas inom pelare 2 genom FI:s metod.” Det är 

således tydligt från Finansinspektionens resonemang och ställningstagande att den 

institutsspecifika risken redan är täckt inom pelare 1 och således kan inte ett särskilt 

kapitalkrav under pelare 2 komma i fråga. 

3.5 Förslag till ställningstagande om ändringar i metoder för det särskilda 

kapitalbaskravet 

Finansinspektionen ska vid bedömningen av risken och det särskilda 

kapitalbaskravets storlek beakta den enskilda bankens situation. Vissa justeringar 

kommer att göras av de pelare 2-metoder som inspektionen tillämpar under gällande 

regelverk.  

 

Bankföreningen anser att de justeringar som aviseras i promemorian inte är 

tillräckliga då inslag av systemrisk kommer att finnas kvar i metoderna. Att beräkna 

pelare 2-kravet utifrån ett tänkt tillkommande REA multiplicerat med ett kapitalkrav 

inkluderande kapitalbuffertar för systemrisk innebär att pelare 2-kravet får ett inslag 

av systemrisk vilket inte är tillåtet. Enligt de nya regler som har införts i direktivet tas 

hänvisningen till systemrisker i reglerna om det särskilda kapitalbaskravet (artikel 

104.3) bort, se lagrådsremiss sid 107. Finansinspektionen bör därför ändra samtliga 

sina pelare 2-metoddokument så att kapitalbuffertarna, som är systemriskverktyg, 

inte påverkar beräkningen av det institutspecifika kapitalkravet.  

 

Finansinspektionen skriver i promemorian att man”…i vissa fall beaktar bankens 

buffertkrav vid bedömningen av det kapitalbehov som myndigheten anser är 

tillräckligt för att täcka risken eller riskelementet. Detta ska inte uppfattas som att en 

viss del av det särskilda kapitalkravet avser att täcka systemrisker.” Då två banker 

med olika buffertkrav på grund av skillnad i systemriskpåslag får olika pelare 2-krav 

för samma risk med enda motiveringen att systemriskpåslagen är olika, kan det inte 

uppfattas på annat sätt än att en viss del av det särskilda kapitalkravet avser att 

täcka systemrisker. 

 

Bankföreningen anser att generella riskviktsgolv i pelare 2-kraven, så som för 

kommersiella fastigheter, inte är institutsspecifika eftersom det inte görs någon 

bedömning av den enskilda bankens risk. Enligt lagrådsremissen ska möjligheten att 

besluta om ett särskilt kapitalbaskrav för risker som institutet utsätter det finansiella 

systemet för tas bort. Det är endast riskerna för det enskilda institutet som ska ligga 

till grund för ett beslut om ett särskilt kapitalbaskrav. I det ligger att det särskilda 

kapitalbaskravet får täcka risker som återspeglar inverkan av viss ekonomisk 
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utveckling och marknadsutveckling på ett enskilt instituts riskprofil (artikel 104a.1). 

Ett generellt riskviktsgolv kan därmed inte användas som åtgärd för att täcka risken i 

ett enskilt instituts riskprofil, dvs. en sådan åtgärd kan inte beslutas inom ramen för 

pelare 2. 

3.6 Förslag till ställningstagande om utformningen och omfattningen av pelare 2-

vägledning 

Bankföreningen är av uppfattningen att Finansinspektionen i sin kommunikation av 

pelare 2-vägledningar måste tydliggöra att en vägledning är en rekommendation och 

inte ett bindande krav. Enligt det nya regelverket, 2 kap, 1§ kan tillsynsmyndigheten 

omvandla vägledningen till ett bindande krav om ett institut vid upprepade tillfällen 

bryter mot en vägledning. Det bör vara tydligt för investerare och andra 

marknadsaktörer att det rör sig om fall då institutet vid upprepade tillfällen underlåtit 

att bibehålla en vägledning.  

 

Bankföreningen anser att Finansinspektionen i närtid ska offentliggöra hur 

myndigheten kommit fram till de indikativa nivåer för kapitalpåslagen för pelare 2-

vägledningarna som framgår av promemorian. Finansinspektionen avser att under 

våren 2021 komma med en remisspromemoria avseende metoder för stresstester 

som ska ligga till grund för bedömningen av nivån på pelare 2-vägledningarna. 

Bankföreningens uppfattning är att det skulle krävas extremt osannolika 

stresstestscenarier för att en bank ska komma över nivån på 

kapitalkonserveringsbufferten. Eftersom bankerna ännu inte har någon metod att 

förhålla sig till försvåras bankernas kapitalplanering. Det riskerar att generera oklara 

besked till investerare kring bankernas kapitalbehov framöver. 

 

Bankföreningen anser att Finansinspektionen har ansvar gentemot bankerna att vara 

tydliga och skapa förutsägbarhet kring de regler som inom kort kommer att gälla. 

Bankföreningen vill därför att Finansinspektionen i den nu aktuella promemorian 

kommer med förtydliganden avseende hur vägledningarna kommer att beräknas och 

om det kommer att vara någon skillnad i beräkningsmetoden för den riskbaserade 

vägledningen och bruttosoliditetsvägledningen. Gällande den remisspromemoria 

som Finansinspektionen avser att skicka ut under våren 2021 anser föreningen att 

den ska vara så detaljerad att det kommer att gå att beräkna utfallet av kommande 

underrättelse om vägledningarnas nivå.  

3.7 Förslag till ställningstagande om typ av kapital för att täcka pelare 2-vägledningar  

Finansinspektionen föreslår att både den riskbaserade vägledningen och 

bruttosoliditetsvägledningen ska täckas med kärnprimärkapital.  

 

Bankföreningen anser att det särskilda bruttosoliditetskravet inklusive 

bruttosoliditetsvägledningen i likhet med minimikravet för bruttosoliditet i CRR ska 
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täckas med primärkapital. Syftet med bruttosoliditetskravet är att ha en 

säkerhetsspärr till de redan befintliga riskkänsliga kapitalkraven och att begränsa 

bankernas belåning i förhållande till deras primärkapital. Ett stresstestrelaterat 

kapitalbehov är inte centralt för något av dessa syften, och utgör inte ett gott skäl till 

att delar av kravet skulle uppfyllas med kärnprimärkapital. 

3.8 Förslag till ställningstagande om enhet på pelare 2-krav och pelare 2-vägledning 

Finansinspektionen föreslår att kapitalbaskraven och vägledningarna ska beslutas 

och uttryckas som en procentsats av de totala riskvägda tillgångarna respektive 

exponeringsbeloppet för bruttosoliditet. Finansinspektionen skriver att lagen ger 

möjlighet att välja mellan att uttrycka krav och vägledning som procentsats eller 

belopp. Finansinspektionen motiverar valet med att procentuella termer både är 

enklare och funktionsmässigt bättre än att använda nominella termer.   

 

Bankföreningen konstaterar att direktivet inte ger en sådan möjlighet utan att det är 

belopp som gäller. I förslaget till den svenska lagtexten (2 kap. 1c§ tillsynslagen) 

står: ”I samband med en översyn och utvärdering av ett institut ska 

Finansinspektionen bestämma lämpliga kapitalbasnivåer för institutet. Inspektionen 

ska underrätta institutet om skillnaden mellan dessa nivåer och kapitalbaskraven.” 

Även här är det således tydligt att krav och vägledning ska uttryckas som belopp. 

 

Bankföreningen åsikt är att pelare 2-kraven uttrycks som ett nominellt belopp. På så 

sätt kan myndigheten fatta beslut om krav som inte riskerar att förändras på grund 

av yttre faktorer. Det ger även bättre förutsägbarhet för bankerna. Det beslutade 

kravet följer med banken tills det att ett nytt pelare 2-krav har beslutats för banken 

Denna period kan vara 1–4 år beroende på vilken tillsynskategori banken tillhör. 

Genom att använda nominella belopp undviker man en situation där 

marknadsförändringar som påverkar REA i någon riktning ger en direkt förändring av 

pelare 2-påslaget för en specifik risk, trots att den risken inte samvarierar med 

förändringen i REA.  

 

Bankföreningen anser vidare att ett nominellt krav inte nämnvärt komplicerar 

bankernas praktiska och administrativa hantering av kapitalkraven.  

3.9 Offentliggörande av pelare 2-väglendingar 

Finansinspektionen avser att offentliggöra pelare 2-vägledningar.  

 

Bankföreningen anser att det är oklart hur vägledningarna ska offentliggöras, enbart 

på gruppnivå eller allokerat till solonivå? Detta bör förtydligas i promemorian. Det bör 

även förtydligas hur offentliggörande av vägledningar kommer att göras för 

tidsperioden fram till dess första återkopplingen av ÖUP sker och efter 
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ikraftträdande. Det är oklart om det är de indikativa nivåerna i remisspromemorian 

som kommer att användas eller några andra nivåer. 

4. Hantering av systemrisk inom buffertramverket 

Uttalade syften med Bankpaketet är att säkerställa en konsekvent tillämpning av 

reglerna i alla medlemsstater och att säkerställa en väl fungerande inre marknad. 

 

Finansinspektionen anger på sidan 17 i remisspromemorian att eventuella avvikelser 

i utformningen av de svenska kapitalkraven jämfört med de kapitalkrav som tillämpas 

i övriga EU behöver motiveras och att det finns en kostnad förknippad med 

omotiverade avvikelser från den generella tillämpningen bland dessa länder. 

 

Bankföreningen delar den uppfattningen och anser att det är särskilt viktigt att de 

kapitalkrav som påverkar den så kallade MDA-nivån, dvs. den utlösande nivån för 

begränsningar av utdelningar, bonusutbetalningar och räntebetalningar på 

primärkapitaltillskottsinstrument, tillämpas på ett konsekvent och välgrundat sätt i 

alla medlemsstater. MDA-nivån är viktig för investerare i bankers 

primärkapitaltillskottsinstrument. Omotiverat höga MDA-nivåer för svenska banker 

medför att dessa behöver hålla mer kapital än banker i andra medlemsstater för att 

kunna emittera sådana instrument till konkurrenskraftiga villkor. 

 

Finansinspektionen föreslår att Swedbank AB, Svenska Handelsbanken AB och 

Skandinaviska Enskilda Banken AB på gruppnivå fortsatt ska hålla en 

systemriskbuffert på 3 procent för gruppens samtliga exponeringar. Dessa banker 

föreslås även att åläggas att hålla en OSII-buffert på 1 procent, vilket innebära att de 

kommer att ha ett totalt kapitalkrav för systemrisk som uppgår till 4 procent inom 

ramen för det kombinerade buffertkravet.  

 

Bankpaketet anger att relevanta behöriga eller utsedda myndigheterna bör sträva 

efter att undvika överlappande eller icke samstämmig tillämpning av regelverkets 

makrotillsynsåtgärder, vilket inkluderar systemriskbufferten. I syfte att säkerställa 

lämpliga politiska åtgärder i medlemsstaterna förväntas ESRB övervaka 

tillräckligheten och samstämmigheten i medlemsstaternas makrotillsynspolitik, 

inbegripet att övervaka huruvida verktygen används på ett enhetligt och icke-

överlappande sätt.  

 

Finansinspektionen anger som skäl till att de tre svenska storbankerna ska ha en 

systemriskbuffert på 3 procent att det svenska banksystemet är stort i förhållande till 

ekonomin, att det är koncentrerat och sammanlänkat samt kännetecknas av en hög 

grad av marknadsfinansiering med betydande inslag av utländsk valuta. 

 

Bankföreningen är av uppfattningen att det resonemang som förs för att bibehålla en 

systemriskbuffert på 3 procent för de tre största bankerna inte är tillräckligt 
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underbyggt. Finansinspektionen argumenterar att det svenska banksystemet är stort 

i förhållande till ekonomin. Gör man en jämförelse med hur stora andra EU-länders 

banksektorer är i förhållande till BNP ser man att Sverige ligger i mitten. Samtidigt 

riskerar svenska banker att få det högsta kapitalkravet för systemrisk (4 procent) 

inom ramen för det kombinerade buffertkravet. 

 

 
Källa: BIS, Nationella tillsynsmyndigheter 

 

Bankföreningen anser vidare att det svenska banksystemet inte är mer koncentrerat 

och sammanlänkat än banksystem i andra jämförbara EU-länder. Likt Sverige står 

nästan uteslutande två till fem stora aktörer för en betydande del av utlåning och 

totala banktillgångar i jämförbara EU-länder. När det gäller det svenska 

banksystemets beroende av marknadsfinansiering anser Bankföreningen att denna 

risk omhändertas av likviditetsregelverket där det genom Bankpaketet dessutom 

införs ett krav på stabil nettofinansieringskvot (NSFR). Bankföreningen vill även 

erinra om att det i dagsläget är det svenska MREL-regelverkets skuldandelsprincip 

som gör att svenska banker behöver ta upp marknadsfinansiering Det blir 

inkonsekvent när en myndighet ser marknadsfinansiering som ett krav för att en 

bank ska anses resolutionsbar samtidigt som en annan myndighet ser det som en 

anledning till att ålägga banker ett kapitalkrav för systemrisk, vid sidan om krav för 

likviditetsrisk. 

 

Bankföreningen anser mot denna bakgrund att det är omotiverat att de tre svenska 

storbankerna på gruppnivå ska åläggas att hålla en systemriskbuffert på 3 procent. 

Givet det svenska banksystemets storlek, koncentration och sammanlänkning bör de 
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tre svenska storbankerna på gruppnivå ha ett kapitalkrav för systemrisk (OSII-buffert 

plus systemriskbuffert), som ligger nära genomsnittet för jämförbara EU-länder. 

Bankföreningen anser därför att systemriskbufferten för de tre svenska storbankerna 

på gruppnivå bör sänkas till 1 procent så att det totala kapitalkravet för systemrisk 

inom ramen för det kombinerade buffertkravet uppgår till 2 procent. Detta skulle vara 

en mer motiverad och samstämmig tillämpning av kapitalkraven i Bankpaketet och 

skulle dessutom göra att den viktiga MDA-nivån för svenska banker kommer att 

hamna mer i linje med den nivå som gäller för banker i andra EU-länder. Som 

framgår av figuren nedan medför Finansinspektionens föreslagna kapitalkrav att 

MDA-nivåerna för de svenska storbankerna väsentligt överstiger snittet för 

jämförbara europeiska banker (i genomsnitt 9,5-10% per Q2). 

 

 
 

Bankföreningen anser generellt att Finansinspektionen istället för att ålägga 

kapitalkrav som påverkar MDA-nivån bör arbeta med så kallade ’användbara’ 

buffertar, som exempelvis Pelare 2-vägledningen.  

 

Motiven till beslut avseende systemriskbuffert måste underbyggas på ett mycket mer 

långtgående sätt än vad som är fallet i remisspromemorian. För att säkerställa 

konsekvent och samstämmig tillämpning av regelverket mellan medlemsstaterna 

behöver Finansinspektionen i så fall kunna påvisa att det svenska banksystemet är 

större, mer koncentrerat och sammanlänkat än jämförbara EU-länders banksystem 

samt att konsekvenserna av en bankkris därmed riskerar att bli större i Sverige. 

 

Bankpaketet anger, som tidigare nämnts, att relevanta behöriga eller utsedda 

myndigheterna bör sträva efter att undvika överlappande eller icke samstämmig 
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tillämpning av regelverkets makrotillsynsåtgärder. I synnerhet bör de relevanta 

behöriga eller utsedda myndigheterna vederbörligen beakta huruvida åtgärder enligt 

artikel 133 i direktiv 2013/36/EU, dvs. systemriskbufferten, är överlappande eller icke 

samstämmiga med andra befintliga eller kommande åtgärder enligt artikel 124, 164 

eller 458 i förordning (EU) nr 575/2013. 

 

Per den 31 december 2018 ändrade Finansinspektionen metod för tillämningen av 

riskviktsgolvet för svenska bolån genom att ersätta det tidigare Pelare 2-kravet med 

ett krav inom ramen för artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. Finansinspektionen 

angav i beslutspromemorian att det nya riskviktsgolvet enligt artikel 458 kommer att 

gälla direkt i pelare 1 och ersätta motsvarande befintligt riskviktsgolv i pelare 2. När 

Finansinspektionen 2014 höjde det dåvarande bolåneriskviktsgolvet från 15 till 

25 procent motiverades höjningen med att riskviktsgolvet även behöver omfatta 

systemrisker med bolån.    

 

Bankföreningen anser att det föreligger överlappande tillämpning av 

makrotillsynsåtgärder då svenska bolån dels åläggs en systemriskbuffert, dels 

omfattas av ett riskviktsgolv enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013, som 

inkluderar systemrisker. Bankföreningen är av uppfattningen att samma risk inte ska 

täckas flera gånger och att Finansinspektionen på ett grundligt sätt behöver 

säkerställa och motivera att det inte föreligger överlappande tillämpning av 

Bankpaketets makrotillsynsåtgärder när det gäller systemriskbufferten och 

riskviktsgolvet för svenska bolån enligt artikel 458. Att åtgärderna är överlappande är 

en synpunkt som även EBA tar upp i sitt senaste utlåtande kring den fortsatta 

tillämpningen av artikel 458 (EBA/Op/2020/16). EBA förordar i sitt utlåtande att FI 

bör se över hur man avser att tillämpa dessa i förhållande till varandra efter 2021. 

5. Olika tidpunkter för införandet 

Bankföreningen anser att promemorian bör förtydligas i denna del. Det måste 

tydligare framgå hur övergångsperioden, från det att de nya bestämmelserna träder 

ikraft tills det att den första ÖUP:n har genomförts, hanteras för olika 

tillsynskategorier.  

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Maria Olin 

 


