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Översyn av systemriskbufferten 
vartannat år 

Sammanfattning  
Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska Finansinspektionen (FI) se över 
systemriskbufferten vartannat år.1 FI har därför gått igenom de skäl som 
angavs vid det senaste beslutet. Bedömningen är att dessa skäl fortfarande är 
giltiga varför de tre storbankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank även i 
fortsättningen ska hålla en systemriskbuffert på 3 procent på gruppnivå, för 
alla exponeringar. 

Bakgrund 
Enligt artikel 133.8 b i kapitaltäckningsdirektivet, som har genomförts i 
svensk lag genom 14 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och 
kapitalbuffertar, ska systemriskbufferten ses över av den behöriga eller den 
utsedda myndigheten (FI) åtminstone vartannat år. De tre storbankerna har 
haft ett systemriskbuffertkrav på 3 procent på gruppnivå sedan den 1 januari 
2015. Den 29 december 2020 trädde ändringar i kapitaltäckningsdirektivet i 
kraft som påverkar hur systemriskbufferten ska appliceras. I samband med 
detta fattade FI beslut om att bibehålla kravet på en systemriskbuffert på 3 
procent för de tre storbankerna.2 Systemriskbufferten behöver därför ses 
över senast den 31 december i år. Denna promemoria anger FI:s slutsats av 
denna översyn. 

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet 
att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 
värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 
2006/48/EG och 2006/49/EG (kallas för kapitaltäckningsdirektivet), samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 om ändring av direktiv 2013/36/EU.  
2 https://www.fi.se/sv/publicerat/sarskilda-pm-beslut/2020/fi-har-fattat-beslut-om-
kapitalbuffertar-for-storbankerna/  
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Slutsats 
FI har sett över skälen till att de tre storbankerna ska ha en systemriskbuffert 
på 3 procent på gruppnivå, vilka presenterades i den beslutspromemoria som 
myndigheten publicerade för respektive bank i december 2020. FI bedömer 
att dessa skäl fortsatt är giltiga. Vidare bedömer FI att den storlek på 
bufferten som då angavs fortfarande är lämplig.  

Skälet är framför allt att motverka den strukturella systemrisk som uppstår 
till följd av att dessa företagsgrupper har stora likheter. Risken att ett 
problem i en storbank sammanfaller med problem även i de andra två 
storbankerna är därmed märkbart större än för marknadens övriga banker. 
Eftersom de tre storbankerna dessutom utgör en stor del av marknaden blir 
konsekvensen om det uppstår problem än mer allvarlig.  

Mot denna bakgrund avser FI inte att ändra den svenska 
systemriskbufferten. De tre bankerna Skandinaviska Enskilda Banken AB, 
Svenska Handelsbanken AB och Swedbank AB ska därmed även 
fortsättningsvis hålla en systemriskbuffert på 3 procent på gruppnivå, för 
alla exponeringar.  

Nästa steg 
FI kommer att göra en ny översyn av systemriskbufferten senast den 31 
december 2024. 
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