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Abstract   

Following the global financial crisis in 2007-2009, there has been a rapid regulatory 

development of the international financial market. Arguably, the magnitude of the costs 

resulting from this crisis was caused by the fact that banks and other financial institutions, 

due to inadequate regulation, did not have sufficient capital to handle the unpredicted 

disturbances in the financial market. Hence, a number of new international standards have 

been introduced to enhance the stability of both the financial system as a whole and 

individual financial market players. One of the most important new standards concerns 

additional capital buffers for financial institutions. The capital buffer requirements, which 

originally were adopted through international agreements, have now been introduced in 

Sweden due to EU-law.  

The purpose of this thesis is to examine the constitutional legality of capital buffer 

requirements in relation to the Swedish distribution of normative competence. As a 

separate and independent part of this legality test, the thesis also answers the question of 

whether decisions regarding the capital buffer requirements are categorized as norm 

decisions or administrative decisions. In order to be able to examine the constitutional 

legality of the capital buffers, the regulation that governs the capital buffer requirements 

must be thoroughly examined. Therefore, the thesis also explores the detailed and 

technically complex regulations that regulate the capital buffer requirements. Within the 

framework of this investigation the origin of the buffers, the Swedish implementation 

process and the application of the buffer requirements by the Swedish Financial 

Supervisory Authority is examined. 

The examination of the capital buffer requirement's compatibility with the Swedish 

distribution of normative competence shows that the use of delegation to implement the 

buffer requirements into Swedish regulation is legal. However, it is questionable if the 

legal technique used is appropriate. The categorization of decisions regarding the capital 

buffer requirements shows that all the capital buffer requirements cannot be attributed to 

one single category. This lack of coherence makes the Swedish implementation of the 

capital buffers questionable.  
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Sammanfattning 

Efter den globala finanskrisen 2007-2009 har det skett en kraftig regulatorisk utveckling 

av den internationella finansmarknaden. Krisen ansågs till stor del orsakad av att banker 

och andra finansiella institut, till följd av bristfällig reglering, hade för lite kapital för att 

hantera det uppkomna störningarna på marknaden på ett tillfredsställande sätt. Med detta 

narrativa som utgångspunkt har en rad nya internationella standarder har arbetats fram i 

syfte att öka stabiliteten av såväl enskilda aktörer på finansmarknaden som det finansiella 

systemet i helhet. Ett resultat av denna utveckling är införandet av kapitalbuffertkrav för 

finansiella institut. Kapitalbuffertkraven, vilka har sitt ursprung i internationella 

överenskommelser, tillämpas numera i Sverige till följd av en EU-förordning och ett 

direktiv.  

Uppsatsen syfte är att pröva kapitalbuffertkravens konstitutionella lagenlighet i 

förhållande till den svenska fördelningen av normgivningskompetens som den uttrycks i 

8 kap. regeringsformen (kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform) (RF). Som 

en separat och fristående del av denna laglighetsprövning besvarar även uppsatsen frågan 

om beslut rörande kapitalbuffertkraven kategoriseras som antingen normbeslut eller 

förvaltningsbeslut. En laglighetsprövning av detta slag förutsätter att regleringen av 

kapitalbuffertkraven studeras ingående. Därför utreder uppsatsen även de detaljerade och 

tekniskt komplicerade regelkomplex som styr kapitalbuffertkraven. Denna utredning görs 

genom att undersöka buffertkravens ursprung, den process som föranlett den svenska 

implementeringen av kraven, samt hur de tillämpas av Finansinspektionen (FI) i Sverige. 

Prövningen av kapitalbuffertkravens förenlighet med den svenska 

normgivningsfördelningen visar att den delegation och subdelegation som använts för att 

reglera buffertkraven är lagenlig. Emellertid ifrågasätts, trots att bemyndiganden är 

lagenliga, om den lagstiftningsteknik som använts för att implementera buffertkraven är 

lämpliga. Kategoriseringen av beslut rörande kapitalbuffertkraven visar att samtliga 

kapitalbuffertkrav inte kan hänföras till en kategori. Uppsatsen ifrågasätter lämpligheten 

av denna ordning på grund av bristande systematik och enhetlighet.  
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Förkortningslista 

AIF- förvaltare Förvaltare av alternativa investeringsfonder 

 

AT1  Övrigt primärkapital 

BCBS Basel kommittén 

BNP Bruttonationalprodukt 

CET1 Kärnprimärkapital 

Eba Europeiska bankmyndigheten 

ECB Europeiska centralbanken 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

ESRB Europeiska systemrisknämnden 

EU Europeiska unionen 

FI Finansinspektionen 

G-SII Globalt systemviktiga institut 

IMF Internationella valutafonden 

LCR Likviditetstäckningskrav 

NSFR Nettofinansieringskrav 

O-SII Övriga systemviktiga institut 

OTC-derivat "Over-the-counter" derivatkontrakt 

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

SEB Svenska enskilda banken 

Tier 1 Primärkapital 

Tier 2 Supplementärkapital 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Med uppskattade förluster på mer än 15 miljarder amerikanska dollar är den globala 

finanskrisen 2007-2009 en av de största finansiella kriserna i historien. Krisen orsakade 

stor skada vilket vissa ekonomier ännu inte är fullt återhämtade från. En av de 

grundläggande orsakerna till krisen har påståtts vara den då bristfälliga regleringen av 

den finansiella marknaden.1 Av denna anledning har omfattande översyn gjorts av 

regelverken med syfte att stärka banksektorns förmåga att stå emot förluster och därmed 

göra den finansiella marknaden, på en global nivå, mer robust.2  

Under krisen så visade det sig att många banker var kraftigt underkapitaliserade och hade 

otillräckliga likviditetsbuffertar vilket gjorde dem illa rustade att hantera de uppkomna 

störningarna på marknaden. Som svar på detta påbörjades under 2008 arbetet med att se 

över det internationella regelverket avseende kapitaltäckning, Basel II.3 Denna översyn 

resulterade så småningom i ett antagande av Basel III innehållande skärpta krav på 

kvalitén av det kapital som får ingå i kapitalbasen, en höjning av kapitalbasen samt nya 

likviditetskrav.4  

Basel III är den senaste i ordningen av Baselöverenskommelser avseende kapitaltäckning 

och antagligen det viktigaste internationella regelverket inom det finansmarknadsrättsliga 

området. Trots att Baselöverenskommelserna inte är legalt bindande så har de flesta 

länder implementerat reglerna antingen i sin helhet eller delvis.5 I EU har dessa 

internationella standarder genomförts med hjälp av både en förordning, förkortad 

tillsynsförordningen, och ett direktiv, förkortad kapitaltäckningsdirektivet.6 Syftet med 

                                                           
1Armour, John, Awrey, Dan, Davies, Paul, Enriques, Luca, Gordon, Jeffrey N., Mayer, Colin och Payne 

Jennifer, Principles of Financial Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2016 [cit. Armour, mfl.], s. 

3. 
2 Prop. 2013/14:228 - Förstärkta kapitaltäckningsregler, s. 110. 
3 Basel II, Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision). 
4 Basel III, Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) samt prop. 2013/14:228, s. 

110 f. 
5 Kern, Alexander, The Role of Capital in Supporting Banking Stability, Moloney, Niamh, Ferran, Eilís, 

Payne, Jennifer (red.), The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford University Press, Oxford, 

2015, 334-364 [cit. Kern, Alexander], s. 343 f. 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 

värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 
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dessa nya rättsakter har varit att implementera Basel III men även att vidare harmonisera 

regleringen av det finansiella området inom EU.7 Medan tillsynsförordningen är direkt 

tillämplig i samtliga medlemsländer så ska kapitaltäckningsdirektivet implementeras i de 

nationella rättsordningarna, för svenskt vidkommande har så skett främst genom lag 

(2014:966) om kapitalbuffertar.8 

Kapitaltäckningsdirektivet innehåller en mängd olika bestämmelser, bland annat villkor 

för att starta och bedriva verksamhet som kreditinstitut, krav på institutens 

riskhanteringssystem, metoder för att utöva tillsyn över instituten samt regler avseende 

bolagsstyrning. Av störst intresse för denna uppsats är dock direktivets bestämmelser om 

kapitalbuffertkrav som kompletterar tillsynsförordningens krav på kapitaltäckning. 

Direktivet innehåller bestämmelser om flera olika kapitalbuffertkrav. Vissa av dessa är 

obligatoriska på så sätt att medlemsstaten måste ställa krav på att instituten tillämpar dem 

medan andra är frivilliga och kan användas om medlemsstaten önskar.9 Buffertkraven 

skiljer sig även åt vad gäller deras tillämplighet, både i fråga om vilka institut som 

omfattas av dem och vid vilka tidpunkter de ska tillämpas.10 

Införandet av dessa kapitalbuffertkrav innebär att vissa institut som klassas som 

kreditinstitut eller värdepappersbolag blir påförda ytterligare kapitalkrav.11 Från 

banksektorn har det uttryckts missnöje över detta då de ansett att kapitalkraven är 

omotiverat höga och kommer leda till ökade kostnader för instituten vilket i sin tur kan 

påverka ekonomin.12 Detta påstående har möts av kritik då flera studier har visat att höjda 

kapitalkrav inte nödvändigtvis måste ha den effekten.13 Dock är införandet av 

                                                           
värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 

2006/49/EG. 
7 Prop. 2013/14:228, s. 111. 
8 Prop. 2013/14:228 Del 1, s. 121 f. 
9 Se prop. 2013/14:228 Del 1, s. 118 samt kapitaltäckningsdirektivet. 
10Armour, m.fl., s.3 och s. 306. 
11Om kapitalbuffertkravens tillämplighet se lag (2014:966) om kapitalbuffertar samt skäl 1 i 

kapitaltäckningsdirektivet samt art. 4.1 i tillsynsförordningen. I denna uppsats används begreppet bank vid 

hänvisning till kreditinstitut medan finansiella institut används som samlingsbeteckning för samtliga institut 

som träffas av kapitalbuffertkraven.  
12 Admati, Anat, Helwig, Martin, The Bankers' New Clothes, What's Wrong with Banking and What to do 

about it, Princeton University Press, Princeton, 2013 [cit. Admati, Helwig], s. 82. 
13 Se exempelvis, Schanz, Jochen, Aikman, David, Collazos, Paul, Faraf, Marc, Gregory, David, Kapadia, 

Sujit, The long-term economic impact of higher capital levels, BIS Papers No 60, 16 December 2011, s. 76 

f., Admati, Helwig, s. 169 f.f. och Admati, Anat, DeMarzo, Peter M., Hellwig, Martin F, Pfleiderer, Paul, 
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kapitalbuffertkrav ett statligt ingripande som måste vara väl motiverat. Vidare måste 

reglerna vara effektiva, uppfylla sitt syfte och inte minst ha tillkommit i laga ordning för 

att vara legitima. 

Historiskt har finanskriser ofta följts av ny och mer omfattande reglering och finanskrisen 

2007-2009 var inget undantag.14 Arbetet med att reformera den finansiella regleringen 

påbörjades i princip genast när krisen konstaterades vara ett faktum och 

regleringsprodukterna har därefter införts mycket hastigt.15 Det finns en utbredd 

uppfattning om att dylik skandal- eller problemdriven reglering inte alltid är tillräckligt 

övervägd och bearbetad. Reglering som skapas som reaktion på en kris eller skandal har 

dessutom visat sig förändra förhållandena på marknaden eller inskränka 

marknadsaktörernas frihet. Så länge ett sådant regelverk uppfyller sitt syfte, är 

samhällsekonomiskt effektivt och kan anses vara lagenligt så kan dess införande såklart 

vara positivt för marknadensaktörer, ekonomin och samhället i stort. Med tanke på 

rättshistoriska erfarenhet finns dock anledning att betrakta sådan reglering med viss 

skepsis.16  

1.2 Syfte och frågeställning 

När ett regelverks lagenlighet prövas så görs det typiskt sett genom en kontroll av att 

föreskrifterna är förenliga med grundlag och annan överordnad författning.17 Genom en 

sådan prövning kontrolleras inte enbart om föreskrifterna rent innehållsmässigt står i strid 

med överordnade normer utan även om de tillkommit på ett felaktigt sätt eller om 

utfärdaren överskridit sin normgivningskompetens.18  

                                                           
Fallacies, Irrelevant Facts and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not 

Expensive, Working paper no. 2065, Stanford Graduate School of Business, October 22 2013, s. 53. 
14 Dagher, Jihad, Regulatory Cycles: Revisiting the Political Economy of Financial Crises, Working Paper 

No:18/8, International Monetary Fund, January 15, 2018, s. 61. 
15 Hanqvist, Dan, Den offentligrättsliga reaktionen på finanskrisen (I): Problemformulering och orsaker, 

Förvaltningsrättslig tidskrift, nummer 1 2011, pp. 57-11, s. 58. 
16 Stattin, Daniel, Skandaldriven och problemdrivenreglering, Nord, Gunnar, Thorell, Per (red.), 

Regelfrågor på en förändrar kapitalmarknad, Stockholm, 2010, 157-177, s. 157 och 174 f.  
17 Exempelvis genom lagprövning av domstol enligt 11 kap. 14 § RF samt av andra offentliga organ enligt 

12 kap. 10 § regeringsformen (kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform) (RF).  
18 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena, 

Statsrättens grunder, 5 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2015 [cit. Warnling-Nerep m.fl.], s. 230.  
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Syftet med denna uppsats är att utvärdera kapitalbuffertkravens konstitutionella 

lagenlighet i förhållande till den svenska fördelningen av normgivningskompetens som 

den uttrycks i 8 kap. RF. Som en separat del av denna prövning ska även undersökas om 

beslut rörande kapitalbuffertkrav kan kategoriseras som normbeslut eller 

förvaltningsbeslut. Denna kategorisering är intressant att undersöka då respektive 

beslutstyp erbjuder olika möjligheter till överklagan. För att uppnå detta syfte så besvaras 

följande forskningsfrågor. 

- Var kommer reglerna om kapitalbuffertkrav ifrån, vad är deras grundläggande 

syfte och hur har de implementerats i svensk lagstiftning? 

- Hur fastställs kapitalbuffertkraven i Sverige, vid vilka tidpunkter och under vilka 

förutsättningar träder de in? 

- Den svenska implementeringen av kapitalbuffertkraven har skett genom 

användandet av delegation och subdelegation. Är en sådan implementering 

grundlagsenlig? 

- Vem eller vilka organ beslutar att ett institut ska påföras kapitalbuffertkrav och 

vad utgör dessa beslut, normbeslut eller förvaltningsbeslut? 

1.3 Avgränsning 

Målsättningen med innehållet i denna uppsats är att enbart behandla sådant som är direkt 

relevant för uppfyllandet av uppsatsens syfte samt besvarandet av tillhörande 

forskningsfrågor. Därför måste adekvata avgränsningar göras. Så väl sådant som kan 

anses ligga inom uppsatsen syfte som sådant som kan anses vara nära kopplat till området 

men som av olika skäl inte bedömts relevant för uppsatsen ska i det följande avgränsas 

bort.  

Basel III respektive tillsynsförordningen, kapitaltäckningsdirektivet och lag om 

kapitalbuffertar innehåller en mängd olika bestämmelser vilka alla på något sett har 

samband med, eller är beroende av, varandra. Vissa av de grundläggande reglerna kring 

kapitaltäckning, bruttosoliditet och likviditet kommer att beröras som hastigast i 

uppsatsen i syfte att förklara kapitalbuffertkravens plats i regeringssystemet. Övriga 
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bestämmelser om exempelvis högre kapitalkrav för OTC-derivat,19 bestämmelser om 

bolagsstyrning och riskhantering, samt införande av skydd för visselblåsare kommer inte 

att behandlas i denna uppsats. Inte heller eventuella åtgärder som instituten kan behöva 

vidta till följd av att de inte uppfyller buffertkraven eller sanktioner de kan bli föremål för 

kommer att beröras.  

I uppsatsen ska kapitalbuffertkravens lagenlighet undersökas. Denna undersökning 

begränsas emellertid till att enbart omfatta huruvida föreskrifterna har tillkommit i en 

sådan ordning som är förenlig med normgivningsfördelningen och därmed har 

erforderligt stöd i lag. Således kommer ingen prövning av föreskrifternas förenligt med 

exempelvis näringsfrihet eller deras grundlagsenlighet i övrigt företas.  

Vidare kommer enbart de för forskningsfrågorna direkt relevanta delarna beträffande 

normgivning och normgivningsfördelning behandlas. Detsamma gäller ifråga om 

kategoriseringen av kapitalbuffertkraven som antingen normbeslut eller 

förvaltningsbeslut. Uppsatsen kommer enbart att behandla dessa två typer av beslut och 

vad som kännetecknar dem. Krav som ställs på dessa beslut eller de beslutsfattande 

myndigheterna samt möjligheterna till överklagan kommer inte att behandlas. 

Vissa mindre avgränsningar kommer att presenteras löpande i framställningen när det 

anses nödvändigt.  

1.4 Metod och material 

För att uppnå syftet med denna uppsats samt besvara de tillhörande forskningsfrågorna 

ska i första hand gällande rätt fastställas för kapitalbuffertkraven med hjälp av den så 

kallade rättsdogmatiska metoden och tillämpningen av rättskälleläran. Att sätta en etikett 

på den metod som används i en uppsats kan i vissa fall vara intetsägande. Istället kan det 

vara att föredra att beskriva hur metoden i fråga utövas genom att förklara vilket 

tillvägagångssätt som använts.20 Den rättsdogmatiska metoden kommer således inte 

                                                           
19 OTC-derivat är en vedertagen förkortning av "over-the-counter"-derivatkontrakt. Begreppet avser 

derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad. För en närmare definition se art. 1.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala 

motparter och transaktionsregister.  
20 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatiskmetod, i (Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, red) Juridisk metodlära, 

pp.21-46, 1:3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
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beskrivas, i det följande ska istället redogöras för hur de relevanta rättskällorna har 

använts och bearbetats för att nå uppsatsen syfte och besvara de tillhörande 

forskningsfrågorna. I samband med detta så kommer överväganden som gjorts 

beträffande de använda materialen att presenteras. Inledningsvis kan nämnas att den 

svenska lagen om kapitalbuffertar är en produkt som tillkommit till följd av 

implementering av EU-direktiv och att direktivet i sin tur härstammar från ett 

internationellt regelverk, Basel III. Uppsatsen kommer således att präglas av att det är 

fråga om tre olika regelkomplex på olika hierarkisk nivå. Detta märks inte enbart i 

uppsatsens framställning utan även i den metod och det material som används. 

Uppsatsen inleds med en översiktlig presentation av ämnesområdet finansiell reglering. I 

denna del har främst internationell vetenskaplig litteratur använts på grund av områdets 

internationella karaktär. En stor mängd litteratur finns att tillgå varav ett urval har gjorts 

grundat på verkens relevans för uppsatsen, vem författare samt ansvarig utgivare är och 

kvalitén av materialets innehåll. Vidare undersöks var kapitalbuffertkraven kommer ifrån 

samt hur de har implementerats i svensk rätt.  Denna undersökning har företagits främst 

genom att studera aktuella regelverk där kapitalbuffertkraven regleras. Således har såväl 

Baselöverenskommelserna, aktuella EU-regelverk och den svenska lagstiftningen med 

tillhörande föreskrifter studerats. Baselöverenskommelserna är inte juridiskt bindande 

och kan därför sägas utgöra så kallad "soft-law". Emellertid har dessa regelverk ändå en 

stark ställning som internationell standard. Till följd av detta har det mesta av 

regelverkens innehåll blivit tvingande regler genom nationella genomförande åtgärder 

eller implementering på EU-nivå.21 Tonvikten av denna undersökning har fokuserat på 

det EU-rättsliga och svenska regelverken eftersom det är dessa som är juridiskt tvingande 

och direkt styrande för kapitalbuffertkraven i Sverige. Baselöverenskommelserna har 

enbart studerats i syfte att ge en helhetsbild av den utveckling som föranlett 

kapitalbuffertkravens tillkomst. 

Med syfte att besvara frågan om kapitalbuffertkravens bakomliggande syften, utröna 

gällande rätt för kapitalbuffertkraven samt nå en djupare förståelse av deras konstruktion 

och funktion har även en mängd EU-rättsliga förarbeten, konsekvensanalyser och 

                                                           
21 Avgouleas, Emilio, Governance of Global Financial Markets: The Law, the Economics, the Politics, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2012 [cit. Avgouleas], s. 7. 
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meddelanden använts. Även svenska statliga utredningar och propositioner har studerats. 

Svenska förarbeten har av tradition en stark ställning som underlag vid tolkning och 

tillämpning av lag. De är ofta utförliga, innehåller rekommendationer om hur lagtexten 

bör tolkas samt värdefulla upplysningar om den aktuella lagens funktion och syfte.22 

Förarbetena är således en betydelsefull rättskälla som i denna uppsats används såväl för 

att fastställa gällande rätt på området som att närmare undersöka kapitalbuffertkravens 

härkomst och dess implementering i svensk rätt.  

Till skillnad från de svenska förarbetena har förarbeten och förslag till lagstiftning 

historiskt inte använts som stöd inom EU-rätten vid varken tolkning eller tillämpning. 

Inställningen till dessa källor verkar dock på senare tid förändrats och EU-domstolen har 

numera börjat hänvisa till dessa i sin tolkning av en rättsakt.23 Även om dessa källor 

bevisligen kan användas som stöd till tolkning av de EU-rättsliga regelverk som reglerar 

kapitalbuffertkrav så har viss försiktighet iakttagits på grund av att deras ställning som 

tolkningsunderlag fortsatt är något tveksamt. Av denna anledning har dessa källor 

framförallt använts för att utröna kapitalbuffertkravens tillkomst och bakomliggande 

syften. 

Fastställande av kapitalbuffertkraven görs av nationella myndigheter men även 

europeiska organ som Europeiska bankmyndigheten (Eba) och Europeiska 

systemrisknämnden (ESRB) har visst inflytande genom att ge ut riktlinjer, 

rekommendationer och yttranden.  Dessa typer av instrument utgivna av europeiska organ 

anses typiskt sett vara icke-bindande rättsakter. De har emellertid fått allt större betydelse 

inom vissa områden av EU-rätten vilket har gjort att det har uppstått frågor kring vad för 

rättskällevärde de egentligen ska tillmätas.24  I praktiken har det visat sig att även icke-

bindande instrument kan ha en påtaglig normerande verkan och EU-domstolen har funnit 

att nationella domstolar och myndigheter vid tillämpning av bindande EU-rättsliga 

bestämmelser i vissa fall kan vara skyldiga att använda även icke-bindande instrument 

                                                           
22 Lehrberg, Bertil, Praktisk juridisk metod, 8.1 uppl., Iusté, Uppsala, 2015, s. 149.  
23 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i (Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, red) Juridisk metodlära, pp.109-

140, 1:3 uppl., Studentlitteratur, Lund 2013, [cit. Reichel], s. 127. 
24 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (red.) mfl., EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpningen, 2:3 uppl., Nordstedts Juridik, 2011, s. 46 f.  
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som tolkningsunderlag och utfyllnad.25 I kapitaltäckningsdirektivet art. 6 c) stadgas 

explicit att nationella behöriga myndigheter ska göra sitt bästa för att efterleva de riktlinjer 

och rekommendationer som utfärdas av Eba samt de varningar och rekommendationer 

som utfärdas av ESRB. Detta har av Finansinspektionen (FI) tolkats som att dessa typer 

av instrument riktade till nationellt behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer kan 

jämställas med svenska allmänna råd.26 Dessa förhållanden gör emellertid inte att 

instrumenten kan betraktas som juridiskt bindande för finansinstituten, de måste dock 

beaktas av FI vid tillämpning och tillsyn av regelverken.27 Sammanfattningsvis kan 

konstateras att dessa instrument trots deras icke-bindande karaktär måste antas påverka 

den praktiska tillämpningen av kapitalbuffertkraven varav riktlinjer, rekommendationer 

och yttranden från dessa organ är relevanta att studera inom ramen för denna uppsats. 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utvärdera kapitalbuffertkravens 

lagenlighet. Denna laglighetsprövning fokuserar som bekant på om kapitalbuffertkraven 

tillkommit i en sådan ordning som är förenlig med normgivningsfördelningen. I 

anslutning till denna prövning ska även undersökas om beslut om kapitalbuffertkrav kan 

klassas som normbeslut eller förvaltningsbeslut. För att denna prövning respektive 

undersökning ska kunna göras måste den rättsliga regleringen av Sveriges 

normgivningsfördelning respektive normbeslut och förvaltningsbeslut beskrivas. I denna 

del har enbart svenska rättskällor använts inbegripande lag, förarbeten och doktrin för att 

utröna gällande rätt på dessa områden. Gränsdragningen mellan lagenliga 

bemyndiganden och bemyndiganden som inte kan anses förenliga med 

normgivningsfördelningen är problematisk. För att åskådliggöra detta har några exempel 

där gränsdragningsproblematik uppstått lyfts fram. Dessa exempel är tagna ur 

propositioner, statliga utredningar, remissyttranden samt praxis och har valts ut för att 

tjäna som underlag för analysen av kapitalbuffertkraven. Liknande 

gränsdragningsproblem uppstår mellan normbeslut och förvaltningsbeslut. Även i denna 

del har belysande exempel, ur samma kategorier av källor, valts ut.  För att kunna 

kategorisera kapitalbuffertkraven som antingen normbeslut eller förvaltningsbeslut måste 

                                                           
25 Reichel, s. 127 f. 
26 Finansinspektionens promemoria, Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och 

rekommendationer, FI Dnr 12-12289, 2013-02-08 [cit. FI Dnr 12-12289], s. 1.  
27 FI Dnr 12-12289, s. 4.  
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FI:s tillämpning av kraven studeras ingående. FI har i samband med tillämpningen av 

kapitalbuffertkraven offentliggjort material, bestående av promemorior, meddelanden 

och beslut. Det är framförallt med stöd av detta material som kapitalbuffertkraven kan 

kategoriseras och analyseras eftersom att det ger inblick i FI:s praktiska tillämpning och 

beslutsordning.   

Mot bakgrund av gällande rätt inom normgivningsfördelning, normbeslut och 

förvaltningsbeslut ska slutligen kapitalbuffertkraven analyseras. Vid denna analys tjänar 

de nämnda exemplen som värdefullt underlag. Vid analysen av om kapitalbuffertkraven 

utgör normbeslut eller förvaltningsbeslut spelar även det offentliggjorda materialet från 

FI:s tillämpning av buffertkraven en avgörande roll för så väl analysen som tillhörande 

slutsats. Både ifråga om kapitalbuffertkravens förenlighet med 

normgivningsfördelningen och deras kategorisering anläggs i analysen ett kritiskt 

perspektiv på kapitalbuffertkraven, detta innebär att vid sidan av prövningen av 

lagenligheten så förs ett resonemang om lämpligheten av såväl de aktuella 

bemyndigandena som buffertkravens kategorisering som normbeslut eller 

förvaltningsbeslut.  

1.5 Disposition 

Med syfte att underlätta för läsaren i sin orientering av uppsatsen presenteras nedan dess 

övergripande disposition. Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I kapitel två ges 

inledningsvis en översiktlig presentation av finansiell reglering. Detta kapitel besvarar 

frågan vad finansiell reglering är samt presenterar några av de regelverk som är centrala 

för ämnesområdet i allmänhet och kapitalbuffertkraven i synnerhet. I ett första steg 

presenteras Baselöverenskommelserna. I ett andra steg redogörs för de EU-rättsliga 

rättsakterna, tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet, som till stor del 

implementerat Baselöverenskommelserna inom EU. Såväl kapitaltäckning, 

likviditetsreglering som bruttosoliditet kommer i detta sammanhang översiktligt beröras 

i syfte att sätta kapitalbuffertkraven i kontext. Kapitel två avslutas med att den svenska 

implementeringen av kapitalbuffertkraven beskrivs och aktuella nationella föreskrifter 

presenteras. Således kommer i detta kapitel huvudsakligen frågan om 

kapitalbuffertkravens härkomst samt implementering i svensk rätt behandlas.  
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I uppsatsens tredje kapitel utreds hur kapitalbuffertkraven är reglerade i svensk rätt. Detta 

kapitel inleds med att kapitalbuffertkravens plats i regleringssystemet presenteras genom 

att deras förhållande till övriga regleringsverktyg behandlas. I samband med detta ska 

även redogöras för under vilka omständigheter och för vilka syften som 

kapitalbuffertkraven tillkommit. Därefter följer en ingående utredning av regleringen av 

vart och ett av kapitalbuffertkraven. Slutligen följer en redogörelse om hur konkurrerande 

samt kombinerade buffertkrav hanteras. Kapitel tre behandlar således främst frågan om 

hur kapitalbuffertkraven fastställs i Sverige samt vid vilka tidpunkter och under vilka 

förutsättningar de träder in.  

I kapitel fyra görs en prövning av kapitalbuffertkravens lagenlighet. I kapitlets första del 

behandlas kapitalbuffertkravens förenlighet med normgivningsfördelningen. Prövning 

fordrar inledningsvis en utredning av normgivningsmaktens fördelning och möjligheterna 

till lagenlig delegation och subdelegation. Denna utredning tjänar sedan som underlag vid 

prövningen av kapitalbuffertkraven lagenlighet i detta avseende. I kapitlets andra del 

besvaras frågan om kapitalbuffertkravens kategorisering som normbeslut eller 

förvaltningsbeslut. Inledningsvis utreds vad normbeslut respektive förvaltningsbeslut är. 

Mot bakgrund av denna utredning besvaras sedan frågan om kapitalbuffertkravens 

kategorisering. I anslutning till detta följer en sammanfattande reflektion.  

Slutligen följer i kapitel fem en avslutande kommentar där en återkoppling görs till 

uppsatsens syfte samt tillhörande forskningsfrågor. Dessutom ges utrymme för 

avslutande reflektioner.   
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2. Finansiell reglering, en översikt 

I det följande kapitlet ges en kortare introduktion till det övergripande ämnet finansiell 

reglering. Syftet med detta är att ge läsaren en grundläggande förståelse för ämnesområdet 

samt att vara till stöd i den fortsatta framställningen och, i förlängningen, för besvarandet 

av uppsatsens frågeställningar. I ett första steg besvaras, i enklare termer, frågan vad 

finansiell reglering är. Därefter följer en redogörelse av de olika relevanta regelverken 

samt hur de har implementerats i svensk rätt.  

2.1 Vad är finansiell reglering? 

Finansiell reglering kan kortfattat beskrivas som en samling regler vilka drar upp vissa 

gränser för de finansiella institutens verksamhet på marknaden. Dessa regler inkluderar 

exempelvis åläggande för finansiella institut att förhålla sig till vissa uppställda krav, 

restriktioner, riktlinjer samt bestämmelser om tillsyn över instituten och de sanktioner 

som kan bli aktuella om reglerna överträds.28  Målsättningarna med och motiven bakom 

reglerna är flera, dessa kan kortfattat åskådliggöras genom att hänföra dem till fem olika 

kategorier, (1) skydd för investerare, konsumenter och andra användare av det finansiella 

systemet, (2) finansiell stabilitet, (3) marknadseffektivitet, (4) konkurrensfrågor, och (5) 

förhindring av finansiell brottslighet.29   

Globaliseringen har under de senaste 30 åren haft stor inverkan på det finansiella systemet 

och därmed också den regulatoriska strukturen. Det finansiella systemet har tidigare setts 

som en nationell företeelse bestående av inhemska institutioner och marknader. Idag kan 

systemet dock snarare ses som ett gemensamt globalt nätverk där marknadsaktörerna har 

möjlighet att fritt navigera över landsgränser och kapital med lätthet kan förflyttas världen 

över. På grund av det finansiella systemets numera internationella karaktär, globala "spill-

overs" och en ökad grad av sammanbundenhet är det inte längre möjligt för nationer att 

ensamma med framgång och effektivitet reglera det inhemska finansiella systemet.30 

                                                           
28 Falkman, Henric, Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs reglering?, Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2004 [cit. Falkman], s. 17. 
29 Armour m.fl., s. 61 f.f och Avgouleas, s. 6. 
30 Angående begreppet globala "spill-overs", detta begrepp används i detta sammanhang för att beskriva 

när en ekonomisk händelse i ett land påverkar ekonomin i andra länder. 
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Istället krävs internationellt engagemang och samarbete i syfte att lösa de nya 

regulatoriska utmaningarna som uppkommit till följd av denna finansiella globalisering.31   

Arbetet med skapandet av finansiella regelverk anpassade för ett mer internationellt 

klimat genom gränsöverskridande samarbeten är inte ett nytt påfund. De internationella 

regelverk som funnits på plats har emellertid inte ansetts tillräckliga. En av orsakerna till 

den senaste finanskrisen har påståtts vara den bristande konvergensen mellan den globala 

finansiella aktiviteten och kapaciteten samt förmågan att inte minst reglera denna aktivitet 

utan även att utöva tillsyn över den.32 Efter finanskrisen har det globala samarbetet kring 

reglering av det finansiella systemet ökat genom samstämmiga beslut om behovet att 

vidta åtgärder mellan nationer, internationella och regulatoriska organ, centralbanker och 

privata aktörer.33 Det utökade samarbetet har föranlett skapandet av nya globala 

standarder, riktlinjer och praxis vilka utarbetats i en mängd internationella organisationer, 

överstatliga organ och forum.34  

De flesta rättsområden inom internationell ekonomisk rätt, som exempelvis den 

internationella skatte- och handelsrätten, består av juridiskt bidande konventioner länder 

emellan. Internationell finansiell reglering är unik i jämförelse eftersom den enbart är 

uppbyggt av informella, icke rättsligt bindande överenskommelser, rekommendationer 

och avtal vilka klassas som så kallad "soft-law".35 Soft-law är, enligt en traditionell och 

restriktiv syn på rätten, inte att hänföra till lag men det kan inte heller kategoriseras som 

ren politik. Istället har soft-law beskrivits som en hybrid mellan lag och politik, alltså 

kvasi-juridisk till sin karaktär, som kan ses som en del av ett spektrum mellan bindande 

konventioner och politiska positioner.36 

Användandet av soft-law som regleringsverktyg har flera fördelar. Soft-law kan 

exempelvis ofta vara att föredra framför traditionella bindande konventioner för reglering 

                                                           
31 Brummer, Chris, Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2011 [cit. Brummer], s. 60 och Armour m.fl., s.5 f., 616. 
32 Armour m.fl., s. 616. 
33 Armour m.fl., s. 616. 
34 Brummer, s. 60. 
35 Brummer, s. 3. 
36 Guzman, Andrew, Meyer, Timothy, International Soft Law, Journal of Legal Analysis, Vår 2010: volume 

2, nummer 1, 2010, s. 172 f. 
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av områden som är under snabb utveckling. Att förhandla fram och ratificera en 

konvention är en kostsam och tidskrävande process vilket gör konventioner sämre 

lämpade att använda inom områden där reglerna ofta är i behov av uppdatering på grund 

av snabbt skiftande förutsättningar.37 Soft-law erbjuder istället ett snabbt, flexibelt och 

kostnadseffektivt sätt för länder att både sluta nya och eventuellt ändra gamla 

överenskommelser. Användandet av soft-law har även ansetts innebära ett mindre intrång 

på nationers suveränitet eftersom dylika överenskommelser, till skillnad från 

konventioner, inte innebär att länderna måste avstå sin bestämmanderätt till förmån för 

en utomstående auktoritet i någon politisk eller ekonomisk fråga. Eftersom soft-law inte 

är tvingande så kan länder själva välja att inte implementera vissa delar av dem, antingen 

redan från början eller efter hand om det skulle upptäckas att det inte är i linje med 

nationens intresse att följa en viss regel. Således har nationer genom användandet av soft-

law en möjlighet att gemensamt besluta om policyöverenskommelser utan att för den 

skull helt avsäga sig möjligheten att själva besluta i frågan. Denna flexibilitet innebär 

vidare att nationer har möjlighet att testa överenskommelsernas innehåll i praktiken, 

utvärdera och vid behov revidera dem och därmed skydda sig mot eventuella oönskade 

och oförutsedda effekter. En regels fulla effekt eller verkan kan vara svår att uppskatta på 

förhand varpå soft-law utgör ett bra verktyg att experimentera med eller använda vid 

reglering av nya områden. 38 Vidare kan användandet av soft-law underlätta för nationer 

med kolliderande intressen, idéer och ideologisk grund att enas och komma till ett beslut 

på grund av överenskommelsernas icke bindande karaktär.39  

Internationell finansiell reglering skapas av flera olika internationella organ. Som 

exempel kan nämnas Internationella valutafonden (IMF), EU, G-20 och Basel 

Kommittén, eller the Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS). Även om dessa 

regelverk utgör soft-law och därmed inte är juridiskt bindande i dess ursprungliga version, 

blir det mesta av regelverkens innehåll tvingande regler genom nationella genomförande 

åtgärder eller implementering på EU-nivå.40  

                                                           
37 Armour m.fl., s. 621.  
38 Brummer, s.125 f.  
39 Brummer, s. 130 f.  
40 Avgouleas, s. 7. 
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2.2 Baselkommittén och vägen från Basel I till Basel III 

Baselkommittén (BCBS) grundades i slutet av 1974 av G-10 länderna med syfte att stärka 

den finansiella stabiliteten på global nivå. Den initiala idén var att skapa ett forum för 

stater att samarbeta vad gäller tillsynen av banker. Detta skulle leda till högre kvalité av 

tillsyn och att minska möjligheterna för banker att undkomma tillsyn genom att lägga 

verksamhet utanför hemlandet. Dessa idéer resulterade i Baselöverenskommelsen 

(Concordat on Cross-Border Banking Supervision) som publicerades 1975.41 Sedan dess 

har kommittén utvecklats vidare och består numera av 45 medlemsinstitutioner från 28 

olika jurisdiktioner. De fokuserar inte längre enbart på tillsyn utan kommittén har 

etablerat ett flertal internationella standarder för reglering av bankverksamhet, varav de 

mest kända kan sägas vara kapitaltäckningskraven som återfinns i Basel I, Basel II och 

nu gällande Basel III.42 

Basel I antogs 1988 och innehöll rekommendation om gemensamma 

kapitaltäckningsregler för internationellt verksamma banker. Syftet med denna första 

överenskommelse var att, med hjälp av kapitalkrav, stärka internationellt verksamma 

bankers soliditet samt att förbättra förutsättningarna för dessa banker att konkurrera på 

liknande villkor genom att utfärda gemensamma standardrekommendationer. Basel II 

undertecknades 2004 med målet att ytterligare stärka stabiliteten i det internationella 

finansiella systemet genom att åstadkomma öppenhet och genomlysning av bankerna 

samt skapa ett mer flexibelt och riskkänsligt system. Överenskommelsen var uppbyggd 

genom tre pelare. Den första pelaren innehöll reviderade kapitalkrav, den andra pelaren 

fastställde tillsynsmyndigheternas funktioner och befogenheter samt deras möjlighet till 

översyn och utvärdering av bankerna medan den tredjepelaren innehöll krav på bankernas 

offentliggörande av information.43  

Under den globala finanskrisen krisen visade det sig att den dåvarande regleringen inte 

var tillräcklig för att upprätthålla den finansiella stabiliteten. Krisen visade att bankerna 

höll för lite kapital av tillräckligt god kvalité och att de hade otillräckliga 

                                                           
41 Basel I, Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision). 

42 Bank for International Settlements (BIS) (utg.), History of the Basel Committee (BIS officiella hemsida), 

https://www.bis.org/bcbs/history.htm, lydelse 2018-05-17. 
43 SOU 2013:65 - Förstärkta kapitaltäckningsregler, s. 143 och Basel II. 

https://www.bis.org/bcbs/history.htm
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likviditetsbuffertar för att klara av de störningar i ekonomin som krisen medförde. 

Regleringen har kritiserats för att den främst fokuserade på micro-prudential risk genom 

att fokusera på stabilitet hos varje enskild bank.44 Detta fick till följd att risker som banken 

själv skapade i det finansiella systemet på grund av exempelvis sin storlek, 

likviditetsexponering, skuldsättningsgrad och sammanbundenhet, så kallade macro-

prudential risk, förbisågs. Således saknades ett övergripande perspektiv över riskerna i 

hela det finansiella systemet.45 

Med utgångspunkt i det tidigare regelverkets brister publicerades år 2010 Basel III. 

Genom att både utvidga och förstärka det tidigare regelverket, är det primära syftet med 

det nya regelverket att minska sannolikheten för finansiella kriser i framtiden samt stärka 

bankernas förmåga att bära förluster.46 Basel III är, likt Basel II, fortsatt främst ett 

processbaserat ramverk vilken ger tillsynsmyndigheter möjlighet att tillsammans med 

bankernas ledning mäta och utvärdera den risk som de individuella bankerna bär. På så 

sätt har det nya regelverket fortsatt micro-prudential-inslag som syftar till att öka 

stabiliteten hos enskilda banker och göra dem mer rigida, alltså mer motståndskraftiga 

mot exogen risk. Finanskrisen visade att det inte räcker med micro-prudential reglering. 

Istället behövs ett vidare och mer övergripande perspektiv av riskerna i det finansiella 

systemet som helhet. 47 I syfte att avhjälpa denna brist har en rad reformer gjorts för att 

Basel III i högre grad än tidigare ska ta hänsyn till de risker på makronivå som tidigare 

förbisetts. 

Basel III bygger vidare på det pelarsystem som introducerades i Basel II och är indelat i 

tre pelare, (1) kapitalkrav, (2) tillsyn och riskbedömning, och (3) informationskrav. Det 

innehåller ett flertal nyheter i förhållande till det tidigare regelverket. Vid sidan av en 

                                                           
44 Micro-prudential respektive macro-prudential har i Sverige översatts tills mikro- och makrotillsyn, se 

exempelvis hur begreppen används i prop. 2013/14:228, s. 110. Denna översättning är dock inte helt optimal 

eftersom att begreppen micro- och macro-prudential är etablerade begrepp i den internationella litteraturen 

och kan användas i betydligt fler sammanhang än de svenska motsvarigheterna. Därför kommer i det 

följande de engelska begreppen att användas. För en närmare beskrivning av begreppen se Brunnermeier, 

Markus, Crocket, Andrew, Goodhart, Charles, Persuad, Avinash D., Shin, Hyun, The Fundamental 

Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy 11, 2009, s. 25 f.f. 
45 Kern, Alexander, s. 345 f.f. samt SOU 2013:65 s. 141 f.f. 

46 SOU 2013:65 s. 143 och Basel III. 

47 Kern, Alexander, s. 348 f.f. 
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såväl kvantitativ som kvalitativ ökning av kapitalkravet introducerar Basel III bland annat 

flera kapitalbuffertkrav, två likviditetskrav och ett bruttosoliditetskrav.48 

2.3 Unionsrätten  

Inom ramen för EU:s arbete med den inre marknaden för finansiella tjänster har 

unionen, genom skapandet av ett harmoniserat ramverk av tillsynsregler och 

uppföranderegler för finansiella institutioner, haft som målsättning att garantera 

finansiella marknaders stabilitet, säkerhet och integritet. Emellertid kom finanskrisen att 

visa att det kunde ifrågasättas om EU:s finansiella marknadsregler var tillräckliga. Av 

denna anledning inledde kommissionen ett arbete med en heltäckande reform av den 

finansiella sektorn i syfte att garantera ett sunt och stabilt finansiellt system inom 

unionen.49 

Den 20 juli 2011 presenterade kommissionen sitt förslag om starkare och mer 

ansvarstagande banker i Europa. Det övergripande målet med förslaget var att göra 

EU:s banksektor mer robust men samtidigt fortsatt möjliggöra bankers fortsatta 

finansiering av ekonomisk aktivitet och tillväxt.50 Förslaget var resultatet av en 

omfattande översyn av unionens bankreglering som skulle implementera Basel III och 

innehöll det så kallade "CRD IV-paketet".51 Detta paket bestod av två delar, dels 

tillsynsförordningen och dels kapitaltäckningsdirektivet.52 Kommissionen har framhållit 

att tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet ska ses tillsammans som ett 

paket, därav det något slarviga namnet "CRD I- paketet".53 Detta paket är direkt kopplat 

till regleringsstandarderna i Basel III och därmed ligger sakinnehållet mycket nära de 

                                                           
48 SOU 2013:65 s. 143 och Basel II. 
49 Europeiska kommissionen, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen i den 

finansiella tjänstesektorn, KOM(2010)716 slutlig av den 8 september 2010, s. 2. 
50 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Kommissionen vill ha starkare och mer ansvarstagande 

banker i Europa, MEMO/11/527 av den 20 juli 2011 [cit. MEMO/11/527]. 
51 Europeiska kommissionen, Commission Staff Working Paper, Impact assessment, Accompanying the 

document proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the access to the activity 

of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending 

Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of 

credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate, 

SEC(2011)952 final av den 20 juli 2011, s. 3. 
52 Se vidare prop. 2013/14:228 Del 1, s. 113. 
53 MEMO/11/527. 
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principer som utarbetats i det nya Basel-regelverket. I syfte att i större utsträckning ta 

hänsyn till vissa EU specifika förhållanden och dilemman så har dock Basel III-

reglerna, vid implementering genom CRD IV-paketet, anpassats för att på ett lämpligt 

sätt åtgärda dessa problem. Exempelvis har EU, tillskillnad från andra större ekonomier, 

valt att inte bara tillämpa Basel III-principerna på banker. Trots att regelverket 

ursprungligen enbart gäller för internationellt verksamma banker så har EU beslutat att 

principerna ska tillämpas inom hela banksektorn. De ska således gälla även för 

värdepappersföretag och kreditinstitut och EU har därmed gått längre i sin 

implementering än vad Basel III kräver.54 Majoriteten av de regler som skapats till följd 

av implementeringen av Basel III har införts i tillsynsförordningen. I 

kapitaltäckningsdirektivet har enbart bestämmelserna om kapitalbuffertkraven införts.55 

2.3.1 Tillsynsförordningen  

Innan finanskrisen bestod den EU-rättsliga regleringen på området främst av direktiv i 

vilka bestämmelserna erbjöd medlemsstaterna flera alternativ och ett stort 

handlingsutrymme. Till följd av detta förelåg stora olikheter mellan regelverken i de 

olika medlemsstaterna vilket påverkade inte enbart den finansiella stabiliteten utan även 

hämmade gränsöverskridande verksamhet inom EU samt skapade möjligheter för 

regelarbitrage. Vidare framhöll kommissionen i förslaget till CRD I-paketet att 

skillnaderna mellan medlemsstaternas regelverk orsakade försämrad rättslig klarhet och 

skapade ojämlika konkurrensvillkor. Eftersom tidigare försök med omarbetningar och 

kodifieringar inte löst problemet med variationer mellan de nationella regelverken 

ansågs det nu nödvändigt att anta en förordning i syfte att uppnå en ökad grad av 

harmonisering.56 Därför beslutades att de regler som tidigare återfanns i det så kallade 

2006 års kreditinstitutsdirektiv och 2006 års kapitalkravsdirektiv skulle flyttas över till 

den nya tillsynsförordningen.57 Således består tillsynsförordningen främst av de regler 

                                                           
54 KOM(2011)452, s. 4. 
55 Europeiska kommissionen, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om 

behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag 

samt om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, 

försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, KOM(2011)453 av den 20 juli 

2011 [cit. KOM (2011)453], s. 2. 
56 KOM(2011)452, s. 9 och prop. 2013/14:228, s. 114. 
57 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva 

verksamhet i kreditinstitut, förkortat 2006 års kreditinstitutsdirektiv, och Europaparlamentets och rådets 
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som tidigare återfanns i 2006 års kreditinstituts- och kapitaltäckningsdirektiv. 

Förordningen innehåller dock även helt nya regler som har införts i syfte att 

implementera Basel III.58 I det följande kommer huvuddragen av förordningens regler 

gås igenom.  

Definitionen av kapital och kapitalbaskraven 

Genom tillsynsförordningen ändras såväl definitionen av kapital som kapitalbaskraven 

så att de nya reglerna ligger i linje med bestämmelserna i Basel III.59 Enligt 

tillsynsförordningen definieras godtagbart kapital som summan av primärkapital (Tier 

1), samt supplementärkapital (Tier 2).60 Primärkapital (Tier 1) består av dels 

kärnprimärkapital (CET1) och dels övrigt primärkapital (AT1).61 Kärnprimärkapital 

(CET1) utgörs i sin tur av institutets egna kapital från vilket vissa avdrag görs. Det egna 

kapitalet som får räknas in i kärnprimärkapitalet består, något förenklat, främst av 

institutets aktiekapital samt balanserade vinstmedel.62  Från detta görs sedan avdrag för 

bland annat föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar och immateriella 

tillgångar.63 Till övrigt primärkapital (AT1) räknas vissa typer av förlagslån.64 Till 

supplementärkapital (Tier 2) räknas efterställda lån samt eget kapital som är av sämre 

kvalité och därför inte kan hänföras till primärkapital.65 Hur mycket primärkapital (Tier 

1) och supplementärkapital (Tier 2) ett institut ska hålla vid varje given tidpunkt 

bestäms av kapitalbaskraven.  

Kapitalbaskraven uttrycker hur mycket av de olika kategorierna kapital som ett institut 

ska hålla för att täcka de risker som är förenade med verksamheten. Kraven är uttryckta 

i procentandelar av institutets riskviktade tillgångar. Att en tillgång är riskviktad innebär 

att det har bestämts hur mycket av tillgångens bokförda värde som ska täckas av kapital. 

                                                           
direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut, 

förkortat 2006 års kapitalkravsdirektiv 
58 Prop. 2013/14:228, s. 114. 
59 Se skäl 24 i tillsynsförordningen. 
60 Art. 4 punkt 71 och art. 25 tillsynsförordningen. 
61 Art. 25 tillsynsförordningen.  
62 Se Art. 26 tillsynsförordningen. 
63 Art. 36 tillsynsförordningen samt prop. 2013/14:228, s. 114. 
64 Art. 51 tillsynsförordningen samt prop. 2013/14:228, s. 114. 
65 Art. 62 tillsynsförordningen. 
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En tillgång med hög risk, som utlåning till företag med låg kreditvärdighet eller 

utgivning av blancolån till hushåll, kommer att ges en högre riskvikt medan en tillgång 

med låg risk, som exempelvis statsobligationer av god kvalité eller kassa, ges en låg 

riskvikt.  Hur mycket av de olika kategorierna kapital som institutet ska hålla beräknas 

genom att institutets riskviktade tillgångar multipliceras med de 

kapitaltäckningsrelationer som framgår av tillsynsförordningen 66 Ett exempel används 

för att vidare förklara hur riskvägning av tillgångar fungerar och påverkar 

kapitalbasen.67 

Standardiserad riksviktning av kreditexponeringar mot företag 

Kreditbetyg AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BB- Under BB- Oviktat  

Riskvikt 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 

Standardiserad riksviktning av kreditexponeringar mot stater eller centralbanker 

Kreditbetyg AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BB- Under BB- Oviktat  

Riskvikt 0 % 20 % 50 % 100 % 100 % 

 

Kapitalbasen ska främst bestå av kärnprimärkapital eftersom det är denna typ av kapital 

som har bäst förmåga att absorbera förluster.68 Vid varje tidpunkt ska institutet hålla 

motsvarande 4,5 % av dess totala riksvägda exponeringsbelopp i kärnprimärkapital, 

detta kallas kärnprimärkapitalrelationen.69 Vidare ska institutet ha en 

primärkapitalrelation på 6 %, innebärande att institutet ska inneha minst 6 % 

primärkapital i förhållande till institutets totala riskvägda exponeringsbelopp. Slutligen 

ska instituten ha en total kapitalrelation på 8 %, alltså ska institutets totala kapitalbas 

som andel av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp uppgå till minst 8 %.70 Hur 

dessa kapitalrelationer påverkar den minsta mängden av de olika kategorierna kapital 

                                                           
66 Prop. 2013/14:228, s. 115. 
67 Exempel lånat från Armour, s. 299 f. 
68 Prop. 2013/14:228, s. 114. 
69 Art.92.1 a) och p.2 a) tillsynsförordningen. 
70 Art. 92.1 b), c) och p.2 b), c) tillsynsförordningen. 
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= Primärkapital om 6 %.  

som instituten kan hålla vid varje given tidpunkt kan för tydlighets skull illustreras på 

följande sätt. 

 

 

 

  

 

Likviditetsreglering 

I syfte att förbättra bankernas förmåga att hantera likviditetsrisk på såväl kort som lång 

sikt införs genom tillsynsförordningen två nya likviditetsregler. Dessa härstammar från 

de två globala standarderna för likviditetshantering vilka presenterades i Basel III. Även 

om likviditetsregleringen i tillsynsförordningen bygger på Basel III-standarderna så har 

vissa avvikelser gjorts i syfte att anpassa regelverket efter EU-specifika 

omständigheter.71 

Tillsynsförordningen innehåller två likviditetsregler vilka i Basel III kallas Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) samt Net Stable Funding Ratio (NSFR). Liquidity Coverage 

Ratio, eller också kallat likviditetstäckningskrav vilket är det som används i 

förordningen, är ett kortfristigt likviditetsmått vilket ställer krav på instituten att hålla en 

likviditetsbuffert som uppgår till nettoutflödet av tillgångar i ett stressat scenario under 

minst 30 dagar.72 Syftet med denna regel är att säkerställa att instituten, i en ansträngd 

marknadssituation där det kan vara svårt att få tillgång till extern finansiering, har 

tillräckligt god likviditet för att i 30 dagar klara sina likviditetsbehov.73 Under normala 

omständigheter ska instituten hålla denna likviditetsreserv fylld till 100 %, först då det 

uppstår stressperioder kan reserven användas för att täcka institutets likviditetsutflöden 

så att den tillfälligt minskar i storlek.74 Det ställs vissa krav på vilka typer av tillgångar 

                                                           
71 Prop. 2013/14:228, s. 115. 
72 Art. 412 tillsynsförordningen.  
73 Prop. 2013/14:228, s. 116. 
74 Art. 412 tillsynsförordningen och prop. 2013/14:228, s. 116. 

Kärnprimärkapital 4,5 % 

Övrigt primärkapital  1,5 %  

Supplementärkapital 2 % 

Total kapitalbas = 8% 
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som får räknas med i likviditetsreserven, de ska vara omsättningsbara och av tillräckligt 

hög likviditets- och kreditkvalitet. Kontanter, statspapper och vissa säkerställda 

obligationer är exempel på tillgångar som typiskt sett uppfyller dessa krav.75 Vidare ska 

instituten se till att ha en diversifierad reserv innehållande olika typer av tillgångar i 

syfte att minska risken för likviditetsproblem om en specifik tillgång blir föremål för 

ekonomisk chock.76  

Net Stable Funding Ratio, i förordningen omnämnt som ett krav på stabil finansiering 

eller nettofinansieringskrav, är en regel införd för att se till att instituten har en 

långsiktig och stabil finansieringsstruktur och är således ämnat att hantera långsiktig 

likviditetsrisk.77 Detta likviditetskrav är mer allmänt till sin karaktär och stadgar att 

instituten ska säkerställa att de, med hjälp av en uppsättning stabila 

finansieringsinstrument, kan uppfylla sina långsiktiga skyldigheter.78 Detta allmänna 

krav på stabil finansiering som nu uttrycks i förordningen ska kompletteras genom 

fastställande av mer detaljerade bindande minimistandarder.79 Den 23 november 2016 

lade kommissionen fram ett förslag till ändring av förordningen för att införa mer 

detaljerade bestämmelser om vad detta krav innebär.80  Emellertid har någon politisk 

enighet inom EU ännu inte nåtts i frågan varpå kompletterande bestämmelser ännu inte 

antagits.81 

 

                                                           
75 Prop. 2013/14:228, s. 116 se även art. 416 tillsynsförordningen. 
76 Se skäl 100 tillsynsförordningen. 
77 Prop. 2013/14:228, s. 116. 
78 Art.413 tillsynsförordningen. 
79 Prop. 2013/14:228, s. 116 och art. 413.3 tillsynsförordningen.  
80 Se Europeiska kommissionen, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, 

krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala 

motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav 

och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 

KOM(2016)850 final av den 23 november 2016 [cit. KOM(2016)850], s. 20 f. 
81 Kommissionens förslag innehöll, vid sidan av förslaget om införande av mer detaljerade bestämmelser 

för NSFR, även en rad andra förslag. Vid en jämförelse av KOM(2016)850 med den senaste ändringen av 

förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2395 av den 12 december 2017 om  

ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsarrangemang för att mildra inverkan på 

kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och för hanteringen av vissa av den offentliga sektorns exponeringar 

uttryckta i en medlemsstats nationella valuta som stora exponeringar, kan noteras att inga beslut beträffande 

förslaget om kompletterande bestämmelser till NSFR har antagits. Hela lagstiftningsprocessen i ärendet är 

tillgänglig på https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_360. 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_360
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Bruttosoliditet 

Som ett komplement till kapitaltäcknings- och likviditetskraven införde 

tillsynsförordningen även en icke-riskvägd maximal skuldsättningsgrad. Syftet med 

detta var att begränsa den allt för höga skuldsättning i institutens balansräkningar som 

uppstått på grund av att instituten tillämpade allt för optimistiska riskvägningar och 

interna riskmodeller.82 Detta bruttosoliditetsmått, i engelska termer kallat leverage ratio, 

beräknas genom att institutets egna kapital divideras med dess totala tillgångar, 

inklusive åtaganden utanför balansräkningen. Resultatet uttrycks i procent.83  

Likt regleringen av nettofinansieringskravet hade kommissionen i uppdrag att, om 

lämpligt, lägga fram ett förslag om bindande nivåer på bruttosoliditetsgraden.84 I 

kommissionens förslag från den 23 november 2016, berörs vid sidan av bland annat 

nettofinansieringskravet även frågan om lämplig nivå på bruttosoliditetsgraden.85 Inte 

heller i denna del har någon politisk enighet nåtts och någon bindande nivå har alltså 

inte ännu antagits.86 Kommissionens förslag är dock att införa det krav som ställs i 

Basel III, alltså att varje institut ska ha en bruttosoliditet om 3 %.87 

2.3.2 Kapitaltäckningsdirektivet  

I kapitaltäckningsdirektivet återfinns både äldre bestämmelser och ett flertal nyheter. De 

äldre bestämmelserna, exempelvis beträffande villkor för kreditinstitut att starta 

verksamhet, etableringsfrihet och den fria rörligheten av tjänster inom EU samt 

förhållandet till tredjeland, har tidigare funnits i annan reglering men har i samband med 

                                                           
82 Europeiska kommissionen, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, KOM(2011)452 av den 20 juli 2011 [cit. 

KOM(2011)452], s. 8. 
83 Art. 429 tillsynsförordningen och prop. 2013/14:228, s. 116 f. 
84 Prop. 2013/14:228, s. 117. 
85 Se KOM(2016)850, s. 18 f. 
86 Kommissionens förslag innehöll, vid sidan av förslaget om införande av en bindande nivå på 

bruttosoliditetsgrad, även en rad andra förslag. Vid en jämförelse av KOM(2016)850 med den senaste 

ändringen av förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2395 av den 12 december 

2017 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsarrangemang för att mildra inverkan 

på kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och för hanteringen av vissa av den offentliga sektorns 

exponeringar uttryckta i en medlemsstats nationella valuta som stora exponeringar, kan noteras att inga 

beslut beträffande förslaget om införande av ett bindande bruttosoliditetskrav har fattats. Hela 

lagstiftningsprocessen i ärendet är tillgänglig på https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_360. 
87 KOM(2016)850, s. 19. 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_360
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arbetet med CRD IV-paketet flyttats till kapitaltäckningsdirektivet.88 Syftet med detta 

var att skapa en enhetlig reglering av kreditinstitut och värdepappersbolag, tidigare har 

deras verksamheter reglerats separat i två olika direktiv, samt att göra regelverket 

tydligare och därmed förenkla tillämpningen av det.89 Direktivets bestämmelser skall 

nedan enbart kortfattat presenteras eftersom en stor del av dess innehåll, förutom till den 

del den reglerar kapitalbuffertkrav, inte är av intresse för denna uppsats.  

De nyheter som introduceras i kapitaltäckningsdirektiv är bland annat nya bestämmelser 

om sanktioner vid överträdelser av regelverket, regler om effektiv företagsstyrning, 

reglering av kreditvärderingsinstitut, införandet av krav på institutens 

riskhanteringssystem och kapitalbuffertkrav.90 I detta direktiv är det enbart regleringen 

av kapitalbuffertkraven som är ett direkt resultat av implementeringen av Basel III. 

Istället återfinns majoriteten av de bestämmelser vilka är ett resultat av 

implementeringen främst i tillsynsförordningen, vilket redogjorts för ovan.  

2.4 Den svenska implementeringen 

Tillsynsförordningens karaktär som EU-förordning innebär att den varken ska eller får 

omvandlas till, eller genomföras, i nationell rätt. Istället är förordningen, från dess 

ikraftträdande, direkt tillämplig i varje medlemsstat och gäller såsom lag. Varje 

medlemsstat har dock ett ansvar att anpassa nationell rätt till förordningen. Befintliga 

lagar måste ses igenom för att se till att bestämmelser som innebär dubbelreglering eller 

vilka kan stå i konflikt med förordningen upptäcks, ändras och vid behov upphävs. Det 

finns dock inget som hindrar medlemsstaterna från att införa nationella regler som gör att 

även företag som inte omfattas av förordningens tillämpningsområde måste tillämpa vissa 

eller samtliga av förordningens bestämmelser.91  

Kapitaltäckningsdirektivet måste däremot implementeras i nationell rätt för att bli 

gällande. Detta sker antingen genom skapandet av lagar, förordningar eller 

myndighetsföreskrifter alternativt genom att befintliga regelverk justeras så att dess 

innehåll motsvarar direktivets övergripande syften och målsättningar. För Sveriges 

                                                           
88 KOM(2011)453, s. 2 och 10 samt prop. 2013/14:228, s. 118. 
89 KOM(2011)453, s. 10. 
90 KOM(2011)453, s. 2 och prop. 2013/14:228, s. 118. 
91 Prop. 2013/14:228, s. 121 f. och SOU 2013:65, s. 165. 
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vidkommande så har implementering av direktivet skett genom införande av två lagar, 

lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag samt lag 

(2014:966) om kapitalbuffertar, kompletterande myndighetsföreskrifter och justeringar 

av annan befintlig lagstiftning.92  

Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag innehåller 

främst bestämmelser om tillsynen över kreditinstitut och värdepappersbolags efterlevnad 

av kraven gällande kapitalbas och likviditet. På grund av direktivets detaljerade och 

tekniska karaktär så kompletteras denna lag även med myndighetsföreskrifter i syfte att 

göra det enklare att hålla regelverket aktuellt och i linje med utvecklingen på den 

finansiella marknaden. Samtliga bestämmelser i kapitaltäckningsdirektivet om 

kapitalbuffertkrav implementeras i svensk rätt genom lag (2014:966) om kapitalbuffertar 

samt genom föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag.93  

                                                           
92 Prop. 2013/14:228, s. 121 f.f. 
93 Prop. 2013/14:228, s. 122 f. 
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3. Kapitalbuffertkravens plats i regleringssystemet 

Tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet presenterades vid deras tillkomst 

som ett paket och ska således läsas och förstås tillsammans. I syfte att förstå 

kapitalbuffertkravens plats i regleringssystemet samt sätta dem i sin kontext har därför 

flera av paketets åtgärder redogjorts för ovan. Målsättningen med detta har varit att 

underlätta den kommande framställningen av kapitalbuffertkraven, deras funktion, syfte 

och samverkan med varandra samt resterande delar av regelverket.  

Kapitalbuffertkravens förhållande till de övriga verktygen, kapitaltäckningskraven, 

bruttosoliditeten och likviditetsregleringen kan enklast beskrivas som att, de i varierande 

grad, ålägger instituten med utökade kapitalkrav utöver det som följer av 

kapitaltäckningskravet i tillsynförordningen. Buffertkraven tillämpas alltså som ett 

komplement till och vid sidan av det ordinära kapitaltäckningskravet. Likt 

kapitaltäckningskravet ska kapitalbuffertarna bestå av kapital av viss kvalité. Medan det 

inom ramen för kapitaltäckningskravet finns visst utrymme för att använda både 

kärnprimärkapital, övrigt primärkapital och supplementärkapital så får kapitalbuffertarna 

enbart bestå av kärnprimärkapital, alltså främst kapital som utgör institutets aktiekapital 

och balanserade vinstmedel.94 Buffertkravens relation till det ordinära 

kapitaltäckningskravet åskådliggöras enklast med hjälp av en figur.95  Syftet med figuren 

nedan är att visa hur kapitalbuffertkraven tillämpas i förhållande till 

kapitaltäckningskravet. Det ska framhållas att vissa förenklingar har gjorts för att tabellen 

ska vara överskådlig och begriplig.  

                                                           
94 Prop. 2013/14:228, s. 137 samt Armour m.fl., s. 305. 
95 De buffertvärden som används i tabellen är de som tillämpas i Sverige per den 17 maj 2018. Det ska 

noteras att i fråga om det kontracykliska kapitalbuffertkravet, kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut 

samt systemriskbufferten inte är dessa värden som tillämpas direkt på instituten ifråga. För dessa tre 

buffertkrav måste ett individuella buffertvärde räknas ut beroende på mot vilka länder institutet har 

exponeringar. Vidare är det viktigt att framhålla att det kontracykliska buffertkravet, 

systemriskbuffertkravet och kapitalbuffertkravet för systemviktiga institut inte tillämpas samtidigt. Istället 

finns det bestämmelser om konkurrerande buffertkrav där det framgår hur dessa ska tillämpas i förhållande 

till varandra. Exakt hur de individuella buffertvärdena beräknas och hur konkurrerande buffertkrav hanteras 

behandlas senare i detta kapitel. Värdet som används för att representera kapitalbuffertarna för 

systemviktiga institut har använts för att vissa att antingen krav om en kapitalbuffert för globalt 

systemviktiga institut om 1 % alternativt ett kapitalbuffertkrav för övriga systemviktiga institut om 2 % 

tillämpas.  
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I ovanstående avsnitt har redogjorts för de brister som fanns i den internationella 

finansiella regleringen innan finanskrisen. Regelverken kritiserades för att vara allt för 

micro-prudential eftersom att de främst var inriktat på stabiliteten hos varje enskilt institut 

och för att de visade sig ha en så kallad procyklisk, eller konjunkturstärkande effekt på 

finansmarknaden.96 Med procyklisk effekt menas en effekt som följer konjunkturcykelns 

riktning och förstärker denna.97 Som svar på denna kritik har vid utarbetandet av det 

nuvarande regelverket ansträngningar gjorts för att göra reglerna mer macro-prudential. 

Alltså att i högre grad fokusera på stabiliteten i det finansiella systemet i sin helhet, både 

genom att göra systemet strukturellt mer robust och genom att försöka hantera de 

kreditrisker som byggs upp i systemet under olika stadier av konjunkturcykeln.98  

Medan kapitaltäckningskraven, bruttosoliditeten och likviditetsregleringen främst måste 

sägas vara micro-prudential till sin karaktär så är kapitalbuffertkraven macro-prudential.99 

Kapitalbuffertkraven kan visserligen sägas ha vissa micro-prudential-inslag eftersom de 

är tänkta att kunna användas för att täcka förluster och agera som stötdämpare under 

                                                           
96 Prop. 2013/14:228, s. 110. 
97 KOM(2011) 453, s. 2. 
98 Se Armour m.fl., s.410 f.f. De har valt att, på ett belysande sätt, dela upp micro-prudential åtgärder i två 

olika perspektiv. Cross-sectional perspektivet tar hänsyn till de risker som finns i det finansiella systemet 

strukturellt på grund av bland annat sammanbundenhet. Time-series perspektivet fokuserar istället på den 

varierande kreditrisken i olika stadier av konjunkturcykeln.  
99Armour, m.fl., s. 306 och 416 f. 
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sämre tider. På så sätt kan buffertkraven fungera som ett skydd för instituten så att de inte 

ska bryta mot de grundläggande kapitalbaskraven. Emellertid har kapitalbuffertkraven 

främst införts i syfte att minska systemrisker som uppstår både till följd av 

makroförhållanden som exempelvis konjunkturcykeln och på grund av systemets 

struktur. Således är kapitalbuffertkraven verktyg av främst macro-prudential karaktär. 100 

I resterande del av detta kapitel presenteras de olika kapitalbuffertkraven. Deras rättsliga 

grund, tekniska utformning och grundläggande syften redogörs för i respektive avsnitt. 

Hänvisning görs till relevanta bestämmelser i kapitaltäckningsdirektivet och i svensk 

nationell rätt parallellt.  

3.1 Kapitalkonserveringsbuffert 

Kapitalkonserveringsbuffertkravet är ett permanent påslag som gäller för samtliga 

institut. Syftet med detta buffertkrav är att berörda institut ska ha tillräckligt med kapital 

av god kvalité för att kunna bära förluster under en längre period utan att riskera att bryta 

mot kapitalbaskravet. Kapitaltäckningsdirektivet ålägger medlemsstaterna med en strikt 

skyldighet att införa ett krav på att hålla en kapitalkonserveringsbuffert. Denna skyldighet 

är tvingande på så sätt att medlemsstaterna inte har någon flexibilitet gällande dess 

införande eller procentuella nivå.101 Viss flexibilitet i tillämpningen av buffertkravet finns 

dock i den meningen att behörig nationell myndighet kan besluta om att undanta små och 

medelstora värdepappersföretag från kapitalkonserveringsbuffertkravet.102  

Varje medlemsstat ska belägga de berörda instituten med ett 

kapitalkonserveringsbuffertkrav. Denna buffert, bestående enbart av kärnprimärkapital 

(CET1), ska uppgå till 2,5 % av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp.103 

Buffertkravet beräknas på samma sätt som i fråga om kapitalbaskravet, alltså 

multipliceras institutets riskviktade tillgångar med kapitalkonserveringsbuffertens 

kapitalrelation. I sammanhanget kan påminnas om att samtliga buffertkrav tillämpas 

utöver de krav som ställs på instituten vad avser kapitaltäckning. Detta innebär således 

                                                           
100 Prop. 2013/14:228, s. 118 och Armour m.fl., s.306. 
101 Prop. 2013/14:228, s. 137 f.f. 
102 Prop. 2013/14:228, s. 118, art. 129.2 i kapitaltäckningsdirektivet samt 3 kap. 3 § lag om kapitalbuffertar. 
103 Art. 129.1 i kapitaltäckningsdirektivet och 3 kap. 2 § lag om kapitalbuffertar. 
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att kärnprimärkapital som ett institut ska hålla för att uppfylla 

kapitalkonserveringsbuffertkravet inte kan inräknas i det kärnprimärkapital som krävs för 

att uppfylla kapitalbaskravet.104 Institut som ingår i en koncern ska ha en 

kapitalkonserveringsbuffert på både individuell- och gruppnivå.105 

Som ovan nämnts så tillåter kapitaltäckningsdirektivet medlemsstaterna att undanta små 

och medelstora värdepappersföretag från kravet på en kapitalkonserveringsbuffert. 

Förutsättningen för detta är att ett sådant undantag inte hotar den finansiella stabiliteten i 

medlemsstaten. Vidare ska en medlemsstat som beslutar att göra ett sådant undantag 

anmäla detta till kommissionen, ESRB, Eba samt relevanta nationella myndigheter. Ett 

sådant beslut ska vara väl motiverat, innehålla en förklaring till varför ett sådant undantag 

inte hotar den finansiella stabiliteten samt en exakt definition av vilka små och medelstora 

värdepappersbolag som är undantagna kravet.106   

Av 3 kap. 3 § lag om kapitalbuffertar framgår att små och medelstora värdepappersbolag, 

fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska kunna 

undantas från kravet på kapitalkonserveringsbuffert i enlighet med föreskrifter meddelade 

av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Med stöd av 10 kap. 1 § 1 

punkten lag om kapitalbuffertar samt 18 § 1 punkten förordning (2014:993) om särskild 

tillsyn och kapitalbuffertar har FI tilldelats uppdraget att ansvara för denna 

undantagsmöjlighet och därmed tilldelats föreskriftsrätten på området.107 FI yttrade redan 

i sin remisspromemoria till förslaget om föreskrifter om tillsynskrav, kapitalbuffertar och 

bolagsstyrning att de inte hade för avsikt att utnyttja den aktuella undantagsmöjligheten. 

Detta motiverades med att det är viktigt ur konsumentskyddhänseende att även dessa 

bolag har en extra buffert att använda för att hantera förluster under sämre tider.108 FI har 

                                                           
104 Art. 129.5 i kapitaltäckningsdirektivet samt prop. 2013/14:228, s. 139. 
105 Art. 129.1 i kapitaltäckningsdirektivet och 3 kap. 1 § lag om kapitalbuffertar. 

106 Art. 129.2 i kapitaltäckningsdirektivet. 
107 Prop. 2013/14:228, s. 139 f. 
108 Finansinspektionen, remisspromemoria, Förslag till föreskrifter om tillsynskrav, kapitalbuffertar och 

bolagsstyrning, FI Dnr 11-13269, 2014-05-09 [cit. FI Dnr 11-13269], s. 35. 
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inte ändrat sig i denna fråga varav även små och medelstora värdepappersbolag, 

fondbolag och förvaltare omfattas av kravet på kapitalkonserveringsbuffert.109 

3.2 Kontracyklisk kapitalbuffert 

Det kontracykliska kapitalbuffertkravet är ett enligt kapitaltäckningsdirektivet tvingande 

buffertkrav som måste implementeras i medlemsstaterna.110 Buffertkravet är 

tidsvarierande och ålägger bankerna att stärka sin ekonomiska ställning under perioder av 

ekonomisk tillväxt för att sedan ha en tillräcklig kapitalbas när det finansiella systemet är 

under stress. Således ska det kontracykliska kapitalbuffertkravet byggas upp vid kraftig 

kredittillväxt i ekonomin, vilket typiskt sett förknippas med en uppbyggnad av 

systemrisk, för att sedan utnyttjas under kritiska perioder.111 Detta innebär att storleken 

på buffertkravet kommer variera över tid och enbart aktiveras när cykliska systemrisker 

byggs upp i ekonomin för att sedan avaktiveras under perioder av finansiell stress.112  

Det huvudsakliga syftet med det kontracykliska kapitalbuffertkravet är att bemöta 

cykliska systemrisker främst förknippade med kraftig kredittillväxt i ekonomin.113 Den 

ska säkerställa att banksektorn i sin helhet har tillräckligt med kapital för att ha förmåga 

att upprätthålla utflödet av krediter till hushåll och företag även vid störningar i det 

finansiella systemet vilka skulle kunna ge upphov till kreditåtstramning. Således skiljer 

sig detta buffertkrav från exempelvis kapitalbaskraven och 

kapitalkonserveringsbuffertkravet vars främsta syfte istället är att tillse enskilda 

finansiella instituts stabilitet under perioder av stress.114  

Även om det kontracykliska kapitalbuffertkravet inte är tänkt att vara ett instrument för 

att hantera konjunkturcykeln har BCBS betonat att den kan komma att få effekter på såväl 

penning- som finanspolitiken. Vid kraftig kredittillväxt kommer buffertkravet att 

aktiveras vilket innebär att instituten tvingas hålla mer kapital. Buffertkravets aktivering 

                                                           
109 Denna slutsats kan dras av den fortsatta avsaknaden av undantagsbestämmelser för dessa bolag i FI:s 

föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 
110 Art. 130 i kapitaltäckningsdirektivet. 
111 SOU 2013:65, s. 209. 
112 SOU 2013:65, s. 212. 
113 Prop. 2013/14:228, s. 138. 
114 SOU 2013:65, s. 209 f. 
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kan ha en dämpande effekt på utlåningen vilket i sin tur kan minska risken för både 

överdriven kredittillväxt och, i förlängningen, en framtida finanskris. Vid fastställande av 

det kontracykliska kapitalbuffertkravet är det enligt BCBS viktigt att ta hänsyn till detta 

förhållande samt all relevant och aktuell finansiell, makroekonomisk och 

tillsynsinformation. 115 

Varje medlemsstat ska utse en myndighet som ansvarar över fastställande av 

buffertkravet.116 För Sverige vidkommande är FI utsedd till ansvarig myndighet.117 

Fastställandet av det kontracykliska buffertkravet och det senare bestämmandet av 

storleken på det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet, vilken beräknas 

individuellt för varje enskild institut, sker i flera steg.118 I ett första steg beräknar den 

nationella myndigheten ett kontracykliskt buffertriktvärde, detta buffertriktvärde används 

som referensvärde vid fastställandet av det kontracykliska buffertvärdet.119 Det 

kontracykliska buffertvärdet ligger sedan till grund för beräkningen av hur stor 

kontracyklisk kapitalbuffert varje enskilt institut ska ha. Denna individuellt bestämda 

buffert benämns institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert och beräkningen av den sker 

genom att se mot vilka länder institutet har exponeringar samt vad det kontracykliska 

buffertvärdet är satt till i respektive land.120 

I syfte att underlätta förståelsen av hur detta buffertkrav fungerar och hur dess storlek 

bestäms så ska detta avsnitt i det följande delas upp. I ett första steg förklaras 

buffertriktvärdet och dess fastställande. I ett andra steg presenteras beräknandet av det 

kontracykliska buffertvärdet och slutligen presenteras fastställandet av det 

institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet. Det kan inledningsvis nämnas att 

ESRB genom kapitaltäckningsdirektivet har tilldelats en samordnande och rådgivande 

roll vid fastställande av det kontracykliska kapitalbuffertkravet. ESRB ska samordna 

beslut om den kontracykliska kapitalbufferten bland EU:s medlemsstater samt vägleda 

                                                           
115 SOU 2013:65, s. 210. 
116 Art. 136.1 i kapitaltäckningsdirektivet. 
117 Prop. 2013/14:228, s. 141 f.f. 
118 Se närmare under 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3. 
119 Art, 136.2 i kapitaltäckningsdirektivet, 7 kap. 1,2 §§ lag om kapitalbuffertar samt prop. 2013/14:228, s. 

142. 
120 Art. 130 i kapitaltäckningsdirektivet, 6 kap. 1 § lag om kapitalbuffertar samt SOU 2013:65, s. 210. 
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medlemsstaterna om hur det kontracykliska kapitalbuffertkravet ska beräknas.121 Som en 

del av sin vägledande roll har ESRB i uppgift att utarbeta riktlinjer för medlemsstaterna 

vid fastställande av det kontracykliska kapitalbuffertkravet. Hur de nu gällande 

rekommendationerna styr de nationella beräkningarna och hur ESRB:s roll i övrigt 

påverkar det nationella arbetet i medlemsstaterna redogörs för under respektive rubrik.  

3.2.1 Kontracykliskt buffertriktvärde 

De ansvariga myndigheterna i respektive medlemsland ska varje kvartal beräkna ett 

buffertriktvärde. Detta buffertriktvärde ska beräknas så att det återspeglar kreditcykeln 

och de risker som byggs upp till följd av kraftig kredittillväxt med hänsyn taget till den 

nationella ekonomins särdrag. Buffertriktvärdet ska baseras på avvikelser i förhållandet 

mellan kreditgivning som andel av BNP sett ifrån den långsiktiga utvecklingstrenden.122 

Denna metod bygger på det så kallade "kreditgapet" vilket historiskt har ansetts vara en 

god indikator på hur systemrisker byggs upp i ekonomin. Enligt Riksbankens beräkningar 

på historisk data har de kunnat visa att i fall det kontracykliska buffertkravet hade funnits 

så hade den aktiverats såväl 1986, inför 90-tals krisen, som 2005 inför den stundande 

globala finanskrisen.123 Därmed kan tänkas att det kontracykliska buffertkravet möjligen 

hade, om det hade funnits under dessa perioder, förhindrat eller minskat storleken av 

dessa kriser.  

Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska vissa särskilda beaktanden göras vid beräknandet av 

det kontracykliska buffertvärdet. Den ansvariga myndigheten ska se till eventuella 

ökningar av kreditgivningsnivåerna inom medlemsstaten och då särskilt på förändringar 

av kreditgapet.124 Vidare ska de beakta alla gällande och relevanta riktlinjer utgivna av 

ESRB för fastställande av det kontracykliska buffertriktvärdet.125 Den rekommendation 

som är aktuell vid beräknande av buffertriktvärdet är Europeiska systemrisknämndens 

rekommendation av den 18 juni 2014 om riktlinjer för fastställande av kontracykliska 

                                                           
121 Skäl 88 och art. 135 i kapitaltäckningsdirektivet. 
122 Art. 136.2 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap 1 § 1, 2 st lag om kapitalbuffertar. 
123 SOU 2013:65, s. 212.  
124 Art. 136.2 a) i kapitaltäckningsdirektivet. 
125 Art. 136.2 b) och 135.1 i kapitaltäckningsdirektivet. 
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buffertvärden (ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden).126 

Enligt denna rekommendation ska de ansvariga myndigheterna i varje medlemsstat 

beräkna ett standardiserat kreditgap i enlighet med BCBS-riktlinjer. Visst utrymme finns 

för myndigheten att använda en annan mätning och beräkning av kreditgapet om det kan 

ge en bättre bild av den nationella ekonomins särdrag.127 ESRB menar att fastställandet 

av det kontracykliska kapitalbuffertkravet följer principen om en styrd skönsmässig 

bedömning. Detta innebär att myndigheternas beslut om lämpligt buffertvärde ska 

grundas på en regelbaserad strategi kombinerat med en skönsmässig bedömning.128 

Denna princip gör sig påmind delvis genom möjligheten för myndigheterna att använda 

andra beräkningsmetoder än den av BCBS rekommenderade men även genom att 

myndigheterna uppmanas beakta information av mycket olika slag när de bedömer graden 

av systemrisk i den nationella ekonomin.129  

Avslutningsvis ska framhållas att buffertriktvärdet inte ska leda till att buffertvärdet 

fastställs automatiskt eller blir bindande för den utsedda myndigheten.  Buffertriktvärdet 

är ett referensvärde vilket enbart ska tjäna de ansvariga myndigheterna som underlag för 

att motivera och förklara beslut om buffertvärden.130 

3.2.2 Kontracykliskt buffertvärde 

Likt beräknandet av det kontracykliska buffertriktvärdet ska det kontracykliska 

buffertvärdet fastställas kvartalsvis av den ansvariga myndigheten. Detta görs som bekant 

av FI med beaktande av det beräknade buffertriktvärdet, gällande riktlinjer och 

rekommendationer från ESRB angående fastställandet av buffertvärde samt övriga 

variabler som myndigheten anser är relevanta för hanteringen av cykliska systemrisker i 

medlemsstaten.131 Även i fråga om fastställandet av det kontracykliska buffertvärdet ska 

ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden tillämpas. Av dessa 

riktlinjer framgår vägledande principer vilka myndigheterna ska ta hänsyn till vid 

                                                           
126 Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 18 juni 2014 om riktlinjer för fastställande av 

kontracykliska buffertvärden (ESRB/2014/1) (2014/C 293/01). 
127 Rekommendation b punkten 1 och 2 samt skäl 14 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska 

buffertvärden se även skäl 82 i kapitaltäckningsdirektivet. 
128 Skäl 3 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
129 Skäl 7 och 14 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
130 Se skäl 7 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
131 Art. 136.3 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 1, 2 §§ lag om kapitalbuffertar. 
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fastställande av buffertvärdet, vägledning om vilka variabler som kan signalera 

uppbyggnad av systemrisk samt vilka variabler och kvalitativa kriterier som kan visa att 

bufferten bör upprätthållas, minskas eller frigöras helt.132  

ESRB har utarbetat sju stycken grundläggande principer vilka medlemsstaterna 

rekommenderas iaktta vid bedömandet av vad som kan vara ett lämpligt kontracykliskt 

buffertvärde.133 Myndigheterna rekommenderas vidare att ta hänsyn till diverse 

kvantitativ och kvalitativ information som kan signalera uppbyggnad av systemrisk vid 

bestämmande av det kontracykliska buffertvärdet. Exempel på sådana variabler är mått 

på kreditutveckling, mått på potentiell övervärdering av fastighetspriser och mått på 

styrkan i bankernas balansräkning.134 Slutligen ger riktlinjerna vägledning om vilka 

variabler eller kriterier som kan signalera att bufferten bör upprätthållas, minskas eller 

frigöras. Myndigheterna rekommenderas att beakta information av olika art som mått på 

stress inom bankernas finansieringsmarknader och allmän systemstress.135 Varken 

ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden eller 

kapitaltäckningsdirektivet gör någon skillnad på vilka indikatorer som ska beaktas vid 

beslut om aktivering eller inaktivering av det kontracykliska kapitalbuffertkravet.136 Av 

riktlinjerna framgår dock att den ansvariga myndigheten bör vara mer noggrann vid 

bedömning av buffertvärdet under buffertens avvecklingsfas än under dess 

uppbyggnadsfas. 

Det kontracykliska buffertvärdet uttrycks i procentandel av ett instituts riskviktade 

tillgångar och beräknas således på samma sätt som kapitalbaskravet och 

kapitalkonserveringsbuffertkravet. Buffertvärdet ska ligga mellan 0 till 2,5 % och ska 

anges i intervall på 0,25 procentenheter.137 Det finns möjlighet för den nationellt 

                                                           
132 Se rekommendation a, c och d i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
133 Rekommendation a punkten 1 och 3 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
134 Se skäl 7 och 16 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
135 Rekommendation d punkten 1 och 2 i ESRB:s riktlinjer för fastställande av kontracykliska buffertvärden. 
136 SOU 2013:65, s. 214. 
137 Art. 136.4 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 3 § lag om kapitalbuffertar.  
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ansvariga myndigheten att fastställa ett buffertvärde över 2,5 % om det är motiverat 

utifrån de faktorer som tas hänsyn till vid fastställande av buffertvärdet.138  

När FI fastställer det kontracykliska buffertvärdet ska detta offentliggöras på deras 

webbplats. Detta offentliggörande ska innehålla information om det gällande 

buffertvärdet, det beräknade buffertriktvärdet, det aktuella kreditgapet samt de 

bakomliggande skälen till buffertvärdets storlek. Vidare ska myndigheten vid en höjning 

av buffertvärdet meddela från och med vilken dag instituten ska tillämpa det nya 

buffertvärdet.139 Denna dag ska infalla tolv månader från offentliggörandet av beslutet. 

Beslutet får börja gälla vid ett tidigare tillfälle om det föreligger särskilda skäl.140 Om 

myndigheten istället sänker buffertvärdet gäller detta beslut omgående och 

offentliggörandet ska innehålla information om den preliminära tidsperiod under vilken 

ingen höjning av buffertvärdet väntas.141 Den preliminära period inom vilken ingen 

höjning förväntas är dock inte bindande för den utsedda myndigheten, de kan således 

besluta om en höjning inom denna tid om det senare skulle visa sig vara motiverat.142 Den 

ansvariga myndigheten ska utöver att offentliggöra relevant information på sin hemsida 

även anmäla det beslutade kontracykliska värdet till ESRB. Denna anmälan ska innehålla 

samma information som den som myndigheten är ålagd att offentliggöra på sin 

hemsida.143 

De av EU:s medlemsländer nationellt fastställda kontracykliska buffertvärde gäller mot 

alla europeiska institut som har exponeringar mot landet. Detta gäller enligt den så kallade 

"reciprocitetsprincipen". Denna princip innebär att alla medlemsländer ömsesidigt ska 

erkänna de nationella buffertvärdena och därmed tillämpa dem på institut som har 

exponeringar mot andra medlemsländer. Således avsäger sig medlemsstaterna delvis 

ansvaret för kravet på kapital för sina instituts internationella exponeringar till ansvarig 

utländsk myndighet istället, i vart fall i fråga om fastställandet av det institutspecifika 

                                                           
138 Art. 136.4 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 3 § lag om kapitalbuffertar. Det är samma faktorer, 

alltså de som framgår av 136.3 i kapitaltäckningsdirektivet som tas hänsyn till.  
139 Art. 136.7 i kapitaltäckningsdirektivet.  
140 Art. 136.5 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 6 § lag om kapitalbuffertar. 
141 Art. 136.7 g) i kapitaltäckningsdirektivet. 
142 Art. 136.6 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 7 § lag om kapitalbuffertar. 
143 Art. 136.7 i kapitaltäckningsdirektivet samt 7 kap. 8 § lag om kapitalbuffertar.  
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kontracykliska kapitalbuffertkravet. Syftet med reciprocitetsprincipen är att undvika 

regelarbitrage genom att finansiella institut flyttar sin verksamhet till andra marknader 

för att undvika strängare kapitalkrav och högre kapitalbuffertkrav. Eftersom samma 

buffertvärde tillämpas på så väl utländska som inhemska instituts exponeringar i landet 

är tanken att skapa bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor inom EU. 

Tillämpningen av reciprocitetsprincipen är dock begränsad, den är enbart bindande för 

buffertvärden upp till om med 2,5 %.144 Om en nationell myndighet har satt ett högre 

buffertvärde än 2,5 % så kan de andra medlemsstaternas ansvariga myndigheter själva 

välja om de vill tillämpa det högre buffertkravet eller inte på sina institut.145 Det kan 

noteras att i de fall en ansvarig myndighet beslutar att godkänna en annan nations 

buffertvärde på över 2,5 % så måste detta offentliggöras på myndighetens hemsida 

tillsammans med annan specifik information.146 

I detta sammanhang kan nämnas att FI i vissa fall har rätt att besluta om ett buffertvärde 

som ska användas för exponeringar mot länder som inte är del av Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Detta är möjligt vid tillfälle att något sådant buffertvärde inte 

har fastställts och offentliggjorts i landet ifråga eller om FI anser att buffertvärdet är satt 

för lågt.147 Med syfte att uppnå enhetlighet vid fastställande av buffertvärden för 

tredjeländer så har ESRB befogenhet att lämna rekommendationer på området.148 Sådana 

rekommendationer har lämnats genom Europeiska systemrisknämndens rekommendation 

av den 11 december 2015  om att erkänna och fastställa kontracykliska buffertvärden för 

exponeringar gentemot tredjeländer (ESRB:s riktlinjer för att erkänna och fastställa 

kontracykliska buffertvärden för exponeringar gentemot tredjeländer).149 Målet med 

rekommendationen är att säkerställa att samma kontracykliska buffertvärde ska tillämpas 

                                                           
144 Prop. 2013/14:228, s. 142 och SOU 2013:65, s. 214. 
145 Art. 137.1 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 4 § lag om kapitalbuffertar. 
146 Art. 137.2 i kapitaltäckningsdirektivet och 7 kap. 8 § i lag om kapitalbuffertar. 
147 Art. 139 i kapitaltäckningsdirektivet samt 7 kap. 5 § lag om kapitalbuffertar. 
148 Art. 138 i kapitaltäckningsdirektivet.  
149 Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 11 december 2015  om att erkänna och 

fastställa kontracykliska buffertvärden för exponeringar gentemot tredjeländer (ESRB/2015/1) (2016/C 

97/01). 
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i hela unionen för exponeringar mot ett visst tredjeland, detta för att undvika 

regelarbitrage och uppkomsten av olika spelregler inom unionen.150   

3.2.3 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert 

Det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet är en benämning för det 

individuellt beräknade kontracykliska kapitalbuffertkravet som ett enskilt institut ska 

upprätthålla. Detta institutspecifika buffertkrav beräknas genom att se till vilka länder 

institutet har exponeringar mot.151 Detta innebär att ett institut med gränsöverskridande 

verksamhet ska ta hänsyn till de buffertvärden som fastställts av myndigheterna på de 

marknader institutet är verksamt och mot vilka de har exponeringar. Detta innebär att det 

kontracykliska kapitalbuffertkravet kommer att variera i storlek mellan olika institut 

eftersom buffertkravet beräknas på institutspecifik nivå.152   

Kapitaltäckningsdirektivets bestämmelser om hur det institutspecifika kontracykliska 

kapitalbuffertkravet ska beräknas är detaljerade och tekniska.153 I korthet kan sägas att 

det institutspecifika buffertvärdet ska bestå av det viktade genomsnittet av de 

kontracykliska buffertvärden som gäller i de nationer mot vilka institutet har 

exponeringar.154 Hur beräkningen går till kan enklast belysas genom ett exempel lånat 

från förarbetena till bland annat lag om kapitalbuffertar.155 Institutet i detta exempel har 

exponeringar mot två länder, Land A och Land B där exponeringen mot Land A är 70 % 

medan exponeringen mot Land B är 30 % av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. I 

Land A har myndigheterna fastställt ett kontracykliskt buffertvärde om 1,5 % och i Land 

B om 0,5 %. Den geografiska fördelningen av institutets exponeringsbelopp åskådliggörs 

i förarbetena genom följande diagram.156 

                                                           
150 Se skäl 9 och 11 i ESRB:s riktlinjer för att erkänna och fastställa kontracykliska buffertvärden för 

exponeringar gentemot tredjeländer. 
151 Se skäl 81 i kapitaltäckningsdirektivet samt SOU 2013:65, s. 210 f. 
152 Prop. 2013/14:228, s. 144 samt SOU 2013:65, s. 211. 
153 Prop. 2013/14:228, s. 144. 
154 Art. 140 i kapitaltäckningsdirektivet samt 6 kap. 1 § lag om kapitalbuffertar.  
155 Följande exempel är lånat från SOU 2013:65, s. 211. 
156 Diagram taget från SOU 2013:65, s. 211. 
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För att sedan beräkna det institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet för detta 

institut ska buffertvärdena vägas samman enligt följande:  

0,7 x 1,5 + 0,3 x 0,5 = 1,2 % 

Bestämmelserna i kapitaltäckningsdirektivet angående beräkningen av det 

institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet har genomförts i Sverige inte 

genom lag utan främst genom föreskrifter på längre nivå. Genom 10 kap. 1 § punkten 6 

och 7 lag om kapitalbuffertar har regeringen, eller den myndighet som regeringen 

bestämmer, bemyndigats att meddela föreskrifter om vilka kreditexponeringar som ska 

beaktas vid beräkningen av det kontracykliska buffertvärdet samt beräkningen av det 

viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena. Med stöd av 18 § punkten 6 

och 7 förordningen om särskild tillsyn och kapitalbuffertar har FI tilldelats denna 

föreskriftsrätt och bestämmelserna om beräkningen av det institutsspecifika 

kontracykliska kapitalbuffertkravet finns numera i FI:s föreskrifter om tillsynskrav och 

kapitalbuffertar.157  

Likt kapitalkonserveringsbuffertkravet så finns vissa möjligheter för en medlemsstat att 

undanta små och medelstora värdepappersföretag från kravet att hålla en institutspecifik 

kontracykliska kapitalbuffert. Ett beslut om ett sådant undantag får inte hota den 

finansiella stabiliteten och anledningen till att stabiliteten inte hotas ska förklaras. Vidare 

ska beslutet vara välmotiverat och ska innehålla en exakt definition om vilka små och 

                                                           
157 Bestämmelserna återfinns i 9 kap. 2,3 och 4 §§ FI:s föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 

30 % 
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medelstora värdepappersbolag som undantas. Medlemsstaten ska även meddela beslutet 

om undantag till kommissionen, ESRB, Eba samt behöriga myndigheter i 

medlemsstaten.158 Denna möjlighet till undantag har utnyttjats i Sverige och små och 

medelstora värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare har undantagits från kravet 

på kontracykliskkapitalbuffert.159 

6 kap. 3 § lag om kapitalbuffertar framgår att små och medelstora värdepappersbolag, 

fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder ska kunna undantas från kravet 

på kontracyklisk kapitalbuffert i enlighet med föreskrifter meddelade av regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer. Med stöd av 10 kap. 1 § 8 punkten lag om 

kapitalbuffertar samt 18 § 8 punkten förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar 

har FI tilldelats uppdraget att ansvara för denna undantagsmöjlighet och därmed tilldelats 

föreskriftsrätten på området. 

Kriterierna för vilka som är undantagna kravet på kontracyklisk kapitalbuffert regleras i 

9 kap. 1 § FI:s föreskrifter (2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Av paragrafens 

första stycke framgår att små och medelstora värdepappersbolag, fondbolag med tillstånd 

för diskretionär portföljförvaltning och AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär 

portföljförvaltning undantas från kravet på att upprätthålla en kontracyklisk 

kapitalbuffert. I andra stycket definieras små och medelstora företag som företag som 

sysselsätter färre än 250 personer och inte har en balansomslutning som överstiger 43 

miljoner euro per år. 

3.3 Kapitalbuffert för systemviktiga institut 

Två olika typer av kapitalbuffertkrav för systemviktiga institut introduceras genom 

kapitaltäckningsdirektivet. Dels ett buffertkrav för globalt systemviktiga institut (G-SII) 

och dels ett för övriga systemviktiga institut (O-SII).160 Dessa buffertkrav ska tillämpas 

på institut som på grund av sin storlek, komplexitet och sina finansiella kopplingar inte 

kan gå under utan risk för allvarliga konsekvenser i det finansiella systemet och 

                                                           
158 Art. 130.2 i kapitaltäckningsdirektivet. 
159 6 kap. 1 § lag om kapitalbuffertar.  
160 Prop. 2013/14:228, s. 118. 
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samhällsekonomin. Alltså institut som kan anses vara too-big-to-fail.161 Vilka institut som 

kan identifieras som systemviktiga bestäms inom varje medlemsstat av en eller flera 

ansvariga myndigheter med hjälp av en särskild metod.162 I Sverige har denna uppgift 

tilldelats FI.163 

Syftet med dessa buffertkrav är att begränsa den högre risk som systemviktiga institut kan 

anses utgöra för det finansiella systemet.164 Således ämnar dessa buffertkrav att hantera 

risker av strukturell art samt begränsa de samhällsekonomiska kostnaderna som kan 

uppkomma till följd av problem hos enskilda institut.165 I det följande ska dessa 

buffertkrav presenteras var för sig eftersom regelverket kring dem ser något annorlunda 

ut. 

3.3.1 Kapitalbuffert för globalt systemviktiga institut  

Kapitalbuffertkravet för G-SIIs är ett obligatoriskt krav som ska beräknas efter en 

fastställd metod.166 Vilka institut som identifieras som globalt systemviktiga bestäms av 

den behöriga nationella myndigheten, alltså FI.167 Den behöriga myndigheten ska vid 

denna bedömning använda sig av den metod som framgår av 

kapitaltäckningsdirektivet.168 För att ett institut ska identifieras som ett G-SII krävs för 

det första att det är ett moderinstitut inom EU, ett finansiellt moderholdingföretag inom 

EU, ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett institut. Ett G-SII får 

inte vara ett institut som är ett dotterföretag till något av ovannämnda institut.169 Metoden 

bygger vidare på att varje bedömt institut ska tilldelas ett poängtal baserat på ett antal 

olika kategorier. De kategorier som institutet bedöms enligt är gruppens storlek, graden 

av gruppens sammanlänkning med det finansiella systemet, möjligheten att ersätta de 

tjänster eller den finansiella infrastruktur som gruppen tillhandahåller, gruppens 

komplexitet och gruppens gränsöverskridande verksamhet. Med hjälp av detta poängtal 

                                                           
161 Prop. 2013/14:228, s. 216. 
162 Art. 131 i kapitaltäckningsdirektivet. 
163 5 kap. 1 och 3 §§ lag om kapitalbuffertar. 
164 Prop. 2013/14:228, s. 138. 
165 Prop. 2013/14:228, s. 118 se även skäl 90 i kapitaltäckningsdirektivet. 
166 Prop. 2013/14:228, s. 118 f. 
167 5 kap. 1 § i lag om kapitalbuffertar. 
168 Art. 131.2 i kapitaltäckningsdirektivet. 
169 Art. 131.1 i kapitaltäckningsdirektivet. 
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bedöms sedan huruvida ett institut är systemviktigt eller inte. Om så är fallet ska det 

placeras in i en av fem olika underkategorier vilka uttrycker graden av institutets 

systemviktighet.170 Utifrån denna gruppering blir de institut som identifieras som ett G-

SII tilldelade ett buffertkrav på gruppnivå enligt den riskkategori de har placerats i.171 De 

globalt systemviktiga instituten blir således inte ålagda detta buffertkrav på individuell 

nivå utan på gruppnivå. Det kan upplysas om att Eba tilldelats uppgift att utarbeta förslag 

till tekniska standarder för att specificera den metod som ska användas vid identifiering 

av G-SIIs.172 Detta förslag har utmynnat i en förordning vilken kompletterar 

kapitaltäckningsdirektivets bestämmelser om metodiken kring denna 

identifikationsprocess.173 

De tekniska och detaljerade bestämmelserna om metoden kring identifikation av G-SIIs 

styr de nationellt ansvariga myndigheterna i hög grad vid sin bedömning. Det finns dock 

visst utrymme för myndigheterna att göra avsteg från den av direktivet fastlagda metoden 

och de av Eba utarbetade tekniska standarder. Som ett led i en sund tillsynsbedömning 

kan en ansvarig myndighet besluta om att lyfta ett G-SII från en lägre underkategori till 

en högre. De har även möjlighet att identifiera ett institut som ett G-SII trots att det har 

ett för lågt poängtal än det som krävs för att identifieras som ett sådant.174 Vid tillfälle en 

ansvarig myndighet utnyttjar denna möjlighet ska de informera Eba om beslutet samt 

motiveringen bakom det.175  

Beroende på vilken riskkategori de globalt systemviktiga instituten placerats i måste de 

på gruppnivå upprätthålla en buffert för G-SIIs mellan 1 till 3,5 % av det riskvägda 

exponeringsbeloppet.176 Institut som hänförs till den lägsta underkategorin ska ha en 

buffert för G-SIIs på 1 % medan den högsta underkategorin ska ha en buffert på 3,5 %. 

Buffertkravet för underkategorierna däremellan stiger med 0,5 procentenheter per 

                                                           
170 Art. 131.2 och 131.9 i kapitaltäckningsdirektivet. 
171 Art. 131.4 i kapitaltäckningsdirektivet.  
172 Art. 131.18 i kapitaltäckningsdirektivet. 
173 Se Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1222/2014 av den 8 oktober 2014 om komplettering 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för 

specificering av metoden för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa 

underkategorier av globala systemviktiga institut. 
174 Art. 131.10 i kapitaltäckningsdirektivet. 
175 Art. 131.11 i kapitaltäckningsdirektivet.  
176 Art. 131.9 i kapitaltäckningsdirektivet samt 5 kap. 2 § lag om kapitalbuffertar. 
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kategori.177 Bufferten ska enbart bestå av kärnprimärkapital och det får inte vara samma 

kärnprimärkapital som används för att uppfylla kapitalbaskravet, 

kapitalkonserveringsbuffertkravet eller det institutspecifika kontracykliska 

kapitalbuffertkravet.178 

Den ansvariga myndigheten ska varje år se över identifieringen av G-SIIs samt deras 

placering i respektive underkategori. Resultatet av översynen ska offentliggöras och de 

systemviktiga instituten i fråga, kommissionen, ESRB och Eba ska meddelas.179 

3.3.2 Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut  

Kapitalbuffertkravet för O-SIIs är till skillnad från den för G-SIIs frivillig, således är det 

upptill varje enskild medlemsstat att besluta om den ska tillämpas eller inte.180 Den 

ansvariga myndigheten, för Sveriges del FI har i uppgift att identifiera vilka övriga institut 

som på individuell, grupp- eller undergruppsnivå är systemviktiga.181 I likhet med de 

globalt systemviktiga instituten, finns det en metod för att identifiera dessa övriga 

systemviktiga institut. Det grundläggande kravet för att ett institut ska identifieras som 

ett O-SII är att det ska vara ett moderinstitut inom EU, ett finansiellt moderholdingföretag 

inom EU, ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett institut.182 

Systemviktigheten hos instituten ska bedömas på grundval av minst ett av de fyra kriterier 

som räknas upp i kapitaltäckningsdirektivet. Dessa kriterier är storlek, betydelsen för 

unionen eller den relevanta medlemsstatens ekonomi, betydelsen av dess 

gränsöverskridande verksamhet och graden av institutets eller gruppens sammanlänkning 

med det finansiella systemet. 183  

Även i fråga om identifieringen av O-SIIs har Eba, efter samråd med ESRB, utarbetat 

riktlinjer vilka de ansvariga myndigheterna måste ta hänsyn till vid sina bedömningar.184 

                                                           
177 Art. 131.9 i kapitaltäckningsdirektivet.  
178 Art. 131.4 och 131.13 i kapitaltäckningsdirektivet. 
179 Art. 131.12 i kapitaltäckningsdirektivet samt 3 § punkten 6, 7 och 13 §§ förordning om särskild tillsyn 

och kapitalbuffertar. 
180 Prop. 2013/14:228, s. 119. 
181 5 kap. 3 § lag om kapitalbuffertar. 
182 Art. 131.1 i kapitaltäckningsdirektivet.  
183 Art. 131.3 i kapitaltäckningsdirektivet. 
184 Art. 131.3 i kapitaltäckningsdirektivet samt Eba, Guidelines on the criteria to determine the conditions 

of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other 
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Riktlinjerna innehåller detaljerade instruktioner om hur myndigheten ska gå tillväga. 

Kortfattat kan sägas att myndigheten, på samma sätt som ifråga om identifikation av G-

SIIs, ska beräkna ett poängtal för varje relevant institut vilket ska ge uttryck för graden 

av systemviktighet.185 Poängtalet ska tas fram genom att instituten ges poäng baserad på 

de fyra bedömningskriterierna vilka uttrycks i art. 131.3 i kapitaltäckningsdirektivet. 

Dessa fyra kriterier innehåller i sin tur en eller flera indikatorer vilka framgår av Eba:s 

riktlinjer om identifiering av O-SIIs.186 

När ett institut identifieras som ett O-SII får den ansvariga myndigheten ålägga institutet 

på gruppnivå, undergruppsnivå eller individuell nivå ett buffertkrav på högst 2 % av det 

totala riskvägda exponeringsbeloppet.187 Bufferten ska enbart bestå av kärnprimärkapital 

vilket inte får vara del av de kapital som används för att uppfylla kapitalbaskrav, 

kapitalkonserveringsbufferten eller den institutspecifika kontracykliska 

kapitalbufferten.188 Vid bedömning av om ett O-SII ska åläggas ett buffertkrav för O-SIIs 

ska den ansvariga myndigheten se till att buffertkravet inte medför oproportionerligt 

negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra medlemsstater eller 

i unionen som helhet. Buffertkravet får inte heller utgöra eller skapa hinder för den inre 

marknadens funktion.189  

Den ansvariga myndigheten ska årligen se över identifieringen av O-SIIs. Resultatet av 

översynen ska offentliggöras och rapporteras till de berörda instituten, kommissionen, 

ESRB och Eba.190  

                                                           
systemically important institutions (O-SIIs) EBA/GL/2014/10 av den 16 december 2014 [cit. Eba:s 

riktlinjer om identifiering av O-SIIs], s. 7. 
185 Se punkt 5 i Eba:s riktlinjer om identifiering av O-SIIs. 
186 Se punkt 7 i Eba:s riktlinjer om identifiering av O-SIIs. 
187 Art. 131.5 i kapitaltäckningsdirektivet samt 5 kap. 4 § lag om kapitalbuffertar. 
188 Art. 131.5 och 131.13 i kapitaltäckningsdirektivet samt 5 kap. 4 § lag om kapitalbuffertar. 
189 Art. 131.6 i kapitaltäckningsdirektivet.  
190 Art. 131.12 och 131.6 i kapitaltäckningsdirektivet samt 3 § punkten 6, 7 och 13 §§ förordning om särskild 

tillsyn och kapitalbuffertar. 
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3.4 Systemriskbuffert 

Systemriskbuffertkravet är ett, enligt kapitaltäckningsdirektivet, frivilligt buffertkrav.191 

Detta buffertkrav kan tillämpas av medlemsstaterna i syfte att bemöta strukturella, icke-

konjunkturbetingade systemrisker vilka kan få allvarliga konsekvenser för det finansiella 

systemet och ekonomin på nationell nivå.192 Systemriskbuffertkravet ska ses som ett 

komplement till de andra kapitalbuffertkraven och övriga möjliga åtgärder som en 

medlemsstat, med stöd av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet, kan vidta 

för att hantera nationella strukturella systemrisker. Detta innebär således att buffertkravet 

inte ska tillämpas av en medlemsstat för att omhänderta risker vilka redan tas omhand 

genom användandet av andra åtgärder och instrumenten som finns tillgängliga genom 

tillsynsförordningen eller kapitaltäckningsdirektivet.193 En medlemsstat som finner det 

motiverat att införa ett systemriskbuffertkrav ska utse en myndighet som ska ansvara för 

buffertkravets fastställande samt identifiera de grupper av institut som ska omfattas av 

kravet.194  

Sverige har likt de flesta andra EU medlemsländer valt att införa ett 

systemriskbuffertkrav.195 Införandet har skett genom att FI pekats ut som ansvarig 

myndighet och bemyndigats att besluta om ett institut ska träffas av kravet att hålla en 

systemriskbuffert.196 Beslutet att införa ett systemriskbuffertkrav i svensk rätt har i 

förarbetena främst motiverats med att Sveriges ekonomi, till följd av den stora 

banksektorn i förhållande till den svenska ekonomins storlek, kan drabbas av mycket 

negativa effekter vid perioder av finansiell instabilitet. I förarbetena framhålls att det på 

grund av Sveriges stora banksektor finns behov av att på bästa sätt hantera de strukturella 

systemrisker som kan uppstå och att ett införande av ett systemriskbuffertkrav kan vara 

ett sätt att göra detta på. Vidare sägs att det finns tungt vägande skäl för dess införande.197   

                                                           
191 Art. 133.1 i kapitaltäckningsdirektivet. 
192 Skäl 85 i kapitaltäckningsdirektivet samt prop. 2013/14:228, s. 119 och 152. 
193 Skäl 85 i kapitaltäckningsdirektivet samt SOU 2013:65, s. 219. 
194 Art. 133.2 i kapitaltäckningsdirektivet. 
195 Se ESRB (utg.), National Policy, Systemic risk buffer (ESRB:s officiella hemsida), 

https://www.esrb.europa.eu/national_policy/systemic/html/index.en.html, lydelse 2018-05-16. 
196 4 kap. 1 § lag om kapitalbuffertar. 
197  Prop. 2013/14:228, s. 152 f. 

https://www.esrb.europa.eu/national_policy/systemic/html/index.en.html
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Systemriskbuffertkravet får tillämpas på samtliga institut inom en medlemsstat, 

alternativt på grupper av institut med liknande riskprofil. Olika buffertkrav får införas för 

olika grupper och olika delar av den finansiella sektorn och det är upp till varje enskild 

medlemsstat att besluta om buffertkravet ska tillämpas på individuell, grupp- eller 

undergruppsnivå.198 Likt de övriga buffertkraven ska systemriskbufferten bestå enbart av 

kärnprimärkapital. Detta kapital får inte samtidigt användas för att uppfylla 

kapitalbaskravet, kapitalkonserveringsbuffert, institutspecifik kontracyklisk 

kapitalbuffert eller eventuellt tillkommande krav enligt art. 102 och 104 i 

kapitaltäckningsdirektivet.199 Systemriskbufferten ska uppgå till minst 1 % av det 

riskvägda exponeringsbeloppet, vilket erhålls genom en summering av de exponeringar 

som bufferten ska tillämpas på.200 Olika systemriskbuffertkrav kan fastställas för olika 

grupper av institut, i så fall ska buffertkraven fastställas genom justeringar i steg om 0,5 

procentenheter från och med den lägsta nivån om 1 %.201 I kapitaltäckningsdirektivet 

finns ingen bestämd maxgräns till vilket värde systemriskbuffertkravet får fastställas. 

Detta styrs istället av att medlemsstaterna har olika informations- och 

underrättelseskyldigheter beroende på hur högt systemriskbuffertvärdet är satt till samt 

till vilket land, inom EES eller utanför, exponeringarna kan hänföras till. Vidare har 

kommissionen i vissa fall möjlighet att hindra medlemsstaterna från att fastställa ett 

systemriskbuffertkrav över ett visst värde.  Vad dessa regler säger samt hur reglerna 

påverkar fastställandet av systemriskbuffertvärden i medlemsstaterna redogörs närmare 

för nedan. 

På vilka grunder systemriskbuffertkravet ska fastställas framgår inte direkt av 

kapitaltäckningsdirektivet, dock ges viss ledning av art. 133.9 och 133.10 a) i 

kapitaltäckningsdirektivet. Av förarbetena har dessa artiklar tolkats som att nivån på 

systemriskbuffertkravet ska bestämmas av graden av störningar i det finansiella systemet 

vilka kan få negativa effekter för systemet och ekonomin i stort.202 Detta innebär att 

myndigheten vid fastställande av systemriskbuffertkravet ska beakta både de strukturella 

                                                           
198 Art. 133.3 och skäl 85 i kapitaltäckningsdirektivet se även prop. 2013/14:228, s. 138. 
199 Art. 133.3 och 133.4 i kapitaltäckningsdirektivet.  
200 Art. 133.3 i kapitaltäckningsdirektivet och 4 kap. 2 § i lag om kapitalbuffertar samt SOU 2013:65, s. 

240. 
201 Art. 133.9 i kapitaltäckningsdirektivet och prop. 2013/14:228, s. 154. 
202 Prop. 2013/14:228, s. 154. 



  

 

51 
 

risker som ett institut orsakar och de strukturella risker som institutet utsätts för.203 I 

förarbetena framhålls att ett institut inte bör åläggas flera olika kapitaltäckningskrav eller 

kapitalbuffertkrav för att en och samma risk. Enbart när det har beaktats hur de olika 

verktygen samverkar och efter att det konstaterats att den aktuella risken i vart fall delvis 

inte kan anses omhändertagen genom de tidigare åtgärderna bör ett systemriskbuffertkrav 

införas.204 Genom 10 kap. 1 § punkten 2 lag om kapitalbuffertar samt 18 § punkten 2 

förordningen om särskild tillsyn och kapitalbuffertar har regeringen och den myndighet 

som regeringen bestämmer, i detta fall FI, bemyndigats att meddela närmare föreskrifter 

om hur fastställandet och gradering av systemriskbuffertkravet ska göras. Denna 

föreskriftsrätt har emellertid inte utnyttjats ännu, annat än att FI angett hur beräkningen 

av ett viktat systemriskbuffertvärde ska företas vilket redan redogjorts för.205 Således 

finns det fortsatt begränsat med ledning för hur FI ska gå till väga vid fastställandet av 

systemriskbufferten.  

3.4.1 Exponeringars geografiska hemvist och dess påverkan på beslut om 

systemriskbuffertvärden 

Kapitaltäckningsdirektivet ger viss möjlighet för medlemsstaterna att styra över vilka 

exponeringar som ska omfattas av ett systemriskbuffertkrav samt fastställa olika 

systemriskbuffertvärden beroende på var exponeringarna har sin geografiska hemvist.206 

På grund av att reglerna skiljer sig något åt beroende på om systemriskbuffertkravet ska 

träffa exponeringar inom Sverige, utanför eller innanför EES så redogörs dessa för under 

separata rubriker. Vidare har en medlemsstat möjlighet att erkänna andra medlemsstaters 

buffertvärden istället för att fastställa ett eget för exponeringar mot den medlemsstaten 

vilket kort berörs i slutet av detta avsnitt. Inledningsvis redogörs dock kort för vilka 

exponeringar som träffas av systemriskbuffertkravet generellt samt hur fastställelse av 

den geografiska hemvisten sker. Syftet med detta är att på ett pedagogiskt sätt ge läsaren 

en förståelse för de relativt komplicerade reglerna som omgärdar systemriskbuffertkravet. 

 

                                                           
203 Prop. 2013/14:228, s. 154. SOU 2013:65, s. 219. 
204 SOU 2013:65, s. 219. 
205 9 kap. 5 § FI:s föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 
206 FI Dnr 11-13269, s. 38. 
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Exponeringar som systemriskbuffertkrav ska tillämpas på 

Till skillnad från de övriga kapitalbuffertkraven så framgår det inte av 

kapitaltäckningsdirektivet att systemriskbuffertkravet ska tillämpas på ett instituts totala 

riskvägda exponeringsbelopp.207 En systemriskbuffert kan gälla exponeringar i 

medlemsstaten där buffertkravet fastställts, exponeringar mot tredjeländer samt 

exponeringar mot medlemsstater inom EES.208 Direktivet ger emellertid inte närmare svar 

på exakt vilka typer av exponeringar som omfattas av buffertkravet. I förarbetena så har 

detta tolkats som att direktivet inte haft som avsikt att skilja på vilka exponeringar som 

omfattas av systemriskbuffertkravet jämfört med vilka exponeringar som träffas av de 

övriga kapitalbuffertkraven. Således ska även systemriskbuffertkravet tillämpas på ett 

instituts totala riskvägda exponeringsbelopp och inte enbart vissa typer eller klasser av 

exponeringar, som exempelvis kreditexponeringar mot kommersiella fastigheter eller 

hushåll.209 De exponeringar som får omfattas av systemriskbuffertkrav är således 

samtliga riskvägda exponeringar mot de land där bufferten fastställs samt eventuellt 

samtliga riskvägda exponeringar mot andra medlems- och tredjeländer.210 

Närmare om exponeringars geografiska hemvist 

Medlemsstaterna har som bekant möjlighet att tillämpa olika systemriskbuffertkrav 

beroende på var exponeringarna har sin geografiska hemvist. När det tillämpliga 

systemriskbuffertkravet för det enskilda institutet ska beräknas ska de olika 

systemriskbuffertkraven sammanvägas.211 Den geografiska hemvisten av ett instituts 

exponeringar är således centralt vid denna beräkning. Regeringen och den myndighet som 

regeringen bestämmer, i detta fall FI, har bemyndigats att meddela föreskrifter om 

fastställandet av den geografiska hemvisten.212 Av 9 kap. 5 § i FI:s föreskrifter om 

tillsynskrav och kapitalbuffertar framgår att beräkningen av ett så kallat viktat 

systemriskbuffertvärde ska göras på samma sätt som vid beräknandet av det 

                                                           
207 Art. 133.3 i kapitaltäckningsdirektivet.  
208 Art. 133.8 i kapitaltäckningsdirektivet.  
209 Prop. 2013/14:228, s.153. 
210 Art. 133.3 och 133.8 i kapitaltäckningsdirektivet. 
211 Prop. 2013/14:228, s.153 f.  
212 Se 10 kap. 1 § punkten 2 i lag om kapitalbuffertar samt 18 § punkten 3 förordning om särskild tillsyn 

och kapitalbuffertar. 
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institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet. Vidare ska, för bestämmandet av 

exponeringarnas geografiska hemvist, de tekniska standarder som utarbetats av Eba med 

stöd av art. 140.7 i kapitaltäckningsdirektivet användas.213 

Systemriskbuffertkrav på exponeringar inom Sverige och utanför EES 

I fråga om införandet av ett systemriskbuffertkrav för exponeringar inom en medlemsstat, 

i detta fall Sverige, samt för exponeringar mot länder utanför EES så är kraven på 

information och underrättelse relativt lågt ställda i jämförelse med de regler som gäller 

för exponeringar i andra medlemsstater så länge den ansvariga myndigheten fastställer ett 

buffertvärde om högst 3 %. Vid ett beslut att införa ett systemriskbuffertkrav på dessa 

exponeringar ska den ansvariga myndigheten i den aktuella medlemsstaten lämna 

underrättelse till kommissionen, ESRB, Eba samt eventuellt andra berörda myndigheter i 

medlemsstaten en månad innan det aktuella beslutet ska offentliggöras.214 En sådan 

underrättelse ska innehålla detaljerad information om systemrisken i medlemsstaten i 

fråga, orsakerna till att dessa risker hotar den finansiella stabiliteten på nationell nivå 

vilket motiverar systemriskbuffertvärdet, skälen till varför ett systemriskbuffertkrav 

sannolikt är tillräckligt effektiv och proportionell för att minska dessa risker, en 

bedömning av systemriskbuffertkravets sannolika positiva eller negativa effekter på den 

inre marknaden, en motivering till varför andra befintliga åtgärder inte är tillräckliga för 

att hantera riskerna samt det systemriskbuffertvärde som medlemsstaten vill fastställa. 

Om systemriskbuffertkravet ska gälla för exponeringar med geografisk hemvist i 

tredjeländer ska den ansvariga myndigheten även underrätta tillsynsmyndigheterna i 

dessa länder. 215 

Om den ansvariga myndigheten vill fastställa ett buffertvärde på över 3 % men under 5 

% tillkommer det ett krav enligt art. 133.14 i kapitaltäckningsdirektivet. Enligt denna 

artikel så ska den ansvariga myndigheten i sådant fall invänta ett yttrande från 

kommissionen innan de vidtar åtgärder för att verkställa beslutet om 

                                                           
213 FI Dnr 11-13269, s. 38 och Eba, Final Draft Regulatory Technical Standards on the method for the 

identification of the geographical location of the relevant credit exposures under Article 140(7) of the 

Capital Requirements Directive (CRD) EBA/RTS/2013/15 av den 20 december 2013. 
214 Art. 133.11 i kapitaltäckningsdirektivet samt 4 kap. 3 § 1 st lag om kapitalbuffertar.  
215 Art. 133.11 i kapitaltäckningsdirektivet.  
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systemriskbuffertkrav. Är kommissionens yttrande negativt ska myndigheten rätta sig 

efter detta alternativt förklara varför den inte gör det, enligt principen "följ eller förklara". 

I dessa fall får således kommissionen ett utrymme att påverka medlemsstaten i sitt beslut 

att fastställa ett systemriskbuffertkrav. Medlemsstaten är dock inte bunden av 

kommissionens yttrande utan kan välja att inte följa det. 

Den ansvariga myndigheten har möjlighet att fastställa ett systemriskbuffertvärde på över 

5 %. I sådant fall har dock kommissionen ytterligare inflytande och måste godkänna 

myndighetens beslut. Innan beslutets verkställande ska myndigheten ha underrättat 

kommissionen, ESRB, Eba och andra relevanta myndigheter i medlemsstaten genom en 

anmälan. Denna anmälan ska innehålla samma information som redogjorts för ovan i 

detta avsnitt i fråga om anmälan om tillämpning av ett systemriskbuffertvärde på högst 5 

%.216 Inom en månad från en sådan anmälan ska ESRB avge yttrande till kommissionen 

om huruvida de anser att systemriskbuffertkravet är lämpligt. Även Eba kan välja att avge 

ett sådant yttrande, detta är dock inte ett krav. Kommissionen ska i sin tur därefter, med 

hänsyn tagen till ESRB:s och eventuellt Eba:s bedömning, lämna yttrande till den 

ansvariga myndigheten angående buffertvärdet inom två månader från anmälan. 

Kommissionen ska godkänna systemriskbuffertvärdet om de anser att det är lämpligt samt 

är övertygad att systemriskbuffertkravet inte kommer medföra några oproportionellt 

negativa effekter på delar av eller hela det finansiella systemet i andra medlemsstater eller 

i unionen och att den inte utgör eller skapar hinder för en välfungerande inre marknad. 

Detta godkännande sker genom att kommissionen antar en genomförandeakt. 

Genomförandeakten ger myndigheten befogenhet att anta det föreslagna 

systemriskbuffertvärdet.217 Detta innebär således att kommissionen har möjlighet att 

hindra en medlemsstat från att anta ett systemriskbuffertvärde på över 5 % som ska 

tillämpas på exponeringar i den beslutande medlemsstaten eller länder utanför EES. 

Systemriskbuffertkrav på exponeringar utanför Sverige men inom EES 

Vid fastställande av ett systemriskbuffertkrav för exponeringar utanför medlemsstaten 

men inom EES på upp till 3 % gäller samma underrättelse- och informationsskyldigheter 

                                                           
216 Art. 133.12 i kapitaltäckningsdirektivet och 4 kap. 3 § 2 st lag om kapitalbuffertar. 
217 Art. 133.15 i kapitaltäckningsdirektivet och 4 kap. 3 § 2 st lag om kapitalbuffertar.  
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som ifråga om ett fastställande av ett buffertkrav på 3 % för exponeringar i den aktuella 

medlemsstaten och länder utanför EES. Således ska den ansvariga myndigheten 

underrätta kommissionen, ESRB, Eba och andra relevanta myndigheter i medlemsstaten 

genom en anmälan.218 Ingen skillnad vad gäller det krav som gäller för innehållet i 

anmälan föreligger. Dock gäller enligt art. 133.18 i kapitaltäckningsdirektivet, samt enligt 

4 kap. 5 § lag om kapitalbuffertar, att vid tillfälle den ansvariga myndigheten, i Sveriges 

fall FI, beslutar om ett systemriskbuffertkrav på upp till 3 % för exponeringar utanför 

landet men inom EES så ska samma buffertnivå gälla för samtliga länder utanför Sverige 

men inom EES. Detta innebär således att medlemsstater inte har möjlighet att göra 

skillnad på länderna inom EES genom att tillämpa olika systemriskbuffertvärden för 

exponeringar mot dessa länder. Ett gemensamt buffertvärde gäller i sådant fall mot 

samtliga exponeringar mot EES-länder men utanför den fastställande medlemsstaten. 

Denna regel gäller dock inte om buffertvärdet sätts över 3 %. 

I fall myndigheten istället skulle fastställa ett buffertkrav på över 3 % gäller samma regler 

som vid fastställande av ett buffertkrav på över 5 % för exponeringar i den aktuella 

medlemsstaten och länder utanför EES.219 Således fordras att myndigheten underrättar 

kommissionen, ESRB, Eba och andra relevanta myndigheter i medlemsstaten genom en 

anmälan. Myndigheten ska därefter invänta kommissionens yttrande om de anser att 

systemriskbuffertkravet är lämpligt eller inte. Om kommissionen anser den lämpligt så 

ska de godkänna den ansvariga myndighetens beslut om fastställelse genom att anta en 

genomförandeakt.220 Samma regler gäller i denna del som i fråga om fastställelse av en 

myndighets beslut om ett systemriskbuffertvärde på över 5 % som träffar exponeringar i 

den beslutande medlemsstaten eller länder utanför EES. Detta innebär således att 

kommissionen har möjlighet att hindra ett införande av ett systemriskbuffertkrav på över 

3 % för exponeringar utanför medlemsstaten i fråga men inom EES.  

 

 

                                                           
218 Art. 133.11 i kapitaltäckningsdirektivet samt 4 kap. 4 § lag om kapitalbuffertar.  
219 Art. 133.12 i kapitaltäckningsdirektivet.  
220 Se art. 133.15 i kapitaltäckningsdirektivet och 4 kap. 6 § lag om kapitalbuffertar. 
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Erkännande av andra länders systemriskbuffertvärden 

Istället för att den ansvariga myndigheten själv beslutar om ett systemriskbuffertvärde för 

exponeringar med geografisk hemvist i andra medlemsstater inom EES så kan de välja 

att erkänna ett beslut om systemriskbuffertvärde i en annan medlemsstat. Den erkännande 

myndigheten kan i sådant fall ställa krav på instituten att tillämpa de utländska 

systemriskbuffertvärdet på de exponeringar som har geografisk hemvist i den 

medlemsstaten. 221 En medlemsstat som fastställt ett systemriskbuffertvärde kan uppmana 

ESRB att utfärda en rekommendation till en eller flera medlemsstater att erkänna 

systemriskbuffertvärdet.222 Innan ett beslut om erkännande av en annan medlemsstats 

systemriskbuffertvärde fattas så ska dock den information som framlagts av den 

medlemsstat som fastställt buffertvärdet beaktas.223 Vid tillfälle en medlemsstat erkänner 

en annan medlemsstat systemriskbuffertvärde ska detta kommuniceras till kommissionen, 

ESRB, Eba och den medlemsstat som fastställt det aktuella systemriskbuffertvärdet 

genom en underrättelse.224  

3.4.2 Översyn av systemriskbuffertkravet och offentliggörande av fastställelse eller 

ändring 

Den ansvariga myndigheten i varje medlemsstat ska minst en gång vartannat år se över 

kravet för institut att hålla en systemriskbuffert.225 Det kan även noteras att det ifråga om 

systemriskbuffertkravet, till skillnad från vissa av de andra kapitalbuffertkraven, inte 

finns några regler i direktivet om när ett beslut om införande eller höjning av buffertvärdet 

ska börja gälla. Sverige har inte heller valt att införa några kompletterande regler om detta 

                                                           
221 Art. 134.1 i kapitaltäckningsdirektivet samt 4 kap. 7 § lag om kapitalbuffertar. 
222 Art. 134.4 i kapitaltäckningsdirektivet.  
223 Art. 134.3 i kapitaltäckningsdirektivet.  
224 Art. 134.2 i kapitaltäckningsdirektivet.  
225 Art. 133.10 b i kapitaltäckningsdirektivet samt 14 § 2 st förordning om särskild tillsyn och 

kapitalbuffertar. För den intresserade kan även noteras att det i den svenska språkversionen stadgas att en 

översyn ska göras minst en gång varje år. Det är dock sannolikt en felskrivning i den svenska 

språkversionen. Vid en jämförelse med ett antal utvalda språkversioner, den engelska, franska, danska och 

italienska, kan sägas att samtliga dessa stadgar att en översyn ska göras vartannat år. Vidare är det även 

detta som framgår av den svenska implementeringen av regeln. Således måste det antas att översynen ska 

göras vartannat år. 



  

 

57 
 

i nationell rätt.226 Av detta måste slutsatsen dras att systemriskbuffertkravet gäller för de 

berörda instituten och ska tillämpas direkt efter dess fastställelse offentliggjorts.  

Ett fastställande eller ändring av systemriskbuffertkravet ska offentliggöras på den 

ansvariga myndighetens hemsida. Ett sådant offentliggörande ska innehålla information 

om det fastställda systemriskbuffertvärdet, de institut vilka ska tillämpa buffertkravet, en 

motivering till systemriskbuffertkravet, de datum då instituten måste börja tillämpa 

systemriskbuffertkravet samt namnen på de länder där exponeringar i dessa länder 

erkänns i systemriskbufferten.227 

3.5 Kombinerat buffertkrav 

De för varje enskilt institut tillämpliga buffertkraven ska räknas samman till ett 

kombinerat buffertkrav.228 Detta görs genom att buffertkravet för 

kapitalkonserveringsbufferten utökas genom att i tillämpliga fall addera en 

institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert, en kapitalbuffert för G-SIIs, en buffert för 

O-SII:s samt en systemriskbuffert.229 Eftersom samtliga buffertar enbart får bestå av 

kärnprimärkapital så gäller detta även i fråga om det kombinerade buffertkravet. När det 

kombinerade buffertkravet beräknas så gäller vissa speciella regler för institut som på 

olika nivå är ålagda att hålla minst en kapitalbuffert för G-SIIs, en kapitalbuffert för O-

SIIs samt en systemriskbuffert.230 Hur dessa ska adderas vid beräknandet av det 

kombinerade buffertkravet redogörs för i nedanstående avsnitt. Det är det kombinerade 

buffertkravet som instituten ständigt måste upprätthålla för att inte drabbas av eventuella 

åtgärder och sanktioner.231  

3.6 Konkurrerande buffertkrav 

I kapitaltäckningsdirektivet finns flera bestämmelser som anger vilka kapitalbuffertkrav 

som ska gälla om ett institut är ålagt att hålla flera kapitalbuffertar som kan anses 

konkurrera med varandra och hur dessa ska adderas vid beräknandet av det kombinerade 

                                                           
226 Se prop. 2013/14:228, s. 152 f.  
227 Art. 133.16 i kapitaltäckningsdirektivet. 
228 Prop. 2013/14:228, s. 138. 
229 Art. 128.6 i kapitaltäckningsdirektivet och 2 kap. 2 § lag om kapitalbuffertar.  
230 Prop. 2013/14:228, s. 157 f.  
231 Prop. 2013/14:228, s. 158. 
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buffertkravet. Kapitalbuffertkraven som berörs av dessa bestämmelser är 

kapitalbuffertkravet för G-SIIs, kapitalbuffertkravet för O-SIIs och 

systemriskbuffertkravet.232  

3.6.1 Samspelet mellan kapitalbuffertkrav för globalt systemviktiga institut och 

kapitalbuffertkrav för övriga systemviktiga institut  

Eftersom kravet på att hålla en kapitalbuffert för G-SIIs gäller på gruppnivå medan kravet 

att hålla en kapitalbuffert för O-SIIs kan gälla på så väl gruppnivå, som undergruppsnivå 

eller individuell nivå så kan situationen uppstå att ett institut som ska ha en kapitalbuffert 

för O-SIIs är ett dotterbolag till ett institut som ska hålla en kapitalbuffert för G-SIIs eller 

en kapitalbuffert för O-SIIs. Vid ett sådant tillfälle får de buffertkrav som tillämpas 

antingen på individuell eller undergruppsnivå inte uppgå till mer än 1 % av institutets 

totala riskvägda exponeringsbelopp eller det buffertvärde för G-SIIs eller O-SIIs som 

gäller för gruppen. Denna begränsning av storleken på kapitalbuffertkraven för 

systemviktiga institut påverkar dock inte tillämpningen av kravet att hålla en 

systemriskbuffert eller kapitalkravet på ett övrigt systemviktigt institut varken på 

individuell, undergrupp- eller gruppnivå.233  

Ytterligare en situation som kan uppstå där kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut 

kolliderar är när ett institut på gruppnivå blir ålagt att hålla så väl en kapitalbuffert för G-

SIIs som en kapitalbuffert för O-SIIs. I sådant fall ska på gruppnivå enbart den högsta av 

dessa två kapitalbuffertkrav gälla.234  

3.6.2 Samspelet mellan kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut och 

systemriskbuffertkravet 

Även då situationen att ett institut är föremål för mer än ett av kapitalbuffertkraven för 

systemviktiga institut och systemriskbuffertkravet uppstår så finns i 

kapitaltäckningsdirektivet bestämmelser om hur detta ska hanteras. Vid tillfälle ett institut 

på gruppnivå blir ålagt att ha en buffert för systemviktiga institut och en systemriskbuffert 

ska enbart den högre av buffertkraven gälla.235 Detta får dock aldrig innebär att ett institut 

                                                           
232 SOU 2013:65, s. 245.  
233 Art. 131.8 i kapitaltäckningsdirektivet samt 5 kap. 5 § lag om kapitalbuffertar. 
234 Art. 131.14 a) i kapitaltäckningsdirektivet samt 5 kap. 6 § lag om kapitalbuffertar. 
235 Art. 131.14 b) i kapitaltäckningsdirektivet samt 5 kap. 7 § 2 st lag om kapitalbuffertar.  
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på individuell nivå omfattas av ett kombinerat buffertkrav som är lägre än summan av 

kapitalkonserveringsbuffertkravet, det kontracykliska kapitalbuffertkravet och antingen 

buffertkravet för systemviktiga institut eller det systemriskbuffertkrav som gäller på 

individuell nivå beroende på vilken av dem som är högst.236 Samma ordning gäller om ett 

institut på individuell eller undergruppsnivå omfattas av ett buffertkrav för O-SIIs och ett 

systemriskbuffertkrav, alltså ska enbart det högre buffertkravet tillämpas och detta får 

inte innebära att det kombinerade buffertkravet för ett institut blir lägre än det som 

stadgas.237  

Andra regler gäller dock om systemriskbuffertkravet i fråga inte ska tillämpas på 

exponeringar utanför den fastställande medlemsstaten utan enbart på exponeringar inom 

medlemsstaten. I sådant fall ska kravet på att hålla en systemriskbuffert gälla kumulativt 

med kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut oavsett om det är på grupp-, 

undergrupp-, eller individuell nivå.238 Detta innebär således att systemriskbuffertkravet 

ska adderas till det tillämpliga kapitalbuffertkravet för systemviktiga institut.239 En 

liknande begränsningsregel gäller i de fall som stadgar att detta aldrig får innebära att 

institutet på individuell nivå träffas av ett kombinerat buffertkrav som är lägre än summan 

av kapitalkonserveringsbuffertkravet, det kontracykliska kapitalbuffertkravet samt 

summan av det buffertkrav för O-SIIs och det systemriskbuffertkrav som gäller på 

individuell nivå.240 Dessa begränsningsregler innebär att buffertkrav på individuell nivå 

inte får gå under en viss lägsta gräns är införda i syfte att försäkra att det ska finnas 

tillräckligt med kapital för att uppfylla det kombinerade buffertkravet även i 

dotterföretag.241 

3.7 Sammanfattande reflektion 

I detta kapitel har utretts hur kapitalbuffertkraven är reglerade i svensk rätt. Med syfte att 

ge läsaren en grundlig förståelse för buffertkraven har så väl deras syften, funktion som 

regulatoriska konstruktion behandlats. Kapitlet har visat att regleringen av 

                                                           
236 Art. 131.16 i kapitaltäckningsdirektivet. 
237 Art. 131.14 samt 131.16 i kapitaltäckningsdirektivet och 5 kap. 8 § 1 st lag om kapitalbuffertar. 
238 Art. 131.15 i kapitaltäckningsdirektivet och 5 kap. 7 § 2 st och 8 § 2 st lag om kapitalbuffertar.  
239 Prop. 2013/14:228, s. 157 och SOU 2013:65, s. 246.  
240 Art. 131.17 i kapitaltäckningsdirektivet. 
241 Prop. 2013/14:228, s. 158 och SOU 2013:65, s. 248. 
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kapitalbuffertkraven är komplicerat. Dels på grund av att buffertkraven regleras av flera 

olika rättsakter utfärdade på olika konstitutionell nivå och dels på grund av rättsakternas 

detaljerade och tekniska karaktär. Den utredning som har gjorts är omfattande men har 

varit nödvändig för att på ett tillfredställande och pedagogiskt sätt beskriva buffertkraven 

samt hur de olika regelkomplex som styr dem samverkar. Vidare krävs förståelse för hur 

buffertkraven fastställs och tillämpas för att i uppsatsens nästa kapitel kunna pröva deras 

lagenlighet samt kategorisera beslut om kapitalbuffertkrav som antingen normbeslut eller 

förvaltningsbeslut.  Utredningen i detta kapitel har således inte enbart besvarat delar av 

uppsatsens forskningsfrågor utan är även direkt nödvändig för att slutligen uppnå 

uppsatsen syfte.  
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4.  Kapitalbuffertkravens lagenlighet 

Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse för kapitalbuffertkravens regulatoriska 

konstruktion utreds i detta kapitel deras lagenlighet. Mot bakgrund av att regleringen av 

buffertkraven är snårig och består av flera regelverk utfärdade på olika konstitutionell 

nivå, samt det faktum att all offentlig maktutövning måste ha stöd i en föreskrift för att 

vara lagenlig, så kan det framstå som naturligt att vid en utredning av regelverkens 

lagenlighet i ett första steg utreda om föreskrifterna på området har tillkommit i enlighet 

med den normgivningsfördelning som framgår av RF. 

Lag om kapitalbuffertar, det primära svenska regelverket som reglerar tillämpningen av 

kapitalbuffertkrav, innehåller som bekant bemyndiganden där riksdagen genom 

delegation till regering överlämnat en del av normgivningsmakten. Regeringen har i sin 

tur, genom subdelegation i förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar, tilldelat 

majoriteten av denna föreskriftsrätt till FI.242 I kapitlets första avsnitt studeras dessa 

bemyndiganden närmare. För att denna utredning ska kunna genomföras måste 

inledningsvis redogöras för normgivningsmaktens fördelning i Sverige samt 

möjligheterna till delegation och subdelegation. I denna del behandlas en rad 

problematiska exempel. Med stöd av dessa exempel och redogörelsen i stort utvärderas 

och analyseras därefter de aktuella bemyndigandena i syfte att belysa de 

normgivningsfrågor som uppstår med anledning av dem. 

I kapitlets andra avsnitt undersöks om besluten rörande kapitalbuffertkraven kan ses som 

normbeslut eller förvaltningsbeslut. FI framhöll i sin remisspromemoria till förarbetena 

till lag om kapitalbuffertar att båda dessa alternativ skulle vara möjliga.243 Denna fråga 

berördes emellertid inte i den efterföljande propositionen och det är därmed fortsatt oklart 

hur beslut om buffertkrav ska kategoriseras. I ett första steg förklaras i detta avsnitt 

skillnaden mellan normbeslut och förvaltningsbeslut. Därefter kategoriseras 

kapitalbuffertkraven och eventuell problematik med anledning av kategoriseringen 

undersöks samt analyseras.  

                                                           
242 Se närmare 18 § förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar. 
243 Se prop. 2013/14:228. 
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4.1 Normgivningsmaktens fördelning 

Normgivningsmakten i Sverige regleras framförallt i 8 kap. RF. Det finns dock vissa 

normgivningsstadganden och bestämmelser som ställer särskilda krav på specifika typer 

av normgivning även utanför detta kapitel, dessa är dock inte av intresse för denna 

uppsats. 8 kap. RF innehåller främst bestämmelser som fördelar normgivningskompetens 

mellan riksdag och regering men det reglerar även möjligheterna att överlåta 

normgivningskompetens till myndigheter eller kommuner genom delegation och 

subdelegation.244 Därmed kan normgivningsmakten fördelas mellan offentliga organ på 

olika konstitutionell nivå. RF bygger på grundsatsen att ett organ som tilldelats viss 

normgivningskompetens enligt grundlag inte kan överlåta denna kompetens om 

delegation inte uttryckligen medges i grundlag. 245 

Av 8 kap. 1 § RF framgår att föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av 

regeringen genom förordning. Vidare meddelas även andra föreskrifter på myndighets- 

eller kommunnivå. Alla dessa rättsligt bindande föreskrifter kan med ett samlingsnamn 

benämnas författningar.246 I 8 kap. 2 § RF framgår vilka områden som ska regleras genom 

lag, detta är således ett uttryck för riksdagens normgivningsmakt och brukar benämnas 

riksdagens primärområde.247 Riksdagen är dock Sveriges högsta normgivande organ och 

är därmed inte hindrade att stifta lag även på områden där normgivningsmakten tilldelats 

regeringen.248   

Regeringens normgivningskompetens, ibland kallad "regeringens primärområde", 

regleras i 8 kap. 7 § RF och är uppdelad i två delar, kompetensen att meddela 

verkställighetsföreskrifter249 och den så kallade "restkompetensen". Vad som omfattas av 

                                                           
244 Bull, Thomas, Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 

[cit. Bull, Sterzel], s. 177 f.f. 
245 Prop. 1973:90 – med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 109 och Holmberg, 

Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne, Regner, Göran, Grundlagarna, 3 uppl., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2015, publicerad i Zeteo 2016-05-13 [Holmberg, Stjernquist, m.fl.], kommentaren 

under 8 kap. RF under delegering av normbeslut.  
246 Bull, Sterzel, s. 178.  
247 Holmberg, Stjernquist, m.fl., kommentaren under 8 kap. RF under delegering av normbeslut. 
248 8 kap. 8 § RF. 
249 Av 8 kap. 7 § 1 st 1 p. RF framgår att regeringen får meddela föreskrifter om verkställighet av lag, alltså 

så kallade verkställighetsföreskrifter. Det är således fråga om föreskrifter som ska ha koppling till en lag 

som meddelats av riksdagen och de ska i första hand förstås som tillämpningsföreskrifter av rent 

administrativ karaktär, se prop. 1973:90, s. 211. 
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restkompetensens bestäms indirekt genom att regeringen tilldelats kompetens att meddela 

föreskrifter på de områden som inte enligt grundlag ska regleras genom lag av riksdagen. 

Således omfattar restkompetensen allt det som faller utanför riksdagens primärområde i 

8 kap. 2 § RF.  Vad som omfattas av riksdagens primärområde respektive regeringens 

restkompetens ska redogöras närmare för nedan, det kan dock redan nu nämnas att 

regeringens normgivningsmakt är tämligen begränsad.250 

4.1.1 Riksdagens primärområde och det obligatoriska lagområdet 

Vad som inryms i riksdagens primärområde framgår som nämnt av 8 kap. 2 § 1 st RF. I 

denna paragraf görs en uppräkning av de sex områden inom vilka föreskrifter måste 

meddelas genom lag. Att ett område omfattas av riksdagens primärområde innebär 

emellertid inte att delegation alltid är uteslutet. De områden som aldrig kan delegeras 

ingår istället i det som brukar kallas det obligatoriska lagområdet.251 I motiven till 

regeringsformen har framhållits vikten av att vissa centrala delar av normgivningsmakten 

ska utövas av riksdagen ensam. Införandet av ett obligatoriskt lagområde motiverades 

främst av att betydelsefulla politiska beslut, i enlighet med principen om folksuveränitet, 

ska fattas av det statsorgan som representerar samhällets opinion på bästa sätt alltså av 

riksdagen i dess roll som folkets främsta företrädare. Vidare framhölls att det fanns ett 

önskemål om att främja en växelverkan mellan medborgare och de politiker som 

representerar dem, ett behov av att skapa offentlig debatt kring kommande lagar samt att 

skapa en stabilitet i befogenhetsfördelningen mellan olika statsorgan. Med stöd av dessa 

argument dras i motiven slutsatsen att ett obligatoriskt lagområde bör införas inom vilken 

riksdagen är förbjuden att avhända sig sin normgivningsmakt.252 I den senare 

grundlagsutredningen har dessa argument fortsatt ansetts ha bäring och det har därmed 

inte funnits skäl för att ompröva den grundläggande fördelningen av 

normgivningsmakten. I grundlagsutredningen framhölls ytterligare skäl för att viss 

normgivningsmakt enbart ska utövas av riksdagen. Den så kallade lagrådsgranskningen, 

vilken innebär att Lagrådet granskar och yttrar sig över riksdagens framlagda 

                                                           
250 Bull, Sterzel, s. 178. 
251 Warnling-Nerep, m.fl., s. 225 f.  
252 Prop. 1973:90, s. 205 f.  
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lagförslag,253 ger vissa garantier för att lagförslaget håller god kvalité genom att det är 

genomtänkt och av hög lagteknisk standard. Vidare saknas det oftast förarbeten till av 

regeringen meddelade förordningar, i de fall förarbeten finns så är de inte lika 

lättillgängliga som de förarbeten som ligger till grund för en av riksdagen meddelad lag. 

Lagstiftningsprocessen utgör således en viss kvalitetsgaranti som bör bevaras på de 

rättsområden som omfattas av det obligatoriska lagområdet.254  

Vad som omfattas av det obligatoriska lagområdet är de områden som ingår i riksdagens 

primärområde som räknas upp i 8 kap. 2 § RF i den utsträckning det saknas stöd i 8 kap. 

för riksdagen att delegera normgivningsmakten till ett annat organ.255 Det som omfattas 

av det obligatoriska lagområdet berörs i det följande i samband med att det primära 

lagområdet presenteras i relevanta delar. Alla sex områden som omfattas av riksdagens 

primärområde är inte av intresse för denna uppsats. Av denna anledning lämnas punkterna 

tre till sex vilka berör den kommunala självstyrelsen, regleringen av trossamfund och 

Svenska kyrkan, regleringen av rådgivande folkomröstningar samt val till 

Europaparlamentet, därhän.256 Istället behandlas punkterna ett och två grundligt för att 

tjäna som underlag för den kommande diskussionen.  

Civilrättslig reglering 

Av 8 kap. 2 § 1 st 1 punkten RF framgår att enskildas personliga ställning och deras 

inbördes personliga och ekonomiska förhållanden ska regleras genom lag.  Detta innebär 

att riksdagen genom lag ska meddela civilrättslig reglering. I fråga om civilrättslig 

reglering så är delegering i princip uteslutet förutom i fråga om så kallad "moratorium", 

anstånd att fullgöra en förpliktelse, vilket framgår av 8 kap. 4 § RF.257 Således kan i stort 

sett hela den civilrättsliga normgivningen hänföras till det obligatoriska lagområdet. 

                                                           
253 Derlén, Mattias, Lindholm, Johan, Naarttijärvi, Markus, Konstitutionell rätt, Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2016 [cit. Derlén, mfl], s. 574. 
254 SOU 2008:125 – En reformerad grundlag, s. 554. 
255 Derlén, mfl., s. 222 f. 
256 Se 8 kap. 2 § 1 st punkterna 3 – 6 RF samt Bull, Sterzel, s. 184 f. 
257 Derlén, mfl., s. 227, paragrafen gör undantag för så kallad moratorium vilket i bestämmelsen beskrivs 

som anstånd med att fullgöra en förpliktelse. Detta kan exempelvis innebära förbud för gäldenär att fullgöra 

betalning. 
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En regel av civilrättslig karaktär kan typiskt sett definieras som en regel som kan åberopas 

av en enskild mot en annan enskild medan en rättsregel som kan åberopas av eller mot en 

representant för det allmänna istället är att se som offentligrättslig.258 Gränsdragningen 

mellan civilrättslig och offentligrättslig reglering är emellertid inte alltid självklar utan 

gränsdragningsproblematik uppstår exempelvis när en bestämmelse innehåller så väl 

civilrättsliga som offentligrättslig inslag samt när ett offentligrättsligt regelsystem 

innehåller regler av civilrättslig karaktär. Det är inte ovanligt att ett lagförslag innehåller 

bestämmelser som kan hänföras både till det offentligrättsliga och civilrättsliga området. 

Frågan om regelverken i dylika fall, i sin helhet, är att se som civilrättsliga eller 

offentligrättsliga och därmed i vilken uträckning riksdagen på laglig grund kan delegera 

föreskriftsrätt på området är omdiskuterat, men centralt, för att avgöra om en lag, 

förordning eller annan föreskrift har tillkommit på ett grundlagsenligt sätt.259 Det har 

emellertid visat sig vara en nästintill omöjlig uppgift att dra en tydlig gräns mellan de 

båda områdena.260   

Gränsdragningsproblemen har uppmärksammats och diskuterats vid ett flertal tillfällen. I 

förarbetena till personuppgiftslagen (1998:204) behandlades frågan huruvida föreskrifter 

uppställda till skydd för den enskildes personliga integritet var att hänföra till det 

civilrättsliga eller det offentligrättsliga området.261 Mot bakgrund av att syftet med 

regleringen var att skapa ett medel för de allmänna att skydda enskilda mot kränkningar 

av deras personliga integritet framhöll regeringen att bestämmelsernas karaktär i grunden 

måste anses vara offentligrättsliga. Det faktum att lagen innehöll en skadeståndsregel 

förändrade enligt regeringen inte lagens grundläggande offentligrättsliga karaktär särskilt 

inte om bestämmelserna kombinerades med straffbestämmelser eller andra 

offentligrättsliga sanktioner. Lagrådet var emellertid av en annan åsikt och menade att de 

aktuella bestämmelserna istället skulle hänföras till det civilrättsliga området eftersom en 

enskild med stöd av lagen kan förpliktigas att betala skadestånd till en annan enskild. De 

framhöll vidare, i motsats till regeringen, att det faktum att lagen har påtagliga 

                                                           
258 Derlén, mfl., s. 214. 
259 Jermsten, Henrik, Kommentar till regeringsform (1974:152) 8 kap. 2 § (Lexino 2018-01-02), lydelse 

2018-05-16. 
260 Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, 

Lund, 1999, s. 69-73. 
261 Se Prop. 1997/98:44 – Personuppgiftslag. 
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offentligrättsliga inslag inte innebär att den privaträttsliga delen bortfaller. 

Sammanfattningsvis menade Lagrådet således att vissa av de i lagen givna 

bemyndigandena inte var grundlagsenliga. Regeringen delade inte denna uppfattning utan 

menade att bemyndigande var möjligt på grund av lagens till naturen offentligrättsliga 

karaktär. 262  

Likartade gränsdragningsproblem har vidare diskuterats i förslag till ny bokföringslag 

(1999:1078) och i grundlagsutredningen.263 I fråga om förslaget till ny bokföringslag 

förde Lagrådet en allmän diskussion om hur bemyndiganden ska hanteras när det är fråga 

om ett regelverk med blandad civilrättslig och offentligrättslig karaktär, med speciellt 

fokus på de gränsdragningsproblem som uppkommer mellan näringsrätt, vilket är ett 

ämnesområde som kan ses som en underkategori av offentlig rätt,264 och civilrätt. 

Inledningsvis framhöll Lagrådet att finansiella företag generellt är ålagda att följa en 

mängd regelverk vilka huvudsakligen härstammar från EU och som står under stark 

tillsyn av statliga myndigheter. Dessa regelverk är typiskt sett att kategorisera som 

näringsrättslig reglering. Lagrådet konstaterade att redovisningsreglerna är av blandad 

karaktär och har såväl civilrättsliga som näringsrättsliga inslag, frågan var därvid i vilken 

utsträckning normdelegation var tillåten.265 Vid besvarandet av denna fråga intog 

Lagrådet en pragmatisk inställning. Lagrådet uttryckte i ett första steg att det är önskvärt 

att bestämmelserna om normdelegation ges en lämpligare utformning. De konstaterade 

dock att det sannolikt inte är enkelt att åstadkomma normgivningsregler som kan 

underlätta gränsdragningen mellan civilrätt och offentlig rätt utan att tynga 8 kap. RF med 

ytterligare detaljerade bestämmelser. Istället föreslog Lagrådet att det möjligen kunde 

vara önskvärt att ge riksdagen mer obunden frihet att delegera föreskriftsrätt i de 

sammanhang där de framstår som ändamålsenligt.266 I grundlagsutredningen anfördes 

som argument mot en sådan ordning att riksdagen inte bör släppa ifrån sig 

normgivningskompetens utan att på förhand veta eller kunna kontrollera vad resultatet 

blir. Underställande till Lagrådet är för närvarade den ända kontrollfunktion som erhålls 

                                                           
262 Prop. 1997/98:44, s. 58 f. 
263 Förslag om ny bokföringslag återfinns i prop.1998/99:130 medan grundlagsutredningen var en statlig 

utredning som publicerades i SOU 2008:125. 
264 Falkman, s. 16 f. 
265 Prop.1998/99:130, s. 256.  
266 Prop.1998/99:130, s. 257. 
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och så länge ingen annan kontrollfunktion finns bör försiktighet iakttas.267 Lagrådet 

framhöll vidare i remissyttrandet till förslaget till ny bokföringslag att det faktum att 

bemyndiganden av föreskrifter som befinner sig i gränslandet mellan näringsrätt och 

civilrätt har gjorts av riksdagen vid ett flertal tillfällen talar emot att sådana 

bemyndiganden skulle kunna anses inkonstitutionella.268 

Även i grundlagsutredningen berördes svårigheten att dra en skarp gräns mellan 

näringsrätt och civilrätt. Som exempel angavs den typ av näringsrättsliga normer som 

reglerar tillståndsfrågor för juridiska personer att bedriva viss näringsverksamhet. En 

återkallelse av ett dylikt tillstånd kunde i praktiken medföra att den juridiska personen 

måste upplösas. Detta skulle kunna beröra den personliga ställningen på ett sådant sätt att 

regelverket kan komma att hänföras till civilrättsligreglering och därmed inte vara möjlig 

att delegera. Utredningen gav inget svar på hur dylika frågor bör hanteras, emellertid 

hänvisades till ett rättsfall där tolkningen av begreppen enskildas personliga och 

ekonomiska förhållanden inbördes i näringsrättsliga förhållanden berördes. I RÅ 1980 

2:69 prövades grundlagsenligheten av en förordning, vilken med stöd av ett 

bemyndiganden från riksdagen, meddelats av regeringen. Förordningen ålade 

yrkesmässiga bilförsäljare att förhålla sig till vissa betalningsvillkor, som längsta kredittid 

och krav på lägsta kontantinsats. Om bilförsäljaren inte förhöll sig till dessa villkor kunde 

de straffas med böter. Regeringsrätten kom till slutsatsen att denna förordning var 

grundlagsenlig, överträdelse av förordningen föranledde bötesansvar för bilförsäljaren 

men påverkade inte avtalets giltighet på ett sådant sett att den kunde anses beröra 

enskildas personliga och ekonomiska förhållanden inbördes.269 

Ett mer aktuellt exempel på när denna gränsdragning vållat problem är i samband med 

införandet av amorteringskrav för bolånekunder. Införandet av amorteringskravet innebar 

att en bestämmelse om återbetalningsvillkor för när ett kreditinstitut lämnar bolån till 

enskilda personer infördes i lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297). Dessa 

villkor ska tillämpas av kreditinstituten och syftar till att på sikt minska skuldsättningen 

                                                           
267 SOU 2008:125, s. 44. 
268 Prop. 1998/99:130 – Ny bokföringslag, s. 256. 
269 SOU 2008:125, s. 43. 
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och förbättra amorteringskulturen. 270 Den exakta utformningen av dessa villkor framgår 

inte av lagen utan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har 

bemyndigats att meddela föreskrifter på området.271 Flera av remissinstanserna som 

yttrade sig med anledning av lagförslaget ställde sig tveksamma till om detta 

bemyndigande var förenligt med normgivningsfördelningen enligt RF.272  

Kammarrätten i Jönköping menade att även om bestämmelsen riktar sig till 

kreditinstituten så kommer den i praktiken ha en påtaglig och detaljerad effekt på det 

civilrättsliga avtalet mellan låntagare och kreditgivare. Kammarrätten framhöll vidare att 

det är svårt att kategorisera föreskrifter om amorteringskravet som rent civilrättsligt eller 

offentligrättsligt, av denna anledning är det tveksamt om regeringsformen tillåter 

delegation av föreskriftsrätt på de sätt som föreslagits. Avslutningsvis anförde 

kammarrätten att amorteringskravet är en så pass ingripande åtgärd att oavsett om 

delegationsrätt föreligger eller inte så bör de närmare kraven ändå ges i form av lag.273 I 

förslaget till införandet av amorteringskrav angav regeringen som ett argument till att 

närmare föreskrifter borde införas på lägre nivå än lag, att en sådan ordning skulle följa 

systematiken i övriga lagar på finansmarknadsområdet vilka ofta är detaljerade samt 

innehåller tekniskt komplicerade bestämmelser som ofta kan behöva ändras och 

uppdateras. Detta ifrågasattes av kammarrätten som menade att ett sådant argument inte 

ensamt kan avgöra frågan om lag eller föreskrift ska användas som regleringsform, istället 

bör ett helhetsperspektiv antas.274 Både Advokatsamfundet och Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet framförde liknande argument i respektive 

remissyttrande.275 Advokatsamfundet anslöt sig till de av kammarrätten framförda 

synpunkterna och kritiserade regeringen för att inte på ett tillfredsställande sett utrett och 

analyserat frågan om en sådan delegation som föreslagits i promemorian är förenlig med 

                                                           
270 Prop. 2015/16:89 – Amorteringskrav, s. 13. 
271 Prop. 2015/16:89, s. 4. 
272 Prop. 2015/16:89, s. 30. 
273 Kammarrätten i Jönköpings remissyttrande, Yttrande över förslag till nya föreskrifter om krav på 

amortering av nya bolån, Dnr. 234-2015/51, 2016-02-12 [cit. Dnr. 234-2015/51], s. 1 f. 
274 Dnr. 234-2015/51, s. 3.  
275 Se Advokatsamfundets remissyttrande, Dnr. 2015/1553, 2015-10-28 [Dnr. 2015/1553] samt Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet remissvar, Remiss av promemorian Amorteringskrav, Dnr. 

2015/65, 2015-11-02 [cit. Dnr. 2015/65]. 
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RF.276 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet tillade att med tanke på de 

konstitutionella frågetecken som uppkommer vid en delegation av detta slag bör 

lagstiftaren vara försiktig med att genomföra ett dylikt bemyndigande. Speciellt eftersom 

att det finns sätt att komma tillrätta med problemet, genom att istället reglera 

amorteringskravet i lag.277 

Regering kom vid sin bedömning i jämförelse med ovanstående remissinstanser till 

motsatt slutsats. De menade att gränsdragning mellan civilrätt och offentlig rätt ska göras 

genom att se till vem som kan åberopa rättsregeln. En rättsregel som kan åberopas av en 

enskild mot en annan enskild är civilrättslig och en rättsregel som kan åberopas enbart av 

eller mot en representant för det allmänna är följaktligen offentligrättslig. Det avgörande 

för en regels kategorisering är således vilken rättsföljd som är knuten till regeln. En regel 

som är sanktionerad med straff eller förbud är offentligrättslig medan en regel som en 

enskild med framgång kan åberopa i domstol mot andra enskilda och som kan leda till att 

enskilda åläggs vissa förpliktelser är civilrättslig.278 Lagrådet kom fram till samma 

slutsats angående delegationsbestämmelsens förenlighet med RF i sitt yttrande.279 

Regeringen anförde vidare, i linje med tidigare lagrådsuttalanden, att för en regels 

kategorisering som civilrättslig räcker det inte att regeln ålägger en enskild förpliktelser 

vilkas fullgörande indirekt har betydelse för andra enskilda. Regeringens slutsats var 

således att föreskrifter om amorteringskrav på bolån var av offentligrättslig karaktär och 

att delegation var möjlig. De höll vidare fast vid att närmare föreskrifter om 

amorteringskrav är bäst lämpade att genomföras på lägre nivå än lag. Anledningen till 

detta förklarades vara att denna regleringssystematik är den som typiskt sett används på 

det finansmarknadsrättsliga området.280  

Offentligrättslig reglering 

I 8 kap. 2 § 1 st 1 punkten RF stadgas att även offentligrättslig reglering ska meddelas av 

riksdagen genom lag om den är av betungande karaktär. Således omfattas även 

                                                           
276 Advokatsamfundets remissyttrande, Dnr. 2015/1553, s. 3. 
277 Dnr. 2015/65, s. 2. 
278 Prop. 2015/16:89, s. 16. 
279 Prop. 2015/16:89, s. 31.  
280 Prop. 2015/16:89, s. 17. 
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bestämmelser vilka reglerar förhållandet mellan enskilda och det allmänna av riksdagens 

primärområde om dessa bestämmelser ålägger enskilda med skyldigheter eller i övrigt 

gör ingrepp i de enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.281 Den betungande 

offentliga rätten hänförs genom 8 kap. 2 § 1 st 1 punkten RF till riksdagens primärområde. 

I fråga om den övriga offentliga rätten så omfattas den av regeringens restkompetens. 

Regeringens restkompetens bestäms som tidigare nämnt negativt genom 8 kap. 7 § 

punkten 2 RF, av vilket framgår att regeringen får meddela föreskrifter som inte enligt 

grundlag ska meddelas av riksdagen. Riksdagens normgivningskompetens är tämligen 

grundligt reglerad varpå enbart ett område typiskt sett brukar hänföras till regeringens 

restkompetens, nämligen sådan offentlig rätt som är "gynnande, frivillig eller neutral".282 

Inom den neutrala eller gynnande offentliga rätten kan regeringen meddela föreskrifter 

utan bemyndigande från riksdagen, detta område faller således utanför kravet på lag.283 I 

fråga om den betungande offentliga rätten så gäller istället att riksdagen som huvudregel 

ska meddela föreskrifter genom lag om det inte finns laglig grund för bemyndigande. 

Detta innebär att en distinktion måste göras mellan offentlig rätt och betungande offentlig 

rätt för att kunna utreda behovet av och möjligheterna till lagenliga bemyndiganden.  

Betungande offentlig rätt definieras i 8 kap. 2 § 1 st 1 punkten RF som föreskrifter om 

förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller skyldigheter för enskilda eller 

i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga ekonomiska förhållanden.284 Innebörden av 

begreppet skyldigheter har i de ursprungliga förarbetena till RF ansetts inbegripa 

förpliktelser för enskild att antingen företa eller underlåta viss handling. Enbart ensidigt 

bestämda förpliktelser som den enskilde inte frivilligt kan underkasta sig omfattas av 

begreppet.285 Ifråga om uttrycket ingrepp så ska med detta begrepp förstås åtgärder från 

det allmännas sida som kan anses innebära en inskränkning i enskildas handlingsfrihet, 

möjlighet att förfoga över egendom m.m.286 Tolkningen av vad som kan anses vara ett 

ingrepp ska göras utifrån redan gällande föreskrifter. En ändring av en befintligt 

ingripande föreskrift är att se som ingrepp, detta även om ändringen förbättrar situationen 

                                                           
281 Se 8 kap. 2 § 1 st 2 punkten RF och Bull, Sterzel, s. 184. 
282 Warnling-Nerep, m.fl. , s. 226. 
283 Zetterström, Stefan, Konstitutionell rätt, Liber, Malmö, 2011, s. 98. 
284 8 kap. 2 § 1 st 2 punkten RF. 
285 Prop. 1973:90, s. 218.  
286 Prop. 1973:90, s. 210. 
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för den enskilde och därmed begränsar omfattningen av det tidigare föreskrivna 

ingreppet. Således regleras även detta som huvudregel i form av lag.287 Som exempel på 

betungande offentlig rätt kan nämnas straffrätt och skatterätt.288 

Betungande offentlig rätt utgör i realiteten ett stort område av juridiken och 

utgångspunkten i RF är därför att delegation är möjligt.  Delegationsmöjligheterna är dock 

begränsade genom att vissa typer av betungande offentlig rätt hänförs till det obligatoriska 

lagområdet.289 Av 8 kap 3 § RF framgår enligt första punkten att riksdagen inte får 

bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter som avser annan rättsverkan av brott än 

böter. I paragrafens andra stycke möjliggörs dock för så kallade blankettstraffbud vilket 

innebär att riksdagen, i en lag med delegation till regeringen, kan föreskriva annan 

rättsverkan av brott än böter för överträdelse av en föreskrift som regeringen meddelat 

med stöd av samma bemyndigande. Vidare får riksdagen inte bemyndiga regeringen att 

meddela föreskrifter om skatt (detta gäller dock inte tullfrågor), konkurs eller 

utsökning.290 Regleringen av skattefrågor har traditionellt setts som en av riksdagens mest 

grundläggande uppgifter. Emellertid har distinktionen mellan skatter och avgifter vållat 

vissa problem. Gränsdragningen är central eftersom att normgivningsmakten beträffande 

skatter är förbehållen riksdagen medan föreskriftsrätt beträffande avgifter kan delegeras 

till regeringen. Typiskt sett kan gränsdragningen göras genom att konstatera att skatt är 

en ofrivillig avgift till det allmänna utan någon direkt motprestation medan det i fråga om 

avgifter utgår en specifik motprestation. Det kan noteras att beteckningen avgift inte är 

avgörande för hur den ska klassificeras.291  

4.1.2 Delegation och subdelegation 

Möjligheterna för riksdagen att delegera sin normgivningsmakt till ett organ på lägre 

konstitutionell nivå regleras i 8 kap. 3-13 § § RF. En del av dessa bestämmelser har redan 

behandlats för att beskriva vad som omfattas av det obligatoriska lagområdet. I det 

                                                           
287 Prop. 1973:90, s. 210 och SOU 2008:42 – Normgivningsmakten, s. 22.  
288 Bull, Sterzel, s. 184. 
289 Warnling-Nerep, m.fl. , s. 228. 
290 8 kap. 3 § punkten 2 och 3.  
291 Derlén, mfl., s. 224 f.  
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följande ska möjligheterna till delegation och subdelegation av normgivningsmakt som 

faller utanför det obligatoriska lagområdet redogöras för.  

Möjligheterna till delegation på civilrättensområde är som tidigare nämnts i princip 

uteslutet förutom i fråga om så kallad moratorium vilket framgår av 8 kap. 4 § RF.292 

Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om moratorium även inom 

det offentligrättsliga och det kommunala området.293 Av 8 kap. 5 § RF följer att riksdagen 

kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om när en lag ska träda ikraft, när 

delar av lagen ska börja eller upphöra att tillämpas, eller hur lagen ska tillämpas i 

förhållande till andra länder eller mellanstatliga organisationer. Denna bestämmelse tar 

sikte på situationer där det kan vara svårt att samla riksdagen och anta nödvändiga 

rättsregler. Både 8 kap. 4 § och 5 § RF är främst tänkta att tillämpas vid krig eller i andra 

krissituationer.294  

Av 8 kap. 9 § RF följer att riksdagen har möjlighet att delegera normgivningsmakt direkt 

till kommuner. Bestämmelsen är ett undantag från huvudregeln att delegering ska ske via 

regeringen. Denna typ av direktdelegation är möjlig i fråga om antingen avgifter eller 

skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen, med detta avses främst 

trängselskatt och parkeringsavgifter.295 Genom 8 kap. 13 § RF ges riksdagen ytterligare 

en delegationsmöjlighet. Av denna bestämmelse följer att riksdagen kan bemyndiga 

Riksbanken att meddela föreskrifter inom dess ansvarsområde och riksdagens 

myndigheter att meddela föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess 

myndigheter. 

Delegationsmöjligheterna tar inte slut efter att delegation skett från riksdagen utan 

normgivningsmakten kan flyttas till ännu lägre konstitutionell nivå. Normgivningsmakt 

som flyttas från ett organ till ett annat i flera led kallas subdelegation. Av 8 kap. 10 § RF 

följer att regeringen genom subdelegation kan flytta normgivningsmakt till 

förvaltningsmyndighet eller kommun efter riksdagens medgivande. Denna bestämmelse 

ger således riksdagen möjlighet att genom att bemyndiga regeringen vidare delegera 

                                                           
292 Derlén, mfl., s. 227.  
293 Se 8 kap. 4 och 2 §§ RF. 
294 Bull, Sterzel, s. 188 f. 
295 Bull, Sterzel, s. 193. 
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normgivningsmakt till ett annat organ.296 Det ska noteras att en förutsättning för en dylik 

subdelegation är att riksdagen uttryckligen tillåter detta i bemyndigandet.297  

4.1.3 Aktuell problematik i fråga om regleringen av kapitalbuffertkrav 

Som ovan nämnt är möjligheterna till delegation främst styrda av om det aktuella 

regelverket eller bestämmelserna kan ses som civilrättsliga eller offentligrättsliga samt, i 

de fall de är offentligrättsliga, om de kan kategoriseras som betungande eller neutral 

offentlig rätt. För att bedöma om bemyndigandena i lag om kapitalbuffertar samt 

förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar är förenliga med 8 kap. RF måste 

därför i ett första steg regelverkets karaktär utrönas. Gränsdragningen mellan betungande 

och neutral offentlig rätt är långt ifrån självklar. Emellertid kan denna gränsdragning ses 

som enklare än den som dras mellan civilrätt och offentlig rätt. Av denna anledning ska 

frågan om regelkomplexets karaktär som betungade eller neutral offentlig rätt behandlas 

initialt. Därefter ska undersökas om regleringen av kapitalbuffertkraven kan ses som 

offentlig rätt eller civilrätt.  

Betungande eller neutral offentlig rätt? 

Frågan om ett regelverk eller en bestämmelse är att se som betungande eller neutral 

avgörs som nämnt genom att undersöka om regelverket ålägger enskilda någon typ av 

skyldighet eller i övrigt gör ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden. De buffertkrav 

som uttrycks i lag om kapitalbuffertar är inte frivilliga för banker eller finansiella institut. 

Institut som omfattas av buffertkravens tillämpningsområde är således skyldiga att 

upprätthålla buffertar i enlighet med regelverket. Det står därmed tämligen klart att lagen 

och de tillhörande föreskrifterna ålägger enskilda, i detta fall banker och andra finansiella 

institut, med vissa förpliktelser.  

Utöver detta kan regelverket även anses göra ingrepp i enskildas personliga och 

ekonomiska förhållanden både på grund av att instituten måste hålla kapital av viss kvalité 

och för att detta kapital ska uppgå till en viss mängd. Eftersom buffertkraven tvingar 

instituten att hålla kapital av viss kvalité, alltså kärnprimärkapital, uppgående till en viss 
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mängd har instituten inte längre samma möjlighet att fritt besluta om en, för dem, lämplig 

kapitalstruktur. I avsaknad av buffertkraven så är det möjligt att bankerna istället hade 

valt att i högre grad finansiera sig med kapital av lägre kvalité, exempelvis genom att ha 

en högre andel övrigt primärkapital eller supplementärkapital, alternativt hade de kanske 

valt att i högre grad finansiera sig med skuld. Det kan därför hävdas att regelverken 

minskar institutens handlingsfrihet på så sätt att deras möjligheter att fritt förfoga över 

egendom begränsas.  

Institutens önskan om att fritt besluta hur de ska finansiera sig måste naturligtvis ställas i 

relation till de motiv som ligger bakom regleringen av instituten och deras verksamheter. 

Det finansiella systemet utgör en del av samhällets infrastruktur och har centrala uppgifter 

i samhällsekonomin.298 Samtidigt som systemet har en viktig roll i den ekonomiska 

utvecklingen så skapar det också stora risker. Av denna anledning ställs lagstiftning upp 

som reglerar banker och finansiella instituts verksamhet i syfte att skydda det finansiella 

systemet från störningar som kan leda till fullständig eller partiell kollaps och därmed stor 

skada för samhället.299 De regelverk som styr finansiella instituts verksamhet kan således 

sägas vara ingripande men lagstiftaren har bedömt dem nödvändiga för att skydda det 

finansiella systemet och samhället i stort.300 På grund av de stor samhälleliga risker som 

finansiella institut skapar så är det möjligt att om inte instituten hade varit så pass hårt 

reglerade som de är i dagsläget så hade deras att verksamheten istället kunnat vara 

förbjuden.  

 Detta är en viktig faktor att hålla i åtanke när de finansiella institutens frihet att bedriva 

verksamhet diskuteras. Denna faktor påverkar emellertid inte bedömningen av om 

regelverket kan kategoriseras som betungande offentlig rätt eller inte. Oavsett motiven 

bakom regelverket eller de faktum att denna typ av verksamhet eventuellt hade varit 

förbjuden i avsaknad av reglering så kommer regelverket kategoriserar på samma sätt, 

som betungande offentlig rätt. 

                                                           
298 Prop. 2002/03:139 – Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse, s. 172 och Armour, mfl., s. 

275. 
299 Prop. 1995/96:173 – Förstärkt tillsyn över finansiella företag, s. 63. 
300 Se exempelvis resonemang i prop. 2002/03:139, s. 172 f.  
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Utgör kapitalbuffertkraven offentlig rätt eller civilrätt? 

Vid första anblick ter sig lag om kapitalbuffertar med tillhörande föreskrifter lätt att 

hänföra till det offentligrättsliga området. Regelverken är ett medel för det allmänna att 

skapa finansiell stabilitet i samhällsekonomin och dess efterlevnad övervakas strikt av 

tillsynsmyndigheter. Vidare kan regelverket åberopas av det allmänna mot ett institut som 

inte upprätthåller buffertkraven och instituten kan i dylika fall drabbas av sanktioner. En 

ytterligare faktor som talar för att regelverken är offentligrättsliga är att denna kategori 

av regler brukar hänföras till det offentligrättsliga området. I den internationella 

litteraturen har finansiell reglering ansetts vara del av den offentliga rätten.301 Detta 

synsätt har anammats även i Sverige och ämnesområdet finansmarknadsrätt har ansetts 

kunna hänföras till näringsrätt vilket i sin tur är en underkategori till offentlig rätt.302 

Slutsatsen att regelverken i sin helhet kan kategoriseras som offentligrättsligt torde 

därmed ligga nära tillhands. Emellertid är det, som tidigare belysts, inte ovanligt att ett 

offentligrättsligt regelverk kan innehålla bestämmelser av civilrättslig karaktär.303 I detta 

fall finns det vissa delar och effekter av regelverket som kan föranleda diskussion om att 

det kan ha vissa inslag som gör att det, i fråga om möjligheterna till lagenlig delegation, 

skulle kunna ses som civilrättsligt. 

Av 8 kap. 2 § 1 st 1 punkten RF framgår vilka typer av föreskrifter som ska behandlas 

som civilrättsliga när ett bemyndigande från riksdagen övervägs. Av bestämmelsen 

framgår att enskildas personliga ställning och deras inbördes personliga förhållanden ska 

regleras genom lag. Inledningsvis kan konstateras att samtliga föreskrifter i lag om 

kapitalbuffertar, förordningen och FI:s föreskrifter på området enbart är riktade till 

instituten som omfattas av kapitalbuffertkraven. Föreskrifterna innehåller inte något som 

ämnar påverka förhållandet mellan instituten och deras kunder, andra institut, juridiska 

eller fysiska personer. Frågan är istället om regelverken indirekt, i praktiken kan ha sådan 

effekt att det anses påverka förhållandet mellan instituten och andra enskilda. En 

                                                           
301 Se exempelvis Armour, m.fl., s.12. 
302  Falkman, s. 16 f.  
303 Se avsnitt 4.1.1.  
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jämförelse kan göras med RÅ1980 2:69 samt införandet av amorteringskrav för 

bolånekunder.  

Både i RÅ1980 2:69 och vid införandet av amorteringskravet var det fråga om en 

offentligrättslig reglering riktad till en juridisk person men som indirekt ansågs kunna få 

effekt på de civilrättsliga avtal som den juridiska personen ingick med sina kunder, alltså 

andra enskilda. Denna offentligrättsliga reglering fick i båda dessa fall effekt på 

utformningen av kreditavtalen mellan de berörda juridiska personerna och deras kunder. 

I RÅ 1980 2:69 framkom att regleringen innebar att nya betalningsvillkor infördes i 

avtalen rörande bland annat lägsta kontantinsats och längsta kredittid. Införandet av nya 

amorteringskrav för bolånekunder innebar i sin tur att instituten måste inkludera villkor i 

låneavtalen, i enlighet med amorteringskravet, om i vilken takt kunderna ska amortera. 

Det är i båda dessa fall svårt att hävda att föreskrifterna inte har en inverkan på enskildas 

inbördes personliga och ekonomiska förhållanden. I praktiken har föreskrifterna en reell 

effekt på relationen mellan de juridiska personer som ska följa reglerna och deras kunder. 

Trots detta ansåg regeringsrätten i RÅ 1980 2:69 respektive, gällande amorteringskravet, 

Lagrådet och regeringen att bemyndigandena i dessa fall var grundlagsenliga eftersom 

föreskrifterna inte påverkade avtalets giltighet. Det räcker således inte att en regel ålägger 

en enskild vissa förpliktelser vilkas fullgörande indirekt har betydelse för andra enskilda 

för att en regel ska kategoriseras som civilrättslig. 

I fråga om kravet på kapitalbuffertar har inte någon av föreskrifterna den effekten att det 

kommer påverka ett avtal mellan instituten och andra enskilda. Det finns inga regler som 

ålägger instituten att införa villkor eller i övrigt ställa krav på sina avtalsparter. 

Regelverken är enbart riktade till berörda institut och tvingar dem att ha en viss typ av 

kapitalstruktur. Det har framförts att ikraftträdandet av CRD IV-paketet i allmänhet och 

krav på kapitalbuffertar i synnerhet kommer att leda till högre kostnader för instituten och 

att dessa kostnader i förlängningen kommer läggas på deras kunder.304 Sett ur detta 

perspektiv så är det möjligt att argumentera för att regelverken kan anses påverka det 

inbördes förhållandet mellan instituten och andra enskilda. Med tanke på regeringsrättens 

uttalande i RÅ 1980 2:69 samt Lagrådet och regeringens slutsats i frågan om införandet 

                                                           
304 ECB, The impact of the CRR and CRD IV on banking financing, Eurosystem response to the DG FISMA 
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av amorteringskrav så är det dock svårt att hävda att förhållandena mellan instituten och 

andra enskilda, på grund av kapitalbuffertkraven, skulle bli påverkade till den grad att 

bestämmelserna skulle ses som civilrättsliga och delegation därmed förbjuden. Det är 

svårt att med stöd av de uttalanden som finns gällande gränsdragning mellan civilrätt och 

offentlig rätt komma till någon annan slutsats än att lag om kapitalbuffertar, förordningen 

om särskild tillsyn och kapitalbuffertar samt FI tillhörande föreskrifter är hänförliga till 

det offentligrättsliga området och att delegation från riksdagen därmed som huvudregel 

är tillåtet.  

En helt annan, men nog så viktig, fråga är i detta hänseende om det kan anses lämpligt att 

delegera normgivningsmakt från riksdagen till regeringen eller annan myndighet på det 

sätt som har skett när det gäller kapitalbuffertkraven. Samtliga remissinstanser som 

ifrågasatte lagenligheten i de bemyndiganden som gjordes i samband med införandet av 

amorteringskravet framförde att oavsett om delegationsrätt ansågs föreligga eller inte så 

var amorteringskravet en så pass ingripande åtgärd att de närmare kraven ändå bör ges i 

lagform.305 Införandet av kravet på kapitalbuffertar kan också ses som ingripande åtgärder 

som kan vara lämpligare att i sin helhet reglera i lag. Regeringens främsta argument för 

att lämna närmare föreskrifter om så väl amorteringskravet som krav på kapitalbuffertar 

var att en sådan ordning följer den regleringssystematik som typiskt sett används på det 

finansmarkandsrättsliga området.306 Denna argumentationslinje är dock problematisk 

eftersom att den tycks kunna användas vid alla tillfällen då de lagstiftande politikerna inte 

vill eller kan ta sig an att utforma de typiskt sett detaljerade och tekniskt komplicerade 

bestämmelserna som krävs, denna uppgift överlåts istället genom delegation till något 

annat organ. 

I Lagrådets remissyttrande till förslaget om lag om kapitalbuffertar så belystes just detta. 

Lagrådet konstaterade att lagstiftaren vid implementering av EU-rättslig lagstiftning på 

det finansiella området har löst svårigheterna med att implementera tekniskt 

komplicerade och svårgripbara direktiv genom att anta en grundläggande lag och därefter 

genom bemyndiganden överlämna till regeringen, eller den myndighet som regeringen 

                                                           
305 Kammarrätten i Jönköping, Juridiska fakultetsnämnden i Uppsala och Advokatsamfundet, se vidare 

4.1.1. 
306 Prop. 2015/16:89, s. 17 
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bestämmer, att närmare besluta om föreskrifter som måste införas. Lagrådet 

uppmärksammade vidare att denna lagstiftningsteknik har lett till vidsträckta 

bemyndigandena som måste anses ligga på gränsen för vad som är förenligt med RF. Med 

tanke på de komplicerade och detaljerade bestämmelser som kapitaltäckningsdirektivet 

innehåller, samt att denna lagstiftningsteknik är vedertagen på området och att direktivet 

får anses sätta upp ramar för bemyndigandenas omfång kom Lagrådet dock fram till 

slutsatsen att bemyndigandena är godtagbara.307 

Redogörelsen av kapitalbuffertkraven visar att majoriteten av de föreskrifter som reglerar 

dem återfinns i lag om kapitalbuffertar. Förordningen om särskild tillsyn och 

kapitalbuffertar är av relativt begränsad omfattning med sina tjugo paragrafer och består, 

förutom bestämmelser om bemyndigandena till FI, av hänvisningar direkt till 

tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Ingen av bestämmelserna i denna 

förordning framstår som så pass komplicerade eller tekniska att det inte skulle kunnat 

inkluderas i lag om kapitalbuffertar istället. FI:s föreskrifter om tillsynskrav och 

kapitalbuffertar är i jämförelse med förordningen mer omfattande. Bestämmelserna om 

kapitalbuffertkraven har samlats i föreskrifternas nionde kapitel och innehåller åtta 

paragrafer. Majoriteten av bestämmelserna innehåller förtydliganden till lagen samt 

hänvisningar till tillsynsförordningen. Enbart en av bestämmelserna torde kunna anses så 

pass tekniskt komplicerad och detaljerad att den är direkt olämplig att genomföra i form 

av lag.308 Det kan dock ifrågasättas om så verkligen är fallet.  

Det är viktigt att de bemyndiganden som utfärdas inte bara är förenliga med RFs 

normgivningsfördelning utan även är lämpliga. Det har konstaterats att det på det 

finansmarknadsrättsliga området finns en mängd vidsträckta bemyndiganden och att 

dessa framförallt motiverats med att det är denna lagstiftningsteknik som typiskt sett 

används på området och att regelverken är så pass komplicerade att de inte är lämpligt att 

implementera dem genom lag. Detta argument är säkerligen bärande i vissa fall, 

emellertid är det viktigt att det inte används av slentrian utan att lagstiftaren i varje enskilt 

fall aktivt tar ställning till vilka bemyndiganden som faktiskt är nödvändiga och lämpliga. 

Ifråga om de bemyndigandena som gjorts i föreskrifterna om kapitalbuffertkraven så kan 

                                                           
307 Prop. 2013/14:228, s. 628.  
308 Se 9 kap. 6 § FI:s föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 
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visserligen konstateras att bemyndigandena är förenliga med RF, det kan dock 

ifrågasättas om bemyndigande i alla delar är lämpliga än mindre nödvändiga. 

4.2 Vad är kravet på att hålla en kapitalbuffert? 

Ytterligare en aspekt som kan undersökas i anslutning till prövningen av 

kapitalbuffertkravens laglighet är huruvida de utgör normbeslut, också kallat 

normgivningsbeslut, eller förvaltningsbeslut.  Ett beslut kan generellt beskrivas som ett 

uttalande som har till syfte att på något sätt styra ett enskilt subjekt, myndighet eller annat 

allmänt organ i deras handlande.309 Normbeslut och förvaltningsbeslut är två olika typer 

av beslut och gränsdragningen mellan dem är inte alltid självklar. Det är dock viktigt att 

hänföra ett särskilt beslut till endera av dessa kategorier då det ställs olika krav på besluten 

ifråga och möjligheterna till överklagan samt andra rättsmedel skiljer sig åt beroende på 

om ett beslut klassas som förvaltningsbeslut eller normbeslut.310 Detta är särskilt 

intressant i fråga om buffertkraven, trots att frågan är central för de enskilda subjekten 

har den knappt berörts i något av motiven till lag om kapitalbuffertar. I SOU:n till lag om 

kapitalbuffertar föreslås att samtliga beslut som FI meddelar enligt lagen eller enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av lagen, förutom beslut i ärenden som avses i 20 § 1 st 

5 punkten förvaltningslagen (1986:223) (FL), får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol.311 De ärendetyper som FL hänvisar till i denna punkt är ärenden som 

gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, alltså 

normbeslut.312 Detta torde innebära att utredningen föreslagit att beslut ska kunna 

överklagas så länge de är att klassa som förvaltningsbeslut. Utredningen har emellertid 

inte tagit ställning till vad för typ av beslut kapitalbuffertkraven utgör. FI tolkade detta i 

sitt remissyttrande som att utredningen kommit till slutsatsen att samtliga beslut om 

kapitalbuffertkraven utgör förvaltningsbeslut förutom kravet på 

kapitalkonserveringsbuffert eftersom skyldigheten att upprätthålla denna buffert följer 

                                                           
309 Bohlin, Alf, Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättensgrunder, 2:6 uppl, Nordstedt Juridik, 

Stockholm, 2011 [cit. Bohlin, Warnling-Nerep], s. 46. 
310  Bohlin, Warnling-Nerep, s. 50, se även Finansinspektionens remissyttrande, Förstärkta 

kapitaltäckningsregler, FI Dnr 13-10311, 2013-11-21 [cit. FI Dnr 13-10311], s. 7.  
311 SOU 2013:65, s. 57. 
312 Hellners, Tryggve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 3:1 uppl., Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2010, s. 66.  
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direkt av lagen.313 I den följande propositionen tas frågan enbart upp i förbifarten när FI 

remissyttrande behandlas, någon närmare analys eller klargörande av frågan görs inte.314 

Detta innebär att det fortsatt är oklart om beslut om kapitalbuffertkraven utgör normbeslut 

eller förvaltningsbeslut och därmed vilka möjligheter till överklagan som finns.  

I det följande förklaras inledningsvis vad normbeslut respektive förvaltningsbeslut är och 

hur de skiljer sig från varandra. Därefter kategoriseras de olika buffertkraven som 

antingen normbeslut eller förvaltningsbeslut, i anslutning till detta berörs eventuella 

problem med kategoriseringen. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion där 

ordningen med fastställande och tillämpning av samtliga buffertkrav diskuteras ur ett 

helhetsperspektiv. 

4.2.1 Normbeslut och förvaltningsbeslut  

Normbeslut är föreskrifter,315 detta innebär i enlighet med RFs definition av föreskrift att 

såväl lag, förordning och föreskrifter meddelade av andra myndigheter kategoriseras som 

normbeslut.316 Normbeslut är till skillnad från förvaltningsbeslut generella. Detta innebär 

att de är riktade till en obestämd krets av adressater, typiskt sett allmänheten, och ett 

obestämt antal fall. 317 Det finns dock normbeslut som drabbar en snävare grupp av 

subjekt exempelvis reglering av begränsade markområden eller bestämmelser om 

hantering av vissa typer av varor som produceras enbart av ett fåtal näringsidkare.318 

Förvaltningsbeslut är individuella till sin karaktär vilket innebär att de har ett angivet 

subjekt som mottagare. Det finns dock inte något krav på att subjektet måste vara en 

enskild fysisk eller juridisk person utan ett förvaltningsbeslut kan riktas till flera särskilt 

angivna subjekt.319 Förvaltningsbeslut kan ha mycket olika innehåll och karaktär varav 

det är svårt att skapa en entydig definition av begreppet. Typiskt sett så innehåller dock 

förvaltningsbeslut uttalanden som är avsedda att på något sätt verka normerande för 

                                                           
313 FI Dnr 13-10311, s. 7 f.  
314 Prop. 2013/14:228, s. 152. 
315 SOU 2010:29 – Ny förvaltningslag, s. 637. 
316 Se 8 kap. 1 § RF.  
317 SOU 2010:29, s. 638 och Bohlin, Warnling-Nerep, s. 49. 
318 SOU 2010:29, s. 638 och prop. 1973:90, s. 203 f.  
319 Bohlin, Warnling-Nerep, s. 49. 
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adressatens handlande i den situation som beslutet träffar.320 I övrigt kan 

förvaltningsbeslut se mycket olika ut, både till innehåll och karaktär. De kan bland annat 

vara gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, slutliga eller interimistiska, 

interna eller externa. Vidare kan de vara av processuell karaktär eller innefatta ett 

avgörande i sak.321  

Skillnaden mellan ett normbeslut och ett förvaltningsbeslut ligger således i att den 

förstnämnda är generell medan den sistnämnda är individuell. Gränsdragningen mellan 

dessa två är emellertid inte helt distinkt.322 I propositionen till lag (1976:633) om 

kungörande av lagar och andra författningar gjordes, i syfte att avgränsa lagens 

tillämpningsområde, en utförlig utredning om vad som kan anses utgöra ett normbeslut, 

som därmed skulle omfattas av kravet på kungörande enligt lagen.323 Av utredningen 

framkom att författningar främst karakteriseras av att de har generell tillämpbarhet. 

Kravet på generell tillämpbarhet kan anses uppfyllt även om föreskriften avser situationer 

av visst slag, vissa typer av handlingssätt eller om den berör en, i allmänna termer, 

bestämd krets av personer.324 Således kan kravet på generell tillämpbarhet anses vara 

relativt lågt ställt och kan omfatta även förhållandevis specifika situationer och subjekt.  

I propositionen gavs som exempel på författning som riktar sig till en viss begränsad krets 

men som ändå uppnår kravet på generell tillämpbarhet, föreskrifter som rör allmänheten 

eller en särskild kategori av allmänheten, exempelvis subjekt som bedriver viss typ av 

näringsverksamhet. Med anledning av de remissyttrande som inkommit från 

bankinspektionen och försäkringsinspektionen, numera tillsammans FI,325 behandlades 

särskilt frågan om hur dessa myndigheters cirkulärskrivelser, innehållande bindande 

föreskrifter till de subjekt som stod under myndigheternas tillsyn, skulle hanteras. I 

propositionen drogs slutsatsen att så länge dessa skrivelser avsåg vissa konkreta subjekt 

kunde de inte betraktas som författningar. Däremot, om skrivelserna var avsedda att 

                                                           
320 SOU 2010:29, s. 97 f.  
321 SOU 2010:29, s. 98.  
322 Bohlin, Warnling-Nerep, s. 50. 
323 Prop. 1975/76:112 – om kungörande av lagar och andra författningar, s. 62. I propositionen används 

analyseras begreppet författning, som ovan visats är dock författning synonymt med normbeslut. 
324 Prop. 1975/76:112, s. 63.  
325 FI (utg.), Historia (FI:s officiella hemsida), https://www.fi.se/sv/om-fi/vart-uppdrag/historia/, lydelse 

2018-05-16. 

https://www.fi.se/sv/om-fi/vart-uppdrag/historia/
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tillämpas även på i framtiden tillkommande subjekt som tillhör kategorin i fråga så bör 

skrivelserna ses som författningar eftersom de blir generellt tillämpliga på denna kategori 

av subjekt.326  

4.2.2 Vilken typ av beslut utgör kapitalbuffertkraven? 

I det följande undersöks till vilken kategori av beslut som buffertkraven kan hänföras. 

Varje kapitalbuffertkrav undersöks var för sig. Denna uppdelning görs eftersom 

föreskrifterna för buffertkraven och FI:s beslutsordning skiljer sig åt och bedömningen 

av buffertkravens kategorisering följaktligen måste göras med hänsyn till olika faktorer. 

Detta innebär även att vissa av buffertkraven kan ses som normbeslut medan andra 

kategoriseras som förvaltningsbeslut.  

Kapitalkonserveringsbuffert 

Kapitalkonserveringsbuffertkravet är ett permanent påslag som gäller för samtliga institut 

som omfattas av lag om kapitalbuffertar. Kravet att hålla en kapitalkonserveringsbuffert 

framgår direkt i lag och kompletteras inte, till skillnad från andra buffertkrav, av beslut 

eller skrivelser från FI. Detta buffertkrav har således generell tillämpbarhet inom den 

kategori av subjekt som den omfattar, alltså samtliga institut som omfattas av lag om 

kapitalbuffertar. Dess karaktär som författning eller normbeslut är därmed svår att 

ifrågasätta.  

Kontracyklisk kapitalbuffert 

Det kontracykliska kapitalbuffertkravet bestäms genom att FI kvartalsvis fastställer ett 

kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde. FI:s beslut om en 

ändring av det kontracykliska buffertvärdet sker i form av utgivande av föreskrift, om 

någon ändring i buffertvärdet inte ska göras beslutar de istället om att inte ändra 

föreskrifterna om kontracykliskt buffertvärde genom ett särskilt beslut fattat av 

generaldirektören.327 Så långt kan även det kontracykliska buffertvärdet kategoriseras 

                                                           
326 Prop. 1975/76:112, s. 63. 
327 Se Finansinspektionens beslutspromemoria, Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde, FI 

Dnr 14-7010, 2014-09-08, s. 4, nu gällande FFFS 2014:33 samt FI (utg.), Beslut om kontracykliskt 

buffertvärde (FI:s officiella hemsida), https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/beslut-om-

kontracyklisk-buffertvarde/, lydelse 2018-05-16. Det senaste beslutet, Finansinspektionens beslut, 

Kontracykliskt buffertvärde, FI Dnr 17-6696, fattades 2017-04-27. 

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/beslut-om-kontracyklisk-buffertvarde/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/beslut-om-kontracyklisk-buffertvarde/
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som normbeslut på grund av dess karaktär som författning och generella tillämpbarhet. 

Det är dock inte detta buffertvärde som i praktiken utgör det kontracykliska buffertkrav 

som instituten måste förhålla sig till, utan det kontracykliska buffertvärdet ligger som 

tidigare nämnts enbart till grund för beräkningen av den institutspecifika kontracykliska 

kapitalbufferten vilket är det buffertkrav som varje enskilt institut ska upprätthålla. 

Beräknandet av det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertkravet sker emellertid 

inte av FI utan detta görs av varje enskilt institut i enlighet med bestämmelser om 

beräkning av detta buffertkrav vilka återfinns in FI:s föreskrifter om tillsynskrav och 

kapitalbuffertar.328 Det kontracykliska buffertkravet är således i praktiken individuellt för 

varje institut och det är varje enskilt institut som bär ansvar för att räkna ut det 

institutspecifika kontracykliska buffertkrav de ska upprätthålla. Detta till trots måste det 

kontracykliska kapitalbuffertkravet ändå klassificeras som normbeslut på grund av hur de 

är reglerat och hur fastställandet av buffertkravet går till.  

Samtliga buffertkrav kräver att instituten gör vissa beräkningar för att få reda på exakt 

hur stort varje buffertkrav är, mätt i pengar, för de enskilda institutet. Det kontracykliska 

buffertkravet ställer emellertid högre krav på instituten, de måste ta hänsyn till fler 

faktorer vid uträknande av det institutspecifika kontracykliska buffertkravet än något av 

de andra buffertkraven. Det kan ifrågasättas om det är rimligt att instituten ska bära 

ansvaret att beräkna det institutspecifika kontracykliska buffertkravet. Med tanke på att 

kapitalbuffertkraven i sig utgör en ingripande lagstiftning så kan det anses lämpligare att 

det allmänna istället ansvarar för att beräkna storleken av de kapitalbuffertkrav som 

instituten ska hålla. En alternativ ordning hade varit att FI hade en större roll vid 

fastställande av det institutspecifika kontracykliska buffertkravet, förslagsvis genom att 

myndigheten själv beräknade buffertkravet för varje enskilt institut och sedan 

kommunicerade detta genom att utfärdade individuella beslut. En sådan ordning hade 

visserligen lett till att den ansvariga myndigheten fått en högre arbetsbörda. Detta måste 

emellertid ställas i relation till lämpligheten av den nuvarande ordningen, att det enskilda 

instituten själva måste beräkna det institutspecifika kontracykliska buffertkravet och bära 

de kostnader som uppstår i samband med detta. Om FI istället hade beräknat buffertkravet 

                                                           
328 Se avsnitt 3.2.3. 
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för varje enskilt institut samt utfärdat enskilda beslut hade det institutspecifika 

kontracykliska buffertkravet istället kunnat ses som förvaltningsbeslut.   

Kapitalbuffert för systemviktiga institut 

Det är FI som, med tillämpning av en speciell metod, beslutar vilka institut som ska anses 

utgöra globalt systemviktiga- respektive övriga systemviktiga institut i Sverige. FI har 

identifierat samtliga fyra storbanker Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank som 

övriga systemviktiga institut i Sverige. Med detta följer att de åläggs ett kapitalbuffertkrav 

om 2 % som ska uppfyllas på gruppnivå.329 Vidare har FI identifierat Nordea som det 

ända globalt systemviktiga institutet i Sverige och de har ålagts att på gruppnivå 

upprätthålla ett buffertkrav för globalt systemviktiga institut om 1 % av gruppens totala 

riskvägda exponeringsbelopp.330 Till skillnad från de övriga kapitalbuffertkraven så har 

FI utfärdat individuella beslut till samtliga berörda banker innehållande beslutet ifråga, 

en omfattande redogörelse för motiven bakom FI:s bedömning samt en överklagande 

hänvisning.331 Dessa besluts ställning som förvaltningsbeslut är således tämligen 

självklart.  

Systemriskbuffert 

FI fastställer systemriskbuffertvärdet, beslutar om vilka exponeringar den ska tillämpas 

på samt bestämmer vilka institut som ska åläggas ett systemriskbuffertkrav. FI ska 

vartannat år göra en översyn av buffertkravet och sedan 2015 har ett 

systemriskbuffertkrav om 3 % av de totala riskvägda tillgångarna på gruppnivå tillämpats 

på de fyra svenska storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.332 Den 

senaste översynen som företogs i årsskiftet 2016/2017 har inte resulterat i någon 

                                                           
329 Finansinspektionens promemoria, Identifiering av kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag 

(O-SII), FI Dnr 15-8166, 2015-06-25, s. 1. 
330 Finansinspektionens beslut, Kapitalbuffert för globalt systemviktiga institut, FI Dnr 15-6960, 2015-06-

22.  
331 Se Finansinspektionens beslut, Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut, FI Dnr 15-8079, 2015-

11-17, Finansinspektionens beslut, Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut, FI Dnr 15-8080, 2015-

11-17, Finansinspektionens beslut, Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut, FI Dnr 15-8081, 2015-

11-17 samt Finansinspektionens beslut, Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut, FI Dnr 15-8084, 

2015-11-17. 

 
332 FI:s promemoria, Kapitalkrav för svenska banker, Finansinspektionens promemoria, Kapitalkrav för 

svenska banker, FI Dnr 14-6258, 2014-05-08 [cit. FI Dnr 14-6258], s. 39 f.  
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förändring av systemriskbuffertkravet.333 Till skillnad från det kontracykliska 

buffertkravet så sker fastställandet av systemriskbuffertkravet inte i föreskriftsform. 

Istället gavs en promemoria ut i samband med införandet av kapitalbuffertkraven 

innehållande information om FI:s avsikt att fatta beslut riktat till de fyra storbankerna som 

skulle ange att de ska upprätthålla en systemriskbuffert på 3 %.334 Några individuella 

beslut har emellertid inte offentliggjorts. Den senaste översynen, och den enda översyn 

som så här långt har hunnit göras, offentliggjordes i form av en promemoria. 335  

Översynspromemorian innehåller inte någon information om att FI skulle fatta nya beslut 

riktade till de berörda bankerna. 

Eftersom inga individuella beslut har publicerats vet vi inte om FI fullföljde sin avsikt att 

rikta beslut till varje enskild bank som skulle omfattas av kravet. Det som talar emot att 

så har skett är att FI i fråga om kravet på att hålla en kapitalbuffert för systemviktiga 

institut offentliggjort varje enskilt beslut. Om den ordningen gäller ifråga om 

kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut så kan det ifrågasättas varför inte samma 

ordning gäller för systemriskbuffertkravet. Om beslut riktade till varje enskild bank som 

träffas av kravet har fattats av FI så bör även dessa ha publicerats. 

Under förutsättning att FI har fattat individuella beslut på samma sätt som gällande kravet 

att hålla en kapitalbuffert för systemviktiga institut så kan fastställande av 

systemriskbuffertkravet anses ligga närmare ett förvaltningsbeslut än ett normbeslut. 

Även om inga individuella beslut utfärdats så går det att argumentera för att 

promemoriorna innehållande beslut om systemriskbuffertkrav ändå kan ses som 

förvaltningsbeslut. I promemoriorna beslutas att systemriskbuffertkravet ska tillämpas på 

fyra specifikt omnämnda banker. Eftersom dessa fyra banker tydligt pekas ut så kan 

besluten inte anses vara riktade till en viss kategori av institut. Om besluten skulle vara 

riktade till en särskild kategori och besluten därmed var avsedda att tillämpas även på i 

framtiden tillkommande subjekt som tillhör denna kategori så är det möjligt att besluten 

skulle anses vara generellt tillämpbara och således istället kategoriseras som normbeslut 

                                                           
333 Finansinspektionens promemoria, Översyn av systemriskbufferten vartannat år, FI Dnr 16-19299, 2016-

12-27 [cit. FI Dnr 16-19299]. 
334 FI:s promemoria, Kapitalkrav för svenska banker, FI Dnr 14-6258, s. 45. 
335 FI Dnr 16–19299. 
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i enlighet med de uttalanden som gjordes i propositionen till lag om kungörelse av lag 

och andra författningar.336 

Lämpligheten av beslutsordningen med systemriskbuffertkravet kan ifrågasättas, 

speciellt i jämförelse med hur beslut fattas i fråga om beslut om kapitalbuffertkrav för 

systemviktiga institut. Medan individuella beslut riktat till varje enskilt institut som 

träffas av kravet att hålla en kapitalbuffert för systemviktiga institut offentliggjorts så är 

det oklart om FI har fattat liknande beslut gällande systemriskbuffertkravet. Diskrepansen 

mellan de olika beslutsordningarna kan kritiseras särskilt med tanke på hur 

bestämmelserna om konkurrerande buffertkrav tillämpas på dessa buffertkrav i dagsläget. 

Bestämmelserna om konkurrerande buffertkrav reglerar hur buffertkrav som anses 

konkurrera med varandra ska hanteras vid beräknandet av det kombinerade 

buffertkravet.337  Ett institut som är ålagd både ett systemriskbuffertkrav och ett 

buffertkrav för systemviktiga institut måste enbart upprätthålla det högre av dessa 

buffertkrav.338  Systemriskbuffertkravet tillämpas i Sverige på samma fyra institut som 

kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut. I dagsläget så är kapitalbuffertkraven för 

systemviktiga institut om 1 % respektive 2 % lägre än systemriskbuffertkravet om 3 %. 

Detta innebär att de fyra institut som omfattas av båda dessa buffertkrav för närvarande 

enbart måste hålla en systemriskbuffert. I praktiken har systemriskbuffertkravet således 

större betydelse än kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut eftersom enbart det 

förstnämnda buffertkravet ska tillämpas. Av denna anledning bör FI:s beslutsordning 

gällande systemriskbuffertkravet lämpligen vara minst lika tydlig som i fråga om 

kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut. För närvarande är så dock inte fallet, 

diskrepansen mellan buffertkravens olika beslutsordningar kan inte bara ifrågasättas utan 

kan även anses vara direkt olämplig. 

4.2.3 Sammanfattande reflektion  

Ovanstående avsnitt har visat att samtliga kapitalbuffertkrav inte kan hänföras till en och 

samma kategori av beslut. Medan kapitalkonserveringsbuffertkravet samt det 

kontracykliska kapitalbuffertkravet tydligt utgör normbeslut och kapitalbuffertkraven för 

                                                           
336 Prop. 1975/76:112, s. 63. 
337 Se avsnitt 3.5. 
338 Se avsnitt 3.6. 
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systemviktiga institut måste anses utgöra förvaltningsbeslut så är kategoriseringen av 

krav på att hålla en systemriskbuffert inte lika självklar. 

Kapitalkonserveringsbuffertkravet är i förhållande till de övriga kapitalbuffertkraven den 

buffert som är enklast att förestå och kräver minst insats från institutens sida att beräkna. 

Buffertkravet är tydligt uttryckt i lag och är ett standardiserat krav som gäller för alla 

institut som omfattas av lag om kapitalbuffertar. Kapitalkonserveringsbuffertkravet torde 

därmed kunna ses som ett villkor för att bedriva den typ av näringsverksamhet som träffas 

av buffertkraven precis som andra regler som banker och övriga finansiella institut måste 

förhålla sig till. Att detta buffertkrav utgör ett normbeslut kan därmed ses som relativt 

oproblematiskt. 

De övriga kapitalbuffertkraven är emellertid i högre grad beroende av faktorer hos de 

enskilda instituten. Det kontracykliska buffertkravet beror på mot vilka länder instituten 

har exponeringar medan systemriskbuffertkravet och kapitalbuffertkraven för 

systemviktiga institut enbart gäller för institut av viss storlek. Av denna anledning så kan 

det anses lämpligare om alla dessa tre kapitalbuffertkrav istället utgjorde ett för varje 

institut individuellt förvaltningsbeslut. 

I dagsläget skiljer sig FI:s beslutsordning för respektive buffertkrav från varandra. Detta 

gör att det är svårt att förstå hur beslut fattas hos FI och på vilken laglig grund 

buffertkraven vilar. Det hade varit önskvärt om beslutsordningarna för buffertkraven 

istället i högre grad skulle likna varandra. Om samma eller liknande beslutsordningar 

tillämpades så hade fastställandet och tillämpningen av samtliga kapitalbuffertkrav 

uppfattats som mer koherent och systematiskt. Vidare hade FI:s beslutsordning sannolikt 

framstått som mer genomtänkt samt varit lättillgängligare för den som önskar förstå hur 

kapitalbuffertkraven tillämpas i praktiken. 

Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om vad för typ av beslut som 

kapitalbuffertkraven utgör inte kan ges ett enkelt svar utan kräver såväl efterforskning 

som analys. Vidare är det i sammanhanget ofrånkomligt att ifrågasätta den nuvarande 

ordningen på grund av dess spretighet. Beslutsordningen kring fastställande och 

tillämpning av vissa kapitalbuffertkrav upplevs som långt mer genomtänkta än andra och 

det hade varit önskvärt om systemet bjöd på en högre grad av enhetlighet och systematik. 
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Exempelvis hade det varit lämpligare om fastställandet av systemriskbuffertkravet 

gjordes på samma sätt som kapitalbuffertkrav för systemviktiga institut. En sådan ändring 

av beslutsordningen gällande systemriskbuffertkravet hade krävt en liten insats men lett 

till att ordningen med fastställande och tillämpningen av dessa två buffertkrav upplevts 

som betydligt mer sofistikerat.  
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5. Avslutande kommentar 

Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera kapitalbuffertkravens lagenlighet. För att 

nå detta syfte har några forskningsfrågor besvarats. Initialt har kapitalbuffertkravens 

historiska utveckling och bakgrund behandlats för att beskriva under vilka 

omständigheter de uppstått samt vad deras bakomliggande motiv är. En stor del av 

uppsatsen har därefter behandlat den svenska implementeringen av buffertkraven samt 

hur de genom föreskrifter på olika konstitutionell nivå är reglerade i dag. Således har 

kapitalbuffertkravens konstruktion, funktion samt hur de fastställs och tillämpas i Sverige 

belysts.  

Mot bakgrund av denna utredning har det sedan varit möjligt att utvärdera 

kapitalbuffertkravens lagenlighet. Lagenligheten har prövats ur en specifikt utvald aspekt, 

om kapitalbuffertkraven är förenliga med normgivningsfördelningen i Sverige, alltså om 

den delegation och subdelegation som gjorts är grundlagsenlig. I anslutning till denna 

prövning har i ett andra led frågan om kapitalbuffertkravens kategorisering som antingen 

normbeslut eller förvaltningsbeslut besvarats.  

Generellt kan sägas att kapitalbuffertkraven är komplicerade. De svenska föreskrifterna 

hänvisar i stor utsträckning till EU-rättsliga akter vilket innebär att det fordras en ingående 

studie inte bara av de svenska föreskrifterna utan även av kapitaltäckningsdirektivet och 

i vissa delar tillsynsförordningen för att fullt ut förstå hur buffertkraven fungerar. Det är 

dock inte bara denna faktor som gör regleringen av kapitalbuffertkraven svår och 

otillgänglig. Valet att i Sverige implementera buffertkraven både i form av lag, förordning 

och föreskrifter utgivna av FI gör det än svårare att förstå buffertkravens konstruktion 

eftersom att dessa tre regelkomplex måste studeras parallellt. Vidare ställer detta krav på 

den som ska studera eller tillämpa buffertkraven att förstå de bemyndiganden som gjorts 

för att inte missa några relevanta föreskrifter. Sammantaget så måste fem rättsakter 

studeras för att tillfullo förstå alternativt tillämpa kapitalbuffertkraven på ett korrekt sätt. 

Vid sidan av detta så omgärdas kapitalbuffertkraven av rekommendationer, riktlinjer och 

yttranden från europeiska organ som Eba och ESRB. Även dessa instrument måste 

undersökas på grund av deras starka normerande verkan vilket gör att ytterligare 

svårigheter uppstår. 
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Den prövning som har företagits om kapitalbuffertkraven är förenliga med 

normgivningsfördelningen har visat att lag om kapitalbuffertar, förordningen om särskild 

tillsyn och FI:s föreskrifter i sin helhet är att kategorisera som betungande offentlig rätt 

innebärande att delegation som huvudregel är tillåten. I denna prövning har även 

undersökts om dessa regelkomplex innehåller några bestämmelser som på grund av sin 

effekt istället skulle kunna klassas som civilrättsliga. Så har inte funnits vara fallet varav 

slutsatsen av denna prövning är att kapitalbuffertkraven är förenliga med 

normgivningsfördelningen. Emellertid finns utrymme att diskutera och ifrågasätta 

lämpligheten i att använda långtgående bemyndiganden även om de är tillåtna. I detta fall 

kan argumenteras att den delegation och subdelegation som gjorts inte varit nödvändig 

utan istället bidragit till att ett redan otillgängligt och tekniskt komplicerat regelverk blivit 

ännu svårare att få grepp om. Vidare kan de argument som framförts från regeringens sida 

som anledning till att dessa bemyndiganden har gjorts, att denna ordning följer den 

regleringssystematik som typiskt sett används på det finansmarknadsrättsliga området 

samt att det kan anses olämpligt att implementera tekniskt komplicerade och svårgripbara 

bestämmelser i lag, inte anses ha särskild bärkraft i detta fall. Såväl nödvändigheten som 

lämpligheten av de bemyndiganden som gjorts har visat sig kunna ifrågasättas. 

Kategoriseringen av kapitalbuffertkraven som antingen normbeslut eller 

förvaltningsbeslut visade att samtliga kapitalbuffertkrav inte kunde hänföras till en och 

samma beslutstyp. Medan kapitalkonserveringsbuffertkravet samt det kontracykliska 

buffertkravet kan hänföras till normbeslut så måste kapitalbuffertkravet för systemviktiga 

institut samt systemriskbuffertkravet, om än inte utan viss svårighet, anses utgöra 

förvaltningsbeslut. Denna kategorisering visade att FI:s beslutsordning för respektive 

buffertkrav skiljde sig åt, även mellan de buffertkrav som är snarlika. Vidare 

konstaterades att beslutsordningarna för kapitalbuffertkraven för systemviktiga institut 

samt systemriskbuffetkravet i jämförelse med varandra inte kunde anses rimliga mot 

bakgrund av hur konkurrerande buffertkrav ska hanteras. På grund av detta upplevs 

systemet med fastställande och tillämpning av buffertkraven som ogenomtänkt, speciellt 

med tanke på dess bristande systematik och enhetlighet. Detta förstärks ytterligare 

eftersom att tämligen små åtgärder och förändringar i beslutsordningarna skulle göra att 

systemet upplevdes betydligt mer bearbetat. 
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Avslutningsvis kan konstateras att även om denna uppsats enbart undersökte 

kapitalbuffertkravens lagenlighet ur en aspekt så finns det mer att önska av regleringen, 

fastställandet samt tillämpningen av kapitalbuffertkraven i dagsläget. Den 

lagenlighetsaspekt och den fråga som prövats inom ramen för denna uppsats har en sak 

gemensamt, de behandlas i mycket liten grad i förarbetena tillhörande lag om 

kapitalbuffertar. Frågan om lagenligheten och lämpligheten av bemyndigandena berörs 

enbart i förbifarten genom att regeringen konstaterar att det är den typen av 

regleringssystematik som typiskt sett används på det finansmarknadsrättsliga området. 

Frågan om kapitalbuffertkraven ska kategoriseras som normbeslut eller 

förvaltningsbeslut behandlades även den mycket hastigt genom att regeringen i 

propositionen enbart noterar att FI i sitt remissyttrande uttryckte en önskan om att frågan 

skulle tydliggöras. Något sådant tydliggörande bjöd regeringen emellertid inte på varför 

frågan lämnades öppen. Det faktum att dessa frågor inte behandlades mer utförligt kan 

knappast antas bero på att regeringen vid sitt utarbetande av lagförslaget inte var 

uppmärksam på problemen. Istället kan tänkas att regeringen i sin iver att på ett 

tillfredställande sätt implementera ett nytt EU-direktiv "sopade problemen under mattan". 

I fråga om delegation av föreskriftsrätt på området beslutades att problemet skulle 

hanteras som vid alla andra fall av implementering av EU-direktiv på det 

finansmarknadsrättsliga området, några överväganden relaterade till lämpligenhet och 

nödvändigheten av bemyndigandena i detta enskilda fall gjordes inte. Gällande frågan om 

kapitalbuffertkravens ställning som normbeslut eller förvaltningsbeslut valdes ett ännu 

mer intressant sätt att hantera problemet genom att inte hantera det alls. Det största 

problemet gällande kapitalbuffertkraven behöver därmed inte anses vara att lämpligheten 

av vissa bemyndiganden kan ifrågasättas eller att kapitalbuffertkravens kategorisering 

som normbeslut eller förvaltningsbeslut fortsatt är något oklart. Det som kan ifrågasättas 

mest är istället att dessa frågor inte behandlats i tillräcklig utsträckning i de 

bakomliggande motiven.  
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