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FI:s metod
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Det riskbaserade kravet
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Grunder 

• P1 CRR

• P2 6 kap 2 § 3 st LBF, om IKLU

• P2 2 kap 1 § LBF, om SKBK Metodpromemorior

• KBK 2 kap BuffertL

• Vägledning 2 kap 1c § TSL 
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ÖUP-ärenden för Sparbanker

• Beslut om särskilt kapitalbaskrav, SKBK

• Underrättelse om lämpliga kapitalbasnivåer, Vägledning
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SR har framfört

• Besluten om SKBK är inte tillräckligt motiverade.

• Motiveringen ska innehålla samtliga värden i beräkningarna.

• Av motiveringen ska framgå varför beslutet är institutspecifikt.

• Vägledningen är lika tvingande som SKBK – därför ska vägledningen motiveras i 

samma utsträckning som SKBK.
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Klarna-domen om vägledningen

• Är överklagbar.

• Ska vara institutspecifik på samma sätt som SKBK. Endast risker i det enskilda 

institutet ska läggas till grund för underrättelsen (beslutet).

• Generiska metoddokument är ok, men ytterligare aspekter måste beaktas.

• Invändningar från banken ska beaktas och motiveras särskilt väl. 
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Vad kan Sparbanken göra vid oenighet?

• Under kommunikationsfasen

○ Kräv fullständig motivering, data och överväganden

○ Invänd mot bedömningarna om de inte är ändamålsenliga och därmed inte  

institutspecifika.

○ Dokumentera alla diskussioner med FI.

• Efter beslut

○ Överklaga
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11 ärenden under 2022

ÖUP beslut SpB:er

Riskabaserade delen Bruttosoliditet Kap bas Kap krav

konc R ränterR tot SKBK Vägledn Vägledn

SpB 1 1,09 1,49 2,58 0,5 1,2 20,01 2022-03-14 OR 13,58

SpB 2 1,00 1,39 2,39 1,00 1,5 18,55 2022-03-15 OR 13,89

SpB 3 1,09 1,77 2,86 0 0,9 19,69 2022-02-25 MR 13,36

SpB 4 1,16 2,02 3,18 1,5 1,6 19,36 2022-02-08 OR 15,18

SpB 5 1,05 1,83 2,88 1 0,9 30,84 2022-04-07 MR 14,38

SpB 6 1,01 1,86 2,87 1,5 1,5 24,84 2022-09-09 OR 14,87

SpB 7 1,08 2,36 3,44 0,5 1,2 24,05 2022-02-14 CB 14,44

SpB 8 1,14 11,47 11,47 0,5 0,9 28,68 2022-10-21 AB 22,47

SpB 9 1,15 6,91 8,07 1,5 1,2 31,68 2022-11-10 CB 20,07

SpB10 0,98 5,03 6,00 0 0,9 23,28 2022-10-20 CB 16,50

SpB11 1,06 0,67 1,72 1 1,5 17,59 2022-02-21 MR 13,22
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Sanktionen mot 
Länsförsäkringar Bank
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Anmärkning och 90 miljoner i sanktionsavgift för 
LF Bank (max hade varit 1 416 miljoner)

Undersökningens omfattning

• Övervakning och rapportering  med fokus 
på höghastighetstransaktioner och 
utlandsbetalningar 

• Modellriskhantering 

• Rutiner och riktlinjer för modellriskhantering 

• Validering av 
transaktionsmonitoreringssystemet

• Rutiner och riktlinjer för övervakning 

Undersökningen påbörjades i juni 2021 och 
LF hade haft ett AML-program sedan 2019. 

Banken har cirka 900 000 affärsförbindelser 
och 1,4 miljoner transaktioner per dag. 
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Transaktions-

övervakningen

72

Grundkravet är att övervaka affärsförbindelser så att
avvikelser upptäcks

Behöver vara automatiserat för en bank i LF:s storlek

Behöver konstrueras så att det tar hänsyn till de risker som
banken identifierat i sin allmänna riskbedömning, den 
kännedom banken har om sina kunder och kundernas
riskklass

33 av 75 Fiporapporter grundades på automatiska
transaktionsmonitoreringen och 42 upptäcktes i den manuella
hanteringen.  
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Bristerna

73

Inhämtad kundkännedom, kundens riskklass eller om kunden avvek från tidigare 
transaktionsmönster eller övriga kunders transaktioner beaktades inte i övervakningssystemet. 

Inget särskilt scenario för terrorismfinansiering.

35 scenarier som varit snarlika. Dock täckt flera risker i den allmänna riskbedömningen, men inte 
samtliga identifierade risker. 

Enda särskiljningen mellan kunder var privat- respektive företagskunder.  
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Modellriskhantering 

• Rutinerna för modellriskhantering ska syfta till att utvärdera och kvalitetssäkra de 

modeller som banken använder.

• Transaktionsmonitoreringen utgör en modell.

• Syftet med rutiner för validering av modeller är att säkerställa att en modell är 

lämplig för sitt ändamål. 

• LF Bank saknade rutiner för modellriskhantering, men utarbetade det under 

undersökningens gång. 

• Validering ska göras innan en modell tas i bruk och om det görs väsentliga 

förändringar. Under sommaren 2020 bytte LF alla sina scenarier och det måste 

anses vara en väsentlig förändring. Vare sig innan eller efteråt har någon validering 

gjorts. 
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Rutiner och riktlinjer för övervakning

75

Är viktiga eftersom de i 
praktiken till stor del 
ersätter detaljerade 

bestämmelser i lag och 
föreskrifter som ger tydliga 

och detaljerade 
handlingsregler. 

Detaljerade instruktioner
om vad banken ska göra
och hur den ska bedöma
enskilda moment behövs.
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Vad behöver sparbankerna tänka på?

Att göra Vad SR gör
Utvärderas manuella tips? Ändamålsenlighet och effektivitet

Rutiner för bedömningar? Kommer mer info från Swedbank hur de anser 

att regelverket uppfylls

Uppdelning av kundsegment på G

Läsa in kundkännedom samt jämföra med andra 

för att upptäcka avvikelser
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Uppdatering HD-domen om 
särskild klandervärdhet
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Bakgrund till tvisten

• Konsumenten, en man i 50-årsåldern, blir uppringd från någon i aug 2018 som utger sig 

ringa från SEBs säkerhetsavdelning. Konsumenten har konto och vissa digitala tjänster i

SEB och Länsförsäkringar Bank. SEB är utfärdare av hans mobila BankID.

• Uppringaren säger att konsumenten måste godkänna bankens hantering av personuppgifter

senast dagen därpå genom att gå in på ett av bankens kontor, för att inte bli struken som

kund

• Konsumenten frågar om han kan godkänna via e-post – bedragaren säger nej

• Konsumenten frågar om problemet kan lösas på annat sätt – bedragaren säger då att han

kan logga in på SEBs internetbank för att godkänna personuppgiftshanteringen

• Konsumenten trycker på sin BankID-app (inte först SEB-appen!) och ser då texten “Jag 

legitimerar mig hos Länsförsäkringar”
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Forts. bakgrund till tvisten

• Konsumenten undrar varför det står så i hans BankID-app och bedragaren säger att det beror på att 

LF har utfärdat det mobila BankIDt (vilket inte stämmer, vilket konsumenten dock säger att han inte 

kom ihåg i den aktuella situationen)

• Bedragaren berättar sedan att konsumentens mobila BankID är gammalt och att han behöver gå till ett 

kontor för att ”förnya det”.

• Konsumenten säger att han inte kan komma till ett bankkontor och frågar om det är möjligt att förnya 

det på ett annat sätt

• Bedragaren uppger att konsumenten i så fall behöver använda sin bankdosa. Eftersom konsumenten 

inte hade sin bankdosa på jobbet bestämde de att de skulle höras vid senare på kvällen, när 

konsumenten kommit hem. Bedragaren frågade om konsumentens härkomst och de konstaterade att 

de båda kom till Iran och att de fortsättningsvis kunde tala persiska.

• På kvällen ringer bedragaren upp igen och konsumenten följer bedragarens instruktioner och lämnar 

muntligen ut (minst) två svarskoder från sin SEB-dosa

• Konsekvensen är att bedragaren kan beställa ett nytt BankID hos SEB. Med det nya mobila BankIDt

loggar sedan bedragaren in på konsumentens internetbank hos LF Bank och initierar två 

swishbetalningar och gör tre IB-överföringar (totalt 397 tkr) från hans konto i LF Bank.
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Tvistens gång före HD…

80

Beslut från LF ARN (2018-10987) Sthlms TR Text

• Avslag särskilt

klandervärt

• Avslag särskilt

klandervärt

• Konsumenten

agerat grovt

oaktsamt i

förhållande till 

skyldigheten att

skydda sina

personliga

behörighetsfunktio

ner

• Konsumenten

agerat särskilt

klandervärt i

förhållande till 

skyldigheten att

skydda sina

personliga

behörighetsfunktio

ner

Svea HovR
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PSD2 och betaltjänstlagen

• Art 74 – member state option

The payer shall bear all of the losses relating to 

any unauthorised payment transactions if they 

were incurred by the payer acting fraudulently or 

failing to fulfil one or more of the obligations set 

out in Article 69 with intent or gross negligence. In 

such cases, the maximum amount referred to in 

the first subparagraph shall not apply. 

Where the payer has neither acted fraudulently 

nor intentionally failed to fulfil its obligations under 

Article 69, Member States may reduce the liability 

referred to in this paragraph, taking into account, 

in particular, the nature of the personalised

security credentials and the specific 

circumstances under which the payment 

instrument was lost, stolen or misappropriated. 

• BtL 5a

Sverige har valt att begränsa en konsuments 

ansvar enligt den member state option som anges 

i art 74 (och gjorde motsvarande redan vid PSD1-

implementeringen 2010 eftersom samma 

möjlighet fanns då). 

Detta innebär att Sverige har en aktsamhetsnivå 

(särskilt klandervärd) som inte har sin 

motsvarighet i PSD2.
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HD resonerar kring skiljelinjen mellan grov oaktsamhet och särskild 
klandervärdhet

• HD konstaterar att för att bestämma hur allvarligt konsumentens agerande måste 
vara för att nå upp till särskild klandervärdhet finns det skäl att först utröna vad 
som enligt regleringen avses med ett grovt vårdslöst agerande.

• HD slår fast att förarbetena ger ett antal exempel på fall av grov oaktsamhet men 
att de rör användning av kontokort och därför är till begränsad vägledning när det 
är fråga om andra betalningsinstrument (p 24).

• HD anser att agerandet ska vara allvarligare än att markant avsteg från normal 
aktsamhet för att konsumentens agerande ska anses särskilt klandervärt och 
hänvisar till förarbetena som anger att det avser fall där det skulle vara stötande 
om leverantören behövde stå för någon del av beloppet eller där konsumenten 
genom sitt handlande får anses ha varit likgiltig till risken för obehöriga 
transaktioner (p 26).
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Centrala generella resonemang i domen

• P 26

Det följer av det anförda att 

konsumenten ska ansvara för hela 

beloppet när konsumenten har agerat 

bedrägligt (se artikel 74 i direktivet). 

Detsamma bör gälla när konsumenten 

med avsikt har överlämnat personliga 

behörighetsfunktioner, t.ex. 

inloggningsuppgifter till BankID

eller koder till en bankdosa, till en 

obehörig person och då insåg eller 

hade anledning att misstänka att det 

förelåg en betydande eller 

närliggande risk för att hans eller 

hennes handlande kunde medföra en 

förlust (jfr artikel 74).

• P 27

Utöver dessa fall får det anses vara 

särskilt klandervärt när konsumenten 

– även om han eller hon inte 

avsiktligen överlämnade en personlig 

behörighetsfunktion till någon 

obehörig – var likgiltig till risken för 

obehöriga transaktioner. Ett särskilt 

klandervärt agerande föreligger alltså 

om konsumenten var medveten om, 

dvs. faktiskt insåg, att det fanns en 

risk för en obehörig transaktion men 

ändå agerade på ett sätt som innebar 

ett brott mot 5 kap. 6 § (se p. 10). Vid 

denna bedömning får det särskild 

betydelse till vem han eller hon 

uppfattade att den personliga 

behörighetsfunktionen lämnades ut. 

• P 28

Bedömningen av om en konsument har 

agerat särskilt klandervärt ska i princip 

göras objektiverat, dvs. utifrån hur en 

konsument av motsvarande slag i samma 

situation typiskt sett skulle ha agerat. Vid 

bedömningen av ett eventuellt ansvar när 

konsumenten i samband med ett bedrägeri 

inte har skyddat sina personliga 

behörighetsfunktioner knutna till 

betalnings-instrumentet finns det anledning 

att fästa särskilt avseende vid vissa faktorer. 

Bland dessa ingår den miljö och situation 

som konsumenten befann sig i samt hans 

eller hennes möjlighet att skydda sig mot en 

obehörig transaktion. Konsumentens ålder 

och erfarenhet kan här vara av betydelse. 

Hänsyn bör också tas till hur förslaget 

bedrägeriet har varit och till vad 

konsumenten förstått eller borde ha förstått 

beträffande de uppgifter som lämnades till 

bedragaren och de möjliga konsekvenserna 

av att de lämnades ut. (Jfr prop. 

2009/10:122 s. 27 ff.) 
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HDs tillämpning i det aktuella fallet

84

1
HD konstaterar att det är ostridigt mellan parterna att konsumenten genom grov oaktsamhet

åsidosatt sin skyldighet att skydda koderna till sitt mobila BankID och svarskoderna från sin bankdosa

2
GDPR var i ropet 2018 och konsumenten fick uppfattningen att det krävdes brådskande åtgärder

för att han inte skulle förlora möjligheterna att använda sitt konto och han blev stressad

3
Konsumenten uppfattade bedragaren som en lugn och seriös banktjänsteman som gav rimliga

förklaringar till de frågor han ställde

4
Bedragaren lyckades vidare under det första samtalet bygga upp ett förtroende hos konsumenten

och förmådde konsumeten själv föreslå de lösningar som gav bedragaren möjlighet att skapa ett MBID

5

Konsumenten blev utsatt för ett förslaget bedrägeri. Det är inte bevisat att han i samband med de båda

samtalen avsiktligen lämnade ut koderna till en obehörig person. Det kan inte heller anses bevisat att

han agerade som han gjorde med insikt om att det fanns en risk för obehöriga transaktioner.
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Avsikt och insikt är centrala begrepp

Frågor att ställa sig:

• Varför skulle offret lämna ut koder till 
den obehöriga personen?

• Var det en pressad situation som 
kräver snabbt agerande?

• Hur hade gemene man agerat? 

• Var kunden medveten om, dvs. faktiskt 
insåg, att det fanns en risk för 
obehöriga transaktioner när han/hon 
lämnade ut sina personliga koder?

Bedömningen kräver att banker 
måste prata med drabbade kunder
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Vad tycker Konsumentverket?

Bankbedrägerier och kortbedrägerier | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

86

Konsumentverket

informerar om att

domen är generellt

relevant vid obehöriga

transaktioner…

https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/bank-och-kortbedragerier/?utm_source=kov&utm_medium=organic&utm_campaign=lavinmeddelande&utm_content=
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ARN om särskild klandervärdhet 9 november      → ARN om grovt oaktsam 15 december 

2021-19593 2021-16194 – SMS om att uppdatera Mobilt bankID

2022-02184 –kontokort överlämnades av 90-årig 

covidsjuk då bankens säkerhetstjänst ringde och en 

annan kom hem till henne

2022-03446 – Hjälp med nya nätbanken 

2022-03987 – Student som ska hyra andrahandslägenhet, 

kortuppgifter och scannat QR-kod, styrks inte av tekniska 

bevisningen 

2021-18725 – Ny telefon vid hembesök, 

osammanhängande återgivelse av händelseförloppet, 88 

år inte grovt oaksam

2021-12666

2021-16843

2022-03339

2022-04140 teleoperatör, seniorrabatt, 76 år och flera 

strokes → personliga förhållanden avgörande

2022-01950

2022-03828 SMS, laddat hem app för att fjärsstyra datorn 
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LF förlikning

• Ett äldre par i 85-årsåldern blev 

bedragna på nära en miljon kronor. En 

bedragare påstod sig ringa från 

Länsförsäkringar Bank och tömde 

sedan parets konton. 

• Slutade med förlikning i tingsrätten, LF 

ersätter allt minus 12 000 kr per kund 

dvs motsvarande grovt oaktsam. 
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Tack!
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