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Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti 

Sammanfattning 

Bankföreningen tillstyrker merparten av Riksgäldens förslag till reviderad modell för 

beräkning av avgifter för insättningsgarantin. Den sammantagna bedömningen är att 

förändringarna ger en mer effektiv riskdifferentiering jämfört med nuvarande modell. 

 

Bankföreningen delar Riksgäldens uppfattning att faktorer som speglar insättnings-

garantins förväntade förlust, givet att ett institut fallerar, bör få en större vikt. Det är 

en logisk följd av att krishanteringsregelverket införts, och att risken för utbetalningar 

från insättningsgarantisystemet därmed har minskat. En konsekvens av att den 

absoluta risken i hela systemet har minskat bör också vara att det totala avgifts-

uttaget minskar.  

 

Bankföreningen betonar vikten av en detaljerad och transparent redovisning från 

Riksgälden avseende hur avgiften är beräknad i syfte att tillse att de enskilda institu-

ten förstår och i möjligaste mån kan förutse sin avgift.  

 

Bankföreningen vill i detta sammanhang även påtala att den svenska insättnings-

garantifonden är stor i europeisk jämförelse och att Sverige är ett av få länder som 

har ett evigt avgiftsuttag. Vid utgången av år 2019 uppgick den svenska fonden till 

44,3 miljarder kronor (2,7 procent av garanterade insättningar) vilket kan jämföras 

EU-kravet på cirka 13 miljarder kronor (0,8 procent av garanterade insättningar). I 

syfte att tillskapa rättvisa konkurrensförutsättningar mellan svenska och utländska 

banker, bör svenska beslutsfattare ta ett helhetsgrepp över frågan om insättnings-

garantins finansiering.  
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A Synpunkter på Riksgäldens förslag till reviderad avgiftsmodell 

3.3.1 Beräkning av de summerade riskvikterna 

Riksgälden föreslår att antalet riskklasser ökar, att det totala avgiftsintervallet blir 

större samt att gränserna för sammanlagd riskpoäng ska vara absoluta istället för 

relativa. 

 

Bankföreningen tillstyrker förslaget om att avgiftsintervallet ökar från 70-180 procent 

till 50-200 procent. Även om Bankföreningen är av åsikten att några av riskindika-

torerna, till exempel bruttosoliditet, inte speglar risken särskilt bra för att ett institut 

ska belasta insättningsgarantisystemet ser föreningen totalt sett fördelar med ett 

större avgiftsintervall.  

 

Bankföreningen anser dock att de föreslagna intervall som ligger till grund för de 

summerade riskvikterna är alltför stora och medför betydande tröskeleffekter. En väl-

digt liten ökning i riskpoäng, som exempelvis resulterar i en förflyttning från inter-

vallet som ger ARW på 88% till intervallet som ger ARW på 106%, medför enligt den 

föreslagna modellen en avgiftsökning på drygt 20 procent. För ett institut med 

200 miljarder kronor i garanterade insättningar skulle det innebära en avgiftsökning 

på 40 miljoner kronor.  

 

Bankföreningen anser därför att antalet intervall bör öka mer än vad som föreslås av 

Riksgälden. Genom en ökning av antalet riskklasser (från 9 till 14) enligt förslaget 

nedan, med ökad förutsägbarhet och mindre tröskeleffekter, förstärks bankernas 

incitament att reducera risknivån.  

 

Riskklass Intervall för sammanlagd riskpoäng (ARS) Summerad riskvikt (ARW) 

1 ARS < 20 50 % 

2 20 ≤ ARS < 25 62 % 

3 25 ≤ ARS < 30 73 % 

4 30 ≤ ARS < 35 85 % 

5 35 ≤ ARS < 40 96 % 

6 40 ≤ ARS < 45 108 % 

7 45 ≤ ARS < 50 119 % 

8 50 ≤ ARS < 55 131 % 

9 55 ≤ ARS < 60 142 % 

10 60 ≤ ARS < 65 154 % 

11 65 ≤ ARS < 70 165 % 

12 70 ≤ ARS < 75 177 % 

13 75 ≤ ARS < 80 188 % 

14 80 ≤ ARS 200 % 

 

När det gäller övergången från relativa till absoluta riskintervall delar föreningen 

Riksgäldens syn att det ökar transparensen och förutsägbarheten. Det är dock fort-

farande en inneboende svaghet i systemet att den avgift som ett institut slutligen får 
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betala inte enbart påverkas av egna institutets riskpoäng utan även av hur andra 

institut har ändrat sitt risktagande. 

3.3.2 Riskindikatorer vid beräkning av sammanlagd riskpoäng 

Riksgälden föreslår att riskkategorin ”Potentiella förluster för insättningsgaranti-

systemet” får en ökad vikt och att en ny riskindikator – ”Systemviktigt institut” – inklu-

deras i kategorin. 

 

Bankföreningen delar Riksgäldens syn både vad gäller att riskkategorin ”Potentiella 

förluster för insättningsgarantisystemet” totalt sett bör få en ökad vikt och vad gäller 

att institut som är systemviktiga sannolikt utgör en mycket begränsad risk för insätt-

ningsgarantisystemet. Den logiska följden av det senare är dock att det totala 

avgiftsuttaget för insättningsgarantin bör minska, inte att den lägre avgiften för 

systemviktiga institut ska omfördelas till de icke systemviktiga instituten. Se vidare 

under avsnittet ”Synpunkter på insättningsgarantisystemet”. 

 

Riksgälden föreslår att NSFR ska börja användas som riskindikator så snart regel-

verket om NSFR träder i kraft.  

 

Bankföreningen tillstyrker förslaget, men enbart eftersom EBA:s riktlinjer ställer som 

krav att NSFR inkluderas. Föreningen menar att NSFR inte är ett bra sätt att mäta 

risk. Till exempel gynnas institut som ensidigt finansierar sig genom inlåning i förhål-

lande till institut som har en kompletterande finansiering i form av säkerställda obli-

gationer.  

3.3.3 Indikatorvikter vid beräkning av sammanlagd riskpoäng 

Riksgälden föreslår, som framgår ovan, att de riskindikatorer som mäter insättnings-

garantins förväntade förlust ska få större vikt, med innebörden att vikten för de indi-

katorer som mäter risken för fallissemang minskar.  

 

Bankföreningen stöder förslaget, se dock avsnittet ”Synpunkter på insättnings-

garantisystemet”. 

3.3.4 Fördelning av individuella riskpoäng 

Riksgälden föreslår att relativa intervall används för de riskindikatorer där absoluta 

intervall är svåra att fastställa eftersom det saknas önskvärd nivå att basera interval-

len på. Där relativa intervall används föreslår Riksgälden ett större antal intervall 

jämfört med idag. 

 

Bankföreningen ställer sig i huvudsak bakom Riksgäldens förslag. Föreningen anser 

dock att de relativa intervallen bör vara fler än i förslaget i syfte att minska tröskel-
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effekter. Minskade tröskeleffekter ökar institutens förutsägbarhet och därmed incita-

ment att minska risknivån.  

 

När det gäller de absoluta intervallen inser Bankföreningen svårigheten att slå fast 

lämpliga nivåer, men efterfrågar specifikt för indikatorn LCR att antalet intervall ökas 

till nio nivåer jämfört med de föreslagna fem. Fler intervall ökar förutsägbarheten 

samt ger ökade incitament för enskilda institut att styra mot en högre nivå av LCR. 

Det skulle därmed minska likviditetsrisken samtidigt som det innebär att de båda lik-

viditetsindikatorerna har samma antal intervall. 

 
Intervall LCR < 

112,5 % 
112,5 % 
≤ LCR < 
125,0 % 

125,0 % 
≤ LCR < 
137,5 % 

137,5 % 
≤ LCR < 
150,0 % 

150,0 % 
≤ LCR < 
162,5 % 

162,5% 
≤ LCR < 
175,0 % 

175,0 % 
≤ LCR < 
187,5 % 

187,5 % 
≤ LCR < 
200,0 % 

200,0 % 
< LCR 

IRS 100 87,5 75 62,5 50 37,5 25 12,5 0 

 

4.4 Konsekvenser för instituten 

Riksgälden konstaterar helt kort att vissa institut kommer att få en lägre avgift, 

medan andra kan få en högre avgift.  

 

Bland Bankföreningens medlemsföretag finns oro för att avgiftsförändringen i vissa 

fall kan bli betydande. Det finns därför en önskan om att kunna ta del av Riksgäldens 

preliminära konsekvensberäkningar för det egna institutet.  

 

För att bättre förstå det enskilda institutets årliga avgift är det vidare av stor vikt att 

Riksgälden ger en detaljerad återkoppling av hur avgiften är beräknad. Detta blir vik-

tigare i den nu förslagna modellen med ökad riskdifferentiering och där avgiftsinter-

vallet ökar. En modell som inte är förutsägbar för det enskilda institutet kan påverka 

institutets resultat, på grund av att dess egna estimeringar av avgiftens storlek av-

viker från den slutligt fastställda avgiften.  

B Synpunkter på insättningsgarantisystemet  

Det svenska finansieringssystemet för insättningsgarantin skiljer sig på ett av-

görande sätt från den europeiska grundprincipen. I Sverige sker ett ”evigt” årligt 

avgiftsuttag på 0,1 procent av de garanterade insättningarna, oberoende av hur 

riskerna förändras och av hur stora medel som finns fonderade. Den europeiska 

grundprincipen är att en avgift tas ut enbart till dess man nått en viss målnivå, vilken i 

insättningsgarantidirektivet fastställs till minst 0,8 procent av de garanterade insätt-

ningarna. Vid utgången av år 2019 uppgick den svenska fonden till 44,3 miljarder 

kronor (2,7 procent av garanterade insättningar) vilket kan jämföras EU-kravet på 

cirka 13 miljarder kronor (0,8 procent av garanterade insättningar), se figur nedan. 

Denna principiella skillnad skapar en konkurrensmässig ojämlikhet mellan svenska 

och utländska institut. Utländska banker som genom filialer erbjuder inlåning på den 
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svenska marknaden kan således ha avsevärt lägre kostnader enbart av det skälet att 

deras hemland inte tar ut insättningsgarantiavgift eller att avgiften är lägre. 

 
Källa: EBA 

 

Ett av argumenten bakom den svenska principen för avgiftsuttag är att det bör råda 

en försäkringsmässig syn på insättningsgarantin. Bankföreningen vill peka på den 

bristande logiken som följer av en i förväg fastställd samlad avgiftsnivå och en för-

säkringsmässig princip för avgiftsuttag. Rimligen borde en försäkringsmässig princip 

leda till att det samlade avgiftsuttaget ska kunna justeras både uppåt och nedåt 

beroende på hur institutens samlade risk påverkas. Även storleken på de fonderade 

medlen borde påverka förutsättningarna för det samlade avgiftsuttaget.  

 

En viktig aspekt är införandet av och kopplingen till krishanteringsregelverket. Detta 

regelverk innebär att systemviktiga banker som får problem ska hanteras genom de 

olika resolutionsverktygen och att de därmed inte kommer att belasta insättnings-

garantisystemet. Att mot bakgrund av denna omvälvande förändring fortsätta med ett 

evigt avgiftsuttag på samma nivå som tidigare förefaller varken ekonomiskt relevant 

eller i linje med ett försäkringsmässigt synsätt. 

 

Föreningen vill därför återigen framhålla att svenska beslutsfattare, bland annat i 

syfte att tillskapa rättvisa konkurrensförutsättningar mellan svenska och utländska 

banker, bör ta ett helhetsgrepp över frågan om insättningsgarantins finansiering.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Johan Hansing 

 


