
"Rädda småföretagen från 
bankernas övergrepp" 

Rädda Sveriges småföretag från att utsättas för samma "övergrepp" från 
bankerna som under finanskrisen i början av 1990-talet. Det kravet framför 
Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson på Dagens Industris debattsida. 
 Anna-Stina Nordmark Nilsson vill att regeringen inrättar en fond som hindrar att 
"livskraftiga småföretag och livsverk" kraschar till följd av att bankerna vill "rädda sitt 
eget skinn". 
Hon ser en stor risk, skriver hon på DI:s debattsida, att låntagarna - med betoning på 
småföretagen - tvingas stå för notan av finanskrisen genom att bankerna kräver 
högre säkerheter och snabbare återbetalning av sina krediter. 
I Sverige har bankerna mer makt än i andra EU-länder, där banker enligt Anna-Stina 
Nordmark Nilsson kan bli skadeståndsskyldiga om en uppsägning av ett lån skadar 
företaget. Här - i Sverige - bestämmer banken, konstaterar hon, om ett företag ska 
sättas i konkurs eller rekonstrueras. 
Som situationen ser ut i dag menar Anna-Stina Nordmark Nilsson att "riskerna är 
mycket stora att bankerna går för hårt fram", skriver hon i Dagens Industri och 
understryker betydelsen av att få till stånd en fond "för att hindra en olycklig 
utveckling där småföretag i onödan sätts på obestånd". 
 
 
 
 
 
 
 
Att leva i fel trygghet 
 
Banken kan uppge att ditt konto omfattas av insättningsgarantin. Men om det verkligen 
stämmer får du inte veta säkert förrän vid en bankkollaps, enligt SvD Näringsliv. 
  
 Enligt Aktiespararnas vd Elisabeth Tandan finns det massor av sparare som helt enkelt inte 
har koll på vilka garantier som gäller för aktieindexobligationer och kapitalförsäkringar. 
”De lever i en falsk trygghet”, säger hon till SvD Näringsliv. 
Tidningens granskning visar att dina aktieindexobligationer faktiskt kan bli helt värdelösa om 
banken går i konkurs. Men vad gäller kapitalförsäkringen så ägs den av försäkringsbolaget 
och ligger bara deponerad hos banken. 



Skulle banken konka har försäkringsbolaget så kallad separationsrätt. 
Nordeas så kallade fasträntekonto omfattas inte av insättningsgarantin om du binder dina 
pengar över ett år, enligt SvD Näringslivs granskning. 
Insättningsgarantin gäller inte heller för det Individuella Pensionssparandet (IPS). 
Och bundet sparande i HSB Fasträntekonto hos Swedbank räknas som ett finansiellt 
instrument – alltså, ingen insättningsgaranti. 
På Kaupthings Edge Tillväxtkonto låser du dina pengar i ett år. Men ”inte ens i det finstilta 
framgår klart om kontot är skyddat”, skriver SvD Näringsliv. 
 
 
 


