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Garantiprogrammet för banker är avvecklat  

Den 12 maj 2015 förföll det sista lånet som omfattades av garantiprogrammet för bankers och 
bolåneinstituts upplåning. Garantiprogrammet var en viktig beståndsdel i det stabilitetspaket som 
regeringen tog fram under hösten 2008 för att stärka förtroendet för det svenska finansiella systemet. 
Bakgrunden var det osäkra läge som rådde på de globala finansmarknaderna.    

Som mest omfattade programmet sex banker och bolåneinstitut och på sommaren 2009 
uppgick garantierna till 354 miljarder kronor. De företag som deltagit i programmet har 
betalat en avgift för garantin. Totalt har knappt 6 miljarder kronor betalats in i 
garantiavgifter. Eftersom ingen garanti har behövt infrias innebär det att programmet 
genererat ett lika stort överskott. Överskottet har kvartalsvis förts till stabilitetsfonden.  

Utöver garantiprogrammet bestod åtgärderna under krisen av två andra beståndsdelar, 
kapitaltillskottsprogrammet och den särskilda hanteringen av Carnegie Investment Bank 
AB.  

Kapitaltillskottsprogrammet innebar att staten med medel ur stabilitetsfonden deltog i 
Nordeas nyemission 2009. Programmet avslutades på hösten 2013 då de sista 
Nordeaaktierna såldes. Riksgälden har i tidigare rapporter till regeringen redogjort för 
utgifter och intäkter relaterade till kapitaltillskottsprogrammet.1 

I november 2008 tog Riksgälden över Carnegie. Bakgrunden var att Finansinspektionen 
hade återkallat bankens tillstånd. Därtill hade banken stora ekonomiska problem. Syftet 
med övertagandet var att värna stabiliteten i det finansiella systemet. När banken kort 
därefter såldes kom Riksgälden och köparna överens om vissa vinstdelningsarrangemang. 
Även dessa har Riksgälden beskrivit i tidigare rapporter till regeringen.2  

I och med garantiprogrammets avslut kan de stabilitetsstärkande åtgärderna från krisåren 
2008-09 läggas till handlingarna. Riksgälden arbetar nu i stället intensivt med 
förberedelserna för att axla rollen som Sveriges resolutionsmyndighet.  
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1 Se exempelvis – Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3), dnr 2013/424 
2 Se exempelvis – Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1), dnr 2015/215 


