
Fler lokala banker kan ge landsbygden ljusare framtid! 
 
När man är i början av ett nytt år bör man ju alltid försöka ”rensa bort” en del bekymmer som 
man har i ryggsäcken efter förra årets utveckling på landsbygden i både Dalarna och landet i 
övrigt. Det är lätt att tyngas av alla negativa händelser kring landsbygdens serviceuttunning, 
mindre bra infrastruktur och obefintliga hyreshusbyggande för att inte tala om alla bensin-
mackar som försvunnit. Trots att det på dessa punkter känns rätt pessimistiskt måste man ändå 
alltid tänka – och främst handla - som en optimist, för att citera författaren Lars Gyllensten. 
 
När vi som arbetar för landsbygdens utveckling har diskuterat strategierna för framtiden har vi 
ofta endast talat om vad vi önskar eller drömmer om. Sällan tror vi att dessa framtidsönskemål 
till fullo kommer att förverkligas. Frågan är egentligen om det stora problemet ligger i lands-
bygdens faktiska utvecklingsmöjligheter eller om det finns inne i oss själva? Om landsbygds-
bornas bild av framtiden präglas för starkt av det som tidigare hänt, vilket känns mycket na-
turligt, finns det ju en risk för att vi inte ser allt som kan förändras, initieras, utvecklas vidare 
eller göras till framtidens succéer. 
 
Jag tänker ofta på dessa frågor när jag läser varje kvartalsrapport om befolkningsutvecklingen 
utanför storstäderna och speciellt mediernas tolkningar med ensidiga och kortsiktiga analyser. 
Landsbygden målas nästan alltid i nattsvarta färger, åtminstone under senare år. Kanske har 
många av oss landsbygdskämpar ett delansvar även för mediernas bilder eftersom vi alltför 
sällan protesterar mot ensidigheten i budskapen eller för fram de många ljusa och förhopp-
ningsfulla händelser och omständigheter som också äger rum, om än i typisk medieskugga. 
 
Idag innehåller medierna nästan bara rapporter om allt som den pågående globala ekonomiska 
krisen ställer till med – konkurser, stora varsel, uteblivna krediter, sänkta pensioner o.s.v. 
Kanske är det nu som viktigast att vissa upp de motsatta bilderna som ger anledning till verk-
lig framtidstro hos de plågade landsbygdsborna. Just som jag skriver detta läser jag i det färs-
ka numret av Dalabygden att ett av Leksands största och modernaste företag – sågverksföre-
taget Bergkvist-Insjön – fått en stororder från Kina och samtidigt nyanställer medarbetare. En 
sådan nyhet har säkert svårt att tränga igenom alla dysterheter i storstadsmedierna. 
 
Andra landsbygdsbaserade företag som går bra och sprider framtidstro – inte minst i kristider 
- är våra drygt 65 lokala sparbanker som finns i cirka 130 kommuner varav fyra enbart i Da-
larna med kontor i 7 kommuner. När affärsbankerna går knackigt eller riskerar att köpas upp 
av storbanker i Centraleuropa fortsätter de lokala sparbankerna att ta hand om sina kunder på 
det sätt som de alltid gjort. Tack vare dessa bankers stabilitet, pålitlighet och ekonomiska 
styrka kan tiotusentals småföretag fortsätta att växa och utvecklas samtidigt som hushållen 
lugnt kan sitta kvar i sina nybyggda eller trygga bostäder. 
 
Sparbankernas snart 200-åriga historia i Sverige är en av de viktigaste förklaringarna till att 
stora delar av landsbygden fortfarande andas optimism. För att ta tillvara landsbygdens alla 
positiva resurser av kultur, råvaror, kompetens och entreprenöriell kunskap behöver vi slå 
vakt om sparbankerna ännu mer och bygga upp nya sådana där affärsbankerna ger upp och 
överger sina kunder. De vita sparbanksfläckarna på dalakartan, exempelvis i Vansbro, Ma-
lung-Sälen och Älvdalen, och frånvaron av sparbanker i län som Jämtland och Västerbotten 
bör vi ta som en utmaning att genom lokala initiativ bygga upp det som våra förmödrar och 
förfäder gjorde med minimala resurser men som vi i andra delar av Dalarna och Sverige lever 
gott av idag – nämligen fler lokala sparbanker som vi själva rår över i både kris- och fram-
gångsperioder. Varför inte börja det nya året med att bygga upp en ny sparbank? 


