
Hur många gånger skall sparbankerna rädda Swedbank? 
 
Gårdagens stora nyhet var att sparbanksrörelsen på nytt – nu med extra stöd av Folksam – går 
in med nytt kapital för att om möjligt säkra Swedbanks framtid. Frågan är för hur länge och 
till vilket pris? Sparbankernas kapital behövs egentligen för att stärka småföretagen och hus-
hållen på landsbygden. Har sparbankerna kvar sitt förtroende efter denna nya affär? 
 
Under den förra bank- och finanskrisen i början av 1990-talet hade de vårdslösa och vidlyftiga 
investeringarna och spekulationsaffärerna inom Första Sparbanken i Stockholmsregionen och 
Sparbanken Väst på västkusten skapat kaos i sparbanksrörelsen. Första Sparbanken sökte stöd 
hos bankakuten för att om möjligt undvika en konkurs och sparbanken i västra Sverige var i 
princip i samma läge. Då skapades i panikens tecken en ny bank – inte en ny sparbank utan en 
affärsbank med det förvillande namnet Sparbanken Sverige (sedermera FöreningsSparbanken 
och nu Swedbank). Sviterna av dessa händelser plågar den genuina sparbanksrörelsen ännu 
idag, nu mer än någonsin. 
 
Denna rörelse med nästan 70 lokala/regionala banker lever farligt. Inte genom de ingående 
bankernas brist på solvens eller ekonomiska styrka – de lokala sparbankernas genomsnittliga 
soliditet är fem gånger större (via ett stort eget kapital) än de fyra stora affärsbankernas - utan 
på grund av den starka kopplingen till en allt aggressivare och riskbenägen affärsbank – 
Swedbank.  
 
Den bank- och finanskris som vi är mitt inne i just nu belyser mycket tyd ligt vilken press som 
marknaden sätter på affärsbankerna med Swedbank i fokus. Att ha mycket starka band till en 
sådan bank, inte minst i orostider, med långtgående samarbetsavtal och stor ägarandel kan i 
värsta fall skapa djup misstro mot de lokala sparbankerna och riskera deras framtid som själv-
ständiga banker. 
 
Vid Sparbanken Sveriges bildande slaktades mycket snabbt 11 länssparbanker och Sparban-
kernas Bank till förmån för den nya banken vars egentliga policy och syfte då var något dif-
fust. Länssparbankernas stora kapitaltillgångar satsades i aktier i den nya banken medan de 
själva ombildades till stiftelser med löften om riklig aktieutdelning. Tillsammans med aktie-
ägartillskott från de lokala sparbankerna äger dessa intressenter idag fortfarande c:a 30 % av 
Swedbank med till synes mycket litet inflytande. 
 
Jag vill påstå att många huvudmän och styrelser i sparbanksvärlden inte riktigt förstod vad de 
hade skapat under den dramatiska krisen. Att föda en affärsbank med hjälp av sparbankernas 
kapitaltillgångar borde ju ha stämt till eftertanke. Den store dirigenten av den samlade lös-
ningen, VD:n i Swedbanks föregångare - Sparbanken Sverige/FöreningsSparbanken - Göran 
Collert, använde åtskilliga tuffa grepp för att få affären i hamn. Få i de lokala och regionala 
sparbankerna vågade protestera öppet, inte ens när bankakutens vice ordförande Odd Eng-
ström internt varnade för riskerna med konstruktionen. Det fanns ju alternativ för de säkra och 
av krisen relativt oberörda lokala sparbankerna och huvuddelen av länssparbankerna. 
 
Mitt intresse för sparbankernas roll i samhället, och därmed knytningen till Swedbank, hand-
lar om de lokala sparbankernas avgörande insatser för att skapa ekonomisk tillväxt och fram-
tidstro på landsbygden. De nästan 70 lokala och regionala sparbankerna har sin största ut-
bredning i södra Sverige med starka fästen i Dalarna och Norrbotten. Utan dessa banker skulle 
landsbygden bostadsbyggande och småföretagsutveckling befinna sig i en kvalificerad kris 



under en period där staten hela tiden ensidigt gynnar framtidsinvesteringar i de stora och be-
folkningsrika regionerna. 
 
Sparbankernas styrka är den lokala förankringen, den starka trovärdigheten med hög mark-
nadsandel både vad gäller in- och utlåning, kreditgivningen till de många småföretagen och de 
nära relationerna med kunderna. Att vinsterna stannar i trakten för att trygga insättarnas peng-
ar och som sponsorstöd till kultur, idrott och utbildning befäster bilden av genuina lokala kre-
ditgivare. För mig tycks det som om behovet av fler sparbanker i början av 2000-talet är lika 
stort som under guldåldern för nära hundra år sedan. 
 
Det riskabla med sparbankernas anknytning till affärsbanken Swedbank med allt större fokus 
på spekulativa affärer utanför Sverige och neddragningen av bankkontor på Sveriges lands-
bygd är i stark sammanfattning: 

?? Att det samarbetsavtal som gäller knyter sparbankerna så hårt till Swedbank att med-
borgarna tror att det är en och samma bank, vilket understryks av att Swedbank äger 
den klassiska sparbankssymbolen  

?? Att Swedbank mer och mer överger den landsbygd vars bankkapital genom generatio-
ners sparande i hög grad räddade de största sparbankerna från konkurs för 15 år sedan  

?? Att Swedbank agerat mycket aggressivt och maktfullkomligt mot landets 17 minsta 
sparbanker i syfte att antingen tvinga in dem i större banker eller utesluta dem från 
viss bankteknisk service 

?? Att Swedbank nyligen tvingade Sparbanken Syd bort från gällande samarbetsavtal 
p.g.a. att sparbanken önskade genomföra en förstudie som eventuellt påvisade fördelar 
med att sälja finansiella tjänster även från andra aktörer än Swedbank. 

 
För att stärka den genuina sparbanksrörelsen och välrenommerade lokala sparbanker som 
Sparbankerna Syd och Nord samt Orusts, Salas och Leksands sparbanker behöver sparban-
kernas huvudmän inom kort överväga ett antal strategiska beslut. Eftersom samarbetsavtalet 
med Swedbank som omfattar IT-system, uttagsautomater samt försäljning av diverse finans i-
ella instrument – instrument som sparbankerna själva kan ta hand om med sin stora samlade 
kompetens – skall omförhandlas nästa år bör sparbankernas och sparbanksstiftelsernas hu-
vudmän på allvar redan nu pröva: 

?? Att anta en plan för att successivt sälja av aktierna i Swedbank och inte ännu en gång 
riskera att vara en garant för en riskbenägen affärsbanks överlevnad. Gårdagens rädd-
ningsaktion oroar. Var den verkligen frivillig? Fanns det inte andra val? 

?? Att starta en affärsmässig samverkan med Nordens övriga lokala och genuina spar-
banker samt andelsägda lokalbanker i syfte att garantera sparbankernas överlevnad 
och konkurrenskraft 

?? Att förnya sparbankslagen från 1987 och bredda huvudmannaskapet till småföretag 
och hushållskunder samtidigt som lagstiftningen ses över så att inte små sparbanker 
styrs på samma lagmässiga och finansiella villkor på marknaden som stora affärsban-
ker. 

 
Mitt syfte med denna artikel är inte att nagla fast Swedbank eller annan affärsbank vid någon 
slags skampåle utan endast att försöka påvisa att de lokala sparbankerna bör ifrågasätta de 
starka banden till en riskbenägen affärsbank. Risken är uppenbar att Swedbank bidrar till att 
utarma, inte stärka sparbankerna. De senaste veckornas och dagarnas utveckling på den inter-
nationella kapitalmarknaden borde stämma inte minst sparbankerna till eftertanke. Swedbank 
är och kan inte vara den garant för sparbankernas framtid som de många sparbankskunderna 



och landsbygden behöver. Tvärtom kan en risktagande affärsbank istället bli ett sänke för hela 
sparbanksrörelsen. 


