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Befria sparbankerna från Swedbank! 
 
Oron över vad som händer med den globala finansiella marknaden får en påspädning med 
dramatiska nyheter varje ny dag. Islands öde känns som en föraning av vad som i värsta fall 
skulle kunna hända även i Norden. Swedbanks ständ iga upp- och nedgång på börshimlen vi-
sar att även vi i Sverige är utsatta för en global finansierings- och spekulationskris. I ett sådant 
läge finns det anledning att inte bara fundera över effekter för inhemsk sysselsättning och 
nationella räntenivåer. Swedbanks snabba expansion som glupsk affärsbank i östra Europa 
kan få stora konsekvenser för svenska lokala sparbanker. 
 
I västra Sverige har vi en stark sparbanksrörelse och vi kunde nyligen läsa om den framgångs-
rika Orusts Sparbank i GP (25.9) med ett eget kapital på 740 miljoner, 11 miljarder i omsätt-
ning och en soliditet som är c:a 5 gånger större än snittet för affärsbankerna! Om denna rörel-
se måste vi slå vakt. Därför finns det anledning att granska sparbankernas relationer till af-
färsbanken Swedbank. 
 
Swedbanks egentliga födelse kom i samband med att sparbankerna i främst Göteborg och 
Stockholm spekulerat sig fram till en konkurs. För att ersätta (knappast rädda) dessa banker 
skapades 1992 Sparbanken Sverige AB (sedermera Swedbank) – inte som en ny sparbank 
utan som affärsbank – med de lokala sparbankerna och de regionala sparbanksstiftelserna som 
ägare. Idag är deras sammanlagda ägarandel drygt 30 %. Vid den tiden gick förändringarna i 
panikens tecken där man inte hann tänka igenom alla de följder som detta fick för de lokalt 
verksamma sparbankerna. 
 
Vad som sedan har hänt med sparbankernas relationer till Swedbank är bl.a: 

?? Att Swedbank blivit en fullfjädrad affärsbank styrd av en drivande bankledning med 
passiva sparbanksägare långt från styråran 

?? Att Swedbank mer och mer övergivit den landsbygd som skapade banken genom att 
lägga ned mängder av de kontor banken fick när de s.k. länssparbankerna blev stiftel-
ser och överlät kontoren på Swedbank 

?? Att Swedbanks samarbetsavtal med de lokala sparbankerna ensidigt använts av stor-
banken till att styra sparbankernas policy – främst användning av IT-system, uttagsau-
tomater, försäljning av aktier, obligationer och fonder 

?? Att Swedbank drivit 17 små lokala sparbanker till att antingen gå samman till större 
sparbanker, vilket direkt kan ändra bankernas lokala anknytning och policy, eller ute-
bli från det omfattande samarbetet 

?? 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 

?? Att Swedbank gjort alltmer riskabla storinvesteringar i östra Europa som kan visa sig i 
form av stora förluster de närmaste åren och som bidrar till den aktuella misstron mot 
banken. 

 
För de fristående sparbankerna är utvecklingen bland de internationellt aktiva affärsbankerna 
mycket oroande. Swedbanks agerande kan riskera hela sparbanksrörelsen i Sverige! För de 
som vill ha kvar genuina lokala sparbanker som Orusts, Tjörns, Tanums, Nordals Härads, 
Mjöbäcks och Alingsås sparbanker även i framtiden är dessa förhållanden viktiga att diskute-
ra. 
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Till skillnad mot affärsbankerna arbetar de lokala sparbankerna för ett lokalt geografiskt om-
rådes positiva utveckling. Sparbankerna finansierar nya eller ombyggda bostadshus, majorite-
ten av småföretagen, en stor del av de gröna näringarnas expansion samt nya entreprenörers 
inträde på marknaden. Överskottet används till att trygga spararnas insättningar men också för 
sponsring av kultur, idrottsföreningar, vissa infrastruktursatsningar och utbildning inom det 
område banken verkar. Detta har varit en förutsättning för att utveckla en stor del av de 
svenska landsbygdsregionerna. 
 
Landsbygden är på många håll – även i Västsverige – hotad när det gäller i första hand hur 
staten fördelar sina investerings- och driftsresurser. Infrastrukturen är ofta mycket eftersatt (se 
delar av t.ex. Dalsland och norra Västergötland), den statliga servicen utarmas och försvinner, 
polisväsendet representeras mest av frånvarande polis (utom i Svenljunga) och till detta 
kommer nedläggningar av livsmedelsaffärer, bank- och postkontor och nu senast drivme-
delsmackar. I ett sådant läge är tillgången till lokala sparbanker både ett måste och en stor 
möjlighet. 
 
När sparbankerna hade sin största utbredning i slutet av 1920-talet fanns nästan 500 lokala 
banker i hela landet. Idag saknas sådana endast i Jämtlands och Västerbottens län. Sparban-
kernas styrka är den lokala förankringen, den starka trovärdigheten med hög marknadsandel 
både vad gäller in- och utlåning, kreditgivningen till de många småföretagen och de nära rela-
tionerna med kunderna. Att vinsterna stannar i trakten 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. 
 
Om sparbanksrörelsen skall klara aktuella och framtida utmaningar behöver den bli ännu mer 
lokalt förankrad, större via nya lokala banker och byggd på egna tjäns ter. För att uppnå detta 
krävs i första hand: 
 

?? Att sparbankerna och de regionala stiftelserna säljer aktierna i Swedbank och blir helt 
fristående 

?? Tillsammans med sparbankerna i Norden och bl.a. Andelsbankerna i Finland bygger 
upp ett starkt samarbete till stöd för hushåll och småföretag och en uthållig ekonomisk 
tillväxt inom i första hand landsbygdsregionerna. 

 
Nu måste sparbankernas huvudmän ta ställning till framtiden. Träd fram ur anonymiteten och 
stärk sparbanksrörelsen – medan tid är!  


