
En kundfientlig bankpolitik 
 
Om Leksands Sparbank skulle vilja etablera ett kontor i Mora och Orsa, vilket vore naturligt 
med tanke på att sparbankens kunder finns runt om i Siljanstrakten, skulle den inte tillåtas att 
göra så. Inte av svensk lag utan av Swedbank Om Norrbärke Sparbank i Smedjebacken skulle 
vilja öppna ett kontor i Ludvika, där många av sparbankens kunder finns, skulle Swedbank 
förbjuda även det.  
 
De cirka 65 lokala sparbanker vi har kvar i landet ligger mestadels i kommuner i mellersta 
och södra Sverige som sedan 1990-talets början haft en kontinuerlig befolkningsminskning. 
Det gäller inte bara hälften av sparbankerna i Dalarna utan även merparten av sparbankerna i 
t.ex. Småland, Östergötland och Dalsland. Denna utveckling betyder att sparbankernas 
kundunderlag i den kommun där bankens huvudkontor finns och där banken har sitt säte 
kontinuerligt riskerar att minska även de kommande åren. Sparbanksrörelsen kan därför mot 
sin innersta vilja gå mot en successiv sotdöd! 
 
Däremot kan affärsbankerna som mer och mer koncentrerar sin verksamhet till de växande 
större tätorterna, dit en stor del av landsbygdsbefolkningen ”tvingas” flytta av positiva och 
negativa orsaker (det kan ju vända men det kan ta tid), vänja sig vid ett snabbt ökande 
kundunderlag. Detta fenomen diskuterar vi alltför sällan trots att utvecklingen hotar 
landsbygdens framtida utveckling. 
 
Att Swedbank i praktiken kan hindra lokala sparbanker att öppna kontor i större och växande 
tätorter sammanhänger med att de lokala sparbankerna har ett samarbetsavtal om i första hand 
IT-system med Swedbank. I detta avtal finns inga regler om konkurrensbegränsningar – det 
skulle vara lagstridigt – utan man har en hemlig överenskommelse om att sparbankerna inte 
skall vara etablerade i orter där Swedbank vill tjäna pengar i egna kontor. 
 
Detta måste Riksdagen och sparbankerna själva sätta stopp för. Sotdöden är inte någon bra 
framtidsstrategi för en bankrörelse som svenska folket har nära sitt hjärta. 
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