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Sparbankerna i Sverige och andra europeiska länder tillhör de viktigaste aktörerna på den 
lokala och regionala kapitalmarknaden. Sparbanker finns i övrigt med skilda namn världen 
över. Trots att de drygt 60 sparbankerna i Sverige spelar en viktig roll för kapitalförsörjningen 
för både småföretag och hushåll i nästan hela landet uppmärksammas de alltför sällan. Detta 
är märkligt med tanke på den ofta avgörande roll de har för den ekonomiska tillväxten i sina 
områden. Vad hade t.ex. Ystad varit utan Sparbanken Syd, Arvika utan Westra Wermlands 
Sparbank och Leksand utan Leksands Sparbank? 
 
För landsbygdens utveckling är dessa lokalt präglade banker fundamentalt viktiga men de har 
också haft en central roll för framväxten av det moderna Sverige. Trots detta faktum hotas de 
sedan några år tillbaka från olika håll – av kommissionärsuttalanden från EU, 
affärsbanksanpassade lagar och regler, en allmän okunnighet bland många toppolitiker samt 
en stark knytning till en genuin affärsbank - Swedbank (SB). 
 
Alla som följt relationerna mellan Sparbanken Syd och SB och utvecklingen de senaste 
månaderna kan inte annat än konstatera att SB genom sitt agerande – ensidig avtals- 
uppsägning och fient ligt agerande via delägd sparbank i Skåne – visat att de brukar sin 
övermakt på klassiskt vis. Om Sparbanken Syd inte följer SB:s affärsideologi och strategier 
sparkas man ut. 
 
Dessa senare händelser men också SB:s uteslutningshot mot ursprungligen 17 små sparbanker 
aktualiserar argumenten för att frigöra sparbankerna från SB vars verksamhet jag i övrigt inte 
har några synpunkter på. Det finns minst fyra huvudskäl till att ifrågasätta de reella och 
formella banden med SB. 
  
Det första skälet är sparbankernas trovärdighet. De idag starka banden till SB utgör ett 
problem genom att SB bl.a. kan ställa relativt hårda och kommersiellt styrande krav på 
sparbankernas agerande. Sparbanken Eken i södra Småland bildades nyligen efter 
påtryckningar från SB mot sex små sparbanker.  
 
De fria sparbankerna behöver utveckla sin verksamhet på den lokala nivån och bidra till att 
rörelsen växer genom nyetableringar, ökat samarbete mellan sparbankerna samt genom att 
skapa nya tjänster, egna pensions- och sparfonder m.m. Idag är de i stort sett låsta till att sälja 
och marknadsföra SB:s produkter. 
 
SB är en affärsbank med de fördelar och risker detta för med sig. SB:s uppenbart riskabla 
expansion i bl.a. Baltikum och Ukraina kan som rapporter under den senaste tiden visat 
medföra stora risker även för sparbankerna, som bl.a. äger en stor del av SB. Swedbank kan 
säljas till en större kommersiell bank i Europa när som helst. Då kan sparbankerna i Sverige 
på ett ögonblick bli satta på pottkanten. 
 
Vi behöver dessutom se över sparbankslagen för att stärka sparbankernas kapitalbas, bredda 
huvudmannaskapet och öka samverkan mellan sparbanker i hela Norden. Idag går 
utvecklingen åt fel håll och hotar i värsta fall hela rörelsen. Att skapa helt fristående 
sparbanker kan vara en bra början! 
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