
En rubrik som handlar om 
presentationens innehåll

Lokal finansiering –  

nu och i framtiden



Westra Wermlands Sparbank 
• Traditionell fristående sparbank i västra Värmland 

• Sju kontor i tre kommuner 

• Ca 100 anställda 

• Stort fokus på kundnöjdhet – i topp i SKI de senaste åren 

• Eget kapital 1.830 MSEK soliditet 24,7 % 

• Resultat 135 MSEK räntabilitet 6,2 % 

• Marknadsandel privat 58 % företag 68 % 

• Enhandsengagemang ca 250 MSEK



Bankens syfte

• Skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra 
kunder, samt bidra till att utveckla bygden



Vad är Sparbanksidén  
år 2014?
Är Sparbanksidén att vara som en storbank” och använda 

pengarna man tjänar till samhällsnytta eller finns det ett värde i 
att vara just en lokalt verkande Sparbank och säkerställa en väl 
fungerande finansiell infrastruktur i vårt område? 

!
!

Vi tror på det sistnämnda.



Vilka strategiska val kommer av detta?
• Komplett utbud av finansiella tjänster 
• Personlig bankservice 

• God tillgänglighet 
• Starkt lokalt kontorsnät 
• Snabba lokala beslut 
• Återinvestera vinster och inlåning i området 
• Marknadsmässiga priser, men ej lågprisbank 

• God tillväxt och höga marknadsandelar 
• Lönsamhet som vårdar självständighet



Bankens värderingar

• Pålitlighet 

• Professionellt agerande 

• Ömsesidigt förtroende 

• Alla behandlas med respekt 

• Kundens och bygdens bästa före kortsiktig ekonomi



Vad betyder lokal finansiering i praktiken 
jämfört med storbanker?

• Alla våra beslut om västra Värmland fattas i västra 
Värmland av folk som bor och verkar i västra Värmland 

• Vi engagerar oss i den lokala företagsutvecklingen 
mycket mer kraftfullt 

• Vi stöttar företag i kris på ett helt annat sätt 
• Vår funding gör att vi kan ha mindre tvära kast på 

marginaler 
• All vår intjäning återinvesteras i västra Värmland



Stora europeiska 
sparbankskonstellationer
!

• Österreichischer Sparkassenverband, Österrike55 banker, 13 000 anställda 

• Sparkassen Finanzgruppe, Tyskland  445 banker, 251 000 anställda 

• ACRI, Italien    43 banker, 35 000 anställda 

• BPCE, Frankrike   18 banker, 152 000 anställda 
• SNS Reaal, Nederländerna     1 bank, 3 200 anställda 

• Sparebankforeningen i Norge  122 banker, 24 000 anställda 

• CECA, Spanien    45 banker, 133 000 anställda 

• Swedbank och SR, Sverige   64 banker, 22 000 anställda 

• Lloyds TSB Group, Storbritannien   1 bank, 120 000 anställda !
•  

Sparbanksidén finns på många ställen



Sammanfattning sparbanker i Europa

• Den utveckling vi har sett i Sverige finns på olika sätt över hela 
Europa 

• I vissa marknader konkurrerar sparbanker (Spanien, Norge) i 
andra samarbetar de (Tyskland) 

• Sparbanksidén har på många ställen förlorat betydelse med 
tiden 

• Det finns inga bevis för att banker som har lämnat 
sparbanksidén långsiktigt har ökad lönsamhet 

• Det går att vara effektiv och ha en stark sparbanksprofil



Omvärldsförändringar  

• Lagkrav på soliditet och likviditet kommer att höjas för 
banker 

• Regelverket alltmer komplext – ingen / liten skillnad i 
myndigheternas syn på sparbanker och storbanker 

• Borttagande av momsgrupper minskar vår möjlighet att 
konkurrera på lika villkor



Framtiden för lokal finansiering – möjligheter och 
hot  

• Det finns ett behov av alternativ på bankmarknaden som 
fokuserar på den lokala marknaden 

• Regelverken ett hot mot antalet sparbanker 
• Inflyttning till storstäderna hot och möjlighet för sparbanker 
• Kommer kunderna att uppskatta den personliga relationen 

i ett – alltmer – digitalt samhälle? 
• Trenden de senaste åren har varit mot höjda 

marknadsandelar för sparbanker



 Det är Sparbankstider nu…

• Finns behov av alternativ till storbankerna 

• Storbankerna fokuserar på storstäderna 

• Småskalighet uppskattas alltmer 

• Den personliga relationen värderas av kunderna genom lojalitet 
till banken 

• Den nya tekniken verkar till vår fördel på många sätt




