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      2015-07-13 
Stängda banker – inte bara i Grekland 
 
Under sommarens debatt om bankbristen i Sverige har olika röster hörts. I Stockholm 
behövs inga banker, menar en debattör som citerades i Lunchekot måndagen den  
22 juni. Debattören har antagligen snabbt bredband och varken behov av krediter eller 
kontanter. Skulle ändå behov uppstå, finns ett stort antal banker sannolikt inom 
gångavstånd.  
 
På landsbygden däremot har vi i Sverige vårt lokala Grekland: bankerna är stängda och 
borta. Skillnaden är att detta läge inte går över efter politiska överenskommelser.  
I Sverige är det marknaden som bestämt att de människor som valt att bo på 
landsbygden och i mindre orter inte ska ha bankservice.  
 
I Jämtlands län är det i genomsnitt mer än fyra gånger så långt avstånd jämfört med 
Stockholms län till någon plats där man kan ta ut kontanter, knappt 7 respektive cirka 
1,5 km. 
 
Över 770 000 människor har minst 10 km till närmaste plats för kontantuttag och av 
dessa har fler än 133 000 längre än 20 km. Cirka 37 000 personer får ta sig 30-40 km 
och omkring 19 000 har längre än 40 km. Statistiken från Tillväxtanalys avser 2014 och 
bygger på bofast befolkning. Avståndet till en ”riktig” bank är med största sannolikhet 
ännu längre.  
 
Debattören som hördes i Lunchekot sköter sannolikt sina betalningsärenden med kort, 
mobiltelefon eller via sin Internetbank.  
 
Det kan man göra i städer och i tätorter. Det påtalas ofta med stolthet att 
bredbandstäckningen i Sverige är hög, då över 50 % av befolkningen har tillgång till 
minst 100 Mbit/sekund. Det är dock en sanning med modifikation. På landsbygden har 
idag endast ca 13 % av befolkningen snabb anslutning till Internet mot över 60 % i 
städerna. Tar man hänsyn till Sveriges yta, ökar den digitala klyftan.   
 
Många har upplevt den svajiga täckningen för mobiltelefoner i Sverige, ofta vid tillfälliga 
besök på landsbygden. För landsbygdsbor är detta vardagen. Det är svårt att få fram 
tillförlitlig statistik om mobiltäckningen. 	  
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Vad får detta permanenta ”Greklands-läge” för konsekvenser? 
 

• Företag och handel kan på sina håll inte erbjuda betalning via annat än kontanter. 
Resultatet blir försämrad service för såväl permanent boende som exempelvis 
turistande stadsbor och uppenbar risk för minskad försäljning, vilket i 
förlängningen kan innebära nedläggning av serviceföretaget. 
 

• Företag, föreningar och enskilda som hanterar kontanter kan inte sätta in 
pengarna i någon box utan att åka 5-10 mil, ofta ännu längre. Man kan anta att 
dessa resor inte sker varje dag, utan att man istället samlar på sig kontanter vilket 
innebär en stor säkerhetsrisk för dem som transporterar kontanter utan något 
medföljande skydd. Bland annat Radio Gävleborg har rapporterat om detta.  
 

• Bostadsbyggare och företagare får inga lån, då bankernas kreditavdelningar finns 
i storstäderna och inte känner till kunderna på landsbygden – kunder som för 
övrigt mycket sällan orsakar kreditförluster. Den omöjliga situationen för den som 
vill bosätta sig, och för ändamålet köpa eller bygga fastighet i glesbygd, belystes i 
Sveriges Radios program ”Kluvet land” den 8 juli.  
 

• Om det finns en dagligvarubutik, är den ofta räddningen då den kan fungera som 
”uttagsautomat”.  Butiker som erbjuder denna tjänst finns dock inte överallt och i 
spåren av den pågående butiksdöden riskerar det att bli ännu färre.  

 
• Företag och myndigheter väljer att inte etablera sig på landsbygden. Befintliga 

verksamheter kan välja att flytta. Det är svårt att bygga. Förutsättningar för ett 
gott liv på landsbygden minskar. Urbaniseringen tilltar.  

 
Våra förslag  
 

1.  Regering och riksdag måste snarast besluta om en konkret digital agenda:  
En nationell strategi för etablering av fiberkabel för snabbt bredband till alla hushåll 
och företag. Om den statliga, befintliga infrastrukturen tas tillvara blir knappast 
kostnaden 40-50 miljarder, vilket nämnts i sammanhanget. Detta är en grund för lika 
förutsättningar att bo och verka i hela Sverige. Exempelvis i Finland finns en nationell 
strategi att ingen ska ha längre än två km till en fiberanslutning.  
 
2. Ett i regleringsbrev, ägardirektiv eller liknande uttalat ansvar för statliga finansiella 
aktörer att finnas tillgängliga i hela landet. Jämför Apoteket AB:s skyldighet att ha 
apoteksservice. Vi har exempelvis Nordea, PostNord, SBAB med flera helt eller 
delvis statligt ägda finansiella institutioner som skulle kunna ha detta 
samhällsuppdrag. En målsättning bör sättas för hur långt avstånd det är acceptabelt 
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att ha till betalservice. 
 
3. Nya planerade banketableringar behöver komma till stånd. Enligt våra källor finns 
svårigheter för exempelvis fria sparbanker att etablera sig på grund av motstånd från 
andra aktörer, som man är beroende av för bland annat tekniskt samarbete. 
 
4. Statliga stöd, fungerande lånegarantier och/eller subventioner, till 
bostadsbyggande. Jämför de välutvecklade systemen i våra grannländer Norge 
(Husbanken) och Finland (statliga lån). 
 
5. Det är bra med det nya förslaget om driftsstöd till lanthandlare som presenterades 
under våren i utredningen ”Service i glesbygd”. Om förslagen genomförs kan 
sannolikt ett antal butiker i yttersta glesbygd räddas. Därmed kan även viss 
betalservice erbjudas.  
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