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Landets femte bankgrupp
får inte göras osynlig

Författaren Ingvar Körberg motverkar sitt syfte när han påstår att den lokala sparbanken 
är ett historiskt fenomen. För att ge landets 64 sparbanker möjlighet att konkurrera med 
storbankerna bör kapitaltäckningreglerna anpassas och förslaget om sparbanksaktier som
sparform återupplivas, skriver Öivind Neiman, vd för Sparbankernas riksförbund.

G
enom att osynliggöra de
drygt 60 sparbankerna –
landets femte största
bankgrupp – sätter för-
fattaren Ingvar Körberg

effektivt krokben för sina egna värde-
ringar när han på Di Debatt (9/2) 
argumenterar för mångfald i det
svenska bankväsendet.
I artikeln, liksom i den nyutkomna

boken ”Sparbanksidén”, argumente-
rar Körberg för den lokalt förankrade
banken som har samhällsnytta som
övergripande mål – i stället för ensi-
digt fokus på maximal vinst. Och Kör-
berg sörjer den utveckling som har lett
till att många sparbanker har lämnat
sitt ursprung och i stället blivit Swed-
bank – en av de fyra storbankerna, ett
börsnoterat bankaktiebolag.
I sak är vi  överens: det behövs mot-

vikter och alternativ till bankaktiebo-
lagen som associationsform på den
svenska bankmarknaden. Inte minst
behövs det sparbanker – banker som
styrs av representanter för lokalsam-
hället och som genom sin lokala 
förankring kan erbjuda bättre stöd till
företag och privatkunder än vad vinst-
maximerande storbanker med inter-

nationellt orienterade huvudkontor 
erbjuder.
Men Ingvar Körberg motverkar sitt

eget syfte när han ger läsaren intrycket
att svenska sparbanker bara är något
som har existerat i förfluten tid.
 ”Genom ’utvecklingen’ försvann den
lokala banken”, skriver Körberg. Det är
felaktigt och kan i värsta fall uppfattas
som ren historieförfalskning.
En kort nutida sparbankslektion är

alltså på sin plats: 
I dag finns det totalt 64 sparbanker

i Sverige, som samtliga styrs av princi-
perna om lokal förankring och sam-
hällsnytta. De är verksamma i cirka 120
av landets 290 kommuner. Var och en
är marknadsdominerande i sitt verk-
samhetsområde på såväl privat- som
företagsmarknaden. Efter de fyra stor-
bankerna kommer sparbankerna till-
sammans på femte plats när det gäller
in- och utlåningsvolymer till allmänhe-
ten, före exempelvis Danske Bank och
Länsförsäkringar Bank.
Visst kan man önska sig att spar-

bankerna vore fler och spelade en stör-
re roll än vad dagens totala marknads-
andel på 8 procent återspeglar. Men att
låtsas som om de inte finns är bara

möjligt för den som blundar hårt eller
aldrig rör sig utanför storstädernas
bredaste gator.

En utveckling och förstärkning av
sparbankerna vore bra för näringslivet
på de orter som i dag saknar sparban-
ker, liksom för hela bankväsendets sta-
bilitet. Sparbankerna har genomgåen-
de klarat de finansiella kriserna bättre
än bankaktiebolagen, och i samband
med den senaste finanskrisen var
sparbankernas kapitaltillskott avgö-
rande för att Swedbank kunde undvika
mycket allvarliga problem. 
I krisens kölvatten är det naturligt-

vis rätt att skärpa regleringen av bank-
marknaden på det sätt som nu sker 
i och med framväxten av de så kallade
Basel III-reglerna. Men jag delar ock-
så Invar Körbergs uppfattning om att
det är dags att vitalisera bankmarkna-
den och att utreda vad som krävs för att
få en större konkurrens mellan olika
associationsformer.
ºFör det första måste de pågående 
regelskärpningarna på bankmarkna-
den ta hänsyn till de olika karaktärer-
na och storlekarna hos dagens banker.
Stor vikt läggs helt naturligt på att ut-
forma reglerna så att de stora banker-

na tvingas till större stabilitet utan allt-
för negativa effekter. Men det är inte
rimligt att ställa samma krav på kapi-
taltäckning för en lokal bank som ald-
rig ägnar sig åt vare sig internationell
verksamhet eller spekulation i så kal-
lade hävstångseffekter. När krediterna
uteslutande ligger i lokala företag och
privathushåll är riskerna för bubblor
och orealistiska bedömningar mindre,
vilket också historien visar.
ºFör det andra bör finansmarknads-
minister Peter Norman snarast göra
verklighet av det förslag om spar-
banks aktier som hans företrädare
Mats Odell tog initiativ till. Inrättandet
av sparbanksaktier som sparform skul-
le förstärka möjligheterna för spar-
banker att fortsätta att utvecklas och
växa genom ytterligare en möjlighet
att skaffa kapital för sin verksamhet –
utan att ge upp principen om lokalt 
huvudmannaskap.
För att dessa två förslag alls ska ha

möjlighet att vinna gehör krävs först
och främst en debatt som utgår från
verkligheten. Den som vill vitalisera
och utveckla sparbanksidén har inget
att vinna på att osynliggöra landets
femte största bankgrupp.

Öivind
Neiman
vd, Sparbanker-
nas riksförbund

Vad SVT:s granskning av Ingvar
Kamprad och Ikea härförleden gav
ett exempel på var konsekvenserna
av den sedan 1970-talet förda 
närings- och skattepolitiken. Den
som gjorde sig en annan bild av
programmet, menar jag saknar
kunskap, insikt och bär på en rad
förutfattade meningar. Det förvånar
mig, med facit i hand, att just det
fria och oberoende SVT förefaller
tro att Ingvar Kamprad startade
Ikea med affärsidén att bedriva
skatteplanering. 
Har Janne Josefsson och

kollegerna på ”Uppdrag gransk -
ning” beaktat att Ingvar Kamprad
och Ikea har fått uppleva direkta
hot  i form av löntagarfonder och en
rad skatter och hinder som äventy-
rade företagets  framtid och
därmed tiotusentals arbetstillfällen
med skattebas här i Sverige? 
Löntagarfondernas arkitekt 

Rudolf Meidners ord till Hans Rau-
sing beskriver väl vad det var fråga
om: ”Den typen av företag, de 
familjeägda, ska vi inte ha i det
framtida Sverige”. Hans Rausing
frågade då om man inte kunde tän-
ka sig någon form av skatt eller av-
gift  för att undvika tvångsförsälj-
ning av familjeföretaget, varpå 
Meidner svarade: ”Det är inte möj-
ligt, ingen ska kunna köpa sig fri”.
Min egen uppfattning är solklar,

trots att den kan tyckas grov: 
Sverige tvingade en gång, bland 

annat  genom hot, bort några av
världens skickligaste entreprenörer, 
Ruben Rausing och Ingvar Kamp-
rad, samtidigt som det fostrade
dem båda till att bli mästare på
skatteoptimering. Inte för att de var
giriga eller ville undvika skatt, utan
för att deras företag skulle överleva. 

HANS BLÜCHER 
fd direktör i Tetra Pak

Ingvar Kamprad tvingades skatteplanera
BREV

Med marknaden sprider vi grön teknik

S
verige går före med våra 
nationella klimatåtgärder och
visar vägen för en grön 
utveckling.  2020 ska utsläp-

pen ha minskat med 40 procent. Höga
ambitioner driver på gröna investe-
ringar och den nödvändiga utveck-
lingen bort från beroendet av fossil
energi. 
Men vi räddar inte världens klimat

enbart genom åtgärder i Sverige. 
Alliansregeringens ambition är ock-

så att visa ledarskap för grön teknik-
utveckling och kraftigt sänkta utsläpp
i världen. Knäckfrågan är hur vi kan
minska klimatutsläppen och samtidigt
säkra en hållbar utveckling som lyfter
människor ur fattigdom? 

Den fortsatta utvecklingen av gröna
investeringar i fattiga länder, i form av
clean development mechanism, 
CDM, är avgörande. Genom det mark-
nadsbaserade systemet investeras 
i ny grön teknik i utvecklingsländer.
Projekten leder till såväl minskade kli-
matutsläpp som förbättrade levnads-
villkor i fattiga områden och hållbar 
utveckling i lokala samhällen. 
Här är några exempel: 

ºDen svenska satsningen på CDM fi-
nansierar en solenergianläggning 
i Tempégré i nordvästra Benin. El från
anläggningen levereras till det regio-
nala elnätet och ersätter elproduktion
baserad på fossila bränslen
ºI Tamil Nadu i Indien bidrar ett bio-
bränsleeldat kraftverk både till pro-
duktion av förnybar el och nya jobb. 
ºI Rwanda ordnar CDM-projektet 
filtrering och UV-rening av vatten med

hjälp av solenergi. Förutom att det ger
tjänligt dricksvatten ersätts stora
mängder ved som används för att rena
dricksvatten genom kokning, vilket 
i sin tur motverkar avskogning. 
Sverige arbetar sedan länge för 

förbättringar av de internationella 
klimatmekanismerna. Vi som tror på
effektiva marknadsbaserade styrmedel
har en skyldighet att trygga klimat-
nyttan. Vi ska givetvis säkerställa att
varje skattekrona till klimatet används
på ett effektivt sätt. 

Regeringen ger nu Energimyndighe-
ten i uppdrag att förbättra och säker-
ställa klimatnyttan av Sveriges gröna
investeringar genom CDM. Myndighe-
ten ska analysera hur klimatinveste-
ringarna bör fördelas över tiden. Inve-
steringarna ska fortsätta att komma
fler länder till del, och det ska vara säk-
rat att åtgärderna annars inte skulle ha
genomförts, så kallad  additionalitet. 
Sedan länge har det pågått ett om-

fattande krypskytte från  kritiker för att
misstänkliggöra EU:s utsläppshan-
delssystem. 
CDM kritiseras på liknande sätt. 

Klimatnyttan ska säkerställas, men det
vore olyckligt, både för klimatet och för
de människor vars liv förbättras, om vi
inte tar ansvaret att fortsatt fullt ut 
använda gröna investeringar i utveck-
lingsländer.  
Sverige ska vara det gröna före-

gångslandet även i hur vi nyttjar eko-
nomiska styrmedel. Därför kommer vi
även i fortsättningen att utveckla och
använda oss av smarta marknadsbase-
rade verktyg. 

”Det
behövs
motvikter 
till aktie-
bolagen 
på den 
svenska
bank-
mark -
naden.”

”Vi räddar
inte 
världens
klimat
enbart
genom
åtgärder 
i Sverige.”

”Exempelvis saknar rubrikerna
stöd i de intervjuer
som har genomförts.”
Rosenbad går till motangrepp mot Dagens Nyhe-
ters påståenden om att Fredrik Reinfeldt inte gillar
hyresrätter i Stockholm. Presschefen Roberta 
Aleniushar lagt ut egna ljudfiler från intervjuerna.
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