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Förord 

 

Jag var under 1980-talet VD för Första Sparbanken, Sveriges största spar-

bank med runt 2000 anställda och 150 kontor, alla i Stockholm och Göte-

borg. Det var en fascinerande #d, bland annat e9ersom den var så turbulent. 

Sparbankerna var nordens största bankgrupp, på många sä� framgångsrik 

men också med stora problem och interna motsä�ningar. Turbulensen 

handlade #ll exempel om hur de stora sparbankerna, inklusive min egen 

bank Första Sparbanken, skulle samarbeta och organiseras. Men det som 

framförallt rörde upp känslor var frågan om sparbankerna skulle kunna byta 

företagsform, konvertera från sparbank #ll ak#ebolag. Det föreslog jag vid 

årsmötet med Svenska Sparbanksföreningen 1986 och blev, bildligt talat, 

kölhalad. Alla var emot. Tre år senare var alla stora sparbanker ak#ebolag, 

och Sparbanksgruppen AB, det som idag är Swedbank, bildad. En metamor-

fos hade inträffat på kort #d. Boken är min bild av vad som skedde under det 

här decenniet. Det blir e� stycke bankhistoria. 

 

Två kapitel i boken är dikterade ”när det hände”, det gör inte texten #ll nå-

gon li�erär upplevelse, men den lever i ordets bästa mening. Tre kapitel är 

analy#ska, genomarbetade texter, och e� kapitel är en lång intervju. En del 

av de�a är #digare publicerat, annat har legat i skrivbordslådan oläst under 

e� par decennier. Jag avslutar med: ”Några högst personliga reflek#oner 25 

år e9eråt”. 
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Vem kan tänkas vara intresserad av en sådan här bok? Ja, kanske några av 

dem som var involverade i processen. Kanske några fd Första Sparbankare. 

Kanske några akademiker, ekonom-historiker med intresse för svensk bank-

historia, eller forskare som sysslar med beslutsprocesser. För det mesta i 

boken handlar om hur stora företag och organisa#oner fa�ar beslut. Kanske 

mina barn, Nina och Andreas, för a� de en gång bä�re skall förstå vad 

pappa, ständigt på jobb eller resa, gjorde under deras uppväxDd. Kanske 

några få andra. Det blir inte så många. Trots allt, det måste man inse, har 

världen lagt det här kapitlet bakom sig sedan länge. Jag kände a� det ändå 

kunde vara värt a� dokumentera min bild av det som hände. 

 

Boken i sin pappersversion finns bara i begränsad upplaga. Däremot kan den 

gra#s laddas ner på min hemsida (www.karlhenrikpe�ersson.se). Där har 

också manuskriptet legat för synpunkter under något halvår. Jag tackar alla 

som läst och tyckt för kommentarerna, och samtalen. 

  

 

  Groveda i februari 2013 

 

 Karl-Henrik Pe�ersson 
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Det en läsare bör veta om sparbankerna  

Sparbankerna som grupp, sparbanksrörelsen, bestod under 1980-talet, den 

period boken handlar om, av e� drygt hundratal sparbanker, de allra flesta 

var små banker, o9a framgångsrika på orten eller i kommunen där de ver-

kade. Orust Sparbank skulle kunna vara arketypen. Den gruppen småspar-

banker svarade sam#digt för bara en mindre del av sparbanksrörelsen. Det 

var istället en handfull mycket stora sparbanker – Första Sparbanken (Stock-

holm/Göteborg), Sparbanken Kronan (sydöstra Sverige), Sparbanken Skåne, 

Sparbanken Norrland etc., som i mi�en av 1980-talet dominerade spabanks-

rörelsen mä� i #ll exempel inlåning, antal kontor, antal anställda etc. Första 

Sparbanken var 1985 Sveriges Kärde största bank alla kategorier. När Spar-

banken Alfa (Jönköping, Skaraborg, Värmland, Östergötland och Gotland) 

bildades 1986 var den av samma storleksordning som Första Sparbanken. 

 

Sparbanksrörelsen hade sedan decennier också e� andra ben, ”central-

organen”, centrerade kring två enheter: Sparbankernas Bank respek#ve 

Svenska Sparbanksföreningen, båda i Stockholm. Sparbankernas Bank, spar-

bankernas ”centralbank”, bedrev en stor egen bankverksamhet, och genom 

do�erbolag typ Spintab, Robur, Industrifinans erbjöds sparbankernas kun-

der bolån, ak#efonder, finansbolagsfinansiering, och andra finansiella tjäns-

ter. Svenska Sparbanksföreningen var sparbankernas branschorganisa#on, 

men också, via do�erbolag, en betydande producent av service för de en-

skilda sparbankerna, vik#gast var Sparbankernas Data AB (Spadab). 

 

Sparbanksrörelsen så definierad var vid den här #den, som jag just antydde, 

nordens största bankgrupp. 1987 hade exempelvis ”sparbankskoncernen” 

en balansomslutning på 362 miljarder kronor, och var därmed betydligt 

större än någon av de tre stora svenska affärsbanksgrupperna (SEB, SHB och 

PK-banken).  

 

En sak är vik#g a� förstå. En sparbank är en juridiskt fristående enhet, var 

och en med egen styrelse och ledning. Hade #ll exempel Första Sparbankens 

styrelse bestämt något kunde ingen annan inom sparbanksrörelsen över-
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 pröva det beslutet. Sparbanksrörelsen bestod med andra ord av en fede-

ra#on av suveräna företag, som i sin tur gemensamt ägde och kontrollerade 

centralorganen, Sparbankernas Bank och Svenska Sparbanksföreningen. På 

den punkten var skillnaden stor mot hur affärsbankerna var organiserade. 

SEB-koncernen som exempel var en ägarmässigt sammanhållen enhet. Det är 

lä� at förstå a� i denna strukturella skillnad fanns grogrunden för många av 

de problem som kom a� diskuteras så intensivt inom sparbanksrörelsen un-

der 1980-talet, och som den här boken kommer a� handla om. 

    En y�erligare sak är vik#g a� känna #ll. 

 

En sparbank är en sparbank 

Sparbank som företagsform är unik. Den skiljer sig från ak#ebolaget, den 

vanligaste företagsformen, alla affärsbanker är ak#ebolag, där det finns 

ägare och vinsten kan delas ut. En sparbank saknar ägare och är icke-

vinstutdelande, och påminner i det avseendet om en NPO (Non Profit Orga-

niza#on). Verksamheten styrs istället för av ägarna på en bolagsstämma som 

hos ak#ebolaget, av e� antal huvudmän på e� huvudmannasammanträde. 

Huvudmännen utser sparbankens styrelse. 

Sparbank som företagsform blev en infekterad diskussionspunkt inom spar-

banksrörelsen under senare delen av 1980-talet. Den löstes upp genom 

bildandet av Sparbanksgruppen AB 1989. Den prak#ska innebörden var a� 

alla större sparbanker konverterade #ll ak#ebolag. 
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Kapitel 3 

Exit sparbank? 
Dags att ifrågasätta sparbank som företagsform 

 

 

Det hade nu gå� nästan tre år sedan anförandet i Sande$ord (”Sparbank-

erna på offensiven”, se föregående kapitel). Jag hade steg för steg blivit mer 

och mer övertygad om a� sparbankernas företagsform, en unik s,-elsekon-

struk,on, hade stora konkurrensnackdelar. Den låg på tvärs mot fram,den. 

Företagsformer med e� diffust ägande – och sparbank är en sådan – skulle 

med ,den få det allt svårare i konkurrensen. Effek,viteten, och särskilt 

branscheffek,viteten, skulle inte kunna upprä�hållas på konkurrenternas 

nivå. Riskkapitalförsörjningen skulle förr eller senare komma a� bli e� pro-

blem helt enkelt e-ersom affärsbankerna, den stora konkurrenten, billigare 

och enklare kunde ordna det riskkapital som expansionen krävde. Ju större 

sparbank, desto tydligare skulle det här konkurrenshandikappet bli. 
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”Exit sparbank” är e� anförande vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte 

den 9 oktober 1986 (publicerad i en småskri- några veckor senare, i novem-

ber 1986). Anförandet hölls på ini,a,v av Jan Rydh, Sparbanksföreningens 

VD. Det hedrar honom. För han var, minst sagt, motståndare ,ll tanken a� 

sparbankerna skulle kunna bli ak,ebolag. Kanske tänkte han a� han genom 

mi� anförande skulle vi få en diskussion på årsmötet som kunde föra frågan 

åt sidan en gång för alla. Årsmötet var inte vilken sammankomst som helst. 

Det var årets vik,gaste samling av sparbanksrörelsens ledande företrädare, 

både förtroendemän och bankchefer. Det fanns all anledning a� tro a� en 

majoritet av deltagarna, särskilt förtroendemännen skolade som de var i 

tradi,onellt sparbankstänkande, skulle komma a� tycka a� Karl-Henrik 

Pe�ersson hade fel.  

 

Någon har sagt, sant eller falskt, a� aldrig ,digare har så många e-er e� 

anförande på e� årsmöte i Svenska Sparbanksföreningen valt a� gå upp i 

talarstolen och kommentera det som sagts. Folk stod i kö. Och det tanke-

väckande är a� alla som tog ,ll orda, alla utan undantag, ansåg a� jag hade 

fel. Ändå dröjde det bara tre år innan det jag hade argumenterat för, a� de 

stora sparbankerna måste bli ak,ebolag, blev verklighet. Jag säger inte det 

för a� framhålla min egen profe,ska förmåga. Mera för a� peka på den 

ovilja a� tänka i nya banor, och den konserva,sm, som kan finnas hos 

idéburna rörelser när verkligheten inte längre stämmer med idén. Jag har 

svårt a� komma på e� bä�re exempel än sparbankerna under 1980-talet. 

 

Texten är intakt från 1986. Däremot har e� antal av de grafer som fanns 

med tagits bort. 
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 Exit Sparbank? 

"Sparbankerna har trendmässigt förlorat 

på såväl in- som utlåningssidan under 

lång #d." 

(Affärsvärlden, 1985, nr 5) 

 

Tidningen Affärsvärldens konstaterande är korrekt. Sparbankerna har under 

lång #d förlorat mark på marknaden. Den insikten måste givetvis vara den 

centrala frågeställningen för varje person som känner ansvar för sparbanks-

rörelsens fram#d. Den måste bilda bas för en diskussion utan skygglappar 

där även den känsligaste frågan av alla, sparbankernas speciella företags-

form, tas upp #ll förutsä�ningslös granskning och eventuell omprövning. Det 

är sy9et med denna genomgång. 

 

En sak måste slås fast från början. Bilden av sparbankernas utveckling är 

ingalunda enbart nega#v. E� antal framgångsrika produktlanseringar på 

privatmarknaden har starkt oroat konkurrenterna. Miljonkontot kan vara e� 

exempel på det. Sparbankernas Bank har tagit andel från storbankerna på 

bland annat energifinansieringsområdet och på företagscer#fikatsmark-

naden. Strukturprocessen har tagit fart och få� bredd genom #llkomsten av 

#ll exempel Sparbanken Skåne, Sparbanken Norrland, Nya Sparbanken – och 

inte minst genom bildandet av Sparbanken Alfa som blir i samma storleks-

ordning som Första Sparbanken. 

 

Men det verkligt glädjande är a� sparbankerna har tagit lönsamhetsandel 

från affärsbankerna. År 1975 svarade sparbankerna för bara 20 % av affärs-

bankernas och sparbankernas samlade rörelseöversko� i miljarder kronor. 

10 år senare hade andelen s#git #ll 25 %! Granskar man mera i detalj den 

här utvecklingens orsaker finner man a� det är sparbankernas så kallade 

övriga intäkter – samtliga rörelseintäkter exkl. räntene�o – som bär upp 

merparten av förändringen. Det i sin tur har väsentligen två förklaringar.  
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Sparbankerna har lärt sig a� som affärsbankerna ta betalt för vissa tjänster 

via avgi9er och provisioner. Det gäller inte minst avgi9er i samband med 

kreditgivningen. Sparbankerna har också i snabb takt utvecklat de delar av 

bankrörelsen som regelmässigt är provisionsbetalda snarare än räntene�o-

betalda, #ll exempel fond- och notariatrörelsen, delar av utlandsverksamhet-

en etc.  

 

Även när lönsamheten mäts som räntabilitet på eget kapital har sparbanker-

na under senare år kunnat hävda sin ställning. Sparbankernas räntabilitet blir 

inte bara för varje år högre än affärsbankernas, gapet vidgas. Mäts däremot 

räntabiliteten före ska� enligt den så kallade Bankföreningsmodellen har 

affärsbankerna forSarande högre avkastning än sparbankerna. 

 

Det här är den ljusa delen av bilden av sparbankerna. Vitaliteten i produktut-

vecklingen. Den pågående strukturomvandlingen och, inte minst vik#gt, den 

rela#vt förbä�rade lönsamheten under det senaste decenniet. 

 

Den mörka delen av bilden är den som beskriver marknadsutvecklingen. 

Med samma beskrivningsmetod som gäller för "lönsamhetsandelen" kan vi 

bara konstatera a� sparbankerna under den senaste #oårsperioden har för-

lorat i det närmaste 10 procentenheter av marknaden, från a� ha svarat för 

ca 31 % av affärsbankernas och sparbankernas samlade totala kapitalanskaff-

ning år 1975 #ll 22 % år 1985. 

 

Det går med visst fog a� hävda a� en sådan beskrivning inte gör sparbanker-

na full rä�visa. Det senaste decenniets alla finansiella obalanser – inte minst 

det under perioden stora, snabbt växande budgetundersko�et – har skapat 

gigan#ska likviditetsanhopningar hos stora företag och ins#tu#oner vilka 

tradi#onellt är affärsbankernas kunder, och vilkas banklikviditet följaktligen 

också hamnar på affärsbankernas kapitalanskaffningssida. Det är också 

affärsbankernas företagskunder som under dessa år svarar för merparten av 

"kapitalimporten", det vill säga den utlandsfinansierade delen av bankverk-

samheten. Det är ingen #llfällighet a� det i första hand är de tre storbanker-
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na – PK-banken, SE-banken och Svenska Handelsbanken – som tagit mark-

nadsandel (mä� som total kapitalanskaffning) under perioden från 1975. 

Förlorarna är inte bara sparbankerna utan också i de�a perspek#v provins-

bankerna och föreningsbankerna. 

 

Men även när denna typ av påverkan är eliminerad genom a� vi inskränker 

analysen #ll inlåningen från allmänheten (som #ll exempel för affärsbanker-

na 1985 bara svarade för 27 % av balansomslutningen) kvarstår bilden av en 

marknadsförlorande sparbanksrörelse, i själva verket förstärks och förtydli-

gas trenden när #dsperspek#vet dras ut #ll e� antal decennier.  

 

I de�a långsik#ga perspek#v framstår också de privata affärsbankerna över-

raskande nog som en av förlorarna, särskilt var det fallet under periodens 

första tre decennier. Den statligt ägda bankverksamheten (Postsparbanken, 

Sveriges Kreditbank, PK-banken) har vunnit marknadsandelar, från så go� 

som ingen#ng omkring år 1920 #ll 23 % i mi�en av 1980-talet. Förenings-

bankerna, som prak#skt verkat endast under e9erkrigs#den, har idag ca 8 % 

av marknaden, också det en mycket framgångsrik, trendmässigt ihållig mark-

nadspenetra#on. 

 

Men som sagt, den bankgrupp som utan jämförelse mest tydligt framstår 

som förlorare under perioden är sparbankerna. I det närmaste linjärt trend-

mässigt har sparbankerna sedan 1930-talet förlorat ca 10 procentenheter av 

marknaden (från ca 40 % i början av 1930-talet #ll drygt 30 % i mi�en av 

1980-talet). Det är den bistra sanningen. Det är inga #llfälligheternas olyck-

liga omständigheter eller övergående problem som den talar om. Den säger 

kort och go� a� under minst 50 år har sparbankerna varit förlorarna på 

marknaden. 

 

Bilden är inte alls okänd. Men den möts då och då av ledande sparbanksfö-

reträdare med argument och aDtyder som enligt min mening inte är överty-

gande, ibland #ll och med direkt missvisande. 
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Det är #ll exempel inte rä� och rä�vist a�, som inte så sällan görs, 

"konsolidera" sparbankernas utlåning med Spintab-gruppens utlåning och 

då kunna slå fast a� marknadsandelarna, mä� från utlåningssidan, under 

#ll exempel 1980-talet i det stora hela varit konstanta. Det är inte sparban-

kernas förtjänst a� Spintab-gruppens företag varit innova#va, aggressiva 

och därmed framgångsrika och också vunnit marknadsandel på denna del 

av bostadsfinansieringsmarknaden. Faktum kvarstår även vid e� sådant 

räknestycke.  

 

En annan förklaring som då och då hörs är a� hänvisa #ll a� sparbankerna 

ute i landet har hävdat sin ställning och förlorarna är storstadssparbanker-

na, i synnerhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en självklarhet a� 

har sparbankerna förlorat marknad har man gjort det i första hand på de 

delmarknader där vid varje #dpunkt merparten av likviditeten har funnits 

och där sparandet har vuxit snabbast – och det är, i synnerhet under e9er-

krigs#den, i landets största städer och kommuner. Det är en högst rimlig 

hypotes a� anta a� sparbankerna när marknaden mäts som total kapitalan-

skaffning under den senaste 10-15-årsperioden har varit förlorare på mark-

naden i landets 10-15 största kommuner och hållit sin ställning, i många fall 

förstärkt den, i övriga kommuner. Den bilden bara speglar det som #digare 

sagts, a� det varit affärsbankerna, och främst storbankerna, som bäst ha9 

#llgång #ll storlikviditeten. När "äpplen jämförs med äpplen", när utveckl-

ingen på främst hushållsmarknaden i storstadsområdena respek#ve ute i 

landet jämförs är inte storstadssparbankerna förlorare vare sig resultat- 

eller marknadsmässigt. Snarare tvärtom. Första Sparbanken har #ll exempel 

idag högre lönsamhet än genomsni�et av sparbanker, växer snabbare än 

sparbankerna i övrigt, och ökar sina marknadsandelar. 

 

Ingen lek med sta#s#k, än mindre retorik, kan tyvärr undanskymma det 

faktum a� sparbankerna är förlorarna på bankmarknaden under 1900-talet. 

Ser man utvecklingen i termer av företagsform och fördelar inlåningsmark-

naden för perioden 1918-1985 på respek#ve affärsbank (= summan av de 

privata affärsbankerna och PK-banken), föreningsbank och sparbank är det 
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bara a� konfronteras med den nakna verkligheten a� sparbank är den enda 

företagsform som är marknadsförlorare – de två andra, jordbrukskas-

sorna/föreningsbankerna respek#ve affärsbankerna är båda vinnare. 

 

En svag marknadsutveckling är givetvis bara symptom på problem som ligger 

djupare. Orsakssammanhangen är komplicerade. Det finns emeller#d enligt 

min mening tre skäl #ll sparbankernas marknadsmässiga krä9gång, tre skäl 

vilka framstår som tydligare och tyngre än andra. 

1. Sparbankernas affärsidé och samhällsroll är diffus 

2. Sparbankernas spli!rade organisatoriska struktur ger handi-

kapp på vissa marknader och beslutströghet i strategifrågor 

 

[Under dessa två punkter upprepas argumenta#onen i ”Sparbanken på 

offensiven”, se föregående kapitel.] 

 

Det tredje elementet, och det vik#gaste, är förknippat med sparbank som 

företagsform. Det är också den fråga som analysen och framställningen i 

fortsä�ningen helt skall fokuseras på. 

3.        Sparbankerna har e! handikapp genom sin företagsform 

Sparbank är en unik företagsform, starkt påminnande om en s#9else, men 

utan a� vara det i associa#onsrä�slig mening. En sparbank är en sparbank. 

På en punkt är skillnaden stor gentemot de två andra företagsformerna på 

bankmarknaden. En sparbank har inga ägare som ak#ebolaget (affärsbank-

erna) eller den ekonomiska föreningen (föreningsbankerna). Den styrs som 

högsta organ av en huvudmannains#tu#on, där huvudmännen #ll häl9en 

väljs av kommunala församlingar, #ll häl9en av sig själva. 

 

Sparbank som företagsform har nackdelar och handikapp gentemot affärs-

bank som företagsform i främst två avseenden. 
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(1) Ak*ebolagsformen är överlägsen i effek*vitetshänssende  

Jag frågade för en #d sedan Bengt Skoglund, #digare framgångsrik VD i Spar-

banken Skaraborg och nu mera VD i konkurrenten, Skaraborgsbanken, vilka 

de vik#gaste skillnaderna mellan a� vara VD i en sparbank och en affärsbank 

var. Han pekade på två skillnader, båda högst tankeväckande. Den första var 

a� känslan för lönsamhet och effek#vitet hade gå� mera på djupet och 

bredden i affärsbanken än i sparbanken. Det är en intressant iak�agelse helt 

enkelt e9ersom Sparbanken Skaraborg under lång #d #llhört landets mest 

lönsamma sparbanker. 

 

Den andra iak�agelsen är närmast en självklarhet men det gör kanske inne-

börden så mycket mera tydlig. VD:s ställning i e� ak#ebolag med en stark 

ägare är i prak#ken så stark som han själv som VD är framgångsrik. En fram-

gångsrik VD i en sparbank har givetvis också en stark ställning – men det har i 

prak#ken också, och där finns skillnaden, den medelmåDge och #ll och med 

svage verkställande direktören. Det fordras näst in#ll gravt tjänstefel för a� 

en VD i en sparbank skall tvingas lämna sin posi#on, hur mycket mismanage-

ment och marknadsförluster där än må vara. Paradoxalt nog är ak#ebolaget i 

denna mening en väsentligt mycket mera "demokra#sk" företagsform. Ut-

sortering av svagt management är inbyggd i systemet. 

 

E� #llägg är vik#gt a� göra. Effek#viteten i företagsspecifik mening är med 

all säkerhet lägre i sparbank än i affärsbank. Men de�a är inte den mest be-

tydelsefulla aspekten på sparbankernas effek#vitetshandikapp #ll följd av 

företagsformen. De verkligt stora effek#vitetsförlusterna är hänförliga #ll 

vad som skulle kunna kallas branscheffek#viteten, det vill säga #ll i vilken 

utsträckning "branschen" sparbank är mer eller mindre effek#v än "bran-

schen" affärsbank. De�a vidare effek#vitetsbegrepp ve�er mot sådant som 

god strukturell anpassningsförmåga #ll ändrade marknadsförhållanden i 

makroperspek#vet (#ll exempel förskjutningar i sparandet mellan olika fi-

nansiella sektorer), snabbheten i strukturra#onaliseringen, den tekniska och 

marknadsmässiga utvecklingsnivån etc. 
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Det är min bestämda uppfa�ning a� när effek#vitetsbegreppet ges denna 

vidare tolkning är skillnaden mycket stor mellan ak#ebolag och sparbank – 

#ll sparbanks nackdel. Det är av allt a� döma också de�a breda perspek#v 

som fd generaldirektören i Bankinspek#onen Sten Walberg hade för ögonen 

när han i e� anförande i mars 1986 behandlade sparbank som företagsform: 

 

I sparbanksrörelsen kan ägandeproblemen synas obefintliga e9ersom 

några ägare inte finns. Sparbankerna äger sig själva. Det kan vara #ll-

fredsställande från ideologisk synpunkt men är det inte när det gäller 

effek#viteten. Avsaknaden av ägare innebär a� det inte finns någon som 

har satsat riskkapital i sparbanken och u#från omsorgen om den egna 

ekonomin kan ställa sparbankens styrelse och ledning #ll svars för miss-

grepp och underlåtenhetssynder. Intresset hos huvudmannakårerna är 

varierande. O9ast ganska ljumt. Huvudmännens poli#ska förankring har 

stundom medfört a� andra intressen än sparbankens bästa har vägle� 

besluten, bland annat lokaliseringssynpunkter och andra lokalt färgade 

synpunkter. Sparbankernas framgång har i allt för stor utsträckning blivit 

beroende av egna ambi#oner hos styrelser och ledningar – som också 

ibland, särskilt i fusionssammanhang, ganska ohämmat kunnat #llgodose 

egna, personliga intressen. Det råder inte något tvivel om a� det ojämna 

resultatet av strävandena #ll strukturra#onalisering inom sparbanksrö-

relsen väsentligen är a� #llskriva dessa brister i huvudmannains#tu#on-

en, likaså ojämnheten i strävandena för och skickligheten i a� etablera 

konkurrens bland företagskunder. [Walberg, S., ”Det svenska banksyste-

met; utveckling, ägande, ansvar”, 20 mars 1986.] 

 

Ord och inga visor. Och kort och kärnfullt sammanfa�ar däre9er Sten Wal-

berg sina erfarenheter av sparbank som företagsform: 

 

Från effek#vitetssynpunkt är ak#ebolagsformen den mest ra#onella. 

 

Det andra u�rycket för sparbankens handikapp gentemot ak#ebolaget är 

mera handfast och lä� iden#fierbart – sparbankernas sämre riskkapitalför-

sörjning. 
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(2) Sparbankerna klarar inte på lång sikt – och konkurrensne-

utralt – sin riskkapitalförsörjning 

I varje land med e� utvecklat bankväsende finns e� av myndigheterna styrt 

samband mellan den enskilda bankens egna kapital och dess rörelse. Erfa-

renheterna har helt enkelt visat a� e� sunt bankväsende fordrar a� varje 

bank har en kapitalbas som matchar verksamhetens omfa�ning, inriktning 

och risk. I Sverige styrs dessa myndighetskrav via de så kallade kapitaltäck-

ningsreglerna. Modellen har två sidor. 

 

Den ena sidan gäller det egna kapitalet. Så som kapitaltäckningsreglerna för 

närvarande är uSormade innebär det a� kapitalbasen, som förenklat sagt är 

den del av det egna kapitalet som får räknas som "buffert" mot risker i ban-

kens rörelse, består av summan av tre element. Det första elementet är det 

egna beska�ade kapitalet. Med eget kapital avses i en affärsbank ak#ekapi-

talet, reservfonden och disposi#onsfonden – och av bolagsstämman fast-

ställd vinstbalans. På samma sä� utgör summan av grundfond, reservfond 

och garan#fond i sparbank kapitalbasens första element. Till de�a får sedan 

läggas två andra element vid beräkningen av kapitalbasen. Dels 40 % av ban-

kens samtliga obeska�ade reserver, de så kallade värderegleringskontona, 

dels det nominella värdet av upptagna förlagslån, i båda fallen dock högst 

motsvarande storleken på det beska�ade egna kapitalet. Kapitalbasen kan 

med andra ord teore#skt aldrig bli större än tre gånger det beska�ade egna 

kapitalet. Däremot är den o9a lägre, främst genom a� förlagslånemöjlighet-

erna inte utny�jats fullt ut – eller ens alls. 

 

Den andra sidan av kapitaltäckningsreglerna enligt svensk modell är a� ban-

kens #llgångssida indelas i riskklasser där varje riskkategori kräver en specifik 

procentsats i kapitaltäckning. En #omiljonerskredit mot företagsinteckning 

kräver #ll exempel 8 % kapitaltäckning, det vill säga "tär" på kapitalbasen 

med 800 000 kronor. Modellen ger #ll resultat a� vid varje #dpunkt finns e� 

gap mellan den teore#skt framräknade kapitalbasen och den fak#ska rörel-

sens krav på kapitalbasen. 
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Den här uppräkningen av välkändheter är en nödvändig utgångspunkt för a� 

förstå det dilemma som sparbankerna står inför. Låt oss granska de större 

sparbankerna (sta#s#kgruppen) för perioden 1980-1985. Gradvis har rörel-

sens inriktning och storlek tagit en allt större del av dessa bankers kapitalbas 

i anspråk – och de�a trots a�, som #digare anty�s lönsamheten under 

1980-talet varit #llfredsställande och kapitalbasen därmed för många spar-

banker har förstärkts. 

 

Redan innevarande år (1986) är flera sparbanker på eller i omedelbar närhet 

av kapitalkravet. Tänkvärt nog gäller det i första hand för de mest dynamiska 

sparbankerna vilka expanderar sin utlåning mer än genomsni�et, och dessu-

tom gör det på företagsmarknaden som kräver högre kapitaltäckning. 

 

Vidgas #dshorisonten #ll a� omfa�a den närmaste 5-10-årsperioden står 

sparbankerna inför två tänkbara strategier. Den ena är a� acceptera en fort-

sa� "förlorande" roll på marknaden, och den vägen se #ll a� vare sig rörel-

sens #llväxt eller risk blir sådan a� kapitalbasen någonsin blir o#llräcklig. Det 

är en oacceptabel handlingslinje, både av e� teore#skt och e� prak#skt skäl. 

 

Teore#ska studier visar a� det av allt a� döma i bankverksamhet finns e� 

posi#vt samband mellan #llväxt och räntabilitet på eget kapital. Med andra 

ord kan det påvisas a� den bankgrupp som långsik#gt växer snabbast kan 

räkna med a� också bä�re kunna upprä�hålla räntabiliteten. (A� sparban-

kerna under det senaste decenniet har kunnat rela#vt förbä�ra lönsamhet-

en och räntabiliteten trots sjunkande marknadsandelar står med all säkerhet 

inte i strid med det konstaterandet. Det speglar snarare avregleringens kon-

sekvenser, #ll exempel a� det räntehandikapp som sparbankerna under lång 

#d hade, togs bort under perioden. Men också lika säkert förändrad affärsin-

riktning, bland annat mot verksamhet som ger ökade provisionsintäkter.) 

 

Men alldeles oavse� det teore#ska och empiriska argumentet gäller a� 

verkligheten i de�a avseende är obönhörlig. En strategi som utgår från a� 

en krympande marknadsandel är acceptabel är dömd a� misslyckas i snart 
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sagt varje företag. Den leder oundvikligen företaget in i en ond cirkel via 

stegvis u�unnad specialistkompetens och på sikt sekunda management. Det 

är kort sagt omöjligt a� rekrytera toppfolk, an#ngen det gäller specialister 

eller management, #ll e� företag i krä9gång. 

 

Den andra strategin och således den av uppenbara skäl enda godtagbara är 

a� vilja vinna #llbaka förlorade marknadsandelar, a� vilja vända trenden 

mot ständigt minskande marknadsandelar av utlåningen. Men se� i kapi-

taltäckningsperspek#v finns det då endast två metoder a� förverkliga strate-

gin. 

 

*Myndigheterna "luckrar upp" kapitaltäckningskraven, det vill säga är villiga 

a� mera generöst definiera kapitalbasen, #ll exempel genom a� #llåta a� en 

större andel av de obeska�ade reserverna kan räknas in i kapitalbasen och 

frikopplas från det beska�ade kapitalets storlek. 

 

En sådan liberalisering av kapitaltäckningsreglerna är knappast sannolik. E� 

par skäl talar emot. De svenska kapitaltäckningsreglerna är jämförelsevis 

frikos#ga. E� tecken på det är a� storbankerna med sina betydande inter-

na#onella verksamheter, vilka i sin tur kräver en högklassig ra#ng, i prak#ken 

ålägger sig krav som går utöver vad de formella reglerna för kapitaltäckning 

fordrar. E� andra skäl är a� riskerna i bankverksamheten breddats, dels ge-

nom a� nya typer av risker, #ll exempel ränterisker gjort sig alltmera 

påminda, dels genom a� riskerna sammantagna också blivit större i takt med 

a� avregleringen av de finansiella marknaderna har tagit fart. Vi kan räkna 

med a� myndigheterna kommer a� fa�a beslut som innebär a� kapitaltäck-

ningskravet inte bara som nu skall spegla kreditrisker och risker inom balans-

räkningen, utan också ränterisker och risker utanför balansräkningen. Det 

vore logiskt om dessa nya regler sammantaget skärpte kapitaltäckningskra-

ven. Riskerna är, som sagt, större i en dynamisk, avreglerad finansiell mark-

nad, än i en trög, hårt myndighetsstyrd bankmarknad som vi har ha9 under 

lång #d i de flesta länder. 
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*Kapitalbasen förstärks genom bankens egna insatser. För en sparbank finns 

teore#skt två huvudalterna#v när det gäller a� förstärka kapitalbasens 

första element, det vill säga a� "öka på" det beska�ade egna kapitalet. Det 

första – a� som vid en ak#eemission #llföra externt beska�at kapital direkt 

#ll det egna kapitalet – är forSarande bara en formell möjlighet för sparban-

kerna. Det andra alterna#vet är det självklara a� från vinster ska�a fram 

ökad reservfond och den vägen bredda kapitalbasen. 

 

Båda alterna#ven är värda a� noga penetrera och begrunda. 

 

A� ge sparbankerna möjlighet a� emi�era så kallade garan#fondsbevis och 

därmed i analogi med en ak#eemission direkt förstärka det beska�ade egna 

kapitalet är vad Svenska Sparbanksföreningen i en skrivelse av den 22 mars 

1985 hemställt om hos regeringen. Kortsik#gt skulle e� sådant alterna#v 

vara #ll hjälp. Långsik#gt är det enligt min mening förknippat med stora frå-

getecken och inte en konkurrensneutral lösning på sparbankernas riskka-

pitalförsörjning. Det finns e� antal skäl för den ståndpunkten. 

 

*Garan#fondsbevisets avkastning kan enligt sparbankslagen av allt a� döma 

inte göras avhängigt bankens resultat, e� klart handikapp gentemot ak#en 

vars värde i en fungerande marknad följer kvalitén på verksamheten, en nog 

så vik#g förklaring #ll ak#eägarens engagemang i och intresse för de företag 

i vilka han eller hon är delägare. Eller omvänt. Garan#fondsbevisägaren 

skulle inte denna enkla väg kunna bli engagerad delägare i en sparbank, bara 

passiv innehavare av e� värdepapper vars förräntning är känd på förhand. 

 

*Likviditeten i garan#fondbeviset måste garanteras placeraren genom a� 

någon form av marknad i pappret etableras. Det kan tyckas enkelt och 

okomplicerat. Men frågan om hur de�a prak#skt skall gå #ll är behä9ad 

med e� antal tekniska och marknadsmässiga svårigheter. 
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*Det är y�erst tveksamt om garan#fond i e� vidare perspek#v, #ll exempel 

av e� interna#onellt ra#ngins#tut, godkänns som riskkapital#llsko� fullt ut 

jämförbart med ak#ekapitalet. Det skulle i så fall lägga en hämsko på de 

stora sparbankerna med en egen utlandsrörelse. 

 

Sammantaget blir bilden tydlig. Det går inte a� hävda a� sparbankerna ge-

nom a� emi�era #ll garan#fond skulle ha erbjudits en möjlighet a� skaffa 

riskkapital på i prak#ken lika villkor som affärsbankerna. På varje punkt i ana-

lysen finns frågetecken som, även om de någorlunda #llfredsställande kan 

rätas ut, i prak#ken innebär a� garan#fondsbevisen är "second best" #ll ak-

#er. Och då har ändå inte kostnaderna för kapitalanskaffningen tagits i beak-

tande. Det är högst troligt a� avkastningskravet på riskkapital via garan#-

fondsbevis av marknaden själv skulle – allt annat lika – sä�as högre än för 

ak#er, bland annat en spegling av instrumentets inflexibla karaktär, låga 

standardiseringsgrad, den smala marknaden inklusive kostnaderna för mark-

nadens "utbildning", marknadsföring och uppbyggandet av en "market 

maker"-organisa#on. Den nackdelen kan givetvis elimineras av myndigheter-

na via #ll exempel subven#onerande ska�eregler, men även så återstår de 

tekniska nackdelarna. Garan#fondsbevisen är kort och go� e� sekunda al-

terna#v #ll ak#er. 

 

Den andra metoden a� förstärka kapitalbasen är således a� sparbankerna 

helt eller delvis beska�ar sin bru�ovinst, därmed ökar reservfonden och 

genom förstärkningseffekten vidgar kapitalbasen. Det är lä� sagt a� det är 

den modell som sparbankerna skall välja. Det är särskilt lä� och naturligt a� 

säga det e� år när bankvinsterna både absolut och rela#vt är större än nå-

gonsin. Kruxet är bara a� modellen inte är kostnadsmässigt konkurrensneu-

tral. 

 

SE-banken har i höst aviserat en nyemission på ca 700 Mkr. Östgötabanken, 

som är en liten affärsbank, väsentligt mindre än de stora regionsparbanker-

na, kommer enligt pressuppgi9er a� nyemi�era in#ll 80 Mkr. Med all säker-

het kommer också andra affärsbanker a� inom det närmaste året utny�ja 
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möjligheten a� via ak#emarknaden skaffa ny� riskkapital. Kanske kommer 

affärsbankerna som grupp a� de närmaste månaderna kunna förstärka sin 

kapitalbas med 1 000 Mkr eller mera i beska�at kapital genom nyemission-

er. Skulle sparbankerna med den enda metod som prak#skt står #ll förfo-

gande för dem beska�a bru�oresultatet och den vägen utöka de egna fon-

derna i motsvarande grad, skulle det – första året – få ske #ll i runda tal 60 % 

högre kostnad för kapitalet än det som affärsbankernas nyemissioner ger 

(med Anell-avdrag, som i prak#ken gör ak#eutdelningen avdragsgill under 

kanske 10-15 år, #ll ca 200 % högre kostnad det första året). Det kan inte 

kallas rä�vist. 

 

Det blir en ofrånkomlig slutsats av denna analys a� sparbankerna på sikt inte 

kan klara sin riskkapitalförsörjning på e� konkurrensneutralt sä�, det vill 

säga #ll i stort se� samma kostnader för kapitalet som affärsbankerna och 

med i övrigt konkurrensneutrala emissionstekniker och instrument. 

 

Slutsatsen leder #ll själva kärnpunkten i den så kallade samordnade banklag-

s#9ningen där principen om konkurrensneutralitet mellan de tre bankgrup-

perna indirekt är stadfäst. Skall denna grundläggande princip för banklag-

s#9ningen gälla även i fram#den måste av allt a� döma valet av associ-

a#onsrä�slig form vara fri�. Eller sagt i mera rakt språk. Lags#9ningen kan 

inte i fram#den få lägga hinder i vägen för den sparbank som vill ändra sin 

företagsform #ll ak#ebolag om den samordnade banklags#9ningens anda av 

likställighet och neutralitet mellan bankgrupperna skall kunna upprä�hållas. 

 

Det andra alterna#vet – en återgång #ll en funk#onell uppdelning av bank-

marknaden och e� avståndstagande från likställighetsprincipen – är bara 

teore#skt e� alterna#v. Det skulle främst drabba sparbankerna, förmodligen 

eliminera dem från marknaden. Det skulle tvinga fram en återgång #ll en 

hårdreglerad finansiell marknad. Det skulle med all säkerhet ge konsumen-

ten av finansiella tjänster en dyrare och i övrigt mindre bra produkt. Argu-

menten mot en sådan handlingslinje är bedövande starka. 
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Erfarenheter från andra länder 

A� en sparbank görs om #ll ak#ebolag är i e� interna#onellt perspek#v 

ingen#ng ny�. Det är snarare så a� en blick över gränserna ger intrycket av 

a� utvecklingen både prak#skt och idémässigt på många håll kommit myck-

et längre än den gjort i Sverige. På senare #d har massmedia också i Sverige 

uSörligt kommenterat den gigan#ska nyemissionen för Trustee Savings Bank 

(TSB), e� holdingbolag för de fyra sparbanksgrupper som i fortsä�ningen 

kommer a� utgöra sparbanksrörelsen i England. Emissionen har framgångs-

rikt genomförts och inneburit a� 6 miljoner bri�er (av en befolkning på 55 

miljoner) har tecknat ak#er i TSB, inte ens den mycket omskrivna Bri#sh Te-

lecom-emissionen för några år sedan hade sådan bredd. Genomförandet av 

TSB-emissionen får således #ll följd a� mer än var #onde engelsman har e� 

privatekonomiskt intresse för hur sparbankerna bedriver sin rörelse! 

 

I USA har sedan flera år pågå� en konvertering av sparbank #ll ak#ebolag. 

Av samtliga Saving & Loans #llgångar är i mi�en av 1980-talet ca 60 % hän-

förliga #ll konverterade sparbanker. Den siffran skall jämföras med ca 25 % i 

början av 1980-talet. 

 

I många andra länder pågår diskussioner och lags#9ningsarbete för a� un-

derlä�a en konvertering. Det gäller #ll exempel för Österrike där enligt upp-

gi9 erforderliga beslut är fa�ade för a� möjliggöra för i prak#ken de två 

stora sparbankerna – Erste Sparkasse Österreich respek#ve ZentralSparkasse 

– a� göras om #ll ak#ebolag. I Holland diskuteras en lösning som påminner 

om den engelska. I Finland har sparbanksförbundet som en utlöpare av den 

så kallade banklagskommi�éns betänkande utarbetat e� förslag som ligger 

nära ak#ebolagsformen. Bland annat skulle enligt sparbanksförbundets för-

slag så kallade grundfondsak#er med rösträ� emi�eras. 

Argumenteringen i sammanfa!ning 

Fördelarna med a� en sparbank ges möjlighet a� bli ak#ebolag är många 

och handfasta: 



113 

 

*Effek#viteten i strikt företagsspecifik mening skulle öka. Det blir följden av 

(1) bä�re kontroll av management genom den så kallade exit-funk#onen, 

ak#emarknadens speciella sä� a� u�ala si� stöd för eller ogillande av en 

viss företagsledning, (2) löpande betygsä�ning via kursutveckling, och (3) 

möjligheten a� göra de anställda #ll delägare. Det senare är inte oväsentligt, 

i själva verket är e� delägande för de anställda av allt döma långsik#gt 

ofrånkomligt för varje företag som vill konkurrera framgångsrikt om specia-

lister och kunskapsarbetare. Och det tvingas också sparbankerna #ll om vi 

vill spela med i bankmarknadens division 1. 

 

Jag hade för en #d sedan #llfälle a� lyssna #ll Göran Löfgren, VD i BPA, samt 

en av BPA:s fackliga ledare. Från skilda utgångspunkter beskrev och applåde-

rade de båda BPA:s beslut a� bredda ak#eägandet och bli börsnoterat. Vid 

denna #dpunkt (augus# 1986) hade ca 6 000 av BPA:s ca 14 000 anställda 

köpt ak#er för genomsni�ligt 8 000 kronor i det egna företaget. BPA-

exemplet är s#mulerande av många skäl. A� en facklig representant i e� 

klassiskt fackligt ägt så kallat rörelseföretag – där blo�a tanken på en börsin-

troduk#on för några år sedan sannolikt skulle ha se�s som en hädelse – är 

posi#v och ser fördelarna av e� delägande både för de egna medlemmarna 

och för företaget är e� tecken på både mognad och verklighetsförankring. 

Det blir sam#digt alldeles av sig självt också e� memento för sparbanksrörel-

sen. 

 

*Den verkligt stora effek#vitetsvinsten skulle dock, som #digare anty�s, ges 

#ll branschen som helhet när vinsterna av en snabbare och mer ra#onell 

strukturomvandling kunde hämtas hem. När rik#ga och naturliga struktur-

grepp inte längre hindrades eller fördröjdes av verkställande direktörers 

aversioner eller preferenser, när regionala motsä�ningar och störningar inte 

längre fick påverka innehållet och takten i strukturprocessen, när eventuella 

maktbasförskjutningar inom och mellan sparbankernas centrala organ inte 

#lläts fördröja och uSorma organisa#on och beslutsprocess , då skulle spar-

bankerna vinna kra9 och effek#vitet. 
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*Riskkapitalförsörjningen skulle tryggas – och på e� konkurrensneutralt sä�. 

Det argumentet behöver inga y�erligare kommentarer. 

 

*Och dessutom är ak#ebolaget en världen över välkänd och väl beprövad 

företagsform. Den fördelen skall inte underska�as, inte minst i e� kostnads-

perspek#v. Det har redan #digare påpekats a� avkastningskravet på, och 

kostnaderna för, riskkapitalanskaffningen i en avreglerad marknad med all 

säkerhet är lägre för ak#ekapitalet än för varje annat alterna#v, inklusive 

garan#fondsbevis. 

 

Det finns givetvis också nackdelar med a� lämna sparbanksformen och bli 

ak#ebolag. 

 

*En mer än 160-årig ins#tu#on går i graven med all den känslomässiga vånda 

som oundvikligen är förknippad med e� sådant steg. 

 

Det är dock intresseväckande a� tanken på a� driva sparbank i ak#ebolags-

form inte alls är ny, i själva verket fanns under 1800-talet ak#esparbanker 

bland annat i Västervik (grundad 1835) och Oskarshamn (1839). Klassisk 

sparbanksverksamhet bedrevs således i ak#ebolagsform med tradi#onella 

delägare och utdelningsrä� på insa� kapital. Och vad mera är. Dessa ak#e-

sparbanker var framgångsrika jämfört med de mycket vanligare så kallade 

enskilda sparbankerna och med dem som hade kommuner och lands#ng 

som s#9are. 

 

Möjligheten a� driva ak#esparbanker togs bort genom 1892 års banklags#9-

ning. Då stadfästes a� "förbehåll om andel i vinst måste utgå om penningin-

rä�ningen forSarande ville anses som sparbank". Det var alltså först 1892 

som lags#9arna i Sverige fann anledning a� definiera sparbank som en före-

tagsform som inte kan bedrivas i ak#ebolagsform eller på annat sä� ge andel 

i vinst #ll s#9are och kapitalplacerare. Djupare än så si�er inte rö�erna. Emil 

Sommarin, sparbankernas främste historieskrivare, är mycket tydlig i si� 

omdöme om det beslutet. 
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Uteslutningen av ak#esparbanker med vinstutdelning ledde #ll avföran-

det ur det svenska sparbanksväsendet av några välskö�a och framgångs-

rika sparbanker, i vilka utdelningsrä�en ingalunda missbrukats. 

 

Den här insikten om sparbankernas historia slår undan benen för de lä�-

köpta argument som då och då vädras om a� sparbank närmast är en "av 

Gud given" företagsform som en gång för alla formats på e� visst sä� och, 

oavse� vad verkligheten kräver, också framöver skall vara formad just på 

de�a sä�. 

 

*Oberoendet kan minska. Sparbank har genom sin företagsform defini#ons-

mässigt en fristående ställning. Det är något posi#vt. Men det är sam#digt 

självklart en felsyn a� sparbank idag därmed är friseglande från skilda intres-

sens och maktgrupperingars påverkan. Så är inte fallet. Skillnaden ligger 

endast i a� ägandet har eliminerats som maktbas. En konvertering från spar-

bank #ll ak#ebolag måste givetvis kombineras med begränsningsregler vad 

gäller ägandet på en hand. Det är inget ny� och oprövat. 

 

*Högre beska�ning av ak#ebolag är också en nackdel. E9ersom affärsban-

kernas utdelning är beska�ad kommer i prak#ken ak#ebolaget a� ha en 

väsentligt högre fak#sk ska�ebelastning än sparbanken. Mä� i procent av 

medelomslutningen torde summan av affärsbankernas kostnader för ska� 

och utdelning ligga 0,30 -0,40 % högre än för sparbankernas ska�ekostna-

der. 

 

De sakliga argumenten för a� sparbank är en associa#onsrä�slig form i un-

derläge, och därmed för a� den sparbank som så önskar skall kunna konver-

tera #ll ak#ebolag, är enligt min mening många och starka. För hur skulle vi 

någonsin kunna blunda för a� sparbank som enda företagsform blir förlo-

rare på marknaden när perspek#vet dras ut #ll a� omfa�a e� antal decen-

nier? Hur skulle vi kunna negligera alla indicier på a� effek#viteten som e� 
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genomsni� i sparbankerna är lägre än i affärsbankerna? Hur skulle vi kunna 

bortse från a� Sten Walberg, med lång prak#sk erfarenhet av enskilda ban-

kers problem och av strukturförändringen i bankväsendet, kom #ll den slut-

satsen a� ak#ebolaget ur effek#vitetssynvinkel är en sparbankerna överläg-

sen associa#onsrä�slig form? Hur skulle vi kunna försvara en ordning för 

riskkapitalförsörjningen som av allt a� döma inte blir konkurrensneutral 

utan drabbar sparbankerna med bland annat högre kostnad för kapitalet än 

vad som kommer a� gälla för affärsbankerna? 

 

Och hur skulle vi kunna bortse från BPA-exemplet, från den våg av börsintro-

duk#oner som vi kan räkna med kommer från tradi#onella så kallade rörel-

seföretag, från statligt ägda företag, från fackligt ägda, och från koopera#vt 

ägda företag. Den vågen har naturligtvis en enkel och rak förklaring. Det be-

döms vara bra för dessa företag och nödvändigt för överlevnad på sikt. Då 

får den förhärskande ideologin an#ngen formuleras om eller stå #llbaka s#l-

la#gande. 

 

Slutargumentet – för det finns också e� sådant – blir e� kra9fullt komple-

ment #ll allt de�a. Det vidgar också perspek#vet. 

Sparbank på tvärs mot fram*den 

Det ligger i #den a� tala om kunskap som det moderna samhällets främsta 

värdeskapande resurs. Det är också av allt a� döma sant tal. Men när den 

insikten leder #ll slutsatsen a� kapitalet, och kapitalets effek#va utny�jande, 

därmed blir mindre vik#gt blir det långt mera tveksamt. Och det blir enligt 

min mening direkt felak#gt när den slutsatsen dras (som en ledande företrä-

dare för Svenska Sparbanksföreningen nyligen gjorde) a� "ak#ebolaget" är 

den gamla #dens ägarform, en spegling av den #d då kapitalet hade över-

höghet, och därmed kan sorteras ut som en mindre effek#v associa#onsrä�-

slig form, förslagsvis #ll förmån för "sparbank" som är mera vän med dagens 

och morgondagens verklighet. 
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Jag hävdar motsatsen. Det finns åtminstone två tydliga tendenser i samhälls-

utvecklingen vilka båda i prak#ken blir "förordare" för ak#ebolag och där-

med för a� sparbank som företagsform inte längre räcker #ll. Den första 

blickar bakåt i historien. Den andra framåt i #den. 

 

*Det mesta pekar på a� organisa#onsformer där ägande saknats eller, mer 

vanligt, blivit svagt företrä� i e� historiskt perspek#v har förlorat #ll förmån 

för de organisa#onsformer där ägandet varit tydligare och mera direkt har 

kunnat påverka. Samhällsresurser som inte har ägare slås ut eller trycks #ll-

baka. Allmänningen, urtypen för en resurs utan ägare, blir med #den utny�-

jad, förnedrad och, bildligt talat, våldtagen. Det finns en koppling mellan det 

här principresonemanget och sparbank som företagsform. Sparbank har som 

företagsform en svag ägarfunk#on. Och, som sagt, #den verkar mot varje 

organisa#onsform där ägandet är otydligt och därmed oengagerat. 

 

*Dagens frontlinjeföretag – högteknologiska företag, informa#onsföretag 

med krea#v verksamhet, vissa företag som agerar på finansiella marknader 

etc. – antyder fram#dens krav i e� alldeles speciellt avseende. Det här är 

företag där kapitalet inte är främsta värdeskapande resurs utan den enskilde 

tjänstemannens och organisa#onens samlade kunskap. Det ökar sårbarhet-

en. E� företags främsta #llgångar kan bokstavligen tacka för sig och vandra 

ut genom dörren. Lojaliteten #ll det egna företaget formas av sådant som 

meningsfullheten i det man gör eller #llverkar, känslan av personlig utveckl-

ing genom arbetet, ledarskapets kvalitet. Men också, vilket är tankeväck-

ande nog, av möjligheten #ll delägande i företaget. Tecknen är många på a� 

fram#dens företag, fristående eller sammanki�ade i federa#oner, måste 

erbjuda sina anställda e� delägande. Sparbankerna är inget undantag. 

 

Det här måste tolkas rä�. "Ak#ebolaget" i dagens tappning kan givetvis 

också av verkligheten komma a� ifrågasä�as som en mindre effek#v före-

tagsform. Det finns seriösa samhällskri#ker, #ll och med erfarna kapitalister, 

som redan gör det, särskilt den opersonliga maktkoncentra#on som ak#ebo-
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lagsformen i prak#ken möjliggör med bland annat okänslighet inför miljö 

och natur som kännetecken. Det är beräDgad kri#k. Den handlar dock inte 

om ak#ebolagsformen i sig, utan om hur den #llämpas. Den undanröjer inte 

a� ak#ebolagsformen har dessa två för fram#den grundläggande karaktä-

ris#ka – det tydliga ägaransvaret respek#ve möjligheten a� bli delägare i det 

egna företaget – som gör den #ll en sparbank överlägsen företagsform. 

 

Sammantagna blir således dessa två komponenter i analysen det principiella 

argumentet för a� sparbankerna, de som så önskar, skall kunna "go public". 

Det bara understryker det alla de andra, mer jordnära och välkända, argu-

menten redan har anty�. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


