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Framåt då. Framåt nu.
Om sparbanksidén och Swedbank.
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LEDARE

Det långsiktigt hållbara
är det långsiktigt
lönsamma

Sparbössetömning på
1940-talet.

VARJE MÄNNISKA BÄR inom sig en dröm om ekonomisk

frihet. Det är en dröm som vi i vårt företag haft för
månen att dela med våra kunder genom två sekel:
En dröm om att skapa sig ett hem eller våga satsa
på en idé. En dröm om en bättre och tryggare framtid för sig själv och de sina – eller kanske en dröm
om att slå sig fri och få ett mer självständigt liv.
Att skapa möjligheter för vanliga människor att
spara till vettiga villkor var banbrytande när den
första sparbanken i Sverige grundades 1820. Och den
idén, sparbanksidén, visade sig ha kraft att förändra
och förbättra inte bara människors egna villkor – utan
i förlängningen också hela samhället.
Det är en idé som lever än idag. Under 200 år har det
varit vår uppgift att hjälpa människor och företag att ta
sunda ekonomiska beslut som hjälper dem att nå sina mål
på ett hållbart sätt. Det är hållbarhet och samhällsengage
mang i praktiken, långt innan det blev moderna begrepp.
Men ibland händer något som gör att drömmar och
planer får sättas på paus eller ritas om. Så har det blivit
för många nu under 2020, när coronapandemin drabbat
samhällen över nästan hela världen. Påfrestningarna för
människor och företag kommer säkert att leva kvar för
lång tid framöver, och på Swedbank gör vi allt vi kan för att
hjälpa våra kunder att ta sig igenom utmaningarna – så att
vi tillsammans kan sätta fart på samhället igen. Swedbank
och sparbanksrörelsen har varit med om flera kriser under
de senaste 200 åren. Det är något som gett erfarenhet och
perspektiv. Vi vet att en kris även kan innebära ett avstamp
mot en ny och bättre riktning, och att det långsiktigt hållba
ra är det långsiktigt lönsamma. För oss och för våra kunder.
Sparbanksidén föddes i ett fattigt bondesamhälle. Idag
är Sverige ett av världens mest moderna länder, men idén
om att skapa möjligheter för människor och företag att
bygga sin ekonomi för att få kraft att förbättra sina villkor
gäller fortfarande. Det är det som är vårt jobb, än idag. I
Sverige – och i Estland, Lettland och Litauen som numera
också är självklara delar av vår hemmamarknad.

Hur vår resa sett ut och hur den fortfarande präglar
oss kan du läsa om i det här jubileumsmagasinet. Det är en
historia som fyller mig med glädje och stolthet, och med en
obändig tro på framtiden. Nu bygger vi ett nytt digitalt och
hållbart samhälle tillsammans – kunder, samarbetspart
ners och medarbetare. Och de grundläggande värderingar
na från sparbanksidén tar vi med oss – in i framtiden.
Framåt då. Framåt nu!

Jens Henriksson,
vd och koncernchef
för Swedbank
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Swedbank firar
sparbanksidén 200 år

Swedbank 2020:
En bank för de
många människorna
och företagen
• Fyra hemmamarknader: Sverige, Estland, Lettland
och Litauen.
• Över 7 miljoner privatkunder (varav 4 miljoner i Sverige).
• 550 000 företagskunder (varav 250 000 i Sverige).
• Nästan 15 000 medarbetare.
• Typiska tjänster: Sparande, lån och betalningar för
privatpersoner och företag. Rådgivare och partner
till stora företag och institutioner.

Ambitiöst
klimatmål
Swedbanks direkta växthusgasutsläpp ska minskas
med 60 procent till år 2030 jämfört med 2019, ett mål
i linje med Parisavtalet. Det är framför allt resandet,
i form av flygresor, och klimatavtrycket från bankens
lokaler som ska minska.
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Att sätta in och ta ut hur små belopp som helst,
få ränta och kanske även ta lån – det var en
revolutionerande idé på 1800-talet, när det inte
ens fanns kreditinstitut för vanliga människor.
Sedan dess har sparbanksidén väglett det som
kommit att bli Swedbank. En tidlös idé som
anpassats för varje tid. Det handlar det
här magasinet om.
Johan Eriksson,
ansvarig utgivare
Swedbank

Samarbeten
med andra
Swedbank och sparbankerna har genom åren ofta varit
först med att lansera nya digitala lösningar, ibland också
tillsammans med andra. Betaltjänsten Swish utvecklades
exempelvis i samarbete mellan sex av Sveriges största
banker. Swedbanks samarbete med innovationspartnern Minna technologies har bland annat resulterat
i ”Abonnemangshjälpen”.

Swedbank Robur,
en makthavardoldis
Fondbolaget Swedbank Robur är en av
Stockholmsbörsens tre största investerare.
Den storleken ger Robur kraft att påverka
hur bolagen som man investerar i bedriver
sitt hållbarhets- och jämställdhetsarbete.
Läs mer på sid 39.

Så många sätt att mötas
Var tid har sina lösningar för att göra banken mer tillgänglig.
Förr fanns hemsparbössor, bankbussar och sparklubbar. Idag väljer
allt fler att möta banken digitalt. I appen och internetbanken gör
man sina ärenden när man vill, och via telefonbanken och på sociala
medier kan man få svar på sina frågor dygnet runt. 2019 såg det ut
så här för Swedbank:
• 2,4 miljoner möten på kontor i Sverige.
• Över 5 miljoner kundcenterkontakter i Sverige.
• Över 1,8 miljarder digitala kundinteraktioner.

Folkbildare i 200 år
Sparbanksidén handlar också om att sprida kunskap. Swedbanks
samhällsengagemang utgår från detta, med folkbildningsinitiativ som
Ung ekonomi och Digital ekonomi, med företags- och jobbsatsningar
som Rivstart och Äntligen jobb – och genom att fortsätta ge ut
Lyckoslanten, Sveriges äldsta fortfarande aktiva skoltidning!
Mer om Lyckoslanten och folkbildning på sid 30.

Aktiva
långt innan ordet
”sponsor” fanns
Sparbankerna stöttade tidigt sparfrämjande insatser som
sparklubbar på företag och skolsparbössor – för att
inte tala om alla lokala föreningar som fått och
fortfarande får stöd. Även Swedbank fortsätter i samma
spår, som partner eller sponsor för bland annat
Friends, Svenska Fotbollförbundet, Ung
Företagsamhet, Läxhjälpen, Locker
Room Talk, Unga aktiesparare
och We Effect.

Friends!
Stiftelsen Friends arbetar för att stoppa
mobbning bland barn och unga. Sedan 2002 är
Swedbank huvudsponsor till Friends och som del
i samarbetet heter Sveriges nationalarena i Solna
just Friends Arena. Sedan 2018 står 25 bronsskulpturer föreställande barn på arenan, i en
permanent konstutställning kallad Arenans Barn.
Skulpturerna är en påminnelse om allas ansvar
att ta kampen mot mobbning. Läs gärna mer
på arenansbarn.se.
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Resan till Swedbank:
1820–2020
1820
Göteborgs Sparbank är
Sveriges första sparbank.
En bank där vanligt folk
kan få ränta på insättningar och ta lån. En revolu
tionerande idé!

Den första sparbanken s tartade
1820. Tidsresan sedan dess
visar både samhällets och spar
bankernas utveckling – och leder
fram till dagens Swedbank.
Här är två seklers händelser
på två uppslag.

1840–1870: en reformtät period:
obligatorisk folkskola, skråväsendets
avskaffande, aktiebolagslag – och
näringsfrihet! Nu får vem som helst
starta företag. Dessutom föds affärs
bankerna, som Stockholms Enskilda
Bank och Handelsbanken.

Mer om hur
sparbanksidén
föddes på
sid 12.

1860

Sparbanksidén sprids: nu finns
150 sparbanker i landet.

1892
Första sparbanks
lagen. Sparbanker ska
hjälpa privatpersoner
och lämna företagen till
affärsbankerna.

1894
1900
Nu finns 388 sparbanker –
och de behöver samverka.
Branschorganisationen
Svenska Sparbanksföreningen grundas.

Sparbanken Enköping ger
nyfödda egen sparbanksbok
med gåvobelopp. Nästan alla
andra sparbanker följer efter.

1904
Det alltmer industrialiserade Sverige
behöver bostäder och ny infrastruktur.
Sparbankerna lånar till egnahem och
kommunsatsningar.
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Mer om
samhälls
bygget på
sid 18.

Mer om sparfrämjande
insatser på
sid 30.

Skoltidningen Lyckoslanten lanseras
av sparbanksföreningen, med tips för
barn om sparande och ekonomi. Än idag
skickas Lyckoslanten till Sveriges mellan
stadieklasser. Ett av sparbankernas mest
ihärdiga folkbildningsprojekt.

1926

1928
498 sparbanker över hela
landet. Från nu börjar
antalet sjunka, då allt fler
sparbanker går ihop.

1935

771 jordbrukskassor. Även de
börjar nu gå ihop med varandra
och blir färre över tid.

1915
Mer om lantbruks- och
företags
kunder på
sid 24.

Den första jordbrukskassan
grundas i Västerhaninge
utanför Stockholm. En bank
för jordbrukare, skapad utifrån
samma kollektiva idé som
sparbankerna.

Från 1910-talet: Sparbankerna
ger sparbössor till sina kunder att
ha hemma. Sen kom banktjänste
män och hämtade pengarna
– ofta på cykel.

1941
Svenska Sparbanks
föreningens Avdelning
för sparpropaganda, som
grundades 1925, byter
namn till det lättsammare
Sparfrämjandet.

1942
Den gemensamma
Sparbankernas
Bank grundas, som
sparbanksrörelsens
egen centralbank.

Tidigt 1950-tal:
 parbankerna inreder
S
bussar med enkla kontor
och kör ut till bestämda
hållplatser. Än idag händer
det att lokala sparbanker
kör bankbussar i
sina närområden.
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Sverige bygger bostäder,
folk köper hem, alla behöver
finansiering. Spintab (dagens
Swedbank Hypotek) grundas.

Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå (Spafab) bildas. Idag
är det Swedbanks mäklarfirma
Fastighetsbyrån.

1955

1966
1962

En annonskampanj lanserar
figurerna Erk och Maja. De blir
maskotar under lång tid för sparbankernas boendelösningar.

1967
Nystartade sparbanksföretaget
Robur lanserar aktiefonden
Sparinvest. Man är första bankgrupp att erbjuda kunder denna
nya sparform.

Samordnad banklagstiftning.
Sparbanker och jordbrukskassor
jämställs med affärsbanker och
får nu erbjuda banktjänster
även till företag.

1969

Mer om
fondsparande
på sid 36.

1974
Jordbrukskassorna byter
namn till Föreningsbanken.

1975
Den sista nationella
sparbanksveckan, en årlig
kampanjvecka som hållits
sedan 1958. (Men än idag
håller många sparbanker
egna kampanjdagar och
–veckor varje år.)

Mer om vad
som gjort
banken tillgänglig i olika
tider på sid 42.

Bankmarknaden
avregleras och
det blir lättare än
någonsin att låna
pengar.

1985

1977
Sparbankerna är först
i Sverige med ett
rikstäckande system
av uttagsautomater:
Minuten.
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Dagens
Swedbank
Försäkring
grundas.

1990
1991

Estland, Lettland och
Litauen blir självständiga
när Sovjet faller.
Hansabank grundas
i Estland.
Jordbrukskassorna går
ihop till Föreningsbanken.

Sparbanken Sverige och
Föreningsbanken går ihop till
FöreningsSparbanken.

FöreningsSparbanken och SEB skriver
avtal om att gå ihop men stoppas av EU:s
konkurrensmyndighet som säger nej.

1997

2001
1999

2005

”Bankboken”, en handledning i ekonomiska frågor,
skickas ut till 1,7 miljoner
hushåll i Sverige.

FöreningsSparbanken blir
helägare till Hansabank, som
nu vuxit till en panbaltisk
fullservicebank.

Mer om
Swedbank
i Baltikum
på sid 54.

2006
FöreningsSparbanken byter
namn till Swedbank. Man är nu
en fullservicebank, med fyra
hemmamarknader.

2007
Mer om
sparbanks
sfärens ägande
i Swedbank idag
på sid 50.

1995
Sparbanken Sverige börs
noteras. Aktien blev en folk
aktie och har så förblivit.

1992
Sparbanken Sverige skapas när 11
regionsparbanker går ihop med Sparbanksföreningen och Sparbankernas
Bank. Denna ”rikssparbank” blir så
småningom dagens Swedbank.

Swedbank köper in sig i
två banker i Ukraina. Men
finanskrisen 2008 och
oklarheter i bankerna gör
att man säljer allt 2013.

2008
2012
Betaltjänsten Swish lanseras i ett
s amarbete mellan sex av Sveriges största
banker. Idag har fler banker anslutit sig och
sju miljoner svenskar har Swish.

En finanskris drabbar världen,
inte minst Baltikum. Arbetet
med att åtgärda obeståndslån
och hjälpa drabbade kunder
tar Swedbank flera år.

2020
Det är 200 år sedan den första
sparbanken startade. Som mest
fanns 498 lokala sparbanker. Idag
finns knappt 60 sparbanker
och fullservicebanken
Swedbank, som fortsätter
ta sig an samtidens
utmaningar.

Mer om 
framtidens
utmaningar för en
modern bank på
sid 58.
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Sverige: Ett fattigt land
utan banker

Mor och dotter tvättbykar hemma
på gården Oktorp i Halland, cirka
1870. (Foto: Severin Nilsson/
Nordiska museet)

Långt från värmen
Idag är Sverige ett av världens modernaste
länder. Men 1800-talets Sverige, där sparbanksidén
föddes, var ett underutvecklat bondesamhälle
där de flesta bodde i byar långt utanför den
ekonomiska värmen.
10

Söndagssamling vid Vingåkers kyrka. I byggnaden
till höger startar Vingåkers Sparbank 1836.
(Foto: Bertil Wreting/Nordiska museet)

ÅR 1820 BODDE 2,5 miljoner människor i S
 verige

– och de hade det inte lätt. Landet hade stora ekono
miska problem. På kontinenten hade Napoleonkrigen
avslutats 1815 med slaget vid Waterloo. Den hög
konjunktur som krigsåren ändå skapat följdes av en
”fredsdepression” och ekonomisk stagnation i Sverige.
Humöret blev inte bättre av att Finland förlorats
till Ryssland 1809. Lite hjälpte det att man tagit
Norge från Danmark 1814, i det som skulle visa sig bli
Sveriges sista krig. Den norsk-svenska unionen, som
skulle vara till 1905, var med andra ord ny. Det var
även vår nya kungaätt: 1818 blev den franske marskal
ken Jean-Baptiste Bernadotte kung Karl XIV Johan.
Men glansen av en ny kung dolde inte att Sverige
var ett av Europas fattigaste länder. En fjärdedel av
landets invånare ansågs vara fattiga. Räknade man
även in småhantverkare, småbönder och i ndelta solda
ter ökade andelen fattiga till 60 procent. Dessutom söp
folk och fattigvården gick på knäna.
I England hade industrialiseringen börjat ta fart
men i Sverige levde folk av jordbruk. Knappt tio
procent bodde i städer, om man nu kunde påstå
att Sverige hade städer. Stockholm hade 75 000
invånare, G
 öteborg 16 500 och Karlskrona (då
rikets tredje stad) 11 500.
De flesta svenskarna levde i socknar med kyrkan
mitt i samhället. Den lokala byprästen var centralfigur,

som själasörjare och som statens representant.
Tre fjärdedelar av landets befolkning jobbade inom
lantbruket, antingen på familjens gård eller som
drängar och pigor hos andra. Vanligtvis klarade man
sig med det marken gav, men missväxt och dåliga
skördar kunde förstöra livet för många familjer.
Om man ändå lyckades skapa ett överskott var
det svårt att spara det för sämre dagar. Det fanns inga
kreditinstitut att gå till. Klokast var att köpa saker
med beständigt värde – som silverskedar. Dessa fick
man sedan gömma från giriga släktingar, klåfingriga
gäster eller ännu en krigsplundring.
Samtidigt fanns det ändå ett visst välstånd i landet
och samhällets högre skikt började diskutera hur man
skulle få med den breda allmänheten i den ekono
miska utvecklingen. ”Största möjliga lycka åt största
möjliga antal”, sa många samhällsdebattörer, inspire
rade av dåtidens tongivande moralfilosofer.
De som förde de här samtalen beskrevs som de ”som
nitälska för de fattigare klassernas trevnad och sedlig
het”. De var landshövdingar, grosshandlare, militärer,
apotekare och en och annan professor. Inte minst var
de riksdagsmän och politiskt engagerade. Tänk, sa de,
om det fanns något sätt att hjälpa de mindre bemedlade
in i den ekonomiska värmen. Som kunde ge vanligt folk
trygghet, få dem att våga att satsa – och som dessutom
skulle spara skattepengar för fattigvården.
Tänk om det fanns … sparbanker?

Järnverket vid Hellefors bruk, ca 1906.
(Foto: Albin Andersson/Tekniska museet.)

Annat på gång 1820:
• Förbud mot kaffedrickning införs –
för femte gången. Få följer förbudet.
• Sångerskan Jenny Lind föds i S
 tockholm.
• Kvinnorättskämpen Fredrika Bremer
är 19 år. Om åtta år ger hon (anonymt)
ut sin första roman ”Teckningar
utur hvardagslifvet”.
• Lars Johan Hierta är också 19 år och
om tio år grundar han A
 ftonbladet.

• Karl Marx är två år och om 28 år p
 ublicerar
han ”Kommunistiska manifestet.”
• Kompositören Ludvig van Beethoven är
49 år och nu helt döv.
• James Monroe är president i USA, landets
femte sedan starten 1776.
”Kaffebeslaget”, Martin Rudolf Heland, efter
Pehr Nordquists målning med samma namn
/Stockholms stadsmuseum.
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Sparbanksidén tar form:
Den första sparbanken

Det första året fick Göteborgs
 parbank 741 kunder. Bland dem
S
fanns 291 barn, 41 fruar och änkor,
66 hantverkare, gesäller och lärlingar,
37 fabriksarbetare, arbets- och båt
karlar, 40 mamseller och en sjöman.
(Foto: Gabriel Hildebrand/
Kungl. Myntkabinettet)

En bank för alla
DEN 28 OKTOBER 1820 öppnade den unge tyske

köpmannen Eduard Ludendorff dörren till Göteborgs
Sparbank. Det blev starten för de svenska sparban
kerna och är ursprunget till dagens Swedbank – men
det var inte en bank vi skulle känna igen idag. För den
låg i Ludendorffs bostad på Västra Hamngatan 15 och
kunderna tog han emot direkt i hemmet.
Göteborgs Sparbank var ett privat initiativ av
lokala krafter – men sparbanksidén låg i luften i hela
landet. Samhällets ledarskap letade efter sätt att för
bättra folks levnadsvillkor. Man tittade till exempel på
de sparkassor som vissa bruk skapat för sina anställ
da. Man lärde sig även om kyrkoherden Henry Duncan
i Skottland som 1810 startat en sparbank med sin
församling. Statssekreteraren Carl David Skogman
sammanfattade läget 1819 i rapporten Underrättelse
om så kallade Besparings-Banker.
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Sparbanksidén var att vem som helst, när som
helst, skulle få sätta in hur små belopp som helst.
Istället för att bara sitta på pengarna eller tvingas
pantsätta egendom skulle man kunna förränta
sina pengar, ta lån och ha fri dispositionsrätt att ta
ut sina besparingar när man ville. Självklart idag,
banbrytande då.
Driftige Ludendorff var först med att göra bank
av idén – men som medstiftare hade han lands
hövdingen, biskopen och andra i Göteborgs övre
samhällsskikt. Även de tyckte det var viktigt att folk
blev ekonomiskt självständiga, inte minst med tanke
på vilka pengar det skulle spara fattigvården.
Den första sparbanken följdes snabbt av fler och
1860 hade Sverige 150 sparbanker. Ludendorff hade
säkert varit stolt – om han bara inte dött i vattusot
fyra år efter att banken öppnat.

En bra idé tål
ständig anpassning
Grundläggande för sparbanksidén var att hjälpa de eko
nomiskt utsatta in i den ekonomiska värmen. Lika viktigt
var att varje sparbank skulle drivas utan enskilt vinstin
tresse av lokala aktörer. Dessutom skulle varje sparbank
uppmuntra till mer sparande och hjälpa människor att få
kontroll över sin egen ekonomi. Sparbanksidéns grunder
finns kvar i Swedbank och sparbankerna än idag – men
har hela tiden anpassats till samhällets utveckling.
Hur det gått till berättar vi i det här magasinet.

Carolina
Bernhardina
Göteborgs Sparbanks – och Sveriges! – första
s parbankskund var treåriga Carolina Bernhardina
Hammardahl, som satte in 12 skilling. Kund nummer
två var hennes lillebror Henrik Theodor Hammardahl,
inte ens ett år gammal. Gissningsvis hade deras far
Gustaf Henrik Hammardahl kopplingar till Ludendorff.
I Carolina Bernhardinas kassabok kan vi följa
hennes insättningar genom åren.
(Foto: Gabriel Hildebrand/
Kungl. Myntkabinettet)

Kyrktornsprincipen

Tyske köpmannen Eduard Ludendorff
flyttade till Sverige 1808. Tolv år senare
startade han Göteborgs Sparkbank. (Bild:
Gabriel Hildebrand/Kungl. Myntkabinettet)

498

För de första sparbankerna var det viktigt att man begränsade
verksamheten till det omedelbara grannskapet. Helst skulle
man kunna se hela sin kundkrets från kyrktornets topp. Det blev
känt som ”kyrktornsprincipen”. Och eftersom alla gick i kyrkan
på söndagarna kunde bankkamreren se sina kunder i ögonen på
kyrkbacken och påminna om sparandets nytta.

Gammelstads kyrkstad, Luleå.
(Foto: Håkan Stenlund/Swedish
Lapland Visitors Board)

Vid sekelskiftet 1900 hade varje större samhälle en
sparbank. Som mest, 1928, fanns 498 sparbanker
över hela Sverige. Men därefter krävde den moderna
världen banker med mer kapital och stabilare
förhållanden. Sparbanker började gå ihop och
vid 1990-talets början fanns omkring 100
sparbanker. De största av dem bildade sedan
det som blivit dagens Swedbank. Mer om
den utvecklingen längre fram.
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1820
2020

Dagens Swedbank
Sverige:
Ett fattigt bygger
land
utan
på
enbanker
tidlös idé

”Därför ska du bry
dig om ekonomi”
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas
privatekonom, om pengarnas roll i livet.
Arturo Arques på sin mammas
arm, i slutet av 1960-talet.
(Foto: privat)
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JAG ÄR UPPVÄXT med en ensamstående mamma

med tre barn. I vårt hem räknades varenda krona,
och i tidig ålder lärde jag mig hur mycket det betyder
att ha koll på privatekonomin. För med en grund
läggande förståelse för pengars värde och hur man
hushållar med dem blir det enklare att hantera livets
utmaningar och möjligheter, även om det är knapert.
De flesta av oss tar dagligen små och stora beslut
som påverkar vår ekonomi. Till exempel hur vi bor,
vad vi väljer att studera till och arbeta med och hur vi
tänker oss vår tillvaro den dagen vi slutar jobba. Det
kan också handla om hur vi ska dela på det ekonomis
ka ansvaret med vår partner, hur mycket vi ska lägga
på nöjen och shopping och vad vi ska lägga undan för
framtida trygghet och upplevelser. De val vi gör på
verkar både vår vardag och vår framtid – och om vi ser
till att ha lite koll på dem och på våra prioriteringar är
chansen större att vi kan leva det liv vi vill.
Att hjälpa människor till kloka och hållbara val
rörande deras ekonomi var grundläggande när spar
banksidén introducerades i Sverige för 200 år sedan.
Idag är det viktigare än någonsin. Man behöver inte gå
längre tillbaka än till min egen uppväxt i 1970-talets
Sverige för att konstatera att samhället idag är betyd
ligt mer komplext än vad det var då. Möjligheterna
att själv forma sitt liv är större nu, tack och lov. Men

det innebär samtidigt att var och en av oss behöver ta
större ansvar för vår egen ekonomiska trygghet och
frihet. För att kunna göra det behöver vi vara både
välinformerade och kunniga.
Den som har lyckats skrapa ihop ett sparkapital,
kanske genom att sätta av en liten summa varje
månad under många år, har större chans att förverk
liga ett livsprojekt eller uppfylla en dröm – och har en
buffert att ta av när det gamla kylskåpet lägger av. En
sparbuffert kan också vara avgörande när livet tar en
oväntad eller oönskad vändning. Det är jobbigt nog
som det är att till exempel bli sjuk, arbetslös eller gå
igenom en skilsmässa. Att utöver det behöva oroa sig
för sin ekonomi gör inte situationen lättare, det vet
alla som varit med om det.
Min uppväxt med min ensamstående mamma
lärde mig vikten av att ha koll på ekonomin. Men
mamma lärde mig också något annat, ännu mer värde
fullt: hur viktigt det är att ha nära och bra relationer
och ställa upp för varandra. För i den berg-och-dal
bana som livet ofta är behöver vi förstå att även om
pengar spelar roll – så är de inte allt. Så håll koll på
ekonomin, men kom också ihåg att vårda allt det
andra som är betydelsefullt i livet. Då blir tillvaron
förhoppningsvis både tryggare och mer värdefull.”

Foto: Emma Skogmalm

”Med koll på
ekonomin blir
livet enklare.”
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Sverige: Industrialiseringen
har satt fart

Stortorget i Lund 1907.
(Foto: Per Bagge/
Lunds universitet)

Mer jobb – och tak
över huvudet för alla
Vid 1900-talets början hade Sveriges resa från Europas
bakvatten kommit långt. Jobb fanns i de nya industrierna
och i de nya städerna – som nu behövde bygga
infrastruktur och bostäder.
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Fröken Nilssons skolbarn, folkskola i Uppsala 1895.
(Foto: Osti Heinrich/Uppsala universitetsbibliotek)

UNDER 1800-TALETS andra hälft utvecklades Sverige

fort. En reformperiod vid seklets mitt la grunden.
Det var då riksdagen beslutade om allmän folkskola
och näringsfrihet, om att avskaffa ståndsriksdagen
och att tillåta fri rörlighet i landet. Bättre utbildade
människor kunde nu resa friare och söka anställning
på de nya företag som växte fram i allt häftigare takt.
Det var inte bara näringsfriheten som drev företa
gandet. Industrialismens maskiner och massproduk
tionslösningar skapade nya förutsättningar. Mängder
av nya företag grundades inom bland annat verkstads-,
kraft-, pappers- och klädindustrin. Det byggdes textil
fabriker i västra Sverige, ångsågverk utmed Norrlands
kusten och mekaniska verkstäder i storstäderna.
Vid industrierna och utmed järnvägarna växte det
fram nya samhällen. Folk flyttade dit för jobbens skull
och det skapades en helt ny samhällsklass: arbetar
klassen. Lantbruket, där så gott som alla förut jobbat,
sysselsatte vid 1910-talets början bara 40 procent av
befolkningen.
Landets gamla sockenstruktur försvann också,
ersatt med kommuner och landsting i 1862 års
kommunallag. Kommunerna byggde avlopp, gator,
sjukvård, elektricitet och mer. Överlag förbättrades

levnadsstandarden, såväl på landsbygden som i stä
derna. Dödligheten sjönk tack vare förbättrade kost
vanor, bättre hygien och framväxten av olika vaccin.
Folk behövde få bättre boenden också. På många
platser startades initiativ för att ge alla medborga
re eget tak över huvudet. Tillsammans kallades de
egnahemsrörelsen, men det var en rörelse med många
uttryck. Där fanns gemensamma föreningar som
köpte fastigheter som styckades upp till småhem för
medlemmarna. Där fanns även brukspatronerna, som
lät stycka upp tomter runt sina företag och sälja till
ortens bruksarbetare.
Många egnahemsområden växte upp i städernas
utkanter, så att de som jobbade på fabrik inne i en stad
inte skulle behöva bo i fabriksröken. Istället kunde
de ta tåget – en annan nymodighet – hem till boendet
i grönskan. Många av dagens villaområden är gamla
egnahemsområden, vilket man ibland ser i gatunamn
som Egnahemsvägen eller Egnahemsplan.

Det läggs telefonkabel 1884 mellan
Gamla stan och Kungliga Slottet i
Stockholm. (Från Ericssons arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.)

De viktiga reformernas tid
1842 Obligatorisk folkskola.
1846 Skråväsendet avskaffas, inga fler
ärftliga monopol, främst bland
hantverkare.
1848 Aktiebolagslagen: nu kan man driva
företag utan att behöva sätta person
liga finanser i pant.
1860 Fri rörlighet, både inom och utanför
landet (inga mer stadstullar).

1862 Första kommunallagen. Det m
 oderna
administrativa Sverige börjar s kymta.
1863 Ogifta kvinnor nu myndiga vid
25 års ålder.
1864 Näringsfrihet införs, nu får vem som
vill starta företag.
1866 Tvåkammarriksdag: bort med stånds
riksdagens uppdelning i adel, präster,
borgare och bönder.

Finansminister Johan August G
 ripenstedt
(1813–1874) låg bakom många av
reformerna – inte minst näringsfriheten.
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Sparbankerna, bostäderna
och samhällena

Stora släkten framför
sitt fritidshus, cirka
1930-tal. (Bild ur Svensk
Fastighetsförmedlings
arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria)

Att bygga hela samhällen
NÄR LANDET VÄXTE blev människors boende en

central fråga. Sparbankerna engagerade sig i bofrå
gan, inte minst i egnahemsrörelsen. Under några år i
seklets början var nästan alla nya hem som uppfördes
byggda med lån från den lokala sparbanken. Bland
många egnahemsbyggen som sparbankerna finansie
rade finns till exempel Hjulkvarn i Trollhättan (1909)
och stora delar av Malmö, Uppsala och Motala (1923).
Sparbankerna var även viktiga för kommunerna, när
all ny infrastruktur som skulle byggas runt landet
behövde finansieras. Deras kommunkrediter gjorde
samhällsbygget möjligt.
Under seklet som följde fortsatte sparbankernas
bostadsfokus. De lånade tidigt till bostadskooperativa
företag. År 1955 bildade man Spintab, för att kunna ge
ett ännu tydligare erbjudande av långfristiga bostads
lån. Spintab förvärvade snabbt flera inteckningsbolag,
en typ av kreditinstitut som erbjöd lån mot säkerhet
i fastigheter, som till exempel Skånska Intecknings
bolaget, grundat 1885. Idag heter bolaget Swedbank
Hypotek, har över en miljon lånekunder och är en
marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden.
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För att stödja bostadsbyggandet sökte lokala spar
banker ofta samarbeten med näringsliv och kommun.
1958 gick till exempel Vesterås Sparbank ihop med
kommunen, de lokala storföretagen Asea och Svenska
Metallverken och bildade bostadsstiftelsen Aroseken,
som blev en viktig bostadsbyggare i det då snabbt
växande Västerås. Redan 1959 kunde stiftelsen inviga
ett bostadsområde på Östra Malmaberg.
Precis som sitt syskon Aroseken i Västerås var bo
stadsstiftelsen Ekkronan i Stockholm byggentrepre
nör för byggprojekt där konsulenter, arkitekter och
byggare kopplades ihop. I Stockholm drev Ekkronan
till exempel utvecklingen av Norrskogen i Täby, Rud
boda på Lidingö, Salem och Sköndal.
1966 var sparbankerna landets största kreditgivare
till fastighetssektorn. Över 800 000 fastigheter, främst
enfamiljshus, hade sina lån hos en sparbank. Med så
många bolåntagare ville man även hjälpa till vid själva
husköpen. Därför skapades Svenska Sparbankernas
Fastighetsbyrå (Spafab), det första mäklarbolaget
med bankanknytning. Idag förmedlar Fastighetsbyrån
cirka en fjärdedel av Sveriges bostadsaffärer.

Samhälls
byggarna
På den nationella arkitektur- och formmässan
Stockholmsutställningen år 1930 sammanfattades
sparbankernas bidrag till samhällsbygget. De hade då
lånat ut 1,1 miljarder k ronor för bostadshus, såväl i
städer som på landsbygden. De hade lånat 564 miljoner
till kommuner och landsting för sjukhus, skolor, vatten
kraft och mer. Och de hade köpt statsobligationer för 307
miljoner kronor, som finansierat järnvägar, kraftstationer
och offentliga byggnader.

Nya
bostäder för
en ny värld
Den 17 juni 1965 beslutade styrelsen för Stockholms
Sparbank att totalfinansiera bygget av det nya bostads
området Salemstaden, söder om Stockholm. Med 300
miljoner kronor var det Stockholms Sparbanks dittills
största kredit. Bilden är från den första visningen av
Salemstaden, 25 september 1966.

Erk och Maja,
här ska ni ta’t!
I Gustaf Frödings dikt ”Äktenskapsfrågan” från 1891 pratar det
unga paret Erk och Maja upphetsat om hur härligt de ”ska ha’t”
i det hem de ska bygga som nygifta. Men de vet inte hur de
ska ha råd med det, pengarna saknas och de frågar ”Var ska vi
ta’t!”. ”Här ska ni ta’t!” svarade sparbankerna 1962 i en annons
kampanj, där de folkdräktsklädda Erk och Maja lanserades som
sparbössor med rundad botten. Under lång tid var de maskotar
för sparbankernas boendelösningar.
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Swedbank idag:
Sverige:
fattigt land
Hållbara Ett
fastigheter,
utan
banker bostäder
klimatsmarta

Hållbara fastigheter
– för både klimat
och ekonomi
Att göra hållbara val kring sitt boende kan många gånger vara både
klimatmässigt och ekonomiskt smart. Hållbarhet har också blivit
viktigt för många kommersiella fastighetsbolag, som ser konkret
affärsnytta i omställningen till en mer hållbar verksamhet.

Människans miljöbelastning sammanfattas ibland
som ”bilen, biffen, börsen och bostaden”. Vi påverkar
genom hur vi reser, vad vi äter, hur vi sparar – och hur
vi bor.
”För 200 år sedan handlade bostadsfrågan främst
om att hjälpa människor att få egna trygga hem. Idag
vet vi att hur fastigheterna byggs och sedan fungerar
också påverkar hela samhället och klimatet”, säger
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.
Därför arbetar Swedbank för att de val som
människor gör för sina boenden ska vara klimat
smarta, hållbara och främja allas långsiktiga ekonomi.
”Hållbar boendeekonomi handlar om att se till hel
heten. Men i det allra mest praktiska kan det
handla om ränterabatt till den som har
ett boende som möter hållbarhets
kriterier. Energieffektiva hus
kan exempelvis få bättre ränta.
Och den som ska installera
solpaneler kan ansöka om ett
sollån, ett lån med lägre ränta
än vad ett lån utan säkerhet
normalt har”, säger Eva Trouin,
ansvarig för kundupplevelse på
Swedbank.
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Miljömässiga, hållbara investeringar har ibland
setts som dyra, men egentligen är den affärsmässiga
logiken enkel.
”Byter man till exempel oljepanna mot fjärrvärme
eller ersätter dragiga fönster får huset bättre energi
prestanda. Husägaren får lägre driftskostnad och ökat
värde på huset. Det gör att vi får en lägre kreditrisk
och kan ge ränterabatt. Det är en bra affär för alla och
bra för samhället”, säger Eva Trouin.
Klimatet påverkas även av de bolag som renoverar,
förvaltar eller bygger bostadsområden och kommer
siella fastigheter, som kontor, sjukhus, vårdboenden
och logistikanläggningar. Många av de företagen är
kunder i Swedbank – och hållbarhet har blivit
en viktig del av deras affärsmodell.
”Hållbarhet består inte av en
enskild insats, det genomsyrar hela
affärsstrategin. Därför bygger
vårt samarbete med kunderna på
en helhetssyn av deras verksam
het”, säger Jenny Malmström,
kundansvarig för stora fastig
hetskunder på Swedbank.
Samtidigt kan lånevillkoren
kopplas till hur väl kunden preste
rar inom hållbarhet.

Eva Trouin, ansvarig för
kundupplevelse på Swedbank.
(Foto: Stefan Tell)

Fredrik Nilzén,
hållbarhetschef
på Swedbank.
(Foto: Pierre Toftgård)

”Att ställa om till en mer hållbar verksamhet är
inte bara bra för samhället, det innebär ofta också
konkret affärsnytta för kunden. Det är ett arbete som
vi vill fortsätta att både uppmuntra och driva på”,
säger Jenny Malmström.
Hållbara fastigheter och boenden handlar ofta om
att blicka längre framåt i tiden än man kanske gjort
tidigare.

Jenny Malmström,
kundansvarig för stora
fastighetskunder på
Swedbank. (Foto: privat)

”Det som är långsiktigt hållbart är långsiktigt
lönsamt. Det visar vår historia – och det är ju även
själva grunden för sparbanksidén. Hållbarhet är ett
modernt begrepp, men hållbar bankverksamhet är en
del av vårt dna. Vi behöver hela tiden lära oss mer om
hur våra val påverkar planeten och sedan fortsätta
anpassa vår verksamhet utifrån nya kunskaper”, säger
Fredrik Nilzén.

K2A först med gröna aktier
Bostadsbolaget K2A bygger Svanenmärkta lägenheter i trä och ser
hållbarhet som ett sätt att framtidssäkra företaget. Bolaget har nu
grönstämplat sina aktier, med Swedbank som rådgivare.

Johan Knaust, vd på
bostadsbolaget K2A, som
grönstämplat företagets
aktier. (Foto: K2A)

De Svanenmärkta lägenheterna innebär bland annat ett
boende fritt från gifter och hälsovådliga kemikalier och
att bostäderna uppfyller höga krav på ventilation, upp
värmning och energiförbrukning.
”Att arbeta med hållbarhet är ett sätt att framtidssäkra
vår affärsmodell”, säger Johan Knaust, vd på K2A.
Den strategin har gjort att Swedbank kunnat ge ut
så kallade gröna lån till K2A. Efter en utvärdering av
forskningscentret Cicero Shades of Green kunde K2A
under 2020 även klassa sina aktier som gröna. K2A är
först i världen med att använda metodiken, där intäkts
strömmar, investeringar och bolagsstyrning granskas
efter gröna riktlinjer. Swedbank var rådgivare i processen
med att ta fram ramverket för de gröna aktierna.
”En grön aktie visar att hållbarhet kan vara värde
skapande. Det är värdefullt med en bankpartner som
förstår hur viktigt hållbarhet är för oss och att vi tillsam
mans jobbar fram lösningar för det”, säger Johan Knaust.
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Sverige: Stora snilleindustrier
och många småföretag

Nya strukturer för
ett växande land
Många av dagens storföretag har sina rötter i 1900-talets
början. Det är en period av stor företagsamhet, som sam
tidigt kräver nya organisationer och samhällsstrukturer.
Med växande industrier kommer krav på bättre arbetsförhållanden. Första maj-demonstration på Kungs
gatan i Enköping, tidigt 1900-tal. (Foto: Johan August
”Cigarr-Pelle” Pettersson/Enköpings museum)
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Hakonbolagets kontor i Karlstad, 1918.
(Från ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria)

INDUSTRIALISERINGEN skapade nya arbets-, b
 oende-

och samhällsstrukturer och fick olika intressen att
formera sig vid 1900-talets början. Storstrejken 1909,
som fick landet att nästan stå stilla i tre månader,
var den tydligaste kraftmätningen dittills mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Bondetåget i februari
1914 var en annan intressesamling, då 30 000 bönder
tågade till kung Gustaf V för att de tyckte armén skulle
ha mer pengar. Arbetartåget några dagar senare, med
50 000 deltagare, ville tvärtom ge mindre. Allt medan
det blåste upp till världskrig i Europa.
Landets industriella utveckling fortsatte. Nu job
bade närmare var tredje arbetsför person i industrin
och över 10 procent dessutom i den växande handels
sektorn. Tillsammans stod industrin och handeln nu
för en lika stor del av landets ekonomi som jordbruket
och dess binäringar. Under åren som följde skulle lan
dets ekonomi bli alltmer beroende av industrin – och
i modern tid har tjänstesektorn vuxit om både indu
stri och jordbruk. Många av de svenska företag som
vi talar om än idag föddes nu. Redan före sekelskiftet
kom verkstadsbolaget Atlas Copco (grundat 1873),
telekomjätten Ericsson (1876), ingenjörsbolaget Asea

(1883; dagens ABB) och separatorföretaget Alfa Laval
(1883). De följdes av till exempel Aga (1904), Trelle
borg (1905) och SKF (1907). Ofta hade dessa bolag en
eller ett par innovationer som de f okuserade fullt ut
på, och kom därför att kallas för s nilleindustrier. Men
lika viktiga för samhällsekonomin var andra samtida
verksamheter, som lantbrukskooperationen Lant
männen (1905), investeringsbolaget Investor (1916),
handlarlösningen Hakonbolagen (1917; dagens ICA)
och vitvarujätten Electrolux (1919).
Samtidigt stärktes också människors ekonomiska
situation: den första statliga folkpensionen kom 1914,
följd 1917 av en privat pensionslösning för tjänstemän
genom SPP, dagens Alecta.
Medan storföretagen tog sig an världsmarknader
var nyföretagandet intensivt bland små och mellan
stora företag. Inte minst startades näringar i de många
städer som nu växte fram. Där behövdes det företag
som kunde bygga infrastruktur, som el- och gasverk,
bostäder och sanitetslösningar. Det behövdes entre
prenörer som kunde driva teatrar, biografer, tivolin
och restauranger. Och sedan kunde man alltid behöva
fler företag inom handeln, grossistledet, butikerna,
kontoren, hotellen, marknadsplatserna – och bland
kreditinstituten.
Inte minst jordbrukarna behövde fler banker.
Deras kapitalbehov var större än förut, nu när jord
bruk bedrevs med större – och ofta mekaniserade
– maskiner. Inom jordbruksrörelsen började man
tala om att skapa egna finansinstitut. Kanske kun
de man göra som sparbankerna och gå ihop i lokala,
kooperativa lösningar?

Det senaste lever sida vid sida med det
vardagliga. (Bild från LRF:s arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria)
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Sparbankerna,
företagskunderna
– och jordbrukskassorna

Jordbrukarna skapade jordbrukskassor,
egna banker för sina finansiella behov.
(Foto: LRF:s arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria)

Bankstöd till företagen
– och till jordbrukarna
SPARBANKERNA SKAPADES för vanligt folk. Privat

kunder skulle de kallas idag. Men även företagare
fanns bland kunderna, redan vid start. I det tidiga
1800-talet behövde även de bankstöd. Sparbankerna
på landsbygden kom därför att ta hand om jordbrukar
nas kreditbehov, medan stadssparbankerna gav lån
till städernas företagare.
Den spelplanen ändrades 1892. Då slog den första
sparbankslagen fast att sparbankerna var för allmän
heten, men inte för näringslivet. Det var affärsbanker
na som skulle sköta om företagen. Den här bankvärl
dens ”naturliga ordning” förblev lagfäst i 75 år.
I den bankvärlden hittade jordbrukarna ingen
hemvist. Sparbankerna såg dem som företag medan
affärsbankerna tyckte de var privatpersoner. Bönder
na fick skapa egna kreditinstitut, inspirerade bland
annat av sparbanksidén. Den första jordbrukskassan
bildades 1915 av småjordbrukare i Västerhaninge. År
1935 fanns 771 jordbrukskassor.
Fast sparbankerna släppte inte all kontakt med
näringslivet, trots lagstiftning. Var man företagare
med sparbanken som sin privatbank ville man ofta
även ha sina företagsaffärer där. Det såg banken till
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att lösa. Kreditgivning till företag fortsatte med andra
ord, om än i liten skala. Det hände dessutom ganska
ofta att sparbankerna och jordbrukskassorna ändå
uppvaktade samma kunder, lantbrukarna.
Till sist, 1969, kom en samordnad banklagstiftning.
Nu fick alla banker erbjuda tjänster till alla kundtyper.
Jordbrukskassorna sökte sig bortom lantbrukare och
bytte 1974 namn till Föreningsbanken. Sparbankerna,
i sin tur, började erbjuda tjänster till näringslivet.
Just små och mellanstora företag blev en naturlig
kundkrets.
På 1980-talet tog företagsmarknaden riktig fart
för spar- och föreningsbankerna när kreditmark
naden avreglerades. Båda bankerna växte med kunder
i fastighets-, förvaltnings- och finanssektorn. Under
1980-talet gick de från omkring åtta procent till
närmare 30 procent av utlåningen till den traditionella
industrin. Men de små och mellanstora företagen för
blev lika viktiga som tidigare – och idag är Swedbank
en av Sveriges största företagsbanker, med omkring
250 000 företagskunder, stora som små. I de tre baltiska
länderna, som numera också är Swedbanks hemma
marknader, har banken 300 000 företagskunder.

Var fanns de andra bankerna?
Medan sparbankerna hjälpte hushåll och samhällen, vad gjorde
de andra bankerna, inte minst de som Swedbank konkurrerar
med idag? Länge fanns de helt enkelt inte. Stockholms Enskilda
Bank, ursprunget till SEB, skapades 1856 och Handelsbanken
kom 1871. Båda var affärsbanker med fokus på näringslivet och
var a
 vgörande för de svenska företagens snabba internationella
framgångar. Nordea, den fjärde av dagens storbanker, blev en
större kraft först 1974, då som PK-banken, en sammanslagning av
statliga P
 ostsparbanken (grundad 1884) och Kreditbanken (1923).

Sparbankerna
Föreningsbanken
= Sant (till slut)
Jordbrukskassorna skapades som gemensamma banker för
mindre lantbruk, för hjälp med finansiering och sparande. Precis
som sparbankerna för privatpersoner. De båda bankgrupperna
både bråkade och samarbetade sedan i flera decennier – för att
till slut slå sina påsar ihop. År 1997 gick Föreningsbanken (som
jordbrukskassorna då hette) och Sparbanken Sverige (som blivit
den stora sparbanksaktören) ihop till FöreningsSparbanken.
2006 bytte banken sedan namn till Swedbank.

Kärven

Medan sparbankerna hade sin ek hade jordbruks
kassorna en kärve. Symbolen var ett tecken på
kassornas koppling till jordbruket. Den fick så
småningom samsas med eken i den logga som
skapades när kassorna gick ihop med sparbankerna
1997 och blev FöreningsSparbanken.
Kärven försvann sedan 2006 när banken
bytte namn till Swedbank.
Jordbrukskassornas
s parbössor var ofta
sparelefanter.
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Swedbank idag:
Sverige: Ett fattigt land
Partner till små och
utan banker
stora företag

Foto: Emma Skogmalm

”Vi vill hjälpa företag att
utveckla sin verksamhet”
Sveriges företag bidrar till ett fungerande och levande samhälle.
Swedbank bistår när de förverkligar sina drömmar, från soloföretagaren
till storbolagen. Vi bad Sarah Lindholm, chef för företagskunder på
Swedbank Stockholm Norr, berätta mer om det arbetet.
Vad är företagens roll i ett samhälle?
– Företagarna står för många av de idéer som för
samhället framåt, från hur vi använder teknik till att
förlänga vår livslängd. Många av dem bidrar också
med innovationer i omställningen till ett mer hållbart
samhälle, till exempel spännande lösningar med sol
celler. Sveriges drygt en miljon företag är även viktiga
arbetsgivare och stora skatteinbetalare. De bidrar till
ett fungerande och levande samhälle.
Hur bidrar banken till företagskundernas
affär och verksamhet?
– På Swedbank har vi förmånen att få bistå många
olika företagare när de förverkligar sina drömmar,
från soloföretagaren till storbolagen. Vi kan dela med
oss av erfarenheter: Vad skiljer just deras företag från
andra och vad kan de lära av andra? Vi kan också ut
mana: ”Var är ni om tre år och hur ska vi tillsammans
ta oss dit?” Och vi ger råd: ”Ska ni investera om x år är
det dags att börja spara nu.” Vår uppgift är också att
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hjälpa företag att förstå och hantera risker, och ibland
att avråda från vissa affärer och investeringar.
Hur kan banken hjälpa människan
bakom affärsidén?
– Sverige är fullt av små och mellanstora företag där
företagaren själv ofta har alla roller som finns i ett
företag. Många sitter på kvällar och helger med det
administrativa. Här har vi många verktyg som kan
underlätta. Vi hjälper också till med råd och lösningar
för en tryggare ekonomi. Som företagare behöver man
exempelvis tänka lite extra på pensionen och även
se till att man är försäkrad om olyckan skulle vara
framme. Man behöver också ha alla juridiska papper
i ordning, så att man kan fortsätta driva sitt företag
även om något skulle hända. Vi vill hjälpa så många
företagare som möjligt att utveckla sin verksamhet,
från det lilla företaget till det stora. För livskraftiga
företag som växer och utvecklas är till nytta för hela
samhället.

Livet som lantbrukare:
Hobby, hårt arbete och ständig omställning
Som lantbrukare måste man satsa stort, jobba hårt och tänka
nytt – och man behöver en bankpartner som hjälper till med det
ekonomiska längs vägen. Anders Bäckström driver ekologisk mjölk
produktion och har utvecklat sin gård på flera sätt genom åren.
Bland landets alla företagare är det få som bor på sin
arbetsplats – men lantbrukare både lever och bor på
jobbet. Det är ett företagarliv som inte bara innebär
hårt arbete, utan även kräver förmåga att anpassa sig
till nya tider och mod att satsa för att säkra fram
tiden. Anders Bäckström i Åmål vet. Han har varit
lantbrukare i hela sitt liv och har arbetat sig igenom
otaliga vårbruk och höstskördar. Han har varit med i
omställningen av det svenska jordbruket till färre men
större gårdar. Och sedan tolv år är gården med de 350
mjölkkorna som han driver helt ekologisk.
”Om man ska överleva som lantbrukare får man
inte vara rädd för att satsa stort och jobba hårt.
Samtidigt är det här också min största hobby. Det
är en speciell glädje i att rå om djuren, att få uppleva
årstidsvariationerna och bidra till att människor kan
ställa mat på sina bord”, säger Anders Bäckström.

Att utöka gården med fler mjölkkor, mer mark
och att ställa om till ekologiskt har varit tuffa men
nödvändiga förändringar som gett god lönsamhet
och säkrat framtiden – inte bara för Anders själv
utan även för sönerna som nu är i färd med att ta över
verksamheten.
”Redan som liten sparade jag mina första kronor i
Jordbrukskassans elefantsparbössa. Sedan dess har
jag varit kund i banken, även efter att den numera
heter Swedbank. Det är ovärderligt med en bankpart
ner som varit med på hela resan, som förstår vad det
innebär att driva lantbruk, som tror på verksamheten
och hur jag utvecklar den och bidrar med ekonomiska
råd och lösningar längs vägen”, säger Anders.
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Sverige: Mer rösträtt och
bättre utbildning för alla

Reseradio med antenn, en nyhet
från USA som blev användbar
även i Sverige. (Foto: Teknikoch industrihistoriska arkivet /
Tekniska museet)

Rösträttsvykort från 1915.
(Från KvinnSam, Göteborgs
universitetsbibliotek)

1920-talet gick
i dur och moll
Sverige får allmän rösträtt och bättre utbildning.
Dessutom går man på bio, dammsuger lägenheter,
köper bil, ringer i telefon och stoppar mat i kylskåp.
Allt är så nytt!
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Fröken Lindström och hennes
klass i kyrkskolan i Bergby,
Gävle, omkring 1925–26.
(Från Länsmuseet Gävleborg)

1920-TALET STARTADE

inte muntert: deflations
kris och arbetslöshet. I
färskt minne hade man
dessutom hungers
nöden 1917, som lett
till hunger- och mili
tärdemonstrationer
runt om i Sverige. Precis
på andra sidan Östersjön
hade det just varit revolu
tion i Ryssland och de många
verksamheter som svenska
företag drivit där hade konfiskerats.
I vissa kretsar i Sverige oroade man sig
för att samma sak skulle kunna hända här.
Men utvecklingen i Sverige fortsatte på fredlig
och demokratisk väg. I landet bodde nu sex miljoner
människor och 1919 beslutades att alla kvinnor och
män fick allmän och lika rösträtt. Första riksdags
valet där kvinnor fick rösta – och även var valbara
– ägde rum 1921. Flera andra reformer ökade gradvis
kvinnans självständighet. Länge var till exempel gifta
kvinnor omyndiga, och i lagens ögon alltså jämställda
med barn, men den nya giftermålsbalken 1920 gjorde
kvinnor myndiga vid 21 års ålder även som gifta. Det
gjorde att kvinnor kunde tjäna egna pengar och för
värvsarbeta utan mannens tillstånd. En ny skolreform
1927 öppnade också de flesta läroverk för flickor, där
de förut inte haft tillstånd att gå.
Samhällets demokratisering fortsatte även på
andra sätt, inte minst genom ökad folkbildning.
Biblioteken blev viktiga mötesplatser, särskilt
för folkrörelser som nykterhets- och väckelse
rörelsen, som alla uppmuntrade till vidareutbildning.

Arbetarrörelsen
skapade 1912
Arbetarnas Bild
ningsförbund (ABF)
där man lärde
sig tillsammans i
studiecirklar, ledda
av inbjudna experter.
Brevkurser var också
populära, som de man
kunde ta hos Hermods
Korrespondensinstitut.
Många av den tidens
klassresor började med en
ABF-cirkel eller med att man läste
till ”Hermodsingenjör”.
Efter den dystra starten blev detta till slut ”det
glada 20-talet”, som det kallats efteråt trots att årtion
det faktiskt slutade med börskrasch 1929. Kulturoch nöjesscenen exploderade efter kriget, de unga i
städerna ville dansa charleston, lyssna på jazz och gå
på teater och varieté. Folkomröstningen om rusdrycker
1922 frågade om landet ville totalförbjuda alkohol.
Svaret blev nej (men bara knappt). Filmen var det nya
stora nöjet. Regissörerna Mauritz Stiller och Victor
Sjöströms stumfilmer slog igenom internationellt och
Greta Garbo gjorde succé i Hollywood. År 1925 fick
landet rikstäckande sändningar via nya Radiotjänst
(föregångare till dagens Sveriges Radio). Första sänd
ningen var en gudstjänst, följt av nyheter och väder.
Ljudfilmens genombrott, automatiseringen av
telefonnätet, den växande privatbilismen, trafikflyget
och elektricitetsdrivna kylskåp och dammsugare var
andra saker som kom att påverka såväl sociala relatio
ner som näringslivets verksamheter.

Detta hände också under det glada 1920-talet
1921 Första valet med kvinnlig rösträtt hålls.
1922 Första Vasaloppet körs 19 mars. Idén
till loppet hade fötts bara en månad
tidigare. 136 anmälde sig, 119 startade
och Erik Alm från Norsjö vann.
1922 KTH-studenterna Baltzar von Platen
och Carl Munters presenterar absorp
Foto: AB Electrolux arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

tionskylskåpet. Axel Wenner-Gren
köper apparaten för Electrolux räkning.
Snart har över en miljon kylskåp sålts.
1927 Första bilen rullar ut från företaget
Volvos fabriker på Hisingen i Göteborg.
Modellen heter Volvo ÖV4.
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Sparbankerna folkbildar
och sparfrämjar

Lyckoslanten lanserades 1926
– och har lästs i både slott och
koja. På tidigt 1950-tal sneglar
Sveriges blivande kung Carl XVI
Gustav på senaste numret.

Folkbildning hjälper
människor göra kloka val
LYCKOSLANTEN, SVERIGES ÄLDSTA BARNTIDNING,

har sparbanksrörelsen gett ut sedan 1926. Idag ges
den ut av Swedbank och sparbankerna i 340 000
exemplar fyra gånger per år till mellanstadieelever.
Helt klart en av sparbankssfärens mest långlivade
sparfrämjande insatser – men långt ifrån den enda.
Att ”verka för sund sparsamhet” var en av spar
banksrörelsens grundtankar. Redan på 1820-talet
åkte till exempel ledamöter i Filipstads sparbank
ut till traktens järnbruk och pratade om sparandets
värde. Prästerna i landets predikstolar lyfte sparan
dets dygd med bibelord som ”Den som lånar blir
långivarens slav”.
Man kunde inte börja folkbilda tidigt nog. Spar
banken i Enköping skickade 1894 en bankbok med en
liten summa pengar till stadens alla nyfödda. Denna
nyföddabarnsparkampanj ( ja, den kallades så) levde
länge hos många sparbanker. Mest organiserad var
annars skolsparrörelsen, som levde under många
decennier. I varje klass fick elever regelbundet stoppa
pengar i sitt fack i klassparlådan, som den lokala spar
banken sedan kom och hämtade.
Drivande i folkbildningen var Svenska Sparbanks
föreningens Avdelning för sparpropaganda, som
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g rundades 1925. Man bytte namn 1941 till det lätt
sammare Sparfrämjandet.
Sparträning behövdes löpande. Under många år
hölls därför en gemensam nationell sparbanksvecka.
Veckan hölls varje höst mellan 1958 och 1975, varje
år med ett nytt sparrelaterat tema. Fortfarande håller
vissa lokala sparbanker liv i traditionen genom att ha
egna sparbanksveckor.
Sparbankerna organiserade även till exempel
sparklubbar på arbetsplatser, där man möttes på
lönedag för att tillsammans göra insättningar. Klub
barna försvann på 1970-talet när löner började sättas
in direkt på bankkonton och inte delades ut kontant
från företagen.
Under åren har man fortsatt ge ekonomiska råd för
livets alla situationer. Broschyrer som ”Bo ihop utan
att vara gifta” kom när samboskap blev vanligt. Hand
ledningen ”Om deklaration” gavs från 1967 ut på fem
olika språk. Hemutskick har varit vanliga i alla tider
– och störst av dem var antagligen ”Bankboken”, en
handledning i ekonomiska frågor som 1999 skickades
ut till 1,7 miljoner hushåll i Sverige.

En bank för livets alla
faser, även de tråkiga
De ekonomiska råd som man behöver beror ofta på hur livet
förändras. Även när det inte går som man tänkt sig. Något
som sparbankerna uppmärksammade i den här annons
kampanjen från 1970-talet om ”den nyskildes ekonomi”.

Skolsparrörelsen
Sparbankerna fick under många år ställa sparbössor direkt
i klassrummen. Varje elev hade sitt eget fack att stoppa
pengar i. Den lokala sparbanken hämtade med jämna mellan
rum pengarna, som fördes in på elevernas bankböcker.

Spara och Slösa
Många författare och kreatörer
har medverkat i Lyckoslanten. Som
Birgitta Lilliehöök, som skapade
serien om de två flickorna Spara
och Slösa. Medan S
 lösa kastar bort
sina pengar på nöjen sparar Spara
allt hon får – och kan i slutändan
unna sig något fint. Sedan 2005 är
det Lena Forsman som ritar serien.
Det predikande anslaget från förr är
borta sedan länge.

MAN SKA BÖRJA SPARA
TIDIGT. Barn över hela landet
fick ofta en bankbok direkt
när de föddes från sin lokala
sparbank – med en liten
”välkommen-till-världen”gåva redan insatt.

ARTISTEN POVEL RAMEL
gjorde 1948 på S
 parfrämjandets
uppdrag en ”sparversion” av sin låt
”Köp inte en zebra”. Låten spelades
överallt, och uttrycket blev så
bevingat att 85 procent (!) av
svenskarna kände till
uttrycket, enligt en
gallupundersökning
1948.
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Sverige:
Swedbank
Ettidag:
fattigt land
utan
Folkbildning
banker för kloka livsval

Att ta kommando över
sin egen ekonomi
”Känner man till hur olika livsval påverkar den egna ekonomin kan
man påverka sin situation. Det gällde för 200 år sen, det gäller
idag. Det är därför vi folkbildar”, säger Bilal EL-Ghariri, projekt
ledare inom samhällsengagemang på Swedbank.
Ung ekonomi är en föreläsning om privatekonomi som
Swedbank och sparbankerna erbjuder kostnadsfritt
till ungdomar i hela landet. Syftet är att inspirera unga
att ta kommandot över sin egen ekonomi. 2019 tog
63 600 ungdomar i Sverige del av föreläsningen.
Sju medarbetare på Swedbank, spridda över
landet, arbetar på heltid med bankens samhälls
engagemang, bland annat Ung ekonomi. Tillsam
mans med engagerad personal på lokala bankkontor
föreläser de på skolor – och på fritidsgårdar, idrotts
klubbar och föreningar.
”Vi kommer dit där barn och unga är. Den typiska
föreläsningen varar ungefär en timme och blandar
presentationer med filmklipp och frågor som skapar
interaktion. Vi berör alltid vissa kärnämnen,
som sparande, utgifter, lån, budget och
vad som händer om man inte beta
lar en räkning”, förklarar Bilal
EL-Ghariri.
Sedan anpassas före
läsningen efter gruppen:
”Möter man till exempel
en årskurs som snart ska ta
studenten lyfter vi ämnen
som flytta hemifrån, för
säkringar, sambolag, utbild

ning och jobb. Ungdomarna har frågor om allt från
hemförsäkring om man bor i en studentkorridor till
nätbedrägerier och varför man enligt sambolagen kan
behöva dela lika om man separerar.”
En viss oro för den egna framtiden har antag
ligen funnits hos ungdomar i alla tider. Samtidigt
finns saker som är utmärkande för idag, tycker Bilal
EL-Ghariri:
”Många av dagens ungdomar verkar ha fler och
större utgifter än vad till exempel jag själv hade. En
del äger dyra mobiltelefoner av senaste modell och
märkesjackor för tusentals kronor. De är också mer
utsatta för reklam om till exempel snabblån, som
påstås lösa många problem. Det är en bild som måste
balanseras. Den här generationen behöver hjälp med
det grundläggande som i att inkomsterna
måste vara större än utgifterna.”
Ung ekonomi finns för att fler
ungdomar ska kunna skapa sig en
sund och hållbar ekonomi. Det
är bra både för individen och för
samhället.
”Så när jag på vägen ut får
höra att det var en grym före
läsning … då vet jag att de lyss
nat”, säger Bilal EL-Ghariri.

Bilal EL-Ghariri håller distansföreläsning
under coronavåren 2020. (Foto: privat)
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”Kvinnors och mäns
inkomster lika först
år 2086”
Att folkbilda handlar också om att peka på det arbete som åter
står. Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank, analyserar data
för att förstå vilken utveckling som krävs framöver – till exempel
för att utjämna inkomstskillnader mellan könen.
”Kvinnors inkomster är lägre än mäns. Så har det varit
historiskt och så är det idag. 2018 var den genom
snittliga lönen för kvinnor 21 000 kronor före skatt,
medan män i genomsnitt tjänade 27 500 kronor före
skatt. Det betyder att kvinnors lön i genomsnitt är 76
procent av männens. År 1993 var det 71 procent.
Det går alltså åt rätt håll, men det går långsamt.
Med den här takten har kvinnor och män samma
genomsnittslöner först 2086.

Arbetet med att utjämna
ekonomiska ojämlikheter har
utvecklats med var tid. År
1988, till exempel, gav Sparfrämjandet ut ”Kvinnlig blick
på ekonomi”, med information
om ”de frågor som kvinnor
funderar över när det gäller
ekonomi och familjejuridik”.

Att kvinnor har lägre löner än män betyder också
att pensionerna blir lägre för kvinnor, eftersom
pensionen grundas på den inkomst man haft under
arbetslivet. Har man en lägre inkomst är det också
svårare att få pengar över att placera eller investera.
Lägre löner är därför sannolikt förklaringen till att
kvinnor i genomsnitt har betydligt lägre inkomst från
kapital – som försäljning av fastighet, utdelningar från
egna företag och egna placeringar – än vad män har.
Kvinnors inkomst från kapital ligger på omkring 50
procent av männens, och så har det varit länge.
För att jämna ut inkomsterna behöver fler kvin
nor i större utsträckning jobba heltid och söka sig
till andra yrken. Arbetsmarknaden och livet i stort
behöver också bli mer jämställt. Med högre inkomster
ökar också möjligheten att spara – men det är samti
digt viktigt att komma ihåg att även ett litet sparande
kan växa sig större på sikt, och göra stor skillnad för
känslan av kontroll, trygghet och självständighet. Det
är något som vi sett många exempel på under bankens
tvåhundraåriga historia.”

Digital inkludering
Dagens samhälle är alltmer digitalt och
för en del är det svårt att hänga med.
Inom initiativet Digital ekonomi håller
Swedbanks personal lokala träffar och
föreläsningar för dem som vill ha hjälp
att komma igång med digitala tjänster,
som BankID och Swish. Allt för att öka
den digitala inkluderingen
i samhället.
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Sverige, mitt i det
gyllene kvartsseklet

Den 3 september 1967 infördes
högertrafik i Sverige. Den här
bilden är tagen några år tidigare.
Ur fotograf Gösta Nordins arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

På väg mot världens
modernaste land
Efter andra världskriget upplevde Sverige en
högkonjunktur som höll i sig i flera årtionden.
Drömläge för att utveckla det egna samhället
och ta det till nästa nivå.
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Första charterflygen från Sverige
började gå vid 1950-talets mitt.
(Från TUI:s arkiv hos Centrum för
Näringslivshistoria)

PÅ 1960-TALET var

Sverige mitt i det gyllene
kvartsseklet, de cirka
25 år som började strax
efter kriget och då landet
hade en till synes ständig
högkonjunktur som hela
tiden ökade folks levnads
standard. 1930-talets ekono
miska depression och 1 940-talets
krigsår var mycket avlägsna.
Landet hade sju miljoner invånare –
som bodde i ett folkhem. Begreppet hade statsminis
ter Per Albin Hansson lanserat redan 1928, som start
för en mer samhällstillvänd familjepolitik. Och livet
hade blivit bättre. Man hade fått nioårig grundskola,
obligatorisk sjukförsäkring, kortare arbetsvecka och
lagstadgad semester (först två veckor 1938, sedan tre
1951, fyra 1963 och fem 1978). Det fanns bostadsbi
drag, barnbidrag, arbetsförmedling och folktandvård.
Pensionssystemet hade 1960, efter en lång politisk
debatt, utökats med en allmän tilläggspension, ATP.
Arbetsmarknaden var dessutom stabilare. Trötta
på strejker och varsel hade arbetsmarknadens parter
enats om lämpliga förhandlingsformer. 1938 skrev
fackförbundet LO och arbetsgivarsidans SAF (dagens
Svenskt Näringsliv) under det som kom att kallas
Saltsjöbadsavtalet. Det blev sinnebilden för ”den
svenska modellen”, där motparter i en fråga hellre
hittar samarbetslösningar än att staten går in med
lagstiftning eller regleringar.
I hemmen fanns kobratelefoner, halvfabrikat,
hushållsapparater, frysboxar och tv. Dessutom hade
en helt ny sorts ungdomskultur vuxit fram, med
Svarvaren Luciano Veschetti kom från Italien redan
1947 och jobbade 1965 på Agas verkstäder på Lidingö.
(Foto: Arne Schweitz/Scanpix TT)

köpstarka unga som hand
lade musikskivor, moped
och rullbandspelare.
Städerna utvecklades.
Stadsplanerarna gav de nya
förorterna arbetsplatser,
bostäder och centrum samlat
på samma ställe och k
 allade
dem ABC-städer. Vällingby
och Farsta u
 tanför Stockholm och
Kortedala utanför Göteborg blev typ
exempel. Sedan kom miljonprogrammet: en
miljon nya bostäder byggdes på tio år, med start 1965.
Gamla stadskärnor i städer som Norrköping, Göteborg
och Stockholm revs för att ge plats för nytt.
År 1950 hade det bara funnits 500 mil asfalts- eller
stenbelagda vägar i Sverige. Nu fanns det många fler.
Den första motorvägen i Sverige, mellan Malmö och
Lund, invigdes 1953. Snart kördes det för fullt på alla
nybyggda motorvägar – som dessutom hade fri fart.
(Fartbegränsningar på motorvägar kom först 1971.)
Folk åkte gärna utomlands på bilsemester – eller så
flög man! Den första svenska charterflygningen gick
till Mallorca i april 1954.
Människor kom till Sverige också. 1960-talet var
arbetskraftsinvandringens blomstringstid och de
nyanlända, främst från andra delar av Europa, bidrog
till Sveriges tillväxt under rekordåren.
På 1960-talet sprudlade samhället av åsikter. Man
tog ställning genom kårhusockupation, Hötorgs
demonstrationer eller Båstadskravaller. Till sam
livet kom p-pillret, som ledde till en friare syn på sex
och gav kvinnor större valmöjligheter. Fler kvinnor
började arbeta och hemmafrurollen ifrågasattes.
Förskolan blev viktigare och samboskap vanligare.
Dessutom slutade man säga ”herr Johansson” och
”fru Svensson” till varandra på jobbet, efter att
du-reformen införts.
Konsumtionen ökade. Överlag skulle det man
ägde nu vara enkelt att sköta och lätt att ersätta.
Engångsartiklar i plast var till exempel bättre än allt
som måste tvättas, strykas och skötas. ”Slit och släng”
lanserades som ett positivt uttryck, långt från dagens
negativa innebörd.
Fast borde inte folk spara lite mer av allt detta nya
överskott? I bankvärlden började man fundera på om
det behövdes modernare sparformer än det klassiska
sparkontot …
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Sparbankerna och
nya sparformer

Att uppmana till ökat
sparande är en av sparbanks
idéns grundpelare. Här firar
Sparfrämjandet 25 år 1950.

Aktiefonderna startade den
moderna fondsparrörelsen
ATT SPARA I AKTIEFONDER kom att bli en verklig

folkrörelse på 1980-talet. Men redan 1967 erbjöd
sparbankerna sina kunder möjlighet att spara i aktier.
Då lanserade man aktiefonden Sparinvest som sköttes
av det nystartade bolaget Robur. Här kunde kunder
aktiespara utan de kunskaper som behövdes vid
enskilt aktieköp och utan samma risktagande.
Tittar man i ledningsprotokollen från den tiden
ser man att beslutet var naturligt. Om sparbankerna
grundats för att ge alla tillgång till sparkonton borde
man även erbjuda denna nya spartyp.
Sparbankerna blev därmed den första av de stora
bankgrupperna att marknadsföra aktiefonder. När
bankmarknaden sedan avreglerades på 1980-talet
växte erbjudandet ytterligare. Utöver sparkonton
började många nu spara i aktier eller aktiefonder, inte
minst i de populära allemansfonderna.
Erbjudandena fortsatte utvecklas. År 1980
startade Robur en fond som valde bolag utifrån
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hållbarhetskriterier. Och på 1990-talet, efter att den
stora pensionsreformen införts och svenskarna nu
själva kunde välja hur de placerade sina pensions
pengar, började man erbjuda skräddarsydda fonder
för pensionssparande.
Den fondsparrörelse som sparbankerna var med
att skapa har lett till att åtta av tio svenskar idag
sparar i aktie- och räntefonder. Då räknar man inte
in all premiepension, tjänstepension och privata
pensionssparlösningar som också använder fonder.
Var tredje svensk fondsparar idag i Swedbank Robur,
som är en av Nordens ledande kapitalförvaltare och
den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen.
Namnet Robur förresten? Den gamla sparbanks
eken gör sig påmind: robur är latin för just – ek.
I överförd betydelse betyder det även ”styrka” –
som i Riksbankens valspråk Hinc robur et securitas,
eller Härav styrka och säkerhet.

De första
annonserna
Sparinvest lanserades 9 oktober 1967 och hade då
tillgångar på två miljoner kronor. I annonser beskrevs
den nya sparformen: ”Nu kan Ni aktiespara i spar
bankernas egen aktiefond – Sparinvest. Det är ett bra
alternativ för Er som tänker aktiespara. Fonden har
aktier i flera olika bolag. Genom att aktiespara
i Sparinvest sprider Ni Era placeringar och
minskar de risker som aktiesparandet
alltid kan innebära.”

Men man
var inte
allra först…
Hundralappar har blivit miljoner
Sedan starten 1967 har aktiefonden Sparinvest (som
numera heter Sverigefond) gett cirka 12 procents avkast
ning per år. Om man sparat 100 kronor i månaden sedan
början (totalt 63 400 kr) skulle det i april 2020 vuxit till
4,8 miljoner kronor.
Not: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska
i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar
som du har satt in.

1958 startades stiftelsen Aktietjänst för främjande
av aktiesparande i Sverige av bröderna Ragnar och
Gösta Åhlén, arvtagare till postorderfirman Åhlén &
Holm och varuhuskedjorna Tempo och Åhléns. Deras
Koncentrafonder blev därmed Sveriges allra första
aktiefonder. De sålde andelar genom banker och
mäklare – och via postorder!
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Swedbank idag:
Sverige: Ett fattigt land
Sparande som väg till
utan banker
finansiell hälsa

Foto: Staffan Tell

Sparandet är grunden för sparbanksidén – och för
människors finansiella hälsa. Hur folk sparar har utvecklats
över tid och idag finns fler alternativ än någonsin.

Sparande som
folksport
KERSTIN WINLÖF tycker

att hon har världens
roligaste jobb.
”Att vara ansvarig
för spara- och låne
produkter och samtidigt
få driva viktiga frågor
kring rådgivning i en bank som har rötterna i sparande
är både roligt och viktigt”, säger Kerstin, vars titel på
Swedbank är chef för Group Financial Products
& Advice.
Sparandet är på många sätt grunden till finansiell
hälsa, tycker Kerstin, alltså den hälsa som människor
skapar när de gör kloka val kring sin ekonomi, både
här och nu och i framtiden.
”Sparande skapar både trygghet och frihet. Med ett
sparkapital är det lättare att klara oförutsedda kostna
der och man har större möjlighet att leva det liv man
önskar”, säger Kerstin.
Samtidigt behöver många människor råd om hur
de kan hantera komplicerade frågor, allt ifrån hur de
ska finansiera sitt boende till hur de kan ta ansvar för
den egna pensionen. Utbudet av finansiella produk
ter och tjänster är enormt, vilket ställer stora krav
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på kunskap och beslutsförmåga. Alla har inte heller
möjlighet eller lust att lägga ner tid på att göra ratio
nella och medvetna val.
”Här har vi som bank ett ansvar att hjälpa våra
kunder till en sund och hållbar ekonomi som leder till
en trygg vardag och framtid. Det ska vara enkelt att
spara, försäkra sig och få helhetssyn över sin ekonomi.
Vår uppgift är att hjälpa kunderna välja det som pas
sar dem bäst utifrån deras livssituation och livsmål.”
”För vissa handlar det om att över huvud taget
börja bygga en buffert i livet. För andra kan det handla
om hur de sprider risken mellan aktie- och ränte
fonder, eller om att ha en aktieportfölj som balanserar
korta och långa perspektiv. Men mitt grundförslag för
alla är att ha ett månadssparande. Det borde vara en
folksport!” säger Kerstin.
Kerstin tycker att fler borde prata om ekonomi,
pengar och sparande hemma och med sina vänner.
”Det är särskilt viktigt att vi pratar om pengar med
våra barn. De behöver tidigt lära sig om pengars värde
och konsumtion. Där håller fortfarande det klassiska
rådet att ge månadspeng. Det är ett beprövat sätt att
lära barn att hushålla med begränsade resurser. Och
det är ju i slutändan vad all ekonomi handlar om.”

”Vi flyttar fram gränserna
för hållbart sparande”
FONDBOLAGET SWEDBANK ROBUR har länge foku

serat på hållbarhet. Redan 1980 lanserade man sin
första hållbara fond. Då handlade fonder med hållbar
hetsprofil främst om att utesluta företag med anknyt
ning till exempelvis vapen, alkohol och tobak.
”Idag har hållbarhetsarbetet kommit mycket
längre”, säger Liza Jonson, Roburs vd.
”Historiskt har intresset för hållbara placeringar
varit störst hos institutioner och stora kunder. Men i
takt med att hållbarhet tagit en alltmer självklar plats
i samhället ökar efterfrågan på hållbart sparande
även hos privatkunder. Hållbarhet är en central del
i mångas dagliga val, och bidrar i sin tur med att ut
veckla hela fondbranschen i en positiv riktning”, säger
Liza Jonson.
Fondbolaget har sedan starten 1967 vuxit i både
storlek och produktutbud, och är idag en av Nordens
största kapitalförvaltare.
”Vi är den tredje största ägaren på
Stockholmsbörsen och var tredje
svensk sparar idag i någon av våra
fonder. Vi vill använda vår roll
till att fortsätta driva en positiv
utveckling för människor, före
tag och samhälle”, säger Liza
Jonson.
Under 2019 kontaktade
till exempel Swedbank Robur
645 av de bolag där man är ägare
för att diskutera hur företagen
arbetar med affärsetik, klimatfrågor,

mångfald, säkerhet, bolagsstyrning och mänskliga
rättigheter.
”Vårt påverkansarbete ger resultat. De bolag vi
investerar i ligger till exempel över börsens genom
snitt för jämställda bolagsstyrelser”, säger Liza
Jonson.
I början av 2020 lanserade Swedbank Robur en ny
klimatstrategi. Den bygger på två övergripande mål:
bolagets samlade förvaltade fondkapital ska vara i
linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärm
ningen till 1,5 grader till år 2025, och fondkapitalet
ska vara koldioxidneutralt till år 2040 – tio år tidigare
än Parisavtalets mål år 2050.
”Vår nya klimatstrategi flyttar fram gränserna i
branschen och vägleder oss i våra investeringar.
Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande och då måste vi våga sticka ut hakan,
precis som när vi lanserade de första hållbara
fonderna 1980”.
Något motsatsförhållande mellan
hållbar utveckling och avkastning ser
inte Liza Jonson: ”Bra hållbarhets
arbete är grunden för välskötta och
lönsamma aktörer. På lång sikt
genererar hållbara bolag en bättre
finansiell avkastning – som inte
har skett på samhällets bekost
nad. Det är själva definitionen av
hållbart värdeskapande. Swedbank
Robur kommer att fortsätta arbeta för
att hela tiden flytta fram gränserna.”

Foto: Jann Lipka

Hållbarhetsfonder idag
DE FÖRSTA ETISKA hållbarhetsfonderna arbetade

ofta genom att exkludera bolag och branscher som
man inte tyckte levde upp till olika hållbarhetskrav.
Idag ser många fondbolag bredare på frågan, och
Swedbank Robur har valt att arbeta med hållbarhet
i alla sina fonder. Den policy som Swedbank Robur
har för ansvarsfulla investeringar gäller oavsett fond.

För att fortsätta flytta fram gränserna
finns vissa fonder som är ännu mer nischade
på hållbarhet än andra. Några av dem är Swedbank
Robur Global Impact, Humanfonden, Access Edge
och de Svanenmärkta fonderna Transition Global och
Transition Sweden.
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Sverige: En tid för
omprövning

It-system börjar användas i företagen.
Men det kallas för ADB, automatisk
databehandling. Ur Ericssons arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Jobbiga tider,
coola lösningar
Svensk politik och ekonomi slåss mot inflation och
lågkonjunktur. Tiderna är tuffa, men familjereformerna
är coola, precis som tekniklösningarna.
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IKEA sålde alltmer möbler i furu
– och ”furufestivalen” i svenska
hem blev ett faktum. (Foto från
IKEA Museum i Älmhult)

DEN HÖGKONJUNKTUR

Sverige ridit på sedan andra
världskrigets slut kom till
ett abrupt stopp. Lönekost
naderna hade på sistone
stigit mer än tidigare, sam
tidigt som arbetstiden för
kortats och produktiviteten
gått ned. Dessutom ökade den
inhemska inflationen. Allt detta
gjorde svenska varor dyra att tillverka,
utan att köparna i utlandet ville betala mer.
Världen brottades ändå redan med de oljekriser som
sänkte världsekonomin, först 1973–1977 och sedan
igen 1979–1982.
I Sverige drabbades hela branscher. Varvs- och
gruvindustrierna fick räddas genom näringspolitiska
insatser. Den svenska kronan devalverades tre gånger
under 1970-talet, för att växelkursen skulle gynna
utlandsförsäljning.
Efter fyra decennier av socialdemokratiskt styre
fick Sverige 1976 en borgerlig regering. En grön våg
svepte samtidigt fram och frågan om Sverige skulle
ha kärnkraftverk var en politisk vattendelare. Bostä
derna som byggts under miljonprogrammets dagar
var inte längre lika populära. De var fula och skapade
segregation i samhället, sa kritikerna.
Annat som skakade Sverige var debatten om
löntagarfonder, Astrid Lindgrens skattesaga om
Pomperipossa (som hon skrev när hon insåg att
hon betalade 102 procent i skatt), Norrmalmstorgs
dramat med bankgisslan och kung Gustav VI Adolfs
död. Samtidigt gladdes man åt att Abba vann Euro
vision med W
 aterloo 1974 (om man inte var proggare
förstås) och åt barnprogrammet Fem myror är fler än
fyra elefanter som sändes 1973. Hasse å Tage roade på

revyscenerna. På bio visades
Ingmar Bergmans filmer
Viskningar och Rop och Höstsonaten, och på tv gick hans
Scener ur ett äktenskap.
Några reformer betydde
mycket för människors privat
ekonomi. Först slopades sambe
skattningen för gifta makar 1971.
Fram till dess beskattades makar för
hälften var av den sammanlagda inkoms
ten, vilket gav lägre marginalskatt för den
med högre inkomst – men den som tjänade mindre,
vanligtvis kvinnan, fick betala högre skatt. Från nu
skattade man för det som man själv tjänat. Andelen
heltidsarbetande kvinnor ökade, tidigare hade de
flesta jobbat deltid.
Moderskapsförsäkringen ersattes 1974 med en
generell föräldraförsäkring, där båda föräldrarna nu
kunde vara hemma med barn med ekonomisk ersätt
ning. Dessutom infördes 1975 en avgiftsfri förskola
för alla sexåringar. Tio år senare, 1985, utökades för
skolan till att gälla barn från 1,5 år till skolåldern.
Inom tekniken började digitala processorlösningar
bana väg för nya lösningar. År 1976 lanserade
Ericsson sin datorbaserade växel, AXE. Företagen
byggde överlag mer datorsystem för att automatisera
och underlätta den egna verksamheten. Fast det kalla
des inte it, utan ADB, automatisk databehandling.
Datorerna började förresten bli så små och
billiga att privatpersoner kunde köpa egna. Apple
II kom 1977 och var en av de första masstillverkade
datorerna. Dagens mobiltelefoner är hundrafalt kraft
fullare, men då var det så modernt att det nästan var
science fiction – fast inte lika mycket som Star Wars,
som hade premiär samma år.

Annat som hände på 1970-talet
1971 Demonstranter i Kungsträdgården i
1976 Lag om medbestämmande i arbets
Stockholm räddar parkens almar.
livet (MBL), som reglerar förhållandet
1972 Ölandsbron invigs. Den var Europas
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
längsta bro till 1998.
1978 Saab lanserar sin första Saab 900
1973 Företaget BabyBjörn säljer sin första
Turbo.
bärsele. Modellen heter Hjärtenära.
1979 Barnaga blir straffbart. Sverige är
1974 Ingemar Stenmark tar den första av
först i världen med att man inte får
”Spola kröken”, Systembolagets kampanj
sina 86 alpina världscupsegrar.
slå sina barn.
mot alkoholmissbruk, gick från 1971 till
1976 Björn Borg vinner tennisens Wimbledon
1988. (Foto: Från Systembolagets41
arkiv)
för första gången (av totalt fem).

1977

Sparbankernas tillgänglighet
ökar med ny teknik

Få pengar på minuten
DEN 24 MAJ 1977 hade sparbankerna premiär för

Minuten, ett rikstäckande system av uttagsautomater.
Sparbankerna var först i Sverige – och nästan först i
världen – med ett helt onlinekopplat automatsystem.
Konkurrerande systemet Bankomaten, som var affärs
bankernas samarbetslösning, gick inte online förrän
några år senare.
Nu kunde kunder ta ut ”pengar på minuten”. Att
öka tillgängligheten låg i linje med hur man alltid strä
vat efter att förenkla människors bankärenden. I bör
jan av 1900-talet gav man till exempel kunder spar
bössor att ta med hem. Uniformerade banktjänstemän
kom sedan hem till kunden, ofta på cykel, och tömde
sparbössan. Cykelsparbössetömmare var en åter
kommande syn under lång tid.
Efter andra världskriget kom bankbussarna. Spar
banker inredde bussar med enkla kontor och körde
till bestämda hållplatser på bestämda tider, allt för de
personer som inte kunde ta sig till sina bankkontor.
Än idag händer det att lokala sparbanker skickar ut
bankbussar.
Minuten tog sedan tid att utveckla. Man invigde en
enstaka automat redan 1967 i Uppsala, men den var
bara kopplad till just det kontoret. Det krävdes att alla
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sparbankerna anslöts till ett gemensamt datasystem
1974 för att man tre år senare skulle kunna ta alla
Minuten online.
Den centrala datalösningen blev även grunden
till att erbjuda betalkort att använda i affärer. Spar
bankskortet var länge landets mest spridda och
använda betalkort. Fler tekniska lösningar följde. På
1980-talet, efter att de flesta fått knapptelefon hem
ma, kom ”Sparbanken Direkt”, en av Sveriges första
telefonbanker. Genom att trycka på hemtelefonens
knappar kunde man sköta sina bankärenden. År 1997
kom bank över internet för sparbankskunder. Idag
hanterar många sin ekonomi via bankappen och beta
lar med Swish med hjälp av Mobilt BankID.
På 1900-talets början kallades hemsparbössan
i bland en ”bankfilial i hemmet”. Numera har de
flesta sin bank ännu närmare, direkt i fickan – och
2019 hade Swedbank 1,8 miljarder digitala kund
interaktioner.
Men Minuten, som bröt ny mark, var är den nu?
Under tidigt 2000-tal lades varumärket ned och inte
grerades i det generella branschvarumärket Banko
mat. Bankomat är idag ett bolag som ägs gemensamt
av storbankerna och sparbankerna.

Bank
på hjul
Från 1950-talet och under många år
framåt var det vanligt med bankbussar i
områden som inte hade egna bankkontor.
Bussar inredda med enkla bankkontor
körde runt i varje sparbanks region,
till bestämda hållplatser efter
bestämda tider.

Hem
sparbössor
Hemsparbössor användes mycket under 1900-talets
första hälft. Kunderna hade dem hemma, som små
spargrisar, men det var bara banken som hade nyck
eln till dem. Det marknadsfördes som ”att ha banken
i hemmet”. Uniformerade vaktmästare från banken
åkte hem till kunderna, ofta på cykel, för att tömma
kassan. Dagen efter kom de tillbaka med beloppet
infört i kundens bankbok.

De första bankkorten
var fulla av hål
Kortet till den första uttagsautomaten i Uppsala hade
ingen magnetremsa på baksidan eller inbyggt chip som
dagens kort. Nej, den hade stansade hål och hålens
placering var unika för varje kort. Bara verkligt betrodda
kunder fick ett kort och de fick dessutom bara ta ut små
belopp, eftersom automaten inte kunde se hur mycket
man egentligen hade på sitt konto.
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Swedbank
Sverige:
Ettidag:
fattigt
Kundmötet
land
utan
nu
– och
banker
i framtiden

Hur vill dagens kunder möta sin bank – och hur vill de
möta den i framtiden? Tre medarbetare på Swedbank
ger sin syn på frågan.

Greg Henriques:
”Om tio år gör vi inte
längre bankärenden.”
”OM TIO ÅR kommer människor inte att göra bank

ärenden på samma sätt som idag. De flesta banktjäns
ter kommer att vara integrerade i det man ändå gör.
Redan idag kan vi parkera i ett parkeringshus utan
att behöva registrera betalningen. Den sker automa
tiskt eftersom vi gett ok tidigare. Så kommer många
banktjänster också att fungera. Vi kommer att sätta
regler och principer för våra finanser, och efter det
kommer det mesta i vårt ekonomiska liv på många sätt
att sköta sig själv. Men ibland kommer systemet ge oss
små förslag, när det är något vi behöver tänka på. Då
kommer det vara extra viktigt att lätt kunna vända sig
till banken och få personlig rådgivning, när det som
mest behövs och skapar mest värde för den enskilda
människan.
En bra bank möter sina kunder på många olika
sätt. Digitala självkörande tjänster kombineras med

Greg Henriques, strategisk
rådgivare inom Swedbank
Digital Banking & IT.
(Foto: Emma Skogmalm)

digitala personliga möten – och fysiska
möten när det behövs.
Den här utvecklingen betyder att vi
på Swedbank behöver ha koll på vad and
ra gör, och då menar jag inte bara banker
och fintech-bolag, utan också andra typer
av digitala tjänsteföretag. Vad gör de
sociala plattformarna, onlinehandeln och
streamingtjänsterna, som skulle kunna bli
till finansiella tjänster? Vi behöver vara väl
digt öppna för nya samarbeten, för innova
tion kan uppstå överallt.
Det är ju inte något nytt för oss, i och för
sig. Man blir inte 200 år om man inte varit
innovativ, både själv och i nära samarbete
med andra.”

Tove Zander:
”Unga vill
prata ännu mer
pengar idag.”
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Tove Zander är ansvarig för Swedbanks
unga segment, från noll till 30 år.
(Foto: Staffan Tell)

Nima Ghorbani:
”AI gör vardagen
lättare.”
”ARTIFICIELL INTELLIGENS, AI, hjälper oss att för

enkla våra kunders vardag. I takt med att AI fortsätter
utvecklas kommer vi att bli ännu bättre på att hjälpa
våra kunder att fokusera på de verkligt viktiga valen i
deras ekonomiska liv.
I teorin är AI datorsystem som gör saker som vi
normalt förknippar med människans kognitiva funk
tioner, som att förstå, tolka, vara kreativa, resonera
och lösa problem.
Till den sortens AI är det långt kvar. Men det
finns en mer begränsad form, ofta kallad ’narrow AI’,
som används idag. De systemen arbetar också med
mönsterigenkänning, lärande och analyser av stora
mängder datapunkter, men de är byggda för specifika
uppgifter.
Den sortens AI använder vi redan idag för att till
exempel kunna ge våra kunder mer personanpassade
erbjudanden. Vi använder även AI-system internt. De
känner igen mönster som återkommer vid till exem
pel finansiella brott eller penningtvätt, och slår larm
till oss att agera. Sådana processer blir snabbare och

”UNGA VILL HA SVAR DIREKT på sina frågor. Det

gäller även deras ekonomiska funderingar. ’Hur får
jag studiemedlet till mitt betalkort? Hur kan jag sluta
använda bankkortet och istället använda mobilen som
betalmedel? Förklara för mig, och gör det fort.’
För dem spelar det ingen roll om den som svarar är
en bank eller någon annan. Därför behöver vi se till att
vi finns där – och när! – våra unga kunder behöver oss.
För vi vill ju att de, precis som alla våra kunder, ska
veta att på deras bank finns kunniga människor som
kan det här med pengar och ekonomi – och att vi gärna
delar med oss av den kunskapen.

Nima Ghorbani,
Head of Analytics & AI
på Swedbank. (Foto: Staffan Tell)

 indre felbenägna än att manuellt arbeta igenom
m
stora datamängder. Dessutom är de personoberoende.
De interna AI-systemen hjälper oss att leva upp till
sparbanksidén om att hjälpa alla till ett sundare eko
nomiskt liv. Ett AI-system kan till exempel bedöma
en persons kreditvärdighet på ett helt neutralt sätt,
utifrån objektiva datapunkter och utan att behöva ris
kera att mänskliga fördomar kommer in i bilden. Den
som behöver hjälp ska få det, utifrån en transparent
bedömning av sin kreditvärdighet.
Därför tror jag att ju mer avancerat AI blir, desto
enklare kommer det att bli för oss att ännu mer för
verkliga sparbanksidéns värderingar i vår dagliga
verksamhet.”

Många unga är intresserade av sparande och
privatekonomi. Många är också duktiga på att prata
med sina vänner och själva söka information. Det är
bra, men det är också viktigt att de får information om
sparande och ekonomi direkt från erfarna aktörer som
jobbar med de här frågorna dagligen.
Därför fortsätter vi att satsa på livechattar, skol
besök och möten på bankkontoren. Där de ekono
miska samtalen äger rum, där ska vi finnas. Att prata
sparande är ju bankens paradgren sedan 200 år. Det
känns tryggt att morgondagens unga kommer att få en
dos av en två sekel gammal idé. Den håller än.”
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1995

Sverige efter finanskriserna

Fastighetsbubbla,
skattereform
– och pappamånad
Fastighetsbubblan ledde till
finanskris, Sverige genomförde
århundradets skattereform, gick
med i EU – och fick pappamånad.
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År 1995 infördes en pappa
månad i föräldraförsäkringen
och fler pappor började ta ut
föräldraledighet för sina barn.
(Foto: Jesper Molin/Scandinav)

ÅR 1995 GICK SVERIGE med

i Europeiska Unionen, EU.
Med den följde den inre
marknadens fyra friheter:
fri rörlighet för perso
ner, varor, tjänster – och
kapital. Samarbeten
mellan länder låg i tiden
efter Berlinmurens fall
1989, kalla krigets slut och
Sovjetunionens upplös
ning. Estland, Lettland och
Litauen blev självständiga igen
och handelsband återupptogs.
Ambitioner att göra all handel
enklare hade även drivit den avreglerings
våg som svept över världen på 1980-talet. I Sverige be
slöt Riksbanken 1985 att slopa bankernas utlåningstak.
Dessa fick nu låna obegränsat till hushåll, företag och
finansinstitutioner. Nya bank- och finansinstitut växte
fram och Sverige fick unga kostymklädda finansmän,
som medierna döpte till ”finansvalpar” och ”yuppies”.
Deras stora mobiltelefoner fick heta ”yuppienallar”.
Börserna steg, fastighetspriserna rusade – och när
fastighetsbubblan sedan sprack, mitt under en inter
nationell lågkonjunktur, följde svåra år. Mellan 1991
och 1993 föll Sveriges BNP och sysselsättning kraftigt.
Internationella valutaspekulanter såg en chans att
tjäna pengar. De tog lån i svenska kronor och växlade
kronorna till andra valutor. De satsade på att Sverige
skulle tvingas överge sin fasta växelkurs och låta va
lutan flyta, vilket borde ge en billigare krona och göra
det billigare för dem att lösa de lån de tagit. Hela 158
miljarder kronor strömmade ut ur landet som valuta
lån. För att göra lånen oattraktiva höjde Riksbanken i
september 1992 marginalräntan, som styrde banker
nas utlåningsräntor, till ofattbara 500 procent under
några dagar. Det stillade marknaden något – men till
slut, 19 november, tvingades Sverige ändå övergå till
en rörlig växelkurs.
1990-talets kris påverkade landet under många
år framöver. Samtidigt la andra reformer grunden

Musiken kom från bärbara
kassettbandspelare – som man
kallade ”freestyle”.

för en stadigare ekonomi.
Som skattereformen
1990–1991, även kallad
”århundradets skatte
reform”. Den byggde på en
bredare skattebas, förenk
lade skatteregler och sänkta
inkomstskatter. En viktig del
var att man själv skulle kunna
välja hur ens pensionspengar placera
des. Redan första året fanns 461 fonder att
välja bland.
Att folk borde kunna göra placeringsval hade
allemansfonderna visat. De var skattebefriade aktie
fonder som infördes 1984 och satte verklig fart på
svenskarnas investeringar i aktiefonder.
Teknikutvecklingen fortsatte. I hemmen fanns
parabolantenner, VHS-bandspelare, tv-spel och kom
mersiell tv, med start med TV3 1987 och TV4 1990.
Mobiltelefonerna slog igenom i mitten av 1990-talet
och folk började skicka sms. Men musiken tog man
med sig i sin freestyle-bandspelare, gärna en Sony
Walkman. Hushållen fick hemdatorer, handdatorer
och persondatorer. Butikerna fick datoriserade butiks
system och kassaterminaler. Svenskarna, redan flitiga
användare av ”plastpengar”, betalade nu ännu mer
med kort, i full fart mot en allt mer kontantfri värld.
Samhällsstrukturen utvecklades. Utöver kärn
familjen fanns nu många sorters familjebildningar,
med plastsyskon och bonusföräldrar. Privatekonomin
fick nya frågor att hantera, från underhållskrav till
arvsfrågor. Homosexualitet slutade klassas som en
psykisk sjukdom 1979 och 1995 fick par av samma
kön rätt att ingå registrerat partnerskap. Samma år in
fördes en pappamånad i föräldraförsäkringen och fler
pappor började ta ut föräldraledighet för sina barn.

Det här hände också på 1980- och 1990-talen
1981
1983
1985
1986
1990
1994

Svenska klädmärket Bagheera lanserar sina första overaller.
Sveriges officiella nationaldag sätts till 6 juni.
400 miljoner världen runt ser välgörenhetsgalan LiveAid på tv.
Sveriges statsminister, Olof Palme, mördas på öppen gata.
World Wide Web skapas.
Sverige tar brons i fotbolls-vm i USA.
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Sparbankerna
Sverige:
Ett fattigt
går ihop
land
utanstörre
för
banker
kraft

En börsnoterad
rikssparbank
DEN 9 JUNI 1995 börsnoterades Sparbanken Sverige,

den rikssparbank som nyss skapats när elva stora re
gionala sparbanker gått ihop. För delar av sparbanks
rörelsen var noteringen omvälvande: här var en
fullservicebank med externa ägare och vinstkrav, inte
en lokalt driven sparbank utan enskilt vinstintresse.
Men flertalet verkar ha tagit det som ett logiskt nästa
steg i en process som pågått länge i sparbanksvärlden.
De allra första sparbankerna hade bara den lokala
ekonomin som fokus och bytte sällan erfarenheter.
Först 1900 bildades Svenska Sparbanksföreningen
som forum för rikstäckande sparbanksfrågor. Dit
hörde främst folkbildning och kommunikation, vilket
bland annat ledde till skapandet av Sparfrämjandet
1925 och gemensam annonsering 1941.
När bankkonkurrensen hårdnade behövde även
kärnverksamheten stärkas. För säkrare kapital
försörjning till små sparbanker skapades därför 1942
en gemensam ”centralbank”, Sparbankernas Bank.
Fast även med en egen centralbank funderade
många sparbanker på om de inte skulle bli starkare
genom att gå ihop. Det man kanske förlorade i lokal
självständighet såg man sig vinna i stordriftsfördelar.
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Den 17 maj 1995 hölls informations
möte inför börsnoteringen på Globen i
Stockholm. Lill-Babs framträdde och allt
direktsändes – via specialhyrd satellit –
till sparbankskontor landet runt.
(Foto: Rolf Adlercreutz, med t illstånd av
Filmpoint C
 ommunication AB)

Fusionerna mellan lokala sparbanker blev över tiden
bara fler. Det förändrade sparbankssfärens struktur:
1960 fanns 434 sparbanker, 30 år senare fanns 100.
Även synen på vinst förändrades. De första spar
bankerna drevs utan enskilt vinstintresse. Nu började
allt fler inom sparbanksrörelsen anse att vinst måste
uppmuntras, som det bästa måttet på egen effektivitet.
Tillsammans ledde allt till en ”storfusion” och en
börsnotering. År 1992 gick de elva största sparbanker
na, Svenska Sparbanksföreningen och Sparbankernas
Bank ihop till Sparbanken Sverige. Av de 90 självstän
diga sparbanker som återstod skrev många samar
betsavtal med den nya storsparbanken.
Precis innan samgåendet ombildades de elva
sparbankerna till aktiebolag, vars aktier ägdes av
nyskapade sparbanksstiftelser. Det var från dessa
aktier man tog vid börsnoteringen 1995 och de erbjöds
till både bolag och allmänhet. Man ville ha en brett ägd
aktie för att behålla sparbankens folkliga förankring.
Och aktien blev en folkaktie och har så förblivit: 2019
ägde 355 878 svenskar Swedbankaktier, bara Ericsson
hade fler svenska privatpersoner som ägare.

”Bli del av oss”
I prospektet inför börsnoteringen skrev Sparbanken
Sverige: ”I snart 175 år har vi varit en del av Sveriges
utveckling. Snart kan du bli en del av vår.” Kunder fick
förtur till att teckna aktier i Sparbanken Sverige.

Alla dessa
s parbankslagar
Sparbankerna var privata initiativ och nästan hela 1800-talet
verkade de utan reglering. Det var unikt jämfört med andra
länders sparbanker, som ofta var statsdrivna institut. Men
1892 kom den första sparbankslagen, som begränsade vilka
kunder man fick ha. Fler lagar följde. Den från 1923 fastställde
bankernas ”sparfrämjande s yfte” och lagen från 1955 öppnade
för fusioner mellan sparbanker. Först 1969, med den samord
nade banklagstiftningen, jämställdes sparbanker med andra
banker. 1991 års sparbankslag tillät sedan sparbanker att
ombildas till bankaktiebolag för att lättare kunna
skaffa eget kapital, vilket även var en förutsättning
för Sparbanken Sveriges börsnotering.

Jobbig början på
1990-talet
Finanskrisen under 1990-talets första år påverkade hela landet – och
även sparbankerna. Dels gjorde det samgåendet mer komplicerat, när
framför allt Första Sparbanken, en av de ingående sparbankerna, drab
bades av stora kreditförluster. Men samtidigt gjorde krisen det tydligt
att man behövde skapa en större, starkare enhet – och drev på proces
sen att skapa en rikssparbank.

Från huvudmän
till aktieägare
”Bankboken”, en 400-sidig handledning i ekono
miska frågor, skickades 1999 ut till 1,7 miljoner
hushåll i Sverige av FöreningsSparbanken.
Internetversionen hade mer än 800 sidor.

De ursprungliga sparbankerna var kreditinstitut utan enskilt vinst
intresse. Istället för ägare hade de utvalda huvudmän, som represen
terade kunderna. Som företagsform kunde de bara bygga kapital
via den egna verksamheten. Att sparbanker började omvandlas till
aktiebolag, efter att sparbankslagen 1991 tillät det, gjordes för
att underlätta kapitalanskaffning. De bankerna, som till exempel
Swedbank, har idag aktieägare. Men även nu finns enskilda spar
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Sparbanksstiftelserna tar av
vinsten från sitt ägande
i Swedbank och ger tillbaka
till lokalsamhället.

Ägarstiftelserna håller 
sparbanksidén levande
Sparbankssfärens ägande i Swedbank gör att delar av Swedbanks vinst går
tillbaka till lokalsamhället. År 2019 gav ägarstiftelserna 40 miljoner kronor
till forskning, utbildning, näringsliv, idrott och kultur.
DAGENS SWEDBANK är en modern fullservicebank.

Samtidigt märks den tvåhundraåriga sparbanksidén
tydligt i bolaget, inte minst när man ser på hur banken
ägs. Tre aktörer, som har likartad värdegrund och
gemensamma rottrådar i sparbanksrörelsen, äger
tillsammans en dryg femtedel av Swedbanks aktier.
Det är tolv sparbanksstiftelser, följt av fristående
sparbanker och stiftelser i föreningen
Sparbankernas Ägareförening, och,
som tredje aktör, den historiskt
närstående försäkringsgruppen
Folksam.
”Vi tre aktörer träffas
kontinuerligt och samverkar
kring ägarfrågor. I stiftelserna
behandlar vi alltid dessa frågor
utifrån den grundläggande
sparbanksidén. Vi driver också
klassiska sparbanksfrågor som
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sparsamhet, långsiktighet och fortsatt utveckling
av de lokala samhällen som vi är sprungna ur”, säger
Anna Swalander, vd på Sparbanksstiftelsen Alfa, den
ägarstiftelse som har störst ägarandel.
Stiftelserna kan även ge ekonomiskt stöd i sina
regioner till forskning, utbildning, näringsliv, idrott
eller kultur. Pengarna kommer från den årliga
avkastningen som stiftelserna får från sina
Swedbank-aktier.
”Delar av Swedbanks vinst går där
med tillbaka till lokalsamhället, för att
göra nytta där den har uppstått. Så
har sparbankerna alltid gjort, även
när de var väldigt många fler och
mindre i storlek, och så fortsätter
vi stiftelser att agera, som ägare
i storbanken Swedbank. Det är
ett sätt att förvalta sparbanksidén”,
förklarar Anna Swalander.

Anna Swalander, vd på Sparbanksstiftelsen Alfa.
(Foto: Maria Lillieström)

Tillsammans med Swedbank och sparbankerna
driver stiftelserna även rikstäckande samhällsinitia
tiv, som att utbilda högstadie- och gymnasieungdomar
i privatekonomi och hjälpa dem som är digitalt utanför
att komma igång med digitala banktjänster. Man
samarbetar även med organisationer som Ung Före
tagsamhet och avsätter medel till andra initiativ som
stöttar företagande, som lokala inkubatorer, närings
livsföreningar och nyföretagarcentrum. Stiftelserna
finansierar även sju medarbetare som arbetar med
Swedbanks samhällsengagemang i hela landet, i sam
verkan med lokala och regionala bankmedarbetare.
”Det här är insatser som gör tydlig skillnad, på
ett sätt som är unikt i Banksverige”, säger Anna
Swalander.
Josefine Nygren Uppling, chef för Group Public
Affairs på Swedbank, arbetar nära ägarstiftelserna.
”Swedbanks ägarstruktur är unik, och den säkrar
bankens syfte sedan 200 år som är att bidra till ett
långsiktigt hållbart samhälle för alla. När människor,
företag och samhällen växer ger det också god lönsam

Sparbankssfärens
ägande i Swedbank

het i Swedbank, det finns ingen motsättning där emel
lan. Genom ägarstiftelserna har vi ett tydligt uppdrag.
Det Swedbank gör idag ska utgå från sparbanksidén
med folkbildning, lokal förankring, långsiktighet och
fortsatt främjande av sparsamhet. I det är ägarstiftel
serna både drivande och stöttande, och det är ett
givande samarbete som gör stor skillnad för många i
samhället”, säger Josefine Nygren Uppling.
Sparbanksstiftelserna skapades ursprungligen
1991, för att stå som tydliga ägare till de elva spar
banker som sedan gick ihop till den börsnoterade
Sparbanken Sverige. Även om andelen aktier som
man äger i Swedbank kan variera över tid kommer
ägandet att bestå.
”Vi anser att vi har ett ägaruppdrag som är evigt.
För att kunna leva upp till det måste vi hela tiden
bygga egen likviditet. Vi måste kunna försvara vårt
ägande i tider när Swedbank kan behöva extra kapital.
Dessutom vill vi gärna kunna öka vårt ägande och dela
ut bidrag. Det är en balansgång och vi gör det för att
värna sparbanksidén”, säger Anna Swalander.

Insatser som
gör skillnad

Av dagens ägare i Swedbank har tre aktörer likartad
värdegrund och gemensamma rottrådar i sparbanksrörelsen.
Den första är de tolv sparbanksstiftelserna, som 2020 ägde
cirka 3,5 procent av aktierna i Swedbank och ibland kallas
”ägarstiftelserna”. Därefter finns Sparbankernas Ägareförening,
ibland kallad Sparbanksgruppen, som består av 58 sparbanker,
ett antal ytterligare sparbanksstiftelser (som inte har ägarandel
i Swedbank) och några mindre organisationer med
sparbankskoppling. Den gruppen har år 2020 cirka 11 procent
av Swedbanks aktier. Slutligen finns försäkringsbolaget
Folksam, som äger cirka 7 procent av Swedbanks
aktier. Tillsammans äger dessa tre
aktörer år 2020 21,58 procent
av Swedbanks aktier.

Sparbanksstiftelserna stöttar initiativ som till exempel:
• School’s Out är Söderhamns drogfria skolavslutning,
en folkfest med tiotusentals besökare och kända
artister. Sparbanksstiftelsen Söderhamn bidrar sedan
13 år till festen och brukar även vara på plats och prata
pengar med unga.
• ViVillAlla i Örebro är ett kvinnokooperativ för ökad
integration, som gör och säljer kransar och prydnads
kuddar. Man samarbetar med företag och syr gardiner
åt IKEA-kunder. Sparbanksstiftelsen Nya stöttar
projektet sedan starten 2017.
• Hattrick by FC Rosengård i Skåne vill få fler tjejer att
lyckas inom fotbollen. Äldre spelare delar med sig av
erfarenheter och blir förebilder för yngre. Ledare och
föräldrar utbildas. Projektet stöttas av Sparbanks
stiftelsen Skåne. Swedbank bidrar med föreläsningar
om privatekonomi.
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Sverige: Ett uppkopplat
och mer sammansatt land

Dot-com-krascher,
internetbanker och
nya nättjänster
EU blev större medan nätet g jorde världen mindre.
Nya succéföretag växte fram online och landet
blev mer mångfacetterat.
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FRAMÅT MITTEN AV nollnolltalet hade tio år av kon

stant digital utveckling gjort världen mindre. Årets
julklapp 1996 var ett internetpaket – och snart nät
surfade nästan alla av de nio miljoner medborgare
som nu bodde i Sverige. De första internetbankerna
dök upp samma år. Webbentreprenörer på företag
som Framfab, Cell Network, Icon MediaLab och boo.
com skulle förändra världen. Men kapaciteten i tele
komnäten räckte inte, kunderna var inte redo och den
börsbubbla som blåsts upp av värderingen på de nya
företagen sprack under 2001. Företagen kraschade i
en utbredd ”dot-com-död” – men många av företags
idéerna som fanns i it-bubblan återfinns i dagens
e-handel, digitala tjänster och sociala nätverk.
It-bubblan sprack inte bara i Sverige, utan över
hela världen. Världskonjunkturen dippade. Börserna
dök ännu mer efter terrorattacken på World Trade
Centers tvillingtorn 11 september 2001. Konjunk
turen vände ändå snart uppåt igen.
I Europa blev euron 2002 den officiella valutan
i de flesta EU-länderna. Fast inte i Sverige, där
medborgarna sa nej till att ersätta kronan i en folk
omröstning 2003. EU gick annars, under bara tre år,
från 15 till 27 medlemsstater. Estland, Lettland och
Litauen tillhörde dem som gick med 2004.
Internets tillväxt födde nya sociala beteenden och
ny mediekonsumtion. Svenska sociala nätplatser, som

Lunarstorm och Hamsterpaj, var glödheta fram till att
Facebook, Twitter och Instagram slukade alla använ
dare. Bloggen slog igenom och många började skapa
egna mediekanaler, inte minst via YouTube, som
kom 2005.
Musikbranschen tappade nästan alla sina intäk
ter när folk slutade köpa cd-skivor och istället
laddade ned. Nya musiktjänster dök upp för att rädda
branschen, först i form av köpta nedladdade mp3-filer,
och sedan strömmade direkt över de allt smartare
mobiltelefonerna. Spotify, till exempel, lanserades
2006. Tv-branschen följde efter och snart satt man
klistrad framför sin webbkopplade platt-tv eller
läsplatta, ätande sushi och surdegsbröd. ”Hipster”,
ursprungligen ett ord från 1940-talets USA för
jazzälskare, blev en ny benämning på mode- och
klimatmedvetna personer från storstädernas med
elklass, ofta med helskägg. Bodde man med trädgård
skaffade man studsmatta till barnen.
Sveriges befolkning hade blivit mer sammansatt.
Nya kompetenser och erfarenheter hade kommit med
nyanlända svenskar. Och utöver midsommar och jul,
firades nu även till exempel channuka ( judisk ljus
fest), nouruz (persiskt nyår) och eid al-fitr (slutet på
den muslimska fastemånaden ramadan).
Det var nu som klimatfrågan tog verklig plats på
den globala scenen. Miljömärkningarna på produkter
blev fler och slogans som reduce, reuse, recycle var ett
första steg mot en bredare syn på hållbar utveckling.
Idag arbetar många aktörer i samhället utifrån model
ler för cirkulära ekonomier och kretsloppsföretagande.
Ute i världen började en ny finansstorm blåsa upp.
En övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i
USA ledde till investmentbanken Lehman Brothers
krasch 2008 och en global finanskris.
Sverige klarade sig lindrigt undan
den här krisen, tack vare
stora buffertar och större
försiktighet med utlåningen
– men andra länder
drabbades hårt, som
de baltiska staterna.

Det här hände också kring millennieskiftet
1998 Internetsökmotorn Google lanseras.
2000 Y2K-buggar slår inte ut samhället, efter
att programmerare jobbat febrilt sista
åren på 1900-talet med att säkra system
som inte kunde lagra värden över 99.
2003 Utrikesminister Anna Lindh mördas.

2003 56 procent röstade nej i folkomröst
ningen om att införa euron i Sverige.
2004 Tsunamikatastrof i Indiska oceanen på
annandag jul.
2009 Äktenskapsbalken blir könsneutral och
samkönade äktenskap tillåts.

Familjer kan se ut på många
sätt – och lagstiftningen
anpassades efter detta,
med bland annat en ny
könsneutral äktenskapslag.
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Ett nytt namn – och fyra
hemmamarknader

Den 23 augusti 1989 bildar två miljoner
människor i Estland, Lettland och Litauen
en 600 mil lång mänsklig kedja, ”The Baltic
Way”, genom länderna. De demonstrerar för
ländernas självständighet – vilket man får
1991. (Bilden, från Wikimedia av användare
Kusurija, visar en del av kedjan i Litauen)

En bank för Baltikum
BÖRSNOTERINGEN 1995 blev en framgång för Spar

banken Sverige. Men företagsnamnet blev inte lång
livat. Redan 1997 bytte man till FöreningsSparbanken,
efter att ha gått ihop med Föreningsbanken, de tidigare
jordbrukskassorna. De två bankerna, med liknande
rötter och utveckling som federation, blev nu en.
Knappt tio år senare, 2006, bytte man namn igen
– till Swedbank. Av hundratals lokala banker utan
enskilt vinstintresse hade nu skapats en sparbanks
aktör som var en fullservicebank, ägd av såväl spar
banksstiftelser som externa aktörer.
En bank som dessutom inte bara hade en hemma
marknad – utan fyra. De baltiska staterna Estland,
Lettland och Litauen var nu bankens hemmaplan lika
mycket som Sverige.
Att starta bankverksamhet i Baltikum, efter
att länderna 1991 erkänts som självständiga stater
efter Sovjetunionens fall, hade varit naturligt. Ban
ken hade redan blickarna riktade utomlands för sin
tillväxt. Att då engagera sig i grannländerna på andra
sidan Östersjön kändes som en modern tolkning av
den ursprungliga sparbanksidén, att hjälpa fler till
ekonomisk trygghet.
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Efter decennier av centralstyrning hade de tre bal
tiska staterna börjat bygga en finansiell struktur från
grunden, med allt vad det innebär av kreditgivning,
börser, aktiehandel och sparande. För att få dessa
finansiella hjul att snurra behövdes banker – och
Swedbank etablerade sig därför i Baltikum.
Man började 1996 med att köpa in sig i den est
niska sparbanken Eesti Hoiupank, som 1998 gick
ihop med affärsbanken Hansabank. Hansabank hade
grundats i Estland 1991 av lokala näringslivsprofiler.
Swedbank köpte löpande mer av Hansabanks aktier
och 2005 blev man ensam ägare. Sedan hösten 2008
heter man Swedbank även i de tre baltiska länderna.
Med omkring 3,3 miljoner privatkunder och 300 000
företagskunder är Swedbank den största banken i
Estland, Lettland och Litauen, sett till antalet kunder.
Enligt oberoende undersökningar är Swedbank även
det mest omtyckta varumärket i Baltikum.
I sin årsredovisning 1996 skrev FöreningsSpar
banken att man skulle vara den ledande banken i
”Nordikum”. Namnet verkar inte ha satt sig, men de
baltiska länderna har sedan dess varit lika mycket
bankens hemmamarknader som Sverige, såväl i goda
tider som i utmanande.

Ukraina,
hej och hejdå!
Etableringen i Baltikum gav mersmak för investe
ringar i österled. 2007 köpte Swedbank in sig i två
banker i Ukraina. Men investeringarna blev inte
vad man tänkt. Finanskrisen 2008 förlamade den
ukrainska banksektorn, men jobbigast var oklarheter
i bankernas v
 erksamheter. Swedbank sålde all verk
samhet i Ukraina 2013. Samma år avvecklade man
även den verksamhet man börjat
bygga i Ryssland.

FSB SEB
= inte sant

Hansabank grundades i E
 stland
1991 – och blev snabbt en
panbaltisk bank. Kontoret i Valga,
Estland öppnade i helt nybyggda
lokaler. (Foto: Heino Käos, 2008)

Under 2001 förhandlade FöreningsSparbanken
och affärsbanken SEB om ett samgående. Man
ville skapa en totalbank för sina kompletterade
kundgrupper. Det togs till och med ett formellt
beslut om samgående – men EU:s konkurrens
myndighet krävde så stora anpassningar av
den tänkta nya bankbjässen att man
tvingades blåsa av samgåendet.

Svåra år under finanskrisen
LEHMAN-KRASCHEN HÖSTEN 2008 kastade världen i

djup ekonomisk kris. De baltiska länderna, som redan
kämpade med tickande inflation och hög skuldsätt
ning, drabbades hårt. Deras ekonomiska aktivitet,
mätt i BNP, föll kraftigt och staten stramade åt
finanserna. Arbetslösheten ökade, skolor och sjukhus
stängdes och unga välutbildade flyttade utomlands.
”Banksystemet var en del av krisen. Vi, som andra
banker, hade lånat ut för mycket pengar för snabbt till
investeringar som skulle bli kontor, affärslokaler och
bostäder, som det till slut inte fanns efterfrågan på”,
säger Lars-Erik Danielsson, koncernkreditchef på
Swedbank. Under krisen var han ansvarig för bankens
arbete med obeståndslån i de baltiska länderna. Det

innebar dels att hjälpa drabbade privatpersoner och
företag som i grunden hade livskraftiga ekonomier,
dels att minimera bankens förluster genom att ta hand
om och avyttra tillgångar på obestånd.
Runt 2012 var obeståndsarbetet till stor del klart.
Samtidigt började ländernas ekonomier återhämta sig.
”Även om de personliga katastroferna under kri
sen var många kom också bra saker i efterdyningarna.
Det politiska systemet tog stort ansvar. Man fick
en obeståndslagstiftning på plats som inte funnits
tidigare. Och banksystemet överlag hanterade krisen
bra. Det är bättre balans i ekonomierna idag”, säger
Lars-Erik Danielsson.
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Sverige:
Ett fattigt
Swedbank
idag: land
utan
banker
Ledande
i Baltikum

En solig eftermiddag i Riga, Lettland.
(Foto: Daniele Schneider/Getty Images)

”Vad vi gör påverkar
hela samhället”
I Sverige börjar Swedbanks historia med den första sparbanken 1820. I Baltikum
börjar historien med den betydligt yngre – och mycket innovativa – Hansabank. Idag
är Swedbank marknadsledande i de tre baltiska staterna.
De baltiska staterna återvann sin självständighet
1991, efter Sovjetunionens fall. Samma år grundades
affärsbanken Hansabank i Estland. Banken utökade
snart till Lettland och Litauen. Den byggdes från
grunden och kunde därför direkt utgå från
moderna tekniska lösningar. Redan
1993 lanserades till exempel
Telehansa, en mjukvara som
företagskunder använde för
att göra sina bankärenden
via nätet och därmed var
en föregångare till dagens
internetbanker. Över
huvud taget blev digitala
lösningar redan från början
det huvudsakliga kontakt
sättet för bankens kunder.
”Hansabanks strategi och
verksamhet påverkade hela den
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 nansiella och ekonomiska utvecklingen i Baltikum.
fi
Vi jämförde oss med de bästa internationella
bankerna, med målet att vår kundservice skulle vara
bäst och att vi skulle vara den bästa tänkbara arbets
givaren”, säger Andres Tukk, ansvarig för privat
kunder i Swedbanks baltiska verksamhet.
Att bygga en bank i en nybliven
demokrati betydde även att man
behövde utbilda kunderna.
”Från start arbetade Hansa
bank med att öka kunskapen
om privatekonomi bland
kunderna. Människors ekono
miska kunnande var lågt när
vi blev självständiga”, säger
Andres Tukk.
Idag, 30 år senare, när banken
heter Swedbank efter att den
svenska banken blev ensamägare

Andres Tukk,
ansvarig för privatkunder,
Swedbanks baltiska verksamhet

”Vi är en av de största långivarna
– och d
 essutom en av de största
sparutbildarna. Vår storlek ger oss
kraft att påverka i de områden som
vi tycker är viktiga.”
Olavi Lepp, chef för Swedbank Estland

”Vi ska fortsätta ligga i framkant för
innovation och nya banktjänster,
fortsätta ha det mest uppskattade
varumärket och ett tjänsteutbud
som inkluderar samhällets alla delar.”
Dovilė Grigienė, chef för Swedbank Litauen

2006, fortsätter folkbildningen. I Estland, Lettland
och Litauen driver banken utbildningsprogram för
exempelvis skolungdom och pensionärer. Man driver
även finansinstitut, privatekonomigrupper på sociala
medier,och har nyligen börjat med ”finanslabb” där
skolungdomar kan lära sig hur man till exempel gör en
budget.
”Allt det här behövs, eftersom det allmänna
sparande fortfarande är lågt. Det är många som inte
sparar, vare sig för oförutsedda utgifter eller för större
projekt. Många har fortfarande i färskt minne, från
före självständigheten, hur allt man sparat kunde för
svinna i galopperande inflation. Jag tror det kommer
ta två, tre generationer innan vi alla är vana vid ett
modernt finansiellt samhälle”, säger Andres Tukk.

När man vill uppmuntra den utvecklingen hjälper
det att vara regionens största bank.
”Halva regionens befolkning är kunder hos oss.
Vad vi gör påverkar hela samhället. Vår huvudsakliga
uppgift är att bidra till ekonomisk tillväxt för både
privatpersoner och företag. Men lika viktig är upp
giften att utbilda, utbilda, utbilda”, säger Andres Tukk.
Swedbank är idag ett av de starkaste varumärkena
oavsett bransch och det ledande bankvarumärket i alla
tre baltiska länderna. Andres tror att banken håller
den positionen tack vare att andan och de höga ambi
tionerna från Hansabanks tidiga dagar lever kvar.
”Det ligger i våra gener att inte nöja oss med något
annat än det bästa. Och när vi bestämmer oss för att
göra något, så gör vi det – och fort.”

”Vi särskiljer oss genom hur vi arbetar med
socialt engagemang och hur vi hjälper till
att utveckla våra samhällen utifrån hållbara
lösningar.”
Reinis Rubenis, chef för Swedbank Lettland
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Swedbank idag:
En drivande
samhällsaktör

”Vi vill bli en av
världens mest
hållbara banker”
TVÅHUNDRA ÅR EFTER att den första sparbanken

grundades har Swedbank idag nästan halva befolk
ningen som kunder på sina fyra hemmamarknader.
Därmed spelar banken en central roll i det finansiella
system som är nyckeln till ett fungerande samhälle.
”Vi strävar efter att rankas som ett av världens
mest hållbara företag i vår bransch. Allt börjar med
hur vi driver vår affär. Det handlar om att integrera
etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor
i hela verksamheten”, säger Jens Henriksson, vd och
koncernchef för Swedbank.
För Swedbank handlar hållbarhet bland annat
om att vara en välkapitaliserad bank som inte tar
onödiga risker. Det betyder också att arbeta för att ha
en jämställd ledning och erbjuda lika lön för lika jobb.
Banken erbjuder även hållbara produkter och tjänster,
utbildar om ekonomi och företagande och uppmunt

Swedbank vill också
underlätta för kunderna
att göra hållbara val.
Sollån är ett exempel.

Jens Henriksson, vd och
koncernchef Swedbank.
(Foto: Staffan Tell)

rar till innovation. Jubileumsåret 2020 deltar banken
också i etableringen av en av Sveriges största sol
parker för att aktivt bidra till energiomställningen.
2019 var Swedbank en av de första bankerna att
underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverk
samhet. En viktig del i arbetet för att uppfylla FN:s
hållbarhetsmål är kampen mot penningtvätt. Banker
i hela världen utsätts dagligen för kriminella krafter
som vill utnyttja de finansiella plattformarna för att
tvätta svarta pengar vita. Eftersom granskningar visat
att Swedbank tidigare brustit i sina rutiner rullade
banken 2019 ut ett omfattande åtgärdsprogram mot
penningtvätt.
”Vårt mål är att vara branschledande i arbetet
med att förhindra penningtvätt och annan ekonomisk
brottslighet”, säger Jens Henriksson.

Swedbanks hållbarhetsarbete
– tre exempel
Ansvarsfull och hållbar bankverksamhet
Swedbank var 2019 en av de första bankerna att underteckna FN:s
principer för ansvarsfull bankverksamhet, och åtar sig därmed att
anpassa sin verksamhet i linje med FN:s mål för hållbar utveckling
och Parisavtalet.
Jämställt och diversifierat bolag
Swedbank rankas som det tredje mest jämställda b
 olaget i Sverige enligt
Equileaps 2019 Financial Services G
 ender Equality Global Report &
Ranking. I rapporten har Equileap analyserat 3 519 bolag i 23 länder.
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Investering i solenergi
I samarbete med Alight, Tekniska Verken och Infranode bygger
Swedbank en av Sveriges största solcellsparker för att bidra till
energiomställningen.

Hur påverkade coronakrisen?
– Vi frågade år 2060
Jubileumsåret 2020 lever vi mitt i en global pandemi. Men Cathrine Danin,
makroekonom på Swedbank, fick tag i sitt framtida jag, år 2060. Hon frågade
vilka spår coronakrisen satte. Det här fick hon veta:

”Trots att det har gått fyrtio år har mitt framtida
jag coronakrisen i färskt minne. Redan före krisen
fanns en digitaliseringstrend i samhället. Pandemin
förstärkte denna trend. Människor arbetade hemma,
fler utbildningar skedde på distans och dagligvaru
handelns e-handel lockade mer kunder. Även bran
scher som tidigare uppfattats som svåra att digitali
sera, som vård och omsorg, fick mer tekniska inslag.
Den här utvecklingen både hjälpte och stjälpte. Å ena
sidan var det nödvändigt för att klara av de demo
grafiska utmaningarna vi stod inför med en åldrande
befolkning. Å andra sidan behövde människor hitta
nya jobb, vilket i många fall innebar behov av vidare
utbildning och omskolning för att bättre möta de nya
kraven på arbetsmarknaden.

Mitt framtida jag berättar att coronakrisen även
påverkade vår konsumtion. E-handeln växte och de
fysiska butikerna blev färre och mindre. Deras roll
blev framför allt att driva handeln till nätet. Även om
en regelrätt butiksdöd undveks påverkades utform
ningen av köpcentrum, eftersom näthandeln tog
mer mark och en ökad medvetenhet och oro kring
samhällsfarliga smittsjukdomar bet sig fast flera år
efter krisen.
Coronapandemin kom också att sätta spår på den
gröna omställningen. Dels direkt via de stimulanser
och reformer som genomfördes för att kick-starta
ekonomierna, men också indirekt genom insikten
att ett förändrat klimat kan leda till fler smittsamma
sjukdomar. De satsningar som gjordes för att mot
verka arbetslösheten fick utsläppen att öka under
några år, men i en lägre takt än tidigare. En större
klimatambition gjorde nämligen att politikerna
försökte koppla stimulanserna till gröna krav och det
påskyndade näringslivets omställning. Där i fram
tiden är den gröna omställningen fortfarande inte
helt löst – men vi verkar vara en bra bit på väg. Såväl
teknikunder som politiska krafttag har varit viktiga i
den utvecklingen.
Mitt framtida jag konstaterar att coronakrisen fick
bestående effekter på ekonomin och på samhället –
precis som andra kriser haft innan dess. Och precis
som vid alla kriser kom coronapandemin 2020 att
förstärka de trender och strukturförändringar som
redan var på gång.
Det verkar som att jag år 2060 tycker att en digital
hemtjänst och självkörande elektriska personbilar är
helt normalt, och så har det ju inte alltid varit. Men
när mitt framtida jag berättar hur samhället och eko
nomin blivit inser jag att livet i framtiden kanske inte
är så annorlunda trots allt. Det är snarare ganska likt
hur vi har det idag – fast med en twist.”
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Swedbank idag:
För fler jobb och
mer entreprenörskap

Att öka sysselsättningen i grupper som står utanför arbets
marknaden är viktigt för Sverige. Samhället vinner även på
om fler startar företag som anställer och växer – och hjälper
till att lösa de utmaningar som samhället står inför. Därför
handlar många av Swedbanks initiativ om dessa frågor.

Äntligen jobb:

Ökad mångfald och
viktig rekryteringskanal
”Äntligen jobb” är ett samarbete med Arbetsförmed
lingen där Swedbank erbjuder upp till sex månaders
praktik till utrikesfödda akademiker. Initiativet star
tade 2011 för att hjälpa fler in på arbetsmarknaden.
Idag är det en viktig rekryteringskanal. Fram till 2020
har banken tagit emot över 400 praktikanter och 70
procent har erbjudits en anställning efter sin praktik.
En av dem är Wael Saba som kom till Sverige 2013.
Trots en kandidatexamen i kommunikation, en MBA
från Damaskus universitet och lång yrkeserfarenhet
från ett globalt telekomföretag i Syrien fick han inget
jobb. Men via ”Äntligen jobb” öppnades dörren till
en praktikplats på Swedbank. ”Jag fick känslan att
Swedbank verkligen ville anställa om man var bra.
Äntligen fick jag visa vad jag kunde!” säger Wael. Efter
praktiken fick han jobb på Swedbank Autoplan. Och
när Autoplan tog in nya praktikanter kunde Wael dela
med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Wael Saba, tidigare praktikant
via ”Äntligen jobb”, idag a
 nställd
på Swedbank
Autoplan.
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Hanna Jörnhammar,
grundare av Lin Living.
(Foto: Mikael Ekström)

Framtidens entreprenörer
finns bland dagens unga
För att uppmuntra unga att prova på livet som f öretagare sam
arbetar Swedbank med Ung Företagsamhet, där gymnasie
ungdomar får lära sig starta, driva och avveckla ett företag.
Banktjänster erbjuds kostnadsfritt hos Swedbank och spar
bankerna under UF-året.
Ibland fortsätter studenterna driva sina företag även när
UF-året är slut – som Hanna Jörnhammar på Gotland. Hennes
UF-företag, som erbjöd linnelakan, sålde slut tre gånger om
och Hanna vann utmärkelsen Årets säljare. ”UF-året gav mig
både access till vuxenvärlden och en tro på mig själv. När året
var slut visste jag att det var företagande jag ville satsa på”,
säger Hanna.
Så hon skapade en webbshop, öppnade fysiska butiker,
gjorde firman till ett aktiebolag och breddade kundkretsen.
Fem år senare omsatte Lin Living över fyra miljoner kronor.
Bolaget finns nu i flera nordiska länder och har också fått
avknoppningar i form av nya bolag.

Samtliga vinnare av Swedbank
Rivstart 2017. Anders Lindqvist
från Swedish Hydro Solutions är
fjärde personen från vänster.

Entreprenörstävlingen Rivstart
Swedbanks entreprenörstävling Rivstart belönar lön
samma företagsidéer som samtidigt bidrar till en positiv
samhällsförändring. Såväl 2017 som 2018 fick tio
vinnare dela på 2,5 miljoner kronor. Anders Lindqvist
på Swedish Hydro Solutions är en av de vinnande
entreprenörerna:
”Jag jobbade tidigare som miljökonsult. Ett bra jobb,
men ibland frustrerande, för på vissa områden var det
svårt för företag att agera hållbart. Till exempel släpper
vissa byggprojekt ut stora volymer förorenat vatten till

Unga jobb:
Första stegen på
arbetsmarknaden
I början av 2000-talet var ungdomsarbetslösheten
hög i Sverige. För att hjälpa fler unga in på arbets
marknaden skapade Swedbank och sparbankerna
tillsammans med Arbetsförmedlingen initiativet
”Unga jobb”, praktikplatser för unga mellan 18
och 24 år. Sedan 2009 har Swedbank och spar
bankerna tagit emot 1 200 praktikanter, som fått
erfarenheter, referenser och en viktig rad på cv:t.
Omkring 30 procent av dem har också erbjudits
jobb i banken.

omgivningen. Så jag sa upp mig för att tillsammans med
min vän Jakob Sjöberg försöka lösa det här problemet.
Det tog tid – men till slut hittade vi ett miljömässigt och
kommersiellt hållbart sätt att separera föroreningar från
själva vattnet. Och med den metoden tog vi fram ett mo
bilt vattenreningsverk. Vi är väldigt stolta över att bidra
till en lösning för en mer hållbar samhällsutveckling. Det
är ju svårt att tänka sig något viktigare än rent vatten.”
berättar Anders Lindqvist.

Växla jobb:
Byt jobb lätt
– tillfälligtvis
Coronapandemin satte världen i undantagstillstånd
våren 2020. Medan vissa branscher hamnade i kris
såg andra ett uppsving, och där vissa företag plötsligt
hade för mycket personal hade andra för lite. Tillsam
mans med kompetensplattformen Gigstr skapade
Swedbank ”Växla Jobb” – en lösning där företag
kan byta personal med varandra under
kortare perioder.
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Swedbank idag
– och i framtiden

Swedbanks ordförande Göran Persson:
”Sparbanksidén är tidlös, men måste
göras relevant för var tid.”
Göran Persson var Sveriges finansminister 1994–1996 och
landets statsminister 1996–2006. Sedan juni 2019 är han
Swedbanks styrelseordförande. Genom hela livet har han
följt sparbanksrörelsens utveckling.
Håller sparbanksidén än?
– Självklart. En idé bygger på värderingar och värde
ringar är tidlösa. Men hur den tillämpas måste spegla
sin tid. Idén måste alltid göras relevant, annars fasas
den snabbt ut.
Sparbanksidén handlar om att tillsammans bygga
en stabil vardag. Den är sprungen ur samma tankar
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om ansvarstagande och samlad styrka som byggde det
moderna Sverige. Idag, när världens största utmaning
är hållbar utveckling, måste vi fortsätta agera på
ett sätt som är konstruktivt för alla. Samma gamla
värderingar, alltså. Så modern var sparbanksidén
redan 1820.

Idéns kärna, att spara för en sund vardagsekono
mi, har inte heller ändrats. ”Man handlar inte förrän
man har pengar i näven”, sa min mamma. Jag föddes
in i den traditionen. Som alla nyfödda i Vingåker på
1940-talet fick jag en sparbanksbok, med fem kronor
på, från Vingåkers Sparbank. I skolan hade vi sedan en
sparkassa i klassrummet, där man la det man lyckats
spara. Sen kom en man från sparbanken och förde in
beloppet i varje elevs sparbok. Vilken praktisk lektion
i kapitalbildning!
Mycket har hänt på 200 år, sedan den första
sparbanken grundades. Hur lever sparbanksidén
vidare i Swedbank idag?
– Precis som den första sparbanken 1820 är
Swedbank en bank för de många. Det handlar fort
farande om att hjälpa människor att förverkliga idéer,
drömmar och mål, oavsett om det gäller ett boende, en
företagsidé eller ett nytt livsprojekt efter pensionen.
Även folkbildningstraditionen lever kvar. Vi fortsätter
uppmuntra människor att spara för att få ett friare
och tryggare liv.
Fast idag, jämfört med när sparbanksidén föddes,
behöver man tänka mycket större. Världen har på sätt
och vis blivit mindre, när den blivit så hopkopplad.
För oss på Swedbank räcker det inte längre med att
titta på den egna socknen eller landet, vi måste förstå
den globala utvecklingen och se våra kunders plats i
den för att kunna ge dem den bästa finansiella hjälpen.
På samma sätt har vi anpassat den lokala förank
ringen. Idag har vi färre lokala bankkontor än förr,
men samtidigt har vi en digital närvaro som gör att
folk kan nå oss direkt från sina hem.
Numera har Swedbank inte bara Sverige som
hemmamarknad, utan även Estland, Lettland
och Litauen. Klarar sparbanksidén att spridas
ut på fyra hemmamarknader?
– Ja. Det följer av att höja blicken men fortfarande
hålla fast vid värderingarna att konstruktivt bygga
hållbart tillsammans. När Estland, Lettland och
Litauen blev självständiga och började bygga sina
demokratiska system fanns många skäl, både princi
piella och affärsmässiga, att engagera oss i banksek
torn där. Vi är grannar, vi delar både innanhav och
historia. I de baltiska länderna byggde man redan med
energi och kraft, och vi kunde bidra med erfarenheter
från europeiska finansiella system.

Men det har inte alltid varit enkelt. I närtid har vi
tyvärr konstaterat att banken under en tid inte levde
upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har
rätt att ställa på vårt arbete mot penningtvätt. Det
är ett allvarligt misslyckande och vi arbetar hårt för
att komma till rätta med de problemen. Vi har tagit
fram ett omfattande åtgärdsprogram och nya befatt
ningshavare har tillsatts på en rad centrala positioner.
Under den nya ledningen har Swedbank stärkt arbetet
mot penningtvätt och efterlevnaden av det internatio
nella sanktionsregelverket.
Det här är en del av vår historia som är undan
taget, inte regeln, för hur vi arbetar. Vi ska lära oss
även av den delen, så att det inte upprepas. Man ska
också komma ihåg att bankens alla duktiga medarbe
tare i den dagliga verksamheten hela tiden fortsatt
att arbeta med vår kärnverksamhet: att hjälpa våra
kunder till en sund och hållbar ekonomi.
De lokala förutsättningarna på våra fyra olika
hemmamarknader må se olika ut, men i grunden är
behoven hos våra kunder desamma. Hushållens spa
rande och företagens innovationskraft är fortfarande
nyckeln till starka, trygga samhällen.
Sparbankerna hade länge främst privatkunder.
Idag är Swedbank också en viktig bank för svenska
företag, såväl jättarna som små och medelstora.
Hur kommer det att utvecklas?
– Som alltid: i takt med samhället. Det är länge sedan
storindustrierna sysselsatte alla. Idag är det också
de små och mellanstora företagen som får hjulen att
snurra. Hantverkarna i sina pickuper, restaurangerna,
verkstäderna, alla entreprenörer. För att inte tala om
jordbruket och de gröna näringarna som kommer att
vara oumbärliga för klimatomställningen.
Som företagare behöver man både finansiella verk
tyg som gör vardagen enklare och en affärspartner
att bolla med om hur man når sina mål på ett hållbart
sätt. Jag är stolt över att vår bank är den partnern till
550 000 företagskunder i Sverige och Baltikum.
Kommer sparbanksidén att vara relevant
även i framtiden?
– Ja. Som ordförande för Swedbank är jag väldigt
ödmjuk inför den gåva som sparbankerna gett oss i
fråga om värderingar och framtidstro. Vår egen fram
tid ligger i att vi är lojala mot dessa idéer, som idag
sammanfattas i ordet hållbarhet.
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Bankforskaren
sammanfattar 200 år

Stockholms Sparbanks huvudkontor på
Hamngatan 31, mitten av 1970-talet.

Kristina Lilja är universitetslektor och docent vid ekonomisk-historiska
institutionen vid Uppsala universitet. Hon har bland annat forskat om
hushållsekonomi och sparbankernas roll i hur folk ser på den egna ekonomin
– och sammanfattar här sparbanksrörelsens utveckling från 1820 till idag.

SPARBANKERNA OCH SWEDBANK har sitt ursprung

i den sparbanksrörelse som växte fram för 200 år
sedan. Vid den tiden var Sverige ett finansiellt out
vecklat jordbrukarland där många av de 2,6 miljoner
invånarna levde under svåra ekonomiska förhållan
den. De sparbanker som växte fram på olika orter i
Sverige stiftades av lokala eliter som hade uppmärk
sammat regeringens intresse för ”besparingsbanker”,
utarbetade efter skotsk förlaga. Genom att organisera
en sparinrättning som tog emot även riktigt små
sparbelopp, och gav hög ränta om fem procent på
beloppen, ville man uppmuntra arbetare till ”hjälp
till självhjälp”. Det här var nyskapande i en värld där
sparande i exempelvis silverskedar eller skuldbevis
sågs som relativt säkert, i brist på alternativ. Ett regel
bundet sparande i en riktig sparinrättning gjorde att
kontohållare kunde bygga en buffert att ta av ifall de
blev arbetslösa och sjuka. Sparkapitalet kunde även
användas för familjebildande eller när man blev gam
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mal. Målet, från de filantropiskt intresserade stiftar
nas sida, var även att minska fattigvårdskostnaderna
och de sociala umbärandena.
När de första sparbankerna bildades, med start i
Göteborg 1820 och Stockholm 1821, fanns det inga
kreditinrättningar i Sverige vid sidan av Riksbanken.
Kapitalbristen ledde exempelvis till att företag som
Stora Kopparbergs Bergslag (dagens Stora Enso)
fungerade som bank för den lokala eliten i Falun
med omnejd. Det gjorde att de svenska sparbankerna
redan från början valde att bedriva utlåning. (Det här
skilde de svenska sparbankerna från deras utländska
motsvarigheter, som placerade inlåningen i statliga
värdepapper.) Eventuella överskott skulle gå till
baka till spararna och lokalsamhället. Kärnan i den
sparbanksrörelse som växte fram var, förutom det
sparfrämjande syftet, en stark lokal förankring, ett
demokratiskt styre utövat av huvudmän samt avsak
naden av enskilt vinstintresse.

(Foto: privat)

Sparbankerna
visade vägen

Under en första 30-årsperiod bildades drygt 80
enskilda sparbanker runt om i landets städer. Därefter
skedde tillväxten allt oftare utanför städerna, med
landsbygdssparbanker. Expansionstakten ökade när
industrialiseringen tog fart och 1870-talets stigande
reallöner innebar att folk fick mer över att spara.
Fastare förankring och professionalisering
Efter kommunalreformen 1862, som gav Sverige
den uppdelning i kommuner vi använder än idag,
utökades det demokratiska inslaget i sparbankerna
genom att representanter för kommunen valdes in i
sparbanksledningarna. Sparbankerna blev allt mer
professionaliserade: man utökade öppettiderna, tog
bort uttagsrestriktioner och insättningstak samt
anställde tjänstemän. Därmed försvagades det
patriarkala i nslaget – sparbankerna blev mer lika
banker i e gentlig mening.
År 1900 fanns 388 sparbanker, 745 sparbanks
kontor och 1,2 miljoner konton. Vid denna tid hade
Sverige 5,1 miljoner invånare. Det innebar i runda
slängar att varje familj hade ett sparbankskonto.
Många konton hade låga saldon, då de användes
för löpande utgifter, men det förekom sparbelopp
motsvarande flera årsinkomster även på vanliga lön
tagares konton.
Trots att sparbankerna förvaltade allt större
summor lydde de fram till 1892 års sparbankslag
under samma lagstiftning som sparkassorna, den typ
av sparinrättning som bedrevs i mindre sammanhang
som kyrkkassor, skolkassor och fattigkassor. Det inne
bar i praktiken att de enskilda sparbankernas huvud
män fram till dess styrt verksamheten utan statlig
Under den årliga sparbanksveckan (från
1958 till 1975) höll Sveriges alla
sparbanker olika kampanjer för att
uppmuntra till ökat sparande.

Kampanjcyklister från Stockholms Sparbank,
på en Barnens dag på 1940-talet.

insyn. Det skilde dem från de privatbanker som börjat
växa fram och som främst arbetade med företag och
näringslivet. Lagen 1892 avsåg att skydda insättarnas
sparmedel och reglerade förvaltning och verksamhet i
landets sparbanker.
Sparbankerna fick sin plats i ”den naturliga
bankordningen”
Staten ville med sina banklagar även få till en arbets
delning mellan kreditmarknadens olika aktörer, allt
för att det skulle finnas kapital för alla typer av inves
teringar. Man skapade vad man ansåg vara en ”natur
lig ordning” på kreditmarknaden. Från sekelskiftet
1900 var den ”naturliga ordningen” att sparbankerna
vände sig till hushåll och lokalt näringsliv, medan
affärsbankerna var de förmögnas och de större före
tagens banker. Där fanns även hypoteksföreningarna,
som gett mindre lån sedan 1830-talet och som för
medlade långsiktiga krediter till jordbruket. Parallellt
med kreditinstituten växte även försäkringsaktörer
fram och började erbjuda liv- och brandförsäkringar
från 1850-talet.
Den finansiella sektorns expansion och det kraf
tigt ökande sparandet både hos privatpersoner och
institutioner underlättade för Sveriges andra våg
av industrialisering vid 1800-talets slut. Flera av de
svenska storföretagen, som är aktiva än idag, etable
rades under denna tid. Flertalet kom att stå de stora
affärsbankerna nära.
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Sparbankerna var på många sätt föregångare inom
kreditväsendet. De visade befolkningen fördelarna
med att spara i en inrättning som en bank. De visade
samtidigt kreditmarknadens andra aktörer att pengar
som man tog emot som inlåning kunde användas för
att lånas ut till andra. Affärsbankerna, som annars
tryckt egna sedlar när de behövde låna ut pengar,
började låta allmänheten sätta in pengar hos dem
från 1860-talet. Från 1904 fick dessutom Riksbanken
ensamrätt på att ge ut pengar.

En bankbåt från Första Sparbanken lägger till i
Stockholms skärgård, enligt en förutbestämd tidtabell.
Första Sparbanken bildades 1982 när Sparbanken
Stockholm och Länssparbanken Göteborg gick ihop.

Stora summor hamnade snabbt på affärsbankernas
sparkasseräkningar, men sparbankerna hade ändå
under lång tid framöver störst antal kontohållare.
Ytterligare kunder tillkom exempelvis under 1920och 1930-talens oro på bankmarknaden, då flera
affärsbanker gjort riskfyllda placeringar och spar
bankerna uppfattades som mindre riskbenägna än
affärsbankerna. Vid denna tid var antalet sparbanker
större än någonsin, som flest 498 stycken år 1928.
Vid 1900-talets mitt förvaltade sparbankerna
totalt 4,2 miljoner konton, mot postsparbankernas 3,6
och affärsbankernas 1,6 miljoner konton. Beloppen
var dock ofta mer blygsamma på sparbankskontona
än på affärsbankernas sparkonton.
Aktiefonder blir ny sparform
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Kampanjer som uppmuntrar till
bosparande har funnits i sparbanksrörelsen nästan sedan starten.

För att uppmuntra till nya sparformer introducerade
sparbankerna aktiesparfonder redan 1967, en spar
form som sedan tog verklig fart på 1980-talet, då det
statligt subventionerade allemanssparandet ökade
allmänhetens intresse för fondsparande.
Den sparfrämjande rörelsen, som var en grund
läggande del av sparbankernas verksamhet, betonade
sparandets centrala roll för hushållens ekonomi. Inte
minst barnsparandet sågs som viktigt i en strävan
efter att fostra till sparsamhet. Redan u
 nder 1800-talet
hade barn omkring 25 procent av alla sparbanks
konton. Under 1900-talet fostrades nya generatio
ner av sparare med hjälp av Svenska Sparbanks
föreningens Avdelning för sparpropaganda (dagens

Sparfrämjandet). Sedan decen
nier har sparbankernas – och
idag även Swedbanks – folk
bildande verksamhet fortgått,
nu till exempel genom arbetet
med Ung ekonomi och andra lik
nande utbildningsinsatser riktade
mot ungdomar och allmänheten.
Samordnad banklag
Den strikta regleringen av finansmarknaden efter
andra världskriget gjorde att handlingsutrymmet för
bankerna var begränsat. Därmed ökade konkurren
sen på in- och utlåningsmarknaden. För att stärka
sin position valde många banker att gå samman. Inte
minst började många lokala sparbanker gå ihop till
större regionala aktörer. En ny samordnad banklag
stiftning 1968 öppnade för fri konkurrens mellan
alla banker, och den ”naturliga ordningen” slutade
gälla. Nu fick sparbanker, affärsbanker och jordbruks
kassor erbjuda sina tjänster till alla typer av kunder.
Jordbrukskassorna hade bildats på 1910-talet, med
lantbrukare som huvudsakliga kunder, och sedan 1974
kallades de för föreningsbanker.
Fast de strikta Riksbanksregleringar som ännu
gällde gjorde att dessa lagändringar fick begränsad
effekt. De olika bankerna försökte istället växa genom
att gå ihop med varandra. Först när den finansiella
sektorn avreglerades på 1980-talet började bankerna
verkligen växa även med nya kundgrupper. Då hade
antalet affärs- och föreningsbanker minskat med en
tredjedel och antalet sparbanker med två tredjedelar
– allt genom samgåenden.
Under 1980-talets högkonjunktur fortsatte fusions
vågen bland såväl sparbanker som andra finansiella
aktörer. Motivet var bland annat att kunna möta företa
gens och hushållens efterfrågan på finansiella tjänster.
Inte minst branschglidningen mellan bank och försäk
ring ställde nya krav på finansmarknadens aktörer.
Då 1990-talets finanskris inleddes fanns drygt
100 sparbanker kvar, varav en handfull stora region
sparbanker. År 1992 skapades Sparbanken Sverige
utifrån de elva största regionala sparbankerna, samt
även sparbankernas gemensamägda Sparbankernas
Bank och Svenska Sparbanksföreningen. Banken var
nu en av landets fyra stora affärsbanker, jämte SEB,
Nordbanken (dagens Nordea) och Handelsbanken.
Sparbanken Sverige omformades 1995 dessutom till

ett aktiebolag, ägt av nyskapade
sparbanksstiftelser, och börs
introducerades. Aktien blev en
av de mest spridda folkaktierna,
och Sparbanken Sverige bidrog
därmed även till att introducera
direkt aktiesparande i Sverige.
Med börsintroduceringen stärkte
den nya ”storbanken” sin kapitalbas.
Kunderna i banken, men även kunder i spar
banker som samarbetade med Sparbanken Sverige,
fick tillgång till det nät av produkter, it-tjänster och
infrastruktur som Sparbanken Sverige tillhandahöll.
Detta var viktigt inte minst för företagskunderna.
Intresset för samgåenden var dock fortsatt stort och
1997 gick Sparbanken Sverige ihop med Förenings
banken och bildade FöreningsSparbanken. I samband
med en allt snabbare tillväxt i utlandet bytte banken
hösten 2006 namn till Swedbank, det namn som redan
användes för den i internationella sammanhang.
2000-talets expansioner
Liksom för SEB och Nordea växte Swedbanks
utlandsengagemang utanför de nordiska länderna
under 1990- och 2000-talen. Främst sågs de baltiska
länderna, Ryssland och Ukraina som spännande
tillväxtmarknader. Verksamheterna i Ryssland och
Ukraina avvecklades dock under det tidiga 2010-talet,
efter att engagemangen där omvärderats. Idag utgör
de tre baltiska länderna, tillsammans med Sverige,
bankens hemmamarknader.
Den sparbanksrörelse som växte fram med start
på 1820-talet består idag av knappt 60 sparbanker och
storbanken Swedbank. Många av landets sparbanker
har ett nära samarbete med Swedbank, medan en del
sparbanker är helt fristående.
När sparbankerna startade för två sekler sedan
fanns i praktiken inga kreditinrättningar för
människor och deras näringar. På många sätt ledde
sparbankerna vägen i att skapa en bankbransch för
hela landet och alla dess olika behov. Inför jubileums
året 2020 står sparbankerna och Swedbank för en
tredjedel av inlånings- och en fjärdedel av utlånings
marknaden i Sverige. Den utveckling som började
med en sparbank i Göteborg för 200 år sedan har
bland annat lett till en av dagens ledande banker i
Sverige och Baltikum.
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Alla dessa fantastiska
sparbanksaffischer!
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Eken
IDAG ÄR SPARBANKSEKEN en av Sveriges mest kända

företagssymboler. Men under hela 1800-talet arbetade spar
bankerna utan gemensam symbol. Varje sparbank tog fram
sitt eget sigill, oftast bara med sparbankens namn, efter vad de
tyckte att de behövde.
Först vid 1900-talets början dök eken upp som symbol hos
några sparbanker. Stor och stadig, fast förankrad i sin om
givning, blev den en allt populärare ikon och 1927 föreslogs
att man skulle anta eken som en samlande symbol för spar
bankerna. Konstnären Acke Kumlien gjorde en stiliserad
ek, med texten ”Fast rotad är den trygghet som bygges på
sparade slantar”.
Men Kumliens ek spred sig långsamt. Det var först 1940,
när eken gjordes om av Arvid Olsson för att passa i bioreklam,
som den fick verkligt fäste. Redan samma år modifierades eken
ännu en gång, nu av Carl-Herman Runnström, för att kunna
finnas även på manschettknappar, broscher och andra present
artiklar. Det var Runnströms ek som blev underlag till den
ek vi känner igen än idag på Swedbanks och många spar
bankers logga.
Men däremellan fick sparbanksvärlden en helt annorlunda
ek 1991: en flödande blågulröd ek, formgiven av designparet
Bob och Vicky McLain i Los Angeles. Loggan var blågul som
den svenska flaggan – och det röda visade på sparbankernas
eftersträvade roll som Sveriges blodomlopp.
Paret McLain vann den profiltävling som utlysts när
Sparbanken Sverige bildades. Det förekom då minst 100 olika
varianter av sparbankseken bland Sveriges sparbanker och
istället för att försöka jämka ihop dem stöpte man om sym
bolen helt.
”Blodeken” fick bara leva i sex år. För 1997, när Sparbanken
Sverige slogs ihop med Föreningsbanken, fick den nyskapade
FöreningsSparbanken tillbaka den klassiskt stiliserade eken.
Nu fick den dock dela plats med Föreningsbankens kärve. Den
nya symbolen, med både ek och kärve, formgavs av Lars Hall.
År 2006, när banken bytte namn till Swedbank, försvann
kärven ur symbolen. Nu stod den klassiska sparbankseken
ensam, ritad på ett kopparmynt. Embrink Design och design
byrån Essen stod för formen. När Swedbank använder det
skrivs ”Since 1820” längst ned på myntet, när sparbankerna
använder det står eken ensam. Inom Swedbank och spar
bankerna kallas märket ofta bara ”myntet” – och de som får
använda det sägs tillhöra ”myntetfamiljen”.
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Konstnären Acke Kumliens stiliserade
ek dök upp första gången på den
här annonsen från 1927.
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År 1820 grundades den första sparbanken i Sverige.
Hos sparbankerna kunde vanliga människor sätta in och
ta ut hur små belopp som helst, få ränta och även ta lån.
En revolutionerande idé – som i grunden handlar om att hjälpa män
niskor till kloka och hållbara val för deras ekonomi.
Sparbanksidén har i tvåhundra år väglett sparbankernas utveckling
och lett fram till dagens Swedbank. En tidlös idé som anpassats
för var tid – och hjälpt till att bygga det land vi lever i.
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