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”Sparbankernas historia är dubbel: Å ena sidan är de en 
del av en internationell idéströmning, å andra sidan hand-
lar det om något av det mest hemvävda vi byggt upp.” 
Gunnar Wetterberg i Sparbankernas framtid och rötter, 2010

”Banken ska präglas av folklig förankring, det vill 
säga vara en bank för alla och inte fokusera enbart på 
ett antal speciellt lönsamma segment i samhället.”
Ingvar Körberg i Sparbankernas historia, 1990

”En sparbanks samhällsnytta tar sig uttryck i en 
effektiv lokal  bank som balanserar,  kombinerar 
eller integrerar kommersiella och ideella strävanden.”
Ingvar Körberg i Sparbanksidén - sparandet och sparbankerna 
i ett idéhistoriskt perspektiv, 2011
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Förord
Den svenska sparbanksrörelsen har genomgått omfat-
tande förändringar sedan den startade för snart 200 år se-
dan. De sociala realiteter samt de idéer och värderingar som 
låg bakom dess framväxt är samtidigt viktiga att känna till för 
att förstå den verksamhet som sparbankerna, Swedbank och 
sparbanksstiftelserna bedriver idag.

Förändringarna inom banksektorn har många intressanta 
och ibland dramatiska inslag. Ett resultat av den finansiella 
krisen år 2008 var att Sparbanksstiftelsen Kronan förlorade 
stora delar av sitt aktieinnehav i Swedbank. Till skillnad från 
de flesta andra sparbanksstiftelser hade styrelsen för Spar-
banksstiftelsen Kronan tidigare beslutat att inte överlåta
stiftelsens hela direkta ägande av aktier till sparbanksstif-
telsernas gemensamma förvaltningsbolag. Detta innebär 
att Sparbanksstiftelsen Kronan, trots några turbulenta år, 
nu ändå har möjlighet att konsolidera sitt framtidsbygge. Av 
denna anledning har styrelsen gjort en ingående prövning av 
stiftelsens uppdrag och framtida strategier, som presenteras 
i denna skrift.

Gemensamt ansvar
Det övergripande uppdraget för Sparbanksstiftelsen Kro-
nan beskrivs i stiftelseförordnandets ändamålsparagrafer. 
Vad stiftelsen skall göra går före sådan verksamhet som vi 
får ägna oss åt. Både huvudmän och stiftelsestyrelse måste 
ha en god kännedom om stiftelsens uppdrag och kunna se 

till helheten i stiftelsens verksamhet. Till skillnad från exem-
pelvis förhållandena i ett aktiebolag finns det för stiftelsens 
del inte några ägare som formulerar krav och granskar re-
sultatet av verksamheten. Ansvaret för Sparbanksstiftelsen 
Kronan delas av förhållandevis få personer, huvudmännen 
och stiftelsestyrelsens ledamöter tillsammans, även om stif-
telsestyrelsen har det juridiska ansvaret.

Syftet med detta dokument är att

  ge en kort historisk beskrivning av sparbanksrörelsen   
  samt Swedbanks och sparbanksstiftelsernas tillkomst
  redovisa styrelsens tolkning av Sparbanksstiftelsen   
  Kronans uppdrag
  beskriva hur stiftelsen ska arbeta för att möta fortsatta  
  finansiella och samhälleliga förändringar samtidigt som  
  stiftelsens fortsatta existens och verksamhet säkras.

Dokumentet vänder sig i första hand till huvudmän och 
styrelseledamöter i Sparbanksstiftelsen Kronan men även 
samarbetsparter som Swedbank, sparbanker samt andra in-
tresserade. Av de senaste årens erfarenheter har vi lärt oss 
hur nödvändigt det är att ständigt hålla diskussionen om 
sparbanksidéerna och Sparbanksstiftelsen Kronans uppdrag 
levande.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Kronan
den 30 april 2013
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1Sparbanken - en vision om samhällsansvar och möjligheter 



Sparbanksrörelsens framväxt 
Sparbankerna har sitt idéhistoriska ursprung i 1700-
talets upplysningsideal och den klassiska nationalekonomin. 
Sparandet framhölls då som ett grundvillkor för att bekämpa 
fattigdomen och säkra ett folks välståndsutveckling. Samtidigt 
betonades det tidigt att sparande borde kombineras med in-
vesteringar för en samhällsekonomiskt fördelaktig utveckling. 
Olika typer av sparinrättningar inrättades i Europa för att be-
kämpa fattigdom och ge individer möjlighet att skapa ett eget 
välstånd. I Sverige bildades bland annat sparkassor avsedda för 
arbetarna vid ett antal bruk men dessa var inte tillgängliga för 
en bredare allmänhet. 

Den första riktiga sparbanken bildades år 1810 i Ruthwell 
i Skottland. I Sverige beslutade riksdagen några år därefter att 
utreda förutsättningarna att bilda en rikssparbank, som skulle 
ge möjligheter till säkra och räntabla placeringar av mindre 
belopp. Sparbanksidén, sparbankernas ideologiska grundval, 
var att vem som helst skulle ha rätt att sätta in hur små be-
lopp som helst och ha rätt att fritt disponera insatta medel. 
Sparbankernas uppgift var att förvalta de mindre bemedlades 
sparande men efterhand blev utlåningen lika viktig som inlå-
ningen. Hushållningssällskapen önskade till exempel skapa ett 
slagkraftigt sparbankssystem med tanke på jordbrukets behov 
av krediter. 

År 1820 bildades den första svenska sparbanken i Göteborg. 
Varje sparbank kunde inledningsvis utforma sitt eget regle-

mente, som fastställde dess organisation och verksamhet. Det 
innebar att sparbankerna anpassades efter lokala behov och 
förhållanden och därmed blev olika. Socken-, härads-, stads- 
och länssparbanker bildades. Som mest fanns 498 sparbanker 
(1928). Därefter har antalet minskat kraftigt genom fusioner.

Först 1892 antog riksdagen den första sparbankslagen. Den 
betonade det sparfrämjande syftet och frånvaron av enskilt 
vinstintresse. Överskott kunde i viss utsträckning användas till 
”väckande av håg till ökad sparsamhet”. Nästa sparbankslag, 
från 1923, slog fast denna sparfrämjande uppgift. Samtidigt 
som lagstiftningen försökte skydda allmänheten/småspararna 
kom den att begränsa sparbankernas verksamhet. Lån till den 
egna bostaden blev efterhand den dominerande verksamheten. 
Fram till 1950-talet kunde sparbankerna erbjuda sina kunder 
bättre räntevillkor än konkurrenterna men så småningom öka-
de konkurrensen på bankmarknaden. Med den sparbankslag
som trädde i kraft 1969 försvann de lagregler som omöjliggjort 
fri konkurrens mellan sparbanker och affärsbanker. 

Förändringar av bankområden  
I Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg inrättades 
under 1800-talets första hälft och framöver sparbanker med 
stark lokal förankring. En stor del av befolkningen i dessa om-
råden utgjordes av torpare, småbönder, småhantverkare och 
indelta soldater, som i många fall tvingades leva under ytterst 
påvra förhållanden. Motiven bakom inrättandet av regionala 
sparbanker var övervägande humanitära och sociala. 
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Från 1969 utvecklades sparbankerna på bankmarknadens 
alla områden och kom att bli viktiga aktörer i den lokala 
utvecklingen. Under 1980-talet skedde betydande föränd-
ringar på den svenska kreditmarknaden och kreditregleringen 
upphörde successivt. Samtidigt hårdnade konkurrensen om 
kunderna från affärsbankernas sida. Ett sätt att hantera kon-
kurrensläget blev att fusionera ett antal sparbanker. Utveck-
lingen av det bankområde som så småningom kom att utgöra 
basen för Sparbanksstiftelsen Kronan får illustrera:

Kronobergs Läns Sparbank
Denna bank hade, namnet till trots, så sent som 1955 sin hu-
vudsakliga verksamhet förlagd till Växjö kommun. Följande 
orter hade sparbankskontor: Aneboda, Asa, Berg, Bergdala, 
Braås, Bro, Dädesjö, Furuby, Häradsbäck, Högahult, Ingelstad, 
Jät, Kalvsvik, Kosta, Lammhult, Liatorp, Linneryd, Ljuder, 
Mistelås, Nöbbele, Rottne, Slätthög, Tolg, Öja och Ör.

Följande fusioner gjordes:
1958 Traheryds sparbank
1960 Algutsboda sparbank
1963 Hallaryds sockens sparbank
1964 Åseda sparbank, Södra Sandsjö sparbank
1966 Alvesta sparbank, Vislanda pastorats sparbank,   
 Hovmantorp-Lessebo sparbank, Nottebäcks 
 pastorats sparbank

Sparbanken Kronoberg bildas

1968/69 Ljuders sparbank, Väckelsångs sparbank,    
 Älmeboda sparbank, Tingsryds sparbank,    
 Lenhovda sparbank, Älghults sparbank
1970 Urshults sparbank, Virestads sparbank,  Älmhults   
 sparbank
1975 Jämshögs sparbank (Olofström)
1977 Öljehults sparbank (Blekinge)
1979 Sparbanken i Karlskrona

Sparbanken Kronan bildas

1979 Sunnerbo härads sparbank
1983 Oskarshamns sparbank
1985 Söderåkra sparbank, Torsås sparbank, Tvings spar- 
 bank, Ronneby sparbank, Madesjö-Nybro sparbank
1986 Kalmar sparbank, Halmstads sparbank

Genom sådana sammanslagningar skapades Sparbanken 
Kronan med säte i Växjö. Sparbanken Kronans geografiska om-
råde utgjordes med andra ord av Kronobergs län, större delarna 
av Blekinge och Kalmar län samt Halmstads kommun. 

Från sparbank till affärsbank 
Förändringarna av banksfären fortsatte och accelererade 
under 1990-talet. Ett av de största problemen för sparbankerna 
var att anskaffa eget kapital. Sparbanksrörelsen tog därför 
initiativ till en strukturell förändring i syfte att möta den tillta-
gande konkurrensen. Elva av de största sparbankerna i landet 
beslutade att ombilda sig till bankaktiebolag. Detta fordrade 
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9
en lagändring, som genomfördes på våren 1991 varpå om-
bildningen kunde ske i slutet av året.

Vid ombildningen till bankaktiebolag krävs enligt lag 
att sparbanken bildar en sparbanksstiftelse, som blir ägare av 
aktierna i det nybildade bankaktiebolaget. Sparbanksstiftel-
serna är i juridisk mening stiftelser av allmänt slag och fullt 
ut skattskyldiga, det vill säga inte allmännyttiga stiftelser. 
De står under tillsyn av länsstyrelserna och de rättsprinciper 
som gäller för stiftelser i allmänhet är tillämpliga också på 
sparbanksstiftelserna.  

När Swedbanks föregångare Sparbanken Sverige AB bil-
dades 1992, skedde det genom en fusion mellan de nybildade 
regionala sparbanksaktiebolagen och Sparbankernas Bank. År 
1997 gick Sparbanken Sverige AB samman med Förenings-
banken under namnet FöreningsSparbanken AB. År 2006 an-
togs namnet Swedbank.

Omdaningen av sparbanker till bankaktiebolag inne-
bär att nya spelregler för sparbanksrörelsen skapats. Swed-
bank kan som affärsbank, verksam både på en nationell och 
en internationell bankmarknad,  inte längre inta samma roll 
i samhället, och då inte minst i lokalsamhället som tidigare.  
Sparbanksstiftelserna ansvarar däremot, i likhet med befint-
liga sparbanker, för de samhälleliga och värdegrundsbaserade 
uppdrag som är utmärkande för sparbanksrörelsen. Stiftel-
sernas uppdrag regleras dels i sparbankslagen från 1991, 

8 kapitlets § 1 andra stycket, dels i ändamålsbestämmelserna 
i stiftelseförordnandet, § 2 och § 3. 

Fristående alternativ 
Fusioneringen av sparbanker, som innebar en utveckling 
mot allt färre och större bankområden med central styrning, 
var inte oproblematisk och mötte visst motstånd. På 80-talet 
bildade därför de fristående svenska sparbankerna ett eget, 
nationellt förbund. Sedan 2005 sker deras samverkan inom 
ramen för Sparbankernas Riksförbund (SR), som ett 60-tal 
sparbanker och sparbanksaktiebolag ingår i. Dessa sparban-
ker betonar ett samhällsansvar som bygger på en stabil lokal 
förankring samtidigt som sparbanksvinsten stannar lokalt.  

Samarbetet med Swedbank har utvecklats och gynnar 
båda parter. De flesta sparbanker erbjuder exempelvis Swed-
banks produkter och tjänster. Det finns även ett nära samar-
bete om IT-system, utlandstransaktioner och uttagsautoma-
ter. Tillsammans svarar sparbankerna för en avsevärd andel av 
Swedbanks produktförsäljning på den svenska marknaden.

Sparbankerna är, i likhet med Folksam och sparbanksstif-
telserna, betydelsefulla ägare av Swedbank och hanterar till-
sammans sitt ägarintresse i swedbankaktien genom fören-
ingen Sparbanksintressenter i Swedbank, ibland även kallad 
Sparbanksgruppen. 
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Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB 
Sparbankstiftelsernas Förvaltningsbolag bildades 1991 
av elva sparbanksstiftelser som var dess ägare, varav Spar-
banksstiftelsen Kronan var en. På grund av säkerhetskrav vid 
belåning samt skatterättsliga regler beslutade nio av de elva 
stiftelserna år 2005 att flytta nästan alla sina aktier från lokal, 
egen förvaltning till förvaltning i det gemensamt ägda förvalt-
ningsbolaget med säte i Stockholm. Ett nytt gemensamt bolag, 
Sparbankernas Nya Förvaltnings AB, ersatte dessutom det ur-
sprungliga som avvecklades. 

Två stiftelsestyrelser, Sparbanksstiftelserna 
Kronans och Alfas, gick emot förslaget och beslutade 
istället att bibehålla den lokala förankringen genom 
fortsatt direktägande av sina dittills lokalt ägda aktier, 
som därför inte överfördes till förvaltningsbolaget. 
Detta beslut kom år 2009 att visa sig vara det viktigaste 
beslut som styrelserna fattat, då det fick ytterst positiva 
konsekvenser för Sparbanksstiftelsen Kronans, och även 
Alfas, överlevnad och fortsatta verksamhet.

I samband med den finansiella kris som startade i USA 
med bland annat banken Lehman Brothers konkurs år 2008 
samt Swedbanks utlåning i de baltiska staterna och Ukraina, 
där bankens utestående lån i stor utsträckning måste förlust-
reserveras, kom Swedbanks aktier att snabbt sjunka i värde. 
Aktiens värde föll från cirka 200 kr till den lägsta aktiekursen 
på stockholmsbörsen, då stamaktien den 5 och 6 mars 2009 
stod i endast 18,40 kr. Detta medförde att förvaltningsbola-
gets kreditorer, bland andra Folksam och Svensk Exportkredit, 
genomförde pantrealisationer av bolagets panter, som i princip 
bestod av förvaltningsbolagets samtliga swedbankaktier. Kon-
sekvensen blev att förvaltningsbolaget i praktiken förlorade 
nästan alla sina aktier, vilket medförde att de nio stiftelser som 
överfört sina aktier till förvaltningsbolaget förlorade större de-
len av sitt ägda kapital. Sparbanksstiftelserna Kronan och Alfa 
kom genom nämnda beslut att fortfarande äga ett stort antal 
aktier lokalt.
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2Sparbanksstiftelsen Kronan
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Bildande och uppdrag
Sparbanksstiftelsen Kronans stadgar antogs år 1991. 
Dessa har därefter i mycket begränsad omfattning justerats. 
I stadgarna regleras styrelsens sammansättning liksom förut-
sättningarna för huvudmän och stämma. 

Samma år antog stiftelsens bildare dessutom det stif-
telseförordnande som reglerar den verksamhet stiftelsen ska 
ägna sig åt. Förordnandet är i princip detsamma för samtliga 
sparbanksstiftelser. Av stiftelseförordnandets ändamålspa-
ragrafer framgår att stiftelserna har ett uttalat ägaransvar 
för sparbankssektorn samtidigt som sparsamheten i Sverige 
ska främjas i enlighet med de grundläggande sparbanksidé-
erna. Dessutom får stiftelserna främja näringsliv, forskning, 
utbildning, idrott eller kultur inom sina respektive verksam-
hetsområden. 

Verksamheten från 1992 
Stiftelsens verksamhet var under de första åren ytterst 
begränsad. Arbetet gick i stor utsträckning ut på att förmera 
stiftelsens kapital och bidra till en stabil utveckling av Spar-
banken Sverige AB, från 2006 och efter ett antal ombildningar 
Swedbank.  

Allteftersom utdelningen på de ägda aktierna ökade kom 
stiftelsens möjligheter att lämna anslag till olika samhällsut-
vecklande projekt och satsningar att öka. Huvudinriktningen 
var att stödja de dåvarande fyra högskolorna 

inom stiftelsens område, eftersom dessa bedömdes vara bety-
delsefulla för den regionala utvecklingen. År 2008 hade stiftel-
sen beviljat anslag till regionens universitet och högskolor som 
vida översteg 100 mkr. De medel som utbetalades gick till såväl 
examensstipendier som till specifika forskningssatsningar och 
investeringar. 

Övriga anslag beviljades till bland annat kultur, entreprenör-
skap, regional näringslivsutveckling samt utveckling av idrotts-
föreningars basverksamhet. Den sist nämnda satsningen kom 
till stånd genom styrelsens proaktiva insatser och kontakter 
med Blekinges, Hallands och Smålands idrottsförbund. Sats-
ningar på ungdomsverksamhet, viss utrustning i samlingslo-
kaler, skolor och andra samhällsnyttiga verksamheter syftade 
inte enbart till att bidra till lokal och regional utveckling utan 
var också avsedda att skapa engagemang och intresse bland 
huvudmän, företrädare för skolor och företagare samt att för-
stärka bankens lokala förankring. 

Delaktighet är en betydelsefull faktor för framgångsrik sam-
verkan. Av denna anledning har styrelsen för Sparbanksstiftel-
sen Kronan i takt med att verksamheten utvidgats haft som 
ambition att alla ledamöter aktivt ska kunna bidra med sina 
specifika kunskaper, erfarenheter och kontakter. Styrelsens 
samlade kompetens är även värdefull för omvärldsanalys och 
information.
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Ett annat sätt att skapa delaktighet har varit att involvera 
stiftelsens huvudmän i arbetet med den lokala pott som stiftel-
sen årligen delar ut till varje kommun. Huvudmännen ansvarar 
för utdelningen av dessa lokala medel tillsammans med respek-
tive lokal bankchef.

Konsekvenser av den finansiella krisen
I och med den finansiella kris som startade år 2008 tvinga-
des stiftelsen att drastiskt begränsa sin verksamhet, eftersom 
avkastningen på stiftelsens aktier upphörde. Endast tre sats-
ningar ansågs vara så viktiga att de trots det uppkomna eko-
nomiska läget skulle fortsätta. 
Dessa bidrag avsåg:
		stipendier till högskolornas bästa och ur regional   
   utvecklingssynpunkt mest intressanta examensarbeten
		regionala ekonomiska konferenser
		lokala potter som stiftelsens huvudmän beslutar om 
   i samråd med de lokala swedbankcheferna inom 
   stiftelsens verksamhetsområde. 
I övrigt har styrelsearbetet från finanskrisens början fram-
för allt ägnats åt ägarrollen som är central för stiftelsens fort-
satta existens. 

Sparbanksstiftelsens ekonomiska 
utveckling  
Finanskrisen innebar en förlust av Sparbanksstiftelsen Kro-
nans ägda aktier med cirka 2/3 delar av de totala tillgångarna. 
Det var de swedbankaktier som under slutet av 90-talet hade 
överförts till Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag som 

gick förlorade. Efter detta har stiftelsen genom deltagande i 
två nyemissioner samt inköp av nya aktier i Swedbank lyckats 
skapa en solid ekonomisk grund för sin fortsatta verksamhet. 
Stiftelsen äger 7,2 miljoner aktier i  Swedbank och har inte 
några skulder eller andra åtaganden. Verksamheten har under 
en treårsperiod varit återhållsam för att fler swedbankaktier 
skulle kunna köpas. Med större ägande ökar möjligheterna till 
ägarinflytande. Stiftelsestyrelsens målsättning är att i sam-
arbete med övriga stiftelser och närstående intressenter med 
samma värdegrund utöka sitt inflytande via bland andra Swed-
banks valberedning och ägarförening.

Ett betydelsefullt sätt att skapa stabilitet i stiftelsens verk-
samhet har varit försiktighet med utdelning av medel. Styrel-
sen har i många år konsekvent tillämpat en konsolideringsregel 
som innebär att maximalt halva nettot av avkastningen från 
stiftelsens aktier får delas ut, det vill säga sedan hänsyn tagits 
till skatter och de kostnader som organisation och administra-
tion medför.

Samarbetspartners i ägarfrågor  
Finanskrisen medförde att sparbanksstiftelserna förlo-
rade sin position som huvudägare av Swedbank. Av denna an-
ledning har ett samarbetsavtal senare ingåtts mellan de elva 
stiftelserna, de fristående sparbankerna genom deras riksor-
ganisation, SR, samt Folksam. Tack vare detta samarbetsavtal 
och det faktum att stiftelserna tillsammans ökat sitt samlade 
aktieinnehav har stiftelserna sedan 2011 en representant i 
Swedbanks valberedning. Denna plats innehas för närvarande 
av Sparbanksstiftelsen Alfa.
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3Vad skall stiftelsen göra?



17
De styrande förutsättningar som reglerar vad Sparbanks-
stiftelsen  Kronan ovillkorligen måste göra beskrivs i stiftelse-
förordnandet med betoning på följande:
  § 2 ägaransvar och sparfrämjande 
  § 4 förmögenhetsförvaltning
  § 5 lån.

Styrande förutsättningar som ägare
Stiftelsens huvudändamål beskrivs i § 2
”Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet 
i Sverige genom att som aktieägare i bank och/
eller företag inom sparbankssektorn verka  för att 
sparbanksrörelsens grundläggande idéer och 
värderingar bevaras och utvecklas och att bankverk-
samheten inom sparbankssektorn blir en effektiv kon-
kurrensfaktor på kreditmarknaden.”

Detta huvudsyfte är gemensamt för alla sparbanksstiftel-
ser. Det är som synes inte begränsat till respektive stiftelses 
geografiska område utan innebär att en stiftelse kan uppfylla 
sitt huvudändamål också utanför sitt verksamhetsområde 
genom samverkan med andra inom sparbankssfären.

Det övergripande skall-kravet innebär att sparsamhet ska 
främjas, det vill säga just det som från begynnelsen har varit 
en av sparbanksrörelsens grundläggande idéer. Begreppet 

”sparande” behöver samtidigt modifieras, eftersom det kan 
stå för många olika företeelser som ekonomisk rådgivning, 
utbildning, publiceringsverksamhet och opinionsbildning. I 
nutid är begrepp som ”främjande av sund ekonomisk utveck-
ling” mera relevant.  

Dessutom anges i § 2 två vägar för att uppnå det spar-
främjande målet. Sparbanksstiftelsen ska i egenskap av 
aktieägare i banken dels verka för att sparbanksrörelsens 
grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, 
dels att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en 
effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.
Ändamålsparagraf 2 uttrycker inte ett statiskt synsätt. 
Genom uttryck som ”bevara och utveckla” har stiftaren gett 
utrymme för att vissa förändringar av verksamheten kan ske 
över tid. 

Förmögenhetsförvaltning och lån 
Stiftelsens förmögenhetsförvaltning regleras i stiftelse-
förordnandet § 4:
 
”Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i 
  aktier i bankaktiebolag inom sparbankssektorn och   
  därtill knutna företag
  inlåning i svensk bank
  räntebärande värdepapper utställda av svenska 
  staten, svensk kommun, svensk bank eller helägt 
  dotterbolag till svensk bank.” 



Enligt § 5 i stiftelseförordnandet föreligger även begräns-
ningar när det gäller lån:

”Stiftelsen får uppta lån endast i syfte att säkerställa 
sparbankssektorns kapitalförsörjning. Lån får dock inte tas 
upp i sparbank eller i annan bank eller annat företag inom 
sparbankssektorn.”

Genom formuleringarna i stiftelseförordnandets § 2, § 4 
och § 5 har aktieägandet starkt knutits till ändamålet. Ägan-
det och ändamålet går hand i hand.

Styrelsens tolkning av ägarrollen
Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Kronan fattade år 2012 
beslut om nedanstående tolkning av stiftelseförordnandet 
§ 2.  Samtidigt togs även beslut om en investeringsstrategi 
samt ett placeringsreglemente, baserade på bestämmelserna 
om förmögenhetsförvaltning. I korta ordalag innebär styrel-
sens tolkning av ägaruppdraget:

	 	Ägaruppdraget är stiftelsens huvuduppdrag och   
  ska prioriteras framför övriga frågor. Stiftelsens   
  ägaruppdrag omfattar såväl bank som andra företag   
  inom sparbanksrörelsen och är således inte bundet   
  till att enbart omfatta Swedbank. En utvidgning av   
  ägandet till andra bolag inom sparbankssektorn förut-  
  sätter samtidigt finansiell styrka. 

 	Stiftelsen ska verka för att försvara och på sikt   
  öka sin ägarandel i Swedbank. I diskussioner och   
  samröre med företrädare för Swedbanks styrelse   
  ska stiftelsen verka för att banken har en god och   
  betryggande lönsamhet, en medveten risknivå samt   
  tillräckliga buffertar för att möta störningar på den   
  internationella finansmarknaden. Syftet är att klara   
  ökade kapitaltäckningskrav samt värna om en sund   
  och hållbar ekonomi för hushållen och företagen på   
  bankens hemmamarknader samtidigt som     
  Swedbanks svenska bankrörelse bevaras och 
  utvecklas. 

  Stiftelsen ska i sin ägarstyrning verka för att 
  banken har ett starkt lokalt förtroende hos breda   
  kundgrupper. Lokalt affärsperspektiv uppnås genom   
  ett aktivt deltagande i det lokala  samhället, vilket   
  skapar förtroende hos kunderna. Styrkan i den lokala   
  förankringen avgörs till stor del av lokala företrädares   
  befogenheter, kompetens och förhållningssätt.

  Stiftelsen ska verka för att bevara och utveckla   
  sparbanksrörelsens idéer och värderingar samt bidra   
  till att stärka konkurrenskraften på de lokala markna-  
  derna. Samhällsnyttan är en del av sparbanksrörelsen  
  som förvaltas genom synbara och strategiska   
  satsningar. 
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  Stiftelsen ska genom goda relationer med repre-  
  sentanter för Swedbanks valberedning verka för   
  att banken har en aktiv och kompetent styrelse 

  Stiftelsen ska som aktiv ägare engagera sig och   
  samverka med andra stiftelser och fristående spar-  
  banker samt arbeta för att stärka stiftelsens varu-  
  märke som ägare av Swedbank.

Sund ekonomisk utveckling och 
ekonomiskt ansvarstagande 
Begrepp som ”främjande av sund ekonomisk utveckling” och 
”ekonomiskt ansvarstagande” är i dagsläget mera relevanta 
att använda i stället för som tidigare ”sparfrämjande”.  Efter-
som detta huvuduppdrag återkommer i stiftelsens båda än-
damålsparagrafer fattade styrelsen för Sparbanksstiftelsen 
Kronan under 2012/2013 beslut om två större pilotsatsning-
ar. Den ena satsningen är Ekonomismart som genomförs i 
samverkan med Finansinspektionen, Konsumentverket, Kro-
nofogdemyndigheten och Folkuniversitetet. Alla kommuner 
inom stiftelsens verksamhetsområde har erbjudits att ingå 
i satsningen. Den andra satsningen är Ung ekonomi som 
genomförs tillsammans med Sparbanksstiftelserna Alfa och 
Nya samt Swedbank Östra regionen. Ett antal skolor i östra 
regionen deltar.  
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4Vad får stiftelsen göra?
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Valfri verksamhet
I stiftelseförordnandet § 3 beskrivs vilka kärnområden 
som stiftelsen kan välja att inrikta sin verksamhet på:

”Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige 
får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, 
utbildning, idrott eller kultur inom det  tidigare verk-
samhetsområdet för Sparbanken Kronan. Detta syfte 
skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag 
till fysiska och juridiska personer ur avkastningen på 
stiftelsens förmögenhet.”

Det finns en tydlig koppling mellan stiftelseförordnan-
dets båda ändamålsparagrafer eftersom begreppet ”sparan-
de” återkommer och betonas. Medan § 2 beskriver huvudän-
damålet, nämligen att främja sparsamhet i Sverige genom att 
utöva ett aktivt ägaransvar i banken, innehåller § 3 ytterli-
gare en utveckling av uppdraget, vid sidan om det sparfräm-
jande syftet samt ägandet. 

De fem områden som anges i § 3 behöver definieras och 
avgränsas. Enskilda satsningar och projekt kan vara gräns-
överskridande och tangera områden utanför de uppräknade. 
Däremot ska huvudinriktningen för alla satsningar falla inom 
något av de angivna kärnområdena.

Främjande av regional utveckling 
För Sparbanksstiftelsen Kronan är det viktigt att vara 
trogen de ideal som sparbanksrörelsen bygger på. En grund-
förutsättning för detta är, som tidigare betonats, att vara en 
stabil och samtidigt aktiv ägare inom sparbankssektorn. Stif-
telsens nära koppling till bankverksamheten inom det egna 
geografiska området bör tas tillvara och vidareutvecklas. Ge-
nom att initiera och prioritera insatser som bidrar till en posi-
tiv samhällsutveckling, både regionalt och lokalt, kan stiftel-
sen dessutom bidra till att stärka förtroendet för Swedbank 
och sparbanksrörelsen.

Satsningarnas kostnadseffektivitet samt deras lång-
siktighet och hållbarhet ska följas upp och bedömas. En mål-
sättning är att insatserna ska ge effekt även efter avslutad 
insats. De ska innehålla ett visst mått av nytänkande och ha 
betydelse för framtiden men de verksamheter som gynnas 
behöver inte vara nya. Stiftelsestyrelsen kan, om så bedöms 
vara lämpligt, satsa mer på egeninitierad verksamhet.   

1) Satsningar, anslag och investeringar

  Främjandeverksamheten kan ske på olika sätt, till 
  exempel i form av ekonomiska satsningar, anslag och  
  investeringar. Den kan också  ske i form av stimulans-  
  åtgärder och informationsinsatser. Rena driftsbidrag   
  beviljas inte.



 Medel får endast beviljas då stiftelsen har ett gott 
 ekonomiskt läge samt enligt gällande konsolideringsregel,   
 det vill säga maximalt halva nettot av avkastningen   
 från stiftelsens aktier får delas ut. 
 Utdelning av medel för forskning, utveckling och inves-  
 teringar bör i likhet med andra satsningar vara ett sätt   
 att främja regional och lokal utveckling och samtidigt   
 bidra till områdenas attraktionskraft.
 Stöd till forskning får inte innefatta administrativa kost-  
 nader och hyra.

2) Examensstipendier
I många år har Sparbanksstiftelsen Kronan i nära samver-
kan med högskolor och universitet inom verksamhetsområ-
det premierat de bästa examensarbetena med examenssti-
pendier. Stipendieverksamheten har tills vidare bibehållits på 
samma nivå som tidigare. Stipendieutdelningen marknads-
förs av stiftelsen i samverkan med regionens universitet och 
högskolor. 

En påtaglig förändring vid examensarbetenas genom-
förande är att företagen numera är delaktiga. Kontakterna 
med högskoleutbildningarna liksom samarbetet med studen-
terna är uppenbarligen betydelsefulla för företagen. 

3) Lokal pott 

Med lokal pott avses medel som stiftelsestyrelsen årligen 
avsätter för att stimulera det lokala arbetet inom verksam-
hetsområdet och för att stärka Swedbanks lokala förankring. 

Huvudmännen säkerställer den lokala förankringen vid 
handläggningen av lokal pott och beslutar i samråd med lo-
kal bank om vilka bidragsansökningar som ska beviljas. Kon-
taktperson gentemot stiftelsestyrelsen är den lokala bankens 
chef.

För att ansökningar om medel ur lokal pott ska kunna be-
viljas måste de planerade satsningarna vara förenliga med 
stiftelsens ändamålsbestämmelser, det vill säga ligga inom 
områdena näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur. 
Lokal pott är främst tänkt att användas till mindre bidrag, 
som inte överstiger ett prisbasbelopp. 

Stiftelsestyrelsen ansvarar för att medlen för lokal pott 
används på ett korrekt sätt och anger årligen tydliga och lätt-
tillgängliga riktlinjer. 

4) Konferensverksamhet

Kunskapsöverföring och dialog i form av seminarier, kon-
ferenser eller föreläsningar utgör särskilda former för främ-
jandeverksamhet. Näringslivsdagar, sammankomster om eko-
nomiska läget och liknande kan ha som syfte eller delsyfte att 
främja ekonomiskt ansvarstagande, regional utveckling och 
sparsamhet samt ge banken och andra medverkande möjlig-
het att marknadsföra sig. Ambitionen är att bygga nätverk 
mellan bank, kommuner och företag.  

För konferenser om ekonomiska läget ska Swedbank vara 
huvudarrangör medan stiftelsen står som medfinansiär.
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5Stiftelsens arbete och organisation
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Allmänna förutsättningar
Sparbanksstiftelsen Kronan är en oberoende stiftelse 
som står fri från särintressen, politiska partier, religiösa sam-
fund samt offentliga och privata organisationer. Utgångs-
punkter för verksamheten är stiftelsens urkunder, stiftelse-
förordnandet och stadgarna, samt svensk lag. 

Etiska regler och förhållningssätt
Stiftelsens arbete ska utgå från sparbanksrörelsens his-
toria och värdegrund och präglas av god etik i enlighet med 
Corporate Social Responsibility (CSR). Detta innebär att stif-
telsens verksamhet ska vara till nytta för samhället och att 
stiftelsens företrädare ska leva efter samhällets normer.

De etiska reglerna och CSR för Sparbanksstiftelsen Kro-
nan klargör förutsättningarna för stiftelsens arbete och de 
förväntningar som ska kunna ställas på varje företrädare för 
stiftelsen. De omfattar såväl huvudmännen som styrelsens 
ledamöter. 

Att som företrädare för stiftelsen uppträda i enlighet med 
de ursprungliga sparbanksidéerna och värderingarna samt 
CSR innebär i praktiken:

 	att vara väl förtrogen med stiftelsens grundläggande  
  historia samt stiftelseförordnandet och stadgarna för  
  att i enlighet med dessa hantera ägarfrågor, sparfräm- 
  jande åtgärder och regionala utvecklingsinsatser 

 	att verka för att verksamheten kännetecknas av 
  ekonomisk måttfullhet, noggrannhet och långsiktighet
  att agera ärligt och etiskt
  att hantera konfidentiell information på ett korrekt   
  sätt.

Huvudmännen 
Huvudmännen har att i samband med stiftelsens årliga 
stämma utse styrelse och att följa verksamheten i stiftelsen. 
De har således en legitimerande och kontrollerande funktion. 

Huvudmännen har därutöver ett ansvar att verka för lokal 
utveckling genom sitt uppdrag att i samråd med den lokala 
bankens chef fördela den lokala pott som stiftelsestyrelsen 
årligen anslår. Huvudmännen deltar även i länsvisa träffar 
med stiftelsestyrelsens presidium, berörda styrelseledamöter 
och bankchefer. 

Vid nominering av huvudmän ska det beaktas att huvud-
männen har ett betydelsefullt lokalt och regionalt nätverk. 
De ska också ha en kundrelation till Swedbank eller till en fri-
stående sparbank. Övriga villkor framgår av Sparbankslagen. 

Antalet huvudmän ska, enligt § 18 i stiftelseförordnan-
det, vara 34. Av dessa utses 17 huvudmän av respektive 
kommunfullmäktige inom Sparbanken Kronans ursprungliga, 
geografiska område. De övriga huvudmännen, som är huvud-
mannavalda, fördelas länsvis. 
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Valberedningen
I enlighet med stiftelseförordnandet ska en valbered-
ning utses vid stiftelsens ordinarie årsstämma. Antalet leda-
möter regleras i stiftelsestadgarna och får i likhet med andra 
uppgifter i stadgarna ändras av styrelsen efter det att stäm-
man fått tillfälle att yttra sig. Valberedningens ledamöter no-
mineras av respektive läns huvudmän.

Valberedningens arbete ska präglas av självständighet 
och integritet. Den ska hålla sig underrättad om stiftelsens 
verksamhet, arbetsformer och behov av kompetens för att ha 
en beredskap att ändra på styrelsens sammansättning. För att 
säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet ska valberedningen 
inför varje årsstämma se till att styrelsen har ett antal leda-
möter med erfarenhet av styrelsearbete inom Sparbanksstif-
telsen Kronan. Det är valberedningens ansvar att dessutom 
årligen utvärdera styrelsens arbete. 

Årsstämman
Stämmans formella delar följer stiftelsens stadgar och 
stiftelseförordnandet. Stämman utser stiftelsens ordförande, 
vice ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer samt val-
beredning. 

Stämman ska berika både huvudmän och styrelse i arbe-
tet för stiftelsen. Inslag om lokal och regional utveckling kan 
varvas med mera övergripande inslag som trendspaningar, 
beskrivningar av generella utvecklingstendenser och proble-
matiserande inlägg. 

Styrelsens ansvar och sammansättning
Styrelsen är det beslutande organet i stiftelsen och ska 
ha högt ställda krav på sitt arbete vad gäller integritet och 
etik. Arbetet ska även präglas av långsiktighet och hållbarhet. 

Ägaruppdraget är, som tidigare beskrivits, stiftelsens hu-
vuduppdrag. Styrelsen ska därför, som trovärdig ägare av 
Swedbank, förvalta bankens ekonomiska och förtroendemäs-
siga kapital samtidigt som sparsamhet och regional utveck-
ling främjas. 

Styrelsen ska vara sammansatt så att god kontinuitet 
råder. Vid nominering av styrelseledamöter bör det beaktas 
att dessa har kunskaper och erfarenheter av betydelse för 
stiftelsens arbete, ett betydelsefullt lokalt och regionalt nät-
verk samt en kundrelation till Swedbank. Stiftelsestyrelsens 
representation utgår ifrån det geografiska område som Spar-
banken Kronan tidigare omfattade. Stiftelsens styrelse ska, 
enligt stadgarnas § 3, ha 9 – 15 ledamöter. Dessa fördelas 
mellan Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Halmstad och väljs i 
normalfallet för en tid av två år. Anpassningar av mandatti-
den ska göras så att tvära kast i successionen undviks.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsens ledamöter ska ha en bred kompetens, som 
speglar viktiga kunskapsområden inom samhällets olika sek-
torer. Vid behov kan styrelsen ta in andra sakkunniga som bi-
står styrelsen i dess arbete. Systematisk omvärldsbevakning är 
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nödvändig för att styrelsen på lämpligt sätt ska kunna utveckla 
formerna för sitt arbete och dessutom kunna basera sina be-
slut på så adekvat underlag som möjligt. Omvärldsanalyser kan 
också vara ett sätt att ge professionellt stöd till huvudmännen i 
deras arbete.
Styrelsearbetet ska utgå från en upprättad arbetsordning som 
fastställs efter stiftelsens årliga stämma. 

Det löpande arbetet
Styrelsens ordförande samt vice ordförande utgör sty-
relsens presidium med huvudansvar för det löpande arbetet. 
Presidiet ska dessutom säkerställa att den interna kanslior-
ganisationen är ändamålsenlig, kvalitetssäkrad och effektiv. 
Styrelsen beslutar om de ramar som presidium och verkstäl-
lande tjänsteman ska arbeta inom.

Presidiet ansvarar för att 
  verksamheten följer fastställd, årlig arbetsordning   
  med handlings- och mötesplan
 	ärenden inför styrelsemöten bereds och sedan verk-  
  ställs, tillsammans med kansliet, efter mötesbeslut
 	delegationsbeslut verkställs och rapporteras vid   
  nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen ska ha sitt säte, det vill säga sitt kansli, i Växjö 
kommun, mitt i stiftelsens geografiska verksamhetsområde. 

Presidiet och kansliet ansvarar gemensamt för doku-
menthanteringen. Aktuella versioner av alla styrdokument 

och handlingar av betydelse för stiftelsens arbete ska vara 
åtkomliga för berörda på stiftelsens hemsida,

www.sparbanksstiftelsenkronan.se
Styrelsen ska årligen, efter stiftelsens årsstämma, se över 
och vid behov revidera de dokument som innehåller uppgifter 
om regler, policy, viktiga rutiner och liknande, innan de läggs 
ut på hemsidan.

Systematisk uppföljning för 
kvalitetssäkring och fortsatt utveckling
All verksamhet ska utvärderas och följas upp på ett 
systematiskt sätt, både den som rör ägarfrågor och den som 
rör främjandeverksamheten. Utvärderingarna ska utgå ifrån 
stiftelsens urkunder, policydokument, målformuleringar och 
liknande. Genom att följa upp och analysera effekterna av 
gjorda insatser kan slutsatser om den fortsatta verksamhe-
ten dras. 

Presidiet och kansliet ansvarar för att den systematiska 
kvalitetsuppföljningen genomförs och dokumenteras. Styrelsen 
ansvarar gemensamt för att det systematiska kvalitetsarbe-
tet används i det egna utvecklingsarbetet.

Den systematiska kvalitetsuppföljningen är ett viktigt 
komplement till revisionsarbetet. För extern, professionell 
bedömning av stiftelsens bokföring, beslutsmässighet och 
ekonomiska verksamhet har stiftelsen två auktoriserade re-
visorer.
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Sammanfattning 
Sparbanksstiftelserna har sina rötter i sparbanksrörel-
sen och bildades, som ett lagbundet krav, när de elva största 
sparbankerna i början av 1990-talet ombildades till bank-
aktiebolag. 

Sparbanksstiftelsen Kronans första decennium var en 
konsolideringsfas med begränsad verksamhet. Först sedan 
utdelningen på de ägda aktierna ökade kunde samhällsin-
riktade utvecklingssatsningar inledas och stöd till regionens 
högskolor ges. Dessa satsningar kom att bli ett betydelsefullt 
inslag i det regionala utvecklingsarbetet. 

Den globala bank- och finanskris som blev verklighet un-
der år 2008 förändrade på ett genomgripande sätt förutsätt-
ningarna för Sparbanksstiftelsen Kronans verksamhet. 
Efter en ingående analys av uppdrag och möjligheter sam-
manfattar styrelsen stiftelsens viktigaste strategier på föl-
jande sätt:

  	Ägarrollen utgör fundamentet för stiftelsens verk-  
   samhet. De krav som ägandet medför måste därför   
   dominera framför annan verksamhet. 

  	Ägaransvaret ska genomföras på ett professio-  
   nellt, framåtsyftande och etiskt hållbart sätt.

 

 	Ägaransvaret innebär konsolidering av aktieägandet 
   i Swedbank genom att en del av den erhållna utdel- 
   ningen används för inköp av aktier samt deltagande i  
   eventuella emissioner. 

		Med en betydande ägarandel i Swedbank kan  
   Sparbanksstiftelsen Kronan tillsammans med andra   
   sparbanksstiftelser garanteras en plats i Swedbanks   
   valberedning. Den påverkansmöjlighet som en sådan   
   plats innebär ska utnyttjas.  

  	Stiftelsen ska verka för att bevara och utveckla   
   sparbanks rörelsens idéer och värderingar genom att   
   vara proaktiv i utvecklingen av koncept för 
  a) ökad ekonomisk medvetenhet och ansvarstagande 
   (sparfrämjande åtgärder)
  b) satsningar på regional och lokal utveckling; satsning-  
   arnas omfattning måste anpassas till och vid behov   
   underordnas de styrande ägarkraven.
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Sparbanksstiftelsen Kronans verksamhetsområde
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