
Tänk om, gör rätt 

Detta är något som man ofta får höra från de som har en 

annan åsikt än majoriteten. Vi kan väl alla hålla med om att 

våra förutsättningar är väldigt olika beroende på var i 

Sverige vi bor. Jag tror och hoppas att alla som bor någonstans i Sverige är stolta över sin egen hembygd 

oavsett om man bor i skogen, vid någon insjö, vid havet, i någon förort till en liten eller stor stad eller 

mitt i Stockholms centrum. Det känns ibland som om utvecklingen springer ifrån oss och detta oavsett 

var i landet vi bor. 

Hur som helst så kan vi konstatera att urbaniseringen pågår för fullt. Tidigare så har vi alltid pratat om 

att folk flyttar från små kommuner till våra större städer. Vi brukar glömma att det även har skett en 

urbanisering inom varje kommun med flytt från landsbygden in till kommunhuvudorterna. Vi måste 

alla vara medvetna om att det är flera olika orsaker till urbaniseringen. Var för sig är de nog inte 

tillräckliga för att få medborgarna att flytta. För några år sedan så betalade staten ”flytt” bidrag för att 

locka arbetskraft till Stockholm. När denna flyttkarusell kom igång så föder den sig själv och 

kannibaliserar sig på de mindre och mer avlägsna kommunerna. Detta är något som vi har levt med 

ganska länge nu. Vi har alla aktivt arbetat med att värna servicen för de som är kvar. 

Intressant är det som händer nu. Arbetslösheten är hög i stora delar av Sverige men inte i våra norra 

delar där företagen skriker efter arbetskraft. Kommunerna kämpar med att se till att det kommer 

finnas bostäder för alla anställda som företagen är i behov av. De nya medborgarna kommer med all 

sannolikhet inte bara nöja sig med bra bostäder utan också kräva övrig service. 

De stora internationella företagen som etablerar sig i norra Sverige innebär många arbetstillfällen. Man 

brukar resonera om att varje industrijobb medför flera andra arbetstillfällen inom bland annat service 

sektorn mm. Vilket troligen innebär att nyföretagandet kommer öka i dessa områden. 

Urbaniseringen verkar enligt ovan resonemang nu vända. Skall vi nu förutsätta att staten ställer upp 

på samma sätt som den gjorde för att starta urbaniseringen mot storstäderna. Troligen inte, men detta 

kanske vi inte heller vill. 

Oavsett vilket och vilka förutsättningar som vi alla har, förlorar eller får, så är en förutsättning för att 

våra kommuner skall kunna utvecklas, att det finns en finansiell närvaro som vill satsa och som känner 

den lokala marknaden i hela vårt land. Vad finns det för möjligheter för kreativa entreprenörer att 

starta nya företag och befintliga företagare som vill utveckla sin verksamhet om de inte får tillgång till 

finansiering? 

Våra affärsbanker har under lång tid aktivt motarbetat den lokala närvaron. Ännu ett dråpslag kom för 

flera orter när den sista stora affärsbanken som fanns kvar, nu precis på samma sett som de övriga 

stora har beslutat att stänga ca hälften av sina kontor. Nu finns det bara två banker Länsförsäkringar 

bank och sparbankerna som satsar på lokal närvaro och som vill känna och serva sina kunder lokalt.  

En uppmaning till SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken tänk om, gör rätt. Lär av Sparbankerna 

och Länsförsäkringar bank och satsa lokalt för hela Sverige och om ni inte själva vill. Låt då 

Sparbankerna och Länsförsäkringar bank rädda den finansiella närvaron och utvecklingen i hela 

Sverige. 
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