
 

Samhällsutveckling 

Under de 30 åren har Sparbanksstiftelsen 
Alfa erhållit utdelning på sitt aktieinnehav i 
Swedbank på ca 3,7 mdkr. Skatt har erlagts 
om ca 1,1 mdkr.  

Genom vårt ägande i Swedbank har stiftel-
sen kunnat ge tillbaka ca 400 mnkr till lokal-
samhället för att göra samhällsnytta på olika 
sätt. Det innebär att ca 13 mnkr årligen gått 
tillbaka till olika samhällsnyttiga projekt. 

Av de ca 400 mnkr delades ca 80 % ut före 
finanskrisen 2008-2009. Efter finanskrisen 
ändrade stiftelsen inriktning och gav 
betydligt mindre belopp till fler för att få en 
bättre spridning av bidragen. 
 

Geografisk fördelning av bidragen 

  Belopp mnkr  % 

Finnveden   28    7 

Jönköping               104 26 

Skaraborg  60  15 

Värmland               100  25 

Östergötland  84 21 

Gotland                  24              6 

Totalt               400         100 
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30 år 
 

1991 – 2021 
 

Vi var en sparbank, vi blev en 

sparbanksstiftelse. Idag är vi en stolt, stor 

och aktiv ägare i Swedbank och driver 

sparbanksidéns tankar om sparande, 

långsiktighet, lokal förankring och att delar 

av vinsten ska göra nytta där den uppstått 

  

Sparbanksstämman i Sparbanken Alfa 

beslutade den 28 maj 1991 och den 18 juni 

1991 att Sparbanken Alfa skulle upplösas 

utan likvidation för ombildning till 

bankaktiebolag. Sparbanken Alfa förordnade 

samtidigt att sparbankens aktier samt ett 

kontant belopp om 100 000 kr skulle 

avskiljas till en självständig förmögenhet för 

att främja sparsamhet i Sverige. Aktierna och 

de kontanta medlen skulle tillskjutas 
Sparbanksstiftelsen Alfa med särskilt avsett 

förordnande. Det första konstituerande 

styrelsemötet i Sparbanksstiftelsen Alfa hölls 

den 23 september 1991. 

  

 

Exempel på viktigt 
samhällsengagemang där vi 
samverkar med Swedbank: 

Ung ekonomi  

Digital ekonomi 

Ung Företagsamhet 

Lyckoslanten 

Almedalen 



Sparbanksstiftelsen Alfa 30 år 

När sparbanker öppnade runt om i Sverige på 
1800-talet var det enskilda personer som 
med egna medel bidrog till sparbankens 
bildande och de blev oftast samtidigt 
bankens huvudmän. Den grundläggande idén 
var att människor i allmänhet skulle förmås 
att spara en viss del av sina inkomster till 
kommande behov. Under årens lopp har 
bankerna genomgått förändringar som 
speglat samhällsutvecklingen 

Fram till 1980-talet var bankmarknaden i 

Sverige hårt reglerat och när detta 

förändrades påskyndades en redan påbörjad 

strukturomvandling bland svenska 

sparbanker. Sparbankerna blev färre och 

större. 

Sparbanken Alfa – ursprunget till 

Sparbanksstiftelsen Alfa - bildades 1986  

och var då Sveriges största Sparbank. 

Avregleringen på 1980-talet medförde en 

förändring av konkurrenssituationen och en 

stark utlåningsexpansion på lånemarknaden. 

Detta blev grunden till en lagändring som 

innebar att sparbanker fick möjlighet att 

ombildas till bankaktiebolag och samma 

möjlighet som konkurrenter att skaffa 

externt riskkapital. 

Sparbanken Alfa delades i ett bankaktiebolag 

och en sparbankstiftelse med uppgift att äga 

bank. 

Sparbanken Alfa AB                       driva bank 
 

Sparbanksstiftelsen Alfa              äga bank 

Sparbanksstiftelsen Alfa skulle liksom 

Sparbanken Alfa ha sitt säte i Jönköping och 

verka i länen Värmland, Skaraborg, 

Jönköping, Östergötland och Gotland. 

  På motsvarande sätt bildades regionala 

Sparbanksstiftelser runt om i landet, Idag är 

det 12 stiftelser som samverkar i ett 

gemensamt bolag; SFAB (Sparbank-

stiftelsernas Förvaltnings AB). Vi arbetar 

med ägarfrågor och för att sprida sparbanks-

idén. Gemensamt äger vi för närvarande 

3,5% av aktierna i Swedbank. 

Vårt uppdrag uttrycks i stiftelseurkunden. 

Det är som ett slags testamente som vi har 

att följa. Stiftaren (Sparbanken Alfa) har 

uttryckt sin avsikt i stiftelseförordnandet. 

Vår tolkning av detta är att det som beskrivs 

i §2 är vad vi SKALL göra och det som finns  

i § 3 är vad vi FÅR göra. 

 

Sparbanksidén har funnits i över 200 år och 

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. 

 

  
Ordförande 

1991 – 1995    Carl Axel Petri 

1996 – 2002    Per-Göran Nyberg 

2003 – 2010    Ingvar Melin 

2010 – 2016    Tommy Hjalmarsson 

2016 – 2021    Peter Karlström 

2021 –             Annette Björkman 

Vt/Vd 

1991–1992     Göran Kastman 

1993             Ingvar Melin 

1994             Ingvar Melin, Per-Göran Nyberg 

1995–1996     Per-Göran Nyberg 

1997             Lennart Paulsson, P-G Nyberg 

1998–2004      Ingvar Melin 

2004–2013     Tommy Hjalmarsson  

2013–2019      Stig-Göran Dennisson 

2019–             Anna Swalander  

 

 

    

Ägande i Swedbank  

Under de 30 år som stiftelserna funnits har 
det under perioder varit turbulent och skett 
stora förändringar som medfört att ägandet i 
nuvarande Swedbank gått från nära 100% 
till dagens 3,5%. Ett, för Sparbanksstiftelsen 
Alfas del, betydelsefullt beslut var 2005 då 
stiftelsen behöll huvuddelen av sina aktier 
istället för att överlåta dem till det 
gemsamma förvaltningsbolaget SFAB. 

Antalsmässigt utgjordes de ursprungliga 
aktierna från stiftelsens bildande 5 759 300 
stycken aktier. Vid denna tid motsvarade 
stiftelsens innehav 24,07% av det totala 
aktiekapitalet i Sparbanksgruppen AB. Idag 
äger stiftelsen 20 501 665 aktier vilket 
motsvarar 1,81% ägarandel i Swedbank. 

I snitt har stiftelsen köpt 550 000 aktier/år i 
Swedbank de senaste 10 åren. Kursen har 
sedan börsintroduktionen 1995 som lägst 
varit 15,22 kr i mars 2009 och som högst 
231,49 kr i februari 2017. 

 

 

 

§ 2 Skall 

▪ Ägare i bank och/eller företag 
inom sparbankssektorn 

▪ Främja sparsamhet i Sverige 
▪ Verka för att sparbanksrörelsens 

grundläggande idéer och 
värderingar bevaras och 
utvecklas 

▪ Det vi äger ska vara en  
effektiv konkurrensfaktor på 
kreditmarknaden 

 

§ 3 Får 

▪ Främja näringslivet, forskning, 
utbildning, idrott eller kultur 
genom bidrag ur avkastningen på 
stiftelsens förmögenhet 
 


