
Banken på Posten,
fortsättning följer..?

Postens ”bankhistoria” är den del 
av Postens historia som fått ta 
de allvarligaste konsekvenserna 
av olika politiska beslut. Den här 
delen av utställningen berättar 
hela historien om ”pengar på 
Posten” som leder fram till dagens 
Posten och Svensk Kassaservice. 

1882 överlämnade Wilhelm Roos till 
Konungen ett yttrande och förslag till 
”inrättande af en allmän Postsparbank” 
som ledde till att regeringen den 22 juni 
1883 utfärdade en ”förordning angående 
en Postsparbank för riket”. 

1884. Postsparbanken startas i Postens regi för att i första 
hand tillgodose småspararnas behov av sparinstitution. Som 
en marknadsfördel jämfört med de tidigare etablerade lokala 
sparbankerna kan innehavaren av en postsparbanksbok redan 
från början sätta in och ta ut medel på samtliga närmare 
2000 fasta postanstalter i landet. Redan första året hade
79 500 motböcker ställs ut av Postsparbanken. 

1912. Postsparbanken blir ett 
självständigt ämbetsverk.

1920. Postsparbanken blir den 5:e 
byrån i Postverket. 

1924. ”Riksdagen beslutar om införande 
av ett nytt betalningssystem som kallas 
POSTGIRO. Postverket ska låta myndigheter, 
företag och även enskilda personer öppna ett 
särskilt konto. Postverket kan då enkelt flytta 
pengar mellan de olika kontona efter inneha-
varens anvisningar. Syftet med Postgiro är att 
underlätta betalning och minska behovet av 
kontanter” (Göteborgsposten).

1925 startas efter flera utredningar 
och riksdagsdiskussioner en helt 
ny form för betalningsförmedling, 
Postgirot. 

1928 registreras det
100 000:e Postgirokontot.

1936 organiseras Postsparbanken och Postgirot, 
som tidigare varit inordnade i generalpost-
styrelsens femte byrå, som en bankavdelning 
inom Posten och ställs under en särskild chef 
med titeln postsparbankschef.

1949 startar Postsparbanken 
ungdomens lönsparande. 

1960 slås Postsparbanken och 
Postgirot samman under organisa-
tionsnamnet Postbanken, med egen 
styrelse. Statsmakterna eftersträvade 
en mera bankmässig inriktning för 
verksamheten. Ett första tecken är 
att en ny chef för de båda enheterna 
hämtas från bankvärlden som får 
titeln postbankschef.

1950-60.
Postkontoren ser, både till form 
och innehåll, mer ut som bank-
kontor. 65% av kundernas ärenden 
handlar också om insättningar och 
uttag och betalningar av räkningar 
via postgirot. Posten var under 
dessa årtionden ”var-mans-bank”. 
En bank som inte stängde klockan 
15.00 och som var öppen på lörda-
gar. Men posten var också ofta en 
av var mans två hushållsbanker. 
Den ”andra banken” nyttjade 
kunderna för låneärenden och 
finansieringar av t.ex boendet. 

1965-69 började man inom stat 
och regering föra en allt intensivare 
diskussion om inte bankerna borde 
förstatligas för att därmed få en 
större kontroll över samhällets 
investeringar. En diskussion som bl.a 
leddes av Ingvar Carlsson och Thage 
G Pettersson. Dåvarande finans-
ministern Gunnar Sträng insåg till 
sist att något måste göras för att 
infria de allt kraftigare önskemålen.  

1970 sker det stora förändringar i 
kundernas hantering av likvida medel 
men även betalning av räkningar etc. 
Det nya rationella sättet att sköta sina 
gireringar hemifrån, och lägga ”betal-
kuvertet” på postlådan, ger Posten 
mindre intäkter. De manuella transak-
tionerna försvinner. Bankomaterna gör 
sitt inträde och kontantuttagen minskar. 
Checkar används allt oftare som 
betalningsmedel. Sammantaget minskar 
transaktionerna (och därmed Postens 
viktigaste intäktsmedel) radikalt.

Efter flera års förhandlingar beslutar så 
Riksdagen, på Regeringens förslag, 1974, 
att den statsägda Sveriges Kreditbank och 
Postbanken skall sammanföras till en ny bank 
och rörelsen överförs till PKbanken. Banken 
skall vara en självständig, juridisk enhet, men 
köpa bokföringstjänster och kassatjänster 
av Posten. Men Postgirot ska förbli en enhet 
inom Posten. PKbanken bildades av staten 
som ett alternativ till de stora privata ban-
kerna. Det var också ett sätt att undvika en 
oönskad omstrukturering av Postbanken till en 
självständig affärsbank. Postens och bankens 
ledning var emot beslutet och Nils Hörjel, 
dåvarande generaldirektör, avgår i protest.

För PKbankens kunder innebar det 1974 att man 
nu kunde utföra sina ärenden på Pkbankens 130 
egna bankkontor, Postens närmare 3000 kontor 
och med en viss begränsning hos hos 2700 lant-
brevbärare. Det fanns dock en väsentlig skillnad 
i affärsmodellen mellan Posten och bankdelen. 
PKbanken kunde som vilken vanlig bank som 
helst leva på räntenettot (skillnaden mellan 
inlåning och utlåning), medan Posten enbart 
fick betalt per transaktion. För att till viss del 
kompensera detta fick Posten monopol på statliga 
transaktioner via Postgirot.

Under 1980-talet tvingas Posten att stänga post-
kontor i takt med omvärldsförändringarna och de 
minskade intäktsströmmarna. Kunden tvingas allt 
oftare möta stängda postkontor eller långa köer.

1990 lanseras begreppet ”Post i butik” och Postens 
kunder kan helt plötsligt uträtta sina tjänster också i 
många butiker. Tillsammans med postkontoren på sam-
manlagt 1800 ställen runt om i landet.

Som en parantes i historien försöker Posten 
1991 få tillbaka sin bankroll genom att lansera 
Sveabanken. Ett projekt som förankrades hos LO, 
Kommunikationsministern och Statsministern – men 
möttes med ett ”nej” hos Finansministern.

1992 startar på allvar den digitala utvecklingen som 
skulle föda nya verktyg och informationskanaler. 
Internetbanker som  tar över allt fler transaktioner och 
e-mail revolutionerar brevskrivandet. En utveckling 
som allt starkare påverkar både Postens lönsamhet 
och utveckling.

1993 förvärvar Nordbanken Gota Bank, som i sin 
tur hade grundats 1990 genom en fusion mellan 
Wermlandsbanken, Skaraborgsbanken och Götabanken.

Genom ett riksdagsbeslut blir Postgirot 1994 en bank 
och får då möjlighet att erbjuda ränta på insatta medel 
samt ge krediter. Bankrättigheterna var dock begränsade. 

1994 bolagiseras Posten med uppdrag 
att tillhandahålla kassaservice. 
Kassaservicen gick då med ett underskott 
på 425 miljoner. För detta erhöll Posten 
200 miljoner i bidrag från staten.

Konkurrensverket motsätter sig 2001 en ansökan från 
Svenska Girot AB om att få förvärva Postgirot. Med 
anledning av detta väljer Posten att träda ur avtalet med 
Svenska Girot och inleder en ny försäljningsprocess. 
Postgirot Bank AB säljs istället till Nordbanken AB. 
Därmed var historien om penninghantering i egen regi 
på postkontoren definitivt ett avslutat kapitel. Postens 
verksamhet hade nu renodlats till två rörelsegrenar, dels 
meddelande och logistik, dels kassaservice.

2001 beslutar riksdagen att Posten ska säkerställa en 
grundläggande kassaservice i hela Sverige.

2002 etablerar Posten ett särskilt nät av 1200 kassakon-
tor under dotterbolaget Svensk Kassaservice AB. Svensk 
Kassaservice ska vara öppen för alla banker som önskar 
förmedling av banktjänster.

2003. Svensk Kassaservice är 
störst i Sverige på kassaservice 
över disk. Fyra av tio svenskar 
använde kassaservice hos Posten 
eller Svensk Kassaservice minst en 
gång under 2002. Omkring
150 000 – 300 000 svenskar 
använder kassaservice över disk 
som sitt huvudsakliga sätt att 
betala räkningar och ta ut kontan-
ter (källa: TEMO 2003).
Svensk Kassaservice har omkring 
1200 serviceställen i hela landet. 
Ca 800 är egna kassakontor, ca 
400 finns hos partners. Dessutom 
erbjuds kassaservice via Postens 
drygt 2500 lantbrevbärarlinjer.

En stor utredning är nu tillsatt för 
att fram till april 2004 göra en 
bedömning av vad som skall bli 
Postens framtida näring.

Fortsättning följer

1928 infördes i skolorna en typ av 
skolsparande med 2 kr insatt på 
boken som delades ut till barnen. 
På arbetsplatser och även till 
sjöss, fanns vid samma tid olika 
spargrupper och lönsparande.

2004 har antalet kassatransaktioner minskat med 73 procent 
sen 1990, då antalet transaktioner var 197 miljoner. År 2002 var 
antalet nere i 54 miljoner. Under samma tid har antalet kontor 
minskat från ca 2000 till ca 1200, med 40 procent. Minskningen 
av volymerna fortsätter med ca 15-20 procent om året. Svensk 
Kassaservice fortsätter därför att anpassa sitt kontorsnät efter 
det faktum att efterfrågan på kassatjänster minskar kraftigt och 
stänger ytterligare ca 200 kontor.


