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Förord 

Stockholm är Sveriges viktigaste finansiella centrum. Så har det varit i 
flera hundra år. Kapitalets koncentration ger en historisk tillbakablick 
och internationella jämförelser, men det är Stockholm efter andra 
världskriget som står i fokus. Tom Petersson beskriver hur Stockholm 
kom att bli centrum för hela den svenska bank- och finanssektorn och 
analyserar stadens roll och betydelse från 1945 och fram till nutid.  

De finansiella marknadernas tillväxt under de senaste decennierna 
påverkar alla i samhället; individer, hushåll, privata företag och 
offentliga verksamheter. Man brukar säga att de finansiella 
marknaderna idag är globala, att kapital kan flyttas mellan världsdelar 
med ett knapptryck. Det betyder också att osäkerheter och kriser 
sprids lika snabbt. Samtidigt är de finansiella marknaderna, precis som 
alla marknader, också lokala och regionala. Människor och företag 
inom den finansiella sektorn har behov av att mötas och av att vara 
lokaliserade i närheten av varandra. Det kan minska osäkerheter och 
risker förknippade med att genomföra finansiella transaktioner. Det är 
den enkla logiken bakom uppkomsten av finansiella centra.  

Samspelet mellan bankerna och den politiska sfären är centralt i 
studien. Banker och andra finansiella aktörer är på grund av sin 
samhällsbärande funktion av särskilt intresse för offentlig reglering 
och kontroll. Samtidigt har bank- och finansbranschen förändrats från 
smörjmedel i samhällsekonomin och serviceorgan till den reala 
ekonomin till en bransch i sig, med viktiga bidrag till sysselsättning 
och tillväxt.  

Forskningen har finansierats av Handelsbankens forskningsstiftelser. 

Kapitalets koncentration ingår i forskningsprojektet Tillväxt, tradition 
och förnyelse. Stockholms moderna ekonomiska historia. Projektets 
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syfte är att ge en bred bild av Stockholmsregionens ekonomiska och 
sociala utveckling efter 1945. Övergången från industri- till 
tjänstesamhälle analyseras genom studier av flera skilda branschers 
utveckling i Stockholm, Sverige och internationellt. Stockholms 
strukturomvandlingar och dominerande roll i svensk ekonomi sätts i 
ett historiskt och komparativt perspektiv. Projektet initierades av 
Anders Gullberg och tog sin avstamp med antologin Tillväxt & 
tradition: perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia som 
gavs ut av Stockholmia förlag 2008, med Håkan Lindgren och Tom 
Petersson som redaktörer. Därefter har följande monografier 
utkommit:  

 Att sälja en stad. Stockholms besöksnäring 1936-2011 
(Stockholmia, 2013) av Karin Ågren. 

 Från hot till löfte. Stockholms ekonomiska omvandling 1945-
2010 (Stockholmia, 2013) av Camilla Elmhorn. 

 Kläder, shopping och flärd. Modebranschen i Stockholm 1945-
2010 (Stockholmia, 2015) av Carina Gråbacke. 

 Media, makten och nätverken. Stockholms mediemarknad i 
förändring (Uppsala universitet & Stockholmia, 2017) av Mats 
Larsson. 

 Kunskapsekonomins pionjärer. Konsultbranschen i Stockholm 
efter 1945 (Stockholmia, 2018) av Jonathan Metzger.  

Rebecka Lennartsson   Tom Petersson 

Chef,    Projektledare, 
Stockholmia – forskning och förlag  Uppsala universitet 
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KAPITEL 1  

Den finansiella sektorn och finansiella centra 

1.1. Inledning 
Denna studie handlar om hur och varför det svenska finansiella systemet 
sedan 1945 i allt väsentligt koncentrerats till en stad och en region, nämligen 
Stockholm. Stockholm är idag på många sätt Sveriges finansiella centrum. 
Här finns huvudkontoren för flertalet av de stora privata aktörerna på de 
finansiella marknaderna: affärsbanker, försäkringsbolag, riskkapitalbolag 
och en lång rad andra mer eller mindre specialiserade finansiella företag. I 
Stockholm finns också de viktigaste offentliga finansiella aktörerna och 
myndigheterna, som till exempel Riksbanken och Finansinspektionen, och 
naturligtvis också beslutsfattarna i regering, riksdag och departement. På 
Stockholmsbörsen, eller Nasdaq Stockholm som marknadsplatsen formellt 
heter, hanteras dagligen mångmiljardbelopp i en rad olika typer av 
värdepapperstransaktioner. Med epicentrum i några kvarter kring Stureplan 
existerar det som med lite god vilja kan kallas för ”ett finansiellt distrikt”, 
utan att för den skull dra alltför långtgående paralleller till förebilderna i 
globala finansiella centra med ”The City” i London och Wall Street i New 
York i spetsen. Samtidigt finns det under senare år tydliga tendenser till 
utflyttning ur Stockholms innersta stadskärna, manifesterat till exempel 
genom Swedbanks omlokalisering av huvudkontoret till kranskommunen 
Sundbyberg och Stockholmsbörsens flytt till Värtahamnen.  

Att rangordna och jämföra städer, regioner och länder ur olika aspekter 
till exempel med avseende på deras position som ekonomiska och/eller 
finansiella centra är en växande företeelse som väcker intresse bland såväl 
politiker och media som näringslivsföreträdare. Sedan 2007 publiceras två 
gånger per år The Global Financial Centres Index. Det som framför allt 
mäts, och som avgör positionen på denna globala rankinglista över 
finansiella centra, är variabler som till exempel utbudet av kvalificerad 
arbetskraft, hur stabil och förutsägbar ekonomin är med avseende på 
finansiella regleringar, förekomsten (eller snarare frånvaron) av korruption, 
skattelagstiftningens struktur och hur lättillgänglig platsen är med avseende 
på kommunikationer och annan fysisk infrastruktur. På denna rankinglista 
har Stockholms position varierat mellan som högst 25 våren 2012 och som 
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lägst på position 58 hösten 2018. Stockholm kan naturligtvis inte på långa 
vägar konkurrera med globala finansiella centra som London, New York och 
Hong Kong, och inte heller med andra europeiska centra som Genevé, 
Frankfurt och Zürich, men har ändå haft en högre placering än de övriga 
skandinaviska huvudstäderna. Våren 2013 började dock plötsligt Stockholm 
falla på rankingen. I rankingen publicerad i september 2013, hamnade 
Stockholm först på 37e plats, och Oslo hade gått förbi och rankades på plats 
26.1 Det var naturligtvis en stor prestigeförlust för den stad som gärna och 
ofta kallar sig för ”The Capital of Scandinavia”. Under de senaste åren har 
alla de nordiska huvudstäderna snabbt tappat placeringar. I den senast 
publicerade rankingen, från september 2018, var Stockholm återigen högst 
rankad av de nordiska huvudstäderna men ändå relativt långt från sin högsta 
notering våren 2012 (se tabell 1.1).2 

Tabell 1.1. Global ranking av finansiella centra, september 2018 
Rank. Stad Rank. Stad Rank. Stad 

1 New York 11 Toronto 21 Luxemburg 

2 London 12 Shenzen 22 Osaka 

3 Hong Kong 13 Boston 23 Paris 

4 Singapore 14 San Fransisco 24 Montreal 

5 Shanghai 15 Dubai 25 Tel Aviv 

6 Tokyo 16 Los Angeles 26 Abu Dhabi 

7 Sydney 17 Chicago 27 Geneve 

8 Beijing 18 Vancouver 28 Casablanca 

9 Zürich 19 Guangzhou 29 Caymanöarna 

10 Frankfurt 20 Melbourne 30 Bermuda 

Källa: The Global Financial Centres Index 24, september 2018.  
Anm. Stockholm plats 58, Oslo plats 64, Köpenhamn plats 81, Helsingfors 
plats 94. 

Den finansiella sektorns betydelse för den svenska ekonomin som helhet 
har fått allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna, både i den 
samhällsekonomiska forskningen men också bland politiker och bland 
allmänhet. Att uppmärksamma och med olika medel stödja den finansiella 

                                                      
1 The Global Financial Centres Index 14 (September 2013).  
2 The Global Financial Centres Index 24 (September 2018). 
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sektorns tillväxt och utveckling har gradvis blivit en del av den svenska 
näringspolitiken. Det växande allmänna och politiska intresset för den 
finansiella sektorn hänger naturligtvis samman med att de traditionella 
svenska näringsgrenarna inom framför allt den industriella, 
varuproducerande sektorn gradvis fått minskad relativ betydelse för den 
svenska ekonomin. Det framstår numera som självklart att framhålla att 
också de finansiella aktörerna, och den finansiella sektorn som helhet, bidrar 
till Sveriges BNP, till sysselsättningen och till vår ekonomis långsiktiga 
konkurrensförmåga i en starkt globaliserad värld. Som framgår av tabell 1.2. 
nedan sysselsätter finanssektorn ungefär lika många personer som 
jordbrukssektorn, men betydligt färre än de stora näringsgrenarna vård och 
omsorg, tillverkning, handel och utbildning.  

Tabell 1.2. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Sverige efter näringsgren, 
2015 
Näringsgren Antal förvärvsarbetande Andel av 

förvärvsarbetande 
procent 

Vård och omsorg 786549 17 
Handel  572862 12 
Tillverkning 551309 12 
Utbildning 498757 11 
Byggverksamhet 333079 7 
Verksamhet inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik 

288112 6 

Offentlig förvaltning och försvar 271747 6 
Uthyrning, och andra stödtjänster 265210 5 
Transport 224663 5 
Informations- och 
kommunikationsverksamhet 

178994 4 

Hotell- och restaurang 164006 3 
Jordbruk, skogsbruk, fiske 99312 2 
Finans- och 
försäkringsverksamhet 

92600 2 

Övriga 398145 8 
Totalt  4 725 345 100 
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB. 

Kontrasten mot förhållandena vid tiden för andra världskrigets slut, där 
denna bok tar sin början, är stark, framför allt med avseende på den allmänt 
utbredda uppfattningen inom politik och näringsliv om vad den finansiella 
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sektorn skulle bidra med till samhällsekonomin. Sverige stod då, efter den i 
alla avseenden turbulenta mellankrigs- och krigstiden, på tröskeln till det 
som i efterhand har kallats för ”det gyllene kvartsseklet” i de västeuropeiska 
och nordamerikanska ekonomiernas historia. Under dessa år var tillväxten 
långsiktigt uthållig på ett sätt som inte tidigare skådats. Och i Sverige var det 
tillverkningsindustrin, med ett stort antal exportorienterade storföretag som 
till exempel ASEA, LM Ericsson och Electrolux, som gick i spetsen för det 
samhällsprojekt som under efterkrigsdecennierna skulle göra Sverige till ett 
ekonomiskt och social föregångsland, med ett generellt och skattefinansierat 
välfärdssystem inkluderande alla kategorier av invånare.  

Den finansiella sektorn i allmänhet och de privata bankerna och 
finansiella entreprenörerna i synnerhet, var under mellankrigstiden kraftigt 
ifrågasatta hos den breda allmänheten och även stora delar av det politiska 
etablissemanget. Med först den djupa 1920-talskrisen, sen följt av 
Kreugerkraschen och 1930-talsdepressionen var det inte konstigt att 
förtroendet för och tilltron till de finansiella aktörerna och särskilt för 
affärsbankerna och deras ägare var mycket lågt. Det var nu – efter att 
Sverige kommit helskinnade ur andra världskriget – viktigt att hålla de 
uppenbarligen omdömeslösa och giriga bankerna och bankdirektörerna i 
schack om det stora samhällsprojektet skulle lyckas.  

Den finansiella sektorns främsta uppgift ansågs vid denna tid vara 
begränsad till att fungera som ett smörjmedel för den reala ekonomin. Under 
tiden från andra världskriget och fram till och med 1970-talets slut var de 
svenska finansiella aktörernas handlingsutrymme därför kraftigt begränsat. 
Hela den finansiella sektorn reglerades i detalj genom lagar och förordningar 
men också genom en lång rad ”frivilliga” överenskommelser mellan stat och 
näringsliv. Banker och andra finansiella aktörer skulle disciplineras och 
deras verksamheter underordnas centrala ekonomisk-politiska målsättningar, 
som till exempel genomförandet av Miljonprogrammet och byggandet av 
annan samhällelig infrastruktur. Den privata finansiella aktör som inte 
underordnade sig det högre målet med den ekonomiska politiken hade 
efterräkningar och ytterligare inskränkningar av handlingsfriheten att vänta. 
Det var således en frivillighet med ett uttalat och påtagligt sanktionshot 
hängande över sig.3  

Från och med 1980-talet genomgick de nationella finansiella systemen i 
västvärlden en avregleringsvåg i kombination med en mycket kraftig ökning 
av de volymer som hanterades på de finansiella marknaderna. Möjligheterna 
att genomföra finansiella transaktioner över nationsgränser omformade de 
tidigare konservativa och relativt trögrörliga nationella finansiella systemen. 
Expansion och innovation var ledorden för finansbranschen, såväl 
internationellt som i Sverige. Branschen som sådan var nu inte längre enbart 
ett serviceorgan för den reala ekonomin, utan dess egen tillväxt, 
                                                      
3 Larsson (1998).  
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konkurrensförmåga och sysselsättning blev en central del av den svenska 
samhällsekonomin, åtminstone retoriskt och definitivt i den allmänna 
ekonomisk-politiska debatten.4  

Idag har det svenska banksystemet en av de högsta 
koncentrationsgraderna i Europa. Fyra storbanker dominerar i många 
avseenden de finansiella marknaderna. Till exempel har de fyra jättarna 
SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken tillsammans cirka 80 procent 
av den svenska inlåningsmarknaden.5 Det är sällan som det lokala och/eller 
traditionellt regionala perspektivet är i fokus för de ledande svenska 
finansiella aktörerna och deras verksamheter. Istället är också det svenska 
finansiella systemet alltmer intimt kopplat till, och beroende av, de globala 
finansiella marknaderna.  

Stockholms ekonomiska struktur har under hela den tidsperiod som 
denna bok omfattar – 1945 till 2015 – i vissa avseenden skiljt sig från stora 
delar av det övriga Sverige. Däremot finns det tydliga likheter med de två 
andra storstadsregionerna Göteborg och Malmö. I Stockholm utvecklades 
tidigt, redan från och med 1950- och 1960-talen, en specialiserad 
tjänstesektor. Överlag är stora delar av den svenska kunskapsintensiva 
tjänstesektorn numera lokaliserade till Stockholm. Det gäller inte bara inom 
den finansiella sektorn utan också till exempel konsultbranschen. 
Huvudkontor, med de centrala administrativa ledningsfunktionerna, 
lokaliseras i allt högre grad till Stockholm.6  

Den offentliga statistiken på näringsgrensnivå är svår att använda i 
longitudinella studier, eftersom indelningsgrunden i statistiken 
återkommande förändras, inte minst i takt med samhällsekonomins 
strukturella förändring, men också på grund av att sektorn ”bank- och 
finansverksamhet” oftast slagits samman med andra näringsgrenar. Det är 
ändå tydligt att den finansiella sektorn, som numera är en del av den brett 
definierade ”kunskapsintensiva tjänstesektorn”, har varit en viktig del av 
näringslivet i Stockholms stad och län under mycket lång tid. Sett enbart till 
sysselsättningen i Stockholms län och stad har det dock i relativa tal skett 
endast marginella förändringar över tid. På 1950-talet arbetade ungefär 4 
procent av arbetskraften i Stockholms län, drygt 19 000 personer, då inom 
bank och försäkring.7 Den siffran har varit i princip konstant sedan dess och 
varierat endast med några få procentenheter i samband med att sektorn 
genom högkonjunktur respektive lågkonjunktur. År 2015 var knappt 52 000 
personer sysselsatta inom näringsgrenen finans- och försäkringsverksamhet, 
vilket motsvarar drygt 4 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i 

                                                      
4 Se t.ex. SOU 2008:12. 
5 Svenska Bankföreningen (2015). 
6 Elmhorn (2013) och Metzger (2018). 
7 Artle (1959), s. 50.  
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Stockholms län. Knappt 42 000 av de 52 000 personerna, eller cirka 85 
procent, arbetade i huvudstaden.8  

Även för Stockholms stad, där alltså en stor del av företagen och 
arbetsplatserna inom den finansiella sektorn har varit lokaliserade, har 
andelen av arbetskraften inom den finansiella sektorn varierat måttligt över 
tid. I början av 1970-talet 6 procent av arbetskraften sysselsatt inom den 
finansiella sektorn. År 1990, precis innan den djupa bank- och finanskrisen, 
hade andelen ökat till 10 procent. Under krisåren på 1990-talet minskade 
andelen snabbt till 6-7 procent av den totala sysselsättningen, vilket också 
var andelen år 2015.9  

1.2. Från Genua och Amsterdam via London och New 
York till Hong Kong och Singapore: finansiella centra i 
ett historiskt perspektiv 

Location, location, and location matter in the information age – men are 
successful venture capitalists, hedge fund managers, or investors not because 
they are smart, but because they are in London. 
 

Anonym anställd i Londons finanssektor,  
citerad i The Global Financial Centres  

Index, september 2011. 
 

Det kan inledningsvis slås fast att finanssektorn i likhet med andra 
avancerade tjänstenäringar i hög grad är platsberoende. Med andra ord så 
strävar en stor del av de finansiella företagen efter att vara lokaliserade på 
samma plats som andra viktiga finansiella företag, organisationer, 
myndigheter och naturligtvis även de stora kunderna. 
Agglomerationseffekterna för den finansiella sektorn kan och bör således 
inte underskattas. Och alldeles oavsett de tekniska framsteg för elektronisk 
kommunikation som gjorts under de senaste decennierna och som 
möjliggjort kontaktskapande via elektroniska media och genomförandet av 
virtuella möten, är det tydligt att det finns en kvarstående efterfrågan och ett 
behov av geografisk närhet och därmed sammanhängande möjligheter till 
personliga, fysiska möten. Inom finanssektorn har vissa standardiserade och 
enkla tjänster och mer rutinartad verksamhet (som till exempel olika typer av 
call-centers) under de senaste decennierna omlokaliserats till geografiskt sett 
                                                      
8 SCB, Arbetsmarknadsstatistik (2015) och Stockholms stad (2014). Drygt 90 procent av 
arbetsplatserna inom näringsgrenen Finans- och försäkringsverksamhet var lokaliserade till 
det som kallas Inre staden, det vill säga Gamla Stan – Cityområdet, Vasastaden, Östermalm, 
Kungsholmen och Södermalm. Uppgifterna avser år 2013.  
9 Elmhorn (2013), s. 68 och SCB, Arbetsmarknadsstatistik.  



 17

perifera områden, där lönerna är relativt sett lägre och utbildningsnivån är 
tillräckligt hög. Men de avancerade tjänsterna, inte minst de traditionella 
huvudkontorsfunktionerna inom ledning, innovation och utveckling, har 
istället tenderat att centraliseras och koncentreras till färre platser och det i 
ännu högre grad än tidigare.10 

Finanssektorns kvantitativa expansion sedan 1980-talet och branschens 
ökade samhällsekonomiska betydelse har medfört att även forskningen kring 
finansiella centra ökat betydligt, inte minst inom ekonomisk geografi. 
Huvuddelen av den nyare forskningen, från 1980-talet och framåt, har 
koncentrerats till frågor om varför finansiella centra uppstår, vilka funktioner 
de utför och varför de ligger där de gör.11 Under senare år, när länder som 
Kina och Indien etablerat sig som ekonomiska supermakter i alla avseenden, 
har också frågor kring om och hur man med ekonomisk-politiska 
styrinstrument och olika former av marknadsstimuli kan skapa finansiella 
centrum, och det helst snabbt – på 10-20 år, vuxit fram som en central 
forskningsfråga. Det finns en ambition av att mer eller mindre kopiera 
framgångarna för historiskt sett starka finansiella centra som Hong Kong och 
Singapore, och det har på flera håll avsatts resurser för att uppfylla dessa 
ambitioner och målsättningar.  

Med ett ekonomisk-historiskt perspektiv är det enkla, och möjligen något 
tråkiga men definitivt realistiska svaret på frågan hur man så snabbt och så 
konfliktfritt som möjligt skapar ett internationell ledande finanscentrum att 
det kan man inte. All erfarenhet från de verkliga, historiska exemplen visar 
att varför ett finansiellt centrum uppstår och ännu viktigare, hur ett 
finansiellt centrum kan bli långsiktigt fungerande och effektivt är en ytterst 
komplex fråga. Det finns inslag av såväl politik, ekonomi, kultur, ett stort 
mått av uthållighet och långsiktighet samt naturligtvis mer renodlat 
geografiska förutsättningar i form av tillgänglighet och goda 
kommunikationsmöjligheter.  

Det finns därtill en relativt stor enighet i forskningen om att finansiella 
centras utveckling är starkt historieberoende, även om just den aspekten 
sällas undersöks närmare av ekonomgeografer och nationalekonomer. Walter 
Bagehot, brittisk journalist och redaktör för den mycket ansedda tidskriften 
The Economist från 1861 till 1877 uppmärksammade tidigt betydelsen av 
finansiella centra. Hans inflytelserika artiklar, sammanfattade i 
standardverket Lombard Street från 1873, fokuserade på den betydelse som 
ett finansiellt centrum – som London – kunde ha för en hel nations 
ekonomiska välstånd. Bagehot lyfte till exempel fram betydelsen av de 
privata finansiella aktörernas närhet till inte bara kunder och marknader, utan 

                                                      
10 Jämför resonemangen i Kaufman (2001), se även Petersson (2008) och Petersson (2012).  
11 Se forskningsöversikter i t.ex. Goldberg, Helsley & Levi (1988), Kaufman (2001), Cassis 
(2007), Michie (2007) och Engelen & Grote (2009).  
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även till konkurrenter, lagstiftare och särskilt till landets centralbank.12 
London utvecklades också mycket riktigt, i linje med Bagehots resonemang, 
under senare delen av 1800-talet till det enskilt viktigaste internationella 
finansiella centrat i den ekonomiskt och industriellt utvecklade västvärlden.  

På 1960- och 1970-talen återuppväckte Charles Kindleberger den 
historiskt inriktade forskningen kring nationella och internationella 
finansiella centras uppkomst, funktion och långsiktiga utveckling, en 
forskning som då mer eller mindre legat i träda sedan början av 1900-talet. 
Denna forskning gjordes i ett sammanhang av breda, internationella och 
komparativa studier av de grundläggande förutsättningarna och drivkrafterna 
bakom olika länders och ekonomiers långsiktiga förmåga till ekonomisk, 
finansiell och industriell utveckling. Ledande nationalekonomer och 
ekonom-historiker som Alexander Gerschenkron och Rondo Cameron satte 
fokus på bland annat statens och det ekonomisk-politiska systemets möjliga 
roller och betydelse för olika sektorer av samhällsekonomin, men också på 
att ingående beskriva och analysera hur banker och andra finansiella aktörer 
utvecklats under framför allt den senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet.  

Kindleberger analyserade också de historiska rötterna till de finansiella 
centra som utvecklats i västvärlden. Naturligtvis fanns det många finansiella 
centra som kan dateras betydligt längre tillbaka i tiden än till exempel 
London. De italienska stadsstaterna byggde mycket av sitt inflytande från 
och med 1500-talet på att inte bara vara noder för internationell handel utan 
även på att det fanns finansiella aktörer som kunde erbjuda olika former av 
kort- och långsiktig finansiering och inlåning. Således var till exempel 
Genua, Rom, Venedig, Turin och Milano alla viktiga finansiella centra av 
såväl lokal, regional som internationell betydelse. Även i andra tidiga 
statsformationer fanns det ofta flera finansiella centra av betydelse. I det som 
senare blev det tyska kejsardömet var städer som Berlin, Frankfurt och 
Hamburg viktiga centra, den sistnämnda av särskilt stor betydelse för den 
svenska finansiella marknadens utveckling under senare delen av 1800-talet. 
Amsterdam och Antwerpen var andra viktiga finansiella och ekonomiska 
centra med rötter tillbaka till 1500- och 1600-talet. Floran av finansiella 
centra i västra Europa var således stor men inget enskilt centrum var särskilt 
dominerande.13  

Efter det fransk-tyska (eller snarare fransk-preussiska) kriget 1870/71 och 
de svåra ekonomiska konsekvenserna för Frankrike, förlorade Paris mycket 
av sin relativa styrka som finansiellt centrum gentemot huvudkonkurrenten 
London. Storbritanniens snabba framväxt som kolonialmakten framför 
andra, spädde ytterligare på Londons position som det finansiella navet i 
såväl det brittiska globala imperiet som för stora delar av den ekonomiskt 
                                                      
12 Bagehot (1873). 
13 Kindleberger (1974). Se även Fratianni (2009) och Carlos & Neal (2011).  
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och industriellt sett utvecklade världen. Efter första världskriget utmanades 
dock Londons position istället av den finansiella huvudstaden i USA, det vill 
säga New York. Med hänsyn till USAs tillväxttakt och tilltagande styrka på 
alla områden – ekonomiskt, industriellt, militärt och politiskt – var det nu 
bara en tidsfråga innan New York skulle ta över som världens ledande 
finansiella centra. Kraschen på Wall Street 1929 och den efterföljande djupa 
amerikanska depressionen satte dock tillfälliga käppar i hjulet. Efter andra 
världskriget, och de ekonomiskt sett mycket goda åren som följde, stod det 
dock helt klart att New York övertagit positionen som världens ledande 
finansiella centra.  

I början av 1970-talet, efter flera decenniers amerikansk dominans på den 
ekonomisk-politiska världskartan, lyckades dock London återta sin tidigare 
ledande position. De stora volymerna av internationella finansiella aktiviteter 
flyttade nu tillbaka till ”The City”. Det fanns såväl ”push” som ”pull”-
effekter bakom förändringen. Internationell finansiell verksamhet på den 
amerikanska marknaden ålades nya statliga restriktioner och begränsningar, 
som framför allt ur de utländska kundernas synpunkt riskerade att låsa fast 
kapital i USA. Till exempel valde det forna Sovjetunionen att placera sina 
stora innehav av USA-dollar, som var och är världens ledande internationella 
valuta, i engelska banker istället för hos amerikanska banker, just av rädsla 
för inte kunna få ut sitt kapital när man hade behov av dem. London blev ett 
centrum för den så kallade eurodollar-marknaden och det var en viktig 
anledning till att man återigen kunde titulera sig som världens ledande 
finansiella centra.  

Under de senaste decennierna har London och New York tävlat om titeln 
som världens ledande finansiella centra. Samtidigt har nya globala 
konkurrenter vuxit fram, framför allt i Sydostasien, i takt med att 
tyngdpunkten i världsekonomin också förskjutits åt samma håll. Singapore 
och Hong Kong kan numera också betecknas som globala finansiella centra, 
om även om de har en bit kvar till Londons och New Yorks nivå. Det är 
också ett tydligt faktum att de största finansiella centrumen drar ifrån de 
andra viktiga internationella centra, som till exempel Frankfurt, Genève och 
Toronto, i betydelse.14  

Den ekonomisk-historiska forskningen kring finansiella centra har också 
den i hög grad fokuserat på de globalt sett största och viktigaste finansiella 
centrana. Yossef Cassis utgår i sin Capitals of Capital. A History of 
International Financial Centres, 1780-2005, från London och New York 
men gör också utblickar på hur städer som Amsterdam, Paris, Bryssel, 
Zürich, Frankfurt och Tokyo under olika historiska perioder haft ledande 
roller som finansiella centrum. Även Cassis konstaterar att det med politiska 
medel allena är svårt, för att inte säga omöjligt, att skapa, eller ens väsentligt 
bidra till att skapa, ett långsiktigt fungerande och konkurrenskraftigt 
                                                      
14 Grote (2008) och Fratianni (2009), s. 267-270. Se även Sassen (1999).  
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internationellt finansiellt centrum. Externa chocker, såsom krig och 
konflikter, kan snabbt förändra förutsättningarna i grunden. Cassis är således 
inte alls övertygad om att förhållandevis nya finansiella centra, till exempel i 
Sydostasien, kommer att ha förmåga att ta över de ledande roller som 
framför allt New York och London har skaffat sig sedan slutet av 1800-
talet.15 

Den svenska forskningen, eller snarare litteraturen, kring finansiella 
centra har i hög grad initierats av aktörer inom det finansiella systemet. Både 
Åke E Anderssons Finansplats Stockholm – en tillväxtmotor och Ragnar 
Bomans Stockholm financial markets – a success story präglas enligt min 
uppfattning av att lyfta fram potentiellt positiva effekter av ekonomiska och 
politiska satsningar på att göra Stockholm till ett internationellt finansiellt 
centrum.16 Vi återkommer mer i detalj till den svenska forskningen i senare 
avsnitt.  

1.3. Finansiella centra: definitioner och förutsättningar 
Denna bok handlar dock inte om ett globalt finansiellt centrum, den handlar 
om Stockholm. Stockholm har aldrig varit, och kommer med alla sannolikhet 
aldrig att bli ett globalt finansiellt centrum. Däremot kan Stockholm, i 
”bästa” fall, utvecklas till ett finansiellt centrum i norra Europa, men inte ens 
det förefaller särskilt sannolikt idag. Men till dessa diskussioner återkommer 
vi längre fram, i kapitel 3. Det är likväl på sin plats att här säga något om 
definitioner, kategoriseringar och begrepp. Inom forskningen finns det inte 
någon enhetlig eller allmängiltig definition av vad ett finansiellt centrum är. 
En självklar minsta gemensamma nämnare är att det är en agglomeration - en 
ansamling - av ett antal, relativt stora finansiella aktörer som alltså är 
lokaliserade till en och samma geografiska plats. Till de privata aktörerna 
hör framför allt banker av olika slag, men även försäkringsbolag och aktörer 
som agerar på andrahandsmarknader för värdepapper, som till exempel 
handel med aktier och obligationer. Därmed också sagt att ett finansiellt 
centrum måste inkludera en fungerande handelsplats, en marknad eller en 
börs om man så vill, för köp och försäljning av finansiella tjänster och 
instrument.  

Det måste också, enligt de flesta definitioner, finnas ett formellt 
regelsystem som tillåter privat företagande och utveckling av en 
marknadsekonomi, vilket i sin tur innebär till exempel ett relativt fritt in- och 
utflöde av kapital över nationsgränser och andra gränser, stabila växelkurser, 
stabil politisk miljö – som särskilt försvarar den privata äganderätten, 
välutvecklad IT-infrastruktur och allmänna kommunikationer, välutbildad 

                                                      
15 Cassis (2007). 
16 Andersson (1998) och Boman (1999).  
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arbetskraft och så vidare. Men det är ytterst få ekonomier eller platser som 
kan uppfylla en sådan komplex och bred kravspecifikation, vilket blir 
särskilt tydligt särskilt om vi analyserar finansiella centra i ett längre, 
historiskt perspektiv. Till exempel har in- och utflödet av kapital över 
nationsgränser varit mycket strikt reglerat i många länder under delar av 
1900-talet. 

Några av de faktorer som bidrar till att ett finansiellt centrum bildas på en 
specifik plats är således: 

  
• Hög generell grad av ekonomisk utveckling och välfärd 

• Förmånliga skatter – både företagsskatter och inkomstskatter 

• Stabila och förutsägbara offentliga regleringar 

• God tillgång på kvalificerad personal 

• Stort utbud av finansiella tjänster 

• Välutbyggd IT-infrastruktur 

• Goda internationella och nationella kommunikationer17 

Dessa faktorer är en form av grundförutsättningar för att finansiella 
centra ska uppstå och utvecklas på lång sikt men det finns ytterligare några 
viktiga komponenter i historiska analyser. Vi har redan nämnt att 
internationell politik har betydelse, med exemplet när Sovjetunionen under 
efterkrigsdecennierna föredrog att placera sin dollar i London och inte i New 
York. Kommunisternas maktövertagande i Kina 1949 är ett annat exempel 
på hur nationell och internationell politik påverkar utvecklingen för 
finansiella centra. Shanghai ersattes då av Hongkong som det viktigaste 
finansiella centrat i regionen, eftersom utländska företag och finansiella 
aktörer inte länge kunde eller ville göra affärer i Shanghai. Likaså var 
Libanons huvudstad Beirut tidigare under 1900-talet ett finansiellt centrum i 
medelhavsregionen – men på grund av den politiska instabiliteten och de 
omfattande och blodiga konflikterna under framför allt 1970- och 1980-
talen, utraderades Libanons position som finansiellt centrum.18  

Varför blir då vissa städer centra medan andra inte blir det? Många, men 
långt ifrån alla, finansiella centra i länder runtom i världen är också det 
specifika landets ekonomiska centrum och dess huvudstad. Det senare 
understryker betydelsen av närhet till de centrala politiska organen och de 
viktiga offentliga myndigheterna och organisationerna inom den finansiella 
sektorn. New York utgör det främsta undantaget från denna huvudregel om 
de dubbla och samtidiga rollerna som ekonomiskt och kommersiellt centrum 

                                                      
17 Tschoegl (2000). SOU 2008:12, s. 13 och Grote (2009), s. 278-280.  
18 Tschoegl (2000).  
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och huvudstad. Men huvudstaden i detta specifika fall, det vill säga 
Washington D.C. är ju knappast i något avseende ett ekonomiskt, 
kommersiellt eller finansiellt centrum, utan ”enbart” landets politiska 
centrum. New York är däremot USAs viktigaste stad ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Frankfurt utgör ett annat undantag. När Tyskland delades efter 
andra världskriget hamnade landets tidigare finansiella centrum, Berlin, i 
sovjetkontrollerade östzonen. Det överhängande hotet om en invasion gjorde 
att många finansiella aktörer valde att helt eller delvis lämna Berlin, eller 
rättare sagt Västberlin. Frankfurt lyckades i konkurrens med andra städer 
som Düsseldorf och Hamburg överta Berlins roll som landets finansiella 
centrum, inte minst tack vare att den västtyska centralbanken 
omlokaliserades dit. År 1998 lokaliserades också den europeiska 
centralbanken, ECB, till Frankfurt. Efter Tysklands återförening och det 
tyska parlamentets flytt till Berlin har staden långsamt börjat återta sin 
position som nationellt finansiellt centrum.19 Som antytts spelar även 
lokaliseringen av landets centralbank stor betydelse för om en stad blir 
finansiellt centrum eller inte. Med några undantag, återigen till exempel 
USA vars centralbank, Federal Reserve, har sitt huvudkontor i Washington 
D.C., är centralbankerna lokaliserade i det nationella finansiella centrat.  

Majoriteten av forskningen kring finansiella centra har kretsat kring 
frågan varför de uppstår, vilka funktioner de utför och varför de ligger där de 
gör – oftast ur ett ekonomisk-geografiskt perspektiv. Mer ovanliga är studier 
av vilka långsiktiga effekter de har ur mikro- och makroperspektiv. Till de 
potentiellt positiva effekterna på ett mer generellt plan hör till exempel att de 
kan sätta effektivitets- och prispress på de redan etablerade, inhemska 
finansiella aktörerna genom att utländska aktörer konkurrerar. Företag och 
organisationer inom finansiella centra är beroende av välutbildad arbetskraft, 
vilket i sin tur kan bidra till att staden/platsen/regionen blir än mer attraktiv 
för den välutbildade (och högavlönade) arbetskraften. Men det finns också 
svagheter eller faror med finansiella centra. De kan vara ”flyktiga” eller 
lättrörliga eftersom de inte kräver så mycket av stora investeringar i 
anläggningar och infrastruktur. Finansiella centra, och hela den finansiella 
sektorn, är också känsliga för politisk instabilitet och särskilt för korruption 
och bedrägerier. Förtroende och tillit är en av grundpelarna på de finansiella 
marknaderna, och korruption inverkar naturligtvis menligt på allmänhetens 
förtroende.20  

Ur ett mikro- eller företagsperspektiv anses det också vara viktigt för 
finansiella företag att etablera sig där det redan finns många andra finansiella 
företag – det finns alltså en självförstärkande effekt kring finansiella centra. 
Det finns också så kallade agglomerationseffekter eller klustereffekter som 
företag eftersträvar och anser sig kunna skaffa sig genom att lokalisera sig i 
                                                      
19 Grote (2008).  
20 Kaufman (2001).  
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ett finansiellt centrum. Till dessa hör ökade intäkter genom närhet till kunder 
och marknader, minskade kostnader – till exempel för att få tag på 
kvalificerad arbetskraft (men i realiteten kan lönenivåer ofta vara högre i 
starka finansiella centra) och slutligen också innovation. Det finns en 
övertygelse om att den kunskapsackumulation som sker leder till innovation 
och förnyelse.  

Att vara ett finansiellt centrum, helst ett internationellt sådant, är således 
förknippat med en rad (potentiellt) positiva effekter, på till exempel tillväxt 
och attraktionskraft. Det är därför inte så konstigt att möjligheten att 
utvecklas till ett finansiellt centrum blivit en fråga för olika politiska 
intressen. Idag är det framför allt snabbväxande utvecklingsekonomier som 
sätter in stora ekonomiska resurser för att bli finansiella centra, till exempel i 
Abu Dhabi, Qatar och Kuala Lumpur. Ett exempel på där staten har satsat 
mycket stora belopp på att snabbt försöka skapa ett globalt finansiellt 
centrum hittar vi i Shanghai. Det har funnits stora förväntningar på att 
Shanghai ska bli ett lika viktigt finansiellt centra som New York och 
London, inte minst i efterdyningarna av den globala finansiella krisen som 
hade sin huvudsakliga upprinnelse i den amerikanska bolånekrisen och som 
tog fart hösten 2008. År 2009 tog det styrande rådet i Kina ett beslut om att 
Shanghai senast 2020 skulle vara på Londons och New Yorks nivå.21  Ser 
man till rankingen från september 2016, då Shanghai rankades på 16e plats, 
är det osannolikt att målsättningen kommer att lyckas.  

1.4. Det svenska finansiella systemet – funktioner och 
särdrag 
Det finansiella systemet består, förenklat uttryckt, av tre huvudkomponenter: 
marknader, aktörer och regelverk. På de finansiella marknaderna hanteras 
olika typer av finansiella behov och tjänster som en mängd olika typer av 
kunder efterfrågar och som tillgodoses av en rad finansiella intermediärer – 
de finansiella aktörerna. De finansiella intermediärerna, till exempel banker, 
sammanför kunder med olika behov och vilja till risktagande med varandra. 
De allra flesta av kunderna i det finansiella systemet, det vill säga individer 
och hushåll, kan ju inte vända sig direkt till den öppna kapitalmarknaden för 
att skaffa sig kapital, eller för att placera sitt eget finansiella sparande. 
Privatkunderna använder sig då av de finansiella intermediärernas tjänster 
för att tillgodose sitt behov. Andra exempel på viktiga finansiella aktörer, 
vid sidan av affärsbankerna, är sparbanker, försäkringsbolag, 
bostadsfinansieringsinstitut, centralbanker, och en rad specialiserade 
penning-, valuta- och aktiemäklare.  

                                                      
21 Loechel & Boeing (2010).  
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De finansiella marknaderna och de finansiella aktörerna omgärdas av 
offentligt initierade och sanktionerade formella regelverk. Den huvudsakliga 
anledningen till statsmakternas intresse för de finansiella marknaderna är 
naturligtvis den stora betydelse dessa ansetts ha för hela samhällsekonomins 
funktion och långsiktiga utveckling. Regelverken begränsar och avgränsar 
vad aktörerna kan och får göra. Syftena med de formella regelverken har 
oftast, åtminstone sedan 1800-talets mitt, varit dels att försvara de enskilda 
kundernas – allmänhetens – intressen, dels att säkerställa det finansiella 
systemets stabilitet och funktion. Under vissa tidsskeden, till exempel 
decennierna efter andra världskriget, har dock andra målsättningar med 
regleringen av de finansiella marknaderna varit minst lika viktiga. Då 
handlade det om att tillgodose det stora kapitalbehov som fanns för att bygga 
upp det svenska välfärdssamhället med kapitalkrävande infrastruktur som 
bostäder, energisystem och transportsystem.22  

Till de formella regelverken har det också knutits en övervaknings- och 
kontrollapparat i offentlig regi. Från och med 1846 års banklag gavs de 
regionala statliga myndigheterna, det vill säga landshövdingar och 
länsstyrelser, befogenheter och skyldigheter att samla in uppgifter om 
bankerna. Genom att publicera dessa uppgifter, både i den offentliga 
statistiken men också i dagstidningar och andra samtida skriftliga organ, 
ökades genomskinligheten och förutsägbarheten i det finansiella systemet. 
Det var således förhållandevis enkelt att få insyn i de grundläggande dragen i 
bankernas verksamhet, och därmed var tanken också att potentiella kunder 
skulle kunna avgöra om de ville göra affärer med banken ifråga eller inte. 
När antalet affärsbanker ökade kraftigt på 1860-talet inrättades också en 
statlig bankinspektion, med säte i Stockholm.23  

Det finns också en form av statlig etableringskontroll på den finansiella 
marknaden, med ursprung tillbaka till det tidiga 1800-talet. Det krävs 
nämligen en bankoktroj för att få bedriva bankverksamhet i Sverige. Dessa 
har alltid varit tidsbegränsade, oftast på 10 år. Om banken inte ansetts 
fullgjort sina skyldigheter har staten kunna vägra förlänga tillståndet, 
oktrojen, eller till och med dra in det i förväg. Ända till och med slutet av 
1980-talet fanns det en klausul i banklagstiftningen som krävde att banken 
skulle bidra till samhällsnyttan för att beviljas oktroj. När den svenska 
marknaden öppnades för utländska aktörer och de formella regelverken 
anpassades efter de internationella motsvarigheterna, ströks dessa krav på 
visad samhällsnytta.  

Det finns också en informell sida av de finansiella regelverken, bestående 
av normer, traditioner och praxis, det vill säga oskrivna regler, som också 
styr aktörernas faktiska handlande. Ibland är det informella regler som de 
finansiella aktörerna själva har kommit överens om att följa, en form av 
                                                      
22 Larsson (1998).  
23 Petersson (2001) och Wendschlag (2012), s. 23-105.  
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branschpraxis. Denna typ av självreglering kan genomföras för att undvika 
ytterligare formella regleringar av verksamheten och/eller för att förstärka 
branschens och aktörernas förtroende hos allmänhet och kunder. Inte minst i 
samband med finansiella kriser har det i Sverige varit vanligt med en 
kombination av förstärkt självreglering och (hot om) ökad formell, statlig 
reglering av de finansiella aktörernas verksamhet. Branschorganisationer, till 
exempel Bankföreningen som sedan tidigt 1900-tal är språkrör för de 
viktigaste svenska finansiella aktörerna – affärsbankerna, har en central roll 
för att skapa dessa interna normer och traditioner.  

De tre komponenterna i det finansiella systemet – marknader, aktörer och 
regelverk – är av förklarliga skäl ömsesidigt beroende av varandra i ett 
komplext system av formella och informella relationer. För att det finansiella 
systemet ska präglas av flexibilitet och anpassningsförmåga måste 
relationerna mellan de tre komponenterna kunna förändras i takt med att 
omvärlden förändras. Aktörerna bör, eller till och måste, respektera och följa 
de regelverk man kommit överens om. Men samtidigt måste också 
regelverken kunna förändras. Om aktörerna uppfattar regelverken som 
inaktuella, icke-verklighetsförankrade eller till och med helt obsoleta, 
kommer de att agera vid sidan av regelverken, vilket i sin tur kan skada 
allmänhetens förtroende för det finansiella systemet. När det svenska 
finansiella systemet studeras i internationella komparationer, är det ofta just 
förmågan till flexibilitet och stabilitet i kombination med ett långsiktigt 
relationskapande mellan stat och de privata aktörerna, som framhålls som ett 
särdrag.24 

För att kort återgå till det finansiella systemets uppgifter talar man om tre 
huvuduppgifter:  

 
1. Samla in och omfördela kapital mellan å ena sidan sparande 

och å andra sidan investeringar och konsumtion. Med andra 
ord ska de finansiella aktörerna sammanföra de som vill och kan 
spara pengar med de som har ett behov av att låna pengar för 
investeringar och konsumtion.  

2. Omfördela risker i tid och rum. Det finns kunder som vill och 
kan ta olika hög grad av risk. En del kunder vill till varje pris 
undvika risk, medan andra är mycket riskvilliga. Det finansiella 
systemets uppgift är att i sammanförandet av olika typer av 
kunder, också systematisera och omfördela kundernas och hela 
systemets risktagande.  

3. Försörja samhällsekonomin med betalningsmedel. Kunderna i 
systemet ska ha tillgång till olika typer av effektiva 
betalningsmedel. I historisk tid avsågs i första hand mynt, sedlar 
och andra typer av fysiska värdepapper och betalningsmedel, 

                                                      
24 Reinhart & Rogoff (2009) och Grossman (2010), kapitel 8.  
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medan idag handlar det också om bank- och kreditkort och helt 
virtuella betalningsmedel.  
 

Det svenska finansiella systemet har i ekonomisk-historisk forskning ofta 
betecknats som ett bankorienterat eller bankbaserat system, och det har 
ställts i kontrast till marknadsorienterade eller marknadsbaserade finansiella 
system. De bankorienterade finansiella systemen har särskilt utvecklats i de 
nordiska länderna men också i Tyskland och Japan. De marknadsorienterade 
finansiella systemen återfinns framför allt i de anglosaxiska ekonomierna, 
med USA och Storbritannien i spetsen. Denna typ av kategoriseringar har i 
första hand fokuserat på hur det privata näringslivet tillgodosett sina kapital- 
och kreditbehov och sin efterfrågan på finansiella tjänster. Under senare 
delen av 1900-talet, särskilt från och med 1980-talet och framåt, försvagades 
gradvis de tidigare relativt tydliga gränserna mellan olika typer av finansiella 
system, inte minst som ett resultat av en tilltagande globalisering som ställde 
nationella gränser för kapitalrörelser i skuggan. Sveriges finansiella system 
under de senaste decennierna har således ibland beskrivits som ett 
blandsystem, en mix mellan bankorienterat och marknadsorienterat.25  

Men på många sätt utgör de privata affärsbankerna än idag kärnan i det 
svenska finansiella systemet och har gjort det alltsedan den samtidiga 
industriella och finansiella revolutionen under andra halvan av 1800-talet. 
De privata affärsbankerna har introducerat finansiella innovationer, oftast 
hämtade från mer utvecklade ekonomier i västra Europa, och det var också 
affärsbankerna som framgångsrikt skapade och tillgodosåg efterfrågan på 
finansiella tjänster. Kring sekelskiftet 1900 dominerade affärsbankerna på 
alla sätt de finansiella marknaderna, sett till marknadsandelar och till de 
volymer som hanterades av affärsbankerna. Andra finansiella aktörer, som 
sparbanker, hypoteksföreningar, jordbrukskassor och försäkringsbolag hade 
länge svårt att konkurrera med affärsbankerna. Över tid utvidgade 
affärsbankerna, särskilt de stora och storstadsbaserade affärsbankerna som 
till exempel Skandinaviska Kredit Aktiebolaget och Svenska 
Handelsbanken, sina produktportföljer av finansiella tjänster och såväl 
näringsliv som allmänhet kunde få de allra flesta av sina finansiella behov 
tillgodosedda av en och samma aktör.  

Även sparbankerna var på flera sätt viktiga i uppbyggandet av ett 
moderniserat banksystem, ända från tidigt 1800-tal. Sparbankerna 
introducerade finansiella innovationer, framför allt inom det 
institutionaliserade sparandet riktat mot hushåll och individer, och spelade 
en stor roll för att bygga upp allmänhetens förtroende för de nya typerna av 
finansiella organisationer. Tillsammans byggde affärsbanker och sparbanker 
under 1800-talet upp ett landsomfattande organisatoriskt nätverk för att 
samla in och redistribuera kapital från överskottsområden till 
                                                      
25 Se t.ex. Fohlin (2015). Se även Carlos & Neal (2011), s. 22.  
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underskottsområden, och för att fördela risker över tid och rum. Under 1900-
talet var sparbankerna fortsatt särskilt viktiga för det privata 
hushållssparandet men även i finansieringen av kommunal och annan 
offentlig infrastruktur likväl som den privata bolånemarknaden. I samband 
med den djupa finansiella krisen i början av 1990-talet omvandlades 
huvuddelen av sparbanksrörelsen till en affärsbanksrörelse. I ett juridiskt och 
kommersiellt perspektiv var Sparbanken Sverige, först omdöpt till 
Föreningssparbanken och därefter till Swedbank, en konventionell 
affärsbank, även man själva från och till har påtalat sitt historiska arv av att 
vara en bank uppbyggd för att tjäna de lokala marknaderna och i första hand 
de lägre socio-ekonomiska befolkningsgrupperna.  

Argumentet för att i denna bok i första hand studera affärsbankerna, hur 
de förhållit sig till Stockholm och hur Stockholm blivit en allt viktigare del 
av deras organisation och verksamhet är således att Sverige och vårt 
finansiella system i mångt och mycket fortfarande är präglat och styrt av 
affärsbankerna. I en studie från 2015 karakteriserar Sveriges Riksbank det 
svenska systemet som bankorienterat. Argumenten är att bankerna svarar för 
omkring 80 procent av den totala kreditgivningen till den reala sektorn (det 
vill säga hushåll och icke-finansiella företag) i Sverige och att hushållen får 
nästan alla sina krediter från bankerna. I länder med traditionellt sett 
marknadsorienterade finansiella system, som till exempel Storbritannien och 
USA, uppgår andelen till den reala sektorn till 50 respektive 30 procent. 
Bankerna i Sverige har enligt Riksbanken framgångsrikt anpassat sina 
verksamheter till nya förutsättningar och marknadsmöjligheter, och svarar 
för en stor del av den marknad för kapitalförvaltning riktad mot hushållen 
som vuxit fram i spåren av pensionsreformer och de svenska hushållens 
benägenhet att spara i fonder och liknande finansiella instrument som 
tillhandahålls av bankerna.26 

1.5. Forskningsproblemet 
Syftet med denna bok är att beskriva och analysera Stockholms roll och 
betydelse som centrum för den svenska finansiella sektorn från 1945 och 
fram till nutid. De finansiella marknaderna har i likhet med många andra 
samhällsekonomiska sektorer varit föremål för ett livligt politiskt intresse 
under hela denna tid, vilket i sin tur yttrat sig till exempel genom omfattande 
regleringar och andra typer av interventioner. Inriktningen på och 
målsättningarna med politiska ingripanden på de finansiella marknaderna har 
förändrats kraftigt över tid, och har dessutom kraftigt påverkats av vad som 
hänt på de internationella marknaderna och hur andra länder förändrat sina 
regleringar av de privata aktörerna och deras verksamheter. I denna studie är 
                                                      
26 Sveriges Riksbank (2015), s. 6. Se även SOU 2008:12, s. 53.  
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samspelet eller växelverkan mellan politik å ena sidan och ekonomi och 
privat näringsliv å den andra, ytterst centralt. Med andra ord anläggs här ett 
institutionellt perspektiv där vi studerar hur formella och informella regler 
och normer påverkar och interagerar med aktörerna på de finansiella 
marknaderna och tillsammans påverkar och förändrar det svenska 
banksystemet. Vi ska ställa frågor kring hur politiska beslut drivit på en ökad 
koncentration och ansamling av banker och finansiella marknader till 
Stockholm.  

Fortsättningen av boken består av två kronologiska kapitel. Det första 
avser perioden från 1945 fram till 1980, det andra från 1980 fram till 2015. 
Som alltid kan det finnas invändningar mot den tidsmässiga periodiseringen. 
År 1980 har valts som en skiljelinje mellan en efterkrigsperiod i mångt och 
mycket präglad av dels omfattande offentlig reglering och styrning, dels om 
inte konstant så ändock historiskt sett långa perioder av tillväxt. Den 
ihållande tillväxten i Sverige och andra delar av västvärlden bröts dock 
redan i mitten av 1970-talet med djupa kriser främst för den tunga 
verkstadsindustrin. Även ur det institutionella perspektivet kan det hävdas att 
det inleddes ett paradigmskifte i slutet av 1970-talet, med början till av- och 
omregleringar av de finansiella marknaderna i Sverige, inspirerat och 
påverkat av motsvarande av- och omregleringar i främst USA och 
Västeuropa.  

I respektive kronologiskt kapitel ges en kort samhällsekonomisk 
bakgrund följt av beskrivningar av hur den ekonomiska politiken med bäring 
på bankernas roll i samhället förändrades. Förändringar i de institutionella 
regelverken analyseras, både avseende attityder till och uppfattningar om de 
finansiella marknadernas och bankernas roll i samhället och liknande som av 
de formella regelverken, som av lagar och förordningar. Sedan följer 
beskrivningar och analyser av organisatoriska förändringar och 
marknadsförändringar inom banksystemet, avseende till exempel hur 
maktpositionerna och marknadsandelarna mellan bankerna förändrades samt 
utvecklingen vad gäller lokalisering av huvudkontor, utvecklingen av 
kontorsnätet, antalet anställda och liknande frågor. Ambitionen är att 
kombinera mikro- eller företagsperspektivet med det övergripande makro- 
eller politiska perspektivet för att beskriva hur enskilda och/eller privata 
finansiella aktörer agerat, och vilka möjligheter de haft att agera, inom 
ramen för det svenska banksystemet.  

1.6. Källmaterial och empiriska exempel 
Studien bygger i huvudsak på tidigare forskning (både egen forskning och 
andras), offentlig statistik, statliga utredningar och liknande källmaterial. 
Vissa mindre undersökningar har gjort basis av insamlade uppgifter i Svensk 
Bankmatrikel som sedan slutet av 1800-talet och fram till början av 1970-
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talet samlade in uppgifter om till exempel antal anställda för samtliga banker 
i Sverige. De empiriska exemplen, och även fördjupningarna, kommer 
huvudsakligen att avse de mest centrala och dominerande aktörerna inom det 
svenska finansiella systemet, nämligen affärsbankerna.  

Denna studie ingår i ett större forskningsprojekt om Stockholms 
ekonomiska historia efter 1945. Projektet inkluderar både breda analyser av 
huvuddragen i Stockholms ekonomiska strukturförändringar och mer 
avgränsade bransch- och sektorsanalyser av olika delar av Stockholms 
näringsliv, till exempel av besöks- och turistnäringen, av modebranschen, av 
läkemedelsindustrin och av konsultbranschen.27 Av särskilt stor betydelse för 
denna undersökning är Camilla Elmhorns studie Från hot till löfte. 
Stockholms ekonomiska omvandling 1945-2010, publicerad 2013. Elmhorns 
analyserar de grundläggande förändringarna i Stockholms näringsliv och 
arbetsmarknad, mot bakgrund av en med tiden tilltagande globalisering och 
som i många andra större städer, en tilltagande polarisering mellan 
människor i olika socio-ekonomiska kategorier. Elmhorn studerar också 
relationen mellan Stockholm och staten och vilken roll Stockholm skulle ha i 
efterkrigstidens Sverige. De politiska skiljelinjerna och konflikterna var 
uppenbara mellan Stockholmspolitikerna å ena sidan och rikspolitiken å den 
andra. Under lång tid sågs Stockholms tillväxt som ett hot mot framför allt 
glesbygderna och de regioner där stora delar av den svenska basindustrin var 
lokaliserad. Om inte staten intervenerade och styrde allokeringen av resurser 
och kapital fanns det en uppenbar risk att den så viktiga industrin inte skulle 
kunna attrahera till exempel tillräckligt med arbetskraft.  

Denna studie ska fördjupa det regionalekonomiska perspektiv som 
Elmhorn anlägger och ytterligare belysa bland annat hur den statliga 
politiken identifierat och formulerat problem och lösningar inom de 
finansiella marknaderna. Vi vet att en lång rad statliga åtgärder med 
regionalpolitiska förtecken har genomförts under hela efterkrigstiden, 
särskilt intensivt under 1960- och 1970-talen och med tydlig inriktning på 
tung och kapitalintensiv industriverksamhet. Men i denna studie ska banker, 
banklokalisering och Stockholms roll som centrum för den svenska 
finansiella marknaden studeras närmare.  

                                                      
27 Karin Ågrens Att sälja en stad. Stockholms besöksnäring 1936-2011 publicerades 2013, 
Carina Gråbackes Kläder, shopping och flärd: modebranschen i Stockholm 1945-2010 
publicerades 2015, Mats Larsson Media, makten och nätverken. Stockholms mediemarknad i 
förändring publicerades 2017 och Jonathan Metzgers Kunskapsekonomins pionjärer. 
Konsultbranschen i Stockholm efter 1945 2018.  
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KAPITEL 2 

Glesbygd och storstad i samverkan, 1945–
1980 

2.1. Det historiska arvet: tiden före 1945 

De tre Stockholmsbankerna (Skandinaviska Kreditaktiebolaget inräknat) 
bidrogo emellertid till befästande av Stockholm som vårt lands dominerande 
bankstad. Bankrörelsen koncentrerade sig allt mera dit. Det var där, som de 
stora affärerna gjordes, och det var där, som de stora insättarmedlen funnos. 
 

Sven Brisman i Sveriges affärsbanker – utvecklingstiden, från 1934. 
 
Sven Brismans karakteristik av det svenska banksystemet kring sekelskiftet 
1900 illustrerar en allmänt utbredd uppfattning om att Stockholm i allt högre 
grad utgjorde ett nav i det svenska finansiella systemet vid denna tid, men 
också att Stockholm blev en allt viktigare del av svensk ekonomi i takt med 
att industrialiseringen och urbaniseringen slog igenom på allvar. Av de tre 
stora affärsbankerna som Brisman kallade för ”Stockholmsbanker” var det 
faktiskt bara två som hade huvudkontor i Stockholm – Handelsbanken (som 
1919 bytte namn från Stockholms Handelsbank till Svenska Handelsbanken) 
och Stockholms enskilda bank. Skandinaviska Kreditaktiebolaget (forts. 
Skandinaviska banken) hade sedan grundandet 1864 som landets första 
aktiebolagsbank sitt huvudkontor i Göteborg men Stockholmskontoret, som 
grundades 1865, fick med tiden en närmast jämbördig status med 
Göteborgskontoret. Fram till fusionen med Stockholms enskilda bank 1972, 
då den sammanslagna bankens huvudkontor formellt förlades till Stockholm, 
hade också det regionala huvudkontoret i Malmö en stark position i 
Skandinaviska bankens organisation. De tre affärsbankerna Handelsbanken, 
Stockholms enskilda bank och Skandinaviska banken fick under 1900-talets 
lopp en central roll i såväl det svenska finansiella systemet som inom 
näringslivet som helhet. Det på grund av storbankernas mycket omfattande 
och nära förbindelser med, och därmed långtgående inflytande över, ett stort 
antal snabbväxande och påfallande ofta internationellt orienterade 
industriföretag i kombination med en framgångsrik exploatering av den 
stockholmska inlåningsmarknaden. Lokaliseringen av huvudkontor och 
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andra centrala funktioner till Stockholm, liksom en stor närvaro och 
tillgänglighet genom många avdelningskontor i staden, var viktig av flera 
skäl. Eftersom de svenska affärsbankerna som regel byggde sin 
utlåningsverksamhet på inlåning från allmänheten, var närvaron i landets 
befolkningsmässigt största stad självklart mycket viktig. Närheten till de 
politiska beslutsfattarna, till Sveriges riksdag, och de finansiella 
kontrollmyndigheterna var också betydelsefull, och gav stockholmsbankerna 
i det långa loppet en fördel gentemot konkurrenterna ute i landet.  

Men Stockholms position som landets finansiella centrum och som 
”bankhuvudstad” var ingen linjär eller självklar utvecklingsprocess. Andra 
större städer, framför allt Göteborg och Malmö, konkurrerade länge och väl 
om titeln. Ungefär 100 år tidigare än Brismans beskrivning, kring 
sekelskiftet 1800, gjordes det flera seriösa försöka att lägga grunden till ett 
moderniserat svenskt bankväsende. De så kallade diskonterna byggde i 
likhet med senare etablerade affärsbanker och sparbanker, sin verksamhet på 
inlåning från allmänheten och deras utlåning riktades i första hand mot det 
kredittörstande näringslivet i form av lån mot namnsäkerhet. Sammanlagt 
åtta diskonter bildades i Sverige, två av dem var statliga och de återstående 
sex var privatägda. De privata diskonterna i Göteborg och Malmö var de 
överlägset största, och viktigaste. I Stockholm däremot, bildades det inte 
någon diskont. Här hade istället Riksbanken, riksdagens egen bank, monopol 
på bankmarknaden. Och eftersom Riksbanken inte behövde vara särskilt 
intresserad av inlåning från allmänheten eftersom man kunde trycka egna 
sedlar, vilket kompenserade för behovet av inlåning, innebar det att 
Stockholm dränerades på kapital. Diskonterna omdistribuerade helt enkelt 
sparkapital från Stockholm till de lokala kreditmarknaderna i Göteborg och 
Malmö, vilket i längden naturligtvis inverkade menligt på Stockholms 
ekonomiska utveckling.  

Diskonterna blev dock inte långlivade. År 1818 stängdes den sista 
diskonten, Malmö Diskont, och det under stor dramatik. Kreditgivningen i 
diskonterna hade varit alltför lössläppt och riskfylld, och de drabbades av 
stora kreditförluster. Staten ryckte in med vad man trodde var tillfälliga 
nödkrediter men allmänhetens förtroende var i stort sett förlorat och man 
fortsatte att ta ut sina pengar ur diskonterna i en allt snabbare takt. Därmed 
var grunden för diskonternas verksamhet borta, och det skulle dröja länge 
innan allmänhetens och statens förtroende för affärsbanksväsendet var till 
fullo återskapat.28  

Stockholm saknade således långt in på 1800-talet en egen privat 
affärsbank. Visserligen bildades det 1821 en sparbank i Stockholm som 
snabbt skapade sig ett namn att vara en säker och trygg bank för i första 
hand småskaligt sparande. Verksamheten begränsades dock av att 
sparbanken var en form av ideell organisation, utan direkta ägare som fick 
                                                      
28 Kärrlander (2011). 
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del av eventuella vinster som gjordes. Därmed fanns det inte heller några 
starka ekonomiska incitament för de personer som engagerade sig i 
sparbankerna att skapa stora affärsvolymer och därmed möjligheter till stora 
vinster i bankverksamheten. Sparbankerna i Stockholm, både ovan nämnda 
Stockholms stads sparbank och Länssparbanken, grundad 1862, var dock 
utan tvekan viktiga för att etablera det institutionella sparandet hos 
allmänheten och i senare skeden också för utvecklingen på kreditmarknaden. 
Vi återkommer längre fram i boken till sparbankernas roll för Stockholm 
som finansiellt centrum.  

Och även om Riksbankens monopol utestängde privata initiativ och 
konkurrenter på bankmarknaden i Stockholm så var den lokala inlånings- 
och kreditmarknaden ändå relativt väl utvecklad. Inte minst tack vare de 
internationellt inriktade köpmännen och handelshusen i staden, främst den 
välkända så kallade ”Skeppsbroadeln”, fanns det möjligheter att både spara 
och låna pengar, både hos köpmän och handelshus och hos ett antal mindre 
bankirfirmor. Många av de tidiga finansiella aktörerna hade sina kontor i 
Gamla Stan, som länge var Stockholms finansiella centrum, det var där en 
stor del av bankirfirmor och andra finansiella aktörer hade sina kontor. 
Samtidigt knöt handelsmännen och bankirfirmorna samman den 
stockholmska och svenska marknaden med utländska kapitalmarknader, 
vilket i förlängningen genom den omfattande kapitalimporten under senare 
delen av 1800-talet, var helt avgörande för den svenska ekonomins 
omvandling och tillväxt.29 

De första privata affärsbankerna i Sverige av modernt snitt bildades på 
1830-talet med Skånska Privatbanken i Ystad 1831 och Wermlands 
Provincialbank i Karlstad 1833 som de två första. År 1836 öppnade Stora 
Kopparbergs Läns Enskilda Bank med säte i Falun, 1837 öppnades 
Smålands Privatbank i Jönköping, Örebro Privatbank i Örebro och Östgötha 
Bank i Linköping och 1847 Mälareprovinsernas Enskilda Bank i Västerås. 
Göteborg fick sin första moderna affärsbank 1848 i och med bildandet av 
Göteborgs Privatbank. Det var först i och med bildandet av Stockholms 
Enskilda Bank 1856 som huvudstaden också fick sin ”egen” affärsbank.30  

Etableringstakten för affärsbanker och men framför allt för sparbanker 
ökade från och med 1850-talet och Sverige gick snart in i en samtidig och 
ömsesidigt förstärkande finansiell och industriell revolution. Allmänhetens 
och näringslivets tillgång till finansiella instrument ökade och det skapades 
ett landsomfattande nätverk av banker (se tabell 2.1.). 

                                                      
29 Nyberg & Jakobsson (2012).  
30 Wallerstedt (1995), s. 81-82.  
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Tabell 2.1. Antalet banker och bankkontor i Sverige 1820-1945 
År Affärs-

banker 
Affärs-

bankskontor 
Sparbanker Sparbanks-

kontor 
1820 - - 1 1 
1830 - - 25 25 
1840 6 14 60 60 
1850 8 24 85 85 
1860 30 55 153 299 
1870 36 136 251 485 
1880 44 205 347 921 
1890 43 190 380 909 
1900 67 269 388 748 
1910 80 625 441 854 
1920 41 1410 489 885 
1930 30 1045 482 1128 
1940 28 1032 472 1036 
1945 22 1040 459 1114 
Källa: Bankstatistiken, SCB.  

Inledningsvis kunde sparbankerna hålla affärsbankerna stången vad gällde 
den så viktiga inlåningen från allmänheten. I takt med att affärsbankernas 
strategier för att upparbeta storskalig inlåning från både en urban och snabbt 
växande arbetar- och medelklass som den mer traditionella 
jordbruksbefolkningen förfinades, tog affärsbankerna över som dominerande 
aktör på den svenska sparmarknaden. Tillsammans var sparbankerna och 
affärsbankerna helt dominerande på inlåningsmarknaden (se tabell 2.2.) 
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Tabell 2.2. Inlåning från allmänheten i svenska banker, marknadsandelar i 
procent samt total inlåning i mkr, 1860–1945 
År Sparbanker 

procent 
Affärsbanker, 

procent 
Kooperativa 

banker, 
procent 

Postspar-
banker,  
procent 

Total  
inlåning, mkr 

1860 60 40 . .     45 
1870 44 56 . .   131 
1880 37 63 . .   393 
1890 43 55 . 2   640 
1900 35 61 . 4 1265 
1910 35 63 . 2 2321 
1920 28 71 <0,01 1 7341 
1930 43 52 <0,01   5   6936 
1940 42 50 0,01   8   8638 
1945 40 49 0,01 11 14067 
Källa: Bankstatistiken, SCB. 

För att sätta Brismans inledande citat om Stockholms som landets 
ledande bankstad i ytterligare perspektiv ska vi göra ett nedslag i statistiken 
kring de svenska affärsbankerna vid sekelskiftet 1900 (se tabell 2.3). Totalt 
fanns det år 1900 67 affärsbanker i Sverige, dels 26 stycken banker som 
hade den äldsta associationsformen, de så kallade enskilda bankerna, dels 41 
aktiebolagsbanker. Dessutom fanns det i Sverige vid denna tid 28 stycken 
solidariska folkbanker, en form av affärsbanker som i första hand var 
inriktade på den framväxande arbetarklassen. Samtliga dessa folkbanker var 
mycket små, de var starkt lokalt inriktade och ingår inte i den fortsatta 
framställningen. Noteras kan dock att 14 folkbanker hade skaffat sig ombud 
i Stockholm och det var framför allt Skandinaviska Banken och 
Handelsbanken som skötte folkbankernas affärer i huvudstaden.31  

Den allra största affärsbanken i Sverige vid sekelskiftet 1900, sett till 
både de totala tillgångarna och till inlåningen från allmänheten, var Skånes 
Enskilda Bank, med huvudkontor i Malmö. Den bank som hade flest 
avdelningskontor var en formellt sett alldeles nybildad bank, Bank AB 
Stockholm-Öfre Norrland, en bank med starkt industrifokus och som namnet 
anger, en geografisk inriktning på norra Sverige. Banken hade dock en äldre 
historia eftersom den 1898 hade övertagit den verksamhet som Västerbottens 
enskilda bank hade bedrivit sedan 1866, med säte i Umeå. Bank AB 
Stockholm-Öfre Norrland hade hela 18 avdelningskontor, från Haparanda i 
norr till Stockholm i söder. Sveriges största affärsbank, Skånes Enskilda 

                                                      
31 Skandinaviska Banken var ombud åt åtta folkbanker, Handelsbanken åt fyra och Sundsvalls 
Enskilda Bank och Sundsvalls Handelsbank åt en folkbank vardera, se Svensk Bankmatrikel 
1901.  
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Bank, hade näst flest avdelningskontor, varav 13 i Skåne och vardera ett i 
Växjö, Halmstad och Stockholm. Stockholmskontoret etablerades 1878 på 
Drottninggatan 5. Dessa kvarter kring Kungsträdgården, på nedre Norrmalm, 
tog gradvis från slutet av 1800-talet och framåt över rollen från Gamla Stan 
som Stockholms ”finansiella distrikt”. Det var här, på bland andra 
Drottninggatan, Hamngatan och på Norrmalmstorg, som en lång rad nya 
bankpalats byggdes under den intensiva högkonjunkturen före och efter 
sekelskiftet 1900. Det var i dessa kvarter, med direkt närhet till konkurrenter, 
kunder men också till politiker och andra beslutsfattare, som de stora 
”landsbygdsbankerna”, vid sidan av Skånes Enskilda Bank även till exempel 
Kristianstads Enskilda Bank, Härnösands Enskilda Bank och Sundsvalls 
Enskilda Bank, etablerade sina Stockholmskontor sida vid sida med de som 
Sven Brisman kallade ”Stockholmsbankerna”.32  

                                                      
32 Svensk Bankmatrikel 1901.  



 36

Tabell 2.3. De svenska affärsbankerna 1900 
Bank Huvud 

kontor 
Tillgångar 

mkr 
Inlåning 

mkr 
Antal  

anställda 
Andel anst. 

i 
Stockholm, 

procent 
Skånes Enskilda 
Bank 

Malmö 120 68 149 15 

Stockholms  
Inteckningsgaranti 
AB 

Stockholm 96 18 34 100 

Skandinaviska  
Kreditaktiebolaget 

Göteborg 94 60 99 48 

Stockholms  
Enskilda Bank 

Stockholm 84 51 57 100 

Kristianstads  
Enskilda Bank 

Helsingborg 63 35 103 14 

Bank AB Stockholm 
– Öfre Norrland 

Stockholm 55 27 102 45 

Härnösands Enskilda 
Bank 

Härnösand 55 24 43 33 

Sundsvalls Enskilda 
Bank 

Sundsvall 51 29 43 33 

Göteborgs Enskilda 
Bank 

Göteborg 47 31 53 17 

Stockholms 
Handelsbank 

Stockholm 44 26 41 100 

Summa 10 banker  709 369 724 41 
Övriga affärsbanker med huvudkontor i Stockholm 

Industrikredit AB i 
Stockholm 

Stockholm 23 14 23 100 

AB Nordiska Kredit-
banken 

Stockholm 21 10 17 100 

AB Stockholms 
Diskonto-bank 

Stockholm 14 10 25 76 

AB Arbetareringens 
Bank 

Stockholm 10 8 17 100 

AB Förenings-
banken i Stockholm 

Stockholm 7 2 27 48 

AB Tjänste-manna-
banken 

Stockholm 3 2 8 100 

Övriga 51 banker, inklusive de små Stockholmsbankerna 
  660 403 960 13 
Summa för 
alla 67 
affärsbanker 

 1369 772 1684 25 

Källa. Bankstatistiken, SCB och Svensk Bankmatrikel 1901.  
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Det svenska bankväsendet var redan vid denna tid på olika sätt 
koncentrerat till ett relativt litet antal aktörer. Ser vi på de tio största 
affärsbankerna svarade de för mer än hälften av alla affärsbankers tillgångar 
(709 mkr eller 52 procent) och knappt hälften av inlåningen (369 mkr eller 
48 procent). Det var visserligen mycket långt ifrån dagens nivåer då de fyra 
största bankerna har ungefär 80 procents marknadsandel på 
inlåningsmarknaden, men den rika flora av banker som Sverige hade vid 
denna tid och fram till 1907 års lågkonjunktur har inte upplevts vare sig 
tidigare eller senare. År 1908 nådde antalet affärsbanker sin historiska 
rekordnivå med 84 banker. Ser vi till antalet anställda inom hela den svenska 
affärsbankssektorn arbetade nästan 1700 personer i bankerna vid sekelskiftet 
1900. Även ur detta perspektiv var de tio storbankerna dominerande, drygt 
40 procent av alla bankanställda arbetade i någon av dessa tio banker.33  

Av Sveriges tio största affärsbanker var det således fyra banker – 
Stockholms Inteckningsgaranti AB, Stockholms Enskilda Bank, Bank AB 
Stockholm-Öfre Norrland och Stockholms Handelsbank – som hade sitt säte 
och huvudkontor i Stockholm.34 Ytterligare sex mindre affärsbanker hade 
sina huvudkontor i Stockholm. Sammanlagt stod de tio stockholmsbankerna 
för ganska exakt 20 procent av de svenska affärsbankernas totala tillgångar 
och inlåning. Av det totala antalet anställda inom hela den svenska 
affärsbankssektorn arbetade 428 av dem, eller 25 procent, i Stockholm. 
Huvuddelen av de drygt 400 banktjänstemännen i Stockholm, eller 300 
personer, arbetade för någon av de tio storbankerna medan de sex mindre 
stockholmsbankerna hade sammanlagt 90 anställda. Ser vi sedan till de 
övriga 51 mindre, regionala affärsbankerna i Sverige var det fyra stycken 
som vid denna tid hade etablerat egna avdelningskontor i huvudstaden; 
Mälarprovinsernas Enskilda Bank, Sundsvalls Handelsbank, Sydsvenska 
Kredit AB och Göteborgs Handelsbank. Även dessa kontor låg centralt i 
Stockholm i direkt anslutning till andra banker och med närhet till 
myndigheter och ekonomiska och politiska makthavare.  

Representation och närvaro i Stockholm var viktigt av flera skäl. Det 
fanns för det första en rad strikt verksamhetsrelaterade orsaker till varför en 
bank i princip tvingades ha verksamhet i Stockholm. Det var här en lång rad 
finansiella instrument, såsom växlar, reverser och andra skuldförbindelser 
kunde omsättas till likvida medel. I Stockholm kunde även utländska valutor 
växlas till svenska och andra utländska transaktioner genomföras. Och inte 
minst, vilket skulle visa sig bli allt mer avgörande under 1900-talets gång, 

                                                      
33 Till kategorin anställda inräknas som regel inte styrelseledamöter. Det görs inte heller 
någon åtskillnad mellan heltids- eller deltidsanställda eftersom sådana uppgifter saknas i 
Svensk Bankmatrikel.  
34 Stockholms Inteckningsgaranti AB var inte en affärsbank i traditionell mening med in- och 
utlåning riktad mot allmänhet och företag, utan istället var den inriktad på bygg- och 
bostadsmarknaden och finansierade sin utlåning i huvudsak genom att ge ut obligationer.  
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det var i Stockholm som den riktigt stora inlåningsmarknaden fanns, både på 
privatsidan och vad avser företagens inlåning i bankerna.  

Det var framför allt Skandinaviska Banken som tidigt tog på sig rollen 
som, och verkligen insåg de positiva effekterna i att vara, intermediär mellan 
landsbygdsbankerna och de finansiella marknaderna i Stockholm och 
utlandet. Skandinaviska banken var vid sekelskiftet 1900 ombud i 
Stockholm för 25 andra affärsbanker från alla delar av landet. Sundsvalls 
Enskilda Bank var ombud för sex norrländska affärsbanker, Handelsbanken 
för fem och Stockholms enskilda bank för fyra banker.35 Det var endast tre 
affärsbanker som inte hade vare sig egna kontor eller ombud i Stockholm, 
Norra Hallands Bank AB, Mellersta Hallands Bank AB och AB 
Oskarshamns Folkbank. Alla tre hade i mitten av 1910-talet köpts upp av 
större banker.36  

I ett långsiktigt perspektiv blir det naturligtvis intressant att följa vad 
denna koncentration av anställda, av kunskap och kompetens till en 
geografisk plats och till ett relativt fåtal aktörer (banker) betydde. 
Bankhistorikern Sven Brisman var naturligtvis långtifrån ensam om att vara 
övertygad om att Stockholm utvecklades till ett bank- och finanscentrum i 
den svenska ekonomin, även om Göteborg och Malmö försökte konkurrera. 
Ekonomgeografen William William-Olsson publicerade i början av 1940-
talet en undersökning baserad på 1931 års företagsräkning. Han pekade på 
en stark koncentration till Stockholm av antalet anställda inom den 
finansiella sektorn, definierat som anställda inom företag i kategorin ”Bank- 
och kreditrörelse, emissionsverksamhet mm.” William-Olsson visade att 
antalet sysselsatta inom ”bytesproduktiv verksamhet” inom sektorn var cirka 
3400 personer i Stockholm år 1931, och bara en tiondel så många i Göteborg 
respektive Malmö, alltså drygt 300 personer.37  

Enligt William-Olssons beräkningar hade antalet anställda vid bankernas 
huvudkontor och landsbygdsbankernas avdelningskontor i Stockholm ökat 
kraftigt under de första decennierna av 1900-talet. År 1910 hade de svenska 
bankerna 956 anställda i Stockholm fördelat på 28 kontor. År 1930 hade 
bankerna 2458 anställda i Stockholm, fördelat på 18 kontor. Antalet banker 
och kontor minskade medan antalet anställda ökat kraftigt och ännu mer i 
genomsnittligt antal anställda, det vill säga koncentrationen inom regionala 
banksektorn ökade. Bankväsendet genomgick enligt William-Olsson en 
intensiv koncentreringsprocess, dels till större företagsenheter, dels en 
koncentrering till Stockholm men även till viss del till Göteborg och Malmö. 
Det exempel som lyfts fram av William-Olsson som exponent för denna 
koncentrationsprocess var Handelsbanken som förvärvade en lång rad 

                                                      
35 Dessutom var Sundsvalls Handelsbank ombud för två banker och Skånes Enskilda Bank 
och Mälareprovinsernas Enskilda Bank för en vardera.  
36 Wallerstedt (1994), s. 89-92.  
37 William-Olsson (1941), s. 114-116.  
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landsortsbanker under 1900-talets första decennier. Handelsbanken behöll 
inte bara en stor del av de kontor som förvärvats utan öppnade också nya, 
med det gemensamma att verksamheten i grunden styrdes från Stockholm 
och huvudkontoret.38  

Tabell 2.4. Antal anställda 1910 och 1930 inom vissa kontorsbranscher i 
Stockholms stad 
 1910 1930 
Bank och försäkring 2238 7104 
Varav banker 956 2458 
Varav bankirer och fondmäklare 228 661 
Varav försäkringsbolag 1054 3985 
Handel 6049 20 990 
Samfärdsel 412 1158 
Litterära och konstnärliga yrken 723 1642 
Byggsektorn 513 1768 
Föreningar 511 2221 
Totalt 10 446 34 883 
Källa: William-Olsson (1941), s. 117.  

En intressant aspekt av William-Olssons studie är den prognos han gör 
över den svenska finanssektorns fortsatta utveckling. William-Olsson ansåg 
att sektorn skulle fortsätta att växa som ett resultat av en ökad specialisering 
i samhället och att en fortsatt koncentration till Stockholm var sannolik, även 
om den inte skulle ske med samma hastighet som under de föregående 
decennierna. William-Olsson avslutade sin analys av finanssektorn med:  

Sammanfattningsvis kan om gruppen bank- och försäkringsrörelse sägas att 
den sannolikt kommer att tillväxa i Stockholm. Även om denna tillväxt 
möjligen ej kommer att visa sig i kraftiga stegringar av de anställdas antal, 
tala många skäl för att de ledande krafterna i landet i allt högre grad komma 
att förlägga sin verksamhet i Stockholm; det skulle innebära en koncentrering 
främst av kvalitativ art.39 

 
Vi ska ta med oss William-Olssons framtidsscenario i den fortsatta 
framställningen.  

                                                      
38 William-Olsson (1941), s. 117- 120. 
39 William-Olsson (1941), s. 122.  
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2.2. Efterkrigstidens ekonomi 
Decennierna efter andra världskrigets slut fram till mitten av 1970-talet var 
för Sveriges del en period präglad av hög tillväxt och relativt stor stabilitet 
inom många av samhällets ekonomiska sektorer. Även ur ett globalt 
perspektiv var dessa år något av en rekordtid. Mellan 1950 och 1975, då 
effekterna av den första oljeprischocken på allvar slog igenom och skapade 
en första omfattande strukturkris för många av de industrialiserade länderna, 
brukar därför i ekonomisk-historiska sammanhang kallas för ”det gyllene 
kvartsseklet” eller ”den gyllene tillväxtens tid”.40 Tillväxten var stark i 
samtliga världsdelar men allra starkast var den dels i Västeuropa, dels i 
Ostasien med Japan som den allra starkaste tillväxtmotorn. För den öppna 
svenska ekonomin, med sitt stora exportberoende och där många av de stora 
industriföretagen inte bara sålde på utlandet, utan även hade en växande 
andel av sin sysselsättning och produktion, var en god utveckling på de 
internationella marknaderna av yttersta betydelse.  

Tabell 2.5. Den globala tillväxten 1950–1975 
Bidrag till produktionsökningen i världen 1950-1975, procent 

Väst- 
europa 

Öst- 
europa 

Nord- 
amerika 

Latin- 
amerika 

Asien Afrika Oceanien Totalt 

24,6 13,1 20,3 10,3 27,1 3,4 1,3 100 

Årliga tillväxttal i BNP per capita 1950-1975, procent 

Väst- 
europa 

Öst-
europa 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Asien Afrika Oceanien Totalt 

3,7 3,3 2,2 2,5 3,7 1,8 2,2 100 

Källa: Schön (2010), s. 408 och 410.  

Det var den ihållande höga tillväxten som var det speciella för det gyllene 
kvartsseklet. Men perioden står med sin utpräglade ekonomiska och 
finansiella stabilitet, där till exempel prisnivån var synnerligen låg och jämn 
med årliga inflationstal på endast 2-4 procent årligen, också i en skarp 
kontrast till den synnerligen turbulenta mellankrigsperioden. Två djupa 
kriser hade satt spår i plånboken hos många enskilda individer och företag 
men också hela ekonomier. Även det så viktiga förtroendet för de finansiella 
marknaderna, och till och med för den kapitalistiska världsordningen, hade 
minskat kraftigt. Både 1920-talskrisen och 1930-talskrisen var globala till 
sin karaktär, både sett till orsaker och effekter. Och även Sverige, som var 

                                                      
40 Se t.ex. Schön (2010), s. 409.  
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beroende av utvecklingen på internationella marknaderna genom sitt stora 
exportberoende, påverkades i mycket stor utsträckning av de båda kriserna. 

Vi kan också konstatera att det skedde ett ekonomisk-politiskt 
paradigmskifte under mellankrigstiden. Särskilt efter 1930-talskrisen kom 
genombrottet i många västliga länder, däribland Sverige, för en hårdare 
reglerad och statligt styrd ekonomisk politik, det som lite slarvigt brukar 
kallas för ”keynesiansk politik”. De fria marknadskrafternas negativa 
effekter kunde och borde stävjas med en mer aktiv statlig ekonomisk politik, 
och det gällde inte minst på de finansiella marknaderna.  

I Sverige var det framför allt den exportinriktade industrin som gick för 
högtryck under decennierna närmast efter andra världskriget. Detta var 
industrialismens verkliga guldålder. Industrins utveckling stöddes av den 
ekonomiska politiken genom att framför allt de exportinriktade 
storföretagens internationella konkurrensförmåga sattes mycket högt upp på 
dagordningen. Stabilitet även på arbetsmarknaden och inom lönebildningen 
tillförsäkrade industriföretagen goda möjligheter till långsiktig utveckling 
och skapade en grund för att företagen skulle våga och vilja investera stort 
och långsiktigt. Stat och politik i många avseenden med andra ord gick hand 
i hand med storföretagen.41  

Tabell 2.6. Tillväxttakten i ett antal industriländer, 1949-1974. BNP per 
capita 
Länder 1949/51-1959/61 1959/61-1972/74 
Sverige 3,4 4,2 
Övriga Norden 3,9 4,3 
Övriga Europa 4,9 4,3 
Nordamerika 3,2 3,8 
Japan 8,4 8,9 
Total 15 industriländer 4,2 4,6 
Källa: Schön (2000), s. 367.  
Anm. Nordamerika = USA och Kanada. Övriga Norden = Danmark, Finland 
och Norge. Övriga Europa = Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Schweiz, 
Storbritannien, Tyskland och Österrike.  

”Den svenska modellen” betydde att ekonomisk politik med inriktning på 
företagande, och framför allt då industriellt storföretagande, kombinerades 
med en socioekonomisk politik. Det svenska välfärdssamhället byggdes ut 
på allvar under efterkrigstiden och massiva, i huvudsak offentliga, 
infrastrukturprojekt initierades och genomfördes – till exempel utbyggnaden 
av både vattenkraft och kärnkraft, av bostäder, av skolor och av sjukvård. 
Dessa infrastruktursatsningar krävde naturligtvis enorma mängder av 

                                                      
41 Se t.ex. Schön (2000), s. 375-380.  
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investeringskapital. Det blev nu de finansiella marknadernas, och framför 
allt bankernas, uttalade uppgift att delta i utbyggnaden av det svenska 
välfärdssamhället, frivilligt eller med tvång. Det var alltså inte fråga om 
bankerna, och framför allt affärsbankerna, skulle delta i detta 
samhällsbyggnadsprojekt, det var en fråga om hur de skulle delta.  

2.3. Staten, regionerna och bankerna 
För att analysera framväxten och konsekvenserna av de statliga regleringarna 
inom bank- och finanssektorn men också hur synen på bankernas roll i 
samhället har förändrats, måste man ta hänsyn till utvecklingen inom flera 
sinsemellan närliggande politikområden. En lång rad statliga utredningar 
analyseras i detta avsnitt. I vissa fall har utredningarna resulterat i införandet 
av formella regleringar och i andra fall i rekommendationer, riktlinjer eller 
mer eller mindre klart uttryckta uppmaningar till aktörerna att bete sig på ett 
visst sätt. De mer översiktliga och makroekonomiskt inriktade 
långtidsutredningarna i kombination med den statliga näringslivspolitiken, 
den statliga regionalpolitiken och slutligen också den specifika bank- och 
finansmarknadspolitiken har alla på sitt sätt påverkat aktörerna inom det 
svenska banksystemet och naturligtvis även systemets långsiktiga 
utveckling.  

Långtidsutredningarna har således periodvis haft ett inflytande på 
utformandet av de finansiella marknaderna. Den första långtidsutredningen 
presenterades 1948 och hade en internationell anknytning i det att den anslöt 
till arbetet med att verkställa Marshall-planen för återuppbyggnaden av 
Västeuropa. Därefter har ett 20-tal utredningar utarbetats, med delvis olika 
innehåll och syften. Från 1950 till 1980 genomfördes långtidsutredningarna 
vart femte år, men efterhand infördes också så kallade avstämningar efter 2-3 
år. I takt med allt starkare svängningar i konjunkturerna, inte minst i 
samband med 1970-talets industrikris, övergavs delvis ambitionerna med att 
göra prognoser över utvecklingen på medellång sikt, vanligen 5 års sikt. 
Istället gjordes mer allmänt hållna prognoser, eller snarare scenarion eller 
kvalificerade bedömningar, på lång sikt, från 10 till upp till 25-30 år. De 
prognoser på medellång sikt som gjorts i långtidsutredningarna under 1960- 
och 1970-talen hade helt enkelt slagit kraftigt fel, till exempel överskattades 
grovt BNP-utvecklingen medan de negativa effekterna av oljeprischockerna 
på 1970-talet underskattades.42  

Långtidsutredningarnas syfte har, mycket enkelt uttryckt, varit att ta fram 
underlag för den statliga ekonomiska politiken, att bidra till en ekonomisk-
politisk debatt och att ge information och beslutsunderlag även för andra 
offentliga och privata organisationer och företag. Från och med början av 
                                                      
42 SOU 1966:1, s. 12 och SOU 1984:4, s. 26.  
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1960-talet har det varit Finansdepartementet som utarbetat 
långtidsutredningarna, som regel med hjälp av externa experter inom en rad 
olika sakområden. Långtidsutredningarnas innehåll och inriktning har 
naturligtvis varit starkt präglade av sin samtid och de problem och 
utmaningar som varit mest överhängande just då. Efter andra världskriget låg 
ett starkt fokus på att undvika en förväntad lågkonjunktur medan 1960-talet 
präglades av den starka tillväxten och de mål som satts upp om full 
sysselsättning och utbyggnad av välfärdssamhället. 1970-talets 
långtidsutredningar handlade mycket om regional balans och hur effekterna 
av den djupa industrikrisen kunde mildras med politiska åtgärder. 

Den statliga näringslivspolitiken och regionalpolitiken har också starka 
kopplingar till, och har varit starkt präglade av, de generella utgångspunkter 
och framtidsscenarier som målades upp i långtidsutredningarna. I 1940 års 
Norrlandsutredning var det norrländska näringslivets framtidsutsikter i 
fokus, inkluderande frågan om tillgången till finansiellt kapital och 
finansiella tjänster. Utredningen konstaterade å ena sidan att ett stort antal 
banker med säte och verksamhet i Norrland hade köpts upp av 
stockholmsbaserade banker, en uppköpsprocess som leddes av framför allt 
Handelsbanken. Bara under åren 1900 till 1925 hade Handelsbanken köpt 
upp 22 norrlandsbanker. I Norrland fanns det totalt 158 bankkontor och 111 
av dem lydde under Handelsbanken. Det som var mest allvarligt ansåg 
utredningen var att finansiell kompetens och beslutsfattande på hög nivå 
inom banksektorn flyttades från Norrland till Stockholm eller som 
utredningen skrev: 

Det för Norrland allvarliga i denna process ligger däri att ledande krafter  
på det ekonomiska området dragas bort från landsdelen och ersättas med  
underordnade, som ofta betrakta anställningen i Norrland som en  
passageplats.43 

 
Å andra sidan konstaterade 1940 års Norrlandsutredning att regionen faktiskt 
inte var missgynnad med avseende på bankkontorens antal i förhållande till 
befolkningen. Tvärtom var till exempel Jämtland överrepresenterat avseende 
bankkontorens antal i relation till befolkningen. Självklart var 
tillgängligheten till finansiella tjänster på grund av de långa avstånden och 
de bristfälliga kommunikationerna låg för många ur allmänheten, men det 
fanns starka företagsekonomiska skäl till att inte öppna ännu fler kontor i 
Norrland. Utredningen konstaterade också att ”bankväsendet är till väsentlig 
del underordnat Stockholm, en omständighet, som under nuvarande 
förhållanden torde få anses nödvändig”. 44 

                                                      
43 SOU 1943:39, s. 140.  
44 SOU 1943:39, s. 139.  
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Längre fram i tiden återkommer delar av argumentationen från 1940 års 
Norrlandsutredning i ett flertal utredningar och debatter om den svenska 
bankmarknaden. Det gällde framför allt det faktum att storstadsregionerna, 
och framför allt stockholmsregionen, var klart dominerande vad gäller 
inlåningen i bankerna. Avseende utlåningen däremot var det 
glesbygdsregionerna som var vinnare, insatt sparkapital i bankerna 
strömmade alltså från storstadsregionerna till lånekunder i 
glesbygdsregionerna. Det gynnade naturligtvis uppbyggnaden av 
kapitalintensivt näringsliv och infrastruktur i Norrlands och andra 
glesbygder, och därför var också kritiken mot att bank 
systemet i stort blev allt mer kontrollerat från Stockholm och de 
stockholmsbaserade bankerna relativt mild från de norrländska intressena 
men också i de statliga utredningarna.  

I slutet av 1940-talet lämnade den så kallade Norrlandskommittén ifrån 
sig ett flertal betänkanden och återigen konstaterades att det inte fanns 
anledning till stark kritik mot affärsbankerna. De generella kredit- och 
kapitalförhållandena hade de facto förbättrats och tidigare ränteskillnader till 
Norrlands nackdel hade till stora delar undanröjts. Norrland var, som tidigare 
konstaterats, relativt välförsett med bankkontor och de stora avstånden och 
dåliga kommunikationerna kunde man inte skylla på bankerna. 
Affärsbankerna klarade sig således till stor del ifrån kritik medan 
sparbankerna däremot inte alls hade så många kontor i Norrland som man 
borde ha enligt kommittén, och dessutom lånade sparbankerna ut alltför litet 
av de insatta sparmedlen till de lokala och regionala marknaderna. I det 
avseendet var det en kapitalström som borde vändas till Norrlands fördel 
ansåg utredningen. Samtidigt fanns det vid denna tid stora förväntningar hos 
de norrländska intressena om att 1945 års bankkommitté skulle lämna 
konkreta förslag som i sin tur skulle utveckla det norrländska bank- och 
kreditväsendet på allvar.45 

Och så skedde också mycket riktigt. 1945 års bankkommitté hade ett 
tudelat uppdrag. Dels skulle den utreda riksbankens framtida roll, antingen 
som renodlad centralbank eller som centralbank med också egen 
affärsdrivande verksamhet, dels utreda förutsättningarna för en bildandet av 
en stor, statlig affärsbank. Förslaget, och beslutet, blev att riksbankens roll 
skulle renodlas, en process som redan pågått i flera decennier. Kommittén 
föreslog också inrättandet av en statlig affärsbank. Förutsättningarna var 
goda för en relativt snabb etablering av en stor affärsbank som kunde 
konkurrera med de privata affärsbankerna och därigenom till exempel pressa 
ned räntor som påfallande ofta ansågs vara orimliga, särskilt vad gällde 
utlåningsräntorna. Staten ägde redan nästan 100 procent av aktiekapitalet i 
Jordbrukarbanken, bildad i samband med 1920-talets finanskris, och 
dessutom cirka 50 procent av aktierna i både Göteborgs Handelsbank och 
                                                      
45 SOU 1949:1, s. 80 och SOU 1949:2, s. 112-116.  
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Industrikredit. Därmed fanns det ett etablerat och fungerande kontorsnät och 
när den nya banken dessutom tog över lokala kontor från riksbanken och 
därtill öppnade nya kontor skulle ”bristområden”, till exempel Norrland, 
kunna få ökad tillgänglighet till finansiella tjänster för en bred allmänhet och 
för det kapitaltörstande näringslivet.46  

1945 års bankkommitté gav också uttryck för en argumentation och en 
form av kritik mot delar av det svenska näringslivet som skulle eskalera 
under de kommande åren för att sedan kulminera under slutet av 1960-talet. 
Det gällde såklart de nära relationerna, formella och informella eller mindre 
synliga, som fanns mellan storbankerna och industriföretagen. Det var ett 
uttalat syfte att försöka minska det stora inflytande som bankerna hade över 
det övriga näringslivet, ett inflytande och en reell makt som utövades på 
många sätt, till exempel genom gemensamma styrelseledamöter i banker och 
företag och genom de investment- eller holdingbolag (Investor, Custos m.fl.) 
som var knutna till de stora affärsbankerna. Denna debatt var förvisso långt 
ifrån ny, den hade ju föranlett själva bildandet av dessa investmentbolag 
under mellankrigstiden men nu tilltog styrkan i kritiken gradvis. Dessutom 
ansåg kommittén att det var viktigt att hindra de privata bankerna från att 
köpa upp ännu fler av de mindre affärsbankerna. Den tilltagande 
koncentrationen inom den svenska banksektorn till ett fåtal banker var 
således nu ett problem som identifierades och det skulle motarbetas. Det ska 
i sin tur sättas i relation till tidigare önskemål och ambitioner, särskilt stark 
uttryckta under mellankrigstiden, om att minska antalet affärsbanker och få 
bort de mer oseriösa inslagen/bankerna från den svenska bankmarknaden.47 
1951 bildades Sveriges Kreditbank efter att ägarandelen i Göteborgs 
Handelsbank sålts till Skandinaviska Banken och 14 av dess kontor överförts 
till den nya banken. Drygt 20 år senare, 1974, slogs sedan Sveriges 
Kreditbank samman med Postbanken till vad som i ett slag blev Sveriges 
största affärsbank, PK-banken. Det var en helstatlig finansiell jätte på den 
svenska bankmarknaden och ett tydligt uttryck för att politiken inte litade på 
att det privata näringslivet skulle tillgodose hela samhällets ekonomiska 
intressen.  

1950-talet var avseende frågor och politiska debatter kring bankernas roll 
och lokalisering samt banksystemets tilltagande koncentration till 
storstadsområdena en period präglad av ett relativ stiltje och utan några 
större politiska konfliktlinjer. Fortsatta analyser, som till exempel 1951 års 
utredning om näringslivets lokalisering, konstaterade än en gång att vissa av 
servicenäringarna, däribland bank- och finanssektorn, hade en tydlig tendens 
att koncentreras till Stockholm, Göteborg och Malmö men utan att några 
avgörande åtgärder för att ändra riktningen på utvecklingstendenserna 
föreslogs. Regional- och näringslivspolitiken i stort var istället inriktad på att 
                                                      
46 SOU 1949:13, s. 46.  
47 SOU 1949:13, s. 68.  
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förse den snabbt växande industrin, som i Sverige till stora delar var 
lokaliserad i mer eller mindre renodlad glesbygd, med arbetskraft i 
tillräckligt stora volymer.  

Det finns flera förklaringar till att debatten om och kritiken mot framför 
allt de stora bankerna var relativt lågmäld under en period. Bildandet av den 
helstatliga Sveriges Kreditbank är en viktig förklaring. Ett initiativ från den 
statliga Bankinspektionen (från 1991 Finansinspektionen) och dess 
generaldirektör Kurt Wulff vid ungefär samma tid är en annan förklaring. 
Wulff lyckades 1951 få till en överenskommelse om att de kvarvarande 
regionalt inriktade affärsbankerna, de så kallade provinsbankerna, inte skulle 
köpas av någon av de svenska storbankerna. Därmed skulle de sju 
provinsbankerna Sundsvallsbanken, Uplandsbanken, Östgötabanken, 
Wermlandsbanken, Skaraborgsbanken, Smålandsbanken och Skånska 
Banken inte utsättas för uppköpsförsök från andra banker. Det bör noteras att 
denna överenskommelse inte baserades på vare sig ett juridiskt bindande 
avtal eller en formell reglering i lag eller förordning. Det var en 
överenskommelse som byggde på att de stora bankerna respekterade 
önskemålet/kravet om att inte skaffa sig ännu större marknadsandelar och 
mer inflytande över banksystemet. Självklart låg det också ett underliggande 
hot om att regleringar kunde införas, och i förlängningen, som ett för 
bankerna värsta scenario, ett hot om socialisering av hela banksystemet. Med 
överenskommelsen fick staten den stabilitet som var önskvärd och 
överenskommelsen förnyades varje år fram till 1971.48  

Dessutom infördes det också formella regleringar som gynnade de mindre 
provinsbankerna. När regleringarna kring bankernas likviditet stramades åt i 
slutet av 1940-talet var regelverket mer förmånligt för de mindre bankerna. 
Till exempel var banker med egna fonder överstigande 10 mkr tvungna att 
ha en kassareserv om 8 procent, medan banker med egna fonder om mindre 
än 10 mkr endast behövde hålla en kassareserv om 6 procent. De medelstora 
och stora bankerna var också tvungna att ha minst 40 procent av 
kassareserverna placerades hos riksbanken, de mindre bankerna endast 25 
procent. Dessa och andra regleringar gav de mindre provinsbankerna en 
något större finansiellt frihet än storbankerna. Från statens sida motiverades 
åtgärderna med en omsorg av provinsbankernas konkurrens- och 
överlevnadsförmåga, och provinsbankerna ansågs fylla en viktig roll för den 
regionala kreditmarknaden.49 Provinsbankerna hade också ett organiserat 
samarbete från och med 1950-talet, inom bland annat marknadsföring och 
utbildningar genom det gemensamt ägda Banco Information AB. År 1960 
inrättades också ett eget utredningsorgan, som i likhet med storbankernas 

                                                      
48 SOU 1968:3, s. 103, Wallander (1991), s. 70-71 och Wendschlag (2012), s. 70–71. I 
Mattsson (2002), s. 264-265 anges att det fanns ett formellt, civilrättsligt avtal till grund för 
överenskommelsen, men det är sannolikt ett felaktigt påstående.  
49 Larsson & Lindgren (1989), s. 22 och 29.  
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ekonomiska sekretariat skulle serva provinsbankernas ledningar med 
beslutsunderlag.50   

2.4. Storkapitalet och storbankerna ifrågasätts 
Under 1960-talet växte kritiken mot de nära relationerna mellan banker och 
näringsliv och det ställdes nya krav på bankernas samhällsroll samtidigt som 
den generella näringslivs- och regionalpolitiken utvidgades till att bestå av 
allt fler former av statliga stödåtgärder, nu även till exempel stöd till 
lokaliseringar i glesbygd och finansieringsstöd. Mest genomslag i inte bara 
den ekonomisk-politiska debatten utan även i media och i hela 
samhällsdebatten fick den så kallade Koncentrationsutredningen som i slutet 
av 1960-talet och början av 1970-talet lade fram ett antal delbetänkanden 
under stor uppmärksamhet. Koncentrationsutredningen knöt också an till 
tidigare kritiskt präglade studier gjorda av vänsterledaren C-H Hermansson 
som visade hur ägandet och makten över svenskt näringsliv var koncentrerad 
till ett fåtal ägarsfärer, det som i Hermansson studie Monopol och storfinans 
kallades för de ”15 familjerna”. Och i centrum för dessa ägarsfärer fanns de 
stora affärsbankerna.51  

Tony Hagström, senare generaldirektör för Televerket under åren 1973 
till 1993, var huvudsekreterare för två av delbetänkanden i 
Koncentrationsutredningen – SOU 1968:3 Kreditmarknadens struktur och 
funktionssätt och SOU 1968:7 Ägande och inflytande inom det privata 
näringslivet – som båda direkt riktade in sig på storbankerna. Hagström 
konstaterade som så många tidigare före honom att de stora affärsbankerna 
med tiden skaffat sig ett allt större inflytande på den svenska marknaden. Ett 
exempel som lyftes fram var inlåningsmarknaden, där de två stora privata 
affärsbankerna Handelsbanken och Skandinaviska Banken tillsammans hade 
mer än hälften av den svenska inlåningsmarknaden i mitten av 1960-talet. 
Den statliga Sveriges Kreditbank var en viktig motvikt till det två 
storbankerna medan de regionala provinsbankernas andelar var i princip 
konstanta om inte något minskande sedan början av seklet (se tabell 2.7). 

                                                      
50 SOU 1968:3, s. 105 och Wallander (1991), s. 70-71.  
51 Hermanssons Monopol och storfinans utkom i en första upplaga 1962 men gavs även ut 
senare i flera, omarbetade upplagor. Se också Henrekson (2015) för en beskrivning av det 
samtida debattklimatet.  
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Tabell 2.7. Marknadsandelar på den svenska inlåningsmarknaden 
1914-1964 
Bank 1914 1924 1934 1944 1954 1964 
Handelsbanken 8 18 24 28 27 30 
Skandinaviska Banken 13 16 15 23 25 23 
Sveriges Kreditbank - 2 3 5 9 13 
Stockholms Enskilda Bank 6 7 9 9 11 9 
Göteborgs Bank 6 9 9 9 8 8 
Sundsvalls Enskilda Bank 3 3 3 3 3 3 
Skånska Banken 5 3 3 4 3 3 
Wermlands Enskilda Bank 5 4 3 3 3 3 
Östergötlands Enskilda Bank 2 2 2 3 2 2 
Uplands Enskilda Bank 2 3 2 2 2 2 
Skaraborgs Enskilda Bank 3 3 2 2 2 2 
Smålands Bank 2 2 2 2 2 1 
Källa: SOU 1968:3, s. 102.  
Anm. Sveriges Kreditbank under namnet Jordbrukarbanken fram till 1944.  

Det fanns också tydliga företagsekonomiska motiveringar till ökad 
stordrift också inom bankväsendet, ett argument som också det varit 
framträdande alltsedan den industriella revolutionen tog fart under andra 
halvan av 1800-talet. Det var enligt denna argumentationslinje endast de 
stora bankerna som kunde förse de stora och internationellt orienterade 
industriföretagen med långsiktiga krediter. Koncentrationsutredningen pekar 
också på storbankernas möjlighet att erbjuda breda produktportföljer av 
finansiella instrument, medan provinsbankerna endast kunde erbjuda färre 
och mindre specialiserade tjänster till sina kunder. För att använda ett 
välkänt ekonomisk-historiskt begrepp fanns det alltså ”economies of scale 
and scope” till storbankernas fördel.  

Slutligen påpekades återigen att Stockholmsregionen var en mycket stor 
”kapitalexportör” i betydelsen att inlåningen från kunder bosatta/verksamma 
i regionen var relativt mycket större än utlåningen till desamma. Enligt 
Hagströms beräkningar var nettoutflödet från Stockholm för affärsbankernas 
del årligen cirka 3 miljarder kronor och för sparbankerna cirka 1,5 miljarder 
kronor. Samtidigt med Koncentrationsutredningen presenterades en annan 
utredning, SOU 1967:6 Finansiella långtidsperspektiv, som förde i det 
närmaste identiska resonemang om att inlåningsöverskotten från 
stockholmsborna lånades ut till Norrland och andra glesbygdsregioner. Det 
uttalades således bitvis skarp kritik i de statliga utredningarna mot att 
Wallenberg-sfären och andra stora ägarsfärer hade ett starkt växande 
inflytande över svenskt näringsliv. Men trots det så framfördes inte några 
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krav på direkta regleringar eller andra åtgärder som skulle motverka 
koncentrationen till Stockholm. Självklart skulle storbankernas ökade 
inflytande begränsas på ett eller annat sätt, men det faktum att en allt större 
del av det svenska banksystemet styrdes från huvudstaden sågs inte som ett 
allvarligt eller akut problem.  

1960-talet var också en period när riksbanken och riksbankschefen Per 
Åsbrink höll bankerna, och framför allt de stora affärsbankerna, under 
mycket strikt kontroll och uppsikt. Per Åsbrink ledde under knappt 20 år, 
från 1955 till 1973, riksbankens arbete med att verkställa den ekonomiska 
politik som de socialdemokratiskt ledda regeringarna beslutade om. 
Riksbanken var ett kraftfullt och lojalt instrument för regeringen. En annan 
ledande socialdemokrat, Gunnar Sträng var finansminister 1955-1976, det 
vill säga under i princip samma tidsperiod som Åsbrink. Med enade krafter 
kunde finansdepartementet och riksbanken utforma och genomdriva en 
ekonomisk politik som tvingade bankerna och hela banksystemet att 
underordna sig högre ställda mål om till exempel generell välfärdspolitik och 
full sysselsättning. Åsbrink var ur ett sådant perspektiv definitivt rätt man för 
jobbet. Det krävdes beslutsamhet och tålamod för att kunna stå emot 
direktörerna och ägarintressena i de stora bank-industrinätverken som under 
lång tid dominerat det svenska näringslivet, och som varit vana att kunna 
påverka politiken. Men riksbanken och Åsbrink visade inga tveksamheter 
mot att ställa allt hårdare krav och genomföra regleringar och inskränkningar 
av bankernas verksamhet. Många vittnesmål finns från de bankdirektörer 
som var med på de månatliga mötena med riksbanken och de talar 
samstämmigt om den hårda tonen som rådde, inte bara på mötena utan även 
generellt mellan riksbanken och affärsbankerna.52  

Jan Wallander, som var chef för Sundsvallsbanken under 1960-talet 
skriver:  

Jag tror ingen av de bankmän som var med om sammanträdena på 
Riksbanken under Åsbrinks tid minns dem med annat än den djupaste olust. 
Vi var som en samling förskrämda skolelever ständigt utsatta för magisterns 
utskällningar och mycket kännbara straffmetoder. Det kan tyckas 
egendomligt att mäktiga storbankschefer lät hunsa med sig på det sättet. 
Förklaringen är enkel. Vi var helt i hans våld. Mopsade vi oss hotade han 
med att han skulle be regering och riksdag att införa hårdare och mer 
heltäckande regleringar.  
 

Handelsbankens Jan Wallander i  
Forskaren som bankdirektör, 1998, s. 83.  

 
Åsbrink var ofta på kollisionskurs med flera av företrädarna för 
affärsbankerna. Ett särskilt ont öga hade han till Marcus Wallenberg, och det 
var också ett ömsesidigt ogillande. Marcus Wallenberg, som Wallenberg-
                                                      
52 Se t.ex. Werin (1993), s. 341-345 och s. 352-383, Carlsson (1997) och Pettersson (2015), 
s.94. 
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sfärens obestridde ledare, hade enligt egen utsago inga större problem med 
att komma överens med vissa andra ledande socialdemokrater, till exempel 
den socialdemokratiske partiledaren och statsministern Tage Erlander (som 
var statsminister 1946-1969), men med Åsbrink fungerade det inte alls. 
Konflikten mellan Åsbrink och Wallenberg eskalerade och nådde sin 
höjdpunkt 1960 när ett av Wallenberg-sfärens företag, 
pappersmassaföretaget Nymölla, utan riksbankens tillstånd gjorde en 
nyemission om 50 miljoner kronor. Åsbrink kunde inte stoppa emissionen 
men det blev stort uppslagna artiklar i dags- och affärspress och 
bankdirektörerna kallades till riksbanken för ännu ett räfst och rättarting.53 
Av samtidens affärsbanksdirektörer var det möjligen Handelsbankens VD 
Tore Browaldh som hade en relativt, om inte god så ändå neutral, relation till 
riksbanken och Per Åsbrink. Sammantaget framstår det av tillgängliga 
uppgifter som att Åsbrink också var åtminstone i vissa avseenden mån om att 
de mindre provinsbankerna skulle finnas kvar, och att det var storbankerna 
Handelsbanken och Skandinaviska Banken samt Wallenbergarnas 
Stockholms Enskilda Bank, som skulle hållas i de stramaste tyglarna.54  

De hårdare regleringarna av bankerna under 1950-talet och framför allt 
1960-talet bör också sättas i ett vidare näringslivsperspektiv och ekonomisk-
politiskt sammanhang. I efterkrigstidens Sverige fortsatte nämligen en 
mångårig process av separation mellan den politiska och den ekonomiska 
makten, där socialdemokraterna men även de andra politiska partierna 
tillsammans med representanter ur folkrörelserna utgjorde en ny 
”folkhemselit”. Näringslivets företagsledare var inte i samma utsträckning 
som tidigare också politiskt engagerade. Rollerna som politiker och som 
företagsledare renodlades och professionaliserades.55 Ledande 
näringslivsföreträdare, som till exempel Marcus Wallenberg, kunde föra 
konstruktiva diskussioner med arbetarrörelsen och socialdemokraternas 
ledare och acceptera eftergifter och inskränkningar på inte minst de 
finansiella marknaderna. Att banker och andra finansiella aktörer reglerades, 
kontrollerades och styrdes av staten och riksbanken kunde näringslivet leva 
med, det essentiella var att tillverkningsindustrin, den varuproducerande 
sektorn, gavs förutsättningar att bli än mer konkurrenskraftiga och lönsamma 
och det innebar större frihet från statliga regleringar än vad som var fallet 
inom den finansiella sektorn. Det i sin tur är också ett uttryck för att det 
fanns en gemensam syn på att bankerna och det finansiella systemet i första 
hand var ett smörjmedel för näringsliv och allmänhet och att de skulle serva 
den övriga samhällsekonomin, bankerna var ett medel och inte ett ändamål i 
sig. Kontrasten mot senare tidsperioder, från 1980-talet och framåt, blir 
mycket tydlig när den finansiella sektorn, dess sysselsättning och 

                                                      
53 Olsson (2000), s. 305-306, s. 326-327 och s. 339. 
54 Se t.ex. Wallander (1991), s. 124-127. 
55 Se Hasselberg & Petersson (2006), s. 26-28.  
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tillväxtförmåga står i centrum på ett helt annat sätt. Bankerna och 
banksystemet har blivit ett mål, och inte ett medel.  

1970-talet blev på många sätt en kontrast mot den starka tillväxtens och 
optimismens 1960-tal, vilket i sin tur naturligtvis påverkade också bankerna 
och banksystemet på många sätt. Under 1970-talets första hälft minskade, 
oväntat för de flesta experter, den snabba befolkningstillväxten i Stockholm 
och andra storstadsregioner. I flera decennier hade glesbygdsregionernas 
avfolkning, som under enstaka år kunde uppgå till 10–15000 personer, oroat 
många politiker och regionala glesbygds- och näringslivsintressen. Istället 
skedde en ganska omfattande men ändå till slut kortvarig utflyttning till de 
så kallade skogslänen, och Stockholms befolkning minskade för första 
gången på många år. Men snart började befolkningsströmmarna åter vända 
mot storstadsregionerna och inom den privata sektorn var det i första hand 
inom tjänste- och servicenäringarna som de nya arbetstillfällena skapades. 
Inte minst som ett resultat av den djupa och strukturella svenska 
industrikrisen bidrog till att omdefiniera den statliga regional- och 
näringslivspolitiken i riktning mot än mer direkta styråtgärder inkluderande 
flytt av statliga arbetsplatser samtidigt som nya ekonomiska resurser 
tillfördes. Olika metoder att med tvång och/eller ekonomiska stimulanser 
flytta privata företag och arbetsplatser från storstadsregionerna till de 
krisande industriorterna prövades. En het politisk fråga, som mötte starkt 
motstånd från näringslivet, var frågan om införandet av etableringskontroll i 
storstadsregionerna. Privata företag skulle därmed tvingas ansöka om 
tillstånd för att få etablera nya arbetsplatser i till exempel Stockholm. 
Förslaget blev dock aldrig verklighet. För bankernas del var en omfattande 
statlig etableringskontroll ingen nyhet, utan olika former av sådan statlig 
kontroll och ändamålsprövning var legio sedan länge. Till exempel krävdes 
sedan 1919 Kungl. Maj:ts tillstånd när en bank ville förvärva en annan bank 
liksom det fall en bank ville öppna kontor i en kommun där man inte tidigare 
bedrev verksamhet.56 

De regionalt inriktade provinsbankerna fick under 1970-talets krisår en 
delvis ny uppgift och betydelse, nämligen som instrument för staten att 
bedriva en aktiv regionalpolitik innefattande till exempel förmedlingen av 
statliga krediter riktade mot vissa branscher och geografiska regioner. Mest 
involverad av provinsbankerna i den statliga regionalpolitiken var 
Sundsvallsbanken, ibland kallad för ”Norrlands bank”, som med sin tradition 
av nära relationer med lokala och regionala industriföretag och politiker 
samt sitt omfattande kontors- och kontaktnät i de norra delarna av Sverige 
var som klippt och skuren för uppgiften. Det fanns med andra ord en tydlig 
intressegemenskap mellan stat och provinsbanker och en konkret anledning 

                                                      
56 SOU 1970:3, s. 127 och 199, SOU 1974:82, s. 29 och SOU 1978:78, s. 349.  
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för staten och dess olika myndigheter och ämbetsverk att värna och stimulera 
de regionalt verksamma provinsbankerna.57 

Mot slutet av 1970-talet hade krisåren satt sina spår också i den 
övergripande svenska ekonomiska politiken. Tidigare framgångsrika 
metoder att överbrygga tillfälliga konjunktursvackor med statliga stimulantia 
fungerade inte längre och 1970-talet beskrevs som de felslagna 
förväntningarnas och prognosernas decennium. En insikt, eller kanske 
snarare övertygelse, om att de goda tiderna för svensk ekonomi var förbi om 
inte kraftiga åtgärder vidtogs spred sig i de flesta politiska och ekonomiska 
läger och förebådade en grundläggande omläggning av den ekonomiska 
politiken, ett paradigmskifte. Den stora Kapitalmarknadsutredningen, som 
satte igång redan 1968, presenterade 1978 sina slutsatser, och dessa 
grundlade sedan den stora omregleringen av svenska bank- och 
finansmarknaden under 1980-talet. Den viktigaste slutsatsen var att de 
svenska finansiella aktörerna måste ges möjligheter att bedriva sin 
verksamhet efter de nya förutsättningarna i svensk och internationell 
ekonomi. Till exempel måste förmågan att klara av att motsvara den enorma 
efterfrågan från näringsliv och allmänhet på lån och krediter förbättras, 
finansiella transaktioner över landsgränser underlättas och förmågan att 
finansiera de statliga underskotten förbättras. Det kan också noteras att det 
geografiska perspektivet, med koncentrationen av banker och finansiell 
verksamhet till Stockholm och storstadsregionerna, inte överhuvudtaget 
nämndes som ett problem.58 

2.5. Marknadsmässiga och organisatoriska förändringar 
Alltsedan det moderna banksystemets genombrott under andra halvan av 
1800-talet var det två kategorier av banker som dominerade i Sverige, dels 
de privata och kommersiellt drivna affärsbankerna och dels sparbankerna 
som också i grunden drevs efter kommersiella och vinstgivande principer 
men där enskilda ägare saknades och där vinsterna skulle återinvesteras i 
verksamheten eller delas ut till allmänna ändamål. Under perioden 1945 till 
1980 var stabiliteten på två av de viktigaste marknaderna inlåning och 
utlåning till allmänheten slående avseende respektive bankkategoris 
marknadsandelar (tabell 2.8.). Den statliga Postsparbanken, med sitt enorma 
kontorsnät där varje postkontor kunde ta emot insättningar från allmänheten, 
hade en relativt stor marknadsandel på inlåningssidan och på utlåningssidan 
var den likaledes statliga Jordbrukarbanken, från 1951 Sveriges Kreditbank, 
en betydelsefull aktör. De kooperativa bankerna, det vill säga i praktiken 
jordbrukskassorna (från 1974 under namnet föreningsbankerna), var däremot 

                                                      
57 Wallander (1998), s. 65 och Pettersson (2015), s. 114.  
58 SOU 1978:11 och SOU 1980:53, s. 25.  
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i Sverige en betydligt mindre framgångsrik aktör och konkurrent till 
affärsbankerna och sparbankerna än i andra europeiska länder. Det i sin tur 
berodde framför allt på att det endast var medlemmar i föreningsbankerna 
som kunde erhålla krediter, och medlem kunde man bara bli om man var 
jordbrukare. Den kraftiga ökningen avseende marknadsandelarna för 
affärsbankernas del mellan 1970 och 1975 förklaras av att Postbanken och 
Sveriges Kreditbank 1974 slogs samman till en komplett och på renodlat 
kommersiella grunder driven affärsbank, PK-banken.  

Tabell 2.8. Marknadsandelar på den svenska utlånings- och 
inlåningsmarknaden, 1945–1980, procent 
År Affärsbanker1 Sparbanker Statliga banker2 Kooperativa banker 

Utlåning 
1945 55 39   5 1 
1950 52 39   6 3 
1955 44 40 13 3 
1960 42 41 13 4 
1965 45 37 13 5 
1970 44 37 12 7 
1975 59 32 . 9 
1980 64 28 . 8 

Inlåning 
1945 46 38 15 1 
1950 43 37 18 2 
1955 43 36 18 3 
1960 44 36 17 3 
1965 45 35 17 3 
1970 45 33 16 6 
1975 62 32 . 6 
1980 62 31 . 7 
Källa: Bankstatistiken, SCB.  
1. Inklusive Sparbankernas Bank och Föreningsbankernas Bank och 
från 1975 inklusive PK-banken.  
2. Inkluderar Postsparbanken som 1960 bytte namn till Postbanken 
och Jordbrukarbanken, från 1951 Sveriges Kreditbank. Dessa slogs 1974 
samman till PK-banken. 

Vi har i tidigare avsnitt om affärsbankernas ställning konstaterat att det 
var ett mindre antal stora banker som på flera sätt dominerade den svenska 
bankmarknaden. Vid sekelskiftet 1900 var det Skånes Enskilda Bank, 
Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank som var de tre största 
affärsbankerna, mätt till exempel i bankernas totala tillgångar och i inlåning 
från allmänheten. År 1945 var Handelsbanken (som vid sekelskiftet var 
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Sveriges tionde största affärsbank) tack vare sin mycket offensiva 
förvärvsstrategi under seklets första decennier landets största och på många 
sätt mest inflytelserika bank, med nära kopplingar till framför allt de stora 
norrländska industriföretagen. Skandinaviska banken var nästan lika stor 
som Handelsbanken men sedan var det ett stort steg till de övriga 
affärsbankerna. Tillsammans hade Handelsbanken och Skandinaviska 
Banken ungefär 50 procent av de svenska in- och utlåningsmarknaderna 
medan de sju provinsbankerna – Skånska Banken, Wermlands Enskilda 
Bank, Sundsvalls Enskilda Bank, Östergötlands Enskilda Bank, Uplands 
Enskilda Bank, Skaraborgs Enskilda Bank och Smålands Enskilda Bank – 
hade marknadsandelar mellan 2 till 4 procent (tabell 2.9). Av de övriga 
medelstora affärsbankerna betecknades Göteborgs Bank, Stockholms 
Enskilda Bank, Jordbrukarbanken, Göteborgs Handelsbank och 
Inteckningsbanken59 inte som strikt regionalt verksamma affärsbanker, de var 
inte provinsbanker. De kunde, som Stockholms Enskilda Bank, avseende 
utlåningssidan vara verksamma över i stort hela landet, eller som 
Inteckningsbanken, vara strikt inriktad på en sektor, långsiktig 
fastighetsfinansiering. Sparbankernas Bank var sparbankernas gemensamma 
”centralbank” som bland annat samordnade stora krediter som enskilda 
sparbanker inte själva kunde hantera och var överlag ett stöd för de svenska 
sparbankernas lokala och regionala verksamheter. 

                                                      
59 Stockholms Inteckningsgaranti AB bytte 1934 namn till Inteckningsbanken AB, se 
Wallerstedt (1995), s. 87.  
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Tabell 2.9. Marknadsandelar för de svenska affärsbankerna 1945, procent 
Bank Tillgångar Utlåning till 

allmänheten 
Inlåning från 
allmänheten 

Handelsbanken 27 28 28 
Skandinaviska Banken 22 19 24 
Göteborgs Bank 9 10 9 
Stockholms Enskilda Bank 8 5 8 
Jordbrukarbanken 5 5 5 
Göteborgs Handelsbank 4 4 5 
Inteckningsbanken 4 7 1 
Skånska Banken 4 3 4 
Wermlands Enskilda Bank 3 4 3 
Sundsvalls Enskilda Bank 3 4 3 
Östergötlands Enskilda Bank 2 2 2 
Uplands Enskilda Bank 2 3 2 
Skaraborgs Enskilda Bank 2 2 2 
Sparbankernas Bank 2 0,3 0,1 
Smålands Bank 2 2 2 
Övriga 7 affärsbanker. (Gotlands bank, 
Jämtlands Folkbank, Bohusbanken, 
Sundsvalls Kreditbank, Diskontobanken, 
Luleå Folkbank och Hjo bank) 

1 2 1 

∑ 9475 mkr 4040 mkr 6846 
Källa. Statistisk årsbok, SCB.  

En motsvarande översikt av marknadsandelarna 1980 (tabell 2.10) visar 
att de två storbankerna Handelsbanken och Skandinaviska Banken (som 
slogs samman med Stockholms Enskilda Bank vid årsskiftet 1971/72) nu 
hade fått sällskap av en tredje, den statliga PK-banken. Det uttalade syftet 
med PK-banken var att ta upp konkurrensen med de privata affärsbankerna, 
att pressa priserna på de finansiella produkter som erbjöds allmänhet och 
näringsliv och inte minst att bidra till att genomföra statens generella 
ekonomiska politik, inkluderande näringslivs- och regionalpolitiken. Sett till 
volymerna på den svenska marknaden var det ingen tvekan om att PK-
banken etablerat sig som en stor aktör på den svenska bankmarknaden. 
Provinsbankerna, som nu var sex till antalet efter att Smålandsbanken 
förvärvats av Göteborgs Bank 1972, hade överlag tappat marknadsandelar 
mellan 1945 och 1980.  
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Tabell 2.10. Marknadsandelar för de svenska affärsbankerna 1980, procent  
Bank Tillgångar Utlåning till 

allmänheten 
Inlåning från 
allmänheten 

PK-banken 26 27 36 
Skandinaviska Enskilda  
Banken 

26 26 22 

Handelsbanken 24 24 20 
Götabanken 6 7 6 
Sparbankernas Bank 6 2 2 
Sundsvallsbanken 2 3 3 
Skånska Banken  2 2 2 
Uplandsbanken 2 2 2 
Wermlandsbanken 2 2 2 
Östgötabanken 1 2 2 
Föreningsbankernas Bank 1 1 0,2 
Skaraborgsbanken 1 1 2 
Jämtlands Folkbank 0,3 0,4 0,4 
Bohusbanken 0,2 0,1 0,1 
Summa, mkr 297 107 151 223 165 404 
Källa. Sveriges Officiella Statistik, Bankaktiebolagen, SCB.  

Den tendens till ökad storskalighet och hög koncentrationsgrad inom den 
svenska banksektorn som fanns vid sekelskiftet 1900 hade självklart ökat i 
takt med att mindre affärsbanker köpts upp av de stora bankerna. 
Koncentrationsgraden för de tre, fem respektive tio största affärsbankerna 
ökade med andra ord kraftigt under perioden 1945-1980 (tabell 2.11).  

Tabell 2.11. Marknadsandelar på den svenska affärsbanksmarknaden för de 
3, 5 och 10 största affärsbankerna 1945 och 1980, procent 
 Tillgångar Utlåning Inlåning 
 1945 1980 1945 1980 1945 1980 
3 största 58 76 57 77 61 78 
5 största 71 88 67 86 74 86 
10 största 89 97 89 97 90 97 
Källa: Bankstatistiken, SCB.  

Antalet affärsbanker på den svenska marknaden hade minskat dramatiskt 
under mellankrigstidens två djupa bank- och finanskriser. Som mest, 1911, 
fanns det i Sverige 81 affärsbanker medan sparbankernas antal fortsatte att 
växa ända fram till 1926, då det fanns 497 sparbanker utspridda runtom i 
hela landet. Reduceringen av antalet aktörer på marknaden var för det första 
en konsekvens av att ett stort antal, framför allt nyetablerade och mindre, 
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affärsbanker inte var ekonomiskt bärkraftiga, hade tagit alltför stora risker i 
sin kreditgivning och helt enkelt inte var konkurrensdugliga i relation till 
större och mer etablerade banker. Banker som Handelsbanken och 
Skandinaviska Banken kunde utnyttja situationen och köpa på sig en större 
kundbas och fler kontor för att täcka än större geografiska områden. 
Skandinaviska Bankens köp av Skånes Enskilda Bank 1910 var en 
strukturaffär som i ett slag förändrade maktbalansen på den svenska 
bankmarknaden. För det andra var det ett önskemål från statens och de 
finansiella myndigheternas sida att minska den alltför vildvuxna floran av 
affärsbanker. Det var helt enkelt svårt, för att inte säga omöjligt, för 
Bankinspektionen med dess begränsade personella och ekonomiska resurser 
men även för andra statliga instanser inom det finansiella området, att utöva 
en funktionell tillsyn och kontroll av ett mycket stort antal banker. Med ett 
färre antal banker att övervaka skulle riskerna för oegentligheter och rena 
bedrägerier kunna minskas. Fusioner och samgåenden mellan banker 
uppmuntrades av myndigheterna, liksom storbankernas uppköp av mindre 
banker. Det genomfördes också institutionella förändringar som påverkade 
den svenska bankstrukturen. 1911 års banklag ökade kraven på 
grundfondens storlek, ett krav som många av de mindre bankerna inte 
klarade av att möta. Några år senare, 1917, togs inlåningsbegräsningarna för 
de redan existerande storbankerna bort och därmed kunde dessa bygga upp 
ännu större organisatorisk kapacitet för att ta större andelar på 
inlåningsmarknaderna, lokalt, regionalt och nationellt.60  

År 1945 hade antalet affärsbanker minskat till 22 stycken (tabell 2.12). 
Under 1950-talets första hälft minskade antalet ytterligare när i första hand 
mycket små affärsbanker köptes upp, eller fusionerades som den officiella 
termen vanligen var. Genom att kalla det för fusion och inte ett regelrätt 
förvärv eller köp förenklades processerna med att slå samman banker och 
nya tillstånd för till exempel kontorsetableringar behövde inte sökas. 
Sveriges Kreditbank köpte 1951 Sundsvalls Kreditbank, i linje med att 
förstärka banksystemet i Norrland. Samma år köpte Wermlands Enskilda 
Bank Diskontobanken och skaffade sig därmed, som en av de sista regionala 
affärsbankerna, egna kontor i Stockholm. Handelsbanken var sin tradition 
trogen och var fortsatt aktiv med förvärv, inte minst i Norrland. 1951 köptes 
Luleå Folkbank och 1956 förvärvades Inteckningsbanken och därmed 
förstärkte Handelsbanken sin verksamhet inom långsiktig 
fastighetsfinansiering, Handelsbanken köpte också delar av Gotlands Bank 
1956 tillsammans med Sveriges Kreditbank. Ytterligare en av 
provinsbankerna förstärkte sin verksamhet när Skaraborgs Enskilda Bank 
1952 köpte Hjo Bank. Den minsta provinsbanken, Smålands Bank, 
förvärvades av Götabanken (tidigare Göteborgs Bank) 1972. 61 
                                                      
60 Jungerhem (1992), s. 3-4 och Wallerstedt (1995).  
61 Wallerstedt (1995), s. 81-101.  
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Men i kontrast till det minskade antalet banker i Sverige ökade antalet 
bankkontor kraftigt fram till 1970-talets början, varför tillgängligheten till 
banker och finansiella tjänster – mätt som antal invånare per bankkontor 
ökade under stora delar av perioden. Anledningarna till att bankerna 
expanderade sina kontorsnät var flera. Konkurrensen om inlåningskunderna 
ökade och det snabbaste och enklaste sättet att nå nya kunder ansågs vara att 
öppna nya kontor. Samtidigt lättades regelverket kring inlåning och 
kontorsetableringar upp. Nya metoder för att skapa intresse för och öka 
inlåningen från den breda allmänheten, som ju under de strikta generella 
bankregelverken var i stort sett det enda sättet att finansiera utlåning, 
prövades i stor skala. Breda kontaktytor mot allmänheten och vidgad 
tillgänglighet, med längre öppettider och en annan, mer positiv attityd mot 
sparkunder, små som stora, var framgångsrecept som tillämpades.62  

Tabell 2.12. Antalet affärsbanker och bankkontor på den svenska marknaden 
samt antal invånare per affärsbankskontor, 1945–1980 
 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
Affärsbanker 22 22 16 16 16 16 14 14 
Bankkontor1 1040 1019 1060 1217 1489 1679 1583 1493 
Antal invånare 
per bankkontor 

6403 6908 6877 6162 5220 4820 5185 5571 

Antal invånare 
Sverige, milj.  

6,674 7,042 7,290 7,498 7,772 8,081 8,208 8,318 

Källa: Bankstatistiken, SCB.  
1. Inklusive huvudkontor. 

                                                      
62 Se t.ex. Olsson (1997).  
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2.6. Bankerna i Stockholm 
För banker och andra finansiella intermediärer är det av stor betydelse att 
geografiskt vara lokaliserade i omedelbar närhet till andra ekonomiska 
aktörer och till beslutsfattare inom näringsliv och politik, det är en av 
grundstenarna i teorierna om uppkomsten och utvecklingen av finansiella 
centrum. Lokaliseringen av huvudkontoren, där en stor del av den mest 
specialiserade och kvalificerade personalen jobbar samt naturligtvis även där 
den högsta operativa och strategiska företagsledningen verkar, är således en 
viktig faktor för bankerna att ta hänsyn till. Ser vi till de företag som var 
noterade på Stockholmsbörsen, det vill säga i praktiken relativt stora företag 
och därmed faktiska eller potentiella kunder i affärsbankerna, var 
förändringarna avseende huvudkontorens lokalisering relativt begränsade 
fram till och med 1970-talet. År 1925 hade ungefär en tredjedel av de 
börsnoterade bolagen sina huvudkontor i Stockholm medan Göteborg 
respektive Malmö/Skåneregionen huserade drygt 10 procent vardera (tabell 
2.13). Fram till och med 1970-talet förstärkte Stockholm sin position något i 
detta avseende samtidigt som både Göteborgs och Malmö/Skånes andelar 
var i stort sett oförändrade.  

Tabell 2.13. Geografisk fördelning av börsnoterade företags huvudkontor 
inom Sverige 1925, 1950 och 1975, procent 
 1925 1950 1975 
Stockholm 34 37 45 
Göteborg 13 11 9 
Skåne 11 9 12 
Övriga Sverige 42 43 34 
Källa: Petersson (2012), s. 59.   
Anm. Population: 1925 – 47 bolag, 1950 – 76 bolag och 1975 – 103 bolag.  

Om vi därutöver delar in de börsnoterade företagen i tre kategorier – 
Tillverkning, Handel och tjänster samt Finans (bank-, försäkring och 
investmentföretag) återspeglas strukturen av det svenska näringslivet tydligt. 
Bland de börsnoterade tillverkningsföretagen, vars produktionsanläggningar 
till stora delar var lokaliserad i glesbygder långt ifrån Stockholm och de 
andra storstadsregionerna, var det bara en tredjedel av företagen som hade 
sitt huvudkontor i Stockholm. Den andelen var dessutom helt oförändrad 
under de 50 åren från 1925 till 1975. Inom kategorin Finans ökade andelen 
från 33 till 48 procent, vilket är en måttlig ökning. Inom kategorin Handel 
och tjänster däremot, ökade koncentrationen till Stockholm kraftigt, från 
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knappt 40 till drygt 70 procent.63 Lokaliseringen av de svenska 
affärsbankernas huvudkontor följer hela finanssektorns mönster avseende 
huvudkontorens lokalisering. Sex av de sammanlagt 22 verksamma 
affärsbankerna hade 1945 sina huvudkontor i Stockholm (tabell 2.14).  

Studerar vi de olika affärsbankerna skiljde sig deras lokaliserings- och 
organisationsstrategier avsevärt åt. Handelsbanken hade ända sen starten 
1872 haft sitt huvudkontor i Stockholm och var också banken med det 
överlägset största kontorsnätet i övriga landet, med sammanlagt 300 kontor 
runtom i landet. Det omfattande kontorsnätet medgav en effektiv 
uppsamlingsorganisation för inlåning från den breda allmänheten, men 
samtidigt var det kostsamt att ha så många kontor. Handelsbanken hade 
redan vid denna tid en grundläggande affärsstrategi att ha en decentraliserad 
organisation och bred lokal närvaro genom ett stort antal lokalkontor. Under 
1970-talet, och med den nye VDn Jan Wallander, som hade rekryterats från 
Sundsvalls Enskilda Bank, förstärktes decentraliseringstanken ytterligare. 
Idag är Handelsbanken för övrigt den enda av storbankerna som håller fast 
vid ha ett stort antal lokalkontor, med fullservice inklusive kontanthantering, 
på den svenska marknaden idag. Eftersom det totala antalet 
affärsbankskontor i Sverige år 1945 var drygt 1000 stycken innebar det att 
Handelsbanken ensamt svarade för en tredjedel det svenska kontorsnätet.  

Också på landets största och alla avseenden viktigaste inlåningsmarknad, 
det vill säga Stockholm, hade Handelsbanken en mycket stor närvaro, med 
33 kontor. Skandinaviska Banken hade formellt sett sitt huvudkontor i 
Göteborg men med sin tredelade organisation, hade man i praktiken tre 
ungefär jämnstarka regionala huvudkontor i Stockholm, Göteborg respektive 
Malmö. När sedan sammanslagningen med den Wallenbergkontrollerade 
Stockholms Enskilda Bank genomfördes 1972 försköts bankens 
maktcentrum till Stockholms fördel, som alltid hade varit Wallenbergs-
sfärens geografiska maktcentrum. Även Skandinaviska Banken, liksom 
Göteborgs Bank, insåg tidigt betydelsen av att bedriva en omfattande 
inlåningsverksamhet i huvudstaden och hade därför även de många kontor i 
Stockholm, 27 stycken år 1945.  

                                                      
63 Petersson (2012), s. 61. 
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Tabell 2.14. De svenska affärsbankernas organisation 1945 
Bank Huvudkontor Antal 

kontor 
Antal kontor i 

Stockholm 
Andel 

Stockholmskontor, 
procent 

Handelsbanken Stockholm 300 33 10 
Skandinaviska 
Banken 

Göteborg 169 27 15 

Göteborgs Bank Göteborg 105 16 15 
Stockholms  
Enskilda Bank 

Stockholm 14 14 100 

Jordbrukarbanken Stockholm 39 4 10 
Göteborgs 
Handelsbank 

Göteborg 60 1 2 

Inteckningsbanken Stockholm 4 4 100 
Skånska Banken Malmö 71 5 7 
Wermlands 
Enskilda Bank 

Karlstad 48 Clearingombud 
Skand.Banken 

0 

Sundsvalls 
Enskilda Bank 

Sundsvall 31 1 3 

Östergötlands 
Enskilda Bank 

Linköping 36 1 3 

Uplands Enskilda 
Bank 

Uppsala 39 3 8 

Skaraborgs 
Enskilda Bank 

Skövde 31 1 3 

Sparbankernas 
Bank 

Stockholm 0 1 100 

Smålands Bank Jönköping 40 Clearingombud 
Stockholms EB 

0 

Gotlands Bank Visby 8 1 12 
Jämtlands Folkbank Östersund 5 Clearingombud 

Handelsbanken 
0 

Bohusbanken Göteborg 0 Clearingombud 
Skand.Banken 

0 

Sundsvalls 
Kreditbank 

Sundsvall 2 Clearingombud 
Sundsvalls EB 

0 

Diskontobanken Stockholm 0 Clearingombud 
Handelsbanken 

0 

Luleå Folkbank Luleå 0 Clearingombud 
Handelsbanken 

0 

Hjo Bank Hjo 0 Clearingombud 
Skånska banken 

0 

Summa 6 av 22 HK i 
Stockholm 

1024 112 i Stockholm 11 

Källa. Svensk Bankmatrikel 1948.  
Anm. Stockholm = Stockholms län.  
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Bland de mindre regionala affärsbankerna var det vid tiden för andra 
världskrigets slut tre banker som stack ut från mängden. Skånska Banken 
hade hela fem kontor i Stockholm, ingen annan provinsbank hade vid denna 
tid mer än ett. Skånska Banken hade sedan 1920-talet, då under namnet 
Sydsvenska Kredit AB, haft många stora kreditengagemang med 
stockholmsföretag och hade med tiden etablerat en omfattande verksamhet i 
Stockholm. De två andra bankerna som avvek från det generella mönstret var 
Wermlands Enskilda Bank och Smålands Enskilda Bank som 1945 ännu inte 
hade öppnat egna avdelningskontor i Stockholm. Istället fortsatte de att 
använda sig av Skandinaviska Banken respektive Stockholms Enskilda Bank 
som sina ombud i huvudstaden. Övriga provinsbanker hade alla vid denna 
tid etablerat egna fullservicekontor i Stockholm, inte minst för att upparbeta 
den stockholmska inlåningsmarknaden. Att etablera egna kontor medförde 
också höga kostnader, med relativt sett högavlönade anställda, eftersom 
löneläget var högre i Stockholm än andra delar av landet, och höga 
lokalkostnader. Skulle en provinsbank etablera ett kontor i Stockholm var 
det nämligen också viktigt att det låg i de centrala delarna av staden, nära de 
andra affärsbankerna i kvarteren kring Kungsträdgården.  

Under åren från 1945 till 1980 försköts också tyngdpunkten i det svenska 
kontorsnätet tydligt till Stockholms fördel (tabell 2.15). 5 av 14 affärsbanker, 
eller drygt en tredjedel av bankerna, hade 1980 sina huvudkontor i 
Stockholm. Motsvarande andel 1945 var 27 procent. Även med avseende på 
de ”vanliga” bankkontoren skedde över tid en förskjutning till Stockholms 
favör. År 1945 var 10 procent av samtliga bankkontor i landet lokaliserade 
till Stockholm. År 1980 hade andelen fördubblats till 20 procent. 
Handelsbanken hade under samma tid mer än tredubblat antalet 
stockholmskontor och hade nu nära 100 av sina 461 kontor i huvudstaden. 
Den numera sammanslagna Skandinaviska Enskilda Banken hade också ett 
stort antal, 89 stycken, kontor i Stockholm. Utmärkande bland de mindre 
affärsbankerna var Uplandsbanken som hade mer än fjärdedel av sina 
närmare 70 avdelningskontor lokaliserade till Stockholm.  
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Tabell 2.15. De svenska affärsbankernas organisation 1980 
Bank Huvud-

kontor 
Antal  

kontor 
Antal kontor i 

 Stockholm 
Andel 

Stockholmskontor
, procent 

PK-banken Stockholm 130 38 29 
Skandinaviska 
Enskilda Banken 

Stockholm 367 89 24 

Handelsbanken Stockholm 461 98 21 
Götabanken Göteborg 176 29 16 
Sparbankernas Bank Stockholm 1 1 100 
Sundsvallsbanken Sundsvall 59 4 7 
Skånska Banken Malmö 77 7 9 
Uplandsbanken Uppsala 66 17 26 
Wermlandsbanken Karlstad 59 4 7 
Östgötabanken Linköping 45 3 7 
Föreningsbankernas 
Bank 

Stockholm 1 1 100 

Skaraborgsbanken Skövde 39 3 8 
Jämtlands Folkbank Östersund 11 1 9 
Bohusbanken Göteborg 1 0 0 
Summa 5 av 14 HK i 

Stockholm 
1493 295 20 

Källa. Sveriges Officiella Statistik, Bankaktiebolagen, SCB och Bankplatser 
i Sverige 1980.  
Anm. Stockholm = Stockholms län. 

2.7. Humankapitalet  
Under efterkrigstiden fanns det en allmänt utbredd förväntan, både inom 
branschen och bland externa bedömare, om att det totala antalet anställda 
inom den svenska bank- och finanssektorn skulle komma att minska på lång 
sikt. Framför ställdes det förväntningar om att ny teknologi skulle ersätta 
mycket av det rutinartade och okvalificerade arbetet på bankkontoren, ett 
arbete som i mycket hög grad utfördes manuellt. Dessa förväntningar och 
prognoser kom dock kraftigt på skam. Det totala antalet anställda inom 
sektorn ökade istället stadigt. Det är på grund av återkommande 
omläggningar i den offentliga statistiken svårt göra exakta longitudinella 
analyser över hela tidsperioden från 1945 till 1980 men klart är ändå att 
1960-talet, och särskilt de intensiva högkonjunkturåren i början av 
decenniet, var en mycket expansiv period för bank- och finanssektorn i 
sysselsättningshänseende. Bankerna anställde tusentals nya tjänstemän under 
1960-talet och det var framför allt inom mer kvalificerad ekonomisk 
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försäljning och rådgivning, men också för andra specialiserade finansiella 
tjänster, som bankerna sökte arbetskraft. De ökade kraven på 
humankapitalet, på personalens formella kvalifikationer, kompetens och 
erfarenhet, förändrade bankernas rekryteringsmönster. Det var framför allt i 
storstadsregionerna som de stora arbetskraftsmarknaderna och de 
efterfrågade specialistkompetenserna fanns. Även under 1970-talet fortsatte 
sysselsättningen inom hela den svenska bank- och finanssektorn att växa. 
Denna tillväxt inom bank- och finanssektorn stod i skarp kontrast till stora 
delar av den traditionellt sett viktiga verkstadsindustrin som under denna tid 
hamnade i ekonomiska och strukturella svårigheter. Samtidigt återspeglade 
utvecklingen den svenska ekonomins gradvisa omorientering från 
varuproduktion till tjänsteproduktion.64 Dessutom var det i Stockholm, och 
framför allt i Stockholms stad, som övergången mot en specialiserad 
tjänsteekonomi gick allra snabbast under 1970- och 1980-talen.65   

Ser vi på samtliga affärsbanker och de uppgifter om de anställda i 
bankerna som finns förtecknade i Svensk Bankmatrikel hade de 22 bankerna 
i mitten av 1940-talet sammanlagt drygt 6000 anställda, inklusive de 
deltidsanställda (tabell 2.16). En tredjedel, eller drygt 2000, av de 
bankanställda arbetade i Stockholm. Handelsbanken var även i med 
avseende på sysselsättning den största affärsbanken med närmare 1800 
anställda. Nästan 40 procent av Handelsbankens anställda arbetade i 
Stockholm, vilket står i kontrast till att bara 10 procent av bankens kontor 
var stockholmskontor.  

Även den andra svenska storbanken Skandinaviska banken hade en stor 
andel, drygt en tredjedel, av sina anställda i Stockholm och faktiskt fler 
anställda i Stockholm än i Göteborg, där formellt sett huvudkontoret låg. 
Mer överraskande är måhända att den utpräglat regionala Göteborgs Bank 
också hade en tredjedel av sina anställda placerade i Stockholm. Betydelsen 
av att vara närvarande och ha många kontaktytor gentemot kunder och andra 
intressenter i huvudstaden var tydlig. Även många av de mindre 
provinsbankerna expanderade gradvis sina stockholmskontor under 
efterkrigstiden, inte minst eftersom de var tvungna att ha vissa 
specialistfunktioner där. En förhållandevis liten bank som Skaraborgs 
Enskilda Bank hade 1945 nästan lika många anställda på sitt 
stockholmskontor som vid huvudkontoret i Skövde, och likadant var det för 
Uplands Enskilda Bank och Östergötlands Enskilda Bank. Kontoren i 
Stockholm var med andra ord strategiskt viktiga för den långsiktiga 
utvecklingen av bankerna och kontoren i huvudstaden fick en alltmer central 
roll för de flesta affärsbankernas verksamhet.  

                                                      
64 SOU 1966:1, s. 207. SOU 1970:71, s. 266. SOU 1974:82, s. 153 och s. 187 och SOU 
1980:52, s. 356.  
65 Elmhorn (2013), s. 74-77.  
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Tabell 2.16. De svenska affärsbankernas personal 1946/47 
Bank Antal 

anställda 
Antal 

anställda 
HK1 

Antal 
anställda 

övr. kontor2 

Antal 
anställda i 
Stockholm 

Andel 
anställda i 
Stockholm 

procent 
Handelsbanken 1772 674 1098 674 38 
Skandinaviska 
Banken 

1403 230 675 498 35 

Göteborgs Bank 641 200 233 208 32 
Stockholms 
Enskilda Bank 

295 293 2 293 99 

Jordbrukarbanken 188 70 118 70 37 
Göteborgs 
Handelsbank 

335 139 170 26 8 

Intecknings-
banken 

67 67 0 67 100 

Skånska Banken 325 81 190 54 17 
Wermlands 
Enskilda Bank 

156 55 101 0 . 

Sundsvalls 
Enskilda Bank 

144 29 96 19 13 

Östergötlands 
Enskilda Bank 

152 34 96 22 14 

Uplands Enskilda 
Bank 

134 37 71 26 19 

Skaraborgs 
Enskilda Bank 

153 32 96 25 16 

Sparbankernas 
Bank 

35 35 . 35 100 

Smålands Bank 136 27 109 0 . 
Gotlands Bank 32 9 12 11 34 
Jämtlands 
Folkbank 

23 12 11 0 . 

Bohusbanken 8 8 0 0 . 
Sundsvalls 
Kreditbank 

12 10 2 0 . 

Diskontobanken 13 13 0 13 100 
Luleå Folkbank 6 6 0 0 . 
Hjo Bank 3 0 0 0 . 
Summa 6030 2061 1928 2041 34 
Källa. Svensk Bankmatrikel 1948.  
Anm. 1. Inklusive anställda på övriga kontor på samma ort som huvud-
kontoret var lokaliserat.  
2. Exklusive anställda i Stockholm.  
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Några officiella uppgifter om fördelningen av bankernas anställda 
fördelade på olika regioner och kontor finns inte efter 1973, då den sista 
upplagan av Svensk Bankmatrikel publicerades. Bankmatrikelns sista 
årgångar förtecknar inte heller samtliga anställda i bankerna, utan bara högre 
och befordrade tjänstemän, vilket ytterligare försvårar jämförelser över tid. 
Ändå finns några indikationer på att Stockholm och huvudkontoren hade en 
alltmer central roll för flera av de svenska affärsbankernas verksamhet (se 
tabell 2.17).  

I de två största bankerna, Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda 
Banken, var nära hälften av den mest kvalificerade personalen stationerad i 
Stockholm, och detsamma gällde i den statliga Sveriges Kreditbank. I de 
andra medelstora affärsbankerna och i de mindre provinsbankerna däremot 
var en stor del av den kvalificerade personalen stationerad vid 
huvudkontoren ute i landet och på bankernas övriga kontor.  
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Tabell 2.17. De svenska affärsbankernas personal: högre och befordrade 
tjänstemän 1973 
Bank Antal 

anställda 
Antal 

anställda 
HK1 

Antal 
anställda 

övr. kontor2 

Antal 
anställda i 
Stockholm 

Andel 
anställda i 
Stockholm 

procent 
Handelsbanken  1369 656 713 656 48 
Skandinaviska 
Enskilda 
Banken 

1346 587 759 587 44 

Götabanken 482 164 275 43 9 
Sveriges 
Kreditbank 

348 156 192 156 45 

Sundsvalls 
Enskilda Bank 

137 35 76 26 19 

Skånska 
Banken 

191 61 104 26 14 

Uplands 
Enskilda Bank 

141 29 89 23 16 

Wermlands 
Enskilda Bank 

131 43 81 7 5 

Östergötlands 
Enskilda Bank 

93 26 52 15 16 

Skaraborgs 
Enskilda Bank 

85 24 51 10 12 

Sparbankernas 
Bank 

48 48 0 48 100 

Bohusbanken 2 2 0 0 0 
Summa 4373 1831 2392 1597 37 
Källa. Svensk Bankmatrikel 1973.  
Anm. 1. Inklusive anställda på övriga kontor på samma ort som huvud-
kontoret var lokaliserat.  
2. Exklusive anställda i Stockholm. 

2.8. På randen till en ny tid 
Det svenska bank- och finanssystemet präglades under perioden från 1945 
till 1980 i många avseenden av stabilitet och en långsam men kontinuerlig 
tillväxt. Bankerna, liksom hela det finansiella systemet, var i ekonomisk-
politiskt hänseende underordnade utvecklingen och förnyelsen av andra 
samhällsekonomiska sektorer. Ett med tiden alltmer omfattande system av 
strikta formella regleringar av bankernas verksamhet tillsammans med en 
Riksbank som noga övervakade bankernas varje steg, skapades en situation 
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och en miljö som visserligen fungerade relativt väl ur ett generellt 
samhällsekonomiskt perspektiv, men som också skapade ett gryende 
missnöje hos framför allt de privata aktörerna, inte minst de stora 
affärsbankerna.  

Stockholms roll och betydelse som centrum för den svenska bank- och 
finanssektorn förstärktes under efterkrigstiden och fram till 1980-talet. Det 
var en utveckling som inte föranledde några större protester, åtminstone inte 
i den ekonomisk-politiska debatten om banker, näringsliv och geografiska 
aspekter av den ekonomiska tillväxten. Istället fanns det en politisk 
konsensus och samsyn om att de koncentrationstendenser som fanns inom 
banksektorn inte var av ondo, utan snarare kunde gynna landsbygdens 
utveckling.  

Det som var den riktiga stridsfrågan ur ett både ett 
lokaliseringsperspektiv men också mer allmänt samhällsekonomiskt 
perspektiv var industriföretagen och arbetstillfällena inom industrisektorn, 
tillsammans med utbyggnaden av den offentliga sektorn. Visst noterades det 
faktum att kärnan i det svenska finansiella systemet – affärsbankerna – 
lokaliserade och koncentrerade alltmer av sin verksamhet till 
storstadsregionerna i allmänhet och till Stockholmsregionen i synnerhet. 
Men eftersom det var den producerande sektorn, den exportorienterade 
industrin, som ansågs vara den viktigaste sektorn i svenskt näringsliv medan 
den finansiella sektorn var en underordnad servicesektor, så sågs inte 
Stockholmskoncentrationen som ett särskilt allvarligt problem.  

De mindre och regionalt inriktade affärsbankerna – provinsbankerna – 
hade fört en relativt framgångsrik kamp under efterkrigstiden för att bevara 
sin självständighet. Sakta men säkert tappade dock provinsbankerna mark i 
konkurrensen med de stora affärsbankerna på såväl in- som 
utlåningsmarknaden. Lönsamheten var problematiskt låg för de flesta av 
provinsbankerna med undantag av framför allt Sundsvallsbanken, som hade 
ett antal stora, och lönsamma, norrländska industrikunder i sin portfölj och 
presterade mycket goda vinstnivåer. Även Uplandsbanken kunde periodvis 
prestera acceptabla vinstnivåer. Staten kunde också, och hade ambitioner att 
ännu så länge, skydda de mindre provinsbankerna från att övertas av 
storbankerna. Generellt sett blev det dock under denna tid alltmer uppenbart 
att stordriftsfördelarna var påtagliga också inom den svenska banksektorn.66 

 

                                                      
66 Pettersson (2015), s. 92. Se även Ullenhag (1990).  
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KAPITEL 3 

Med Stockholm i centrum, 1980–2015 

3.1. Finansmarknadernas tillväxt och den ökade 
globaliseringen 
Från och med mitten av 1970-talet bröts de västliga ekonomiernas dominans 
i den globala tillväxtjakten samtidigt som den tidigare relativa stabiliteten i 
konjunkturer och marknader, inte minst på de finansiella marknaderna, 
förbyttes mot kraftiga konjunkturväxlingar och kriser som snabbt spred sig 
på allt mer globala marknader. Den ekonomiska tillväxten ur ett globalt 
perspektiv, har under de senaste decennierna skett framför allt i Asien, och i 
ett antal ”nya” ekonomier. Efter 1975 är det de asiatiska länderna, med 
länder som Kina, Sydkorea och fram till 1990-talet också Japan, som svarat 
för en betydande del av den globala ekonomiska tillväxten, medan 
tillväxttakten i både Västeuropa och Nordamerika, läs USA, legat långt efter 
den i Asien.67  

Om vi avgränsar oss till de nationella finansiella marknaderna blir 
kontrasten mellan utvecklingen under de senaste 25-30 åren å ena sidan och 
decennierna närmast efter världskriget å den andra, mycket stark. Till 
exempel har den mest grundläggande och omvälvande formen av 
institutionell förändring, det vill säga ett paradigmskifte, ägt rum på de allra 
flesta nationella och internationella finansiella delmarknaderna, så också i 
Sverige. De formella regelverkens syfte, innehåll och form har förändrats 
sedan 1970-talets slut, och det var en utveckling och ett paradigmskifte som 
hade sin början i USA, Storbritannien och andra länder som var 
dominerande inom de finansiella marknaderna, och som sedan spred sig till 
andra västliga ekonomier. För Sveriges del kulminerade det institutionella 
paradigmskiftet i mitten av 1980-talet, när en lång rad begränsningar av 
framför allt bankernas verksamhet togs bort. Reformerna innefattade till 
exempel att bankernas utlåningstak togs bort, vilket orsakade en massiv 
utlåningsökning från i princip alla de svenska bankernas sida, liksom en 
valutaavreglering, som innebar att utländskt kapital kunde strömma in i den 
allt hetare svenska 1980-talsekonomin. Det omfattande reformarbetet och 

                                                      
67 Schön (2010), s. 408-410.  
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magnituden av regelverkens förändring, och de effekter de ledde till, har 
beskrivit omregleringarna som närmast en revolution på de finansiella 
marknaderna. Den ekonomisk-historiska forskningen är också samstämmig i 
analysen att de snabba och ofta mindre väl genomtänkta omregleringarna av 
de svenska finansiella marknaderna bidrog till den djupa finansiella och 
ekonomiska krisen i början av 1990-talet.68  

Den ökade globaliseringen innebär framför allt att olika nationella 
marknader, som tidigare verkade under skilda förutsättningar, har integrerats 
och aktörer, delmarknader och kunder vävts samman i allt mer komplicerade 
och svåröverblickbara sammanhang och beroenden. Svenska industriföretag, 
särskilt de stora verkstadsföretagen, har ju en mer än sekellång tradition och 
erfarenhet av att verka på internationella marknader och har därtill på olika 
sätt uppmuntrats av svenska myndigheter och av det nationella regelverket. 
Under de senaste decennierna har också de svenska finansiella aktörerna, 
och inte minst de stora affärsbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och 
Swedbank, riktat sig mot och integrerats på globala finansiella marknader på 
ett helt annat sätt än tidigare.  

Ett antal andra utvecklingstendenser kan urskiljas sedan 1980-talets 
början, tillsammans med den ökande globaliseringen. För det första har de 
finansiella tillgångarna som andel av BNP för världsekonomin som helhet 
har ökat mycket kraftigt, vilket sätter finansmarknaden i centrum för 
näringsliv och samhälle på ett helt annat sätt än tidigare. Det som tidigare 
vanligen betecknades som en servicesektor, som skulle stödja den reala, 
varuproducerande sektorn, har omvandlats till en sektor som många anser är 
viktig i sig, för tillväxt, för innovationsförmåga och för sysselsättning. För 
det andra har specialiserade aktörer och värdepappersmarknaderna tagit över 
alltmer av bankernas traditionella roll, och bankerna är inte längre de 
självklara noderna i de finansiella systemen. År 1980 svarade 
bankinsättningar för 42 procent av de finansiella tillgångarna i världen, men 
2005 hade andelen minskat till 27 procent. För det tredje har en lång rad nya 
och mer komplexa finansiella produkter tillkommit. Det är inte bara 
derivaten, som till exempel optioner, terminer och swappar, som slog 
igenom på bred front under 1980-talet, utan också robotiserad aktiehandel 
som skapar volymer och hastigheter i värdepappersmarknaderna som 
tidigare var otänkbara. För det fjärde har ett stort antal nya aktörer har 
tillkommit. Hedgefonder, som gör bland annat korta affärer och utnyttjar 
arbitragemöjligheter till skillnad från mer traditionella fonder som köper och 
behåller tillgångar under en längre tid. I vissa länder, till exempel USA, 
hanterar de nya finansiella aktörerna mer pengar än vad de traditionella 
bankerna gör. Private equity, det vill säga aktier som inte är listade på en 
aktiemarknad, har också ökat i betydelse. Ofta säger man att det har vuxit 
fram ett skuggbanksystem (shadow banking system) med aktörer och 
                                                      
68 Larsson & Sjögren (1995), Svensson (1996), Larsson (1998), Larsson & Söderberg (2017).  
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marknader som i många avseenden inte kan regleras eller kontrolleras med 
konventionella metoder och som gör det än svårare att bedöma risker och 
svagheter på de finansiella marknaderna.69  

Den finansiella sektorns växande inflytande på samhällsekonomierna – 
som ibland benämns som en ökad finansialisering - har naturligtvis också 
mött kraftig kritik, inte minst i samband med finansiella kriser när avarter 
och missförhållanden kommer upp till ytan och när regeringar och stater fått 
träda in och rädda privata aktörer med skattemedel. I Sverige var kritiken 
mot banker och den finansiella sektorn mycket omfattande när de negativa 
effekterna av 1980-talets våldsamma kreditexpansion slog igenom och 
kulminerade i början av 1990-talet. Det var endast med omfattande statliga 
räddningsinsatser som det svenska banksystemet kunde räddas från total 
kollaps. Under den senaste globala finanskrisen, som inleddes med att 
Lehman Brothers och andra amerikanska finansiella aktörer gick under, 
klarade sig de svenska bankerna relativt bättre än under 1990-talskrisen. 
Några av de svenska storbankerna, SEB men framför allt Swedbank, hade 
dock problem . Deras alltför vårdslösa kreditexpansion i framför allt de 
baltiska länderna, Ukraina och Ryssland, med efterföljande stora 
kreditförluster krävde än en gång att den svenska staten garanterade 
storbankernas och banksystemets likviditet och fortlevnad.70  

3.2. Aktiehandelns genombrott 
I Sverige liksom i de allra flesta västeuropeiska länderna har handeln med 
aktier fått ett mycket brett genombrott under de senaste decennierna, och 
medfört ett mycket utbrett aktieägande hos allmänheten, både i form av 
direktägda aktier men i allt högre utsträckning också indirekt, i form av 
aktiefonder och pensionssparande placerat i aktier och liknande värdepapper. 
Den traditionella bankinlåningen har på motsvarande sätt minskat kraftigt i 
relativ betydelse sedan 1980-talets början, men under de senaste 5 åren 
stabiliserat sig kring 15 procent av de svenska hushållens totala finansiella 
tillgångar (se tabell 3.1.).  

                                                      
69 SOU 2008:12, s.9 -24 och Park (2011). Se också Broberg (2014), s. 659-675.  
70 Bergström, Englund & Thorell (2002) och Larsson & Lönnborg (2014).  
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Tabell 3.1. Hushållens finansiella tillgångar 1980-2014, andelar av totala 
finansiella tillgångar samt finansiella tillgångar i miljarder kronor, löpande 
värden 
År Direkt-

ägda 
aktier, 
procent 

Bank-
inlåning,
procent 

Obliga-
tioner, 
procent 

Fond-
andelar,
procent 

Försäk-
rings-
spar-
ande, 

procent 

Övr. 
procent 

Finan-
siella 

tillgång
ar,mdr 

kr 

1980 8 57 13 0,3 10 12 324 
1985 15 42 13 6 9 15 608 
1990 15 37 9 10 15 14 996 
1995 20 29 11 9 21 10 1373 
2000 14 14 4 14 42 12 2877 

2005 24 13 3 10 42 8 4613 

2010 23 16 2 9 43 7 6338 

2014 21 16 1 9 47 6 8612 
Källa: Sparbarometern, SCB. 
Anm. Försäkringssparande avser både individuellt och kollektivt 
försäkrings- och pensionssparande. Finansiella tillgångar inkluderar inte 
bostadsrättsandelar.  

 
Handeln med aktier i svenska företag inleddes i mycket liten skala under 

1850-talet efter att Sverige 1848 fått sin första aktiebolagslag. Det förekom 
handel på flera orter, förutom Stockholm även Göteborg och Norrköping, 
städer som industrialiserades tidigt i ett svenskt perspektiv. År 1863 
inrättades Stockholms fondbörs och Stockholm har alltsedan dess varit navet 
i den svenska aktiehandeln. Efter en trög start tog den svenska aktiehandeln 
fart från och med 1890-talet när den industriella revolutionen slog igenom 
och aktiebolag som verksamhetsform blev allt vanligare. 1910-talets 
spekulationsvåg, pådriven av en intensiv krigskonjunktur från 1916 och ett 
par år framåt, medförde att handeln på Stockholmsbörsen satte ständigt nya 
rekord. Omsättningen 1915 var 51 miljoner kronor och tre år senare hade 
den ökat till drygt 1500 miljoner kronor.71  

Men lika hastigt som intresset för aktiehandel spred sig, lika snabbt avtog 
den när konjunkturen och aktiekurserna föll brant. De snabba och kraftiga 
svängningarna på Stockholmsbörsen upprepades i slutet av 1920-talet när 
Ivar Kreuger och en rad andra storföretag drogs in i en ny spekulationsvåg, 
med efterföljande kraftigt börsras som för lång tid förstörde förtroendet för 
aktier som investeringsobjekt och för Stockholmsbörsen som handelsplats. 
Efterkrigstiden och ända fram till 1980-talet kan grovt sett beskrivas som en 
                                                      
71 Larsson (2016), s. 18-24.  
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period av stagnation och svagt intresse för handel med aktier, åtminstone hos 
den breda allmänheten. Stockholmsbörsen förde en tynande tillvaro och få 
intresserade sig för vad som hände i de slitna och ålderdomliga lokalerna i 
Gamla Stan. 

Kontrasten mot 1980-talets explosionsartade ökning av intresset för aktier 
kunde knappast vara större. Omsättningen och generalindex på 
Stockholmsbörsen steg snabbt, generalindex steg med drygt 10 gånger och 
omsättningen än mer under 1980-talet (se tabell 3.2.) 

Tabell 3.2. Stockholmsbörsens omsättning och generalindex 1980-2015, 
index 100 år 1995 

År Miljarder 
kronor 

General-
index 

År Miljarder 
kronor 

General-
index 

1980 7,5 7 1998 1830 191 
1981 19 11 1999 2609 316 
1982 29 15 2000 4456 278 
1983 76 25 2001 3994 231 
1984 71 22 2002 2702 145 
1985 83 28 2003 2452 188 
1986 142 42 2004 3391 221 
1987 125 38 2005 3764 293 
1988 115 58 2006 5521 365 
1989 113 73 2007 6525 340 
1990 94 50 2008 4694 197 
1991 125 53 2009 3417 289 
1992 166 53 2010 3699 356 
1993 321 81 2011 3684 297 
1994 609 85 2012 2769 332 
1995 628 100 2013 2930 410 
1996 862 138 2014 3266 459 
1997 1220 172 2015 4202 490 
Källa: Statistisk årsbok, SCB och Affärsvärlden. 
Anm. Omsättningen avser den totala handeln med aktier under resp. år, 
löpande siffror. 

Alltfler svenska bolag noterades för offentlig handel, inte minst på grund 
av att reglerna för att kunna bli noterad på Stockholmsbörsen förenklades. 
År 1980 var det cirka 100 företag noterade på Stockholmsbörsen. Sedan 
sekelskiftet 2000 har antalet noterade bolag varit cirka 300.  

Aktier som sparande- och investeringsform fick från och med slutet av 
1970-talet ett brett genomslag hos allmänheten. Hösten 1978 introducerades 
skattesubventionerade aktiefonder riktade mot en bred allmänhet samtidigt 
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som en ny generation företagsledare, med Volvos Pehr Gyllenhammar i 
spetsen, talade sig varma för aktier och börsens positiva betydelse för det 
svenska näringslivets möjligheter till utveckling. I slutet av 1980-talet var 
2,5 miljoner svenskar registrerade som aktieägare hos Stockholmsbörsen.72   

Utvecklingen under 2000-talet har så långt pekat på flera olika tendenser. 
Antalet svenskar som direktäger aktier har minskat kraftigt och är nu mindre 
än 1,5 miljon. Samtidigt har värdet på aktierna ökat i takt med börsens  
positiva utveckling, och värdet på svenskarnas aktier har de senaste åren 
varit cirka 2000 miljarder kronor. Det utländska ägandet på 
Stockholmsbörsen har alltsedan den djupa ekonomiska krisen i 1990-talets 
början, då svenska aktier var extremt billiga för utländska kapitalplacerare, 
varit betydande och utgör 35-40 procent av det totala värdet av aktierna 
noterade på Stockholmsbörsen.  

Stockholm och Stockholmsbörsen (som numera går under namnet 
Nasdaq Stockholm) har sedan 1980-talet förstärkt sin roll som centrum för 
den svenska aktiehandeln, och det ur alla aspekter. Det är en utveckling som 
drivits på av både företagen själva, som haft ett behov av att effektivt öka sin 
försörjning av riskkapital, men också av den ekonomiska politiken och 
politikerna själva. I de allra flesta länder har det spridits en övertygelse om 
att den finansiella sektorn och finansiella centra, med till exempel effektivt 
och modern aktiehandel, är centralt också för den reala sektorn. Allt fler 
länder, och städer, agerar för att öka konkurrenskraften och förbättra 
funktionaliteten i den finansiella sektorn. Det gäller både i länder som redan 
har en ledande position inom den finansiella sektorn, som till exempel USA 
och Storbritannien, men även i tillväxtekonomier i Sydostasien och 
Sydamerika.73  

3.3. Långtidsutredningar, storstadspolitik och 
finansmarknadspolitik  
I Långtidsutredningen 1980 konstaterades att det inte skulle vara möjligt att 
med statliga stimulantia och subventioner återskapa 1960-talets höga 
tillväxtnivåer. Medan den svenska industrisektorn hade backat kraftigt under 
hela 1970-talet, trots mycket omfattande och kostsamma statliga 
stödprogram, hade banksektorn ökat sin sysselsättning med 7000 personer 
under 1970-talet, en utveckling som gick tvärtemot de flesta prognoser och 
förväntningar. Antalet bankkontor hade minskat, framför allt hade 
sparbankerna genomfört en lång rad sammanslagningar med följande 
nedläggningar av kontor, samtidigt som datoriseringen hade gjort många av 
de mindre avancerade arbetena inom bankerna överflödiga. Ändå skapades 
                                                      
72 Boman (1988), s. 61–62 och Petersson (2016).  
73 SOU 2008:12, s. 10.  
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det kontinuerligt alltfler arbetstillfällen inom de svenska bankerna, och 
framför allt inom storstadsområdena där bankernas huvudkontor låg. Alltmer 
specialiserade tjänster och huvudkontorsfunktioner inom juridik och 
rådgivning drev på sysselsättningen inom bank- och finansbranschen.74  

När det ett par år senare, 1982, gjordes en avstämning av 1980 års 
långtidsutredning konstaterades återigen att det var de finansiella 
marknaderna tillsammans med fastighetsmarknaden som varit de mest vitala 
delarna i den svenska ekonomin:  

Det är här som nytänkande och innovationsförmåga givit bäst utdelning i 1970-
talets svenska ekonomi.75  

Att ekonomiska experter från akademi och näringsliv involverats som 
experter och rådgivare i den statliga ekonomiska politiken, i 
långtidsutredningar och i andra statliga utredningar och rapporter kunde inte 
avhjälpa det faktum att man till stora delar misslyckats med sina prognoser. 
Tillsammans med en i stora stycken misslyckad näringslivspolitik under 
1970-talet, med de fruktlösa försöken att rädda de svenska varven som det 
mest talande exemplet, medförde det att det gjordes ett rejält omtag i denna 
del av den ekonomiska politiken. De tidigare prognoserna och de konkreta 
insatserna på medellång sikt, det vill säga upp till 5 år, som varit regel sedan 
1940-talet, övergavs nu i de stora långtidsutredningarna. Istället anlades ett 
betydligt längre perspektiv, upp till 25-30 år från och med 
Långtidsutredningen 1984. Samtidigt övergavs också principen att 
genomföra en långtidsutredning vart femte år.76 

I Långtidsutredningen 1990 beskrevs det förändrade syftet med dessa 
breda ekonomiska utredningar på ett talande sätt. Det var inte längre relevant 
att använda långtidsutredningarna som ett redskap för en detaljerad 
makroekonomisk planering. De ekonomiska och samhälleliga 
förutsättningarna, i Sverige och den omgivande världen, förändrades alltför 
snabbt och istället lades ett större fokus på strukturella problem och 
utmaningar, som kunde mötas med ekonomisk-politiska insatser av olika 
slag.77  

Att Sveriges gradvisa omvandling från industri till tjänste- och 
servicebaserad ekonomi syns tydligt även i de senaste decenniernas 
långtidsutredningar är närmast självklart. Den svenska konjunkturen tog 
ordentlig fart efter de stora devalveringarna 1981 och 1982, pådriven inte 
minst av den exportinriktade industrin. Optimismen kring vad den finansiella 
sektorn kunde uträtta och vad den kunde bidra med i form av tillväxt och 

                                                      
74 SOU 1980:52, s. 356.  
75 SOU 1982:14, s. 33.  
76 SOU 1984:4. 
77 SOU 1990:14, s. 9-10.  
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sysselsättning, men också genom att alltfler svenska löntagare kunde tjäna 
pengar genom att spara och investera i aktier, var mycket stark under 1980-
talet. Stärkta av de omfattande avregleringarna av de finansiella 
marknaderna skulle banker och andra finansiella aktörer nu på ett mer aktivt 
sätt bidra till en långsiktigt stark tillväxt inte bara inom den svenska 
finansiella sektorn utan hela ekonomin.78  

I den senaste långtidsutredningen, som lades fram år 2015, anlades till 
och med ett ännu längre tidsperspektiv, hela 45 år. De finansiella 
marknaderna och deras utveckling har numer en given roll i de beskrivningar 
och analyser som görs i denna typ av offentliga utredningar. 
Långtidsutredningen 2015 konstaterar att den globala finanskrisen 2008-
2009 lett till att den ekonomiska globaliseringen mer generellt sett hade 
mattats av något, och detta var särskilt tydligt vad gäller bank- och 
finansmarknaderna. Banker och andra finansiella aktörer, inklusive de 
svenska aktörerna, har ökat sitt fokus på och sin långivning till de nationella 
marknaderna samtidigt som en strängare och mer riskreducerande nationell 
lagstiftning införts.79  

3.4. Den nya regionalpolitiken 
Den svenska regionalpolitiken har också förändrats avsevärt sedan 1980-
talets början, en trend som accentuerades i och med Sveriges inträde i EU 
1995. Regionalpolitiken under efterkrigstiden hade haft ett fokus på 
sysselsättning och på näringslivsutveckling. Om en viss region hade högre 
arbetslöshet än andra regioner, var det ett mycket tungt argument för en aktiv 
statlig regionalpolitik. Under 1960-talet var det framför allt Norrland som 
gavs olika typer av stöd, framför allt syftande till ökad industrisysselsättning. 
Under 1970-talet var det fortfarande Norrland men också Bergslagen som i 
stor skala erhöll direkt industristöd. Under 1980-talet handlade den statliga 
regionalpolitiken mer om att öka kompetensen hos arbetskraften.80  

Den svenska statliga regionalpolitiken från 1990-talet och framåt är inte 
längre i första hand synonymt med glesbygdspolitik, utan inkluderar även en 
politik för de urbana regionerna och storstadsområdena. Den äldre formen av 
regionalpolitik, där staten agerade med direkta insatser för att skapa 
sysselsättning och intervenerade med ekonomiska subventioner, har ersatts 
av en modell eller arbetssätt med större ansvar för aktörer på lokal och 
regional nivå, det vill säga i första hand kommuner och landsting (eller 
regioner som landstingen i allt högre grad har döpts om till). Storstadspolitik 
som ett nytt politikområde kan i formell mening dateras till det sena 1990-

                                                      
78 SOU 1987:3, s. 19-20.  
79 SOU 2015:104, s. 52-53.  
80 SOU 1990:14, bilaga 12, s. 9-11.  
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talet, när riksdagen gav i uppdrag åt regeringen att ansvara för och driva en 
nationell storstadspolitik. Delvis har storstadspolitiken, som en del av den 
nya regionalpolitiken, haft ett fokus på socio-ekonomiska frågor och 
problem, till exempel bristande integration och hög grad av utanförskap. 
Men det är också tydligt att den tidigare motsatsställningen och det upplevda 
konkurrenshållandet mellan glesbygd och urbana regioner, där de olika 
regionerna slogs om politiskt utrymme och om ekonomiska resurser, har 
ersatts av en syn på att regioner kompletterar och förstärker varandra. Det 
uttrycks vanligen som att det som är bra för tillväxtregionerna, vilket som 
regel är storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt möjligen 
också den ”fjärde storstadsregionen” Linköping och Norrköping, också är 
bra för övriga, mer glest befolkade delar av landet.81  

Det är relativt få, och i vilket fall som helst röstsvaga, intressegrupper 
som har opponerat sig mot koncentrationstendenserna inom bank- och 
finanssektorn och den nya statliga regionalpolitikens närmast obefintliga 
ambitioner att motverka koncentrationen. Statliga utredningar har under hela 
efterkrigstiden och ända fram till idag konstaterat att den svenska 
banksektorn i flera avseenden koncentreras alltmer till framför allt 
Stockholm. Till exempel i Långtidsutredningen 1992 konstateras att sedan 
1975 hade antalet självständiga affärsbanker minskat med 30 procent, antalet 
sparbanker halverats och mer än 700 bankkontor lagts ned och lade till:  

Särskilt bland sparbanker och föreningsbanker antas koncentrationsprocessen 
accelerera. Detta innebär att ytterligare ett antal svenska regioner förlorar sin 
lokalt förankrade bank. Effekterna på den regionala utvecklingen av en sådan 
fortsatt koncentration på ägarnivå är små. Avgörande för dessa effekter är 
inte ägandet utan bankens filialnät samt de tjänster som olika filialer 
erbjuder.82 

 
Stora förhoppningar ställs således till ny teknik och att internetbaserade 
finansiella tjänster ska ge också glesbygdsområdena tillgång till de tjänster 
som efterfrågas av privatpersoner och näringsliv. De mer kritiska rösterna 
har i det sammanhanget påpekat att en sådan utveckling i sin tur kräver 
tillgång till väl fungerande internetkommunikationer, vilket ofta inte är 
fallet, särskilt i de norra delarna av landet.83 Som vi kommer beskriva mer i 
senare avsnitt har i praktiken alla svenska storbanker förutom 
Handelsbanken, fortsatt att under 2000-talet kraftigt minska antalet 
bankkontor runtom i hela landet.  

Det kan också konstateras att en annan markant förändring ur 
regionalekonomiskt perspektiv har skett avseende banker som ägs och 

                                                      
81 SOU 1997:13, s. 10-12, SOU 1998:25, SOU 2000:87, s. 5 och Lindell (2010).  
82 SOU 1992:19, bilaga 5, s. 36.  
83 SOU 2006:101, s. 100-101 och 169 samt SOU 2000:87, s. 188-190.  
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kontrolleras av staten. I det förra kapitlet beskrevs bakgrunden och 
etableringen av den statligt ägda PK-banken. Banken hade ursprungligen till 
uppgift att vara en form av motvikt till de privata affärsbankerna, som inte 
bara var nära lierade med ett mindre antal industriföretag utan de var också i 
hög grad storstadsorienterade och hade en stor del av sin sysselsättning, 
framför allt av den mest kompetenta arbetskraften, i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. PK-banken förvärvade Nordbanken i slutet av 1989, en bank 
som i sin tur var resultatet av en sammanslagning 1986 av Uplandsbanken 
och Sundsvallsbanken, och har därefter fortsatt att fusioneras och omvandlas 
till Nordea, Nordens största affärsbank. Under denna omvandlingsprocess 
har staten i omgångar avyttrat hela sitt aktieinnehav. Det regionalpolitiska 
uppdraget för banken hade prioriterats ned redan under 1970-talet, då den 
dåvarande PK-banken i första hand skulle bedriva en verksamhet som skulle 
konkurrera med de andra storbankerna, på deras marknader. I och med att 
det statliga ägandet gradvis har avyttrats har man också avhändat sig den 
potentiella möjligheten att med hjälp av och genom en statlig bank bedriva 
regionalpolitik, i dess äldre form av glesbygdspolitik.  

3.5. Drömmarna om ett finansiellt centrum för norra 
Europa 
Det politikskifte som ägt rum under de senaste 20-25 åren inom 
regionalpolitiken men också inom bank- och finanspolitiken åskådliggörs 
mycket tydligt i de breda, storskaliga satsningar som initierats för att skapa 
ett internationellt finansiellt centrum i Stockholm. Konceptet Finansplats 
Stockholm lanserades första gången 1996 som ett gemensamt framtidsprojekt 
med Stockholms Handelskammare, Stockholms stad och de stora finansiella 
aktörerna i Stockholm som de viktigaste initiativtagarna. Med sikte på 2010 
skulle gemensamma privata och offentliga krafter och resurser utveckla 
Stockholm till inte bara vara ett finansiellt centrum för Sverige, för det var ju 
staden redan, utan också ett finansiellt centrum för Norden, ja till och med 
norra Europa.84  

Projektet Finansplats Stockholm hade ett brett stöd som inte bara stödde 
sig på ambitiösa och handlingskraftiga politiker och näringslivsföreträdare i 
Stockholm, även akademin bidrog till att skapa höga förväntningar på vad 
som kunde åstadkommas med ett konkurrenskraftigt och effektivt finansiellt 
centrum i Stockholm. Åke E Andersson, professor i regionalekonomi och 
chef för Institutet för framtidsstudier, målade i boken Finansplats Stockholm 
– en tillväxtmotor, upp ett framtidsscenario där Stockholm skulle kunna 
utvecklas till just ett finansiellt centrum i Nordeuropa. Förutsättningen var 
att politiker och näringsliv kunde enas om de åtgärder som behövde 
                                                      
84 SOU 2008:12, s. 29-30.  
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genomföras, till exempel bättre kommunikationer, harmonisering av de 
svenska finansiella regelverken med EUs regelverk och inte minst lägre 
skatter för de höginkomsttagare som arbetade inom den finansiella sektorn. 
Stockholm skulle göras mer attraktivt för investeringar och för att locka 
internationellt humankapital.85  

De kritiska rösterna var få vid denna tidpunkt. Konjunkturerna hade vänt 
kraftigt uppåt efter den djupa svenska ekonomiska krisen i början av 1990-
talet, och bankerna och andra finansiella aktörer hade börjat återfå 
åtminstone delar av det förtroendekapital man förlorat hos allmänheten i 
samband med krisen. En bred konsensus spred sig om att Stockholm var ett 
viktigt centrum, inte bara för den finansiella sektorn, utan för den privata 
tjänsteproduktionen i hela landet, och därför skulle den finansiella sektorns 
tillväxt och utveckling främjas.86 

En allt högre grad av samstämmighet började också göra sig gällande om 
att den finansiella sektorn i sig var viktig ur en rad olika perspektiv, för 
näringslivets kapitalförsörjning naturligtvis men även för den generella 
tillväxten, för förmågan till innovation och förnyelse och inte minst för 
sysselsättning och skatteintäkter. Den finansiella sektorn var inte längre 
enbart ett smörjmedel för den reala ekonomin. Men efter krisen för den 
svenska IT- och telekomindustrin i början av 2000-talet som också 
påverkade den finansiella sektorn hårt, med bland annat sjunkande 
omsättning på Stockholmsbörsen, gick en hel del av luften ur projektet. 

Snart fick dock idén om Finansplats Stockholm ny kraft, återigen med 
initiativ från såväl privata som offentliga aktörer. Sedan 2002 har Sverige en 
särskild finansmarknadsminister, med placering på finansdepartementet och 
med ansvar för regelverken på de finansiella marknaderna och för 
finansmarknadsfrågor på EU-nivå. År 2005 relanserades konceptet 
Finansplats Stockholm med bland annat Svenska Bankföreningen, de 
fackliga organisationer men också Stockholms stad och Stockholms 
handelskammare som initiativtagare. Året efter, 2006, bildades 
Finansmarknadsrådet med ledamöter från företagen inom finansbranschen, 
från akademin och från finansdepartementet. Rådets uppdrag var att ”främja 
utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som 
finansiellt centrum”. Finansmarknadsrådet lämnade i sina rapporter en rad 
rekommendationer för att nå målet, rekommendationer som i linje med Åke 
E Anderssons analyser inriktades på åtgärder som låg inom det politiska 
systemets beslutsramar och avsåg förändringar skattesystemet, av 
regelverken och andra insatser som kunde attrahera arbetskraft och företag 
till Stockholm. Även den statliga Finansinspektionen fick i uppdrag att 

                                                      
85 Andersson (1998). Boken Stockholm Financial Markets – a success story av Ragnar Boman 
är en annan samtida bok med liknande positiva syn på de finansiella marknadernas 
tillväxtskapande förmågor, se Boman (1999).  
86 Se t.ex. SOU 1995:4, bilaga 5, s. 32.  
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medverka till att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka 
Stockholms roll som finansiellt centrum.87  

Det nya synsättet på de finansiella marknadernas förändrade och mer 
betydelsefulla roll återspeglas tydligt i flera av de statliga utredningar som 
genomförts under 2000-talet och som specifikt behandlat den finansiella 
sektorn. Att Stockholm i allt högre grad utvecklas till ett finansiellt centrum 
är inte längre bara en konsekvens av marknadskrafterna inom den finansiella 
sektorn och den alltmer tjänstebaserade samhällsekonomin, det är en 
utveckling som offentliga aktörer bör och ska stödja och uppmuntra i ett 
samspel med privata finansiella aktörer. I SOU 2008:12, Finanssektorn bär 
frukt, uttrycks symbiosen mellan politik och näringsliv med att ”Mot 
bakgrund av att det finns en tydlig ambition hos såväl branschföreträdare 
som politiker att främja Stockholm som ett finansiellt centrum analyseras 
den svenska finansiella sektorns utvecklingsmöjligheter.”88  

Det har naturligtvis också funnits kritik mot projektet Finansplats 
Stockholm, både efter att projektet lanserades första gången i slutet av 1990-
talet och när det fick ny fart en bit in på det nya seklet. Bedömningarna av 
Stockholms potential och utsikter att utvecklas till ett internationellt 
framstående finansiellt centrum hade varit alltför optimistiska, och till med 
orealistiska, inte minst med hänsyn till att städer och regioner i framför allt 
Asien gjorde betydligt större investeringar och bedrev en mer aktiv och 
intervenerande politik.89 

Den globala finansiella krisen som tog fart på allvar 2008 drabbade inte 
den svenska finansiella sektorn särskilt hårt, åtminstone i en internationell 
jämförelse och krisen var definitivt mildare för det svenska finansiella 
systemet än 1990-talskrisen. Storbankerna Swedbank och SEB gjorde stora 
kreditförluster i Baltikum, Ryssland och Ukraina, men i övrigt var de direkta 
negativa effekterna på den svenska marknaden små. Däremot blev det 
uppenbart att den reala sektorn, till exempel den exportberoende svenska 
industrin, var mycket känslig för svängningar på den globala finansiella 
marknaden i högre grad än vad som tidigare varit brukligt. I ett antal 
utredningar som presenterats under 2010-talet från till exempel 
finansdepartementet, Konkurrensverket och Riksbanken har det ömsesidiga 
beroendet mellan den reala och den finansiella sektorn betonats särskilt, inte 
minst eftersom det blev en väckarklocka för många aktörer att en kris inom 
den finansiella ekonomin så starkt påverkade den reala ekonomin.90 

Samtidigt har ambitionerna vad gäller Stockholms möjligheter att 
utvecklas till ett internationellt finansiellt centrum, som kunde konkurrera 
med mer etablerade finansiella centrum, som till exempel Frankfurt, under 

                                                      
87 Finansinspektionen (2006) och Finansmarknadsrådet (2009).  
88 SOU 2008:12, s. 9. Se även SOU 2000:11, Finansmarknadsutredningen.  
89 Se t.ex. Dinkelspiel (2007), Cervenka (2008) och Dinkelspiel (2016).  
90 Finansdepartementet (2012), Sveriges Riksbank (2015) och Konkurrensverket (2016).  
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2010-talet generellt sett tonats ned betydligt i jämförelse med tidigare. År 
2014 lanserades projektet ”Stockholm International Financial Initiative” av 
Nasdaq Stockholm, Stockholms Handelskammare och Stockholms stad. 
Återigen används argument om att Stockholm är tillväxtmotorn för hela 
landet och att det som är bra för Stockholm också får positiva återverkningar 
på resten av landet. Ambitionerna är att 2020 tillhöra topp 5 bland 
europeiska finansiella centra, 2014 låg Stockholm på 9e plats enligt det 
GFCI-index som tidigare refererats till i denna studie.91 

Det är naturligtvis oerhört svårt att bedöma och värdera effekterna av 
dessa gemensamma ansträngningar som genomförts under de senaste 20 åren 
och som engagerat finansbranschen själva men också akademin och i hög 
grad politiken, på lokal, regional och nationell nivå. Ser vi till den mest 
vedertagna rankingen av finansiella centra i världen, den så kallade GFCI-
indexet, har Stockholms position i ett globalt perspektiv faktiskt försvagats 
under de senaste 10 åren (se tabell 3.3.). År 2007 var Stockholm rankat på 
plats 26 och 2018 på plats 58. Som framgår av tabell 3.3. kan det årligen ske 
relativt stora förändringar i rankingen. I jämförelse med de andra nordiska 
huvudstäderna behåller Stockholm sin tätposition, och skulle därmed kunna 
beteckna sig också som ”The Financial Capital of Scandinavia” för att 
parafrasera den bland de andra skandinaviska huvudstäderna icke så 
populära sloganen ”Stockholm the Capital of Scandinavia”.  

 

Tabell 3.3. Global ranking av finansiella centra, 2007-2018 
 Stockholm Helsingfors Köpenhamn Oslo 
2007 26 33 38 37 
2008 33 40 38 41 
2009 36 59 42 56 
2010 37 58 44 53 
2011 28 39 34 37 
2012 27 42 34 33 
2013 37 57 49 26 
2014 35 75 60 57 
2015 32 77 61 67 
2016 44 81 60 49 
2017 39 83 43 46 
2018 58 94 81 64 
Källa: The Global Financial Centres Index 1-24, 2007-2018.  
Anm. Data avser rankingarna i september respektive år. Det görs också en i 
mars varje år.  

 

                                                      
91 Nasdaq (2014). Se också Stockholm Business Region (2016), Verksamhetsplan. 
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De högtflygande ambitionerna med Finansplats Stockholm i dess olika 
varianter har naturligtvis varit ett tacksamt ämne för bland andra 
ekonomijournalister att kritisera när målen inte uppfyllts. Med rubriker som 
”Drömmen som sprack” och ”Finansfiasko Stockholm” har udden riktats 
mot vad som anses vara alltför optimistiska förväntningar på vad som skulle 
kunna åstadkommas, otillräckliga analyser av beroendeförhållanden mellan 
olika marknader i olika delar av världen och så vidare.92 

Det har också framförts kritik, särskilt riktad mot de politiska 
företrädarna, att dessa bidragit till att blåsa upp förväntningarna till 
orealistiska nivåer för vad som kan åstadkommas i en trots allt ganska perifer 
del av världen. Beslut om lokaliseringar av till exempel huvudkontor, nu 
allra senast Nordeas beslut om att flytta huvudkontoret från Stockholm till 
Helsingfors, är mycket svåra för att påverka för utomstående, och inte minst 
för politiker oavsett om de är ministrar eller inte.  

Tidigare forskning har särskilt pekat på ett flertal faktum som talar emot 
att Stockholm skulle lyckas bli ett finansiellt centrum ens på europeisk nivå. 
Att vara ett finansiellt centrum, helst ett internationellt sådant, är förknippat 
med en rad positiva effekter, på till exempel tillväxt och attraktionskraft. Det 
är därför inte så märkligt att möjligheten att utvecklas till ett finansiellt 
centrum blivit en fråga för olika politiska intressen. Under de senaste 20-30 
åren är det framför allt snabbväxande utvecklingsekonomier (till exempel 
Dubai, Qatar, Sydkorea, Thailand m.fl.) som har satt in stora ekonomiska 
resurser för att etablera internationella finansiella centra samtidigt som de 
länder som redan har etablerade finansiella centra agerar för att bevara och 
förstärka sina positioner i konkurrens med de nya uppstickarländerna.93 
Dessa analyser och denna kunskap har dock inte beaktats i särskilt hög grad i 
samband med satsningarna i Stockholm.  

3.6. Marknadsmässiga och organisatoriska förändringar 
Det svenska banksystemet hade sedan mitten av 1800-talet på olika sätt 
dominerats av två kategorier av banker, dels affärsbanker, dels sparbanker. 
Under 1800-talet fram till sekelskiftet 1900 tilläts dessa två typer av banker 
att relativt fritt bedriva bankverksamhet, vilket innebar att vissa sparbanker 
ägnade sig åt en in-och utlåningsverksamhet som starkt påminde om en 
traditionell affärsbank. Till exempel kunde en stor del av utlåningen handla 
om krediter till det lokala näringslivet. Lagstiftning infördes dock så att 
affärsbanker och sparbanker inte skulle konkurrera om samma kunder och 
samma marknader. Det innebar att sparbankernas in- och utlåning i högre 
grad än tidigare riktade sig mot arbetarklassen och dess behov av finansiella 

                                                      
92 Se t.ex. Billing (2003), Dinkelspiel (2007) och Cervenka (2008), se även Tullberg (2010) 
93 Grote (2009), s. 283-284 och Park (2011).  
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tjänster. Under de första decennierna efter andra världskriget kvarstod denna 
uppdelning inom det svenska banksystemet. Sparbankerna och 
affärsbankerna hade under dessa år ungefär lika stora marknadsandelar på 
den svenska in- och utlåningsmarknaden, kring 40 procent vardera.  

Men i och med 1968 års banklagstiftning likställdes de två 
bankkategorierna och det var nu, åtminstone i teorin, fritt fram för 
sparbankerna att konkurrera om till exempel affärsbankernas 
företagskrediter, och på motsvarande sätt, för affärsbankerna att konkurrera 
om sparbankernas traditionella inlåningskunder. Sparbankerna förlorade 
dock marknadsandelar från slutet av 1960-talet och framåt. I jämförelse med 
affärsbankerna var de allra flesta sparbanker mycket mindre organisationer 
med mindre resurser och kapacitet för storskaliga finansieringslösningar som 
storföretagen ofta efterfrågade, men också för marknadsföring, 
produktutveckling och den så kostsamma infrastrukturen.  

Vi ska i ett senare avsnitt återkomma till de organisatoriska 
förändringarna inom den svenska sparbanksrörelsen men ska här kort 
konstatera att de allra flesta av de stora sparbankerna i början av 1990-talet 
gick samman till en ny bank, Sparbanken Sverige AB, som i juridisk mening 
var en affärsbank i aktiebolagsform. Det förklarar också varför det svenska 
banksystemet sedan dess helt domineras av en bankkategori, affärsbanker i 
aktiebolagsform, och inte längre två bankkategorier – affärsbanker och 
sparbanker (se tabell 3.4).  

Också Föreningsbankerna, tidigare Jordbrukskassorna, omvandlades från 
sin ursprungliga kooperativa form till en rent affärsdrivande affärsbank i 
aktiebolagsform, Föreningsbanken AB. Den banken gick sedan 1997 
samman med Sparbanken Sverige AB, och FöreningsSparbanken AB 
bildades.  
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Tabell 3.4. Marknadsandelar på den svenska utlånings- och 
inlåningsmarknaden, 1980-2015, procent 
År Affärsbanker Sparbanker Föreningsbanker 

Utlåning 
1980 64 28 8 
1985 71 23 6 
1990 66 21 5 
1995 94 6 . 
2000 94 6 . 
2005 96 4 . 
2010 95 5 . 
2015 93 7 . 

Inlåning 
1980 62 31 7 
1985 64 29 7 
1990 66 26 8 
1995 93 7 . 
2000 95 5 . 
2005 95 5 . 
2010 94 6  
2015 93 7 . 
Källa: Bankstatistiken, SCB och Bank- och finansstatistik, Svenska 
Bankföreningen.  

Tre affärsbanker – den statliga PK-banken, Skandinaviska Enskilda 
Banken,  och Handelsbanken - intog en dominerande ställning bland de 
svenska affärsbankerna vid 1980-talets början. Dessa tre storbanker hade 
tillsammans ungefär 75 procent av såväl den svenska in– som 
utlåningsmarknaden. Övriga affärsbanker var betydligt mindre aktörer med 
marknadsandelar upp till 5-6 procent som mest (se tabell 3.5.) 



 85

Tabell 3.5. Marknadsandelar på affärsbanksmarknaden för de svenska 
affärsbankerna 1980, procent  
Bank Tillgångar Utlåning till 

allmänheten 
Inlåning från 
allmänheten 

PK-banken 26 27 36 
Skandinaviska 
Enskilda Banken 

26 26 22 

Handelsbanken 24 24 20 
Götabanken 6 7 6 
Sparbankernas Bank 6 2 2 
Sundsvallsbanken 2 3 3 
Skånska Banken 2 2 2 
Uplandsbanken 2 2 2 
Wermlandsbanken 2 2 2 
Östgötabanken 1 2 2 
Föreningsbankernas 
Bank 

1 1 0,2 

Skaraborgsbanken 1 1 2 
Jämtlands Folkbank 0,3 0,4 0,4 
Bohusbanken 0,2 0,1 0,1 
Summa, mdr 297 151 165 
Källa. Bankstatistiken, SCB.  

Om vi sen tittar på marknadsandelarna 2015 ser vi att en ny storbank har 
tillkommit – Swedbank – det vill säga den bank som först bildats 1997 under 
namnet FöreningsSparbanken och som 2003 bytte namn till Swedbank. 
Sveriges fyra storbanker hade 2015 ungefär 80 procent av marknaden för in- 
och utlåningen till den svenska allmänheten. Med undantag av Danske Bank 
hade övriga affärsbanker på den svenska marknaden mycket små 
marknadsandelar (tabell 3.6). Det är de stora affärsbankerna, med rötter 
tillbaka till 1800-talet, som fortfarande helt dominerar den svenska 
bankmarknaden. I andra sammanhang har det konstaterats att många av de 
svenska storföretagen har haft en mycket stark förmåga till långsiktig 
överlevnad och förnyelse, och att det är det som gör att Sverige fortfarande 
är en ekonomi som i många avseenden präglas av ett antal, internationellt 
orienterade storföretag. Även flera av de stora svenska bankföretagen har 
således uppvisat en liknande förmåga till långsiktighet och förnyelse.  
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Tabell 3.6. Marknadsandelar på affärsbanksmarknaden för svenska 
bankaktiebolag och utländska bankers filialer i Sverige 2015, procent 
Bank Tillgångar Utlåning till allmänheten Inlåning från 

allmänheten  
SEB 22 31 21 
Handelsbanken 22 21 23 
Nordea 21 12 17 
Swedbank 16 12 18 
Danske Bank 8 9 5 
SBAB 2 2 2 
Länsförsäkringar 
Bank 

1 1 2 

Landshypotek Bank 1 2 0,3 
DNB bank 1 1 1 
Skandiabanken 1 1 1 
Övriga 5 8 10 
Summa, mdr 8398 3517 3320 
Källa: Bank- och finansstatistik, Svenska Bankföreningen. 

Vi kan också konstatera att den ökade koncentrationsgraden till ett färre 
antal banker, som varit ett faktum under i stort sett hela 1900-talet, faktiskt 
har avstannat eller till och med gått tillbaka något sedan 1980 (tabell 3.7).  

Tabell 3.7. Koncentrationsgraden för de 3, 5 och 10 största affärsbankerna 
1980 respektive bankaktiebolag 2015 
 Tillgångar Utlåning Inlåning 
 1980 2015 1980 2015 1980 2015 
3 största 76 65 77 64 78 61 
5 största 88 89 86 85 86 84 
10 största 97 95 97 92 97 90 
Källa: Bankstatistiken, SCB och Bank- och finansstatistik, Svenska 
Bankföreningen. 

Det sammanlagda antalet affärsbanker har ökat kraftigt under de senaste 
decennierna (se tabell 3.8.). De banker som tillkommit är framför allt så 
kallade nischbanker, inriktade på en viss kundkategori, eller banker 
kopplade till annan kommersiell verksamhet, som till exempel ICA-banken, 
IKANO Bank med flera. I ett helhetsperspektiv, sett till de volymer av 
finansiella tjänster som de nya bankerna hanterar, är de nya bankerna av 
mycket marginell betydelse. Den kraftiga ökningen av antalet 
affärsbankskontor mellan 1990 och 1995 är helt avhängig bildandet av  
Sparbanken Sverige AB, då de tidigare sparbankskontoren i formell mening 
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blev affärsbankskontor. Generellt sett har det funnits en mycket stark 
tendens till att affärsbankerna har minskat antalet bankkontor i Sverige över 
tid. Det enda undantaget från strategin att minska antalet fysiska bankkontor 
och istället styra över sina kunder till internettjänster utgörs av 
Handelsbanken som 2015 fortfarande hade 463 bankkontor runtom i 
Sverige, det vill säga ganska precis en tredjedel av alla affärsbankskontor i 
landet.  

Tabell 3.8. Antalet affärsbanker och bankkontor på den svenska marknaden 
samt antal invånare per affärsbankskontor, 1980–2015 
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Affärsbanker1 14 15 21 30 47 56 64 69 
Bankkontor2 1493 1451 1366 2252 1790 1705 1701 1500 
Antal invånare 
per bankkontor 

5571 5760 6289  3924  4950  5306  5536  6567  

Antal invånare 
Sverige, milj. 

8,318 8,358  8,591  8,837  8,861  9,047  9,416  9,851  

Källa: Bankstatistiken, SCB.  
Anm. 1. Affärsbanker inkl. utländska banker och filialkontor samt 
medlemsbanker och deras kontor. 1990 – 9 utländska banker, 1995 – 11 
utländska banker, 2010 – 29 utländska banker och 2 medlemsbanker, 2015 – 
29 utländska banker och 2 medlemsbanker.  
2. Inklusive huvudkontor. 

3.7. De utländska bankernas etableringar 
Danske Bank köpte 1997 provinsbanken Östgötabanken (tidigare 
Östergötlands Enskilda Bank) av företagar- och ägarfamiljen Lundbergs, 
som i sin tur hade sin ursprungliga bas i Norrköping, och fick på köpet ett 
omfattande kontorsnät. Danske Banks inbrytning på den svenska marknaden 
utgör det enda undantaget från regeln om att den svenska bankmarknaden 
domineras av svenska banker. De omfattande omregleringarna av den 
svenska bankmarknaden under 1980-talet innefattade också åtgärder för att 
få fler utländska aktörer att etablera bankverksamhet i Sverige. Redan 1974 
hade utländska banker tillåtits öppna så kallade representationskontor med 
begränsad verksamhet i Sverige men de faktiska effekterna var ringa. 
Betydligt större effekt fick den nya lagstiftning som trädde i kraft 1986, mitt 
i 1980-talets omfattande omregleringsvåg och mitt under en kraftig 
högkonjunktur. Nu skulle utländska banker tillåtas etablera dotterbolag i 
Sverige och bedriva fullskalig bankverksamhet. Tolv nya utländska banker 
etablerade också banker i Sverige under 1986. Fem av bankerna var från 
Frankrike (Crédit Lyonnais, Banque Paribas, Banque Nationale de Paris, 
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Bank Société Générale, Banque Indosuez), två från USA (Citibank och 
Manufacturers Hanover Bank), två från Finland (Okobanken och 
Kansallisbanken), två från Norge (Den Norske Creditbank och Christiania 
Bank) och en från Nederländerna (ABN Bank). Av dessa tolv banker 
etablerade sig alla utom en i Stockholm.94  

Efter 1980-talets första etableringsvåg av utländska banker avstannade 
det utländska intresset för den svenska marknaden snabbt. Ett par av de 
franska bankerna, Banque Paribas och Banque National de Paris, hade stora 
lönsamhetsproblem och la efter bara ett par år ned sina verksamheter i 
Sverige. Under 1990-talets djupa svenska ekonomiska kris var de utländska 
bankernas intresse för att etablera bankverksamhet i Sverige fortsatt svagt. 
Inför Sveriges inträde i EU fanns det förväntningar om att fler banker 
återigen skulle vara intresserade av att etablera sig på den svenska 
marknaden, och framför allt erbjöd Stockholm både potentiella kunder bland 
hushåll och företag samtidigt som det fanns relativt gott om högutbildad 
arbetskraft. Från senare delen av 1990-talet fram till 2015 har antalet 
utländska banker på den svenska marknaden också ökat stadigt och numera 
bedriver ett 30-tal utländska banker, med Danske Bank i spetsen  verksamhet 
i Sverige. Alla dessa utländska banker har lokaliserat sina verksamheter till 
Stockholm.95  

Även under 2000-talet har de utländska bankernas relativt begränsade 
betydelse på den svenska marknaden uppmärksammats i ekonomisk-
politiska sammanhang. I bilagan om den finansiella sektorns roll till 2008 års 
långtidsutredning fastslogs att det fanns goda skäl till att uppmuntra fler 
utländska etableringar och till och med att tillgripa policyåtgärder. 
Argumentet var att Sverige hade en koncentrerad bankmarknad och att 
forskning visade att närvaron av fler utländska banker skulle bidra till både 
ökad konkurrens (det vill säga lägre priser) och en positiv långsiktig 
utveckling av den finansiella sektorn. I linje med de samtida argumenten för 
att stödja Stockholms utveckling till ett finansiellt centrum i norra Europa 
konstaterade utredningen att ”ett konkurrenskraftigt finansiellt centrum 
behöver fler utländska finansiella företag.”96  

Flertalet av de utländska banker som etablerat sig i Sverige och 
Stockholm hade, åtminstone initialt, förmögna privatpersoner och 
storföretag, som sina främsta målgrupper för den svenska verksamheten. Sett 
till det faktum att Stockholm har haft en mycket stor potentiell kundkrets av 
just förmögna privatpersoner, och att en allt större del av de svenska 
storföretagen styrs via huvudkontoren i Stockholm, var det en till synes 
självklar ambition. Inte desto mindre har det visat sig vara en föga 

                                                      
94 Karmteg & Olsson (1998), s. 27.  
95 SOU 1992:19, s. 107, Karmteg & Olsson (1998), s. 27-29 och Svenska Bankföreningen 
(2016). 
96 SOU 2008:12, s. 19.  
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framgångsrik strategi. De svenska bankerna har behållit sitt starka grepp om 
både hushållens och företagens bankaffärer. De utländska bankernas 
marknadsandel på den svenska in- och utlåningsmarknaden var 2015 
fortfarande mindre än 10 procent.97  

3.8. Provinsbankerna vid vägs ände98 
I början av 1980-talet återstod sex provinsbanker som alla hade ett uttalat 
regionalt fokus med sin verksamhet – Sundsvallsbanken, Skånska Banken, 
Uplandsbanken, Wermlandsbanken, Östgötabanken och Skaraborgsbanken. 
Provinsbankerna hade stadigt minskat i kvantitativ betydelse under hela 
efterkrigstiden och svarade nu för drygt 10 procent av samtliga affärsbankers 
in- och utlåning på den svenska marknaden. Flera stora strukturaffärer under 
1980-talet satte sedan i princip punkt för provinsbankernas historia. Därmed 
förlorades också det regionala perspektivet som en vägledande princip inom 
det svenska bankväsendet. När de regionala affärsbankerna bildades under 
1800-talet var syftet att dessa skulle betjäna en enskild region eller en stad 
med omgivande landsbygd. Dessa provinsbanker fungerade i praktiken som 
en form av motvikt till den storstadskoncentration som snabbt gjorde sig 
gällande redan i slutet av 1800-talet.  

Den 1 januari 1986 gick Uplandsbanken och Sundsvallsbanken samman 
till Nordbanken. Det var två delvis olika typer av affärsbanker som gick 
samman. Sundsvallsbanken hade en mycket stark lokal och regional 
näringslivsförankring med flera stora norrländska industriföretag bland sina 
kunder. Samtidigt hade Sundsvallsbanken tidigt etablerat kontor i Stockholm 
och agerade också ombud åt andra, mindre banker med säte i de norra 
delarna av Sverige. Uplandsbanken å sin sida hade gradvis utvidgat sitt 
geografiska verksamhetsområde, sin provins, och under efterkrigstiden 
omfattade det inte bara Uppland utan också Västmanland, södra Dalarna och 
Gästrikland. Från mitten av 1970-talet och fram till fusionen med 
Sundsvallsbanken riktade sig sedan Uplandsbanken åt att exploatera den 
snabbt växande bostads- och fastighetsmarknaden i Stockholm. De två 
bankerna förenades således i ett starkt intresse av en ökad närvaro och fler 
affärer i Stockholm, i första hand på företagssidan men också vad avsåg 
hushållsmarknaden.99  

Bankinspektionen och dess generaldirektörer, särskilt Kurt Wulff och 
senare även Sten Walberg, var aktiva för att förhindra att de relativt sett små 
provinsbankerna skulle köpas upp av storbankerna. Man hade gjort 
informella överenskommelser från Bankinspektionens sida med bland andra 

                                                      
97 Karmteg & Olsson (1998), s. 28-29 och Svenska Bankföreningen (2016).  
98 Avsnittet bygger, om inte annat anges, på Petersson (2004).  
99 Ullenhag (1990), s. 95-102.  
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Skandinaviska Banken och Handelsbanken om att de inte skulle försöka 
köpa någon av provinsbankerna. Även den omstridde riksbankschefen Per 
Åsbrink var omtalat mån om att försvara de mindre provinsbankernas 
överlevnad gentemot de stora affärsbankerna. Denna informellt utformade 
restriktion, eller gentlemannaöverenskommelse om man så vill, 
respekterades fram till mitten av 1980-talet. Investmentbolaget Custos hade 
redan under 1970-talet börjat förvärva betydande aktieposter i flera av 
provinsbankerna, och var när Nordbanken bildades den enskilt störste 
aktieägaren i Uplandsbanken. Företagsledningen i Custos hade då försökt få 
till stånd fusioner även med Skaraborgsbanken och med Wermlandsbanken, 
utan att lyckas.100 

Också ett annat investmentbolag, det stockholmsbaserade Proventus, gav 
sig i mitten av 1980-talet in på den svenska bankmarknaden. I februari 1985 
blev Proventus enskilt störste ägare i landets fjärde största affärsbank, 
Götabanken. Under återstoden av året lyckades Proventus, efter en rad 
transaktioner, köpa ytterligare stora aktieposter i Götabanken och det hela 
kallades av Dagens Industri för ”årets mest uppmärksammade börsaffär”. 
Det som främst väckte uppmärksamhet var att Proventus, i likhet med 
Custos, ville utöva en aktiv ägarpolitik i banken. Praxis var vid denna tid, 
och är i hög grad fortfarande, att ägarna i bankerna håller sig passiva och inte 
utövar ett aktivt ägande med synpunkter på affärsstrategier och liknande. 
Också Bankinspektören Sten Walberg uttryckte sitt missnöje och sin skepsis 
mot Proventus och den nya typen av aktiva bankägare.  

Proventus avsikt med köpet av aktierna i Götabanken var inledningsvis 
att det skulle vara en kortsiktig investering och att efter en värdehöjning 
skulle ta hem vinsten. Börskursen på Götabanksaktien rusade under 1986, 
inte minst efter att flera andra affärsbanker, däribland den statliga PK-
banken, visat intresse för att köpa Proventus aktiepost. Samtidigt pågick ju 
omregleringen av den svenska bankmarknaden varför optimismen och 
förväntningarna om fortsatt stark tillväxt inom den finansiella sektorn var 
mycket höga. Proventus beslöt sig för att skapa en ny finansiell koncern – 
GotaGruppen.  

 Hösten 1986 förvärvade Proventus B & B Invest, som i sin tur ägde 53 
procent av aktierna i en annan provinsbank – Wermlandsbanken. Missnöjet 
bland en del av de andra aktieägarna i Wermlandsbanken var dock starkt, 
särskilt hos de med historiskt sett stark lokal och regional förankring. De 
värmländska ägarintressena, med tidningsfamiljen Ander som främsta och 
mest högljudda representant, kontrollerade tillsammans lite mer än 10 
procent av aktierna och kunde därmed stoppa banken från att helt  slukas av 
GotaGruppen. Misstroendet var mycket utbrett mot vad som ansågs vara 
kortsiktiga finanskapitalister och yuppiesar från Stockholm, det vill säga 
Proventus ledning med Gabriel Urwitz och Robert Weil i spetsen. 
                                                      
100 Ullenhag (1990), s. 181, Wallander (1998), s. 94 och Mattsson (2002), s. 341 
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Bankinspektören Walberg påtalade återigen behovet av att det fanns också 
regionala affärsbanker men lade till att Proventus visat sig vara både 
skickliga och ansvarstagande bankägare. Efter hand lade sig kritiken mot 
Proventus, inte minst efter att Proventus förklarat att man inte avsåg köpa 
upp hela Wermlandsbanken och att de regionala marknaderna, som till 
exempel Värmland, var fortsatt viktiga även för den nya finansiella 
koncernen GotaGruppen.  

Ett par år senare, 1988, förvärvades aktiemajoriteten i ytterligare en 
provinsbank, denna gång Skaraborgsbanken. Säljare var familjen Lundberg, 
huvudägare i Östgötabanken. Därmed hade Proventus och GotaGruppen 
förvärvat tre tidigare självständiga provinsbanker. Bankerna ägdes av 
GotaGruppen med säte och huvudkontor i Stockholm. Men samtidigt fanns 
det kvar en omfattande regional organisation, med till exempel regionala 
huvudkontor och styrelser, i de orter och regioner där de tre bankerna hade 
sitt historiska ursprung, det vill säga Göteborg, Värmland och Skaraborg. Nu 
ville koncernledningen slå samman de tre bankerna till en bank – Gota Bank 
- och samla huvuddelen av ledningsorganisationen till Stockholm. 
Kostnadsbesparingar angavs som huvudmotivet till koncentrationen till 
Stockholm men också det faktum att den direkta kommunikationen med 
olika typer av beslutsfattare, inte minst politiker, underlättades av en samlad 
lokalisering till Stockholm.  

För att den nya Gota Bank skulle bli verklighet krävdes också att de 
utestående minoritetsandelarna i Wermlandsbanken och Skaraborgsbanken 
kunde köpas upp. Denna gång lyckades inte de regionala intressena i 
Värmland skapa någon opposition mot planerna, som denna gång i praktiken 
skulle innebära en tydlig nedmontering av de regionala organisationerna i 
Värmland och en koncentration till Stockholm. Senhösten 1989 hade 
GotaGruppen förvärvat drygt 90 procent av aktierna i båda bankerna och 
tvångsinlösen av resterande aktier begärdes. GotaGruppen bytte därefter 
namn till enbart Gota och fokuseringen på att växa på den stockholmska 
fastighetsmarknaden tilltog ytterligare, vilket i sin tur skulle leda till en av de 
största finansiella konkurserna i svensk historia.  

I september 1992 ställde finanskoncernen Gota AB in sina betalningar. I 
och med Gotas kris utvecklades sig den dittills begränsade finanskrisen till 
en systemkris för hela det svenska finansiella systemet. Regeringen 
tillkännagav omedelbart efter beskedet om Gotas betalningsinställelse att den 
garanterade Gota Banks alla förpliktelser. Inom ett par veckor utsträcktes 
denna statliga garanti till att gälla alla svenska banker. Moderbolaget Gota 
omfattade dock inte av garantin utan försattes kort därefter i konkurs. I 
december samma år förvärvade staten aktierna i Gota Bank från konkursboet 
och Bankstödsnämnden (eller ”bankakuten” som den kallades i dagligt tal) 
administrerade och utövade det statliga ägandet av Gota Bank från och med 
maj 1993. De större nödlidande krediterna flyttades till avvecklingsbolaget 
Retriva (som var motsvarigheten till Securum som tog hand om 
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problemkrediterna i Nordbanken) och själva bankverksamheten inklusive 
kontorsrörelsen såldes till Nordbanken, som i det läget var helägt av staten. 
Därmed upphörde Gota Bank, som var landets femte största affärsbank, att 
existera. 

Nordbanken inledde därefter, i slutet av 1990-talet, återigen en ny 
uppköpsfas, med köp av banker i Finland (Merita), Norge (Kreditkassen) 
och Danmark (Unibank), skapades den nordiska bankkoncernen Nordea. 
Banken hade fram till 2018 sitt huvudkontor i Stockholm då det flyttades till 
Helsingfors. Huvudägare i banken var då sedan ett par år den finska 
försäkringskoncernen Sampo.  

Efter skapandet av Gotakoncernen under andra hälften av 1980-talet 
återstod endast två fristående provinsbanker, Skånska Banken och 
Östgötabanken. År 1990 lyckades dock Handelsbanken, som under flera 
decennier främst förlitat sig på organisk tillväxt, köpa Skånska Banken efter 
att den dominerande ägarfamiljen Roos hamnat i ekonomiska svårigheter. 
Sedan dröjde det till 1997 innan den sista provinsbanken, Östgötabanken, 
köptes av den Danske Bank, som efter en offensiv satsning på den svenska 
marknaden lyckats etablera sig som Sveriges femte största affärsbank.  

3.9. Från lokala och regionala sparbanker till det 
stockholmsbaserade och börsnoterade Swedbank 
I början av 1990-talet bildades en ny stor affärsbank i Sverige - Sparbanken 
Sverige AB. Det var sammanlagt elva regionala sparbanker som i ett första 
skede ombildade sig till bankaktiebolag och därefter gick samman till 
Sparbanken Sverige AB. Samtidigt med ombildandet till bankaktiebolag 
hade de elva sparbankerna bildat varsin sparbanksstiftelse, som i sin tur ägde 
Sparbanken Sverige AB. Ett par år senare, 1995, börsnoterades Sparbanken 
Sverige. 

De svenska sparbankerna var i likhet med provinsbankerna i hög grad 
inriktade på lokala och regionala marknader. De allra flesta sparbanker var 
dock under lång tid betydligt mindre än både provinsbankerna och de 
storstadsbaserade affärsbankerna. Efter mellankrigstidens turbulens på de 
svenska finansiella marknaderna hade sparbankerna vuxit fram som en rejäl 
utmanare till de mer risktagande och näringslivsinriktade affärsbankerna. År 
1945 hade sparbankerna ungefär 40 procents marknadsandel på såväl in- 
som utlåningsmarknaden. Från 1960-talets början så tappade dock 
sparbankerna alltmer mark till affärsbankerna, som inte tvekade att använda 
sig av de finansiella innovationer, framför allt vad gäller olika typer av 
sparprodukter riktade mot den snabbt växande arbetar- och medelklassen, 
som utvecklats av sparbankerna.  
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Ett sätt för sparbankerna att möta den hårdnande konkurrensen från 
affärsbankerna var att fusionera till större organisatoriska enheter. Mellan 
1960 och 1970 minskade antalet sparbanker från 434 till 273 stycken. Även 
under 1970-talet var fusionsaktiviteten intensiv och 1980 var antalet 
sparbanker nere i 164 stycken.101 1968 års samordnade banklagstiftning 
utjämnade de formella skillnaderna mellan de olika banktyperna på den 
svenska marknaden, det vill säga affärsbanker, sparbanker och 
föreningsbanker. Alla tre kategorier skulle nu ges formellt sett likartade 
förutsättningar att konkurrera.102  

Det var dock framför allt affärsbankerna som tog marknadsandelar även 
efter att den nya banklagstiftningen införts. År 1980 hade sparbankernas 
marknadsandel på in- och utlåningsmarknaden minskat från 40 procent 1945 
till ungefär 30 procent. Den interna diskussionen inom den svenska 
sparbanksrörelsen om hur sparbankerna borde hantera framtidens 
utmaningar var mycket intensiv under 1980-talet, och konflikterna mellan 
olika regioner och framför allt mellan storstadssparbanker och 
glesbygdssparbanker tilltog alltmer.  

Stockholms stads sparbank, grundad redan 1821, hade under lång tid 
varit Sveriges enskilt största sparbank och svarade för knappt 10 procent av 
alla svenska sparbankernas inlåning under efterkrigstiden. I slutet av 1970-
talet gick Stockholms stads sparbank samman med Stockholms läns 
sparbank till Sparbanken Stockholm och avståndet mot de andra 
sparbankerna växte nu ytterligare vad gällde affärsvolymerna. Samtidigt med 
det samgåendet hade förhandlingar inletts om en helt ny typ av fusion inom 
sparbanksrörelsen. Tidigare hade sparbanker alltid fusionerat med andra, 
geografiskt närliggande sparbanker. Nu förde Sparbanken Stockholm 
förhandlingar med landets näst största sparbank, Länssparbanken Göteborg, 
som i sin tur var en sammanslagning av landets äldsta sparbank – Göteborgs 
sparbank grundad 1820 – och Göteborgs och Bohus läns sparbank. Även 
landets sjätte största sparbank, Sparbanken Malmöhus, var med i 
diskussionerna om en ny och för svenska förhållanden dittills aldrig skådad 
stor sparbank, men den skånska sparbanken klev av det tilltänkta samarbetet. 
Resultatet blev att i februari 1982 presenterades den nya sparbanken som 
gick under namnet Första Sparbanken, en sammanslagning mellan 
sparbankerna i Stockholm och Göteborg och med huvudkontor i Stockholm. 
Första Sparbanken var sett till den totala affärsvolymen, landets fjärde 
största bank – alla banker inräknade.103  

Skapandet av Första Sparbanken väckte starka, huvudsakligen negativa, 
reaktioner hos andra regionala sparbanker som fram till dess också de 
fusionerat, men i betydligt makligare takt och med inte lika tydligt uttalade 

                                                      
101 Cronbladh (1993).  
102 Larsson (1998), s. 159-160.  
103 Körberg (1999), s. 48-57. Se även Forsell (1992).  
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ambitioner som Första Sparbanken om att vilja konkurrera med de stora 
affärsbankerna, inte minst om de stora företagskrediterna. Första 
Sparbankens målsättning var att kunna erbjuda ett lika brett utbud av 
finansiella tjänster som de stora affärsbankerna gjorde, och man var inte 
heller främmande för att ombilda sig till ett aktiebolag, för att kunna ta in 
mer riskkapital och bli ett intressant investeringsobjekt för svenska och 
utländska institutionella placerare. Motreaktionen på Första Sparbankens 
något oväntade fusionsdrag var att fler storregionala, i betydelsen 
länsöverskridande, sparbanker bildades, till exempel Sparbanken Alfa som 
omfattade sparbanker från fem län; Värmland, Skaraborg, Jönköping, 
Östergötland och Finnveden i Småland. Ett annat resultat var att sparbanker 
började konkurrera på varandras hemmamarknader, en företeelse som hade 
varit i princip oacceptabel inom sparbanksrörelsen ända sedan de första 
sparbankerna bildades under tidigt 1800-tal. Således öppnade till exempel 
Första Sparbanken kontor i Uppsala och jagade kunder på Uppsala 
sparbanks ”hemmamarknad”, samtidigt som Uppsala sparbank, men också 
flera andra sparbanker, öppnade kontor i Stockholm. Gemensamt för de 
”främmande” sparbankernas etablering i Stockholm var naturligtvis en stark 
önskan om att öka sin kreditgivning till kommersiella aktörer, och framför 
allt att tjäna pengar på den stockholmska fastighetsmarknaden, som under 
1980-talets senare del stadigt slog nya tillväxtrekord.  

Sparbanken Sverige AB, som alltså bildades 1992, var delvis ett resultat 
av de stora förluster som Första Sparbanken, men också en rad andra 
sparbanker, hade gjort när luften gick ur fastighetsmarknaden i Stockholm. 
Men samtidigt hade det alltså förts diskussioner om att ombilda sparbanker 
till bankaktiebolag redan innan krisen. Ytterligare sparbanker, förutom de 
elva som bildade Sparbanken Sverige AB, har efterhand ombildats till 
bankaktiebolag, och antalet fristående sparbanker var 2015 endast 47 
stycken (se tabell 3.9).  
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Tabell 3.9. De 10 största sparbankerna 1980 och 2015, inlåning i mkr och 
andel i procent av total sparbanksinlåning 
Sparbank  1980 Sparbank 2015 
 mkr %  mkr % 
Sparbanken Stockholm 7756 9 Sparbanken Nord 15443 10 
Länssparbanken Göteborg 4956 6 Sörmlands 

Sparbank 
9880 7 

Sparbanken Kronan 3742 4 Sparbanken Syd 6724 5 
Jönköpings Läns Sparbank 3568 4 Falkenbergs 

Sparbank 
6726 4 

Sparbanken Östergötland 3548 4 Sparbanken i 
Enköping 

6480 4 

Sparbanken Malmöhus 3313 4 Roslagens 
Sparbank 

6724 4 

Sparbanken Västra Skåne 3034 4 Orusts Sparbank 6310 4 
Örebro Läns Sparbank 2592 3 Westra Wermlands 

Sparbank 
6263 4 

Sparbanken Mälardalen 2556 3 Sparbanken i 
Karlshamn 

5192 4 

Länssparbanken Dalarna 2541 3 Sparbanken Västra 
Mälardalen 

4951 3 

Summa inlåning alla 
sparbanker, mkr 

86508  Summa inlåning 
alla sparbanker, 
mkr 

151185  

Källa: Statistisk årsbok, SCB och Bankerna i Sverige 2015, Svenska 
Bankföreningen. 
Anm. Sparbanker som bedrivs i aktiebolagsform ingår ej i tabellen.  
 

Sammantaget hade de sparbanker som fortfarande drivs i dess 
ursprungliga associationsrättsliga form, det vill säga en typ av stiftelser, år 
2015 mindre än 10 procent av den svenska in- och utlåningsmarknaden. De 
fristående sparbankerna, både de som drivs i aktiebolagsform och de som 
drivs i stiftelseform, har i mycket hög utsträckning behållit sin lokala och 
regionala prägel där såväl in- som utlåning är starkt geografiskt fokuserad till 
det egna verksamhetsområdet.  

Men även en annan av den svenska bankmarknadens lokalt präglade och 
förankrade bankkategorier, föreningsbankerna, har i likhet med stora delar 
av sparbanksrörelsen tappat sin lokala och regionala prägel, till förmån för 
Stockholm. År 1997 gick, vilket beskrivits ovan, Föreningsbanken samman 
med Sparbanken Sverige och FöreningsSparbanken bildades, en bank som 
2006 bytte namn till Swedbank.  

Under perioden 1980 till 2015 omvandlades således den svenska 
sparbanksrörelsen i flera grundläggande avseenden och beslutsmakt 
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omlokaliserats från de lokala och regionala nivåerna till den centrala nivån, 
det vill säga Stockholm. Bildandet av det som idag är Swedbank förutsatte 
en sådan centralisering och koncentration av sparbanksrörelsens resurser, 
framför allt finansiella och personella resurser. Utan en sådan koncentration 
hade inte Swedbank kunnat konkurrera med de andra stora affärsbankerna.  

Under efterkrigstiden, framför allt under 1960-, 1970- och 1980-talen 
växte både den regionala och den centrala nivån inom sparbanksrörelsen i 
styrka och betydelse, på bekostnad av den lokala nivån. Stora regionala 
sparbanker bildades genom att en lång rad små lokala sparbanker köptes upp 
samtidigt som gemensamma organ som Sparbankernas Bank och 
Sparbanksföreningen, båda med säte i Stockholm, gjordes till språkrör för 
hela sparbanksrörelsens långsiktiga utveckling. Sparbankernas Bank, som 
var sparbanksrörelsernas ”centralbank”, hade som ambition att utveckla 
framför allt sparbankernas kreditgivning till näringslivssektorn. 
Sparbanksföreningen var däremot mer angelägen om att sparbankerna skulle 
hålla sig till sina traditionella kundgrupper bland hushåll och kommuner. 
Trots att de två centrala sparbanksorganisationerna skiljde sig åt i sina 
analyser av hur framtidens utmaningar skulle bemötas, så var de ense om att 
sparbankerna borde organisera sig till större, och vad man ansåg vara 
slagkraftigare, organisatoriska enheter.  

I och med bildandet av Sparbanken Sverige, och senare 
FöreningsSparbanken, utraderades i princip den regionala nivån inom 
sparbanksrörelsen. Inom den nya banken fanns det bara två nivåer; den 
lokala och den centrala. I allt väsentligt har viktiga ledningsfunktioner, som 
under efterkrigstiden byggts upp på regional nivå runtom i Sverige, från och 
med 1990-talet koncentrerats till Stockholm.  

De fristående sparbankerna ute i landet och Swedbank är dock 
fortfarande starkt beroende av varandra, och binds samman av omfattande 
samarbetsavtal. Swedbank behöver sparbankerna för att kunna nå kunder i 
hela Sverige, och de fristående sparbankerna är beroende av de finansiella 
tjänster och de tekniska system som bara Swedbank har ekonomiska och 
personella resurser att utveckla.  

3.10. Bankerna i Stockholm 
Betydelsen för banker och andra företag av att vara lokaliserade i omedelbar 
närhet till andra ekonomiska aktörer, till beslutsfattare inom näringsliv och 
politik, har inte på något sätt minskat över tid, trots att de tekniska 
förutsättningarna för kommunikation via andra sätt än personliga möten 
utvecklats. Ser vi till de svenska företag som varit noterade på 
Stockholmsbörsen är trenden sedan mitten av 1900-talet tydlig; allt fler 
företag lokaliserar sina huvudkontor till Stockholm. I mitten av 1970-talet 
hade knappt hälften av dessa företag sina huvudkontor i Stockholm men 
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andelen ökade till tre fjärdedelar fram till 2010 (tabell 3.10). Det är också en 
mycket tydlig tendens att Stockholm under de senaste decennierna attraherat 
huvudkontor från alla delar av Sverige, inklusive de två storstadsområdena 
kring Göteborg och Malmö (Skåne). Från mitten av 1920-talet till mitten av 
1970-talet hade Göteborg och Malmö lyckats hålla jämna steg med 
Stockholm avseende lokaliseringen av huvudkontor, men det har de således 
inte gjort under tiden därefter.  

Tabell 3.10. Geografisk fördelning av börsnoterade företags huvudkontor 
inom Sverige 1975 och 2010, procent 
 1975 2010 
Stockholm 45 74 
Göteborg 9 4 
Skåne 12 3 
Övriga Sverige 34 19 
Källa: Petersson (2012), s. 59.   
Anm. Population: 1975 – 103 bolag. 2010 - 61 bolag, samtliga på Large 
Cap-listan.  

När vi delar in de börsnoterade företagen i tre kategorier – tillverkning, 
handel och tjänster samt finans (bank-, försäkrings- och investmentföretag) – 
synliggörs två tydliga trendbrott i relation till tidigare tidsperioder. Inom 
kategorin tillverkning ökade andelen med huvudkontor i Stockholm från 35 
till 67 procent mellan åren 1975 och 2010. Den svenska 
tillverkningsindustrin, med sina starka historiska rötter i 
landsbygdsregionerna, styrs i allt högre grad från huvudkontor lokaliserade 
till Stockholm. Den andra kraftiga förändringen ser vi i kategorin finans, där 
nästan alla börsnoterade företag, drygt 90 procent, 2010 hade sitt 
huvudkontor i Stockholm.104  

Lokaliseringen av de svenska affärsbankernas huvudkontor följer inte 
oväntat hela finanssektorns utvecklingsmönster över tid avseende 
huvudkontorens lokalisering. År 1980, när utländska banker ännu inte var 
tillåtna att bedriva bankverksamhet i Sverige, hade 5 av de 14 svenska 
affärsbankerna sitt huvudkontor i Stockholm. År 2015 hade, som 
konstaterades i föregående avsnitt, samtliga de 29 utländska banker med 
verksamhet i Sverige lokaliserat sina nationella kontor i Stockholm. Av de 
38 svenska bankaktiebolagen som bedrev bankverksamhet i Sverige hade 22 
sina huvudkontor i Stockholm. Det stora, och i princip enda undantaget från 
regeln om att lokalisera sitt huvudkontor i Stockholm, utgjordes av de 
sparbanker som numera bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. 
Koncentrationen av huvudkontor, och alla de centrala lednings- och 
specialistfunktioner som i normalfallet ingår i huvudkontoren, är total för de 
                                                      
104 Petersson (2012), s. 61-62.  
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tio största affärsbankerna i Sverige. År 2015 hade alla tio sitt huvudkontor i 
Stockholm (tabell 3.11).  

Tabell 3.11. Bankaktiebolag i Sverige 2015 
Bank Huvudkontor Antal avdelningskontor  

i Sverige 
Handelsbanken Stockholm 463 
SEB Stockholm 168 
Nordea Stockholm 203 
Swedbank Stockholm 275 
Danske Bank Stockholm 36 
SBAB Stockholm 1 
Länsförsäkringar Bank Stockholm 128 
Skandiabanken Stockholm 1 
DNB bank Stockholm 3 
Landshypotek bank Stockholm 19 
Källa: Bank- och finansstatistik 2015, Bankföreningen (2016).  

 
Den eventuellt tilltagande koncentrationen av bankernas organisation kan 

också uttryckas i hur stor andel av deras kontorsnät som är lokaliserade till 
Stockholm och hur denna förändrats över tid. Nationalekonomen Mikaela 
Backman har i en studie om sambanden mellan tillgänglighet till 
banktjänster via fysiska kontor och nyföretagande undersökt den geografiska 
lokaliseringen av alla svenska bankers kontor på kommunnivå. År 1990 hade 
de svenska bankerna 8 procent av sina kontor lokaliserade till Stockholms 
stad och 15 procent till Stockholms län, inklusive Stockholms stad. 
Förändringen över tid har varit relativt måttlig. År 2015 hade andelen alla 
bankkontor i Sverige som var lokaliserade till Stockholms stad ökat med två 
procentenheter, till 11 procent. För hela Stockholms län var andelen 19 
procent, en ökning med fyra procentenheter.105  

Uppgifter om de olika bankernas kontorsnät är numera något bristfälliga 
och/eller svårtillgängliga. Handelsbanken, som varit mest konsekvent av de 
fyra storbankerna i Sverige i att behålla en mycket omfattade kontorsrörelse, 
dessutom med fortsatt kontanthantering på huvuddelen av sina kontor, 
återger dock i sina årsredovisningar i detalj det svenska kontorsnätet. Av 
Handelsbankens sammanlagt 463 avdelningskontor i Sverige var 97 stycken, 
eller drygt 20 procent, lokaliserade till Stockholms län och 47 av de 97 till 
Stockholms stad.106 Andelen är närmast exakt lika stor som 35 år tidigare, år 
                                                      
105 Backman (2015). Under samma period ökade befolkningen, bankernas potentiella 
kundunderlag, i såväl staden som länet med knappt 40 procent, se SCB. Notera att 
uppgifterna avser alla kategorier av banker, inte endast affärsbanker.  
106 Handelsbankens årsredovisning 2015.  
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1980. För de övriga tre storbankerna - SEB, Swedbank och Nordea - finns 
endast uppgifter på bankernas hemsidor. Tydligt är att SEB, med sin 
historiskt sett mycket starka förankring i huvudstaden, fortfarande prioriterar 
Stockholmsmarknaden mycket högt, och har nära en tredjedel av alla sina 
kontor i Stockholmsregionen. Nordeas andel är drygt 20 procent och 
Swedbanks cirka 15 procent.107  

3.11. Humankapitalet 
Under de första decennierna efter andra världskriget fanns det utbredda 
förväntningar om att antalet anställda inom den svenska bank- och 
finanssektorn skulle komma att minska, inte minst som ett resultat av 
teknikens landvinningar. Dessa förväntningar kom på skam, och istället 
ökade det totala antalet anställda, och arbetsuppgifterna i bankerna försköts 
mot alltmer av rådgivning och annan kundservice. Från och med 1980-talet 
och den explosionsartade expansionen på de finansiella marknaderna rent 
generellt, både i Sverige och i många andra länder, fanns inga sådana 
förväntningar om att sysselsättningen inom branschen skulle minska, snarast 
tvärtom. Det ställdes nu höga förhoppningar till att bank- och 
finansmarknaderna skulle bli allt viktigare, inte minst ur 
sysselsättningssynpunkt.  

Än en gång slog dock förväntningarna delvis fel. Det totala antalet 
sysselsatta inom den svenska bank- och finanssektorn har legat stadigt kring 
ett par procent av den totala förvärvsarbetande befolkningen. I ett europeiskt 
perspektiv har den svenska finanssektorn relativt få anställda. Inom EU har 
Storbritannien den ur sysselsättningssynpunkt sett största finanssektorn, med 
närmare 4 procent av arbetskraften sysselsatta inom sektorn medan 
genomsnittet inom hela EU är kring 3 procent. Att Brexit kommer att 
påverka Storbritanniens finansiella sektor ur flera perspektiv, till exempel 
genom att banker och andra finansiella aktörer flyttar arbeten till platser 
inom EU, står klart. Men även i relation till andra så kallade mogna 
ekonomier, det vill säga när länder i forna Östeuropa utesluts, så har Sverige 
en betydligt lägre andel sysselsatta inom bank- och finanssektorn med sina 2 
procent.108  

                                                      
107 Av Nordeas 149 kontor i Sverige för privatkunder, var 12 lokaliserade till Stockholms stad, 
och ytterligare 20 till länet, se www.bank.nordea.se/web-app.hitta- kontor, uppgifterna gäller 
för 22 maj 2018. SEB hade 119 kontor, varav 20 i Stockholms stad och ytterligare 15 i länet, 
se www.seb.se/kundservice/hitta-bankkontor, uppgifterna gäller för 22 maj 2018. Swedbank 
med cirka 220 kontor i Sverige, hade 8 kontor i Stockholms stad och ytterligare 21 kontor i 
Stockholms län, se www.swedbank.se/om-swedbank/kontakta-oss/kontor, uppgifterna gäller 
för 22 maj 2018. 
108 SOU 2008:12, s. 14. Konkurrensverket (2016), s. 75-78 
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Inom banksektorn, om vi utesluter andra finansiella företag och 
försäkringsbolagen, så har det totala antalet anställda, oavsett om de 
anställda arbetade deltid eller heltid, i de banker som verkar i Sverige ökat 
från knappt 32000 år 1980 till drygt 40000 år 2015. Det var ett par år med 
kraftiga nedgångar i antalet anställda i samband med finanskriserna i början 
av 1990-talet. Framför allt gjorde sig storbankerna av med tusentals anställda 
under 1992 och 1993. Även strax efter millennieskiftet, i samband med den 
så kallade IT-kraschen, skedde en markant nedgång i antalet anställda inom 
den svenska banksektorn (se tabell 3.12). Det är också noterbart att de fyra 
storbankerna, som ju alla i hög grad utgår från Stockholm, tillsammans har 
tre fjärdedelar av de bankanställda i Sverige.   

Tabell 3.12. Antalet anställda på den svenska bankmarknaden, 1980–2015 
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Affärs-
banker 

20 058 22 688 26 167 39 450 39 493 34 298 38 431 38 141 

Spar-
banker 

11 536 13 543 14 904 3753 2838 2333 2361 2107 

Föreni
ngs-
banker 

i.u. 3262 4258 . . . . . 

Totalt 31 594 39 493 45 329 43 203 42 331 36 631 40 792 40 248 
Källa: Bankstatistik, SCB och Bank- och finansstatistik, Svenska 
Bankföreningen. 
Anm. Inkl. utländska banker. 

Ett par andra betydligt mer markanta förändringar, med avseende på 
humankapitalet, har dock ägt rum under de senaste decennierna inom den 
svenska bank- och finanssektorn. Den första avser utbildningsnivån bland de 
anställda i bankerna. Bankerna har medvetet inriktat alltmer av sin 
verksamhet på relativt sett avancerade finansiella tjänster, med rådgivning 
till såväl hushåll som företag. I mitten av 1980-talet hade endast 15 procent 
av de bankanställda högre utbildning än gymnasieexamen. År 2010 hade 
andelen bankanställda med eftergymnasial utbildningsexamen ökat till 55 
procent. Det finns också en tydlig tendens till att en allt större andel av den 
högutbildade personalen inom den svenska banksektorn har 
ekonomiutbildning. Drygt 65 procent av de högutbildade bankställda hade 
en ekonomexamen år 2010, att jämföra med drygt 40 procent i mitten av 
1980-talet. Det är framför allt andelen jurister och samhällsvetare som har 
minskat under dessa år.109   

Den andra betydande förändringen avseende humankapitalet avser den 
fortsatta koncentrationen av andelen anställda till Stockholm. På grund av 
återkommande omläggningar i statistiken är det inte möjligt att göra helt 
                                                      
109 Jungerhem & Larsson (2016).  
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konsistenta långa tidserier, men tendensen är ändå tydlig: en allt större andel 
av de anställda inom den svenska bank- och finanssektorn arbetar i 
Stockholm. I början av 1970-talet var andelen kring 40 procent. I början av 
1980-talet hade andelen ökat till cirka 45 procent och var år 1990, när 
Stockholms fastighetsmarknad hade varit i fokus för bank-och 
finansbranschen under ett antal år, uppe i närmare 50 procent. Därefter 
minskade andelen i samband med 1990-talskrisen och IT-kraschen men den 
långsiktiga tendensen är ökande. År 2015 arbetade cirka 55 procent av de 
anställda inom den svenska bank- och finanssektorn i Stockholm.110  

Tabell 3.13. Antal anställda inom finans- och försäkringsverksamhet 2008-
2015 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sverige 91135 88887 89789 90068 90348 91025 91960 92600 
Stockholms 
län 

48914 47756 48734 49554 49916 50400 51043 51914 

Stockholms 
stad 

40340 39505 41038 41960 42119 42961 41150 41574 

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB. 
 

Det är tydligt att Stockholm fortsätter att vara ett allt starkare centrum för 
den svenska kunskapsintensiva tjänstesektorn, inklusive bank- och 
finanssektorn. Stockholmsregionen är landets största arbetsmarknad med ett 
flertal lärosäten som utbildar bland annat ekonomstudenter och i Stockholm 
har det funnits den högutbildade arbetskraft som bankerna i allt högre grad 
har efterfrågat sedan 1980-talets början.  

                                                      
110 SOU 1974:82, s. 155, Statistik från Bankernas Arbetsgivarorganisation (BAO) för åren 
1980-2012 och SCB, Arbetsmarknadsstatistik.  
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KAPITEL 4 

Kapitalets koncentration: slutsatser 

Stockholm har sedan det moderna svenska bankväsendet etablerades under 
andra hälften av 1800-talet varit Sveriges viktigaste finansiella centrum, och 
det är en roll som kraftigt förstärkts sedan 1980-talet. Stockholms relativt 
starka roll betyder inte att andra, regionala finansiella centra, som till 
exempel Göteborg och Malmö, har varit viktiga för till exempel det 
regionala näringslivets kapitalförsörjning och för upparbetningen av lokala 
och regionala in-och utlåningsmarknader. Men det är endast Stockholm som 
har haft kapaciteten att över tid utvecklas till ett finansiellt centrum i ett 
nationellt, men också delvis internationellt, perspektiv.  

Med andra ord har Stockholm tagit täten i den långsiktiga 
omvandlingsprocessen av den svenska ekonomin, från tillverknings- och 
varuproducerande industrier till ett näringsliv som domineras alltmer av 
tjänsteproduktion. Ekonom-geografen William William-Olsson förutspådde i 
sina banbrytande arbeten om Stockholms och andra storstäders långsiktiga 
utveckling från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet , att den svenska 
finansiella sektorn i allt högre grad skulle koncentreras till huvudstaden. Han 
hade i stort sett rätt men det gick dock inte riktigt i den snabba takt som 
William-Olsson hade tänkt sig. En viktig anledning till detta var att den 
svenska regionalpolitiken under efterkrigstidens första decennier höll 
tillbaka kraften i koncentrationsprocessen, och förespråkade mer av regional 
industriutveckling snarare än storstadsbaserad tjänsteproduktion.  

Denna studie har fokuserat på det som till en början var och som fram till 
våra dagar förblivit den organisatoriska kärnan i det svenska finansiella 
systemet, nämligen affärsbankerna. I ett internationellt perspektiv så har de 
svenska affärsbankerna - det vill säga i praktiken de största, 
storstadsbaserade affärsbankerna - visat en särskilt stark förmåga att behålla 
en dominerande position på de finansiella marknaderna. Med andra ord har 
det svenska finansiella systemet fortsatt en stark prägel av bankorientering, 
det är bankerna som tillgodoser allmänhetens huvudsakliga behov av och 
efterfrågan på finansiella tjänster. I marknadsorienterade finansiella system, 
som vi ser tydliga exempel på ibland annat USA och Storbritannien, är det 
betydligt fler och mer specialiserade aktörer som verkar på de finansiella 
marknaderna än i de bankorienterade systemen. Det finns naturligtvis många 
tecken på att också det svenska finansiella systemet blivit mer 
marknadsorienterat, inte minst i takt med en ökad globalisering och med 
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genomslaget för nya tekniska lösningar, som inte gör konsumenterna av 
finansiella tjänster lika beroende som förut av enskilda organisationer som 
bankerna. Ändå förefaller de svenska affärsbankernas förmåga att anpassa 
sig till nya yttre förutsättningar, och därmed förmågan att behålla ett starkt 
inflytande över de finansiella marknaderna inom landet, som 
anmärkningsvärd.  

Vi har konstaterat att utvecklingen på den svenska bankmarknaden 
skiljde sig åt i flera avseenden under de två tidsperioder som använts som 
utgångspunkt för denna undersökning, 1945-1980 respektive 1980-2015. 
Som redan nämnts var den svenska regionalpolitiken från 1945 i hög grad 
inriktad på industrins behov och på glesbygdens långsiktiga 
utvecklingsförmåga. Vad banker och andra finansiella aktörer i första hand 
skulle ägna sig åt var att förse industrisektorn, men också annan kostsam 
men nödvändig samhällsinfrastruktur, med investeringskapital. Frågan om 
bankernas lokalisering av arbetsplatser, kontor och ledningsfunktioner var 
inte en särskilt uppmärksammad fråga under efterkrigstidens första 
decennier. Den tilltagande koncentrationen som kunde konstateras redan 
under denna period, sågs inte som ett problem värt att adressera med någon 
större kraft. Det viktiga i sammanhanget var att bankerna fullföljde sina 
samhälleliga uppgifter.   

Fram till 1980-talet utgjorde också de så kallade provinsbankerna navet i 
flera regionala finansiella marknader, och utgjorde ett slags motvikt till 
storbankerna i Stockholm. De mindre och regionalt inriktade 
provinsbankerna och deras överlevnad i konkurrens med de stora 
affärsbankerna värnades också av till exempel Bankinspektionen och 
Riksbanken. Överlag var hela banksystemet starkt reglerat ända fram till 
1980-talet, vilket också inkluderade ett mycket litet utrymme för att 
genomföra strukturella affärer, som till exempel stora bankers uppköp av 
mindre banker.  

Den andra tidsperioden i denna bok, 1980-2015, präglas som en kontrast 
till den föregående tidsperioden av en tydlig omorientering av 
regionalpolitiken i kombination med omfattande avregleringar på de 
finansiella marknaderna, följt av snabb tillväxt, ökad globalisering och också 
betydligt större utrymme för strukturaffärer inom den svenska 
bankmarknaden. Den svenska regionalpolitiken, till att börja med, 
inkluderade i allt högre grad också en politik för storstadsregionerna, vilket i 
sig är en anpassning till EUs regionalpolitik. Till skillnad mot tidigare så 
framställdes som regel inte längre Stockholms starka ekonomiska utveckling 
och dominerande roll i flera samhällsekonomiska och demografiska 
avseenden, som ett hot mot övriga landet och dess förmåga till utveckling 
och tillväxt. Det kan också uttryckas som att det som är bra för Stockholms 
utveckling gynnar också det övriga landet, inklusive glesbygden. Denna 
policyförändring har naturligtvis stärkt förutsättningarna för en fortsatt 
koncentration av den finansiella sektorn till Stockholm och undanröjt hinder 
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för de självförstärkande och centrifugala krafterna i koncentrations-
processen.  

Det tidigare regionalt inriktade provinsbankerna köptes under 1980-talet 
och 1990-talet upp av de stora bankkoncernerna, utan att någon större 
diskussion eller motstånd. En stor del av sparbankerna, som varit den 
bankkategori som sedan de bilades från 1820-talet och framåt, haft den 
starkaste lokala traditionen och förankringen, fusionerade under 1980-talet 
till stora regionala sparbanker för att sedan ombildas till bankaktiebolag, det 
vill säga affärsbanker. I den omvandlingsprocessen, det vill säga i skapandet 
av Sparbanken Sverige, som 1997 blev FöreningsSparbanken, som sedan 
2006 är Swedbank, koncentrerades i princip alla ledningsfunktioner, inom 
juridik, avancerad företagsrådgivning med mera, från den regionala nivån till 
huvudkontoret i Stockholm.  

Sammantaget har bankerna på den svenska marknaden, såväl de svenska 
som utländska bankerna, som sedan mitten av 1980-talet tillåtits verka i 
Sverige, i allt väsentligt koncentrerat sina viktigaste funktioner till 
Stockholm. Till exempel har numera alla de största bankerna sina 
huvudkontor i Stockholm och alla utländska aktörer likaså. En allt större 
andel av de anställda inom bankerna och det svenska finansiella systemet 
som helhet har koncentrerats till Stockholm.  

4.1. Stockholm i konkurrens med andra finansiella 
centra 
Politiker och branschföreträdare för den finansiella sektorn, ibland också 
påhejade av finansmarknadsforskare, har tillsammans under de senaste 
decennierna formulerat gemensamma målsättningar om att utveckla 
Stockholm inte bara till ett nationellt finansiellt centrum, utan också till ett 
internationellt finansiellt centrum. Grundförutsättningarna för att Stockholm 
ska kunna utvecklas till ett internationellt finansiellt centrum har onekligen 
varit för handen. Sverige har relativt sett lönsamma och stabila banker. Det 
svenska regelsystemet tillåter privat företagande inom den finansiella 
sektorn och ekonomin är relativt öppen för in- och utflöden av finansiellt 
kapital. Sverige har därutöver också en stabil politisk situation och relativt 
låg grad av korruption, en välutvecklad teknisk infrastruktur, god tillgång till 
välutbildad personal och så vidare. Ändå verkar inte Stockholm kunna ta ett 
avgörande språng och bli ett internationellt finansiellt centrum, inte ens för 
norra Europa.  

Ser vi till den omfattande forskning som finns kring framväxten av 
finansiella centra är det dock inte så förvånande att Stockholm fortsätter att 
prestera relativt måttligt i konkurrensen med andra finansiella centra. 
Traditionens, och historiens, makt är i hög grad påtaglig. Ytterst få nya och 
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internationellt konkurrenskraftiga finansiella centra kan skapas utifrån enbart 
politikers och finansbranschens egna önskemål och insatser. De nya 
finansiella centra som har tillkommit under de senaste decennierna, i 
mellanöstern och i Asien, har varit mycket tungt subventionerande och 
finansierade av statliga och privata medel, oftast i en kombination.111 De 
ekonomiska satsningar som gjorts i Sverige för att göra Stockholm till ett 
internationellt finansiellt centrum har varit mycket små, för att inte säga 
obetydliga, i det sammanhanget.  

Det har också funnits tydliga brister i argumentationen om varför det är 
så viktigt att Stockholm ska utvecklas till ett internationellt finansiellt 
centrum, vilka de stora fördelarna för samhället, för näringslivet i allmänhet 
och för konsumenterna är. Det finns forskning som visar att en ökad 
etablering av fler aktörer sätter en effektivitets- och prispress på de 
etablerade aktörerna, och därmed skulle det vara fördelaktigt för kunderna. 
Men fler konkurrenter på den svenska marknaden torde knappast vara något 
som de svenska bankerna, med deras dominerande position, goda 
intjäningsförmåga och förmåga att påverka politiken, strävar efter. Den 
finansiella sektorn har i ett sysselsättningsperspektiv en ganska marginell 
påverkan på arbetsmarknaden som helhet. Sektorn sysselsätter kontinuerligt 
ungefär 4-5 procent av den totala arbetskraften i Stockholm. 

Det är också ett faktum att de stora, internationella aktörerna inom det 
finansiella systemet kan vara lättrörliga, om någon eller några av 
grundförutsättningarna för deras verksamhet förändras. Nordeas flytt av 
huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors är ett tydligt exempel på just 
hur lättrörliga bankerna kan vara, i det fallet en kombination av en ny (finsk) 
huvudägare och argument om lägre kostnader för verksamheten i det nya 
landet. Erfarenheten av de återkommande kriserna inom de finansiella 
systemen, kriser som ofta påverkar hela samhällsekonomin negativt, är 
knappast heller övertygande argument för stora investeringar i skapandet av 
ett internationellt finansiellt centrum i Stockholm.  

 

                                                      
111 Loechel & Boeing (2010).  
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