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BANKER SOM 
SAMHÄLLSINSTITUTIONER 

Lars Engwall 

Inledning 
Ledamöter av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala kan glädja sig åt att 
tillhöra Sveriges äldsta akademiska sällskap. De som är verksamma vid 
Uppsala universitet kan dessutom stoltsera med att tillhöra norra Europas 
äldsta universitet. Samtidigt bör de betänka att det finns både akademier och 
universitet som är äldre i nuvarande Italien. Där på Apenninska halvön till-
kom också under de första århundrandena efter tusentalet en annan viktig typ 
av samhällsinstitution, nämligen banker. Liksom akademier och universitet, 
har de sedan dess spridits och utvecklats. De kom, särskilt i samband med 
den industriella revolutionen under 1800-talet och tillkomsten av lagar om 
aktiebolag, att få en allt större betydelse. Detta ledde till att ett stort antal 
banker startades världen över på lokal nivå. Under 1900-talet kom dessa 
banker i allt större utsträckning av slås samman till större enheter med allt 
vidare geografiska marknader som arbetsfält. Utvecklingen för de fyra 
svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) illustr-
erar detta väl (se vidare Bergström, Engwall och Wallerstedt 1994, Hilde-
brand 1971, Olsson 1997 och Söderlund 1964 och 1978). På liknande sätt 
har lokala banker i andra länder integrerats i större koncerner. Dessa är i sin 
tur sammankopplade i större internationella nätverk för att möjliggöra inter-
nationella affärer. På så sätt är också olika länders banksystem känsliga för 
problem i andra länders banksystem, vilket tydligt har framgått i samband 
med finansiella kriser i sydeuropeiska länder under senare år. Denna känsl-
ighet gör att det är ovanligt att banker, till skillnad från vanliga företag, sätts 
i konkurs. Antingen blir de uppköpta av en annan bank eller också får de 
olika former av stöd från centralbanker.  

Innebörden av det ovan sagda är att banker utgör mycket centrala sam-
hällsinstitutioner. De är därför av stort intresse för den ekonomiska forsk-
ningen. Inom företagsekonomin har vi särskilt studerat organisatoriska fråg-
or i samband med bankverksamhet. En grundläggande fråga har varit och är 
vad bankverksamhet innebär. Denna leder i sin tur till ett intresse för hur 
politiska system hanterar de risker som är förknippade med bankverksamhet 
genom olika former av regleringar. Dessa kom i många länder att luckras 
upp under nittonhundratalets sista decennier, vilket var en viktig orsak till 
bankkriser, inte minst i vårt eget land. Studier av den svenska bankkrisen har 
gett vissa lärdomar för politiker, bankmän och forskare. Dessa har i sin tur 
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lett till nya regleringar för att förhindra nya bankkriser. Den följande fram-
ställningen kommer därför att behandla (1) bankers verksamhet, (2) risker 
och reglering, och (3) lärdomar från bankkrisen. Därpå följer till sist några 
avslutande reflektioner. 

Bankers verksamhet 
I revyn Lådan, som hade premiär i Uppsala den 12 november 1966, besjöng 
Hans Alfredsson, Tage Danielsson samt Fatima och Gösta Ekman bankerna 
på följande sätt:1 

Va i helvete har dom för sig inne i banken efter tre? 
Gör dom kanske nåt som allmänheten inte borde se? 
Sitter dom och stoppar pengar i sin egen portmonnä? 
Va i helvete har dom för sig inne i banken efter tre? 

Sedan denna sång framfördes har mycket hänt i bankverksamheten. Vissa 
bankkontor har öppet efter tre och vissa även på lördagar. Samtidigt har an-
talet bankkontor decimerats och allt fler bankkunder står i direkt kontakt 
med sin bank via nätet. Mystiken kring bankverksamhet tycks dock bestå, 
eftersom den omfattar så många olika slag av tjänster och de olika tjänsterna 
sällan är fysiskt observerbara. Om man därför grovt söker fånga bankverk-
samhet är det lämpligt att betrakta den utifrån två dimensioner: (1) kund-
grupp och (2) typ av tjänst (Figur 1).  

Kundgrupperna är i princip av två slag (1a) hushåll och (1b) företag (i vid 
bemärkelse), medan tjänsterna kan uppdelas i (2a) in- och utlåning och (2b) 
tillgångshantering. Vad gäller hushållens in- och utlåning hänför den sig till 
(i) insättningar och uttag samt (ii) lån för bostäder, bilar, konsumtion, mm. 
På motsvarande sätt erbjuder banker företagen (i) kassaflödeshantering och 
(ii) företagsfinansiering. Här är det särskilt värt att notera att kassaflödes-
hanteringen åt företagen i dagens samhälle i betydande utsträckning avser 
hushållens inflöden av pengar. Det är länge sedan löner utbetalades kontant i 
lönekuvert; i stället sker överföringarna elektroniskt till hushållens konton, 
som sedan utnyttjar dem genom korttransaktioner eller elektroniska betal-
ningar.  

För såväl hushåll som företag innebär utlåningen kreditbedömningar och 
mestadels krav på säkerheter och bedömning av dessa. Under senare år har 
hushållens bostadslån blivit en ekonomisk-politisk fråga där Riksbanksche-
fen Stefan Ingves önskat bromsa hushållens kreditexpansion. Diskussioner 
har också förekommit i media rörande bankernas utlånings- och inlånings-
räntor, där skillnaderna mellan dessa, vad som kallas räntenettot, är en viktig 
intäktskälla för banker.  

 

                                                
1 https://www.youtube.com/watch?v=B_BKzxAR7sE, nedladdat i juni 2014. 
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Figur 1. Bankernas tjänster 

 
 
Källa: Banklitteratur såsom Sinkey (2002) och Aspinwall & Eisenbeis (1985). Se även Eng-
wall (1995a) och Engwall & Lundh (1996). 
 
När det gäller tillgångshantering för hushållen avser den i huvudsak tre akt-
iviteter: (i) pensionsförsäkringar, (ii) fondförvaltning och (iii) rådgivning. 
Här är det fråga om finansiella tjänster med sikte på att säkra framtida in-
komster och att bygga upp förmögenheter. De olika tjänsterna varierar med 
hänsyn till hur aktiv kunden är. Pensionsförsäkringen innebär i princip att 
placeringarna överlåts till banken, medan fondförvaltningen kan innebära 
olika grad av aktivitet från kunden i form av värdepappershandel inom port-
följen. På motsvarande sätt erbjuder banker företagskunderna tjänster rör-
ande (i) emissioner, (ii) värdepappershandel samt (iii) företagsförvärv. 
Emissionsverksamheten avser introduktion på marknaden av företagets  
värdepapper, värdepappershandeln innebär hantering av företags tillgångs-
portfölj och vid företagsförvärven är banker en mellanhand mellan köpare 
och säljare. För såväl hushålls- som företagskunder kommer vid tillgångs-
hanteringen bankernas intäkter från avgifter. Dessa bestäms ofta som en 
procentsats och ibland även promillesats av någon beräkningsgrund. Särskilt 
vid företagsförvärv kan även en promillesats leda till stora intäkter, eftersom 
förvärvsbeloppen kan uppgå till mycket betydande belopp. 

De olika banktjänsterna medför som nämnts inledningsvis en rad risker 
(Figur 2). En första sådan risk är kreditrisken, dvs. att låntagaren, såväl hus-
håll som företag, inte har förmåga att betala tillbaka. Denna risk innebär att 
banker skiljer sig på ett avgörande sätt från företag som säljer andra varor 
och tjänster. Ett företag som säljer exempelvis en dammsugare behöver inte 
oroa sig över hur kunden beter sig efter köpet, eftersom det inte ska ha till-
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baka dammsugaren. Banken däremot lämnar en summa pengar till låntag-
aren under antagandet att denne ska kunna återlämna summan och dessutom 
under lånetiden betala en ränta. Det är därför av stor betydelse för banken att 
bedöma låntagarens förmåga att göra detta. Ett viktigt problem i samman-
hanget är att låntagaren av naturliga skäl inte avslöjar sina brister, vilket så 
småningom kan bli dyrt för banken. En god regel inom banknäringen har 
därför varit att man inte ska låna ut pengar längre än man kan se från sitt 
kyrktorn. De inledningsvis nämnda sammanslagningarna har naturligtvis 
gjort detta svårt. Vissa banker, såsom Handelsbanken, har därför valt att 
tillämpa en decentraliserad organisation så att lokala kontor ges ansvaret att 
lämna krediter inom sitt verksamhetsområde. 

Figur 2. Bankernas risker 

 
 
Källor: Se Figur 1. 
 
En andra typ av risk är likviditetsrisken, dvs. att banken inte har likvida me-
del att betala sina kunder eller sina finansiärer, då de önskar få tillgång till 
sina inlåningsmedel eller utnyttja sina krediter. Detta hanterar banker genom 
att bland annat ha olika bindningstider och villkor för uttag. Ändå har det 
hänt i historien, och kommer att hända i framtiden, att ryktet sprider sig att 
en banks pengar är slut. Då uppstår vad man i engelskt språkbruk kallar ”a 
run on the bank”, en anstormning av insättare som vill ta ut sina pengar. I 
dessa lägen, t.ex. under den senaste europeiska bankkrisen, kommer central-
banker att spela en viktig roll för att lugna de oroliga insättarna och att se till 
att marknaden mellan bankerna fungerar. 

En tredje risk kallas marknadsrisken, dvs. att marknaden går i för banken 
ogynnsam riktning. Särskilt viktigt är det att räntorna utvecklas på det sätt 
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som banken planerat. Principen ska ju, som nämnts ovan, vara att skillnaden 
mellan utlåningsräntor och inlåningsräntor är positiv. Om banken lånat ut 
långsiktigt till en relativt låg ränta och sedan tvingas låna upp till högre ränt-
or reduceras denna skillnad och kan även bli negativ. För att hantera detta 
finns en rad olika tekniker för att matcha in- och utlåning. Problemet för-
stärks för banker som på grund av svaga eller negativa resultat får sina kred-
itbetyg sänkta och därmed tvingas att betala högre räntor för sin upplåning. 

En fjärde risk, operativ risk, har att göra med risken att någon person i 
banken handlar på sätt som är skadliga för banken eller att det helt enkelt 
finns systemfel. Den klassiska handlingen i sammanhanget är förskingring, 
dvs. att en anställd gör illegala överföringar till egna eller medbrottslingars 
konto. Receptet mot sådana handlingar är olika form av kontrollsystem 
såsom kontrasignering och internrevision. På motsvarande sätt kan fel-
spekulationer hanteras även om dessa är svårare att förhindra. De kan vara 
kriminella men uppstår inte sällan genom att värdepappershandlare, ibland 
med ledningens goda minne, har tagit vissa värdepapperspositioner. När 
marknaden sedan går i en annan riktning, har det hänt att handlaren, likt en 
roulettspelare, tar nya djärva positioner för att täcka upp de tidigare förlust-
erna, osv. Att detta kan få betydande konsekvenser visar Nick Leesons  
spekulationer i Barings Bank i Singapore, som 1995 ledde till den anrika 
brittiska bankens fall (se Leeson 1996). På närmare håll finns HQ Bank som 
exempel (se Neurath 2011). Som framgått av detta fall kan den operativa 
risken också medföra ersättningskrav från dem som anser sig ha lidit skada 
av felstegen i banken. 

En femte risk är anseenderisken. Den innebär risken att bankens anseende 
skadas. Detta är en mycket allvarlig risk, eftersom bankers hela verksamhet 
vilar på att de har ett gott anseende, särskilt att den känns trygg och att man 
kan lita på att den förvaltar anförtrodda medel på ett ändamålsenligt sätt. 
Alla de fyra tidigare riskerna kan därmed vid negativa utfall få allvarliga 
konsekvenser för bankens anseende. Ett särskilt problem vad gäller bankers 
anseende är att de riskerar att utsättas för kritik såväl när de gör förluster 
som när de har goda vinster. I det första fallet är grunden oro för bankens 
möjligheter att fullgöra sina åtaganden. I det andra fallet gäller kritiken att 
banken skott sig på sina kunders bekostnad genom att hålla för höga utlån-
ingsräntor och avgifter samt för låga inlåningsräntor. Särskilda anseendepro-
blem har också uppstått i en del fall, då hushållskunder ansett sig ha fått 
felaktig rådgivning och därmed förlorat tillgångar. 

En sista risk som nämns i Figur 2 är systemrisken. Denna uppstår genom 
att banker har så täta relationer med varandra. De är visserligen konkurrent-
er, men de är samtidigt relaterade till varandra genom egna låneförbindelser 
och genom att flera banker samtidigt är långivare till större företag. Därmed 
får problem i en bank lätt konsekvenser för andra banker. Därutöver finns 
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förstås också risken att problem i en bank smittar hela systemet så att oro 
sprider sig bland insättare med uttagsanstormning som följd. 

Sammanfattningsvis kan man således säga att banker har en varierad port-
följ av tjänster som i princip vänder sig till två olika kundgrupper: hushåll 
och företag. Med dessa har de affärer dels genom in- och utlåning, dels till-
gångshantering. Alla dessa verksamheter innebär risker för såväl den en-
skilda banken som för det finansiella systemet som helhet. Därför spelar 
regleringar en särskilt viktig roll i bankverksamhet. 

Reglering av banker 
Om man ser mer generellt på reglering av olika verksamheter kan man i 
princip tala om två slag av kontroll: etableringskontroll och verksamhetskon-
troll (Figur 3). Grovt kan man klassificera dessa två slag av kontroll som 
låga eller höga. Det ger oss fyra typfall. Ett exempel på det första fallet (låg 
etableringskontroll och låg verksamhetskontroll) är den enskilda firman. 
Vem som helst, som inte har näringsförbud, kan etablera en sådan. Etabler-
ingshindren är låga och verksamhetskontrollen inskränker sig i allmänhet till 
relationerna till Skattemyndigheten. Om etableraren i stället vill skapa ett 
aktiebolag är fortfarande etableringshindren relativt låga, medan däremot 
verksamhetskontrollen ökar. Kraven på årsredovisningar ökar och när bolag-
et växer i storlek krävs att man anlitar revisor för att granska verksamheten. 

Om man däremot rör sig till nordöstra hörnet av Figur 3 är etablerings-
kontrollen hög, medan den externa verksamhetskontrollen är låg. Typfallet 
för detta är olika slag av professioner: läkare, advokater, revisorer, etc. Här 
är det professionen som bestämmer vilka som ska vara verksamma inom 
fältet och i stor utsträckning sköter verksamhetskontrollen. Vissa verksam-
heter (det sydöstra hörnet i Figur 3) präglas dock av såväl hög etablerings-
kontroll och hög verksamhetskontroll. Dessa kan karaktäriseras som sam-
hällsinstitutioner. De står för verksamheter som samhället har funnit det 
extra viktiga att kontrollera. Dit hör banker på grund av de risker som diskut-
erats ovan. I och med den tilltagande globaliseringen har dessa regleringar i 
allt större utsträckning blivit transnationella. Inte minst den europeiska inte-
grationen har medfört ett betydande beroende för svenska banker av beslut 
och rekommendationer som fattats utanför Sverige. Exempel på detta är de 
s.k. Baselöverenskommelserna (Basel I-III), som har ställt successivt ökade 
krav på kapitaltäckning. Vidare har de internationella redovisningsprinciper-
na IFRS (International Financial Reporting Standards) haft stor betydelse för 
bankers verksamhet. 
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Figur 3. Risker och reglering 

 
 
Källa: Engwall och Morgan (1999). 
 

Med ett historiskt perspektiv finns det fog för att säga att banklagstift-
ningen gått i vågor med avseende på graden av etablerings- och verksam-
hetskontroll. Det förefaller som om kriser i finansiella system leder till krav 
på ökade regleringar, men att dessa tenderar att successivt luckras upp allt 
eftersom tiden från krisen går. Varje generation tycks behöva lära sig på nytt 
(Engwall 1994a). Detta kan illustreras av utvecklingen för svensk banketabl-
eringslagstiftning som sammanfattas i Figur 4. Det framgår av denna att det 
under första hälften av adertonhundratalet tillkom en rad lagar som reglerade 
enskilda banker (1825 och 1846), bankaktiebolag (1848) och filialbanker 
(1851). Därefter kom en lag 1863 som gav möjlighet till en fri kapitalmark-
nad. Detta ledde till en omfattande etablering av banker, vilket i sin tur fick 
lagstiftarna att i slutet av adertonhundratalet införa reglering för att skapa 
koncentration inom bankverksamhet. Drygt tjugo år senare var det dags att 
lagstifta för att förhindra koncentration i bankverksamhet. Och i och med 
Kreugerkraschen infördes restriktioner rörande ägandeformer och bankers 
rätt att äga aktier. Under 1980-talet och början av 1990-talet skedde sedan 
avregleringar i det finansiella systemet. Och liknande mönster kan observer-
as i andra länder såsom exempelvis USA (Sinkey 2002, kapitel 16). I Sve-
rige var den stora förändringen att Riksbanken från november 1985 tog bort 
ett antal restriktioner på bankernas utlåning. Detta steg, som benämnts  
Novemberrevolutionen (Ds 1996:37), medförde en kraftig kreditexpansion, 
som i sin tur kom att vara en viktig orsak till krisen inom banksystemet  
under 1990-talet.  
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Figur 4. Svensk banketableringslagstiftning i sammanfattning 

Period Lagstiftning 

1831–1863 Lagar om enskilda banker (1825, 1846), bankaktiebolag 
(1848) och filialbanker (1851) 

1864–1894 Lag 1863 som skapar fri kapitalmarknad 

1895–1918 Lagstiftning för skapa koncentration inom bankverksamhet 

1919–1931 Lagstiftning för att förhindra koncentration inom bank-
verksamhet 

1932–1990 Restriktioner rörande ägandeformer och bankers rätt att äga 
aktier 

 
Källa: Bergström, Engwall och Wallerstedt (1994, Table 1), som baserar sig på Fritz (1988) 
och Larsson (1989). 

Lärdomar från bankkrisen 
I maj 1994 anordnade den europeiska sammanslutningen Société Universit-
aire Européenne de Recherches Financiéres (SUERF, i dag: The European 
Money and Finance Forum), sin adertonde konferens i Dublin. Deltagare var 
en blandning av nationalekonomer och praktiskt verksamma bankföreträd-
are. Vid denna konferens presenterade jag en uppsats med titeln ”Bridge, 
Poker and Banking” (Engwall, 1994b), som syftade till att utifrån organisat-
ionsteoretiska resonemang förklara bankkrisen. Den inleddes med en alleg-
orisk historia om en klubb, där medlemmarna roade sig med att spela kort. I 
svenskt sammandrag hade historien följande innehåll (Figur 5): 

Medlemmarna i en klubb hade under lång tid haft en god samvaro genom att 
spela bridge. En dag meddelade emellertid klubbledningen att alla andra 
klubbar hade gått över till poker och att man därför bestämt att genomföra 
samma förändring. Eftersom klubbmedlemmarna gärna ville fortsätta spela 
kort med sina vänner, följde de klubbledningens direktiv. Det fanns dock ett 
stort problem: ingen kunde reglerna för poker. Problemet hanterade de genom 
att titta på varandra och med detta Följa-John-beteende gick spelet galant. 
När pokervinsterna skulle realiseras visade det sig dock att dessa var värde-
lösa. 
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Figur 5. Bridge, Poker and Banking 

 
 
Reaktionerna från bankföreträdarna präglades av stor igenkänning. De sade: 
”Precis så var det!”. Bankerna hade traditionellt levt i ett mycket reglerat 
system med starka restriktioner och fick genom avregleringarna ett budskap 
att de nu förväntades bli som ”vanliga” företag. Moderna marknadsförings-
metoder skulle få de konservativa institutionerna att vakna upp och bidra till 
ekonomisk dynamik. Man skulle spela efter helt nya regler, som man inte 
kände närmare. I Sverige innebar de här förändringarna att antalet bankan-
ställda under perioden 1983–1990 ökade från drygt 40 000 år 1983 till över 
50 000 år 1990 (Figur 6).  

 
Figur 6. Antal bankanställda 1983–1990 

 
Källa: Engwall (1997, Figure 8.2, s. 186). Figuren baseras på Löner för banktjänstemän. 
Gemensam lönestatistik 1983–90. 

Antal anställda 
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Ett slående mönster i utvecklingen var att antalet personer som sysslade med 
marknadsföring ökade, medan de som ägnade sig åt revision minskade (Fi-
gur 7). Bakom dessa siffror fanns en tendens att tona ned kontrollfunk-
tionerna i bankerna. Kamrerstyperna med lång erfarenhet av kreditbedöm-
ningar fick i betydande utsträckning möjlighet att gå i förtida pension. Sam-
tidigt kom marknadsföringen av banktjänster att bli mer aggressiv. 

Figur 7. Marknadsföring vs. kontroll 1983–1990 

Källa: Engwall (1995b, Figur 7, s. 149). Figuren baseras på Löner för banktjänstemän. Ge-
mensam lönestatistik 1983–90. 

Det främsta exemplet på den nya marknadsföringen var Götabanken, som i 
en reklamsång förmedlade följande budskap:2 

Nu ska vi se till att det blir lätt att låna klöver, 
vi i enkla banken ger dig snabbt det du behöver. 
Titta bara in till oss och säg vad du vill ha, 
vi har gott om pengar och vi säger gärna ja. 

Båtlån till exempel eller lån till nya poolen, 
längtar du till Bali och den härligt varma solen? 
Självklart ska du låna det du saknar hos din bank, 
lånar du hos småbolagen kan du lätt bli pank. 

Låna hos oss, låna hos oss, 
låna hos Götabanken, låna hos oss. 
Låna hos oss, låna hos oss, 
låna hos Götabanken, låna hos oss. 

Avregleringen och satsningarna på att locka kunder fick som följd en kraftig 
kreditexpansion under slutet av 1980-talet. Därmed ökade också kreditrisk-
                                                
2 https://www.youtube.com/watch?v=mcuJurzbrEM; nedladdat i juni 2014. 
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erna (jfr ovan!). Av data som insamlats av den tidigare sparbanksdirektören 
Karl-Henrik Pettersson framgår klart att de banker som expanderade sina 
krediter mest under perioden 1985–1989 också hade de största procentuella 
kreditförlusterna (Figur 8).  

Figur 8. Kreditförluster och kreditexpansion 1985–1989 

 
 
Källa: Engwall (1995b, Figur 2, s. 141). Figuren baseras Pettersson (1993, s. 199), som grun-
das på årsredovisningar och uppgifter från Svenska Sparbanksföreningen. 

 
När man kom till början av 1990-talet ökade kreditförlusterna i bankerna 
ytterligare (Figur 9). Även de banker som klarade sig bäst fick under åren 
1990–1993 kreditförluster på runt 10 procent av utlåningen, medan de som 
fick de största förlusterna hade nära fyra gånger så hög andel. Värst drabba-
des den ovan nämnda Götabanken, som vid den här tidpunkten efter fusioner 
med Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken blivit Gota Bank: kreditför-
lusterna blev nära 40 procent. Banken kom sedermera, efter en tid i försäkr-
ingsbolaget Trygg-Hansas ägo, att till del uppgå i Nordbanken. Denna bank 
hade också själv stora problem, vilka 1993 ledde till att staten blev ensam 
ägare av banken. Den kom att få betydande stöd från den samma år inrättade 
Bankstödsnämnden. Samtidigt delades banken upp i två, varav den ena var 
fri från kreditförluster och den andra (Securum) tog hand om de dåliga kred-
iterna. Med tiden har Nordbanken med ny företagsledning och genom upp-
köp av nordiska banker blivit en europeisk storbank. (Se vidare Lybeck 
1994, Reinius 1996 och Lundgren 1998). 
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Figur 9. Kreditförluster 1990–1993 i procent av utlåningen 

 
Källa: Wallander (1994, s. 80, Tabell 2). Det bör noteras att de slutliga förlustandelarna kan 
ha blivit lägre pga. av att de befarade förlusterna blivit mindre än förväntat. 
  
Även i övrigt har svensk banknäring konsoliderats. Sparbanken Sverige och 
Föreningsbanken slogs samman 1997 och har sedermera antagit namnet 
Swedbank. Långt gående planer fanns 2001 att banken skulle gå samman 
med SEB, men dessa planer föll på motstånd från den europeiska konkur-
rensmyndigheten. Båda bankerna har var för sig haft betydande problem i 
samband med sina expansioner i Baltikum. 

Det kan inte råda någon tvekan om att nittonhundra nittiotalets händelser 
har haft effekter på de regler som styr bankers verksamhet. En rad förändr-
ingar har skett. En viktig sådan är att verksamhetskontrollen (jfr Figur 3 
ovan) ökat genom förstärkt tillsyn. Denna sköts av Finansinspektionen, som 
bildades 1991 genom en sammanslagning av Bank- och fondinspektionen 
och Försäkringsinspektionen. Över tiden har denna myndighet fått ökade 
resurser och befogenheter för att identifiera och påtala brister i finansiella 
företag. Sanktionerna kan vara varningar, böter och i sista hand, som fallet 
var med HQ Bank, indragning av tillståndet att bedriva bankverksamhet.  

Som framgått ovan är numer internationella regler av stor betydelse för 
bankers verksamhet. Ett sådant inslag är insättningsgarantin, som syftar till 
att förhindra panik bland insättarna då en banks ekonomiska situation ter sig 
problematisk. Garantin infördes i Sverige 1996 och var då 250 000 kronor. 
Sedermera efter olika EU-beslut är den i dag 100 000 euro. Garantin finans-
ieras genom en avgift som betalas av bankerna. 
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För att möta eventuella nya kriser har bankerna successivt fått högre krav 
på kapitaltäckning. Det innebär att de finansiella reserverna för att möta 
eventuella nya kriser ska vara högre än tidigare. Kraven har successivt höjts 
genom de ovan nämnda olika Baselöverenskommelserna. Den senaste, Basel 
III, innebar inte bara en höjning av den procentsats som gäller för kapital-
täckning utan också en skärpning rörande vad som kan räknas in i kapital-
basen. 

För att förhindra framtida kriser har dessutom strängare redovisnings-
regler införts såväl nationellt som internationellt. Av stor betydelse är också 
de ovan nämnda International Financial Reporting Standards (IFRS), som 
inte specifikt gäller för banker utan för alla börsnoterade företag. Den ad-
ministreras av International Accounting Standards Board.  

En annan aktuell internationell restriktion på bankers verksamhet gäller 
begränsningar av styrelseengagemang. I ett förslag till EU-direktiv stadgas 
således att en styrelseledamot i en bank inte får vara anställd styrelseledamot 
i fler än tre bolag (EU 2011/0203, s. 84). Motivet bakom detta är att leda-
möterna ska kunna ”avsätta	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  att	  kunna	  utföra	  sina	  
plikter”.	  Förslaget	  har	  i	  Sverige	  väckt	  omfattande	  debatt	  och	  starka	  pro-‐
tester	   från	  bankerna.	   I	   ett	   fall	   (Handelsbanken)	  har	  det	   lett	   till	   en	  om-‐
strukturering	  av	  ägandet	  inom	  sfären. 

I kölvattnet av den senaste finansiella krisen i Europa har vidare ytterlig-
are röster hörts om ökad transnationell övervakning. Sedan januari 2011 
finns Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), som består av Euro-
peiska systemrisknämnden (ESRB) och de tre tillsynsmyndigheterna Euro-
peiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepens-
ionsmyndigheten (EIOPA) samt Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten (ESMA).  

Samtidigt som verksamhetskontrollen förstärkts är det också viktigt att 
nämna att etableringskontrollen har mjukats upp (jfr åter Figur 3 ovan). De 
nytillkomna bankerna är dels nya svenska aktörer som fått tillstånd att be-
driva bankverksamhet, dels utländska banker som genom filialer eller dotter-
bolag bedriver bankverksamhet. Tanken bakom detta är att öka konkurrens-
en till förmån för såväl hushålls- som företagskunder. Detta har inneburit att 
en hel del hushållskunder numer, liksom företagskunder, har fler bankkon-
takter. 

Sammantaget kan det konstateras att avregleringen för omkring trettio år 
sedan väl har illustrerat riskerna med snabba förändringar i bankverksamhet. 
Medan vanliga företag kan se sina framgångar direkt i form av ökad försäljn-
ing och ökade vinster, måste banker vänta lång tid för att veta om de gjort 
rätt bedömning av sina kunder. Kraftfulla marknadsföringssatsningar i bank-
er kan därmed i förstone te sig som mycket lyckade men kan med tiden visa 
sig förödande. När så sker kan man, som visats ovan, förvänta sig att lagstift-
arna önskar förse systemet med stramare regler för att förhindra nya bank-
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kriser. Historien pekar dock på att nya generationer tenderar att glömma de 
tidigare problemen, när de finner regelverket besvärande och därför verkar 
för dess uppluckring, osv. (Engwall, 1994a). 

Avslutande reflexioner 
Diskussionen ovan om bankers mångfacetterade verksamhet pekar på att det 
är få andra samhällsinstitutioner med vilka hushåll och företag i ett land har 
så omfattande kontakter. Hushållen får sina löner, lånar, sparar och sköter 
sina transaktioner med banker. Företagen är nära kopplade till dem genom 
finansierings- och betalningslösningar. Bankerna är med andra ord helt nöd-
vändiga i ett modernt samhälle. Trots detta, eller kanske just därför, är den 
allmänna inställningen till banker för närvarande inte särskilt positiv. Lik-
som Hans Alfredsson, Tage Danielsson, Fatima och Gösta Ekman finns det 
fortfarande de som ställer frågan vad bankerna egentligen har för sig. Stäm-
ningen våren 2014 kan illustreras med en teckning av Jan och Maria Berglin 
som publicerades i Svenska Dagbladet (Figur 10).  

Figur 10. Ett tecknarpars syn på banker i mars 2014 

 
 
Källa: Teckning i Svenska Dagbladet i mars 2014 återgiven med tillstånd av Jan och Maria 
Berglin.  
 
Att döma av de resultat som SOM-institutet vid Göteborgs universitet redo-
visat för 2013 förefaller den kritiska inställning som Jan och Maria Berglin 
redovisar i teckningen ha en empirisk grund. När forskarna frågade närmare 
5 000 personer om deras förtroende för samhällsinstitutioner kom Bankerna 
långt ned (Figur 11).  
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Figur 11. Förtroende för olika svenska samhällsinstitutioner 2013 
 

 
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1479/1479820_som-seminariet-2014-del-1.pdf, nedlad-
dad i augusti 2014. 

 
För vår egen del kan vi glädja oss åt att Universitet/högskolor tillsammans 
med Sjukvården har den högsta förtroendebalansen, följda av Polisen, Riks-
banken, Radio/TV och Domstolarna. I botten ligger nedifrån räknat Europa-
parlamentet, EU-kommissionen, Kommunstyrelserna och De politiska parti-
erna, därpå följer Bankerna och Storföretagen. Att bankerna ligger så långt 
ned i förtroendeligan är anmärkningsvärt med tanke på deras centrala roll i 
samhällsekonomin. En viktig förklaring tycks vara att bankerna inte lyckas 
återuppbygga det förtroende de hade före bankkrisen. SOM-institutets data 
över tiden visar nämligen att bankerna 1986 låg på en förtroendebalans på 
+62 och att denna drastiskt föll till −30 under åren fram till 1992. Därefter 
lyckades de arbeta sig tillbaka till omkring +30 år 2007 för att sedan falla 
tillbaka till −9. Denna nedgång kan i sin tur av allt att döma förklaras med de 
problem med omfattande kreditförluster som SEB och Swedbank råkade ut 
för i Baltikum. Med andra ord: bankernas förtroende är mycket beroende av 
deras förmåga att göra rätt kreditbedömningar och därmed kunna ge intryck 
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av att de inte slarvar bort insättarnas pengar. Samtidigt kan man påpeka att 
såväl SEB som Swedbank, liksom Handelsbanken och Nordea, numer har 
goda vinster. Därmed borde de ha visat att de har förmågan att driva sund 
bankverksamhet och borde kunna öka förtroendet hos allmänheten. Men som 
redan nämnts ovan, att banker gör goda vinster, är inte heller alltid en fjäder 
i hatten hos allmänheten. De leder lätt till misstankar att bankkunderna blivit 
lurade genom för höga utlåningsräntor och avgifter samt för låga inlånings-
räntor. När bankdirektörerna dessutom blir rikligt belönade genom bonus-
program, ökar misstänksamheten än mer. Att skapa förtroende för bankverk-
samhet är med andra ord en besvärlig uppgift. Denna uppgift försvåras av att 
banktjänsterna i stor utsträckning är osynliga, i synnerhet i dagens elektron-
iska samhälle. 

Innebörden av ovanstående tycks vara att förtroende för banker skapas 
genom att begränsa kreditförluster och att undvika spektakulär expansion. 
Det kan ske genom noggrann kontroll i valet av såväl kunder som anställda 
samt kontinuerlig uppföljning i bankorganisationen av deras beteende. Att 
utdela bonusersättningar för framgångar på kort sikt är inte att rekommen-
dera, eftersom de dåliga krediterna ofta visar sig först på lång sikt. Över 
huvud taget förefaller det tveksamt att tillämpa vad som anses vara generella 
managementmetoder på bankföretag. Detta gäller för övrigt också de inled-
ningsvis nämnda institutioner som många av oss är del av: akademier och 
universitet.  
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