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1 Inledning

Sedan 1960-talet  har banker från hela världen i tilltagande takt öppnat
kontor i andra länder. 1 denna utveckling har också fem svenska banker
deltagit. Dessa bankers utlandsrepresentationer uppgick 1970 till totalt 14
enheter i 10 länder, men fram till 1990 ökade antalet till 87 enheter i 26
länder. Även om detta avspeglar en kraftig internationell tillväxt finns det
många exempel där utlandsetablerande banker råkat i svarigheter, ibland
med stora förluster, och att man därefter dragit tillbaka sina utlandsenga-
gemang.

Erfarenheten visar också att det finns många svårigheter som företag
måste bemästra när de skall etablera sig i andra länder. För det första sak-
nar nykomlingar ofta kunskap om den annorlunda kulturen, språket, poli-
tiska systemet O.S.V. För det andra har en nykomling av naturliga skäl inte
samma rika nät av kontakter och affärsförbindelser som det väletablerade
företaget. För en bank har dessa faktorer en alldeles särskild betydelse ef-
tersom bankverksamhet i så hög grad involverar risker och riskanalyser.
För att kunna hantera dessa på ett tillfredsställande sätt krävs ofta god kun-
skap om lokala forhållanden och de där verkande aktörerna. Denna kun-
skap erhålls i sin tur främst genom att på plats deltaga i affärer. Om banken
lyckas väl med sin etablering kan den tå tillfredsställande avkastning, men
bara några enstaka felbedömningar kan leda till stora förluster. Det är såle-
des en svår balansakt för banker att etablera sig utomlands.

Mycket talar emellertid for att de skisserade problemen med tiden lind-
ras genom att bankerna vinner erfarenhet om rådande forhållanden och
bygger upp forbindelser med banker och andra företag utomlands. För att
få en uppfattning om de villkor en bank möter när den idag etablerar sig
utomlands är det således av stor betydelse att studera vilka erfarenheter
och forbindelser som tidigare byggts upp i relation till andra länder, d.v.s.
varje banks historiska erfarenhet. Syftet med denna undersökning är därför
att beskriva och analysera svenska bankers internationella utveckling un-
der hela 1900-talet.

Undersökningen baseras till stor del på bankernas årsredovisningar. När
inget annat anges har uppgifterna hämtats från dessa, vilket framförallt
gäller när, var och i vilken form bankerna startat enheter. Uppgifter har
också hämtats ur Stockholms Enskilda Banks klipparkiv “Yttre statistiken”
som numera finns deponerad hos avdelningen for finanshistorisk forskning
(AFF), vid ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala. Därutöver har
intervjuer gjorts med en rad bankmän.

Undersökningen inleds med en genomgång av de olika etableringsfor-
mer som banker använder sig av i sin utlandsverksamhet. Därefter beskrivs
respektive banks historiska utveckling, och slutligen görs en komparativ
analys av bankernas utlandsetableringar.



2 Bankers etableringsformer

Bankers internationella affärer kan hanteras genom olika etableringsformer
eller andra organisatoriska arrangemang. Vilken variant som används
sammanhänger med vilken typ av aktiviteter som skall utföras, deras om-
fattning, regleringar samt bankens erfarenheter. 1 huvudsak förekommer
fem olika typer av etableringsformer: Korrespondentrelationer, representa-
tionskontor, konsortier, helägda dotterbolag och filialer.

’ Korrespondentrelationer innefattar inga egna utlandsenheter utan är
forbindelser till utländska banker, med vilka kontakter och kontoförbindel-
ser upprätthålls. Genom korrespondentrelationer kan banken utföra betal-
ningsuppdrag, formedia import- och exportfinansiering, formedla utlands-
lån for svenska företags utlandsinvesteringar samt erhålla information
(Thunholm, 1974, s. 177-178).  Övergången till att etablera egen verksam-
het på platser där banken haft korrespondentrelationer kan vara forknippad
med problem, eftersom samarbetspartema därigenom delvis blir konkur-
renter. 1

Representationskontor har endast begränsad verksamhet och sysselsätter
i regel endast ett par personer. Dessa fungerar som utkiksposter, kontakt-
skapare och formedlare av tjänster till den egna eller till andra banker.
Däremot bedriver representationskontoren inte själva någon bankverksam-
het i egentlig mening och upprättandet av dem forhindras endast i undan-
tagsfall av hemlandets eller värdlandets myndigheter.

t Konsortier är som regel aktiebolag eller motsvarande, som juridiskt är
hemmahörande i värdlandet. Vidare har de minst två, men ofta fler delta-
gare. Omfattningen av konsortiers verksamhet, och det engagemang det
medfor for banken, kan variera betydligt beroende på bolagets storlek,
bankens ägarandel och delaktighet i verksamheten. Intervjuer med berörda
bankmän har emellertid klart visat att helägda dotterbolag och filialer i re-
gel innebär ett högre engagemang for banken än vad konsortier gör. Detta_. ~~~
stärks också av att det ofta kan vara lättare att komma ur en konsortiebank
än en egen bankeftersom andra delägare kan. utgöra naturliga köpare.
Denna etableringsform har annars sin stora fördel i att de samarbetande
b~~äXändela risker. och. investeringskostnader, tex. vad gäller
ia’gstänivan  för aktiekapital (Ekman, 1983). De regleringsmässiga villko-
ren är i övrigt desamma som for helägda dotterbolag.

k Helägda dotterbolag är aktiebolag eller motsvarande som juridiskt sett
är hemmahörande i värdlandet (Pecchioli, 1983, s. 57). När ett sådant
startas måste banken erlägga aktiekapital av åtminstone den minimistorlek
som landets myndigheter kräver. Grundande eller forvärvande av dotterbo-
lag utomlands kräver ofta tillstånd från hemlandets och nästan alltid också

1 Se kex. Gasslander (1959, s. 3 18-320).
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ifrån värdlandets myndigheter. När tillstånd väl har erhållits av hemlandets
myndigheter står dotterbolaget fritt från hemlandet. 1 realiteten är det
emellertid ofta ett villkor vid tillståndsgivandet från hemlandets myndig-
heter att de får viss insyn i verksamheten, trots att enheten juridiskt hör
hemma i ett annat land. Det finns också länder som inte tillåter utländska
banker att starta dotterbanker, eller som begränsar deras verksamhetsom-
råden. Under de senaste decennierna har emellertid betydande liberalise-
ringar skett, framfor allt i OECD-länderna.

y Filialer är, till skillnad från dotterbolag, juridiskt sett hemmahörande i
moderbolagets land (ibid., s. 58). Filialer har fordelen av_till$ng till ban-
kens goda namn och moderbankens kapitalbas, vilket på kc&sikttger stör-. _ - -
re expansionsmöjligheter än dotterboIä@älternat~%t. Vilket av altemati-
v~~~rielä~~t~ö~~6öl~~i~~tT1iälkontör sömipraktlken innebär störst en-
gagemang, d.v.s. utförda insatser och hur stark marknadsposition som
byggts upp, är svårt att avgöra. Möjligen kan filialer ha en mindre grad av
bindning till det specifika landet och högre grad av flexibilitet beträffande
storleken eftersom aktiekapitalet inte anger minstavolymen (Proposition
1986/87,  s. 444; Revell, 1987, s. 271). Den praktiska innebörden av detta
är emellertid svår att fastställa. Därför kommer filialer och dotterbolag att i
engagemangshänseende behandlas som likvärdiga. Avgörande vid valet
mellan filial- och dotterbolagsalternativet tycks framfor äIlt vara lagstrfi-
ningen i både hem- och värdländer. Det finns nämligen flera länder som
inte tillåter landets banker att etablera filialer utomlands eller utlänningar
att etablera filialer i landet. Exempel på detta är Finland och Sverige som
fram till avregleringen inte tillät utlänningar att etablera filialer. Före 1987
tilläts inte heller svenska banker öppna filialer utomlands. Orsaken till att
myndigheterna istället föredragit att bankerna etablerat dotterbolag utom-
lands ligger i att dessa då maximalt kunnat förlora aktiekapitalet.2 Även på
detta område har en väsentlig uppmjukning skett under senare år.

Bankernas etableringsformer är inte exakt desamma och omfattar inte
heller alla de alternativ som finns for många andra typer av företag. Exem-
pelvis forekommer inte licensavtal och managementkontrakt utan enbart
mer direkta kopplingar. En anledning till detta kan vara behovet av att
hålla tillfredsställande kontroll över kreditgivning. Det skulle kunna vara
mycket riskabelt att överlåta denna kontroll till aktörer som i sig är svår-
kontrollerade.

2 Denna tro tycks dock inte överensstämma helt med verkligheten. Om ett dotterbolags
verksamhet skulle äventyras förväntas banken och dess moderbank ändå göra rätt för
sig, vilket kan medföra betydligt större förluster än vad som kan täckas av aktiekapitalet
(intervju Gunnar Lundh, 199 1-04-  16).



3 S-E-Bankens internationalisering

3.1 Stockholms Enskilda Banks första utlandskontakter

S-E-Banken  är resultatet av en fusion 1972 mellan den Wallenbergägda
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. Eftersom båda un-
der lång tid bedrivit tämligen omfattande utlandsaffärer behandlas de
nedan var for sig.

Stockholms Enskilda Bank, som grundades 1856 av A 0 Wallenberg,
hade nära forbindelser med svensk industri och var specialiserad på inter-
nationella affärer. Detta visas b1.a.  av att utlåning till utlandet upptog en
betydande del av rörelsen före den internationella finanskrisen 193 1
(Kock, 1932, s. 5 1). Redan under denna tid samarbetade banken med b1.a.
Crédit Lyonnais, Banque de Paris, Deutsche Bank och många andra ut-
ländska banker och bankirfirmor (Gasslander, 1959, s. 53-58).

En annan indikation på omfattande utlandsverksamhet är att Stockholms
Enskilda Bank 19 12 tillsammans med den danska Landmandsbanken star-
tade konsortiebanken The British Bank of Northern Commerce i London.
En konsekvens av denna etablering var att familjen Wallenbergs forbindel-
ser i engelska finanskretsar stärktes (Gasslander, 1959, s. 320-321). Detta
dotterbolag fusionerades 1921 med Hambros Bank och 1938 såldes ande-
len i konsortiebanken (Lindgren, 1994). Den goda forbindelsen till Ham-
bros tycks emellertid ha bibehållits eftersom Stockholms Enskilda Bank
vid flera tillfallen senare samarbetade med banken. År 1914 bildades sedan
konsortiebanken Banque des Pays du Nord, också det i samarbete med
Landmandsbanken. Precis som Wallenbergfamiljen befarat fick detta, i
alla fall till en början, negativa konsekvenser for de goda forbindelserna
med Crédit Lyonnais (Gasslander, 1959, s. 3 18-320).

Utlandsverksamheten bestod till största delen av betalningsuppdrag,
kreditgivning till svenska företags utländska dotterbolag samt att verka på
internationella kapitalmarknader genom emissioner av och handel med
värdepapper. Detta skedde nästan uteslutande genom korrespondentrela-
tioner. Med undantag for en kort nedgång i utlandsaffärerna under finans-
krisens år (193 1) fortsatte de att vara omfattande fram till andra världskri-
get.3 Även om kriget innebar ett kraftigt avbräck i utlandsaffärerna for-
svann de inte helt. Banken var b1.a.  inblandad i den uppmärksammade
Boschaffären (Olsson, 1986, s. 19-52). Visserligen utfordes denna och dy-
lika affärer inte i bankens namn utan med hjälp av Aktiebolaget Providen-

3 År  1936 gick 50 procent av den totala utlåningsvolymen utomlands (Lindgren, 1988,
s. 246). Till största delen var detta utlåning till Wallenberggruppens egna bolag, som
gjorde afftier i utländska värdepapper. Utlandsaktiviteterna bidrog således till att ge er-
farenhet av internationella finansmarknader och kontakter med finansföretag, men dar-
emot inte till några omfattande forbindelser med utländsk industri.
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tia i likvidation, men i praktiken var det banken som utförde och finansie-
rade affärerna (Olsson, 1986, s. .53).”

Ett tecken på hur viktiga utlandsaffärerna ansågs vara är att banken un-
der hela kriget höll sin arbitrageavdelning intakt trots att den inte kunde
sysselsättas med dessa arbetsuppgifter. Avsikten var att kapaciteten skulle
vara stor när kriget väl var över.5 Efter krigsslutet växte också utlandsaffa-
rema radikalt, först som en följd av den kraftiga exportökningen och sena-
re som en följd av svenska företags tilltagande internationalisering. Till-
växten på utlandssidan markerades också av att banken utökade personal-
styrkan och rekryterade specialister från UD, med stor kompetens om och
kontaktnät i olika länder (Olsson, 1986, s. 144). Den internationella ut-
vecklingen accentuerades under 1960-talet  av den explosiva utvecklingen
på de internationella kapitalmarknaderna. Till skillnad ifrån andra svenska
banker, som under denna tid startade dotterbolag och representationskon-
tor utomlands, valde Stockholms Enskilda Bank att inte göra det. Istället
använde man sig av samma metod som tidigare, d.v.s. att genom idogt re-
sande noggrant bygga upp och underhålla kontaktnätet med ledande ban-
ker och bankirfirmor. Personkontaktema, som i vissa fall ärvdes i tredje
led, och nära forbindelser med korrespondentbanker an$gs viktige än
egna utlandsenheter (Olsson, 1986, s. 158). -_--~--~-~~~~  --

3.2 Skandinaviska Bankens första utlandskontakter

När S-E-Bankens andra halva studeras, Skandinaviska Banken, visar det
sig att också denna tidigt hade utlandsaffärer och planer på utlandsetable-
ringar. 1 samband med bildandet 1864 var ambitionen först att banken
skulle bedriva emissions- och bankirverksamhet, d.v.s. vara en ren invest-
mentbank med internationell inriktning. Avdelningskontor planerades
också i Kristiania, Amsterdam, Paris och London. Dessa planer sattes
emellertid aldrig i verket, utan banken kom enbart att vara finansierad av
svenska intressen och etablerad i Sverige (Kock, 1932, s. 44-45). En tid
förekom också diskussioner om att öppna filialer i Chicago, New York,
Buenos Aires och Rio de Janeiro, men dessa planer förverkligades inte,
eftersom de inte skulle tillåtas av den då rådande lagstiftningen (SVD
19 12-03-3 1; 19 12-04-03). Längre fram under 19 1 O-talet hade bankens då-
varande VD Oscar Rydbeck planer på dels att etablera en bankrörelse i
Minnesota, som skulle vända sig till svenska invandrare och deras anfor-

4 Genom att bokföra affärer i t.ex.  Investors eller Providentias utlandsregistrerade bolag,
som inte bedrev någon egen verksamhet, kunde man undvika att skylta med riskabla af-
färer, bygga upp stora dolda reserver och åtnjuta skattelättnader (Lindgren, 1988).
j Telefonintervju med Torsten Carlsson 1992-0 1-20.

9



vanter, dels att starta en svensk-norsk bank i Oslo. Även dessa planer gick
emellertid om intet (Thunholm, 1991, s. 65-66).

Skandinaviska Banken kom, i likhet med Stockholms Enskilda Bank,
istället att bygga upp omfattande kontakter och korrespondentnät utom-
lands, genom vilka utlandsaffärerna sköttes. 1 detta arbete var Oscar Ryd-
beck en tongivande person. Med undantag for första världskriget gjorde
han årligen minst en månadslång rundresa for att skapa nya kontakter och
hålla gamla forbindelser vid liv. Dagboksanteckningar har visat att han
mellan 1908 och 193 1 besökte inte mindre än 150 utländska banker och
minst lika många bankmän i ledande positioner. Inledningsvis genererade
dessa kontakter inte så mycket, men med tiden kom det att leda till många
utlandsaffärer. Rydbecks vidsträckta kontaktnät bidrog bla. till att svenska
företag, t.ex. SKF och Electrolux, kunde göra aktieemissioner utomlands.
Till följd av ansträngd likviditet kunde emellertid inte banken delta i pla-
cering av pengar på europeiska penning- och aktiemarknader i samma ut-
sträckning som Stockholms Enskilda Bank (Söderlund, 1978, s. 440-442).
Förutom dessa affärer utfördes också betalningsuppdrag och handelsfi-
nansiering. Efter andra världskriget expanderade utlandsverksamheten
kraftigt först till följd av exportökningen och senare som en konsekvens av
det svenska näringslivets internationalisering. Den tilltagande intematio-
nella verksamheten krävde större kontaktyta än vad korrespondentrelatio-
ner och resande gav. Dessa krav ledde så fram till egna etableringar
(Foster, 1984; Olsson, 1986, s. 153).

Vad som också inträffade under denna tid och som fick stor betydelse for
bankens framtida verksamhet, var den sfärbildning som tillkom som en
konsekvens av deflationskrisen på 1920-talet. Genom att Skandinaviska
Banken, via s.k. emissionsbolag, lånat ut mycket pengar for investeringar i
aktier kom banken efter krisen att ha dominerande aktieinnehav i flera in-
dustriföretag, b1.a.  via Custos (Larsson & Lindgren, 1989, s. 20). Likaså
byggde familjen Wallenberg, först genom Stockholms Enskilda Bank och
senare via Investor och Providentia, upp ett betydande ägande och infly-
tande i svensk industri.6 Kopplingen mellan investmentbolagen och banken
var mycket starka åtminstone fram till 1970-talet  (Investor, 1991, s. 2).
Flera av dessa forbindelser finns kvar än i dag och kan förmodas ha haft
stor betydelse for de involverade bankernas utveckling.

Det kan alltså konstateras att de båda banker som bildade S-E-Banken
redan på 1800-talet  bedrev tämligen omfattande utlandsaffärer, i form av
finansiella tjänster i samband med handel och aktiviteter på internationella

i kapitalmarknader. Vidare markeras den stora betydelsen av långvariga re-
lationer grundade pacperso~i~~~~~~i~~~~~~~~~ä~~~ö~~~ av..inte%%&%$-

6 Mer detaljerade uppgifter om vilka företag som ingår i Wallenbergs- och Handels-
bankssfärerna finns b1.a. i Collin (1990).
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la affärer är därmeddjupt_-tad_~._S~E_Banken  och kontaktnätet har i viss_a
L@l nästan 1 OO-åriga  rötter.. Samtidigt har banken sedan l9001talets början
en stark förankring i svensk industri, vilken redan då och framfor allt efter
andra världskriget internationaliserades.

3.3 Egna utlandsenheter tillkommer

Skandinaviska Banken inledde sina utlandsetableringar med ett represen-
tationskontor i London 1964 och därefter öppnades fram till 1970 repre-
sentationskontoren i Madrid och New York. Dessa inträden hade föregåtts
av korrespondentrelationer och vid upprättandet av Skandinaviska Ban-
kens representation i New York hade man även haft hjälp av Gränges-
bergsbolagets representant på platsen som under en tid också skött ban-
kens intressen (DN 196% 12-22).

Skandinaviska Banken uppvisade emellertid också i ett tidigt skede of-
fensiva tendenser genom att 1964 forvärva ett finansbolag i Geneve, vilket
ombildades till bank och fick namnet Banque Scandinave en Suisse. Denna
etablering hade delvis framkallats av att Handelsbanken 1963 sökt tillstånd
att forvarva en bank i Ziirich. Ett motdrag planerades for att Skandinaviska
Banken inte skulle framstå som sämre rustad. Skälet till att denna etable-
ring hamnade i Geneve istället for det mer lämpliga Ziirich var att de
schweiziska storbankerna vid sonderingar visat sig vara negativt inställda
till ytterligare en svensk bank i Ziirich (Carlsson, 1994). Genom den
schweiziska enheten fanns också banken på plats i ett IFC (International
Finantial  Center). Verksamheten där inriktades mot finansiell service till
svenska export- och importföretag. Behovet av lokal närvaro hängde i sin
tur samman med att den svenska valutaregleringen inte godkände utlåning
över Sveriges gränser. Finansbolaget, som innan köpet ägdes av Säfveån-
koncernen, var redan känd for banken eftersom man samarbetat med den
tidigare ägaren under en längre tid (SVD 1964-06-20, SVD 1964-07-01).7
Steget till att forvärva en utländsk bank var därmed inte fullt så stort som
det ger sken av vid första anblicken. Efter några år började emellertid en
intressant forskjutning i verksamhetsinriktningen mot värdepappershante-
ring och förmögenhetsförvaltning (GHT 197 1-09-20). Detta markeras
också av den s.k. Hasselbladsaffären, vilken resulterade i en debatt om
vilka insynsmöjligheter den svenska bankinspektionen hade och skulle ha i
de utlandsbaserade bankernas verksamhet (DN 1969-07-  15). 1 kölvattnet

7 Finansbolaget bildades 1924 av Bankdirektör Carl Frisk, vilken fram till 1922 varit
VD vid Handelsbanken. Bolaget hade således redan från starten en svensk inriktning
och anknytning. År 1961 forvarvades finansbolaget av Säfveån, som i sin tur bildats
1959 på initiativ av Skandinaviska Banken. Ett syfte med Säfveån och dess utlandsverk-
samhet var att de skulle göra affärer som banken själv inte hade möjligheter att utföra
(Carlsson, 1994).
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av dessa händelser avslog senare Riksbanksfullmäktige Skandinaviska
Bankens och Stockholms Enskilda Banks ansökningar att köpa in sig i en
bank i Bryssel (GHT 1969- 10-25).

Fr& början var det meningen att Skandinaviska Banken ensam skulle gå
in i Banque Scandinave en Suisse, men efter påtryckningar från några
andra nordiska banker stannade bankens andel vid 55 procent av aktierna.8
1 realiteten behandlades den schweiziska banken mer eller mindre som ett
helägt dotterbolag till Skandinaviska Banken, som också hade manage-
ment-ansvar.9 Samarbetet med de andra nordiska bankerna i Schweiz blev
också inledningen till ett internationellt samarbete, vilket internt i banken
kallades BSS-gruppen, som senare fortsatte i London (GHT 197 1-09-20).

Så småningom minskades ägarandelen till 44 och senare till 29 procent
och banken uppgick 1982 i den konsortiebank som bildades i London
1969. Detta berodde emellertid inte på någon vilja att bli av med engage-
manget utan var ett sätt att stärka Londonkonsortiets kapital. År 1990 in-
förlivades Banque Scandinave åter i S-E-Banken, men vid det laget var
emellertid de övriga nordborna borta och verksamhetsinriktningen en helt
annan. Den ursprungliga konsortiebanken gick m.a.o. inte enbart en positiv
framtid till mötes utan fick vid flera tillfällen problem och stora delar av
verksamheten flyttades över till London, eftersom kapitaltäckningsreglerna
där var fördelaktigare. 1 dag har Banque Scandinave lämnat den ursprung-
ligen affärsidén att ge service åt svenska företag, och ägnar sig helt åt för-
mögenhetsfövaltning och relaterade tjänster.

Så småningom startades ytterligare konsortiebanker. & 1969 bildade
Skandinaviska banken en bank i London med 35 procents ägarandel. Del-
tagarna var de samma som i Geneve samt Skånska Banken och Den Dan-
ske Provinsbank. Utvidgningen från representationskontoret, etablerat
1964, utgjorde en tydlig engagemangsökning varvid den tidigare erfaren-
heten kom till pass genom att representanten planerade konsortiebankens
etablering (SVD 1969-  10-23). Genom denna skulle engelsk-skandinavisk
handel finansieras och aktiviteter bedrivas för nordbors räkning på eurova-
luta-, penning- och värdepappersmarknaderna (SVD 1968-10-09). Bankens
start blev lyckosam och expansionen gick i början snabbt. Tyngdpunkten
låg huvudsakligen vid finansiering av skandinavisk utrikeshandel och
skandinaviska motparters investeringar, vilka inte bara var lokaliserade i
Storbritannien (SVD 1969- 10-23). Med tiden kom emellertid Scandinavian
Banks expansion att ha ganska lite att göra med affärer mellan Sverige och
Storbritannien. Detta hängde samman med regleringar, som starkt begrän-

8 De övriga deltagarna var Den Danske Landmandsbank, Bergens Privatbank och Nor-
diska Föreningsbanken, vilka inträdde som ägare redan ett par månader efter bildandet
(SVD, 1964-10-20).
9 Telefonintervju med Torsten Carlsson 1992-0 1-20.
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sade Scandinavian Banks möjligheter att ge pundkrediter. Således forlades
verksamheten främst till eurovalutamarknaden dar pengar lånades in for att
sedan lånas ut i tredje land, där t.ex. svenska dotterbolag var etablerade
(GHT 1971-09-20). Inledningsvis var tillforsikten till det nordiska samar-
betet stor och den första tiden var också framgångsrik. Men även om de
ingående ägarna hade representanter i styrelsen på Scandinavian Bank
tycks den ha fungerat relativt fristående och till stor del byggt upp forbin-
delser med nordiska kunder på egen hand (Bsrsen 1969-  lo- 13). Detta kan
längre fram bidragit till uppkomsten av problem.

År 1969 etablerade Skandinaviska Banken sedan den hälftenägda Ship
Mortage  International Bank NV i Amsterdam tillsammans med Hambros.
Verksamheten var huvudsakligen inriktad på fartygsfinansiering, d.v.s. att
erbjuda krediter till dem som köpte fartyg tillverkade av svensk varvsin-
dustri (SVD 1969-09-01). Av samma anledning köpte också Stockholms
Enskilda Bank 6,6 procent av aktierna i Finanzierungsgesellschaft Viking
med säte i Zürich (DN 1969-04-23).

S-E-Banken  behöll under 1970-talet  de konsortier som ingåtts i Amster-
dam, Geneve och London, medan representationskontoret i Frankfurt
övergavs 1976 i samband med att banken gick in i ett nytt i konsortium
tillsammans med Bayriche Landesbank Girozentrale. Engagemanget öka-
des ytterligare under denna period genom att representationskontor öppna-
des i Tokyo, Paris och Sao Paulo. Ett kontor startades också i Beirut, men
detta flyttades av politiska skäl redan efter ett år till Aten.

Vid slutet av 1970-talet började S-E-Banken  överge några konsortieban-
ker och på andra ställen växlade banken upp ifrån representationskontor
till helägda dotterbolag, vilket skedde i New York 1976 och Singapore
1977. Vid denna tid startades också en helägd verksamhet i Luxemburg,
som till skillnad från de två andra etableringarna inte föregicks av någon
tidigare närvaro. Konsortiebanken i Geneve såldes också till konsortiet i
London 1982 och konsortiet i Amsterdam såldes ut 1985. 1 Frankfurt köp-
tes den tyska samarbetsparten ut 198 1.

Avvecklingen av nära samarbeten med andra banker har dock ett upp-
märksammat undantag. 1 mitten av 1980-talet  initierade nämligen S-E-
Banken ett samarbete kallat Scandinavian Banking Partners, som då bestod
av Bergen Bank, Union Bank of Finland och Privatbanken.10 Inom ramen
for detta samarbete, som främst sker på de nordiska marknaderna, utfors
bla. betalningsformedling, kreditgivning och cash management-tjänster.
Detta finns kvar än i dag och har fördjupats dels genom öppnandet av ge-
mensamma representationskontor i Östeuropa, dels genom aktieforvärv i
de samverkande bankerna.

lo Bergen Bank och Privatbanken heter numera efter genomförda fusioner Den Norske
Bank och Unibank.
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År 198 1 utvidgades verksamheten i New York i samband med att ett nytt
bolag bildades med rättighet att utföra fler typer av affärer. Påföljande år
startades det helägda dotterbolaget Enskilda Securities i London.11 Ur-
sprungligen var tanken att Enskilda Securities främst skulle bedriva obli-
gationshandel, men tyngdpunkten hamnade i realiteten efter ett par år vid
aktiehandel. Främst skedde handeln till att börja med i svenska aktier, men
med tiden har analys av och handel med aktier från allt fler länder till-
kommit. Banken har sedan dess vuxit betydligt och utvidgat verksamheten
på en rad områden och är i dag en viktig länk i S-E-Bankens investment-
bank-verksamhet. Ambitionsnivån på detta område. .har__un_der senare år~_~ __ -_-.-----  --
höjts till målet att inte bara nå_ett  svenskt utan även ett europeiskt kund-..~~.  _.
segment, vilket markerar en glidande övergång till en ny fas av mer rent. _.._. _.._..  __
&ternationell inriktning. Den viktigaste delen tycks dock vara att förse,’ svensk industri med kapital, ofta av en storlek som banken.inte.själv .skulle
klara av.‘För  att detta skall vara möJigt krävs emellertid att forbindelser
byggs upp medinternatiÖ%lla  institutionella placerare, vilket är krävande
eftersom konkurrensen.upplevs som .hård och inträdesbarriärerna är avse-__.._-..-..
värda. En forutsättning är att banken har bra analysenheter, vilka är dyra
att skaffa och forutsätter en betydande skala hos verksamheten. Detta har i
intervjuerna inte bara framhållits från S-E-Banken  i London utan av såväl
andra Londonbanker som bolag i andra länder.

S-E-Bankens internationella utveckling accentuerades 1990 då den tidi-
gare konsortiebanken i London köptes i sin helhet. Förvärvet mottogs på
många håll med forvåning eftersom S-E-Banken  åren före forvärvet mins-
kat sitt ägande i konsortiebanken och haft for avsikt att sälja den. En viktig
orsak till köpet var att banken därigenom erhöll 78 procent av aktierna i
Banque Scandinave en Suisse (DI 1990-06-06, SVD 1990-05-20). Bakom
forvärvet låg ett val mellan att antingen lämna konsortiet helt eller att köpa
hela banken. Denna hade efter att S-E-Banken  etablerade filialen 1987
tappat kunder, glidit ifrån ägarna och tenderat att bli “managementstyrd”.
Det senare markeras av att Scandinavian Bank själv startat ett stort antal
enheter världen över. Dessa avvecklades till stora delar av S-E-Banken ef-
ter forvärvet.

1 samband med att svenska myndigheters forbud mot filialer utomlands
hävdes 1987 etablerades filialer vid sidan av dotterbolagen i New York
(1987) och Singapore (1988). 1 realiteten markerar detta endast en margi-
nell engagemangsökning eftersom det främst rörde sig om en juridisk fi-
ness, vilken i vissa avseenden forbättrade affärsvillkoren samtidigt som
verksamheten fortsatte i oförändrad omfattning i dotterbolagets lokaler.

II Egentligen ägde S-E-Banken  endast 75% av aktierna, men eftersom resterande del
ägdes av chefer i banken klassificeras den som helägd. Aktieposten köptes tillbaka
1986.
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Filialerna i Hong Kong (1988),  där banken tidigare hade ett representa-
tionskontor, och London var emellertid nya etableringar som markerade en
engagemangsökning. 1 slutet av 1980-  och början på 1990-talet  har S-E-
Bankens insatser fördjupats genom utvidgning till filialer i Paris, Tokyo
och Bangkok samt genom upprättandet av ytterligare ett dotterbolag i Lux-
emburg med inriktning mot privatverksamhet. Den senare döptes senare
om till Banque Scandinave, for att markera samhörigheten med banken i
Geneve och representationskontoren i Marbella, Monaco och Ziirich.

Under 1980-talet  öppnades även 12 representationskontor på nya platser
samtidigt som två lades ner. Perioden var således bankens definitivt mest
expansiva utomlands och innehöll omfattande engagemangsökningar.
Detta intryck forstärks ytterligare om hänsyn tas till att flera av dotterbola-
gen själva startade och köpte egna enheter både i värdlandet och andra
länder. Londonbolaget Enskilda Securities grundade 1987 ett dotterbolag i
Paris och 1990 köptes ett bolag i Hamburg. Vidare öppnade Frank-
furtenheten 1980 ett dotterbolag i Luxemburg och köpte 1982 en bankrö-
relse i Hamburg. & 1989 startade Luxemburgbolaget en filial i Geneve
med inriktning mot förmögenhetsförvaltning.

Efter forvärvet av Scandinavian Bank i London 1990 inleddes en omor-
ganisation av utlandsverksamheten. Den påkallades av att forvärvet till-
förde S-E-Banken ett stort utlandsnät, vilket på flera ställen överlappade
det man redan hade. Många av de uppköpta enheterna avvecklades och på
vissa ställen slogs de samman med S-E-Bankens tidigare etableringar. Un-
der denna tid forsvann också de sista restema av den svenska valutaregle-
ringen, vilket eliminerade en viktig drivkraft bakom tidigare utlandse-
tableringar. Dessutom hade svårigheterna med att etablera sig bland lokala
aktörer blivit tydliga. Detta resulterade i en genomgripande utvärdering av
utlandsrörelsen och en mer exakt uppfattning började ta form om var ban-
ken skulle finnas, vilken funktion den skulle fylla där den fanns och vilka
aktörer den skulle vända sig till. Likaså sökte man nå en större likriktning
av olika utlandsenheters verksamhet och uppmuntra samverkan mellan
dem istället for att var och en arbetade helt avskilt från de andra. Ett resul-
tat av detta var att banken drog sig ur merparten av de affärer som inte ha-
de anknytning till Sverige och foretagen på hemmamarknaden. Banken ar-
betar således numera med en starkare prioritering for att behålla och ut-
veckla viktiga forbindelser framfor att skapa nya forbindelser med lokala
aktörer. Ett utslag av detta arbete är att några av utlandsenheterna dess-
utom sköter vissa centrala funktioner såsom ledning, back-office, mer om-
fattande trading och analys åt andra enheter som i huvudsak ägnar sig åt
kundkontakter.

Vid sidan av konsolideringen har delar av bankens utlandsnät kommit in
i en ny fas som mer än något tidigare liknar “riktig” internationalisering,
där man tar sig in på marknader utan anknytning till Sverige eller svenska
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aktörer. Det har framfor allt inträffat med förmögenhetsförvaltaren Banque
Scandinave en Suisse (BSS) i Geneve vars kundkrets under 1993 till fyra
femtedelar bestod av icke-svenska kunder. Denna forändring inträdde se-
dan slutet av 1980-talet i samband med att den framtida ägarstrukturen an-
sågs vara osäker. Risken fanns då att BSS skulle få utländska ägare och
banken såg det då som en stor nackdel att vara alltfor beroende av svenska
kunder och då indirekt av S-E-Banken.

En mer genuint internationell rörelse har också börjat växa fram vid En-
skilda Securities verksamhet i London och de enheter den själv etablerat
eller samarbetat med b1.a. i Paris, Madrid, Frankfurt, Hamburg. Samarbetet
innefattar handel med aktier från många olika länder och kontakter med
institutionella placerare av många nationaliteter. Genom denna verksamhet
kan banken b1.a.  placera större lån och aktier for kunders räkning, vilka
främst är av svensk eller annan nordisk nationalitet. Det finns i många fall
alltså en viss svensk anknytning, medan arbetet att finna investerare i regel
har litet med svenska aktörer att göra.

När det gäller konsolideringen skulle det kunna hävdas att den beror på
lågkonjunkturen och den finansiella krisen, men med tanke på att arbetet
inleddes redan tidigare tycks det röra sig om en utveckling av mer allmän
karaktär. Denna utveckling skulle i så fall förr eller senare markeras på nå-
got sätt och leda till konsolideringstankar, vilka förmodligen blev tydligare
i och med lågkonjunkturen. Intervjuer har pekat på att så är fallet.

4 Svenska Handelsbankens internationalisering

4.1 De första utlandskontakterna

Svenska Handelsbanken, som bildades 1871, var i början en rent nationell
bank med tonvikten på in- och utlåning inom landet. Detta forändrades
dock med tiden, i synnerhet under Louis Frznkels ledning 1893-  1911. Han
kom att få stor betydelse for Handelsbanken genom sina forbindelser med
och påverkan på svensk industri samt genom sitt goda kontaktnät i utlandet
(Hildebrand, 1971, s. 49). Bland annat bidrog dessa kontakter till att ban-
kens utlåningsöverskott på den svenska marknaden kunde uppvägas ge-
nom lån från utlandet. Dessutom möjliggjordes upplåning till svenska
kommuner och staten. Frzenkels internationella affärer rörde också handel
med olika typer av värdepapper från hela världen. En betydande del av af-
färerna skedde med tyska banker, och då företrädesvis med bankirfirman
M. M. Warburg & Co (Hildebrand, 1971, s. 79-83). Under 1930-talet och
under andra världskriget trängdes den internationella handeln tillbaka
alltmer. En kraftig forändring inträdde dock i och med krigsslutet. Ökad
handel och senare ökade utlandsinvesteringar medförde utvidgade intema-
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tionella affärer. Handelsbanken var i och for sig inte lika stor på intema-
tionella kapitalmarknader som Skandinaviska Banken och Stockholms En-
skilda Bank, men å andra sidan upprätthölls goda forbindelser med sven-
ska industriföretag såsom LM Ericsson och Sandvikens Jernverk (Olsson,
1986, s. 153). Den starka förankringen i näringslivet hade också en direkt
betydelse under mellankrigstiden och bidrog till att banken hade de vikti-
gaste kreditkontrakten i b1.a.  SCA och dess dotterbolag (Sjögren, 1991).
Under 1940-talet  var det sedan Handelsbankens tur att bilda ett invest-
mentbolag dit bankens aktieinnehav flyttades (Larsson & Lindgren, 1989,
s. 20). Detta bolag fick namnet Industrivärden, vilka än i dag har en central
roll i Handelsbankssfären (jmf. Collin, 1990, s. 2 17-220).

Utlandsverksamheten växte och behovet av en större kontaktyta utom-
lands ökade. Handelsbanken genomförde 196 1 sin första utlandsetablering,
vilket blev starten på ett mer omfattande internationellt engagemang. 1 lik-
het med S-E-Banken hade Handelsbanken således både utvecklade kontak-
ter med utländska banker och starka länkar till svenskt näringsliv när de
öppnade enheter utomlands. Både anledning till att närvara och en viss
marknadsposition farms därmed redan innan egna lokala enheter startades
utomlands.

4.2 Egna utlandsenheter tillkommer

Handelsbankens kontor i Sao Paulo 1961 var det första representations-
kontor som öppnats av en svensk bank och det följdes fram till 1970 av
ytterligare tre i New York, Paris och Beirut. Inledningen med representa-
tionskontor, som inte bedrev någon egentlig bankverksamhet utan var ut-
kiksposter och formedlare av tjänster, visar på en tydlig forsiktighet. Ett
par betydande avvikelser gjordes emellertid från detta mönster. År 1964
forvärvades 60 procent av aktierna i Verwaltungsbank Zürich AG. Reste-
rande andelar köptes av andra nordiska banker.12 Dessa kallades informellt
Nordfinans-gruppen (GHT 1971-09-20) och kom även att samarbeta i
framtiden. Syftet med etableringen var att bistå nordiska företag vid deras
utrikeshandel och etableringar utomlands, genom korta, medellånga och
långa krediter. Avsikten var dessutom att medverka vid aktie- och obliga-
tionsemissioner samt att samla information (GHT 1964-06-30). Banken
expanderade snabbt och fordubblade 1967 sitt aktiekapital for att möjlig-
göra ytterligare expansion. Ar 1969 minskades Handelsbankens andel till
40 procent, vilket dock inte hängde samman med någon vilja att dra sig ur,
utan snarare kom sig av att bankinspektionen inte beviljade ansökan om att
höja aktiekapitalet när de andra nordiska kompanjonerna gjorde det (DN

l2 Dessa var Kjsbenhavns Handelsbank, Kansallis Osake Pankki och Den Norske Cre-
ditbank.
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1970-02-  12). Bakom inspektionens agerande låg misstankar om oegentligt
agerande av Handelsbanken i Schweiz, vilket senare bekräftades och för-
orsakade VD:n Rune Höglunds avgång (DN 1970-02-06). Detta påkallade
en allmän översyn av de svenska bankernas utlandsverksamhet och ledde
också till att andra banker fick avslag på ansökningar om ökade utlandsen-
gagemang (GHT 1970-02-07).

Dessförinnan hade Handelsbanken 1968 förvärvat Union Intercontinen-
tale de Banque i Paris tillsammans med samma nordbor som i Zürich var-
vid Handelsbanken erhöll 20 procent av aktierna. En orsak till etableringen
i Paris var att~ sta_denfö_äntades..bli_e~tI_.och att närvaro önskades i ett
EG4ätid.-  Liksom i det andra_  konsortiet låg framför  -allt finansiering-av
nordisk handel och stöd till nordiskå dötterbolag i blickfånge~..‘P~~k-._--
cimheten utvecklades emellertid inte som väntat, vilket ledde till att enga-
gemanget 1972 minskades till 10 procent. Året dessförinnan hade även an-
delen i Zürichbanken minskats till 20 procent.13

År 1971 följde Handelsbanken S-E-Bankens exempel och startade en
konsortiebank i London, som kallades Nordic Bank. Detta skedde tillsam-
mans med två av de tre nordiska banker som även deltog i Zürich och Pa-
ris.14 Verksamheten inriktades i första hand på kreditgivning till nordiska
kunder (SVD 1971-11-11). Denna konsortiebank etablerade i sin tur ett
eget filialkontor i Singapore (1975) och ett dotterbolag i Hong Kong
(1977). Båda dessa försvann senare från Handelsbankens kontroll i och
med att Nordic Bank 1983 såldes till Den Norske Creditbank. 1 New York
utökade Handelsbanken sitt engagemang genom att 1975 ersätta represen-
tationskontoret med ett dotterbolag. Redan 1979 köpte emellertid de nor-
diska samarbetspartema var sin tredjedel. Banken var framför allt inriktad
på finansiering av handel mellan Sverige och USA, men dollarfinansiering
kunde också ske av affärer utanför USA (DN 1975-02-07). År 1985 såldes
banken till Den Norske Creditbank. Ett avsteg från samverkan gjordes
1978 i och med att ett helägt dotterbolag startades i Luxemburg, utan att ha
föregåtts av något representationskontor.

Mellan 1972 och 1983 startades också representationskontor i Tokyo,
Frankfurt, Moskva, Sydney, Milano, Peking och Bogota.  Samtidigt stäng-
des de i Beirut och Madrid. Alla nyetableringar och uppväxlingar av verk-
samheter vittnar om en betydande engagemangsökning. Perioden av sam-
arbeten avslutades emellertid tvärt 1983, efter 12 år, då konsortierna börja-
de överges till förmån för helägda dotterbolag. Denna brytning bekräftades
slutgiltigt 1986 då banken sålde minoritetsinnehaven i Paris (10%) och
Ziirich (9%).

l3 Intervju med Anders Bouvin  1990-06-28.
14 Samarbetspartema var Den Norske Creditbank och Kansallis Osake Pankki. 1977
kom även den tredje parten, d.v.s. KjDbenhavns  Handelsbank, med i konsortiet.
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Den första helägda banken var Svenska International Ltd i London. Ar-
betet leddes där av Lars Evander som tidigare hade varit chef for kapital-
marknadsrörelsen vid konsortiebanken. Då Evander tillträdde sin nya
tjänst tog han med sig delar av personalen (SVD 1982-06-16) och därmed
fick man direkt värdefull kompetens. Meningen var att verksamheten
skulle inriktas på kapitalmarknadsaktiviteter, men dessa minskade succes-
sivt till formån for traditionell bankverksamhet (Veckans affärer, nr. 20,
1985). Ar 1987 kompletterades banken med en filial eftersom moderbola-
gets kapital då kunde utnyttjas samtidigt som de regleringsmässiga forde-
lama med en dotterbank farms kvar.

1 och med utträdet ur Londonkonsortiet förlorades enheterna i Singapore
och Hong Kong, vilket föranledde grundandet av ett dotterbolag 1984 och
en filial 1987 i Singapore och en uppgradering från representationskontor
till filial i Hong Kong 1988. År 1985 såldes slutligen konsortiet 1 New
York och ersattes med en filial. Under senare år har omfattande insatser
gjorts också på platser som inte är IFC. 1 samtliga fall har uppväxling då
genomforts från representationskontor till helägda dotterbolag, vilket skett
i Oslo 1988, Frankfurt 1989, Helsingfors 1990, Sydney 1990 och Köpen-
hamn 199 1. Bland dessa framträder fokuseringen på de nordiska länderna
tydligt, vilket hänger samman med att Handelsbanken numera har ambi-
tionen att bli en nordisk snarare än bara en svensk bank. Eftersom Han-
delsbankens insatser i de nordiska länderna syftar till att bygga upp
fullsortimentsverksamhet med privat- och företagskunder utan anknytning
till Sverige, kan detta ses som ett steg in i en ny typ av internationalisering
med delvis annorlunda villkor.

Vid sidan av de större insatsökningarna har även Londonbanken genom-
fort egna etableringar både i Storbritannien och andra länder. De inleddes
med att en representant placerades i Tokyo 1985 och två år senare skaffade
man även en i Frankfurt. År 1989 köpte Londonenheten sedan en fond-
kommissionär i Manchester och en filial öppnades i Madrid. Aret därpå
öppnades slutligen ett dotterbolag i Paris. Detta vittnar om att Londonban-
ken med tiden fått en betydande forankring och omfattning i sin verksam-
het.

1 likhet med S-E-Banken kan också en viss konsolidering av verksamhe-
ten spåras hos Handelsbanken, även om den inte framhållits så tydligt.
Stängningen av representationskontoren i Milano, Bryssel och Paris under
1992 och 1993 är tecken på detta. Att konsolideringen inte poängterats så
starkt i Handelsbanken kan bero på att den inte varit lika expansiv som S-
E-Banken mot utländska kunder och att de ekonomiska problemen därför
var mindre. Men likväl kan en tydlig uppstramning av verksamheten mot
svenska kunder skönjas.

En forändring hos Handelsbanken som däremot är tydligare är ambitio-
nen att bli en nordisk snarare än en svensk bank. Även om detta ännu inte
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tycks ha uppnåtts har utvecklingen i Norge tydligt gått i den riktningen.
När dotterbolaget i Oslo ursprungligen bildades var avsikten att i första
hand arbeta mot svenska kunder, vilket emellertid inte fungerade helt till-
fredsställande. Däremot anades möjligheter att komma igång med full-
banksverksamhet mot lokala privatpersoner och företag. & 1989 öppnades
ett vanligt bankkontor i gatuplanet i samma byggnad som dotterbolaget
hade sitt kontor. Samma år köptes dessutom Oslo Handelsbank. Under de
följande åren öppnades ytterligare kontor i Oslo, 1991 köptes den lilla Sta-
vanger Bank och 1993 övertogs även delar av den krisdrabbade Osloban-
ken. 1 skrivande stund har Handelsbanken förutom huvudkontoret åtta lo-
kalkontor i Norge, vilka fungerar på samma sätt och enligt samma prin-
ciper som Handelsbankens kontorsnät i Sverige. Kunderna utgörs till allra
största delen av norska privatpersoner och små och medelstora norska
företag. De nordiska ambitionerna markeras också av att filialen i Helsing-
fors under 1994 öppnat ett bankkontor. Inriktningen mot lokala affarer
med privatpersoner och små-företagskunder skiljer sig helt från verksam-
heten vid Handelsbankens övriga utlandsenheter. Också i detta fall finns
det en logik i att det just är på detta område expansionen på nya marknader
sker med tanke på att Handelsbanken länge haft ett omfattande och starkt
kontorsnät i Sverige.

5 Nordbankens internationalisering

5.1 De första utlandskontakterna

Den numera helt statliga Nordbanken är resultatet av en fusion mellan
gamla Nordbanken och PK Banken, 15 Av dessa är det främst PK Banken
som fört med sig mer omfattande utländska aktiviteter in i Nordbanken.
Gamla Nordbanken hade visserligen en bank i London, men denna avveck-
lades före fusionen med PK Banken. Därför kommer den fortsatta genom-
gången att koncentreras till PK Banken.

PK Banken var i sin tur resultatet av en fusion 1974 mellan de båda stat-
liga bankerna Postbanken och Sveriges Kreditbank. Fusionen genomfördes
b1.a. for att förverkliga det flera decennier gamla önskemålet om att skapa
en stark statlig affärsbank vid sidan av S-E-Banken och Handelsbanken
(Eliasson & Larsson, 1992). PK Banken hade därmed från början ambitio-
nen att expandera verksamheten mot näringslivet. Ingen av de i fusionen
ingående bankerna hade emeliertid någon stark position gentemot utländ-
ska banker eller svenskt näringsliv. Postbankens utländska verksamhet ha-

15 Med gamla Nordbanken avses den bank som bildades i och med fusionen 1986 mel-
lan Uplandsbanken och Sundsvallsbanken.
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de varit ytterst begränsad. Det gällde även till en början Sveriges Kredit-
bank, som skapades ur den tidigare Jordbrukarbanken. 1 Jordbrukarbanken
var de internationella aktiviteterna närmast obefintliga, vilket hänger
samman med att dess huvudsakliga uppgift var att förse jordbruket med
rörelsekrediter (Klahr, 1988, s. 56). Med tiden växte dock Kreditbanken,
genom att ta över svenska statens och statsägda företags bankaffärer. Både
Postbanken och Kreditbanken hade också stora placeringar i bostadsobli-
gationer. Däremot var deras affärer med svensk industri och således även
utlandsverksamheten av mindre omfattning fram till fusionen 1974. Den
som fanns rörde framfor allt Kreditbankens hantering av betalningsupp-
drag, handelsfinansiering och en del obligationsemissioner på intematio-
nella kapitalmarknader. Den klara inriktningen mot det privata näringslivet
och expansion av utlandsaffärerna kom först i samband med fusionen, var-
efter flera utlandsetableringar gjordes. Således var Nordbankens tidiga in-
temationella erfarenheter marginella i jämförelse med Handelsbankens och
S-E-Bankens. Stödet av en redan befintlig marknadsposition i utlandet var
därmed marginellt när de första utlandsenheterna bildades.

5.2 Egna utlandsenheter tillkommer

Nordbanken (egentligen Sveriges Kreditbank) inledde sin intemationali-
sering först 1971, genom att delta med 10 procent i en nyetablerad bank i
London tillsammans med sju utländska banker (Harold Tribune 1970-06-
09). Bankens verksamhet var tämligen marginell och engagemanget foga
omfattande. Det kompletterades 1976 med ett representationskontor, som
tog plats i konsortiebankens lokaler (DN 1975-11-05). År 1974 öppnades
också ett representationskontor i New York, genom vilket banken ville
“följa utvecklingen på den amerikanska penning- och kapitalmarknaden
och i övrigt främja utvecklingen av bankens affärer i USA” (SVD 1973-1 l-
20). Nordbanken uppvisade fram till slutet av 1970-talet ett återhållsamt
agerande och dess internationalisering inleddes också betydligt senare än
Handelsbankens och S-E-Bankens.

Å_r 1978 startade Nordbanken ett helägt dotterbolag i London. Detta var
ett kapitalmarknadsinstitut som verkade på de internationella kapitalmark-
naderna, främst genom att ordna finansiering i utländska valutor till sven-
ska företag och till staten. 1 Hong Kong gjordes en utvidgning från repre-
sentationskontor till helägt dotterbolag (198 l), som främst utförde han-
delsfinansiering och betalningsformedling. Efter en kort period av verk-
samhet i egen regi inleddes emellertid konsortiesamarbeten med den nors-
ka Christiania Bank og Kreditkasse, som köpte hälften av bolagen i Lon-
don och Hong Kong. Dessutom startades 1982 en hälftenägd konsortie-
bank i Singapore. Å; 198 1 bildades en konsortiebank i New York, i vilket
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ytterligare två nordiska banker deltog. 16 Således gick Nordbanken inom
loppet av ett drygt år in i fyra konsortier, varav två innebar en nedväxling
och två en uppväxling i engagemang. För Nordbankens del överlevde kon-
sortiesamarbetet i ungefär fyra år, varefter det övergavs ännu snabbare än
det inletts.

En avvikelse från strategin med verksamhet genom konsortier skedde
när bankens första helägda utlandsbank startades i Luxemburg 1976. Syftet
var att finansiera svensk utrikeshandel, svenska företag och deras utländ-
ska dotterbolag. Orsaken till att Luxemburg valdes framfor en tidigare ak-
tuell schweizisk etablering var att en sådan hade blivit mer kostsam. Lux-
emburg hade dessutom successivt vuxit som internationell finansplats
(SVD 1976-03-3 1). Representationskontor öppnades också i Sao Paulo,
Frankfurt, Paris, Peking, Moskva och Tokyo. Perioden avspeglar alltså
betydande engagemangsökningar.

Nordbankens utträde ur konsortierna genomfördes 1986 och omfattade
alla fyra etableringarna. Praktiskt hanterades det genom att Christiania
Bank forvärvade enheterna i New York och London medan Nordbanken
köpte enheterna i Hong Kong och Singapore. 1 viss mån orsakades utträdet
av samarbetssvårigheter, men den utlösande faktorn till att uppbrottet
skedde just 1986 var att norska banker då fick tillåtelse att starta filialer
utomlands. Den möjligheten ville Christiania utnyttja b1.a.  for att hålla
jämna steg med konkurrenter som också startade egna bolag och filialer. 1
New York grundades sedan en bank och i London köptes merchantbanken
English Trust. Därigenom hade PK Banken på kort tid skaffat egna dotter-
bolag i fyra IFC. Att konsortieutträdena inte bara berodde på norska kolle-
gers agerande utan även hängde samman med en egen expansionsvilja an-
tyds av att banken i Sverige 1986 genomförde en omorganisation där verk-
samheten delades in i en privatdivision och en foretagsdivision. Denna or-
ganisation skulle framfor allt göra det möjligt att expandera den foretag-
sinriktade verksamheten både nationellt och internationellt. Fram till 1990
öppnades också ytterligare fem representationskontor, medan två lades ner.

Förvärvet i London gjordes med forhoppningen att man genast skulle få
tillgång till en etablerad och fungerade bank. Utfallet blev emellertid inte
helt lyckosamt till följd av betydande förluster och integreringsproblem
med hemlandsorganisationen. En avveckling inleddes därför av London-
banken i slutet på 1980-talet, vilken fullföljdes 1993.

Filialer etablerades också vid sidan av dotterbolagen i Hong Kong
(19SS),  New York (1989) och London (1990). Under 1980-talets senare
del gjordes, i likhet med Handelsbanken, några större insatser i de nordiska
grannländerna. Skillnaden var dock att varken det helägda dotterbolaget

‘6 Förutom PK Banken och Christiania Bank deltog Den Danske Bank af 1871 och
Union Bank of Finland.
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som köptes i Helsingfors 1986 eller grundandet av banken i Oslo 1989 fo-
regicks  av någon tidigare etablering. 1 Helsingfors kom verksamheten
igång och fick viss omfattning, men i Oslo hann inte mycket hända innan
expansionen tvärt avbröts till följd av bankens ekonomiska kris.

Något som tycks ha haft viss inverkan på Nordbankens expansionsvilja
utomlands är forvärvet av Investeringsbanken. Därigenom fick Nordban-
ken tillgång till ett betydande kapital som bland annat lånades ut utom-
lands. Samtidigt ställde banken avkastningskrav på utlandsenheterna som
av flera intervjuade personer uppfattats vara höga i forhållande till vad
som var möjligt att tjäna på affärerna med svenska kunder. Dessa krav bi-
drog till att vissa utlandsenheter gick in i riskabla affärer eftersom dessa
erbjöd bättre avkastning. Meningen var att utlandsverksamheten i första
hand skulle inriktas just på svenska kunder, men detta kundunderlag var
inte tillräckligt och gav inte samma avkastning som lokala affärer med
högre risk. Eftersom tillgången på kapital var god omintetgjordes också
den annars vanliga expansionsbromsen.

Nordbanken uppvisade under 1980-talets  andra hälft en betydande ex-
pansion av sitt utlandsengagemang, främst i olika IFC, men också i Nor-
den. Utvecklingen bröts dock bryskt under 1990-talets inledning genom
omfattande neddragningar av Nordbankens utlandsnät. Dessa har genom-
forts i samband med att banken råkat i stora svårigheter i såväl Sverige
som utomlands. Förlusterna i Sverige var en följd av den markanta expan-
sionen under 1980-talets  sista år. Framfor allt var det utlåning till fastig-
hets- och finansbolag som gav problem, vilka resulterade i att staten tvangs
stötta banken med kapital. Den blev då åter helt statsägd samtidigt som
Securum AB bildades for att överta och förvalta bankens forlustbringande
affarer. En del av de dåliga engagemangen i London och Luxemburg över-
fördes i Securum. Till en del kommer forlustema i framfor allt London och
Luxemburg från expansiva svenska företags fastighetsspekulationer utom-
lands, men kreditförluster har också uppkommit genom lokala affärer.
Svenska företags fastighetsspekulationer har trots detta utgjort det över-
skuggande problemet sedan 1990. 1 samband med bankkrisen tycks också
Nordbankens tidigare ambition att bli ett alternativ till Handelsbanken och
S-E-Banken  ha forsvunnit. Sedan dess riktar banken framfor allt in sig på
den svenska privatmarknaden och ambitionsnivån på det internationella
planet har forändrats påtagligt.

Detta visas av att banken lägger eller har lagt ned dotterbolagen och fi-
lialerna i Singapore, Helsingfors och Luxemburg. 1 Helsingfors blir ett re-
presentationskontor kvar och en del av verksamheten flyttas till Stockholm
där det finns finskspråkig personal. 1 Luxemburg övergick privatverksam-
heten till Carnegie Fondkommissions dotterbolag, medan nödlidande
krediter, främst i fastigheter, lagts i Securums Luxemburgkontor. 1 London
läggs stora delar ned, trading blir kvar och nödlidande krediter läggs i
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Securums  Londonkontor. 1 Oslo bantas verksamheten, vilken istället flyt-
tas till Göteborg där norsk personal stationeras. Dessutom kommer de
kvarvarande dotterbolagen i Hong Kong och New York enbart att bedriva
tradingverksamhet.17

En strävan som framhållits med detta massiva tillbakadragande är att
banken istället for att själv bedriva bankverksamhet utomlands forsöker
bygga upp samarbeten med lokala banker. Ett exempel som därvid fram-
hålls är Parisetableringen, som innebär att en representant sitter hos en lo-
kal bank och har ett intimt samarbete med dess personal. Detta tar dock tid
att skapa och flera intervjupersoner har uttryckt skepsis eftersom det är
svårt att finna bra samarbetsparter. Ett villkor for att de skall fungera är
nämligen att en eventuell part kan erbjudas något verkligt attraktivt, annars
riskerar samarbetet att gå om intet.

6 Gotabankens internationalisering

6.1 De första utlandskontakterna

Gotabanken bildades 1990 genom en fusion mellan Götabanken, Skara-
borgsbanken och Wermlandsbanken. Störst av dessa var Götabanken, vil-
ken bildades 1848 och alltså är en av Sveriges äldsta banker. Götabanken
(som vid grundandet hette Götheborgs Privat Bank) var den första affars-
banken i Göteborg och har alltsedan dess haft en stark ställning i stadens
näringsliv, b1.a.  genom kontakter med fIera gamla handelsföretag och den
köpmannakår som också bidrog till bankens grundande (Brisman, 1923).
Genom sin centrala ställning hos stadens många internationellt inriktade
handelsföretag fanns det redan tidigt ett behov hos banken att etablera
kontakter utomlands. Redan 1849 upprättandes också korrespondentrela-
tioner med banker i Hamburg och London. Därigenom kunde Götabanken
erbjuda sina kunder krediter både i pund och mark (ibid, 1923, s. 53), vil-
ket ett par decennier senare följdes av handel med utländska valutor. Un-
der denna tid byggde banken upp kontakter med flera banker i Storbritan-
nien, Tyskland, Frankrike, Holland, USA, Danmark och Norge (ibid, 1923,
s. 106). De internationella affärerna fortsatte även på 1900-talet, vilket
ledde till att Götabanken 1917 näst Stockholms Enskilda bank hade den
största utlåningen utomlands. Erfarenheter av utlandsaffarer, kontakter
med svenska företag med omfattande utländska affarer och egna kontakter
med utländska banker fanns således med redan från början av bankens liv.

Götabanken har i likhet med S-E-Banken och Handelsbanken en historia
präglad av nära förbindelser till svenskt näringsliv såväl vad gäller utländ-

l7 Intervju med Bo Waesterberg 1992-  11-20 och 1994-03-  11
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ska som inhemska affärer. En skillnad var emellertid att Götabanken inte
som de två konkurrenterna skapade ägarsfärer under seklets första decen-
nier. Det hänger samman med att banken, istället for att behålla kontrollen
över vissa aktieinnehav via investmentbolag, avyttrade sina aktieinnehav
for att tå välbehövlig kapitaltillförsel under 1930-  och 1940-talen
(Lindgren, 1988, s. 295-296). Det bidrog till att banken under senare de-
cennier inte tillnärmelsevis uppnådde den storlek och position i industrin
som de två andra.

6.2 Egna utlandsenheter tillkommer

Götabanken genomförde sina första utlandsetableringar på ett mindre van-
ligt sätt genom att 1980 bilda ett helägt dotterbolag i Luxemburg. Detta
följdes av att banken 1981 gick in i en konsortiebank i London, med 25
procents ägarandel. De andra deltagarna var Kansallis Osake Pankki samt
två amerikanska banker. Samarbetet med Kansallis kom att fortsätta och
utvecklas vid flera senare tillfallen. Under 1980 och 198 1 öppnades även
representationskontor i Oslo, Singapore och Hong Kong. Denna inledning
skiljer sig från övriga bankers agerande genom sin intensitet och är därför
något oväntad. Visserligen var Luxemburgetableringarna något speciella
eftersom de vid den tiden främst användes som bokningskontor for kredi-
ter som egentligen initierats på annat håll. Därigenom var en viss verk-
samhet garanterad oavsett hur banken lyckades bygga upp forbindelser på
plats.

Den starkaste expansionen i Götabanken startade i och med att London-
banken blev helägd 1984. Denna hade en tämligen bred verksamhet, vilken
sträckte sig från handelsfinansiering och betalningar till aktiehandel. När
svenska banker 1987 fick tillåtelse att öppna filialer utomlands startades en
sådan i London. Filialen tog över bankverksamheten medan den resterande
verksamheten såldes till Kansallis.

En bank som senare kom att ingå i Götabanken var Wermlandsbanken,
vilken 1981 hade öppnat ett representationskontor i Oslo. Engagemanget i
Oslo ökades 1986 då en bank startades - tillsammans med Skånska banken
- där Wermlandsbanken höll majoriteten med 70 procent av aktierna.
Denna etablering tillföll 1990 Gotabanken i och med forvärvet av Werm-
landsbanken. 1 samband med att Skånska banken förvärvades av Handels-
banken samma år köpte Gotabanken de återstående aktierna och fick ett
helägt dotterbolag.

Expansionen under perioden 1984- 1986 markerades också av en sats-
ning i Asien med representationskontor i Bangkok, Peking och Shanghai.
Därpå följde nya representationskontor i Helsingfors, New York och
Moskva under 1988, där den första var en följd av samarbetet med Kan-
sallis. Så sent som 1990 och 199 1 öppnades även representationskontor i
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Bryssel, Budapest och Prag. 1 forhållande till bankens tidigare engage-
mang skedde således en betydande utlandsexpansion under 1980-talets
andra hälft.

Den expansiva utvecklingen bröts emellertid plötsligt 1991 for att 1993
helt övergå i radikala nedskärningar och ett annat sätt att organisera ut-
landsverksamheten. Detta inleddes med att banken 1991 sålde den hälfte-
nägda Londonbanken och endast behöll filialen och därmed den traditio-
nella bankverksamheten. Ar 1992 såldes sedan den helägda banken i Oslo.
Detta berodde emellertid inte enbart på de problem Getakoncernen fick i
Sverige utan hängde också samman med att dotterbolaget bara i ringa ut-
sträckning bedrev affärer med Gotas svenska kunder. Enheten ansågs där-
for vara strategiskt avvikande och såldes till ett norskt forsäkringsbolag.18

Ar 1993 genomfördes sedan massiva nedskärningar i och med att dotter-
bolag och filialer lades ner i London och Luxemburg. Dessa ersattes med
representanter som i London skall samarbeta med en brittisk bank och i
Luxemburg med en nordisk bank på privatmarknadsområdet. 1 London be-
hölls också ett finansbolag for att förvalta bankens forlustengagemang,
främst vad gäller fastigheter. Anledningen till att dessa inte hanteras hem-
ifrån är att bankens kunder måste ha lån i en engelskbaserad bank for att få
dra av sina lånekostnader. De två nedläggningarna beror inte på problemen
i Sverige utan snarare på problem som tillstött utomlands. Dessutom ansåg
sig inte Gotabanken ha tillräckligt omfattande affärer på platserna for att
det skulle motivera egna banker. Bankens kunder utgjordes även i hög
grad av små och medelstora företag som inte hade samma behov som stora
företag. En viktig aspekt är också att regleringarna inte längre motiverade
lokal närvaro eftersom huvuddelen av utlandsaffärerna kunde skötas hem-
ifrån.

Vid sidan av dessa stora nedläggningar lades också representationskon-
toren i Bangkok, Bryssel och Singapore ned. Samtidigt inrättades nya i
Berlin och Kairo med anledning av att banken hade kunder som var aktiva
i dessa regioner.

Sammantaget bröts alltså Gotabankens expansion utomlands tvärt. Istäl-
let vidtogs omfattande nedskärningar och en tydligare fokusering skedde
mot kunder som banken även hade forbindelser med i Sverige. Bankens
internationalisering präglades sedan 1991 således av konsolidering och en
mer exakt uppfattning om varför banken skulle vara utomlands och vad
den skulle göra på olika platser.

18 Telefonintervju med Rolf Hylén 1993-07-14.
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7 Sparbankernas Banks internationalisering

7.1 De första utlandskontakterna

Sparbankernas Bank bildades 1942 ur Sparbankernas obligationskassa och
var samägd av sparbanksrörelsen. Förutom traditionell bankverksamhet
och obligationshandel bedrev banken även in- och utlåning till sparban-
kerna. Den fungerade därmed som ett slags central- och affärsbank för
sparbankerna. År 1949 fick banken tillstånd att handla med valutor, men
tyngdpunkten låg hela tiden vid den svenska verksamheten. Med tiden
växte valutahandeln och antalet utlandsbetalningar i samband med att den
tidigare ringa kundstocken av företag växte mot 1960-talets slut. Trots allt
var Sparbankernas Banks kontakter i näringslivet och deras internationella
erfarenhet tämligei1 marginella i jämförelse med Handelsbankens och S-E-
Bankens när den 1974 gick in i sin första utlandsetablering. 1 intemationel-
la sammanhang valde banken senare att kalla sig Swedbank, vilket är den
benämning som fortsättningsvis kommer att användas.

7.2 Egna utlandsenheter tillkommer

Swedbank gjorde sitt inträde på den internationella arenan 1974 då den
som första svenska bank etablerade sig i Luxemburg. Inledningsvis skedde
detta inte med en helägd etablering, som var den modell de andra bankerna
använde, utan genom en konsortiebank med 12,5 procentig ägarandel. De
andra delägarna var sparbankerna i Danmark, Norge och Finland samt en
tysk bank (SVD 1973-09-21). Även om inledningen var offensiv var ande-
len tämligen blygsam. Nästa etablering dröjde ända till 1981 då ett repre-
sentationskontor öppnades i London.

Två år senare inleddes en mei- expansiv period när Londonrepresentanten
fick ge plats för en hälftenägd konsortiebank. Denna följdes 1984 av en
ökning av engagemanget i Luxemburg till 43,5  procent. Deltagare i båda
dessa konsortier var Skopbank från Finland. Vid denna tid etablerades
även representationskontor i Moskva, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och
New York. Värt att notera i sammanhanget är att Swedbanks expansiva
agerande släpar efter de andra bankerna med ett par år på samma sätt som
tidigare i bankens internationalisering. Trots att engagemanget ökades be-
tydligt under perioden var emellertid internationaliseringen blygsammare
än hos de fyra andra bankerna.

Eftersläpningen vidhölls även beträffande helägda enheter, där den första
tillkom först 1988 då Swedbank köpte ut sina parter i Luxemburg. 1990
utträdde banken sedan ur konsortiet i London för att 1991 istället öppna en
filial. Samtidigt utvecklades representationskontoret i New York till en fi-
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lial. Dessutom öppnade Swedbank i likhet med flera av sina konkurrenter
representationskontor i Peking, Marbella och Nice.

Vid intervjuerna har det visat sig att flera av de chefer som under denna
expansion kommit in i Swedbanks utlandsrörelse hämtats från de andra
svenska bankerna som hade en mer omfattande utlandsverksamhet.

8 Svenska bankers internationalisering i fem faser

Genomgången av de fem bankernas internationella utveckling uppvisar
några mer framträdande mönster enligt vilket engagemanget utomlands
växer. Man slås framfor allt av de stora likheter som finns mellan de olika
bankernas tillvägagångssätt vid den internationella expansionen. Skillna-
der finns emellertid också och dessa tycks ha vuxit med tiden. För att ge en
klarare bild av bankernas internationaliseringsprocess har respektive banks
internationella utveckling klassificerats i fem faser. Dessa avspeglar olika
omfattningar hos respektive banks engagemang utomlands under olika
tidsperioder.

Internationaliseringsprocessens fasindelning har bestämts av påtagliga
forandringar i bankernas engagemang. 1 samtliga fall, utom inträdet i den
sista fasen, har detta kännetecknats av att bankerna vid sina största enheter
börjat använda en ny organisationsform, som avspeglar ett mer omfattande
engagemang. Ingången i den femte fasen kännetecknas däremot av att stör-
re forändringar skett i verksamhetsinriktningen, vilket också markerar tyd-
liga skillnader i engagemang, om än inte alltid i etableringsform. Att en
bank använder just en viss etableringsform kan vara en lösning, eller for-
sök till lösning, på problem som den internationella verksamheten foder.
Således kan etableringsformerna i en fas, om de sätts i relation till andra
faser, ses som en manifestation av internationell erfarenhet. Av naturliga
skäl kännetecknas skiftet mellan olika faser snarare av övergångsperioder
än tvära kast. Övergången till en ny fas betyder dock inte att alla bankens
utlandsetableringar övergår till den etableringsform som markerar den nya
fasens början. Det räcker med att några enstaka byter form. Företrädesvis
är det därmed några platser där bankerna har och har haft mer omfattande
engagemang än representationskontor som tjänat som indikatorer for vil-
ken fas respektive bank befunnit sig i och när övergångar skett. Övergång-
arna är också individuella for varje bank, vilket gör det möjligt att jämfora
fasforskjutningar mellan bankerna. De fem faserna har benämnts 1) ut-
ländska kontakter, 2) utkiksposter och några allvarliga forsök, 3) expan-

‘,,, sion genom samverkan 4) expansion på egen hand och 5) fokusering: kon-
%raktion och expansion på helt nya marknader.
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8.1 Utländska kontakter

Genomgången visar med eftertryck att utlandsaffärer inte är någon ny före-
teelse. Vad som också framträder tydligt är den stora vikt som lagts vid att
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bygga upp och underhålla utländska kontaktnät. Dessa korrespondentrela- I
tioner var och är alltjämt ett viktigt sätt att hantera vissa typer av utlandsaf- j .
färer och forbindelserna baseras i allmänhet på långvariga forbindelser och j
ömsesidigt fortroende (Thunholm, 1974, s. 177-178). Korrespon..d_entutby- (L _~ -~
ten används främst for utforande av_ betalningsuppdrag, formedling av !_~__._ ~~-~~  ~.~~ ~-- --. ~~~~-~  ~~~~ _ _
krediter, lån och information. De tidiga kontakterna utomlands utnyttjades ’
emellertid också for upplåning och for bankernas egna affärer. Verksamhe-
tens tyngdpunkt och förekomsten av kontakter utomlands varierar dock
mycket från bank till bank.

Av de undersökta bankerna är S-E-Banken, och dess båda föregångare
(Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken), den bank som
redan från början haft den tydligaste internationella inriktningen och de
mest omfattande kontakterna. Att banken varit tidig med sin internationali-
sering forklaras inte bara av de utländska bankkontakterna utan också av
den starka forankringen i svensk industri. Eftersom denna genomgick en
betydande internationalisering under perioden fick banken en starkare
marknadsposition utomlands samt en allt större anledning att befinna sig
där. Detta förefaller ha varit betydelsefullt for de utlandsenheter som star-
tades i början på 1960-talet.

En viss reservation är i sammanhanget på sin plats eftersom det inte är
givet att de som har mest omfattande kontaktnät etablerar sig först utom-
lands. Istället antyder utvecklingen i Stockholms Enskilda Bank att de go-
da forbindelserna med utländska banker bidrog till att det fanns viss tvek-
samhet till egna etableringar då dessa skulle kunna äventyra de goda kor-
respondentrelationerna.

En likartad situation och utveckling har även Handelsbanken haft. Vad
som kan förvåna en aning är däremot att Gotabanken och dess föregångare
inte lika tidigt öppnade utlandsenheter trots en ursprunglig utlandsinriktad
verksamhet. Det kan dock forklaras av att bankens position i näringslivet
försvagades efter krisåren på 1920-  och 1930-talen.

Till skillnad från de tre nämnda bankerna har Nordbanken och Swed-
bank inte haft lika tidiga kontakter vare sig med utländska banker eller
svenskt näringsliv. Även om de olika bankernas kontaktnät inte har under-
sökts mer specifikt tyder det mesta på att varken Nordbanken eller Swed-
bank hade någon större internationell erfarenhet och forankring när de ge-
nomförde sina första egna etableringar. Man kan därför med visst fog
hävda att de inte befunnit sig i den första fasen utan gått direkt in i den
andra. Ingången i den andra fasen skedde också ett decennium tidigare for
S-E-Banken  och Handelsbanken än for de övriga tre.
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1 samband med att svensk export ökade och svenska företag intematio-
naliserades mer och mer blev det allt svårare for bankerna att erbjuda
önskvärd service och finansieringsmöjligheter utan egen närvaro, vilket
ledde till de första permanenta utlandsenheterna startades under 1960-talet.

8.2 Utkiksposter och några allvarliga försök

Den andra internationaliseringsfasen skiljer sig ifrån den första genom att
bankerna då började etablera utlandsenheter, i första hand genom represen-
tationskontor. Förutom dessa forsiktiga steg genomfördes även ett par mer
omfattande forsök då två konsortiebanker upprättades 1964. Det var också
en inledning till den nästkommande fasen.

En viktig anledning till att bankerna började upprätta egna enheter ut-
omlands tycks ha varit att de internationella affärerna blev vanligare och
mer omfattande och således inte längre kunde hanteras helt genom korres-

gondentkontakter. En annan viktig faktor var regleringar, och kanske_--
främst valutaregleringen, som starkt -beskar bankernas -möjligheter att bistå
sina svenska kunder utomlands. Vad som då återstod for de banker som
villeer med__-... svenska företag utomlands var att bilda egna ut-
landsenheter. Det kan forklara varfor samtliga banker tidigt i sin intema-
tionalisering inte bara nöjde sig med representanter utan tog ett större steg
och gick in som ägare i utländska banker.

1 Tabell 1 redovisas när de studerade bankerna gjorde sitt inträde på
olika platser och i vilken form det skedde. Uppgifterna sträcker sig visser-
bgen forbi den andra fasen, men tabellen ger en översiktlig bild av inter-
nationaliseringens omfattning och utveckling.19 Den andra fasen karaktäri-
seras överlag av mindre omfattande engagemang, men också av några for-
sök med mer betydande insatser. Deras framgång tycks dock ha varit be-
gränsad eftersom flera utlandsenheter senare avyttrades, eller i allt väsent-
ligt ändrade sin verksamhetsinriktning. 1 samtiiga fall där mer omfattande
insatser gjordes skedde det i samarbete med andra nordiska banker och i
två fall gjordes inträdet genom forvärv av lokala banker. Inte i något av
fallen föregicks konsortierna av representationskontor, men det har visat
sig att det finansbolag Skandinaviska Banken forvärvade tidigare hade
agerat som representant for banken. Dessutom fanns en tidigare forbin-
delse via det närstående investmentbolaget Säfveån, vilket visar att steget
inte var fullt så omfattande som om en mer okänd bank hade forvärvats.

Samtliga fyra banker som befann sig i denna fas gjorde alltså i ett tidigt
skede var sitt relativt omfattande forsök att etablera sig utomlands, vilket
sedan följdes av några år utan nya etableringar. Därpå öppnades i huvud-

19 En stor del av de i Tabell 1 presenterade etableringarna har med tiden förändrats, ofta
genom ökade insatser, men flera av enheterna har också f6rsvunnit.
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sak representationskontor. Det kan bero på att de utlandsbaserade konsor-
tierna fångade upp det behov av utlandsverksamhet som då fanns, men just
det faktum att insatserna var stora kan också ha bidragit till att det fanns
svårigheter med dem och att de krävde en uppmärksamhet som gjorde att
följande insatser dröjde och var tämligen små när de väl kom. Den inle-
dande optimismen tycks således ha följts av viss tveksamhet.

Tabell 1: Svenska bankers utlandsetableringar: Ar och etableringsform vid intrtidet.

1967/Rep

SEB

1964155%
1964lRep

1975lRep

1971iRep
1975115%
1966lRep
1969133%
1975/Rep
1977lRep
1970iRep
1974lRep
1977/100%
1979lRep
1976lRep
1983iRep
1978iRep
1979lRep

New York

Plats

Geneve

Sa0  Paulo

London
Paris
Ziirich
Madrid
Amsterdam
Beirut
Singapore
Tokyo
Frankfurt
Luxemburg
Moskva
Aten
Hong Kong
Oslo
Sydney
Houston
Mexico City
Milano
Peking
Bahrain
Bogota
Helsingfors
Köpenhamn
Bangkok
Shanghai
Bombay
Jeddah
Nashville
Cote d’Azur
Bergen
Marbella
Lissabon
Taipei
Berlin
Bryssel
Budapest
Prag

SHB
196 1 /Rep
1963/Rep

SWED

1970lRep
1964lRep
1964160%
197 1 /Rep

NB GOTA
1979/Rep  -
974lRep 1988iRep

l971/10% 1981/25%
1980/20%  -

1986/Rep
_ .

198 l/Rep

1969iRep
1970iRep
1972/Rep
1972lRep
19781100%
1974lRep

1976/Rep
1986iRep
1979lRep

1982150% 1980iRep
1985lRep -
1980/Rep -
1976000% 1980/100%
1984/Rep 1988/Rep

1981/Rep 1981Rep
989/100% 1981iRep

1981/Rep -

1974112%
1983Rep

1984/Rep

198liRep
1984IRep
1983iRep
1983iRep
1984iRep
1983/Rep
1985iRep
1990iRep

1982iRep
1982iRep

1983iRep
1985lRep
1990lRep

1988/Rep

1984/Rep
1984iRep

1986iRep
1988iRep

984lRep 1985iRep

986/100%  -1988Rep

1985/Rep
1985Rep

986iRep -
986/Rep  -

1990lRep

1988iRep
1988/Rep  -
1989iRep -
1989/Rep  -

1989/Rep

1990lRep

1987iRep

1989iRep

1989iRep

1990lRep
1993lRep
1990/Rep
199 1 /Rep
I 99 1 /Rep

Karro 1993iRep
Rep = representationskontor, % = ägarandel i dotterbolag
Ktilla:  Sammanställning ur årsredovisningar.



Förflyttningen in i nästa fas skedde i två grupper där den första bestod av
S-E-Banken  och Handelsbanken, vilka ökade sitt engagemang 1969 och
1971 (se Figur 1). Det var vid ett tillfälle då de övriga bankerna ännu inte
hade kommit in i sin andra fas. Den andra gruppen utgjordes av de övriga
tre vilka inledde sin expansion genom samverkan 198 1- 1983. Tre av de fy-
ra banker som befann sig i den andra fasen tillbringade ca 10 år i denna.
Den enda som tillbringade kortare tid i denna fas var Skandinaviska Ban-
ken (ca fem år).

Figur 1: De fem bankerna i,fem utvecklingsfuser
SE-Banken+

Nordbankeh’ 1:

Gotabankerf)

Swedbank
1 / I I I I I I

1960 1965 1970  1975 1980 1985 1990 93

El = l:a fasen El = 2:a fasen I = 3:e fasen I = 4:e fasen I = 5:e fasen

a) Fram till 1971 avses Skandinaviska banken
b) Fram till 1990 avses PK Banken
c) Fram till 1990 avses Götabanken

Källa: hsredovisningar för respektive bank.

Den femte banken, Gotabanken, hoppade över den andra fasen och gick
direkt in i den tredje, vilket kan bero på att banken drog nytta av den inter-
nationella erfarenhet som S-E-Banken  och Handelsbanken vunnit. Det var
möjligt genom att helt enkelt se hur dessa gått tillväga, men också genom
att rekrytera personal från dem. Till skillnad från Nordbanken och Swed-
bank har också Gotabanken historiskt sett djupare rötter i utlandsverksam-
het och bland kunder med internationella affärer, vilket också kan ha spelat
en viss roll for den snabba internationaliseringen.

8.3 Expansion genom samverkan

Som framgått ovan började Handelsbanken och S-E-Banken  under 1960-
talets slut och framfor allt under 1970-talet’ att involvera sig i allt fler kon-
sortiesamarbeten, vilket markerar en glidande övergång till en ny fas.
Denna utveckling anammades ungefär ett decennium senare även av de tre
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andra bankerna. Liksom i den föregående fasen fortsatte bankerna att
etablera nya representationskontor. Framfor allt kom denna period dock att
kännetecknas av att större insatser gjordes på några viktiga platser, där en-
gagemanget fördjupades betydligt. Överlag skedde detta i samarbete med
andra nordiska banker.

En anledning till att detta tillvägagångssätt valdes var att det erbjöd en
möjlighet att komma igång med bankverksamhet på nya platser utan att
banken var tvungen att göra de kapitalinsatser och ha det kundunderlag
som skulle varit nödvändigt vid etablering av egna banker. Dessutom an-
vändes konsortiebanker under 1970-talet  av banker från många länder for
att organisera utlandsverksamheten. Denna företeelse har emellertid av-
tagit sedan mitten av 1970-talet  (Ekman, 1983).

Även om den tredje fasen kännetecknas av konsortiesamarbeten förekom
tre fall där bankerna startade helägda dotterbolag. Dessa övergavs emel-
lertid inom kort till formån for konsortier, vilket ofta skedde genom att
andra banker köpte in sig. Det skulle kunna vara ett tecken på att bankerna
helt enkelt inte var mogna att bedriva så omfattande verksamhet i egen re-
gi. En orsak kan ha varit att det oftast krävs ett betydande kapital for att få
tillåtelse av myndigheter att bedriva bankverksamhet, vilket forutsätter en
viss verksamhetsvolym. För en bank innebär etableringen av en dotterbank
i realiteten att den måste ha stor utlåning och att den, om underlaget med
hemlandskunder inte räcker till eller kan attraheras, tvingas att låna ut
pengar till mer okända aktörer på de lokala eller internationella kredit-
marknaderna. Detta tenderar att exponera bankerna for stora risker och
förluster eftersom de då ofta får de kunder som ingen annan bank vill ha.
Genom att istället gå över till samarbeten med andra nordiska banker
kunde risker och kostnader delas samtidigt som kundbasen blev större.

En markant avvikelse från fasens gängse mönster av konsortiesamarbe-
ten skedde 1976-1980 då fyra av de fem bankerna, utan att tidigare ha haft
någon etablering alls i Luxemburg, etablerade helägda dotterbolag där. Det
hade sin förklaring i att Luxemburg hade stor attraktionsförmåga genom
gynnsam lagstiftning, vilket bidrog till framväxten av internationella pen-
ning- och kapitalmarknader. Bland annat var kapitalkraven liksom skat-
tema låga och banksekretessen strikt. För att kunna dra nytta av dessa for-
delar var det nödvändigt att ha en bank som var juridiskt hemmahörande i
furstendömet. Dessutom lades delar av moderbolagens affärer, av regle-
ringsskäl, i Luxemburgbolagen, vilket garanterade verksamhetsvolymen
och öppnade möjligheter for helägda banker (Ekman, 1983). 1 samband
med att fördelarna med låga kapitaltäckningskrav försvann började Lux-
emburgenheterna istället att fokusera allt mer på privatverksamhet.

Den tredje fasen kännetecknas även av att bankerna gjorde betydande

/
engagemangsökningar, dels genom konsortier, men också genom många
nya representationskontor. Påtagligt är också att de mer betydande insats-
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ökningarna uteslutande gjordes i olika IFC. Som helhet uppvisade banker-
na tydliga tecken på stegvis etablering då konsortier och dotterbolag i regel
föregicks av representationskontor. 1 likhet med resultat från andra studier
visade sig dock samarbeten i de flesta fall inte vara särskilt hållbara över
tiden.20

Återigen var det framfor allt SE-Banken, men också Handelsbanken
som var föregångare och först gick in i denna fas, ungefär 10 år före de
övriga (se Figur 1). Gränsen for utgången är mindre tydlig än vid tidigare
faser, men även om övergången skedde några år tidigare for S-E-Banken
minskade fasforskjutningen betydligt genom att Gotabanken etablerade en
helägd bank (1984), bara ett år efter Handelsbanken, och Nordbanken en-
dast dröjde två år med sin övergång till nästa fas. Det tidigare tidsavståndet
mellan bankerna minskade således avsevärt, i alla fall avseende etable-
ringsformernas utveckling.

8.4 Problem vid konsortier

Förutsättningarna for att driva konsortier borde egentligen var goda inom
bankverksamhet eftersom en stor del av bankerna världen över utfor for-
hållandevis likartade uppgifter under likartade grundforutsättningar. Sam-
arbetet borde således underlättas av den ömsesidiga förståelsen for de ut-
förda aktiviteterna.21 Mot detta står argumentet att just personalintensiva
branscher, som bankbranschen, med inslag av immateriella aspekter skulle
fungera effektivare vid högre grad av kontroll, i synnerhet om ett företag
och dess kund känner varandra väl från hemmamarknaden (Anderson &
Gatignorr, 1986, s. 12).

Intervjuer har även visat att det uppstod samarbetsproblem i bankkon-
sortierna på en rad områden och att dessa svårigheter bidrog till att denna
organisationsform så småningom övergavs .22  Exempelvis uppstod tröghe-
ter i beslutsprocessen genom att man alltid var tvungen att samla represen-
tanter från de deltagande bankerna for beslut. När man väl träffades kunde
det sedan i många fall vara svårt att enas, eftersom bankerna hade olika
policies gällande vilka typer av affärer man skulle och inte skulle delta i.

*O I en studie av amerikanska företags utländska joint ventures visades att de allra flesta
med tiden ändrade form och att en tredjedel av företagens utländska tillverkande dotter-
bolag hade sina rötter i joint ventures (Franko, 1971).
21 Det hindrar naturligtvis inte att man har olika specialiteter, kompetens eller olika po-
licies för hur och vad som skall göras. Tjänsteutbudet tycks emellertid skilja sig mellan
olika afftisbanker,  varför en rad avgörande grundförutsättningar för verksamheten torde
vara gemensamma, t.ex. lånar man in och ut pengar vilket. kräver kompetens b1.a. gäl-
lande riskbedömning.
22 Intervjuer med Börje Denter  1990-10-17, Bo Waesterberg 1991-06-25 och Gunnar
Lundh 1991-05-31.
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!/ Dessutom uppkom “free rider”-problem genom att konsortiedeltagarna i
I vissa fall lade över bra affärer i moderbanken och lade sämre i konsortiet.

Därtill uppenbarade intervjuerna betydande styrningsproblem med flera
av de delägda enheterna. Dessa uppstod p.g.a. att det inte alltid fanns nå-
gon bank som kände sig fullständigt ansvarig och delaktig i konsortiemas
verksamhet, trots att det som regel var en bank som bar ledningsansvar.
Det ledde i många fall till att konsortierna blev “management-styrda”, och
alltså skapade sig relativt stor frihet gentemot ägarna. Särskilt tydligt var
detta i de fall då konsortierna i sin tur startade egna bolag i tredje land. 1
detta sammanhang finns det därför anledning att än en gång framhålla de
små fysiska begränsningarna i bankverksamhet, vilka även här har resulte-
rat i omfattande affärer på ett antal verksamhetsområden som legat utanfor
vad ägarbankerna vid bildandet avsåg att sträva efter. Exempelvis har
några av dessa enheter kommit långt ifrån hemlandsanknytningen genom
att börja med olika typer av investment banking, vilket ökat kostnaderna
och därmed behoven av intäktsökningar. Utöver styrproblemen hade kon-
sortierna också nackdelen av att de aldrig blev tillräckligt integrerade med
den övriga bankens verksamhet. Detta förde b1.a.  med sig att formedlingen
av kunder fungerade dåligt och att konsortierna därmed levde sina egna liv
utanfor ägarbankerna snarare än som delar av dem. Liknande resultat har
också erhållits vid studier av tillverkande företags utländska joint ventures
(Franko, 1971). Den diffusa tillhörigheten fördyrade också i somliga fall
inlåningen, vilket minskade konsortiebankernas konkurrensförmåga och
lätt tvingade in dem i riskabla affärer.

Konsortierna medförde alltså tydliga samarbets-, samordnings- och
styrningsproblem vilka ledde till att bankerna, när bättre forutsättningar
med tiden gavs, valde att expandera på egen hand istället for inom konsor-
tierna. Det finns således klara indikationer på att den ökade internationella
erfarenheten och den uppnådda marknadspositionen så småningom ska-
pade möjligheter for bankerna att fortsätta i egen regi. Den faktor som se-
dan utlöste konsortiemas forsvinnande tycks alltså ha varit att de ur-
sprungligen eftersträvade fördelarna, d.v.s. riskdelning, minskade i bety-
delse samtidigt som nackdelarna blev allt tydligare. Nordbankens konsor-
tierelationer utvecklades också på detta sätt, men den utlösande faktorn till
uppbrottet var där forändringar i norsk lagstiftning, som gav samarbets-
partnern nya möjligheter.

8.5 Expansion på egen hand

En fjärde fas började utkristalliseras i och med att bankerna övergav kon-
sortiesamarbetet och dessutom sålde minoritetsposter de haft med sig se-
dan 1960-  och 70-talet for att istället expandera på egen hand. Denna ex-
pansion visar på en tydlig ökning i engagemanget dels genom att bankerna
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i vissa fall köpte ut sina samarbetsparter, dels genom att de startade nya
enheter på platser där de själva blev utköpta.  Så småningom skedde även
en uppbyggnad av helägda bolag på platser där bankerna tidigare endast
haft representationskontor. 1 vissa fall etablerades till och med helägda
bolag i länder där bankerna tidigare inte haft någon representation alls. Se-
dan 1987, då svenska banker tilläts öppna filialkontor utomlands, har ban-
kerna också valt denna etableringsform, även på platser där de redan tidi-
gare hade dotterbolag. Det behöver inte tyda på en engagemangsökning
utan kan också ha gjorts för att erhålla de fördelar som kan finnas i att
agera under moderbolagets goda namn. På vissa platser där filialen och
dotterbolaget utför olika tjänster utgör dock filialen ett ökat engagemang.
Sammantaget pekar denna utveckling på en tydligt ökad intemationalise-
ringstakt jämfört med tidigare faser.

Under den fjärde fasen skedde också en förändring genom att bankernas
inriktning mot företagskunder och närvaron i IFC inte längre var lika en-
tydig. Spridningen av verksamhetstyper visade sig på flera sätt. För det
första gjordes större insatser på platser som ej var IFC, såsom de nordiska
huvudstäderna där såväl Gotabanken och Handelsbanken som Nordbanken
etablerade dotterbolag. Bankerna har på dessa orter gått snabbt fram och
antingen etablerat dotterbolag direkt eller bara några få år efter det att re-
presentationskontoret öppnades. Det visar på ett betydligt mer resolut age-
rande än i de föregående faserna. För det andra ökade intresset för svenska
privatpersoner utomlands. Framför allt resulterade detta i att dotterbolagen
i Luxemburg alltmer riktade in sig mot detta kundsegment. Tydligast är
utvecklingen hos S-E-Banken  som 1989 bildade ett helägt dotterbolag för
privatverksamhet. Dessutom öppnade fyra av de fem bankerna flera repre-
sentationskontor på platser med många utlandssvenskar, såsom Marbella,
Monaco och Nice.

Ett annat intressant fenomen som inträdde under den fjärde fasen var att
några av S-E-Bankens och Handelsbankens större utländska dotterbolag
själva började göra egna etableringar både i värdlandet och i andra länder
(se Tabell 2). Det gjordes dessutom ofta genom forvärv  och företrädesvis i
europeiska länder från vilka bankerna hade stor erfarenhet.23 Gemensamt
för dotterbolagens egna etableringar är att de i huvudsak inriktats mot ni-
scher. I regel utgörs verksamheten av delar av investment banking, såsom
förmögenhetsförvaltning, företagsfinansiering eller rådgivning vid fusio-

: ner och förvärv. [Att dotterbolagen började göra egna etableringar ger en
f\i antydan om ett fördjupat internationellt engagemang samtidigt som det vi-

23 Av de åtta etableringar som gjorts av utlandsenheter har tre varit förvärv. För S-E-
Bankens del var det enheterna i London och Hamburg som förvärvade varsin bank i
Hamburg. Det tredje exemplet var Handelsbankens Londonkontor, vilket förvärvade en
fondkommissionär i Manchester.
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\sar på möjligheterna att finna nya vägar och aktiviteter när man väl etable-
k ‘rats. 1 vissa fall var dessa inte ens påtänkta när etableringen ursprungligen

iplanerades.
Ytterligare en skillnad mot tidigare faser är den markanta ökningen i an-

I delen utländska forvärv (se Tabell 2). Att forvärv uppträder så pass sent
kan ha sin förklaring i de problem som forknippas med forvärv av utländ-
ska företag i allmänhet och bankforvärv i synnerhet. Eftersom banker har
många långvariga engagemang, i form av utlåning, krävs att köparen har
god kunskap om marknaden for att kunna bedöma de risker som köpet
medfor. Således kan uppköp företrädesvis väntas ske när erfarenheten av
marknaden är stor. 1 annat fall riskeras stora förluster.

Tabell 2: Svenska bankers utländskafirvärv  1964-1992

År Plats Namn Ägarandel Anm.
1964 Geneve Banque Scandinave en Suisse (SEB) 55%
1964 Ziirich
1982 Hamburg
1986 Helsingfors
1986 London
1986 London
1987 Helsingfors
1989 Manchester
1989 Oslo
1990 Hamburg
1990 London

Nordfinanz-Bank (SHB)
DSB AG (SEB)
PK-Banken International OY (NB)
Arbuthnot Latham Bank (NB)a)
PK English Trust (NB)
OY Rahameklarit (SHB)
Branch  (SHB)
Oslo Handelsbank (SHB)
Enskilda Deutschland (SEB)
Scandinavian Bank Ltd (SEB)

60%
100%
100%
100%
98%
50%
100%
100%
50%
100%

*Frankfurt

“London

*London

199 1 Stavanger Stavanger Bank (SHB) ~ ’ 100%
*Frankfurt = av dotterbolag i Frankfurt
*London = av dotterbolag i London
a, Förvärvet gjordes av gamla Nordbanken och engagemanget avvecklades före fusio-
nen med PK-Banken.
Källa: Sammanställning från bankernas årsredovisningar.

Precis som tidigare var S-E-Banken pionjär och gick först in i denna fjärde
internationaliseringsfas. Handelsbanken följde emellertid snart efter och
bara ett par år senare gick även de tre övriga bankerna in i den fjärde fasen
(se Figur 1). Gotabanken, Nordbanken och Swedbank lämnade dessutom
den tredje fasen redan efter tre till fyra år, vilket är en tydligt stegrad
etableringstakt och antyder att dessa tre forsökte ta upp jakten på de två
föregångarna. Denna jakt tycks inte heller bara ha begränsats till den inter-
nationella arenan utan ägde även rum i Sverige. För första gången befann
sig också samtliga banker i samma fas (se Figur 1). Likaså skedde över-
gången till den foljande fasen simultant under 1990 och 1991 for fyra av
de aktuella bankerna.
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8.51 Problem vid utländska bankförvärv

Flera av de genomförda forvärven har medfort stora problem och uppenba-
rat flera svårigheter med internationella bankforvärv som är värda att
uppmärksamma. En tidigare framhållen aspekt är svårigheten att bedöma

vad som köps vid utländska bankforvärv. Problemet har två sidor där den
’ ena är att insynsmöjligheterna innan forvärvet är starkt begränsade, i syn-

nerhet när en bank köps upp via börsen. Den andra är att bedömningen av
forvärvet blir svår även då man får insyn i kundportföljen eftersom känne-
domen om lokala företag och andra aktörer är starkt begränsad. Det har i

flera fall lett till att risker förbisetts som troligtvis inte skulle ha undgått
uppmärksamhet om det gällt hemlandets kända omgivning.24 Dessa båda

! svårigheter har naturligtvis sin grund i de for banker typiska långvariga
kreditforbindelserna.

Ett ofta förekommande argument är att forvärv ger tillgång till erfaren-
het, kompetens och marknadsposition. Naturligtvis kan detta vara riktigt,
men det är inte alls givet om hänsyn tas till att en köpande bank inte söker
en position och erfarenhet vilken som helst, utan något som skall passa
dess tänkta verksamhetsinriktning och kundstruktur.25 1 flera fall har någon
mer exakt eftersträvad funktion forvisso inte alltid varit uttalad, och kan-
ske inte heller varit riktigt medvetet planerad från köparens sida, men då
har å andra sidan ofta problem uppkommit. Det gäller i synnerhet då den
svenska banken främst varit intresserad av Sverigerelaterade affärer. De
forvärvade bankerna har nämligen i allmänhet inte haft några mer omfat-
tande forbindelser till företag med någon svensk anknytning. Dessutom har
den forvärvade enheten saknat god kommunikation med bankens svenska
organisation. Den personal som funnits i forvärvade banker har också haft
sina forbindelser, lojaliteter och kompetensområden och av naturliga skäl
prioriterat arbetet med dessa, vilket inte alltid legat i linje med moderban-
kens avsikter. Dessutom kan det vara svårt for en köpande bank att, om så
önskas, ändra personalens arbetssätt. Förvärvade utländska banker kan så-
ledes både vara svåra att styra och kontrollera då moderbanken inte själv är
involverad i eller känner till det som skall bedömas. Ett resultat av detta är
att forvärv riskerar att bli självständiga öar med marginell koppling till den
övriga banken.

z4 Intervju med Gunnar Lundh 1993-05-25
25 Ibid.
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8.6 Fokusering: kontraktion och expansion på helt nya
marknader

1 inledningen på 1990-talet  skedde ett tydligt trendbrott i fyra av de fem
bankernas internationella utveckling. Denna gång var dock den kommande
utvecklingen mindre entydig än tidigare. Kännetecknande för den femte
fasen är att likheten mellan de olika bankernas sätt att organisera sig och i
vad de gjorde avtog. Var och en började finna sina egna vägar istället for
att göra som de andra. Men även om variationen ökade kan två mer gene-
rella tendenser skönjas som verkade i motsatt riktning och som båda var
utslag av en betydligt starkare fokusering. Den ena var kontraktion med en
starkare fokusering mot vad bankerna själva kallade kärnkunder, d.v.s. i
första hand sådana som banken även hade kontakt med i Sverige. Den
andra var expansion på nya marknader som däremot omfattade samarbete
med helt nya kunder utan anknytning till Sverige, vilket skedde på något
mer avgränsat område. För att en bank skall klassificeras som tillhörande
denna fas har det ansetts räcka med att en av de båda företeelserna upp-
trätt, men for Handelsbanken och S-E-Banken uppträdde båda tendenserna
simultant, dock på olika platser.,

En annan skillnad från tidigaie faser var att skiftet inte skedde till följd
av någon ny etableringsform utan snarare p.g.a. att verksamhetens inrikt-
ning och karaktär forändrades. Detta markerades främst i en betydligt stör-
re målmedvetenhet än tidigare, då de flesta gjorde lite av varje överallt.
Avslutningsvis fortsatte inte engagemanget att växa vidare kumulativt som
tidigare, utan vissa betydande tillbakadraganden genomfordes.

Särskilt intressant med den femte fasen är att de studerade bankernas
olika forutsättningar att etablera sig utomlands började ge tydliga utslag.
Speciellt tydligt blev detta när bankerna forsökte bryta sig in på helt nya
marknader, vilket endast gjordes av Handelsbanken och S-E-Banken i nå-
gon större omfattning. De som lyckades var just de som hade den största
internationella erfarenheten och den starkaste forankringen utomlands,
medan andra bankers forsök inte alls föll lika väl ut. 1 den mån Handels-
banken och S-E-Banken misslyckades eller mötte svårigheter resulterade
det inte heller, i samma utsträckning som for Gotabanken och Nordbanken,
i att tillbakadraganden måste göras. Det kan betyda att de lyckades bättre,
men också att de hade en starkare anledning att vara kvar på marknaden.

Trots att både Handelsbanken och S-E-Banken på många håll bedrivit
liknande verksamhet har de också lyckats inom just de nischer där de tra-
ditionellt varit starka även i Sverige. Handelsbanken har sedan seklets
början haft ett starkt kontorsnät och under senare decennier lyckats så väl
att bankens sätt att organisera detta blivit förebild for andra svenska ban-
ker. Därför finns det viss logik i att det just är i den lokalt anknutna verk-
samheten banken tar sig in på helt nya marknader utomlands. Samma logik

39



gäller också for S-E-Banken  som traditionellt haft en stark ställning i nä-
ringslivet och haft goda forbindelser med utländska banker. Det gäller inte
minst inom investment banking, där banken utomlands nu lyckats komma
in på andra kundkategorier än de svenska. Men om det varit tillräckligt
med god kompetens på något område borde även de tre andra bankerna ha
lyckats etablera sig på någon nisch vilket dock inte skett. Orsakerna till
detta har inte explicit undersökts, men tydliga skillnader finns mellan de
banker som lyckats bryta in på nya marknader och de som inte gjort det.
De förra förefaller att ha haft fordelar genom långvarig utlandsverksamhet,
vilket medfort utländska kontakter och internationell erfarenhet. De har
dessutom haft stark forankring hos svensk industri samt ofta en erkänt stor
kompetens inom ett visst verksamhetsområde i hemlandet.

På sätt och vis anger bilden ovan också en slags multikumulativ utveck-
ling där det tagit nästan tre decennier att på några ställen bli mer genuint
internationell i den meningen att utlandsenheter tar sig in på nya markna-
der med nya kunder av annan nationalitet än den egna. Denna långsamma
utveckling av lokal forankring påminner också om den som banker av
andra nationaliteter genomgått vid sin utlandsexpansion (Tschoegl, 1987).
Den kumulativa utvecklingen är dock inte alls entydig utan har också sin
tydliga motsats i kontraktionen.

Samtliga av de fyra bankerna som kommit till denna femte intemationa-
liseringsfas har också genomfort en tydlig uppstramning till formån for
svenskrelaterade affärer. Men även om alla genomfor någon form av kon-
traktion och fokusering tar den sig olika uttryck i de olika bankerna. 1
Handelsbanken och S-E-Banken koncentreras verksamheten på kämkun-
der. Några enstaka representationskontor har även lagts ner, men i övrigt
har deras utlandsnät forblivit intakta. Hos Gotabanken och Nordbanken har
däremot omfattande neddragningar gjorts till följd av problem med utland-
setableringarna och genom att underlaget i form av affärer med anknytning
till deras svenska kunder helt enkelt inte motiverat egna banker lokalt.
Dessa bankers misslyckanden utomlands tycks således hänga samman med
deras sämre internationella erfarenhet och forankring hos svenska företag
med verksamhet utomlands, jämfort med Handelsbanken och SE-Banken.
De har därför inte varit vuxna en expansion av den omfattning och hastig-
het som ägde rum under 1980-talet. Helt följdriktigt har de också på senare
tid valt att organisera utlandsverksamheten i former med mindre omfat-
tande engagemang.

Tillbakadragandet från utländska marknader skall inte i första hand ses
som ett utslag av den finansiella krisen utan istället som ett mer allmänt
problem som banker möter vid sin internationalisering. Problemens all-
männa karaktär stöds av att kontraktionen och fokuseringen for både S-E-
Banken och Gotabanken inleddes innan den finansiella krisen blev allvar-
lig. Den finansiella krisen tycks dock snabbt och obarmhärtigt ha lagt
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problemen i öppen dager och därmed bidragit till att bankerna samtidigt
börjat hantera dem. Dessutom kan krisens omfattning ha inverkat på stor-
leken hos de nedskärningar som vidtagits.

9 Slutsatser

Den historiska återblicken visar att flera banker redan vid seklets början
bedrev utländska aktiviteter och att fenomenet inte är nytt för svenska
banker, men att det också dröjde ända till 1960-talet innan utlandsverk-
samheten blev mer omfattande. De studerade bankernas internationella ut-
veckling bär också tydliga drag av successivt tilltagande engagemang. Vad
som var något oväntat är de betydande neddragningar som löpande ägt
rum för de flesta bankerna, och som för ett par varit särskilt tydliga under
1990-talet. Detta tolkas dock inte som ett förkastande av tanken om erfa-
renhetens betydelse utan ses snarare som ett bekräftande av den. Stöd för
kumulativt växande engagemang och betydelsen av erfarenhet såväl av de
lokala marknaderna som av internationell verksamhet erhålls också genom
att mer omfattande och lyckade inbrytningar på nya marknader dröjt näs-
tan tre decennier trots flera tidigare försök. Om en banks expansion utom-
lands sker snabbt när erfarenhet och kundunderlag är begränsat är däremot
risken för förluster och-tillbakadraganden stor, vilket bekräftas av att tem-__ ._~---
porära eller bestående neddragningar har skett vid inte mindre än 14 tillfäl-
len bland de 34 olika dotterbolag och filialer som svenska banker har eller
har haft. Expansionen utomlands är således en svår balansakt.

Intressant är också att bankernas historiska erfarenhet tycks ha stor beti_
delse för deras förutsättning-att  klara sig väl utomlands. Av de svenska_e
bankerna är det egentligen bara Handelsbanken och S-E-Banken  som allt-
jämt behåller ett mer omfattande utlandsnät och det är också dessa som
historiskt sett har störst internationell erfarenhet samt mest omfattande
förbindelser med utländska banker och med svensk industri. För Gotaban-
ken och Nordbanken har dessa förutsättningar varit sämre och deras snab-
ba expansion under 1980-talet  resulterade i tillbakadraganden. Neddrag-
ningen av engagemang förekom emellertid inte bara i den sista fasen utan
har även uppträtt tidigare och framför allt i två sammanhang: när engage-
manget ökat mycket, samt när förändringar i lagstiftning tagit bort fördelen
med att vara på en särskild plats. De studerade bankernas utveckling ger
därigenom ett ryckigt intryck, vilket möjligen också förstärks av bank-
verksamhetens karaktärsdrag. Det tycks närn1’ge.n vara relativt enkelt att__Y .--
ändra formen för verksamheten, eftersom dess gränser i högre grad be-_  ____.~_ ---..
stäms av personalsammansättni~~-ö~h~-ia~s~~~~~gän~f~täin~~~~’
riG^Det  betyder emellertid inte att det är lättare att etablera sig 1 me-
ningen att komma in på en marknad och att bygga upp nya förbindelser.
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De olika bankernas fastillhörighet är individuella i den meningen att
olika banker inte alltid befinner sig i eller alls går igenom samma faser.
Men även om individuella skillnader finns är parallellerna också många
och egentligen kan bankerna delas in i två grupper. Den första består av
Handelsbanken och S-E-Banken, vilka varit föregångare, medan den andra
utgörs av Gotabanken, Nordbanken och Swedbank som varit efterföljare
(se Figur 1).

Föregångarna låg i synnerhet under de tre första faserna ungefär ett de-
cennium före efterföljama när det gällde att gå in i och ut ur faserna. Kän-
netecknande for föregångarna är också att de befunnit sig i alla faser och
att de stannade i den tredje fasen längre än efterföljarna. Av de tre efterfol-
jama har samtliga hoppat över någon fas, vilket skett i inledningen av de-
ras internationalisering. Alla tre gick också snabbt in i den fjärde fasen i
och med den stora expansionen under 1980-talets andra hälft. De två fore-
gångarna har trots detta hela tiden haft de mest omfattande utlandsnäten.

Det sammantagna intrycket är alltså att de svenska bankernas intematio-
nella utveckling följer ett kumulativt mönster i ett slags positiva etable-
ringsspiraler av tilltagande erfarenhet och fördjupade forbindelser och in-
satser. Den historiska erfarenheten visade sig också utgöra en viktig forut-
sättning for bankernas möjligheter att klara sig väl utomlands. Om erfa-
renheten däremot inte är tillräcklig eller expansionen forceras riskerar de
istället att hamna i negativa etableringsspiraler med tilltagande problem
som leder till bakslag, tillbakadraganden och därmed avtagande engage-
mang.
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Summary

This study shows that Swedish banks carried out extensive foreign busi-
ness already at the beginning of this century. However, until the 1960s
these banks only made two establishments abroad,  in Paris 19 12 and Lon-
don 19 14. In the beginning of the 1960s the first representative offices and
subsidiaries were established. Like the international development earlier
observed among industrial companies the banks did increase their com-
mitment in foreign markets by small steps. This could be explained by the
fatt that newcomers in a market often have limited experience about the
market conditions and have few and poorly developed customer-relation-
ships. Consequently the Swedish banks could be expected to follow a pat-
tern of gradually increasing commitment. This also tumed out to be the
case sinte it took three decades to gain a strong position in new markets
for the few foreign units that really have been successful.

Surprisingly the Swedish banks often have differed from the pattem of
escalating commitment. On the contrary there are many examples where
the commitments have been reduced or even completely withdrawn. Not
less than 14 out of 34 establishments of subsidiaries have been followed
by some kind of tut back in the commitment. This was particularly obvi-
ous in the early 1990s but also has happened earlier, often because of pre-
vious expansion. This, however, does not necessarily mean that the hy-
pothesis about gradually increasing commitment is rejected. On the con-
trary this confirms the importante  of experience, sinte the withdrawais
have been preceded by an expansion that was excessive in relation to the
banks’ tustomer  base and their experience of the host market as well as in
international operations in general. This conclusion is supported by the
fatt that the only Swedish that have been successful and still are expanding
in the international arena, i.e. Svenska Handelsbanken and Skandinaviska
Enskilda Banken, are those which have most international experience, and
most development positions in foreign markets. They also have had inter-
national operations sinte 19th century and were the first to open foreign
based representative offices and subsidiaries. Gotabanken and Nordbanken
did not have the same conditions and their rapid expansion in the 1980s
caused extensive credit losses that were followed by withdrawals.

The examples of decreased commitment and the intermittent foreign es-
tablishment pattem also have other explanations than excessive expansion
in relation to experience. One aspect  that contributes to this development is
the impact of regulations surrounding banks both in the home and host
countries. Regulations often have restricted the banks’ possibilities to per-
form their services over country borders,  but on the other hand favorable
regulations abroad  have attracted foreign banks. Consequently changes in
regulations can create new markets and possibilities at the same time as
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other markets diminish. The developments also seem to have been affected
by the characteristics of banking.  Sinte banking to a great extent relies on
and is constrained by regulations and personnel rather than by investments
in equipment, the limits to expansion or decreased operations are other
than for many manufacturing companies. Banks therefore can expand as
well as decrease their business faster than other companies. This, however,
does not mean that it is easier for banks than others to develop new cus-
tomer relationships and thereby a stronger position in new markets. On the
contrary the possibilities for rapid expansion may be very dangerous.

The development of the live Swedish banks that have tried to establish
themselves abroad could be categorized into live phases. It should be
noted that the banks did not enter into new phases simultaneously, or even
remained in the same phase at the same time. The tirst was characterized
by the establishment of a correspondent relationship, often based  on a per-
sonal relationship, with foreign banks. This was particularly obvious for
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken, the predecessors of
Skandinaviska Enskilda Banken, and Svenska Handelsbanken which de-
veloped their first relationship with foreign banks in the late 19th century.
Two of the studies’ banks, Nordbanken and Swedbank (Sparbanken), did
not pass through this phase at all but went directly into the setond phase,
where the first foreign offices  were established. The setond phase was
characterized by the establishment of representative offices,  but each one
of the banks also made one major investment in a subsidiary. This partly
can be explained by the stritt  Swedish regulations that forced  the banks to
start foreign banks if they wanted to provide their Swedish corporate cus-
tomers with service abroad. Most of these subsidiaries were later aban-
doned.

In the third phase banks begun to establish consortium banks in several
international finantial centers together with other Scandinavian banks.
This development marked a rapid expansion which was shaped even more
as the consortium banks were abandoned and replaced by wholly owned
subsidiaries. This step in many cases was caused by co-operative and man-
agement difficulties encountered in the consortium banks. The expansion-
ism in the fourth phase did however cause many problems. For instance
banks got involved in markets and with customers of which the banks had
very limited experience. This was accompanied by difficulties to control
the foreign units and to integrate them with other parts of the banks. The
fifth phase consequently was followed by a toncentration  on business with
connection to the home market and the regular tustomer  base. For Nord-
banken and Gotabanken this meant massive withdrawals from most coun-
tries. For Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken,
which among Swedish banks have always held the strongest position
abroad, this meant no withdrawals but a more obvious focus on their core
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business. S-E-Banken och Svenska Handelsbanken also are those which
have been the first to enter new phases and therefore can be characterized
as leaders. The three other banks have tried to catch up, through rapid ex-
pansion and leap-froging phases. This strategy has however tumed out to
be dangerous, at least as regards the granting of credit,  and consequently
brought some of the banks into negative establishment spirals with de-
creased commitment and withdrawals.

4.5
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