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Syfte: Sedan tidigare finns det ett antal studier om svenska bankers 
internationalisering fram till år 1995. Efter denna period har svenska 
bankernas internationalisering accelererat samtidigt som studierna efter 
perioden 1995 varit få som behandlat bankernas internationalisering. 
Denna studies syfte är att genom fyra fallstudier beskriva och analysera 
de fyra svenska storbankernas internationaliseringsprocess under 
tidsperioden 1995-2009. Dessa fyra fallstudier kommer att analyseras 
utifrån Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977) 
och de begrepp som presenteras i analysramen, mer specifikt kunskap och 
engagemang. 

Metod: Kvalitativ metod med fyra fallstudier som beskriver och analyserar fyra 
svenska storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) 
internationalisering utifrån sekundärdata, främst årsredovisningar och 
tidningsartiklar. 

Slutsatser: Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977) kan 
delvis förklara de fyra svenska storbankernas 
internationaliseringsprocess. Vissa skillnader och likheter utmärker 
bankerna åt där på ena sidan Handelsbanken passat in på det beteende 
som internationaliseringsprocessmodellen beskriver medan Swedbank 
inte passat lika väl. En annan intressant slutsats är att bankerna drivits av 
ett högt mimetic behaviour. 



 

 

ABSTRACT 
Date:    2011-01-21 

Course:    Master thesis in business administration 

University:    Mälardalen University 

Institution:   School of Sustainable Devolopment of Society and Technology 

Advisor:   Cecilia Lindh 

Authors:   Annoch Hadjikhani, Heidi Koskimäki, Oscar Sundin & Viktoria Tengvar 

Keywords:   Swedish banks, internationalization, commitment, knowledge. 

Title:    Sweden’s four largest banks internationalization 

Main issue: How has the four largest Swedish banks internationalized during 1995-
2009? 

Purpose: There are already a number of researches on Swedish banks 
internationalization covering the period up to year 1995. After this period 
Swedish banks has accelerated their internationalization but with quite 
few studies attempting to cover up the period after 1995. The aim of this 
study is to follow up and analyze with four case studies the four Swedish 
largest banks internationalization from year 1995 to 2009. These four 
case studies will be analyzed from the internationalization process model 
developed by Johanson & Vahlne (1977) and will be examined by the 
concepts deployed in the analytical framework by commitment and 
knowledge concepts in the four banks internationalization process. 

Method: The research of this study is qualitative with four case studies describing 
and analyzing the four largest Swedish banks (namely Handelsbanken, 
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Conclusions: Internationalization process model (Johanson & Vahlne, 1977) can partly 
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1 

1. INLEDNING  
År 1995 började Sveriges banker återhämta sig från 1990-talets finanskris (se bland annat Nordeas och 
Sparbankens årsredovisning 1995). I och med det svenska EU-inträdet samt lagförändringar i flera 
europeiska länder möjliggjordes bankers inträdanden på nya internationella marknader. Drygt tjugo år 
senare inträffar en ny finanskris som drabbar samtliga banker i olika grader vilket påvisar bankernas 
sårbarhet. Förutom perioder under internationaliseringen där utländska marknader utvecklats positivt och 
ökat bankernas vinster innebär det också att i kristider förlorar företagen sina investeringar. Enligt en 
artikel i Svenska Dagbladet har svenska banker under den senaste finanskrisen lånat ut cirka 500 mdkr i 
Baltikum (Svenska Dagbladet, 2009-06-02). Därför är det intressant med studier gällande bankernas 
ageranden på olika marknader, hur de internationaliseras utifrån graden av kunskap och erfarenhet. Detta 
är en studie bestående av fyra fallstudier som behandlar de fyra svenska storbankernas internationalisering 
från och med år 1995. Fokus i denna studie ligger dock inte vid kriser utan på bankernas 
internationalisering baserat på graden av bankernas kunskap och engagemang. Vad är det som har varit 
bankernas drivkraft i sin internationalisering och hur har de gått till väga? 

Då banker hanterar nya marknader olika i sin internationalisering kommer denna studie att behandla 
bankers tillvägagångssätt vid etablering på utländska marknader. Studien kommer dock bara behandla 
Sveriges fyra största bankers internationalisering. Dessa fyra banker – Handelsbanken, Nordea, SEB och 
Swedbank – har framförallt Rolf Marquardt (1994) studerat tidigare och gjort en fallstudie på. Marquardts 
studie behandlar bankernas internationalisering under hela 1900-talet som avslutas vid år 1994. Därefter 
har det funnits en hel del studier inom bankforskning men ingen som fortsatt på det som Marquardt 
avslutade. Vi kommer därför fortsätta där Marquardt avslutade och undersöka vad bankerna gjorde sedan 
för att internationalisera verksamheten.  

1.1 SYFTE 

Sedan tidigare finns det ett antal studier om svenska bankers internationalisering fram till år 1995. Efter 
denna period har svenska bankernas internationalisering accelererat samtidigt som studierna efter perioden 
1995 varit få som behandlat bankernas internationalisering. Denna studies syfte är att genom fyra 
fallstudier beskriva och analysera de fyra svenska storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB och 
Swedbank) internationaliseringsprocess under tidsperioden 1995-2009. Dessa fyra fallstudier kommer att 
analyseras utifrån Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977) och de begrepp som 
presenteras i analysramen, mer specifikt kunskap och engagemang. 

1.2 DISPOSITION  

Uppsatsen behandlar de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 
Uppsatsen inleds med ett antal gemensamma kapitel för att därefter övergå till respektive banks kapitel. 
Kapitel 1 utgörs av en presenterande inledning. Kapitel 2 innehåller en litteraturstudie; hur ämnet har 
studerats tidigare. I kapitel 3 presenteras vår analysram som utgör själva teoristommen för vårt arbete. I 
kapitel 4 redogör vi för vårt ämnesval, tillvägagångssätt, hur vi har samlat in vår data och hur vi har 
bearbetat vår data. Vi presenterar vår metod i ett operationaliseringsschema. Kapitel 5, 6 7 och 8 
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innehåller respektive banks empiri och analys där varje bank redogör för sin händelseutveckling under 
perioden 1995-2009. Kapitel 9 innehåller ett gemensamt slutord där slutsatser presenteras och förslag på 
vidare forskning inom det valda området.  

2. LITTERATURSTUDIE  
Företags internationalisering har studerats av en mängd forskare med olika inriktningar och synsätt. En 
inriktning som forskningen har behandlat är olika expansionssätt såsom nyetableringar, förvärv och 
fusioner (Hennart & Park, 1993; Barkema & Vermulen, 1998; Harzing, 2002; Cheng & Hu, 2002). 
Alltifrån skillnaderna mellan etableringssättet (Barkema & Vermulen, 1998; Harzing, 2002) till vilka 
faktorer som påverkar valet mellan dem har behandlats (Kogut & Singh, 1988, Barkema & Vermulen, 
1998; Brouthers & Brouthers, 2000; Harzing, 2002). Denna forskning har tillämpats på banker för att på 
bästa sätt kunna internationalisera sig då det finns många potentiella hinder och motgångar på utländska 
marknader (Petrou, 2009). Även forskning där de traditionella stegvisa etableringsmodellerna ställs mot 
de snabba och icke eller mindre stegvisa modellerna jämförs och ställs mot varandra. En del forskare har 
valt att undersöka lämpliga strategier för bankernas vid dess internationalisering, till exempel genom 
Foreign Direct Investment (Tschoegl, 2002; Buch & Lipponer, 2007) eller hur internationella marknader 
har förändrats och dess påverkan vid bankernas internationalisering (Turnbull, 1982). Forskare har även 
under en längre tid försökt konstruera modeller för att förstå och förklara vad som driver företag till att 
etablera sig utrikes (Penrose, 1959; Kotler & Armstrong, 2005, s. 590). Det har också funnits flera studier 
som har visat att valet av etableringsform påverkas av bolagens osäkerhet när det gäller de riktade 
ländernas egenskaper (Kogut & Singh, 1988).  

Tidigare studier visar att industriföretags internationalisering började på nya marknader med snarliknande 
kultur för att sedan gradvis öka till marknader med större kulturglapp. Svenska banker har även visat en 
tendens att följa detta mönster genom att börja i mindre skala för att sedan gradvis öka och utveckla sin 
verksamhet (Engwall & Wallenstål, 1988). När det gäller bankers internationalisering liknar deras 
beteende en mer kundorienterad där verksamhet etableras där kapital finns (Engwall & Wallenstål, 1988). 
Svenska banker har hittills uppvisat en tendens att följa varandra genom att etablera sig i samma länder för 
att på så sätt kunna efterlikna sina konkurrenters beteende och agerande, så kallat mimetic behavior 
(Engwall & Wallenstål 1988). Lars Engwall och Maria Wallenståls studie från år 1998 kunde också visa 
att det är viktigt att känna till en marknads spelregler för att kunna urskilja konkurrenter, viktiga som 
oviktiga.  

Bankernas internationalisering har setts från två olika perspektiv där det ena betonar konkurrensfördelar 
(Dunning, 1971) och det andra framhäver beteendeteorier (Engwall & Johanson, 1990). Inom beteende 
perspektivet diskuteras skillnader i internationaliseringen mellan banker och industrier samt om 
internationaliseringen är driven av leverantörer eller kunder (Engwall, 1992). Från vad som driver företag 
till internationalisering till hur bankerna faktiskt bör gå till väga finns det också en del forskning kring av 
bland annat Rehan ul-Haq och Barry Howcroft (2007), David Lei och John W. Jr. Slocum (2002) och 
Robert M. Grant (2005, s. 424). Framförallt framförs strategiska val av samrisk företag eller strategiska 
allianser som enligt Ravi Kathuria, Maheshkumar P. Joshi och Stephanie Dellande (2008) är mer 
tillämpbart för banker än industriföretag vid sin internationalisering. En komplex fråga för alla företag vid 
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dess internationalisering är att hantera osäkerheter vare sig det gäller den nya kulturen, språkbarriärer, 
politiska system, regleringar (Marquardt, 1994), även känt som psychic distance, eller hur det skall 
penetrera marknaden. Stegvisa förändringar och stegvisa relations uppbyggnader med ett starkt 
engagemang (stora investeringar) som bygger på samarbeten med utländska partnern reducerar risken 
menar Kathuria et al. (2008). Detta stöds även av Engwall (1994) som hänvisar till inkrementella 
förändringar och stadiga relationer för att bättre hantera osäkerheter vilket också ligger till grund för 
Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977).  

Efter den finansiella krisen under 1990-talet uppmärksammades frågan om effekter av finansiella kriser 
och flera undersökningar utfördes, allt från hur Sveriges fyra största banker internationaliserats 
(Marquardt, 1994; Thunman & Eriksson (Red), 1990) till hur osäkerhet och upplevd kunskap utmanas av 
inkrementella bankstrategier (Blomstermo, Eriksson & Sharma, 2002). Tidigare bankforskning har till 
större del enligt Lars Engwall (1995) baserats på ekonomiska, politiska och organisatoriska faktorer. Detta 
verkar dock inte ha begränsat avstickare som bidragit med andra typer av studier. Furustens omfattande 
undersökning (2009) studerar hur olika svenska företagsrelationer förändrades under kristiden och hur 
denna förändring var olika för olika banker.  På grund av att studien fokuserade på utvecklingen i Sverige 
har dock inte bankernas beteende på den internationella marknaden behandlats, vilket möjligen kan bero 
på att bankernas internationaliserings betydelse i krissituationer inte har varit särskilt viktig.  

Under 1990-talet dök det även upp en del studier som studerar bankkriser och dess påverkan på den lokala 
marknaden (Engwall, 1994) samt vad som gav upphov till den dåvarande finanskrisen (Radelet & Sachs, 
1998; Corsetti, Pesenti & Roubini, 1999). Fokus i de förstnämnda studierna var att beskriva bankers 
beteende innan, under och efter finanskrisen under 1990-talet, hur bankerna expanderade på den inhemska 
marknaden och under vilka premisser. Innan 1990-talets finanskris drevs de svenska bankerna 
decentraliserat under förhållanden där fusioner och avregleringar avlöste varandra vilket ledde till en 
mindre kontrollerbar vardag för bankverksamheten (Engwall, 1994). Den minskade kontrollen 
tillsammans med människans begränsade rationalitet skapade förhållanden där statens avregleringar som 
syftade till att gynna aktörerna och marknaden snarare ledde till turbulens. Bankernas osäkra förhållanden 
gjorde att bankerna började härma varandras beteende utan att kritiskt analysera konsekvenserna, så kallat 
mimetic behavior. När finanskrisens vindar sedan visade sig centraliserades kontrollen. (Engwall, 1994; 
Hortlund, 2003). Bankernas mimetic behavior vid internationalisering har dock varit högt under en lång 
tid menar Engwall och Wallenstål (1988). 

Under de senaste decennierna har globaliseringen på marknaden ökat och effekten av globaliseringen på 
marknaden är tvåsidig. På den ena sidan har det blivit lättare för transnationella företag att etablera sig på 
utländska marknader (Oviatt & McDougall, 1995; ul-Haq & Howcroft, 2007; Bygrave & Zacharakis, 
2010, s. 76). På den andra sidan har företagen blivit mycket sårbara och olika typer av kriser sprider sig 
lättare och påverkar flera företag samtidigt (Claessens, Dombusch & Chul Park, 2001, s. 19-22; Bae, Kang 
& Lim, 2002; Campello, Graham & Harvey, 2010). Sedan 1960-talet har forskarna studerat den positiva 
utvecklingen i internationalisering och utvecklat omfattande och mångsidiga modeller för varför och hur 
företagen internationaliserar sig. När det gäller den negativa utvecklingen i internationalisering på grund 
av kriser har forskningen inte attraherat forskarna. Det finns en omfattande studie som diskuterar företags 
internationalisering och utlandsetablering (Johansson & Vahlne, 1977). Under det senaste decenniet har 
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forskning om internationella kriser och dess påverkan börjat etableras. En del forskare har studerat kriser 
och internationella företags överlevnad (Pangarkar, 2007), andra har undersökt krishantering och 
överlevnad (Smith, 2005) medan vissa har tittat på politiska kriser och företagsbeteende (Hadjikhani & 
Johansson, 1999; 2001; Euh & Rhee, 2007). Det har även funnits studier om bankers riskhantering 
(Laeven & Levine, 2009), dessa ovannämnda studier har hjälpt att förstå frågan om kriser och 
internationella företags situation. Engwall, Marquardt, Pedersen och Tschoegl (2001) studerade de 
nordiska bankernas internationaliseringsutveckling och menade att utländska aktörer får ta sig an mindre 
kreditstarka kunder i etableringsskedet men att bankerna lyckas vinna marknadsandelar genom förvärv. 
Jain och Nigh (1989) utförde en studie som syftade till att förklara bankers beteenden i deras 
internationalisering genom att studera i vilken utsträckning politiska relationer mellan en banks hemland 
och ett lånande land påverkar själva utlåningsbeteendet. Studien Jain och Nigh utförde kunde visa att både 
politiska och ekonomiska faktorer påverkar bankers beslut. Darity och Horn (1988) menar dock att 
bankers beteende gällande utlåning har handskats undermåligt genom att banker har tagit stora risker och 
lånat ut pengar på ett oförsiktigt sätt. Många banker har underskattat riskerna med att låna ut kapital till 
utvecklingsländer (Guttantag & Herrin, 1986). Detta har också varit en intressant fråga för flera studier 
tidigare som behandlat bankernas utlåning i sin internationalisering. I dessa studier hävdas det att 
bankernas beslut om utlåning i olika länder också bör återspegla den politik bankernas regeringar för i 
hemlandet (Gisselquist, 1981; Spindler, 1984; Kahler, 1985; Wellons, 1985). Detta kan förklaras med 
hjälp av Cohens (1985) undersökning där det framförs att regeringar använder olika politiska åtgärder för 
att påverka bankernas utlåningsmönster vilket i sin tur påverkar bankers internationalisering. 

Under senare år har ett nytt begrepp inom forskning om internationalisering tillkommit, Born Global. 
Forskningen kring Born Globals har till viss mån teoretiskt stöd men behöver utvecklas mer (Sharma & 
Blomstermo, 2003; Gabrielsson & Kirpalani, 2004), medan de stegvisa internationaliseringsmodellerna till 
skillnad från Born Globals är väl etablerade och har teoretiskt stöd för sina modeller (Marquardt, 1994; 
Pedersen, 2000) där Jan Johanson och Jan-Erik Vahlnes Internationaliseringsmodell samt Johanson och 
Wiederheim-Pauls Stage model är av största vikt och har undersökts på bankers internationalisering 
tidigare (Marquardt, 1994; Qian & Delios, 2008). Johansons och Vahlnes Internationaliseringsprocess-
modell (1977), Johansons och Wiederheim-Pauls Stage model samt Cavusgils innovationamodel ses som 
de traditionella stegvisa processerna för företags utlandsetablering (Chetty & Campbell-Hunt, 2004). 
Eftersom alla företags internationalisering inte alltid sker långsamt och stegvis finns den alternativa 
modellen som förklarar processen bättre, tidigare nämnda Born Globals. Dessa så kallade Born Global 
företags internationalisering sker snabbt och blir internationella strax efter deras start (Sharma & 
Blomstermo, 2003; Chetty & Campbell-Hunt, 2004). Born Global företagen kan sakna en hemmamarknad 
helt till skillnad från de företagen med en stegvis internationalisering som ofta har en stark 
hemmamarknad innan de internationaliserar sig. Ofta handlar det om företag med specialiserade och högt 
tekniska varor för nischade marknader som inte existerar i hemlandet. De begränsar sig heller inte till ett 
specifikt land utan har hela världen som marknad där kunskap om marknader och kunder fås via viktiga 
kontakter i ett utbrett nätverk. (Chetty & Campbell-Hunt, 2004) Det är alltså på nätverkets kunskap som 
uppstår slumpmässigt som inträdet baseras på (Sharma & Blomstermo, 2003). Detta tillsammans med de 
egenskaper som Born Globals karaktäriseras av är de stegvisa internationaliseringsmodellerna mer 
lämpliga på banker och deras internationalisering. Johanson och Vahlne introducerade en 
internationaliseringsmodell, Internationaliseringsprocessmodellen, år 1977 som idag hör till en av de mer 
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väletablerade internationaliseringsprocessmodellerna. Internationaliseringsprocessmodellen som Johanson 
och Vahlne presenterade handlar i hög grad om hur företag agerar för att hantera osäkerhet inför och under 
inträden på nya marknader och är delvis baserad på bland annat Richard M. Cyert och James G. March 
(1963) samt Edith Penrose (1959) studier som behandlar mer ingående osäkerheter för företag. Sedan 
Internationaliseringsprocessmodellen introducerats har den etablerats och flitigt risats och rosats av 
forskare (se bland annat Engwall & Wallenstål, 1988; Oviatt & McDougall, 1994; Grady & Lane, 1996; 
Hadjikhani, 1997; Pedersen, 2000; Forsgren & Hagström, 2001). De banker som behandlas i denna studie 
har varit etablerade under en lång tid på en hemmamarknad i Sverige. Med åren har deras 
internationalisering utökat, men eftersom ingen av bankerna direkt kan benämnas som Born Global har vi 
därför valt att fokusera på Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977) i denna 
studie. Marquardt (1994) utgick också i sin studie från stegvist ökat engagemang, därför lämpar Johanson 
& Vahlnes (1977) Internationaliseringsprocessmodell dessa fyra fallstudier väl. 

3. ANALYSRAM  

Internationaliseringsprocessmodellen som Jan Johanson och Jan-Erik Vahlne introducerade år 1977 
innehåller två dimensioner bestående av kunskap och engagemang som samspelar med varandra. Eftersom 
kunskap inte alltid är passiv rör det sig alltså om lärande som förändras över tiden, i takt med till exempel 
erfarenhet (Barkema & Vermeulen, 1998, s. 7). Den komplexa frågan för företagen vid sin 
internationalisering är nämligen att den saknar kunskap om den nya marknaden, vilket dock kan erhållas 
genom engagemang på den (Forsgren & Hagström, 2001). Det är den ena sidan av dimensionen. Den 
andra är engagemang och mer specifikt marknadsengagemang. En kortfattad summering av 
Internationaliseringsprocessmodellen skulle bestå av inkrementella förändringar med gradvisa 
investeringar först i närheten där psykiska avståndet är kortare och därefter på marknader med längre 
avstånd tillsammans med kunskaper från den nya marknaden som förändras över tiden. Det psykiska 
avståndet berör faktorer såsom kultur, språk och utbildning som kan hindra flödet av information till och 
från marknaden. I länder närmast hemlandet är likheterna stora och därför blir avståndet kortare eftersom 
färre till exempel kulturkrockar kan uppstå, medan länder som befinner sig längre bort är mer olika vilket 
resulterar i att det psykiska avståndet blir större. Företag föredrar alltså därför att i början etablera sig i 
länder i sin närhet för att successivt lära sig och med tiden bege sig ut på marknader allt längre från 
hemlandet. Sedan introduktionen av Internationaliseringsprocessmodellen har den under åren gradvis 
reviderats senast år 2009. (Johanson & Vahlne, 1977; 1990; 2009; Andersson, Johanson & Vahlne, 1997) 

Vidare kommer vi att utgå ifrån Johanson och Vahlnes definitioner på engagemang och kunskap. 
Engagemang beskrivs som storleken på investeringar över tiden och kunskap som marknadserfarenhet 
som påverkar beslut om graden av engagemang och dess aktiviteter. Eftersom dessa två dimensioner 
samspelar betyder det också att graden av kunskap påverkas av engagemanget och vice versa (Johanson & 
Vahlne, 2009). Viktigt att påpeka är också att storleken på engagemanget kan trappas ned eller rakt av 
frysas om prestationerna eller utsikterna ser mörka ut (Johanson & Vahlne, 2009).  

Företagets åtaganden sker i flera små steg under förutsättning att kunskapen är begränsad. Om inte, kan 
åtaganden ta större eller färre steg beroende på resurser, marknadsvillkor och tidigare erfarenhet (Penrose, 
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1959, kap. 1-4, 7-8). I Marquardts studie (1994) kunde det under 1960-talet bland annat identifieras en 
stegvis ökad tillväxt med kontor i andra länder. Varför engagemanget stegvis ökar beror på att det 
reducerar risker menar Johanson och Vahlne (1977). Ju större marknadsengagemang desto bättre grund 
ligger till beslutsförfattare vilket medför att riskerna reduceras (Johanson & Vahlne, 1977). Samtidigt som 
marknadsengagemanget kan bidra till att reducera riskerna kan också erfarenhet bidra med densamma 
(Huber, 1991).  

Kärnan i Internationaliseringsprocessmodellen i figur 1 nedan består av två delar; state och change. State 
berör marknadsåtaganden; resursåtagande på den utländska marknaden samt kunskap om utländska 
verksamheter och marknader. Change berör beslut om att göra vissa åtaganden och utförandet av de 
pågående aktiviteterna. Modellen är dynamisk där state aspekterna påverkar change aspekterna som sedan 
i sin tur påverkar och förändrar state. Detta utgör ramen för företagens beslut där de antas sträva efter 
långsiktig vinst, låga risknivåer som resulterar i tillväxt. (Johansson & Vahlne, 1977) 

 

FIGUR 1. DE GRUNDLÄGGANDE MEKANISMERNA I INTERNATIONALISERINGSPROCESSMODELLEN: TILLSTÅND OCH 
FÖRÄNDRINGS ASPEKTER. KÄLLA: JOHANSON & VAHLNE, 1977 

De två delarna state och change innefattar market knowledge och market commitment samt commitment 
decisions och current activities som var och en behandlar internationaliseringsprocessens förutsättningar 
(Johansson & Vahlne, 1977). 

Market knowledge ligger till grund för commitment decisions där besluten och utvärderingarna baseras på 
kunskap om problem, möjligheter, marknadens omgivning och genomförandet av olika aktiviteter. 
Kunskap kan enligt Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) delas in i två kategorier; generell kunskap 
och specifik kunskap. Den generella kunskapen är objektiv kunskap som kan flyttas från en individ till en 
annan medan den specifika kunskapen endast kan erhållas genom erfarenhet. Senare nämnda specifika 
kunskapen kan i sin tur delas upp i två underkategorier såsom marknadskunskap och 
internationaliseringskunskap (Johanson et al., 2002, s. 53). Marknadskunskapen är unik och knuten till en 
sorts marknad och skiljer sig från andra vilket innebär att den ej är applicerbar på ett annat lands marknad. 
Internationaliseringskunskapen är en mer generell kunskap som är applicerbar på flera marknader vilken 
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är användbar vid internationella affärer (Johanson et al., 2002, s. 53). En ökad kunskap kan resultera i 
både ökad eller minskad tillit och åtagande som kan ha negativ påverkan på relationen där den till och 
med kan upphöra (Johansson & Vahlne, 2009). När kunskap och aktiviteter är odefinierade och 
ostrukturerade blir den erfarenhetsbaserade kunskapen viktigare där individen ifråga har en känsla för vad 
som passar och kan ta beslut baserat på detta. Kunskap kan betraktas som en värdefull resurs och ju mer 
kunskap om marknaden företaget har, desto mer värdefull är resursen och speciellt när kunskapen inte kan 
föras över till andra aktörer. (Johansson & Vahlne, 1977) 

Market commitment består dels av graden av åtagande där svårigheten att hitta alternativa 
användningsområden för resurserna värderas och dels av mängden resurser som tillhandahålls på 
marknaden. Ju mer resurserna är integrerade med andra delar och ju mer specialiserad resursen är på 
marknaden, desto högre är graden av åtagande. Mängden resurser i market commitment är starkt kopplad 
till investeringarnas storlek där investeringar i personal, organisation och marknadsföring inkluderas. 
(Johansson & Vahlne, 1977) 

Current activities avser de pågående aktiviteterna som företaget valt att utföra på marknaden. Då företaget 
inte omedelbart kan identifiera effekten av en genomförd aktivitet, uppstår en fördröjning mellan 
tidpunkten för genomförd aktivitet och tidpunkten för aktivitetens effekt. För att fördröjningen inte skall 
påverka företagets vidare engagemang bör aktiviteten upprepas.  De pågående aktiviteterna är den 
huvudsakliga källan till företagets erfarenhet där två typer av erfarenhet nödvändiga; erfarenhet av 
marknaden och erfarenhet av företaget. Till viss del kan företag konsultera experter utifrån och få hjälp 
men det kan vara tidskrävande. Av den anledningen är det snabbaste sättet att köpa hela eller delar av 
företaget på marknaden företaget vill etablera sig på eller att anställa individer med den erfarenhet som 
företaget är i behov av. Dock kan problem uppstå som företagen måste ha i åtanke. Kunskapen som 
företaget efterfrågar finns inte alltid tillgänglig vid företagets inträde utan måste förvärvas med tiden där 
erfarenheter samlas. Detta kan ta lång tid vilket också förklarar att internationaliseringsprocessen många 
gånger är långsam. (Johansson & Vahlne, 1977)  

Commitment decisions berör beslut om åtaganden på en marknad som baseras på uppfattade problem. 
Dessa är beroende av erfarenhet där både marknadsbaserad och företagsbaserad erfarenhet är av relevans. 
Både problem och möjligheter upptäcks av de aktörer som är verksamma på den specifika marknaden där 
båda finner sitt svar som ytterligare verksamhet på marknaden. Lösningarna som identifieras i 
aktiviteterna resulterar ofta i ett ökat åtagande där företaget tänjer och expanderar sina gränser. För 
ytterligare åtagande ökar både den ekonomiska effekten där verksamheten ökar i omfattning och 
osäkerhetseffekten som berör oförmågan att förutspå faktorer. Genom att etablera nya tjänster, ta över 
kunder och öka kommunikationen med kunder minskas osäkerhetsfaktorerna på marknaden. (Johansson & 
Vahlne, 1977)  

När ett företag skall etablera sig på en ny marknad vars marknadsvillkor är relativt okända och där 
företagets kunskaper och erfarenheter är begränsade, kan processen ske i flera steg och i olika former av 
åtaganden. Detta kan presenteras i en modell; Stage model, en etableringskedja där de olika 
etableringsalternativen innebär olika grad av risktaganden beroende på vilken risk och vilket engagemang 
företaget önskar ha på marknaden. Stage models lägsta risk- och engagemangsgrad är etablering via en 
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agent. Agenten har kunskap om marknaden och vilka andra aktörer som finns. Nästa steg är licensiering 
och franschising som innebär att företaget utnyttjar licenser eller lokala aktörer som får tillgång till 
företagets produkter. Direkt export och joint ventures är modellens nästföljande två steg och det slutliga 
steget som innebär högsta risk men även det högsta engagemanget är direkt investering vilket innebär att 
företaget startar egen produktion på den nya marknaden. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975)  

Johansons och Vahlnes Internationaliseringsprocessmodell används av den anledningen att det är en 
etablerad modell och är högst relevant inom internationalisering. Som kan ses i figur 2 nedan mäts 
begreppen kunskap och åtagande från modellen genom att ringa in saker från sekundärkällorna som 
påvisar dessa begrepp. Gällande kunskap letas indikationer på bankernas kunskapsnivå gällande 
konjunktur, tillväxtmöjligheter samt tidigare erfarenheter som beskrivs. Åtagandet mäts genom att 
beskriva antalet kontor, anställda, kunder, resultat/intäkter, företeelser i form av exempelvis förvärv och 
bankernas rådande visioner.  

 

FIGUR 2. ANALYSMODELL, EGEN BEARB. 

Med beskrivningarna kan vi se hur det rådande och framtida åtagandet och kunskap ser ut för det givna 
året och marknaden, hur den förändras, hur de påverkar internationaliseringsprocessen för bankerna och 
om den sker i likhet med modellen.  

Enligt modellen växer åtagandet i takt med ökad kunskap. Detta bör innebära att i takt med att bankernas 
kunskap om konjunktur, tillväxtmöjligheter och tidigare erfarenhet ökar, så ökar även företeelserna samt 
siffrorna för kontor, anställda, kunder och resultat/intäkter med åren. Bankernas vision kan tolkas som ett 
planerat åtagande för framtiden som för processen framåt.  

Baserat på bankernas företeelser och handlingar kan Stage model i vissa kapitel agera som en indikation 
på var i etableringskedjan banker föredrar att befinna sig samt vilken grad av åtagande och risker de är 
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villiga att ta i sin internationalisering. Sammanfattningsvis syftar Internationaliseringsprocessmodellen till 
att beskriva företags beteende vid en internationaliseringsprocess och till grunden ligger hanteringen av 
osäkerheter. För att reducera osäkerheter vid inträde och etablering på utländska marknader utökar företag 
sitt åtagande stegvis och bildar kunskap genom en lärande process över tiden. Desto större kunskap 
företaget har desto större engagemang åtar sig företaget då dessa speglar varandra till sin storlek.  

4. METOD  

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för denna fallstudie att redovisas. Först presenteras val av 
studieobjekt och val av referensram. Vidare redogör vi för insamling och presentation av vald data för att 
avsluta med ett operationaliseringsschema som visar tillvägagångssätt.  

4.1 VAL AV STUDIEOBJEKT  
Under höstterminen 2010 blev vi informerade om att ett forskningsprojekt om bankers internationalisering 
skulle bedrivas under ledning av professor och universitetslektor Peter Thilenius (Uppsala Universitet). Vi 
blev tillfrågade om vi var intresserade av att genomföra en fallstudie där Sveriges fyra största bankers 
internationaliseringsprocess skulle studeras under tidsperioden 1995-2009. Då vi alla fyra fann ämnet 
intressant valde vi att tacka ja till denna förfrågan. Bankerna som vi studerat är Handelsbanken, Nordea, 
SEB och Swedbank. Det som gjorde att detta val av studieobjekt var intressant var att svenska bankers 
internationaliseringsprocess har studerats fram till 1995 (se bland annat Engwall, 1992; 1995; 1997; 
Marquardt, 1994; Engvall & Wallenstål, 1988; Thunman & Eriksson, 1990). Efter 1995 har bankers 
internationalisering studerats men på olika nivåer och inte på ett övergripande sätt. Med denna studie 
undersöktes därför de svenska storbankernas internationalisering under åren 1995-2009 på ett mer 
överskådligt plan då denna tidsperiod har präglats av bland annat finanskriser och konjunktursvängningar 
(Thilenius, Intervju 2010-12-08). Anledningen till varför studien avslutas vid år 2009 beror på att 
årsredovisningarna för år 2010 inte kommer att ha hunnit publiceras innan studien skall vara avslutad.  

4.2 VAL AV TEORETISK REFERENSRAM  
Det finns fem olika typer av forskningsstrategier för att utföra en vetenskaplig undersökning. Dessa är 
surveyundersökningar, fallstudie, experiment, aktionsforskning samt etnografi. (Denscombe, 2000, s. 3). 
Den bästa strategin för oss var fallstudiemetoden då vi ämnade beskriva och analysera 
internationaliseringsprocessen hos de fyra största bankerna i Sverige (Yin, 2003). Det fanns flera fördelar 
som motiverade oss till att genomföra en fallstudie. En fallstudie undersöker verkligheten och dess 
komplexitet. Vidare stödjer våra fallstudier metodtriangulering, det vill säga användandet av flera 
datakällor. Slutligen vilar fallstudien på ej kontrollerade förhållanden utan observationer grundade på 
naturliga företeelser. (Denscombe, 2000, s. 52-53) 

4.3 DATAINSAMLING  
För denna undersökning har data i form av sekundärdata valts. För att få en bättre förståelse för val av 
ämnet har vi genomfördes en förstudie i form av två intervjuer med forskare som innehar expertis inom 
internationalisering och banker. Fördelar med intervjuer är tillgång till djupare information samt den 
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ökade insikten i ämnet (Denscombe, 2000, s. 161). För att få en bild av den historiska utvecklingen 
gällande bankers internationalisering består den sekundära datan av tidnings artiklar, böcker samt 
årsredovisningar från respektive bank. Fördelar med sekundärdata är möjligheten till att samla in stora 
mängder information under begränsad tid vilket leder till mer tid för analys och tolkning av den insamlade 
datan (Saunders et al., 2009, s. 268). Gällande reliabilitet i årsredovisningar drog vi slutsatsen tillsammans 
med Lars Engwall i vår intervju att bankerna förvisso kan välja hur och vad de vill framställa i sina 
årsredovisningar - men också att det finns specifika krav som ställs med omfattande regelverk och därmed 
gör datan reliabel. Tidningsartiklar är kognitiva, berättande källor som beskriver något som har hänt 
(Holme & Solvang, 1997, s. 126-127). Vidare har de valda tidningsartiklarna ingen koppling till bankerna 
varpå de ses som oberoende och ej manipulerade källor. Därför finns det en reliabilitet och trovärdighet i 
dessa källor. 

Sekundärdatan vi använt i dessa kapitel har vi funnit genom sökande i Uppsala Universitets och 
Mälardalens högskolebiblioteks artikeldatabaser. De databaser som främst använts har varit 
ABI/INFORM, Business Source Premier, Samsök Samhällsvetenskap, Affärsdata och ELIN@Mälardalen. 
Bortsett från sedvanliga bibliotek har sökverktyg på Internet använts, såsom Google, Google Scholar, 
Google Books och de sökord som mest frekvent nyttjats i databaser och sökverktyg har på engelska och 
svenska varit: Bank, internationalisering, process, banknamnen, kris, överlevnad, förväntningar, osäkerhet, 
kunskap, engagemang, etablering/inträde på utländsk marknad och Baltikum.  

4.4 PRESENTATION AV DATA  

Kapitel 1-4 och 9 är gemensamma kapitel men utöver dessa har varje fallstudie ett varsitt kapitel där den 
som utför fallstudien utifrån sina egna förutsättningar har haft friheten att själv välja hur denne vill 
presentera sin data eller formalia. Det finns därför ingen uttalad gemensam struktur genom samtliga 
kapitel. Utifrån den sekundärdata som behandlas av respektive banks empiriska genomgång kommer 
respektive banks analyser och slutsatser dras. Fokus i sekundärdatan har legat på fyra nyckeltal (antal 
kontor, antal anställda, antal kunder samt resultat/intäkter) som presenteras i tabellform och diagram för 
respektive bank. Syftet med tabellerna och diagrammen är att sammanfatta den insamlade datan för att på 
ett överskådligt sett kunna visa förändringen i nyckeltalen. Samtliga bankers kapitel kommer att redogöra 
för internationaliseringsprocessen under åren 1995-2009 men respektive författare väljer själv utifrån olika 
förutsättningar hur datan skall presenteras i sitt respektive kapitel. 

I kapitel 5 om Handelsbanken kommer de empiriska data som samlats in att presenteras år för år mellan 
1995 - 2009. På så vis blir det möjligt att följa Handelsbanken genom deras internationalisering på ett 
överskådligt sätt. Diagram av olika slag, som innehåller nyckeltal, kommer att presenteras. Det finns även 
tabeller för varje år som går att ta del av (se bilaga 3). Detta är till för att förtydliga händelserna som skett 
genom åren. Analysen kommer bestå av diskussioner och reflektioner kring de valda nyckeltalen och den 
information som presenterats i empirin samt med kopplingar till internationaliseringsprocessmodellen av 
Johanson & Vahlne (1977).  

I kapitel 6 om Nordea är årtalen indelade i stycken med treårs intervall och där varje stycke avslutas med 
en tabell innehållande nyckeltalen för de tre åren. Detta för att förenkla läsningen och på ett tydligare sätt 
åskådliggöra bankens utveckling. Kapitlet avslutas med en analysdel som inleds med ett diagram som 
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visar en sammanställning över samtliga nyckeltal för perioden 1995-2009. Det har skett en modernifiering 
av kurvan för antal kontor. En extra nolla har lagts till efter varje kontors tal för att kunna urskilja en 
utveckling i kurvan. De faktiska siffrorna finns att tillgå i bilaga 5. Vidare presenteras diagram för 
respektive nyckeltal. Detta för att visa utvecklingen. Diagrammet som innehåller rörelseresultatet stämmer 
inte helt korrekt då årsredovisningarna för åren 1995-1997 presenterade årsresultatet i svenska kronor och 
under år 1998 i finska Mark. De faktiska siffrorna finns att tillgå i bilaga 5. 

I kapitel 7 om SEB beskrivs händelser och aktiviteter årsvis i en berättande form där varje år avslutas med 
nyckeltal för kontor, anställda, kunder och intäkter i tabellform för att få en klar överblick. Ibland har inte 
alla uppgifter funnits och utmärkts då som ingen uppgift (i.u.). Tabellen innefattar även en 
förändringskolumn där ett plustecken eller minustecken är utmärkt för att se förändringen från föregående 
år. Om inget tecken är angivit finns ingen uppgift från tidigare år att jämföra med. Analysen är en 
summering där de främsta och avgörande händelserna som påvisat processen och mönstret för bankens 
internationalisering tagits med. Baserat på nyckeltalen har även summerande diagram skapats för att 
kunna analysera åtagandegraden samt internationaliseringen i sin helhet. Här finns de år med där uppgifter 
har funnits att tillgå. Diagrammen är baserad på de faktiska siffrorna som hittats från sekundärkällorna. 

I kapitel 8 om Swedbank har kapitlet delats in i tre större delar, år 1995-1999, 2000-2007 och 2008-2009. 
Anledningen till detta är av strukturella skäl då del ett behandlar åren efter 1990-talets finanskris, del två 
behandlar de år som Swedbank expanderar och del tre de år då nästa finanskris inträffar. För samtliga tre 
perioder finns det sammanfattande tabeller för främst antal kontor och personal, dessa är hämtade från 
Swedbanks årsredovisningar där antalet anställda beräknat efter medelantalet anställda. I kapitel 8 
presenteras också ett diagram i det sammanfattande kapitlet där det lagts till en extra nolla för antalet 
företagskunder och kontor på respektive års faktiska siffra i datan. Vilket beror på att det annars inte hade 
synts några kurvor på dessa i diagrammet. Anledningen till varför diagrammet påbörjas vid år 1997 och 
inte 1995 beror på att det saknas siffror på antalet privatkunder och företagskunder för de åren. Resultatet 
år 2009 är egentligen -10 551 mkr men för att göra diagrammet mer hanterbart har resultatet angivits som 
noll i detta diagram. Syftet med diagrammet är således att visa utvecklingskurvor baserat på delvis 
korrigerad data men till större del riktig data. De faktiska siffrorna finns annars att tillgå i bilaga 6. Valet 
av nyckeltal var baserat på Marquardts studie (1994). Anledningen till varför kapitel 8 studie tittade på till 
exempel resultat men inte på rörelseresultat eller alla andra intressanta nyckeltal som fanns berodde på att 
resultatet mer upplevdes som en intressant överblick över rådande situationen men inte mer. Därför var 
det inte intressant att ta in fler begrepp eller nyckeltal för att undersöka Swedbanks åtagandegrad eller 
kunskap.  

4.5 FÖRSTUDIE 
Inför bearbetningen av den sekundära datan har en förstudie i form av två intervjuer genomförts med två 
forskare som innehar djup kunskap inom bankforskning (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Vårt val av 
respondenter baserades på dess expertis inom området bankers internationalisering. Syftet med vårt val av 
intervjuer grundar sig på en önskad generell kunskap om bankernas internationalisering ur ett 
forskningsperspektiv. Därför har fokus ej legat på intervjuer med nyckelpersoner från respektive bank. 
Respondenterna innehar en gedigen forskningsbakgrund inom vårt valda ämne och vi ansåg oss kunna få 
den information vi behövde för att genomföra denna fallstudie. Den första intervjun genomfördes med 
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universitetslektor och docent Peter Thilenius, verksam vid Uppsala Universitet och Mälardalens högskola 
med internationell marknadsföring som specialitet och med över 20 års erfarenhet. Den andra intervjun 
genomfördes med forskaren Professor Lars Engwall, verksam vid Uppsala Universitet, som är expert inom 
området ”bankers internationalisering” med över 30 års erfarenhet. Avtalad intervjutid skedde över 
telefon. 

4.6 VAL AV INTERVJUMETOD OCH GENOMFÖRANDE 
Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär vilket innebär att frågor på förhand hade sammanställts 
varav dessa utgjorde intervjuns bas. Frågorna var uppbyggda på så vis att de var öppna för diskussion med 
möjlighet till spontana följdfrågor, detta för att möjliggöra fördjupning inom ämnet. Den intervjuade hade 
möjlighet att svara obegränsat på frågorna och hade även själv fått utveckla svaren. Intervjufrågorna skilde 
sig något då de anpassats till respondentens kunskaper (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

Båda intervjuerna genomfördes enligt "Face to face". Fördelarna med face to face-intervjuer är att 
missförstånd kan undvikas. Frågan kan ställas igen och respondenten kan komma att förfrågas efter ett 
mer utformligt svar (Saunders et al., 2009, s. 321). Båda intervjuernas längd var 1,5 h långa och 
genomfördes på Ekonomikum, Uppsala Universitet, där de båda har sina arbetsrum. Vi valde att lägga upp 
intervjun på följande sätt; en ledde intervjun genom att ställa frågorna, en antecknade svaren på dator, de 
två övriga gjorde egna anteckningar medan alla deltog i att ställa följdfrågor. 

4.7 VAL AV ANALYSERINGSPROCESS OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Valet av intervjufrågor grundade sig på vårt val av ämne i syfte att få en insikt och förståelse för 
ämnesvalet. Intervjufrågornas svar skulle fungera som vägledning för att öka vår förståelse i ämnet 
internationalisering och banker.  

Nedan presenterar vi vårt tillvägagångssätt genom nedanstående operationaliseringsschema där varje steg 
utgörs av respektive tillvägagångssätt.  

 

FIGUR 3. OPERATIONALISERINGSSCHEMA, EGEN BEARB. 
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Först samlades tidigare forskning in för att sedan utifrån detta material välja en analysram för studien. 
Inför val och behandling av sekundär data utfördes en förstudie i form av två intervjuer med respondenter 
som innehar stor kunskap inom ämnet. Vidare samlades sekundär data i form av årsredovisningar, 
tidningsartiklar från databaser samt webbaserat material. Respektive bank har i varsitt kapitel presenterat 
utifrån den valda datan en empiridel, en analysdel samt en slutsats. Arbetet avslutades med ett gemensamt 
slutord vars innehåll grundade sig på respektive banks slutsatser och empiriska underlag.  

I kapitel tre har vi redogjort hur engagemang och kunskap samspelar enligt Johanson och Vahlnes (1977) 
Internationaliseringsprocessmodell. För att kunna operationalisera Internationaliseringsprocessmodellen 
har vi utgått från modellens grundläggande antagande att kunskap och engagemang ökar i samma takt 
samt att kunskap och engagemang ökar stegvis. Därför undersökte vi balansen mellan vilken kunskap som 
bankerna besatt och hur högt engagemang bankerna har haft. Engagemanget har vi analyserat utefter 
indikatorer som antal kontor, antal personal, antal kunder och resultat/intäkter. Eftersom det finns en 
balans i Internationaliseringsprocessmodellen mellan kunskap och engagemang bör därför kunskapen vara 
lika hög som engagemanget enligt Internationaliseringsprocessmodellen. För att då analysera denna balans 
har vi undersökt vilka visioner och planer som bankerna har haft vilket tillsammans med information från 
dagstidningar kunde indikera vilken kunskapsnivå bankerna befunnit sig på. Vi har också kunnat jämföra 
bankernas planer mot deras utfall för att undersöka huruvida deras kunskap var tillräcklig. Med andra ord 
har vi undersökt först bankernas åtagandegrad och därefter vilken kunskap som bankerna har haft för att 
se om åtagandegraden, det vill säga engagemanget, varit lika högt som kunskapen. På grund av att vi inte 
haft några primära källor har vi därför gjort antagande om bankernas kunskaper baserat på indikatorer som 
årsredovisningar, tidningsartiklar och bankernas storlek av engagemang. Då har vi kunnat analysera om 
kunskapen och engagemanget varit högt eller lågt samt om de varit höga eller låga båda två samtidigt. För 
att undersöka hur snabbt åtagandet utökat undersökte vi även storleken på ägarandelar över tiden. 
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5. HANDELSBANKEN  
Författare: Oscar Sundin 

Svenska bankers internationalisering har vuxit relativt långsamt under 1900- talet. Anledningen till detta 
har bland annat berott på olika lagstiftningar som förbjudit olika former av banketableringar i utlandet. 
Banker var inte tillåtna att bedriva bankverksamheter, men hade ändå möjligheter till att skapa relationer 
med utländska banker och marknader. Efter lagändringar i mitten av 1980-talet skulle svenska bankers 
internationalisering ta fart. 

I denna fallstudie kommer vi följa Handelsbanken och dess internationella utveckling. Informationen som 
ligger till grund för analys och slutsats bygger till stor del av Handelsbankens årsredovisningar samt 
nyhetsartiklar. I slutsatsen framkommer vad som utmärker Handelsbankens internationalisering och om 
de har lyckats. 

5.1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer först en beskrivning om Svenska Handelsbanken AB för att öka förståelsen för hur 
organisationen ser ut och dess historik till varför det ser ut som det gör idag. En beskrivning kommer 
också göras över hur företagets mål och visioner ser ut på sin hemmamarknad och i sin utländska 
verksamhet.  

Efter att ha fått en inblick i hur Handelsbanken ser ut idag kommer vi resa tillbaka till år 1995 för att sedan 
följa bankens inhemska- och internationella utveckling år för år fram till 2009. Även om vi främst 
kommer att titta på utvecklingen från och med år 1995 så krävs en kort tillbakablick på händelserna kring 
bankkrisen som ägde rum tidigt på 1990- talet. Händelserna som skakade finanssektorn gav upphov till 
både negativa och positiva effekter för Handelsbanken.  

Kapitlet kommer inte gå in på djupet av alla dotterbolag som finns och vad de fyller för funktion för 
banken. Det kommer dock nämnas några av de tjänster och system som Handelsbanken erbjuder sina 
kunder. Fokuset ligger på bankens engagemang och kunskap i form av vilka förvärv och etableringar de 
gjort i andra länder.  

5.1.1 SYFTE 
Syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera Handelsbankens internationaliseringsprocess på ett 
övergripande sätt med fokus på bankens kunskap och engagemang utifrån 
Internationaliseringsprocessmodellen av Johanson & Vahlne. 

5.2 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 
Svenska Handelsbanken är en av de fyra storbankerna i Sverige. De öppnade sitt första kontor i Stockholm 
år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank. Handelsbanken är en universalbank och erbjuder 
finansiella tjänster och produkter till privat- och företagskunder. De omfattar områden som investment 
banking, trading och livförsäkringar. 
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Utmärkande för Handelsbanken är att de har varit starkt decentraliserade sedan 1970-talet. Detta anses 
vara den tidigare VD:n, Jan Wallanders förtjänst. Wallander var mycket delaktig i skapandet och 
införandet av den nuvarande organisationsmodellen. Handelsbanken är en av de ledande bankerna inom 
den nordiska marknaden och det är mycket tack vare deras omfattande kontorsnät. (Handelsbankens 
hemsida, 2010) Eftersom de lokala bankkontoren är de som har bäst kännedom om vad som efterfrågas på 
den lokala marknaden fattas affärsbeslut så nära kunden som möjligt. ”Det är kontoret som är banken”. 
(Handelsbankens årsredovisning, sid 6, 2009) Detta leder till att Handelsbanken vill etablera sig på nya 
marknader där kunderna finns. I figur 4 nedan illustreras Handelsbankens arbetssätt för att tillmötesgå 
kunden på bästa sätt. I de fall ett kundönskemål kräver specialistkunskaper kan ärendet delegeras till en 
regional enhet eller ett centralt affärsområde. (Handelsbankens årsredovisning, 2009) 

 

FIGUR 4. DET DYNAMISKA SAMSPELET MELLAN BANKKONTOREN OCH DE OLIKA CENTRALA AFFÄRSOMRÅDENA 
SAMT AVDELNINGAR I ORGANISATIONEN SOM GYNNAR KUNDEN (HANDELSBANKENS ÅRSREDOVISNING, 2009). 

I koncernen finns det även ett antal dotterbolag. Dessa är Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, 
Stadshypotek, XACT Fonder samt Handelsbanken Liv. Handelsbanken har arbetat efter samma vision 
sedan lång tid tillbaka. De har som övergripande mål att de vill ha högre räntabilitet på eget kapital än ett 
vägt genomsnitt för jämförbara banker på sina hemmamarknader. Då de uppfyller dessa finansiella mål 
har styrelsen fastställt att de anställda ska få ta del av det överskottliga resultatet. Tanken bakom det är att 
de anställda ska få ta del av bankens framgång. Detta vinstandelssystem, Oktogonen, infördes också av 
Jan Wallander år 1973. Merresultatet förvaltas av stiftelsen och uppdelningen av medlen delas lika bland 
de heltidsanställda, oavsett om man är VD eller vaktmästare. Denna stiftelse är dessutom ägare till 10 
procent av rösterna i Handelsbanken, vilket gör den till den största ägaren. Handelsbanken vill nå sitt 
lönsamhetsmål genom att ha de nöjdaste kunderna och att kostnadseffektiviteten ska vara högre än i de 
jämförbara bankerna på hemmamarknaden. (Handelsbankens årsredovisning, 2009) Detta har 
Handelsbanken, i jämförelse med de tre andra storbankerna i Sverige, varit ledande när det gäller 
kundnöjdhet för såväl privat- som företagskunder. Se figur 5 nedan. (Svenskt kvalitets index, 2009). 
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FIGUR 5. FIGUREN VISAR KUNDNÖJDHETEN FÖR DE FYRA STORBANKERNA I SVERIGE MELLAN ÅREN 1997-2009. 
(SVENSKT KVALITETS INDEX’S HEMSIDA, 2009) 

Svenska bankers internationalisering har tidigare varit begränsad då det inte var tillåtet att öppna 
filialkontor utomlands. När detta förbud upphörde 1985 och den svenska valutaregleringen avvecklades 
1989 kom Handelsbanken att bli mer internationell. (Handelsbankens hemsida, 2010)  

Handelsbanken har alltid använt sig av en uthållig tillväxtmodell när de vill ta sig in i nya marknader eller 
utöka befintliga. Vad som kännetecknar banken är deras sätt att växa organiskt. Detta är ett begrepp som 
de själva använder för att beskriva sin tillväxtstrategi. Denna grundläggande strategi har används för hela 
Handelsbankens internationalisering. Innebörden av organisk tillväxt för banken är att de ständigt vill växa 
stegvis, kontor för kontor, och att detta görs med en så låg risk och med så god kostnadskontroll som 
möjligt. (Handelsbankens årsredovisning, 2009) 

5.3 TIDEN EFTER BANKKRISEN 1990 [1995] 
Perioden innan 1995 kännetecknades av den bankkris som uppstod i början av 1990 talet. Den bidragande 
orsaken till bankkrisen var till största del att det skedde stora utlåningar till fastighetsspekulanter samt 
övergången från fast till rörlig växelkurs. Det dröjde inte länge förrän det började påverka bankerna i form 
av kraftiga kreditförluster. (Flores, 2004) Banksystemet som helhet började dock mot 1995 att tillfriskna 
då kreditförlusterna successivt hade börjat minska. På grund av sjunkande marginaler och svag 
volymutveckling minskade det sammanlagda resultatet före kreditförluster även om resultatet efter 
kreditförlusterna ökade för banksystemet som helhet. Här skiljde sig Handelsbanken från resten av de 
börsnoterande bankerna då de ökade resultatet före kreditförluster. Den huvudsakliga orsaken till detta var 
en kraftig ökning av utlåningsvolym, främst till mindre och medelstora företag. (Handelsbankens 
årsredovisning, 1995) Banken passade även på att göra investeringar för att lyfta sin position på 
bankmarknaden efter bankkrisen (Handelsbankens hemsida, 2010). 
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Året 1995 kom att bli ett år då etableringar i Norden ökade med ett snabbt tempo.  Handelsbanken startade 
sin verksamhet i Finland år 1985 genom att öppna sitt första representationskontor där. Med 
representationskontor bedrivs ingen egentlig bankverksamhet. De fungerar mest som utkiksposter, 
relationsuppbyggare och förmedlare av tjänster till den egna eller till andra banker (Marquardt, 1994). Det 
skulle dröja ända till 1994 innan banken öppnade sitt första riktiga bankkontor. Under 1995 förvärvade 
Handelsbanken de friska delarna av Skopbank i Finland och för att öka kontorsnätet i landet så öppnades 
nya kontor. Ett annat beslut var att förvärva Skop-finans/Aktiiviraha som var Finlands fjärde största 
finansbolag. Detta gjorde att Handelsbanken kunde erbjuda ett komplett utbud av finansbolagstjänster i 
Finland. Att ta sådana här stora steg med kort varsel är inte något som Handelsbanken vanligtvis gör, men 
företaget ansåg att detta var ett tillfälle som inte fick gås miste om. Affären gjorde att Handelsbanken fick 
överta lån och garantier till ett värde av drygt 20 miljarder kronor samt ungefär 150 nya medarbetare. 
(Handelsbankens årsredovisning, 1995) 

Handelsbanken expanderade även i Norge under 1995 som ett led i förvärvet av Oslo Handelsbank år 
1990. Trots en starkt ökad konkurrens på den norska bankmarknaden kunde banken få god volym- och 
resultatutveckling. Vid denna tidpunkt hade banken 12 kontor och drygt 250 medarbetare i Norge och 
Handelsbanken vill växa sig starkare. (Handelsbankens årsredovisning, 1995) 

Även i Danmark ökade antalet kunder och in- och utlåningsvolymerna steg kraftigt. Handelsbanken hade 
ett representationskontor som erbjöd tjänster med drygt 100 medarbetare i den danska rörelsen. 
(Handelsbankens årsredovisning, 1995) 

Handelsbanken hade även enheter utanför Norden som främst var fokuserade på att ta hand om företag i 
de nordiska länderna med verksamhet i utlandet och utomnordiska företag med verksamhet med Norden. 
Bland annat öppnade Handelsbanken också ett representationskontor i Tallinn detta år. De hade inga egna 
enheter i de baltiska länderna, utan hade endast förbindelser till dem genom sina korrespondentrelationer. 
Dessa relationer hade funnits sedan en längre tid tillbaka och via dessa hade Handelsbanken bland annat 
utbildat baltiska banktjänstemän i Sverige.  (Handelsbankens årsredovisning, 1995) Övriga länder där 
Handelsbanken var verksam, vid utgången av 1995, går att se i bilaga 3. 

5.3.1 ÖKAD TILLVÄXT I NORDEN [1996] 
År 1996 kom att bli ett bra år för Handelsbanken. De visade ett rörelseresultat som var det bästa i bankens 
125- åriga historia. Om man gör en jämförelse vid 1990- talets ingång hade Handelsbankskoncernen ett 
eget kapital som var 30 procent lägre än den bank som hade högst. När man sedan ser på 1996 års utgång 
var Handelsbankens eget kapital 30 procent högre än någon annan bank på svenska marknaden. Detta 
öppnade nya dörrar för Handelsbanken att öka sitt engagemang på den svenska marknaden. Då det stod 
klart att staten sannolikt skulle sälja sin andel i Stadshypotek mot årets slut gjorde Handelsbanken ett 
övervägande om eventuellt köp och kom fram till att ett förvärv av Stadshypotek skulle vara ett klokt val. 

(Handelsbankens årsredovisning, 1996)  

Även om Handelsbanken gjorde en av Sveriges största kontantaffärer på 23 miljarder kronor, i och med 
förvärvet av Stadshypoteket, så påverkade detta inte Handelsbankens tillväxt av bankverksamheter i de 
nordiska länderna. I Norge och Finland öppnades två- respektive tre nya kontor, vilket gjorde att banken 
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nu hade tio kontor i sju finska städer. I och med förvärvet av de friska delarna av Skopbank blev 

Handelsbanken också den fjärde största banken i Finland. (Handelsbankens årsredovisning, 1996) 

I Danmark hade Handelsbanken sedan tidigare ett representationskontor där fokuset hade legat på att ta 
hand om sina företagskunder, men år 1996 öppnades det första vanliga kontoret. Nu utökades sortimentet 
till att även kunna ta hand om privatpersoner. Från och med detta år hade Handelsbanken full 
universalbanksverksamhet i alla de nordiska länderna som de även betraktade som sin hemmamarknad. 
Under året 1996 skedde det satsningar från flera nordiska banker som ville utöka på de nordiska 
marknaderna. Det unika med Handelsbanken var att banken redan vid denna tidpunkt hade gått in för att 
starta full universalbankverksamhet i de nordiska länderna innan sina konkurrenter, även utanför de 
nordiska huvudstäderna. Handelsbanken tog tillfället i akt att bygga upp betydande bankrörelser då 
konkurrensen var tillfälligt försvagad på grund av bankkrisen. Det ledde till öppnandet av kontoret i 
Tallinn, som nämndes ovan, som har ansvaret för de tre baltiska länderna. Under 1996 beslutades även att 
öppna ett representationskontor i Warszawa. Motiveringen till att öppna i Polen var bland annat för att ta 
hand om de nordiska företagen. De hade under de senaste åren gjort kraftiga investeringar i landet och den 
ekonomiska tillväxten låg högre än de övriga östländernas. (Handelsbankens årsredovisning, 1996) 

Handelsbanken var sedan tidigare etablerade i Frankfurt, Tyskland. Eftersom många nordiska företag är 
verksamma i Hamburg valde Handelsbanken att öppna ett kontor även här. Beslutet fattades år 1995 och 
kontoret öppnades i januari 1996. (Handelsbankens årsredovisning, 1995) 

5.3.2 FÖRVÄRV AV STADSHYPOTEK [1997 – 1998] 
I slutet av 1996, som nämndes ovan, beslutade staten att acceptera Handelsbankens erbjudande om att 
köpa upp samtliga aktier i Stadshypotek och den 26 februari 1997 blev banken de nya ägarna till 
Stadshypotek AB (Handelsbankens hemsida, 2010). I och med förvärvet blev det naturligt för 
Handelsbanken att expandera och starta upp nya kontor runt om i Norden. I Sverige öppnades nio nya 
kontor och två vardera i Finland, Norge och Danmark. I samband med förvärvet ökade också antalet 

anställda i Sverige med 765 stycken. (Handelsbankens årsredovisning, 1997) På samma vis ökade även 
Handelsbankens andel av lånemarknaden, från 15 till 30 procent (Handelsbankens årsredovisning, 1998). 

1998 var ett omskakande år för världens banker. Kriserna i Asien och Ryssland förde med sig kraftiga 
svängningar på värdepappersmarknaderna och påverkade bankresultat runt om världen negativt. 
Handelsbanken klarade sig dock relativt opåverkad av händelserna, tack vare att banken medvetet strävat 
efter att minska sin känslighet för olika former av marknadsstörningar. (Handelsbankens årsredovisning, 
1998) 

I de nordiska länderna fortsatte expansionen under 1998. Handelsbanken växte med sex nya kontor. Tre i 
Finland, två i Norge och ett i Danmark (Handelsbankens årsredovisning, 1998). 

En organisationsändring gjordes under 1998 för alla enheter som fanns utanför Norden. De skulle nu ingå 
i Handelsbanken Markets International. De verksamheter som banken hade i Singapore och Hong Kong 
samordnades i Handelsbanken Asien. Enheterna var till för att ta hand om affärsrelationer med Norden. 
Med andra ord, att ta hand om nordiska företag med verksamhet i utlandet och icke nordiska företag med 
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verksamhet i Norden samt även privatpersoner med nordisk anknytning. (Handelsbankens årsredovisning, 
1998) 

Handelsbanken valde att öppna ett representantkontor i Côte d´Azur, Frankrike under 1998. Samma år 
stängdes representantkontoret i Tokyo. Även i Estland beslutades att avveckla ett kontor på grund av det 
försämrade affärsklimatet i Baltikum. (Handelsbankens årsredovisning, 1998) 

5.3.3 HANDELSBANKEN ÖPPNAR I STORBRITANNIEN [1999] 
Sedan tidigt 1980-tal hade Handelsbanken bankverksamhet inriktad till nordiska företag i Storbritannien 
och år 1999 öppnades det första bankkontoret som även vände sig till brittiska företags- och privatkunder 
(Handelsbankens hemsida, 2010). Detta var början för en kommande expandering i Storbritannien. Figur 6 
på sidan 25 ger en tydlig bild över Handelsbankens tillväxt i Storbritannien mellan åren 1999 och 2009. 

Handelsbanken hade sedan några år tillbaka köpt upp verksamheterna i Oslo Handelsbank och 
Stavangerbanken. Dessa användes som grund till att bygga upp ett rikstäckande kontorsnät i Norge. 1999 
kompletterades även med köpet av Bergensbanken, vilket ökade antal kontor i Norge med sju stycken i 
jämförelse med föregående år. Även detta går att se i Figur 6 på sidan 25. Handelsbanken var redan väl 
etablerad i Norges två storstäder, Oslo och Stavanger. I och med förvärvet av Bergensbanken blir banken 
starkare i Norge och uppnår 15 procent av den totala bankverksamheten i Norges näst största stad, Bergen. 
(Handelsbankens årsredovisning, 1999) 

Internet var revolutionerande under 1990- talet och gjorde att fler tjänster kunde erbjudas till kunder. I takt 
med ökningen av internettjänster och självbetjäning gick det att se en minskning av antalet kontor i 
framförallt Sverige mellan mitten av 1990- talet fram till 2003. Minskningen illustreras i figur 7 på sidan 
28. Se även bilaga 3. Handelsbanken var dock starkt övertygad om att en bank inte kan etablera sig i 
utlandet, endast med hjälp av Internet. Vad som krävdes var istället att skapa förtroende hos privat – och 

företagskunder i utlandet med hjälp av lokal närvaro. (Handelsbankens årsredovisning, 1999) 

I slutet av 1990-talet hade Handelsbanken internettjänster i samtliga nordiska länder där de hade kontor. 
Under år 2000 startade Handelsbanken även Internetverksamhet i Storbritannien. Detta i samband med att 
banken startade upp verksamhet som riktade sig mot privatpersoner, i både Manchester och Birmingham. 

(Handelsbankens årsredovisning, 1999) 

1999 var också det året då Handelsbanken för första gången begav sig in på den Belgiska marknaden 

genom att öppna ett representantkontor i Bryssel (Handelsbankens årsredovisning, 1999). Ett nytt 
engagemang gjordes även i Polen då banken beslutade att utöka verksamheten genom att öppna ett 
filialkontor i Warszawa. Handelsbanken kände att det fanns ett behov av att utveckla servicen till sina 
kunder, främst nordiska företag med verksamhet i Polen och vice versa. Ett filialkontor är, till skillnad från 
ett dotterbolag, juridiskt hemmahörande i moderbolagets land. Fördelen med att öppna ett filialkontor är 
främst tillgången till moderbolagets kapitalbas. Detta ger då större möjligheter till expansion. (Marquardt, 
1994) 

Tillväxten i Finland och Danmark ökade successivt. Danmark utökades under året med två nya kontor och 

Finland hade i slutet av 1999 totalt sexton stycken kontor (Handelsbankens årsredovisning, 1999). 
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5.3.4 VINSTTILLVÄXT [2000] 
Under år 2000 kunde det konstateras att Handelsbanken under de senaste tio åren hade haft en betydligt 
större vinsttillväxt än andra banker. Banken hade även haft högre lönsamhet under en längre tid. 
Accelerationen av vinsttillväxten var som tydligast mellan åren 1996-2000 då vinsten per aktie ökade med 
15 procent per år i genomsnitt. Vid jämförelse med den bank som ökade näst mest så hade Handelsbanken 
ökat med mer än dubbelt så mycket. Orsaken till denna vinsttillväxt berodde till viss del på den lyckade 
geografiska expansionen. Bara i de nordiska länderna utanför Sverige tjänade Handelsbanken mer än en 
miljard kronor. Den svenska verksamheten stod för den huvudsakliga delen av vinsttillväxten. 

(Handelsbankens årsredovisning, 2000) 

Per år 2000 hade Handelsbanken, under flera år, gjort företagsaffärer i Storbritannien. Närmare bestämt 
hade Handelsbanken inte bara verksamhet i London utan även två kontor som arbetade mot 
företagsaffärer. Dessa kontor låg i Manchester och Birmingham som nämndes ovan. Under år 2000 
började Handelsbanken också sakta arbeta sig in på privatmarknaden. Handelsbanken startade även upp 
ett nytt kontor i Nottingham för att ta hand om både företags- och privatmarknaden. Avsikten var att 
successivt expandera verksamheten i Europa på liknande vis som banken gjort i de nordiska länderna 

under de tidigare tio åren. (Handelsbankens årsredovisning, 2000) 

5.3.5 STORT FÖRVÄRV I DANMARK [2001] 
Under detta år tog Lars O Grönstedt över VD- posten efter Arne Mårtensson (Handelsbankens 

årsredovisning, 2001). Utmärkande för denna tid då Grönstedt var VD var att han inte hade samma syn på 
strategin och renodlingen av bankkontor som tidigare ledare haft. Detta menade i alla fall en av 
Handelsbankens storägare, Industrivärden. (Dagens Nyheter, 2008-09-15). De kommande åren under 
Grönstedts VD-tid kom det att bli fler satsningar på investmentbanken och de internationella 
verksamheterna. Exempelvis ville Handelsbanken fortsätta att expandera genom att öka närvaron i 
Storbritannien (Svensson, 2001). Även intresset av att tjäna mer pengar på försäkringar ökade vilket ledde 

till att Handelsbanken förvärvade livförsäkringsbolaget SPP i mars 2001 (Handelsbankens årsredovisning, 
2001). 

Under 2000-talet, fram till dags datum, fortsatte Handelsbanken att försiktigt bygga upp sin 
bankverksamhet i de nordiska länderna genom sin organiska tillväxtstrategi samt med hjälp av mindre 
förvärv. Handelsbanken har dock varit med om budgivning gällande förvärv som Fokus Bank samt 
Kreditkassen, men då förlorat mot konkurrerande banker som Den Danske Bank respektive Nordea. 
Handelsbanken har alltid haft en låg risknivå som princip, vilket gjort att banken vuxit relativt långsamt. 
Trots detta bestämde sig Handelsbanken år 2001 för att utöka verksamheten i Danmark genom att förvärva 
Midtbank med huvudkontor på centrala Jylland. Budet de gav för att köpa banken låg på omkring två och 
en halv miljard kronor. (Affärsvärlden, 2001-04-19) Handelsbanken ökade därmed sitt kontorsnät i 

Danmark från 7 kontor till 32 kontor detta år (Handelsbankens årsredovisning, 2001). 

I och med förvärvet av Midtbank blev Handelsbanken tillräckligt stark i de nordiska länderna för att 
etablera sig runt om i Europa, både i befintliga men även helt nya länder. Enligt en intervju med Lars O 
Grönstedt som Dagens Industri gjorde 2001 framkom att ett genomslag i Storbritannien prioriterades före 
nya etableringar i Baltikum. En annan marknad som Handelsbanken hade högt på listan var Polen 
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(Svensson, 2001). Banken fick detta året tillåtelse att etablera en helägd dotterbank i landet 

(Handelsbankens årsredovisning, 2001). Ytterligare en omvandling gjordes i Österrike där Handelsbanken 

var den första nordiska bank att öppna en filial (Handelsbankens årsredovisning, 2001). 

5.3.6 ENGAGEMANG FÖR UTLANDSETABLERINGAR [2002] 
Handelsbanken har genom åren samlat på sig mycket erfarenhet kring hur man ska gå till väga för att 
öppna ett nytt kontor och få det att bli lönsamt. År 2002 hade banken totalt 563 kontor varav 107 stycken 
var placerade utanför Sverige. Av de kontor som var belägna utomlands hade Handelsbanken öppnat 78 
egna kontor medan resterande 29 kontor var förvärvade. I genomsnitt tog det cirka sjutton månader innan 
ett nyöppnat kontor började gå med vinst. Handelsbankens expansion krävde också mycket arbete och 
stora investeringar. Omkring två till tre nya kontor per land och år lyckades Handelsbanken öppna upp 

men det kostade också cirka 85 miljoner kronor per år. (Handelsbankens årsredovisning, 2002) 

I slutet av 2002 hade Handelsbanken ytterligare utökat sin verksamhet och tagit sig in på nya marknader. 
Denna gång genom ett representantkontor i Shanghai samt ett filialkontor i Amsterdam (Handelsbankens 

årsredovisning, 2002). 

Kontorsrörelsen i Storbritannien hade tidigare varit en del av Handelsbanken Markets International, men 
under gällande år bildades en självständig regionbank. Handelsbanken hade därav numera elva 
regionbanker varav ovanstående blev den fjärde utanför Sverige. Storbritannien betraktades för första 
gången som en del av Handelsbankens hemmamarknad och banken fortsatte att etablera sig i landet. 

(Handelsbankens årsredovisning, 2002) 

För att få en tydligare bild över tillväxten i Norden, utanför Sverige, mellan åren 2000 – 2002 har tabellen 
nedan konstruerats. Den visar en ökningen av samtliga nyckeltal för Handelsbanken, med undantag för 
rörelseresultatet år 2001. Lägg märke till ökningen av kontor mellan år 2000 och 2001. Ökningen beror till 
stor del på Handelsbankens förvärv av Midtbank i Danmark. 

År 2000 2001 2002 

Kontor 52 87 88 

Anställda 1 119 1 502 1 689 

Privatkunder 102 000 170 000 191 000 

Företagskunder 19 000 29 000 30 000 

Rörelseresultat 792 mkr 264 mkr 902 mkr 

TABELL 1. NYCKELTAL FÖR KONTORSRÖRELSEN I NORDEN, UTANFÖR SVERIGE 

5.3.7 FÖRVÄRV AV XACT FONDER [2003 – 2004] 
Trots lågkonjunktur var 2003 ett av Handelsbankens bästa år. Vinsten bestod till stor del av den förbättrade 
lönsamheten som Handelsbanken lyckats med. Detta genom att ha minskat sina kostnader med fem 
procent och samtidigt ökat intäkterna. Handelsbanken vann även mycket på den kraftigt växande 
bolånemarknaden. (Flores, 2004) 
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Ett nytt förvärv som gjordes i juni 2004 var XACT Fonder. XACT Fonder erbjöd börsnoterade fonder som 
något förenklat kan förklaras som indexfonder som handlas på samma sätt som aktier (Handelsbankens 
årsredovisning, 2004). Ett annat förvärv, under samma månad, var Handelsbanken Liv som tog över SPP 

Liv Fondförsäkring AB (Handelsbankens årsredovisning, 2004). 

Dotterbanken i Polen som startades 2001 hade detta året bevisat sig vara lönsamt genom att börja ge ett 
överskott. Till skillnad från andra banker lyckades Handelsbanken att etablera sig i Polen utan att ha 
förvärvat en redan existerande bank. Det lades mycket ansträngning till att rekrytera rätt personer då all 

personal var nyanställda eller kom från den nordiska verksamheten. (Handelsbankens årsredovisning, 
2003) Det är Handelsbankens målsättning att alltid rekrytera de skickligaste personerna och utveckla dem 
inom koncernen. Då mycket kunskap och erfarenheter finns inom koncernen internrekryterades 94 procent 

av alla chefer 2004. (Handelsbankens årsredovisning, 2004) 

5.3.8 HANDELSBANKEN STARTAR BANKVERKSAMHET I RYSSLAND OCH KINA [2005] 
Handelsbanken startade för första gången, och även som första nordiska bank, sin egen bankverksamhet i 
Ryssland år 2005. Handelsbanken har haft ett representantkontor i Moskva redan sedan 1974. Raimo Valo 
som tidigare var med att öppna och ansvara för kontoret i Polen blir nu chef för Handelsbanken i 
Ryssland. Under samma år öppnades även ett representantkontor i St. Petersburg. Handelsbanken ville 

kunna erbjuda kompletta betalnings- och finansieringstjänster (Handelsbankens årsredovisning, 2005). 
Anledningen till att gå in på den ryska marknaden kunde ses på antalet nordiska och brittiska företag som 
fanns representerade i landet. Det fanns omkring 1 400 av dessa företag och ökade kraftigt. 
(Handelsbanken Pressmeddelande, 2005) 

Handelsbanken var även den första nordiska banken att öppna bankverksamhet i Shanghai under 2005 
(Handelsbankens årsredovisning, 2005). Den nya chefen, Johan Andrén, valdes för Shanghaikontoret. Han 
hade goda kunskaper och erfarenheter från Asien då han var chef för representantkontoret i Taipei mellan 
1994 och 1997 och därefter chef för representantkontoret i Beijing fram till år 2003. (Handelsbanken 
Pressmeddelande, 2005) Representantkontoret i Beijing hade funnits sedan 1982 (Petersson, 2005). 

I tabell 2 nedan visar en ökning av samtliga nyckeltal genom åren 2003 – 2005 för sina hemmamarknader 
utanför Sverige. Den stora ökningen, i jämförelse med tidigare år som går att se ovan i tabell 1, beror på 
att från och med år 2003 ingår även Storbritannien. 

År  2003 2004 2005 

Kontor 101 120 128 

Anställda 1 748 1 728 1 820 

Privatkunder 205 000 228 000 244 000 

Företagskunder 40 000 42 000 42 000 

Rörelseresultat - 1 193 mkr 1 735 mkr 

TABELL 2. NYCKELTAL FÖR KONTORSRÖRELSEN I NORDEN, UTANFÖR SVERIGE. STORBRITANNIEN ÄR INKLUDERAT 
FRÅN OCH MED ÅR 2003. 
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5.3.9 ORD FRÅN HANDELSBANKENS NYA VD: PÄR BOMAN [2006] 
Något som Handelsbanken inte har varit lika bra på som vissa andra av sina konkurrenter var att de har 
legat efter med expansionen utomlands, sa den nyinträdde VD:n Pär Boman till Dagens Nyheter 
(Gripenberg, 2006). Visserligen hade Handelsbanken varit i Norge sedan 1980 talet, men tillväxten i 
övriga länder hade varit långsammare. Orsaken till detta berodde bland annat på att Handelsbanken främst 
vuxit av egen kraft och inte genom förvärv. Från denna dag ville Handelsbanken göra en ändring på detta 
genom att man ”inte utesluter” förvärv av banker. Med sådana förvärv menade Boman att banken inte 
tidigare gjort förvärv av banker i länder där man inte redan tidigare haft verksamhet. Bankens 
grundläggande strategi skulle dock förbli att växa genom att kontinuerligt öppna kontor efter kontor, även 
ifall det skulle ta längre tid. Pär Boman ansåg att det alltid är en bättre affär att växa organiskt. Han kände 
dessutom att det blivit billigare eftersom kostnaderna för datakraft och IT-stöd hade sjunkit. (Gripenberg, 
2006) Han betonade även vikten av förtroende och respekt. Förtroende är inget som byggs upp på en dag 
och respekt måste finnas för de risker som är förknippade med bankverksamhet (Handelsbankens 

årsredovisning, 2008). 

Handelsbanken expanderade till Baltikum och öppnade ett kontor som skulle serva både privat- och 
företagskunder (Handelsbanken Pressmeddelande, 2005). Banken fortsatte växa och började nu växa allt 
snabbare. Det öppnades under året sex nya kontor i Storbritannien, fem i Norge, tre i Sverige samt två 

vardera i Polen och i Danmark (Handelsbankens årsredovisning, 2006). Den indiska centralbanken gav 
detta året klartecken för Handelsbanken om att öppna kontor i Mumbai (Handelsbanken Pressmeddelande, 
2006). Trycket av kunder från Handelsbankens hemmamarknader som hade eller skulle starta verksamhet 

i Indien var stort redan innan banken ens hunnit slå upp dörrarna (Handelsbankens årsredovisning, 2006). 

5.3.10 HANDELSBANKEN BLIR STARKARE I STORBRITANNIEN [2007] 
I Storbritannien hade Handelsbanken tagits emot väl av både brittiska kunder samt medarbetare som 
lockats av bankens decentraliserade affärsmodell (Handelsbanken Pressmeddelande, 2007). Antalet kontor 
i Storbritannien ökade kraftigt mellan 2006 – 2009, vilket illustreras i Figur 6 nedan. Eftersom 
Handelsbanken växte kraftigt beslutades att en ny regionbank skulle öppnas för att behålla tillväxttakten 
(Handelsbanken Pressmeddelande, 2007). 

Handelsbanken följde sina kunder till Malaysia där allt fler Nordenrelaterade företag fanns. Enligt 
Exportrådet skulle det finnas ett hundratal svenskrelaterade bolag som var etablerade med kontor i 
området runt Kuala Lumpur där Handelsbanken nu öppnat ett representantkontor. Banken blev den första 
svenska bank att etablera sig här. I grannlandet, Singapore, hade Handelsbanken funnits sedan 1970- talet. 
(Hedelin, 2007) 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Norge 12 13 15 15 22 25 27 27 28 34 37 42 46 48 48

Finland 7 10 12 15 16 20 28 28 30 35 36 36 44 45 45

Danmark 1 1 3 3 5 7 32 33 33 36 35 37 39 54 53

Storbritannien 3 3 3 3 3 4 6 8 10 15 20 26 42 56 62
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FIGUR 6. HANDELSBANKENS KONTORSTILLVÄXT I STORBRITANNIEN OCH NORDEN, UTANFÖR SVERIGE. KÄLLA: 
HANDELSBANKENS ÅRSREDOVISNINGAR MELLAN 1995 – 2009 

Under 2007 öppnades 46 nya kontor, varav 41 utanför Sverige. Av dessa öppnades 30 i bankens 
hemmamarknader utanför Sverige. Storbritannien (16), Finland (8), Norge (4), Danmark (2). De 
återstående elva kontor som öppnades utanför Handelsbankens hemmamarknader var i Polen där fyra nya 
kontor öppnades. I Tyskland ökade banken med två nya kontor och hade därför fyra totalt. I 
Nederländerna öppnades ett nytt kontor i Rotterdam. I Spanien där Handelsbanken endast bedrivit 
representantkontor hade nu fått tillstånd att bedriva bankverksamhet och öppnade därmed ett kontor i 
Madrid. De tidigare två representantkontoren i Marbella och Alicante ombildades till bankkontor. Det 

elfte kontoret som öppnades under året var det i Malaysia. (Handelsbankens årsredovisning, 2007)  

5.3.11 NY FINANSKRIS BRYTER UT, HANDELSBANKEN EXPANDERAR [2008 – 2009] 
En av världens största investmentbank, Lehman Brothers, ansökte om konkurs september 2008 (Dagens 
Nyheter, 2008-09-15). Detta kom att bli starten för en finanskris världen över. Det skulle dock inte hindra 
Handelsbanken från att fortsätta sin utlandsetablering. Handelsbanken förvärvade Lokalbanken i Danmark 

och fick i samband med detta 14 nya kontor (Handelsbankens årsredovisning, 2008).  
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I Baltikum öppnades ett fullservicekontor för både privat- och företagskunder i Lettlands huvudstad Riga. 
Handelsbanken är den nordiska bank som har störst internationell närvaro runt om i världen med 
verksamhet i 22 länder. (Handelsbanken Pressmeddelande, 2008) 

Det land som drabbades hårdast av finanskrisen i Europa var Storbritannien och detta läge skulle 
Handelsbanken ta vara på för att öka sina marknadsandelar i landet. Magnus Uggla, som är chef för 
regionbanken i södra Storbritannien, förklarade i en intervju att de brittiska bankerna under denna svåra 
tid inte ens kunde ta hand om sina egna bästa kunder. (Lucas, 2009) 

Det går att se i Handelsbankens hemmamarknader, utanför Sverige, hur deras engagemang i bland annat 
Storbritannien och Danmark bidrog till det ökade antalet anställda mellan år 2006 och 2009 då det ökade 
med 758 anställda. Se tabell 3 nedan. Antalet privat- och företagskunder för 2006 hade ökat i jämförelse 
med föregående år och Handelsbanken visade även positiva resultat genom åren. 

År 2006 2007 2008 2009 

Kontor 142 171 203 208 

Anställda 1 962 2 226 2 533 2 720 

Privatkunder 255 000 - - - 

Företagskunder 44 000 - - - 

Rörelseresultat 2 086 mkr 2 226 mkr  2 533 mkr 2 720 mkr 

TABELL 3. NYCKELTAL FÖR KONTORSRÖRELSEN I NORDEN, UTANFÖR SVERIGE. STORBRITANNIEN ÄR INKLUDERAT 
FRÅN OCH MED ÅR 2003. 

Avslutningsvis presenteras samtliga länder i vilka Handelsbanken hade befintlig verksamhet i slutet på 
året 2009. Se tabell 4 nedan. Det går även att ta del av bilaga 3 där man kan se samtliga länder som ingått i 
Handelsbanken mellan åren 1995 – 2009. 

År 2009               

Land Kontor Anställda             

Sverige 461 7502             

Norge 48 772             

Finland 45 624             

Danmark 53 750             

Storbritannien 62 574             

Luxemburg (D&F) 1 100             

Tyskland (F) 7 63             

USA (F) 1 80             

Singapore (F) 1 36             

Hongkong (F) 1 31             

Polen (D) 7 86             

Ryssland (D&R) 2 63             

*Div. kontor  140             

               
*Lettland (F),Litauen(F),Malaysia(R), Indien(R), Nederländerna(5xF), Estland (F), Kina(F&R), Schweiz(F), Taiwan(R), 
Spanien(F&F), Frankrike(F&F),  Österrike(F) 

TABELL 4. HANDELSBANKENS VERKSAMHET PÅ UTLÄNDSKA MARKNADER 
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5.4 ANALYS 
Enligt Johanson & Vahlne sker internationaliseringsprocessen i små steg. Detta är Handelsbanken ett 
tydligt exempel på. Banken startar exempelvis stegvis med ett representantkontor för att hantera 
osäkerheterna i det nya landet. Att börja med sådant kontor gör att de bygger upp kontakter och 
erfarenheter för att sedan kunna utöka till eventuell bankverksamhet om det efterfrågas. I vår intervju med 
Lars Engwall poängterade han att banker har drabbats av stora kostnader i samband med 
utlandsetableringar när de har haft bristande marknadskunskap. Ett bättre alternativ än att jaga nya kunder 
kan vara att förvärva existerande banker som redan har en uppbyggd kundstock. Detta visade 
Handelsbanken prov på när de hade resurser och kunskaper för större åtaganden. Exempel på detta är 
förvärven av Skopbank i Finland år 1995, Bergensbanken i Norge år 1999 samt Midtbank i Danmark år 
2001.  

Handelsbanken har alltid strävat efter att hålla risktagande på en låg nivå. När 1990- talets bankkris slog 
till blev Handelsbankens konkurrenter i Norden tillfälligt försvagade. Det förlorade förtroendet för 
konkurrentbankerna kan tänkas ha varit en anledning till att Handelsbanken lyckades slå igenom i Norden. 
Möjligtvis var det så att flera av konkurrenternas kunder kände att en stabil och stark svensk bank erbjöd 
en större trygghet än deras nuvarande krisande bank. En annan förklaring till varför Handelsbanken 
lyckats bra i de nordiska länderna kan anses vara att det psykiska avståndet inte är stort. På så vis har det 
gått lättare att implementera bankens organisation och företagskultur utan större motstånd. 

Handelsbanken bygger upp relationer och nätverk med andra banker för att öka sina egna kunskaper inför 
ett eventuellt engagemang i nya länder. Tecken på detta syntes redan i mitten av 1990- talet, bland annat 
genom Handelsbankens korrespondentrelationer med de baltiska länderna. 

Handelsbanken menar att lönsamheten är viktigare än volymen. Detta stämmer väl överens med många 
företags mål och visioner, men samtidigt krävs volym för att kunna vara tillgänglig för sina kunder. När en 
ny marknad öppnas med stora kapital bör företag – i detta fallet banker – agera snabbt för att inte gå miste 
om tillfället att möta nya kunder. Det kan vara betydligt svårare att ta sig in på marknaden vid ett senare 
tillfälle då konkurrerande banker redan har byggt upp ett starkt nätverk. 

Handelsbankens syfte med förvärvet av Stadshypotek AB, 1997, var bland annat för att bygga ut sina 
banktjänster och utöka sin verksamhet i betydelsefulla orter där banken inte redan fanns. Resultatet av 
detta blev att Handelsbanken nu har många nöjda kunder inom bolånemarknaden. 

När Handelsbanken har öppnat upp ett nytt kontor, vare sig det gäller i ett nytt land eller på en 
hemmamarknad, så har företaget varit mån om att rekrytera duktiga kontorschefer som har specifik 
kunskap. Alltså, erfarenheter som inte kan läras ut till någon annan. När Handelsbanken skulle öppna i 
Asien ombads Johan Andrén axla chefsansvaret. Han hade sedan tidigare goda erfarenheter och kunskap 
gällande internationalisering. Genom att utnyttja dessa kunskaper kunde banken på bästa sätt klara av 
etableringen på den nya marknaden utan att behöva stöta på större problem med det psykiska avståndet. 

Handelsbanken har investerat mycket pengar för att internationalisera sig de senaste åren. Varje år satsar 
banken omkring 85 miljoner kronor för att öppna nya kontor. Investeringarna görs på kunnig personal och 
uppbyggandet av koncernen. Detta för att kunna täcka en större del av alla möjliga banktjänster som bland 
annat lån, fonder och försäkringar.  
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Kunskap och engagemang samspelar med varandra hela tiden enligt Johanson & Vahlne. När kunskapen 
ökar är det vanligt att det leder till nya engagemang i form av nya förvärv. Det sker dock inte alltid nya 
engagemang då Handelsbanken har ökade kunskaper. Det går även att se det omvända. När ökad kunskap 
leder till minskat engagemang. Ett exempel på detta är bland annat då Handelsbanken ansåg att det inte 
fanns tillräckliga affärsmöjligheter för dem i Estland och valde därför att minska sina engagemang där. 
Detta genom att avveckla ett av sina representationskontor i landet år 1998. De kom att investera mer i de 
Baltiska länderna några år senare.  

Handelsbanken valde istället att år 2001 investera i Storbritannien. Det var där de såg större potential och 
lovande framtida affärsmöjligheter. Efter deras etablering i Storbritannien har Handelsbanken lyckats bra 
och gått med vinst där. Tillväxten i Storbritannien ökade stabilt mellan åren 2001 och 2006 för att sedan 
öka med stor kraft fram till 2009. Handelsbanken gjorde Storbritannien till sin hemmamarknad och har 
idag två regionbanker. Detta har lett till att de kunnat göra nya investeringar i form av nya kontor och 
banktjänster. En av anledningarna till Handelsbankens framgång i Storbritannien kan till stor del förklaras 
av att de brittiska kunderna var missnöjda med sina tidigare banker. Detta underlättade för Handelsbanken 
att locka över de brittiska kunderna till sin decentraliserade universalbank. 
Ett annat viktigt beslut och åtagande som Handelsbanken gjort var att förvärva XACT Fonder år 2004. 
Med hjälp av detta förvärv kunde Handelsbankens position som produktutvecklare inom strukturerade 
placeringsprodukter i Norden stärkas. 

Internetanvändningen har varit en bidragande orsak till att Handelsbanken, precis som de flesta andra 
banker, har dragit ner på antalet anställda och kontor. Detta ger Figur 7 en tydlig bild över. Från och med 
år 1997 fram till år 2003 hade antalet kontor i Sverige minskat med 32 stycken.  

 

FIGUR 7. VISAR DET MINSKADE KONTORSNÄTET I SVERIGE DÅ NYA BANKTJÄNSTER I FORM AV INTERNETBANKEN 
ANVÄNDS MER. FRAMTAGEN FRÅN ÅRSREDOVISNINGAR MELLAN 1995 – 2009 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 488 479 485 480 465 460 458 456 453 453 455 457 461 461 461
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Från och med år 2000 har antalet kontor i Sverige stannat på omkring 460 stycken. Detta kan anses som 
att det är ett optimalt antal för att nå ut till sina kunder i Sverige och behålla en god lönsamhet. En annan 
anledning, än exemplet med internettjänster ovan, om till varför antalet kontor i Sverige har minskat kan 
bero på att den svenska marknaden är mättad. Det går istället att se i Figur 6 hur nya satsningar görs i 
Danmark och Storbritannien under år 2001 för att nå nya kunder.  

ÅR Kontor Anställda Privatkunder Företagskunder Rörelseresultat (mkr) 
2000 52 1119 102 000 19 000 792 
2001 87 1502 170 000 29 000 264 
2002 88 1689 191 000 30 000 902 
2003 101 1748 205 000 40 000 - 
2004 120 1728 228 000 42 000 1193 
2005 128 1820 244 000 42 000 1735 
2006 142 1962 255 000 44 000 2086 
2007 171 2226 - - 2641 
2008 203 2533 - - 2264 
2009 208 2720 - - 3202 

TABELL 5. SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELTALEN FÖR KONTORSRÖRELSEN I NORDEN, UTANFÖR SVERIGE. FRÅN 
OCH MED ÅR 2003 ÄR ÄVEN STORBRITANNIEN INKLUDERAT. FRAMTAGEN UR INFORMATION FRÅN 
HANDELSBANKENS ÅRSREDOVISNINGAR MELLAN ÅR 2000 – 2009 

Som framgår i Tabell 5 ovan har resultatet för Handelsbankens verksamhet i Storbritannien samt Norden 
successivt ökat genom åren. En avvikelse som går att se är året 2001 där rörelseresultatet för den nordiska 
marknaden är 528 miljoner kronor sämre än tidigare året. Detta trots att Handelsbanken det året hade ökat 
sin kundbas. Det försämrade resultatet berodde på de ökade kostnaderna under året som var 1 929 
miljoner kronor. Det föregående årets kostnader var 769 miljoner kronor. Orsaken till de höga kostnaderna 
kan bland annat härledas till det förvärv som Handelsbanken gjorde i Danmark under 2001. Utöver den 
direkta kostnaden för köpet så ökade också antalet medarbetare i Norden med 34 procent från föregående 
år (se tabell 5), vilket självklart även påverkade personalkostnaderna. Det saknas kunduppgifter för åren 
2007 till 2009, men då man kan se att rörelseresultatet successivt ökar kan man tolka att även antalet 
kunder ökat i samma takt. 

5.5 SLUTSATS 
Som man kunnat se i detta kapitel har Handelsbankens internationaliseringsprocess kännetecknats av en 
stegvis tillväxt med successivt ökat engagemang i utlandet samt genom förvärv. Handelsbanken följer sina 
kunder, även till marknader där nya potentiella kunder finns.  

Deras strategi att växa organiskt gör att de skyndar långsamt och tar mindre risker. Det gör att de kan hålla 
kostnaderna nere och påverkas inte lika starkt som sina konkurrerande banker gör vid motgångar på 
finansmarknaden. Handelsbanken nämner ofta att det viktigaste för dem är att sträva efter lönsamhet och 
inte volym. 

Handelsbankens decentraliserade organisation gör att de har lyckats bra med sin 
internationaliseringsprocess. Om man tittar på deras rörelseresultat ser man en positiv riktning genom åren 
och banken synes fortsätta göra sina kunder nöjda. Banken fortsätter även ta marknadsandelar. 
Handelsbanken har varit framgångsrika och ökat i antal kunder, såväl privat som företag, och resultaten är 
positiva.  



 

 

30 

Att ha kontorschefer som ansvarar för sina respektive kontor gör att de är väl införstådda på hur den lokala 
marknaden ser ut och deras erfarenheter är viktiga för Handelsbankens beslut om att öppna nya kontor för 
att möta nya potentiella kunder. Denna erfarenhet är av yttersta betydelse för att lyckas. När 
Handelsbanken ska öppna ett nytt kontor i utlandet så rekryterar de en kontorschef som har lång erfarenhet 
och kunskap av att starta nya verksamheter Även om det finns kunder på marknaden så krävs det hårt 
arbete för att skapa förtroende hos sina kunder.  

Handelsbanken har funnits länge och har mycket kunskaper om bankmarknaden. De vet därför hur de ska 
tackla problem eller hur de ska undvika dem. De ser även tider då det är som bäst att investera extra. 
Mycket av erfarenheterna och kunskaperna stannar i banken då de är måna om att rekrytera kunnig 
personal och 94 procent av chefspositionerna rekryteras internt. 

Handelsbanken har en ledande roll bland banker på de nordiska marknaderna. Bilden som företaget 
förmedlar till kunder är den av en trygg och stabil bank som inte påverkas så mycket av 
konjunkturssvängningar. Bland annat eftersom företaget inte tar så stora risker med sina placeringar. Detta 
gör att när det uppstår turbulens på marknaden och andra banker inte längre kan ta hand om sina egna 
kunder på ett tillfredsställande sätt så tappar de kundernas förtroende. Vid sådana händelser har 
Handelsbanken tagit tillfället i akt och ökat sina aktiviteter och sitt engagemang. 



 

 

31 

6. NORDEA  
Författare: Viktoria Tengvar 

NORDEA 

- En finanskoncern av fyra olika banker från fyra olika länder med fyra olika företagskulturer 

Året är 2001 och ett stycke svensk bankhistoria har skrivits. Sverige, Finland, Norge och Danmark har 
genom en aldrig tidigare skådad nordisk bankfusion grundat en finanskoncern, med en vision om att bli en 
ledande europeisk bank. Nordic ideas – Nordea. Huvudsyftet med den nordiska bankfusionen är att bilda 
den största nordiska bankverksamheten med fokus på fondförvaltning och bolåneverksamhet (Svenska 
Bankföreningen 2009). I denna fallstudie får vi följa den nordiska idén och finanskoncernens utveckling i 
sin internationaliseringsprocess. Från Nordeas tidiga fusionshistorik, vilken sträcker sig ända tillbaka till 
1800-talet. Genom internationalisering och inträdet i EU, nya distributionssätt såsom telefon, internet 
med dataöverföringar och IT-lösningar. Fram till dagens fullservicebank. Ett Nordea som med sina 33 
688 anställda och endast i Norden 10 miljoner kunder, nu siktar mot Europa och att i framtiden ”vara en 
stor europeisk bank, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och 
aktieägare” (Nordea, 2010). Följ med i historien om ett nordiskt samarbete över gränserna. Fyra länder, 
fyra banker, fyra företagskulturer, en finanskoncern – Nordea. 

6.1 INLEDNING  
Detta kapitel inleds med en kort presentationshistorik av banken Nordea. Vidare presenteras en 
redogörelse för bankens internationella processutveckling under åren 1995-2009 i både text och tabellform 
innehållande nyckeltalen antal kontor, antal anställda, antal kunder samt rörelseresultat. Kapitlet avslutas 
med en analysdel innehållande diagram för respektive nyckeltal där graden av åtagande i form av kunskap 
och engagemang skall analyseras. En slutsats och en egen reflektion avrundar kapitlet. 

6.1.1 SYFTE 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka Nordeas internationaliseringsprocess under åren 1995-2009. 
Med utgångspunkt från Johanssons och Vahlnes internationaliseringsmodell från 1977 skall graden av 
åtagande analyseras utifrån de valda nyckeltalen antal kontor, antal anställda, antal kunder samt 
rörelseresultat. Detta för att identifiera om graden av åtagande i form av kunskap och engagemang sker 
stegvis enligt modellen. 

6.2 KORT FUSIONSHISTORIK 
Nordea har en lång fusionshistorik bakom sig med bland annat danska Sparekassen som grundades 1820, 
svenska Wermlandsbanken som grundades 1832, norska Christiania Kreditkasse som grundades 1848 och 
finska Föreningsbanken som grundades 1862. Totalt ingår 250 fusioner i Nordeas fusionshistoria. 

År 2001 gick finsk-svenska MeritaNordbanken ihop med danska Unibank och norska Christiania 
Kreditkasse och bildade det som idag är Nordea (Nordeas hemsida). Nordea skiljer sig dock från övriga 
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svenska storbanker genom sitt ägarskap, 19,9 procent ägs av den svenska staten (Nordeas hemsida). Redan 
1967 grundades den statligt ägda Sveriges Kreditbank med uppgift att stimulera och delta i utvecklingen 
av svenskt näringsliv genom finansiering av lån och ägarkapital. 1974 bildar staten PK-banken genom en 
fusion mellan Postbanken och Sveriges Kreditbank med syfte att utgöra ett alternativ till de stora privata 
bankerna men framförallt förhindra en omstrukturering av Postbanken till en självständig affärsbank 
(Nordeas hemsida). 1986 bildas Nordbanken genom en fusion mellan Sundsvallsbanken och 
Uplandsbanken. Nordbanken köps dock upp av PK-banken 1990 och som då även tar över namnet. 1992 
är krisens år och Staten går in med kapital för att täcka förluster och i och med detta tar över samtliga 
aktier.  1995 säljer Staten ut en del till allmänheten och behåller 19,9 procent (Nordeas hemsida). 

 

 

FIGUR 8. SCHEMATISK BILD SOM VISAR NORDEAS FUSIONER FRÅN 1995 TILL 2005, HÄMTAD FRÅN NORDEAS 
HEMSIDA 2010-12-10 

6.3 DAGENS NORDEA 
Dagens Nordea är en ”fullservicebank” ledande inom segmenten Corporate Merchant Banking och retail- 
och private banking. Banken har tre affärsområden; Retail Banking, Corporate and Institutional Banking 
samt Asset Management and Life. Koncernen har ca 33 600 anställda (33 688 anställda sep 2010) och 
1400 kontor inklusive representantkontor och samarbetskontor världen över men hemmamarknaden är 
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Nordea disponerar över det största distributionsnätet av de fyra 
svenska storbankerna och innehar den största kundbasen med cirka tio miljoner kunder bara i Norden 
(Nordeas årsredovisning, 2009, s. 5). 6,2 miljoner av de tio miljoner kunderna är även e-kunder och 
kopplade till e-relaterade tjänster. 
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De tre största aktieägarna är Sampo Group med ett aktieinnehav av 20,6 procent, Svenska Staten med 19,9 
procent samt Nordea-fonden med 3,9 procent (Nordeas hemsida). Aktien är noterad i Stockholm, 
Helsingfors och Köpenhamn.  

 

FIGUR 9. EN KARTA SOM VISAR NORDEAS KONTORSETABLERING VÄRLDEN ÖVER 2010, HÄMTAD FRÅN NORDEAS 
HEMSIDA 2010-12-10 

6.3.1 NY VISION, NYA MÅLSÄTTNINGAR OCH NY FUSION I SIKTE [1995-1997] 
Fram till 1995 har Nordbankens existens och syfte varit att verka på och för den svenska marknaden men 
nu etableras nya visioner av VD Hans Dahlborg. 1995 års mål var att ”med Sverige som bas och med stark 
fokusering, utveckla, marknadsföra och tillhandahålla finansiella produkter med hög tillgänglighet för en 
bred krets privatpersoner, små och medelstora företag, offentlig sektor samt ett urval stora företag” 
(Nordbankens årsredovisning, 1995). Inträdet i EU möjliggör nu en ny utmaning; internationalisering. 
1995 blir ett starkt år för Nordea i och med en stabilisering av räntan. Nordbanken ingår i ett omfattande 
avtal med Posten och den nya Postbanken innebär effektivare lösningar för de svenska kunderna. Då 
förändring var det huvudsakliga överlevnadsvillkoret under den tidigare finanskrisen har Dahlborg & Co 
nu identifierat några faktorer som kommer att kräva en högre förändringstakt än den som tidigare 
dominerat. Utvecklingen av informationsteknologin kommer att leda till nya distributionssätt såsom 
telefon, internet och dataöverföring. I och med EU-inträdet krävs nu en anpassning på grund av ökad 
konkurrens både i produktutbudet men även i IT-lösningar. Nya marknadsaktörer påverkar branschens 
utformning och kommer att kräva en anpassning. En ny generation kunder kommer att kräva nya tjänster 
av billigare, snabbare och enklare art. 

Dahlborg med ledning har lagt fokus på tre huvudområden; företagande och sysselsättning, förnyelse och 
konkurrens samt rollen i Norden, Östersjöregionen och Europa. Den sistnämnda innebär att Norden ses 
som en gemensam marknad och EU-samarbetet öppnar upp för en ny stark marknad på andra sidan 
Östersjön såväl österut som söderut. Det pågår just nu en strukturomvandling på finansmarknaden och 
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därmed inser Dahlborg att nu gäller det att hänga med (Nordbankens årsredovisning, 1996). Nordbanken 
etablerar som första svenska bank ett representantkontor i Johannesburg, Sydafrika och har nu 14 
representantkontor och agenter placerade i förutom de nordiska länderna utan även i Belgien, 
Nederländerna, Storbritannien, Hongkong samt USA (Nordbankens årsredovisning, 1996). 

En het debatt pågår under slutet av 1996 huruvida SEB och Nordbanken skall slå sina påsar ihop men i 
början i februari 1997 meddelar representanter från Investor och Finansdepartementet att diskussionen är 
avslutad (DN, 1997). I april intervjuas Dahlberg av SydSvenska Dagbladet och medger att den nordiska 
marknaden är överetablerad och att det är lättare för Nordbanken att bibehålla eller öka 
marknadsandelarna på den svenska marknaden än att öka närvaron utanför gränserna. Företagskunderna 
kräver dock bankens närvaro även på andra marknader och i och med detta måste ett väl tekniskt 
fungerande betalsystem finnas. Målet är alltså inte att locka fler privatkunder (SydSvenska Dagbladet 
970413). Dahlborg har en vision om en storbank under 2000-talet och den drömmen kommer han inte att 
ge upp (DN 970224). Istället väljer Nordbanken att fusioneras med finska Merita Bank med siktet inställt 
på ett utökat kundnätverk och tillväxt i Baltikum och Polen (MeritaNordbankens årsredovisning, 1999). 
Fusionen ifrågasätts. Merita innehar dock 40 procent av den finska marknaden men de båda bankerna har 
svårt att växa på respektive hemmamarknad.  Synergieffekterna skall därför vara väl motiverade genom 
nya kunder och ökade produktionsvolymer. Enligt Dahlborg är det dock svårt att räkna på synergier vilket 
gör hela fusionen ifrågasatt (Finanstidningen 971014). Giftermålet skall resultera i nya kundbaser och nya 
distributionsmöjligheter säger Dahlborg. Merita är Finlands största retailbank men saknar fonder vilket 
Nordbanken har (SydSvenska Dagbladet 971024). De övriga skälen till en fusion är förutom 
synergivinster och större kundbas även IT-investeringar och den potential som Nordbanken har 
identifieras i Merita (Veckans Affärer 971027). Denna stornordiska bank-koncernen kommer att gå under 
namnet MeritaNordbanken med inriktningen: ”ska utveckla, marknadsföra och distribuera ett brett 
sortiment av finansiella produkter till en vid krets av kunder i Norden och Östersjöområdet” (Risk & 
Försäkring 971027). Bankerna kommer dock fortfarande att leva vidare som dotterbolag och bibehålla 
respektive varumärke och bas i hemlandet (Affärsvärlden 971015). Resultatet blir en intäkt av 20 
miljarder kronor till den svenska statskassan (DI 020716).  

Trots att Sveriges Riksdag i december fattar beslut om att inte ingå i EMU väljer Nordbanken att 
förbereda sig för handel med euron då många av kunderna handlar med länder som har eller kommer att 
införa euron (Nordbankens årsredovisning, 1997). Nordbanken blir under året medlem i Inter-Alpa Group 
of Banks, en bankorganisation inom EU med representanter från respektive EU-lands ledande bank med 
syfte att bland annat skapa ramverk för individuella banker men även tillsammans med andra, utveckla 
idéer kunskapsutbyte mellan bankerna samt föra diskussioner av berörda ämnen (Inter-Alpa 2010).  

År 1995 1996 1997 
Antal kontor 323 281 272 
Antal anställda 7 124 7 317 7 354 
Antal kunder/företag 3,5 milj/140  ́ 3,5 milj/130  ́ 3,5 milj/95  ́
Rörelseresultat 6 746 milj Kr 7 432 milj Kr 6029 milj Kr 

TABELL 6. SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELTALEN FÖR ÅREN 1995-1997 
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Ett ökat fokus ligger på att effektivisera den svenska marknaden vars åtgärder leder till avetablering av ett 
antal kontor men en ökning i personalstyrkan på de befintliga kontoren. Under perioden 1995-1997 
minskar företagskunderna från 140 000 till 95 000 vilket beror på 90-talets finanskris där många svenska 
företag försätts i konkurs (Nordbankens årsredovisning, 1995; 1996; 1997).  

6.3.2 FRÅN BESLUT TILL EXPANSION [1998-2000] 
Den nya verksamheten bär frukt. 1998 års mål har varit att fokusera på den svenska och den finska 
marknaden. Verksamheten visar ett gott resultat genom stabil tillväxt och integrationen av 
bankorganisationen går som förväntat. Ett gemensamt finansiellt språk har varit förutsättningen 
(MeritaNordbankens årsredovisning, 1998). Fokus på att renodla verksamheten genom avyttringar av 
finskt aktieinnehav och avveckling av finska fastighetsinnehav samt en god positionering som ledande 
nordisk eurobank och internetbank bäddar väg för fortsatt god utveckling enligt Dahlborg 
(MeritaNordbankens årsredovisning, 1998). Det som har gjorts konkret är bland annat lansering av 
gemensamma fonder, svenska bolånekoncept införs i Finland, införande av avgiftsfria bankomatuttag för 
svenska och finska privatkunder, lansering av en ny internetmodell samt samordning av kreditarbetet. 
Vidare genomförs strukturella organisationsförändringar i form av personalnedskärningar, införande av en 
gemensam finansiell Treasury-avdelning samt vidare utveckling av ekonomistyrningen och 
kapitalallokeringen. Koncernen fortsätter att utveckla ett gott politiskt samarbete med de nya 
marknadernas regeringar. Det är viktigt att kunderna fortfarande känner igen varumärket men samtidigt 
möts av det nya MeritaNordbanken, vilket har resulterat i en ökad tillväxt av svenskrelaterade kunder och 
affärer säger Dahlborg (MeritaNordbankens årsredovisning, 1998). En trend har identifierats; hushållens 
bolån har ökat och detta främst på den finska marknaden. Detta beror främst på sjunkande arbetslöshet och 
höjda realinkomster i kombination med sjunkande marknadsräntor. I övrigt finns en vision fastslagen om 
huruvida framtidens servicenät skall se ut samt en välutarbetad distributionsstrategi har börjat få effekt. I 
botten vilar en hög kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Under året har samarbeten stärkts med banker 
och finansinstitut främst i USA. Årets förvärv har varit den lettiska banken Investment Bank of Latvia. 
Syftet med detta förvärv har varit insikten i en potentiell växande marknad. En filial har startats i 
Köpenhamn i syfte att förstärka kundernas betalningsförmedling mellan Sverige och Danmark. Gällande 
ägarstrukturen så äger nu Svenska staten 25,5 procent och 31 procents ägande finns i andra länder 
(MeritaNordbankens årsredovisning, 1998).  

1999 börjar bra enligt VD Dahlborg (Direkt 990326) med bland annat vidarearbetet med den förvärvade 
lettiska banken. Andelarna i Latvian Investmentbank är 89 procent från föregående års köp (Direkt 
990310) och utökas nu till fullt ägande och i och med det namnbyte till MeritaNordbanken Latvia (TT 
990312). Vidare undersöks etableringsmöjligheter för nya kontor i Lettland då tanken är att växa med 
egna kontorsetableringar och inte bara via förvärv. Målet är att kunna erbjuda ett bredare utbud av 
banktjänster (Finanstidningen 999618). Under året spenderas krutet på övriga Baltikum och Polen genom 
ökade marknadsandelar och inom delarna bolån och fonder. Undersökningar inleds för framtida etablering 
i Litauen. Strategin består av starka och effektiva organisationsstrukturer och två värdeskapande strategier 
är: ”MeritaNordbanken ska vara den ledande finansiella aktören i Norden och Östersjöområdet” samt 
”MeritaNordbanken skall vara en partner som erbjuder kunderna individuella finansiella lösningar på 
deras livsprojekt” (MeritaNordbankens årsredovisning 1999, s. 5). Dahlborg är öppen med att söka 
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samarbete med ledande bank i både Norge och Danmark (Direkt 990326). I maj öppnas kontor i Oslo och 
kontorschefen deklarerar öppet att MeritaNordbanken vill bli Norges ledande bank (Direkt 990422).  

Vidare startas konceptet Private Banking i Sverige med syfte att fånga in svenska privatpersoner som har 
lite fler mynt i fickbenet än medelinkomsttagaren. Konceptet har funnits i Finland men inte i Sverige 
(Veckans Affärer 990308). MeritaNordbanken ser även Polen som en potentiell marknad och köper 49,9 
procent av den polska regionala Bank Komunalny med potential i sikte att utveckla nya koncept för denna 
nya marknad (FLT 9900701) men även att kunna erbjuda tjänster åt befintliga nordiska kunder 
verksamma i Polen (DN 990702). Samma tjänster som erbjuds i Sverige och Finland skall kunna erbjudas 
på den polska marknaden (DI 990820).  

Under juli blir MeritaNordbanken som första nordiska bank medlem i WAP Forum, en organisation vars 
syfte är att verka som centrum för mobila tjänster och med andra prominenta medlemmar som Microsoft, 
Siemens, Nokia, Ericsson. MeritaNordbanken önskar vara med och påverka utvecklingen inom WAP då 
banken håller på att utveckla trådlösa tjänster (OMA 2010, Direkt 990705). Investmentbanken Morgan 
Stanley skriver i en rapport i början på september att MeritaNordbanken är Nordens bästa retailbank efter 
att ha analyserat halvårsrapporten som visar en stark och stabil tillväxt i marknadsandelar både i Sverige 
och i Finland (Finanstidningen 990806). Norska statligt ägda Christiania Bank önskar en ny ägare och 
MeritaNordbanken är inte sen att lägga bud (Affärsvärlden 990922). Svenska Postbanken går över i 
MeritaNordbankens ägo efter ett dåligt samarbete med Posten (Affärsvärlden 991007). Med siktet inställt 
mot att bli en ledande nordisk investmentbank köps den finansiella rådgivningsfirman Maizels, 
Westerberg & Co. Företaget är verksamt i både Sverige och London med affärsinriktning rådgivning och 
finansiering vid företagsaffärer mot medelstora och stora företag, främst inom Norden (Finanstidningen 
991015). MeritaNordbanken har ett london-kontor och den nya kontorschefen vill nu utveckla kontakter 
med brittiska företag som främst har verksamhet i Norden (DI 990324). Norska staten har under en tid 
velat sälja ut Kreditkassen, där Christiania Bank ingår och MeritaNordbanken har letat efter en norsk 
ledande bank, nu ligger bollen hos den norska staten då Kreditkassens styrelse har sagt ja (DN 991021).  

Vidare får MeritaNordbanken ännu en gång lovord från den amerikanska ratingfirman Morgan Stanely 
som ett bra klipp i aktieväg då banken har uppvisat en tydlig internetstrategi och en effektiv 
kostnadseffektivistering (Direkt 991221).  

Bland det sista av årets händelser meddelar den danska Unidanamarks koncernchef Thorleif Krarup att en 
fusion kommer att ske med MeritaNordbanken under år 2000. Bankerna kommer att passa varandra då 
den ena har en skadeförsäkringsverksamhet och den andre investmentverksamhet (FLT 991227).  

År 2000 kommer innehålla en rad milstolpar i bankkoncernens historia och nordenvisionen kommer att slå 
in. Fusionen mellan danska Unidanamark och MeritaNordbanken blir sann och i och med detta har 
Nordens största bank fått fäste. DN skriver en lördag i mars: ”Det har tagit Hans Dahlborg tio år att 
förvandla råttboet Nordbanken till en del av Nordens särklass största bank” (DN 000311). Affären 
resulterar i ytterligare tre väletablerade varumärken i samlingen och tillgång till mer än nio miljoner 
kunder. Men huvudsyftet med affären är att komma åt de 1,4 miljoner e-bankkunder Unidanamark har 
(DN 000311). Synergivinsterna är stora enligt Dahlborg. Vidare säger Dahlborg: ”- Lärdomen från Merita 
har varit att om vi korsbefruktar nya produkter och samtidigt fokuserar på de verksamheter som sköts bäst 
så går det bättre än väntat” (DN 000311). Det spekuleras än en gång om kulturkrockar gällande språk 
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och kultur. Vid fusionen med Merita tog Dahlborg därför en kurs i finska språket. Nu blir arbetsspråket 
istället engelska (Affärsvärlden 000315). Det som nu återstår är ett nytt namn som skall spegla den nya 
bankkoncernens identitet (Veckans Affärer 000822).  

MeritaNordbanken köper franska Société Générales bankverksamhet i Lettland och får sen även sin 
efterlängtade licens till att öppna en bankfilial av Lettlands centralbank (Direkt 000316). I juni kan 
MeritaNordbanken anses som en fullservicebank då näthandeln tar fart efter ett års förberedelser (Sunt 
Förnuft 000530).  En ytterligare affär genomförs med strategisk utgångspunkt: Ryssland. 
MeritaNordbanken köper andelar i International Moscow Bank, Rysslands fjärde största bank och får en 
ledande position (Direkt 001121).  

Och så går drömmen äntligen i uppfyllelse. Norska staten säger ja till MeritaNordbankens bud på 
Kreditkassen (DN 001016). Affären utökar kundstocken till cirka tio miljoner kunder varav 1,8 miljoner 
kunder är kopplade till internet och vilket nu gör MeritaNordbanken till Nordens absolut största bank 
(Börsveckan 001023).  

På den extra bolagsstämman i november presenteras det nya namnet: Nordea. Namnet skall spegla 
koncernens vision genom att samla de nordiska länderna under samma fana.   

”- Nordea står för Nordic Ideas (Nordiska ideer) och ska ses som en reflektion av koncernens åtagande 
att integrera och skapa en sammanhållen organisation i Norden och Östersjöregionen, som har förmåga 
att erbjuda de bästa lösningarna från respektive delmarknad till kunder i hela regionen”, säger 
styrelseordförande Vesa Vainio (Nordea AB 001130).  

År  1998 1999 2000 
Antal kontor  766 742 1 256 
Antal anställda 19 741 18 896 19 300 
Antal kunder/företag 6,5 milj/400  ́ 6,5 milj/400  ́ 9 milj/600  ́
Rörelseresultat 8 145 milj Mark 1 386 milj Euro 2 435 milj Euro 

TABELL 7. SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELTALEN FÖR ÅREN 1998-2000 

Genom förvärvet av norska Kreditkassen och fusionen med danska Unidanamark utökas kundstocken 
både med privatkunder som såväl företagskunder samt antal kontor. 1998 års rörelseresultat presenteras i 
miljoner mark men ändras till Euro efter fusionen med Merita.   

6.3.3 NY KONCERNCHEF, NYA STRATEGIER OCH NY ORGANISATION [2001-2003] 
Den nytillträdde koncernchefen Thorleif Krarup har tillsammans med ledningsgruppen utarbetat ett antal 
strategier för att få hela den nya organisationen att fungera. Det som ligger till grund är de strategiska 
imperativen såsom rationalisering i funktionerna, varje affärsområde har en lösning och inte flera samt 
effektivitetskrav. Visionen ses som tydlig och genom att följa den skall Nordea uppnå sina mål (Nordeas 
årsredovisning, 2001).  
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Visionen får självklart kritik och bland annat skriver Finanstidningen i februari att det blir svårt för 
Nordea att ”nå hela vägen på den svenska bankmarknaden”. Kritiken kontras av koncernchefen med att de 
är likväl medvetna om denna höga ambitionsnivå men kommer att jobba mot den (Finanstidningen 
010222).  

Under februari börjar Nordeas internetportal SOLO hantera försäljning av försäkringar och danska Tryg-
Baltica utvecklar konceptet genom att anpassa det för den finska marknaden med målsättning att ha upp 
till 100 000 försäkringskunder till år 2005 (Risk & Försäkring 010214).  Nordea ansöker hos Peoples 
Bank of China om att få öppna bank i Shanghai i syfte att ta över nordiska kunder som verkar i Kina (DI 
010223). I mars sammanfattar Krarup i en intervju att med fyra nordiska hemmamarknader och med 
Baltikum och Polen som potentiella tillväxtmarknader ses bara möjligheter om hårt arbete och tydliga 
strategier följs. Krarup verkar inte vara rädd för några konkurrenter oavsett område och kundbasen är så 
pass stor nu att man vill koncentrera sig på det som är och det man har (Finanstidningen 010307).  

Under april månad rosas Nordea som världens bästa på att sköta bankaffärer via internet (Computer 
Sweden 010420). Under juni skyltas över 1200 kontor om till det nya namnet (DI 010620) och Regeringen 
får mandat av Riksdagen att sälja det resterande aktieinnehavet om 18,2 procent (Finanstidningen 
010705). Vidare jobbar Nordea aktivt på den svenska marknaden genom att köpa Postgirot Bank och få 
tillgång till ytterligare 1,3 miljoner kunder vilka skall erbjudas hela Nordeas utbud av finansiella tjänster 
(Dagens Finans 010731). Under augusti utses Nordea till att vara depåbank och förvaltare åt Lettlands 
statliga pensionssystem vilket är möjligt efter en lagreform (Direkt 010808). För andra året i rad tilldelas 
Nordea det globala priset ”Best online business strategy” med motivering ”en pionjär inom e-
bankverksamhet”. Nordea är världsledande genom att tillhandahålla ett säkert och tryggt e-affärssystem 
och priset anses som välrenommerat (Waymaker 010905).  

I september anlitas den nordiska kommunikationsbyrån Aqvilo vilken får i uppdrag att bygga upp Nordeas 
varumärke, då tidigare varumärkesnamn slopas (Resumé 010906).  Fokus fortsätter att ligga på ett utbyggt 
callcenter med kvalificerad personal då Nordea ogillar att outsourca delar av sin verksamhet (Computer 
Sweden 010907). Vidare under hösten ingår Nordea i avtal med den globala bankalliansen IBOS 
Association Ltd och asiatiska Standard Chartered Bank för att ge kunderna möjlighet till att besöka och 
hantera bankärenden på 20 000 kontor runt om i världen (Waymaker 010919). I oktober köper Nordea 
estniska Nordika Kindlustus sakförsäkringsportföljsverksamhet och blir även delägare i European Bank of 
Reconstruction and Development (Direkt 011002).  

Nordeas vision: 

”Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och 
Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential. Vi ska vara nummer ett eller nummer två eller 
uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer 
att konkurrera. Vi ska ha den ledande flerkanalsdistributionen och rankas främst i världen när det 
gäller e-baserade finansiella lösningar” (Nordeas årsredovisning, 2001).  
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I november omorganiserar Nordea sin verksamhet till att fokusera på tre affärsområden med en gemensam 
ledningsgrupp. Retail Banking, Wholesale Banking och Asset Management and Life blir namnen (Direkt 
011030). Tidigare har varje affärsområde haft sin egen ledning och syftet med denna omstrukturering är 
ett tydligare resultatstyrt ledningssystem med effektivare strukturer (Nordea 2001). Slutet av året innebär 
spartider för Nordea som reserverar flera miljoner euro för kommande kreditförluster då dessa beror på ett 
fåtal åtaganden enligt Krarup (DN 011031). För att täcka eventuella kreditförluster säljer Nordea av 90 
procent av det danska sakförsäkringsbolaget Tryg-Baltica men fortsätter dock att bibehålla utbudet för 
försäljning (DI 011031). I november lanseras det världsledande SOLO i Polen vilket välkomnas och inom 
kort är tanken att även SOLO skall introduceras för Litauen (Waymaker 101106).  

Under november månad får Nordea äntligen besked om att få öppna sitt efterlängtade kontor i Shanghai 
och blir den första nordiska bank att ha ett representantkontor nu i både Peking och Shanghai. Peking-
kontoret har funnits ända sedan 1984 och den nya kontorschefen är headhuntad från en Shanghai-bank (DI 
011108). Nordea vill finnas där deras kunder verkar och kunna tillgodo se deras behov när 
marknadstrenderna ändras (Waymaker 011109).  

Året avslutas med en svag världskonjunktur och ökade kreditförluster för Nordea som börjar utarbeta ett 
sparprogram. Främst på hemmamarknaden har den finansiella handeln visat sig men även efter 
terrortacken i USA den 11 september har hela aktiehandeln märkt av de fallande handelsvolymerna 
(Nordeas årsredovisning, 2001). 

Under 2002 börjar konjunkturdimman lätta och den internationella handeln börjar åter ta fart (SvD 
020117). Nordea passa på att lansera fonden Selekta Nordamerika vars aktiefonds syfte är att placera i 
nordamerikanska företag (Waymaker 020201a). Vidare lanseras aktiefonden Amerika Plus som ett 
intressant investeringsprojekt med främst aktier i USA men även i kanadensiska och mexikanska aktier 
(Waymaker 020201b). Nordea lanserar sina mobila tjänster via de finska gps-näten och har som mål att 
även göra det i Sverige och Esland (Telekom 020221). Månaden efter lanseras skadeståndsförsäkringar i 
Estland (Waymaker 020322). 

I maj köper Nordea majoriteten aktier i den polska banken LG Petro Bank och får därmed en stark 
ställning på den polska bankmarknaden (TT 020507) och tanken är att på sikt slå ihop LG Petro Bank med 
tidigare förvärvade Bank Komunalny. Därmed har visionen delvis gått i uppfyllelse (Waymaker 020507). 
I mitten av maj meddelar Nordea i ett pressmeddelande att banken nu har passerat tre miljoner e-
bankkunder (Effektiv e-handel 020522) och målet innan årsskiftet är satt till 3,2 miljoner e-bankkunder 
(Nordea 2002).  

Det mest dramatiska i Nordeas ledningsstruktur sker under andra halvåret då koncernchefen Krarup 
lämnar sin post av familjeskäl och tillträder gör Lars G Nordström med bakgrund från SEB och 
Nordbanken (DI 020827). Nordström rivstartar med att omorganisera i både ledning och i den övriga 
organisationen. Övervakning sker av integrationsarbetet och inför ett ökat tryck på respektive 
landsansvarige. (Affärsvärlden 021009)  

Nu inrättas det en ny bank för rika finländare i Helsingfors med extra service för den som har 150.000 
euro eller mer att investera (Direkt 020830). Vidare läggs kontoret i London och New York ner efter en 
strategiutvärdering där man har kommit fram till att istället lägga resurserna på de nordiska kunderna (TT 
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021127). Året avrundas med att meddela att målet om 3,2 miljoner e-bankkunder är uppnått och även 
överträffat med 100 000 e-bankkunder (Nordeas årsredovisning, 2002). 

År 2003 blir ett svångremmens år. På grund av ett svagt ränteläge vilket resulterat i sämre siffror än 
väntat, vidtas kostnadsbesparingar i form av omorganisation och nedskärningar (TT 030507). Årets stora 
händelse är aviseringen om ombildning till europabolag. Nordea har insett att den nuvarande stukturen är 
svår i flera avseenden, främst ur det företagskulturella perspektivet då respektive nordisk marknad styrs 
decentraliserat. Ett europabolags struktur skulle underlätta i det avseendet att den utgör en enda juridisk 
enhet som kan operera med egna kontor på flera marknader. Denna struktur skapar en enhetlig 
företagsorganism. Processen räknas vara klar 2005 (Nordeas årsredovisning, 2003; Ticker 030619). 

I juli slutförs köpet av LG Petro Bank och syftet är att tillsammans med Bank Polska skapa ett 
servicecenter för företagskunder, utveckla hypoteksprodukter samt öka i tillväxt med mål som att vara en 
av Polens tio största banker inom loppet av tre år (DI 030723). Strax efter annonserar Nordea att 
kundstocken nu är uppe i över 3,5 miljoner e-bankkunder (Direkt 030827). I oktober publicerar Dagens 
industri en mätning som visar att Nordea tappar marknadsandelar i hela Norden. Nordea avfärdar dock 
mätningens resultat utan hänvisning (DI 031008). I november medger Nordström att integrationen inte har 
lyckats så som från början var tänkt men att ledningen istället jobbar vidare på ombildningen till 
europabolag (Veckans Affärer 031123). Året avslutas med att flagga för eventuella investeringar i 
Brasiliens skogsindustri med fokus på exportfinansiering. Investeringarna planeras pågå fram till 2010 (DI 
031124).  

År 2001 2002 2003 
Antal kontor 1 245 1 240 1 240 
Antal anställda 39 700 34 600 33 978 
Antal kunder/företag 11 milj/960  ́ 10 milj/960  ́ 11 milj/960  ́
Rörelseresultat 1 928 milj Euro 1 547 milj Euro 1 812 milj Euro 

TABELL 8. SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELTALEN FÖR ÅREN 2001-2003 

Konjunkturen och det svaga ränteläget påverkar 2001, 2002 och 2003 års rörelseresultat rejält. Påföljderna 
resulterar i kostnadsbesparingar i form av omorganisation och nedskärningar i personalstyrkan men även 
avetablering av några kontor. Det polska förvärvet under 2003 utökar dock kundstocken. 

6.3.4 MOTGÅNGAR VÄNDER TILL FRAMGÅNGAR [2004-2006] 
Under 2004 vänder motgångarna till framgångar rent intäktsmässigt och kundnöjdheten har ökat. 
Ledorden har varit fokus, snabbhet och prestation (Nordeas årsredovisning, 2004). Nordea har fram tills 
nu haft egen kontroll över samtliga verksamheter men för första gången outsourcar Nordea den del som 
har med hanteringen av pappersbaserade betalningar. Detta på grund av minskad hantering och efterfrågan 
av pappershanterade tjänster. Men det kommer mera. Nordea har bedrivit en egen inkassoverksamhet men 
under juni väljer ledningen att outsourca även denna del för att fokusera på kärnverksamheten (Nordeas 
årsredovisning, 2004). I Finland genomförs kraftiga personalnedskärningar med motiveringen att det 
traditionella bankarbetet har förändrats (SvD 040110).  

I juni köper Nordea polska Kredyt Banks verksamhet i Litauen för att stärka sin position på andra sidan 
Östersjön (DI 040603). I augusti gör Nordea något helt revolutionerande inom bank- och finansbranschen. 



 

 

41 

De väljer att lägga ner sin bolagsanalysverksamhet för att istället köpa in tjänsterna av amerikanska 
analysföretaget Standard & Poors. Syftet med detta är omfördelning av resurser (DI 040813, Nordea 
2004). Under september utökar Nordea sitt aktieinnehav i ryska Moscow Bank (Direkt 040923) vilket 
ökar Nordeas marknadsposition på denna växande marknad (Direkt 040924). Från och med oktober kan 
den nya bolagsformen Europabolag tillämpas i EU, med syfte att som en enda juridisk enhet verka i hela 
EU. Först ut av de stora nordiska bankerna är Nordea som redan börjat sin ombildning och förväntas vara 
klar 2006 (SvD 041008). En prisutmärkelse hinner Nordea med innan året är slut. Amerikanska Financial 
Times utser Nordea som ”årets kapitalförvaltare i Norden” och det ligger hårt slit bakom insatserna såsom 
fokus på skräddarsydda produkter åt kunderna, bra organisation men även bra timing med produkterna 
(Direkt 041102). Året kan avslutas med glädjande nyheter. En kundstock på över fyra miljoner e-
bankkunder och en tillväxt på 11 procent vilket överträffar årets mål (DI 041221).  

VD Nordström inleder 2005 med en intervju där han säger att den organiska tillväxten är Nordeas 
huvudspår och huvudstrategin utgörs av tillväxt på den svenska livmarknaden. Vidare talar Nordström om 
att Nordea jobbar vidare för tillväxt både i Norge och Danmark. Vad det gäller andra sidan Östersjön finns 
en ambition att öka andelen i International Moscow Banks men det är ingen brådska. Vidare bearbetning 
kommer även att ske av den polska marknaden för att på organisk väg växa sig starkare. (Direkt 050112) 

Under februari månad uppmärksammas Nordea av media som nummer ett på lån till sjöfart och offshore 
och låneportföljen till sjöfartsbranschen beräknas vara den fjärde största i världen enligt tidskriften Marine 
Money (DI 050225). Innan juli månads utgång passerar tecknar Nordea avtal med finska Sampo om att 
förvärva deras pensions- och livbolag i Polen (DI 050622) då det polska obligatoriska pensionssystemet 
ses som ett mycket snabbt växande segment för långsiktigt sparande (Ticker 050622). Mitt i sommaren 
deklarerar Nordea försäljning av sakförsäkringar på den svenska marknaden då dessa har funnits på den 
finska sedan 2001 (050701). Efter semestertidens slut kommer ytterligare en liten överraskning i form av 
tecknandet av depåavtal med The Bank of New York i syfte att kunna serva institutionella kunder världen 
över (Banknytt online 050824). Samma vecka meddelar Nordström från en presskonferens att den 
organiska tillväxten är viktig och kommer att fortlöpa främst med sikte på Polen (Direkt 050824). Även 
övrig verksamhet i Baltikum kommer att växa och tanken är att utöka med kontor inte bara i Polen utan 
även i Estland på grund av en ökad efterfrågan på banktjänster (Ticker 050907).  

Under september får Nordea utnämningen ”Sveriges Bästa Bank” av The Financial Times Group med 
motiveringen att trots hård konkurrens har Nordea lyckats öka sina intäkter och samtidigt reducera sina 
kostnader (DI 050909). Dahlborg gör flera uttalanden under året och än en gång deklarerar han att Nordea 
ej har planer på en geografisk expansion på den europeiska marknaden än utan vill fokusera på den 
nordiska, polska och baltiska (DI 050928). Året avslutas med den polska regeringens godkännande om 
köpet av finska Sampos liv- och pensionsbolag. Nu kan Nordea börja arbeta operativt med sitt nya förvärv 
(Nordeas årsredovisning, 2005).  

År 2006 levererar goda nyheter. Dels har ledningen insett att 2005 blev det bästa året hittills i Nordeas 
historia (Nordeas årsredovisning 2006). För andra året i rad utses Nordea till ”Best Private Banking in 
Nordic Countries” av Euromoney, en bank- och finanstidning med motiveringen ”för sitt omfattande 
produktval och kompetens inom kapitalförvaltning” (Fond & Bank online 060110). Nordström berättar i 
en intervju om Nordeas framtidsplaner att Nordea inom loppet av fem till tio år kan vara en bankjätte i 
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Europa (Ticker 060113). I februari deklarerar Nordea att 20 nya kontor fördelade på Polen och Baltikum 
skall öppnas (DN 060222).  

I mars tilldelas Nordea priset ”Bästa Bank” i Finland av den brittiska finanstidningen Global Finance med 
motiveringen ”utomordentliga prestationer och dess riktning på att tillgodose kundernas behov” (Ticker 
060313). Detta är bevis nog för Nordea som jobbar kontinuerligt på sitt förtroende hos sina kunder. 

Under sommarhalvåret säljer Nordea sitt innehav i ryska International Moscow Bank då önskemålet är att 
själv etablera en verksamhet helt kontrollerad av Nordea (Affärsvärlden 060620). I september beslutar 
Nordeas ledning om att söka banklicens för att öppna bankverksamhet och handel i Shanghai vilket ges 
chansen att driva verksamheten i utländsk valuta men på sikt är tanken att även få driva i lokal valuta (TT 
060928). Nordea lyckas finna ett förvärv i ryska banken JSB Orgresbank och i november köps 75 procent 
av bankens aktier. Affären förväntas bli helt avslutad i början på nästa år då den skall prövas av de ryska 
myndigheterna (TT 061108).  

Nordea meddelar i november i ett pressmeddelande att en ny koncernchef och VD kommer att tillsättas 
under nästa år. Dansken Christian Clausen ersätter Lars G Nordström och är enligt ledningen ett 
strategiskt val på grund av hans goda ledarskapsförmåga, hans personlighet men även hans gedigna 
erfarenhet. Clausen kommer att fortsätta jobba vidare på Nordströms linje men med 
kostnadseffektivisering i fokus (DN 061129). Årets sista stora händelse är finska försäkringskoncernen 
Sampo som visar sitt intresse för Nordea genom att förvärva ett stort innehav som placerar dem som 
tionde största ägare (Privata Affärer 061212). 2006 blir ett rekordår och de tre nyckelorden fokus, 
snabbhet och prestation genomspeglar hela årets aktiviteter genom uppnådda finansiella mål, ökad 
lönsamhet och organisk tillväxt (Nordeas årsredovisning, 2006). Det nya året innehåller bland annat en väl 
genomarbetad tillväxtstrategi som ligger och väntar på att bli iscensatt. 

År 2004 2005 2006 
Antal kontor 1 198 1 198 1 198 
Antal anställda 30 380 28 929 29 248 
Antal kunder/företag 10 milj/1 milj 9,4 milj/960  ́ 9 milj/960  ́
Rörelseresultat 2 745 milj Euro 3 048 milj Euro 3 808 milj Euro 

TABELL 9. SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELTALEN FÖR ÅREN 2004-2006 

Det ekonomiska läget har stärkts. Kreditförlusterna har minskat och fortsatta personalnedskärningar 
sänker personalkostnaderna. Fokus ligger på organisk tillväxt. Tjugo nya kontor öppnas i Baltikum. Tack 
vare ökade affärsvolymer med befintliga kunder kan ett växande rörelseresultat presenteras (Nordeas 
årsredovisning, 2009). Antal kunder skiftar något beroende på om de definieras som aktiva eller inaktiva. 
Under 2006 tillkommer över 700 000 nya polska kunder.  

6.3.5 TUFFA MEN HÄNDELSERIKA ÅR [2007-2009] 
År 2007 blir den nye vd Clausens år. En ny vision antas; ”vara den ledande nordiska banken, erkänd för 
sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare”. Med denna vision vill 
Clausen med ledning betona människans värde som Nordeas största tillgång. En ny verksamhetsmodell 
med fokus på hela värdekedjan utvecklas.  Justeringar i organisationen görs för att anpassning till den nya 
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modellen. Syftet är att integrera och optimera alla processer som sker med värde som slutprodukt 
(Nordeas årsredovisning, 2007).  

Finska Sampo fortsätter att förvärva andelar i Nordea (Affärsvärlden 070109). Vidare lägger Nordea upp 
en plan om att öppna ytterligare 150 kontor i Polen under en treårs period  (SvD 070130). Något som kan 
ses som uppseendeväckande är islänningarnas intresse för Nordea. I februari rubriceras det att 
finanskoncernen Exista som äger en del av finska Sampo som har 2,4 procents innehav i Nordea blir nu i 
och med det ägandet även ägare i Nordea. Även den isländska investmentbanken Straumur-Burdaras 
köper en del aktier och får nu ett litet inflytande (Affärsvärlden 070222).  

Ryska staten godkänner Orgresbank-affären, en affär som påbörjades redan under föregående år (Ticker 
070329). En tendens av överhettning har identifierats på den estniska och lettiska marknaden varpå 
expansionsmålen i Baltikum motiveras med orden: ”det är handbroms och gas som gäller, som i rally” 
och det finns inga planer på att tänka om i expansionsplanerna (Direkt 070413).  

Däremot sker det en hel del förändringar i organisationsstrukturen. Ett nytt kundområde; Nordic Banking 
skapas av enheterna företagskunder och privatkunder samt alla produkter och processer hamnar under 
andra områden. Detta för att stödja visionen och skapa en mer strukturerad värdekedja (Fond & Bank 
online 070426). Clausen vill i en intervju trycka på just Nordeas nya vision och hur viktigt det är med 
människor: ”it´s all about people”. Nordea är nu uppe i tio miljoner kunder och har 30 000 medarbetare. 
Samtliga medarbetare är indoktrinerade i den nya visionen och det gäller att kombinera tillväxt och 
bibehållande. Den strategi som har tillämpats i Polen skall även tillämpas i Ryssland (DI 070613).  

Finska Sampo fortsätter förvärva andelar i Nordea och spekulationer börjar kring huruvida Sampo står 
redo när svenska staten bestämmer sig för försäljning (SvD 070818). Nordea öppnar kontor i Malmö i 
syfte att serva danska kunder vid bland annat bostadsköp i Sverige (Fond & Bank 071113). Året avslutas 
med att Clausen kommenterar den amerikanska lånekrisen. Clausen varnar för en minskad tillväxt i USA 
på grund av dåliga lån och det kan gå så långt som att kreditkrisen leder till bankfusioner och 
kreditförluster i miljardbelopp. Dock kan inte Clausen identifiera något liknande på den europeiska 
marknaden (Svd 071214).  

År 2008 blir ett finanskrisens år. Året börjar dock spännande med att finska Sampo utökar sitt ägande till 
cirka tio procent av Nordeas aktier (Privata Affärer 080206) och den finska koncernchefen väljs in i 
Nordeas styrelse (DI 080212). Clausen talar om i en intervju att den amerikanska finanskrisen bara har 
börjat och vi i Europa har än så länge bara sett ”konturerna” av den. Men Nordea har inte märkt av något i 
sina kreditförluster och ser möjligheten i att göra förvärv när andra lider förluster (DI 080220). Nordea går 
på en stor kreditförlust i och med sitt innehav i golvkoncernen Nybron Flooring (Affärsvärlden 080311).  
Under mars säljer Nordea av sin depåverksamhet till amerikanska JP Morgan (DI 080329) och börjar 
istället sälja pensionsförsäkringar i Baltikum (Pension online 080915). Ett bankfynd uppdagas i Danmark 
och förvärv om 60 procent av Roskilde Bank genomförs (DI 080930). Nu börjar finanskrisens ringar på 
vattnet sprida sig till Baltikum och Ryssland. I november rapporterar Nordea att en recession är på ingång 
och detta nu känns av i Estland, Lettland och Litauen (Fond & Bank online 081125).  

Finska Sampo verkar dock ha pengar i plånboken och utökar sitt innehav till 11,7 procent (Ticker 
081216). Nordea verkar också ha lite undanstoppat då som sista svenska storbank blir ägare i 
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marknadsplatsen Burgundy med makt att påverka hur nordiska värdepapper handlas (DI 081220). Nordea 
avslutar året med att köpa resterande 17,7 procent av ryska JSB Orgresbank (TT 081221).  

2009 blir ett fortsatt tufft år innehållandes tuffa besparingar såsom nedskärningar främst i 
personalkostnader (Privata Affärer 090210) men även en nyemission genomförs för att stärka kapitalbasen 
(Affärsvärlden 090210). De osäkra fordringarna i Baltikum växer men trots stora kreditförluster har 
Nordea inga planer på att lämna dessa marknader (DI 090721). I september köper Nordea den danska 
Fionia Bank och tar därmed över 80 000 kunder fördelade på 29 kontor och 400 anställda vilket resulterar 
i en tjugo procent marknadsandelsökning på ön Fyn (SvD 090901). Finska försäkringskoncernen Sampo 
blir under året Nordeas största ägare med 20,03 procents ägande (DI 091010). Sampo deklarerar dock att 
än är investeringarna inte avslutade, utan att ambitionen är minst tjugotre procent ägande (DI 091105). I 
december intervjuas Dahlborg av DN och kommenterar året med att Nordea har lyckats bra främst tack 
vare årets nyemission som gett det tillskott som behövs för nya affärer men även tack vare en tydlig och 
stabil affärsmodell (DN 091230).  

År 2007 2008 2009 
Antal kontor  1 300 1 357 1 357 
Antal anställda 31 721 34 008 33 347 
Antal kunder/företag 10 milj/700  ́ 10 milj/700  ́ 10 milj/700  ́
Rörelseresultat 3 883 milj Euro 3 396 milj Euro 3 075 milj Euro 

TABELL 10. SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELTALEN FÖR ÅREN 2007-2009 

Rörelseresultatet påverkas av höga kreditförluster och ökade kostnader men kunderna har visat fortsatt 
köpintresse för tjänsterna och produkterna (Nordeas årsredovisning, 2007-2009).  
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6.4 ANALYS 
Under denna del kommer empirin att analyseras. Utifrån den teoretiska analysramen kommer Johansons 
och Vahlnes Internationaliseringsmodell från 1977 att ligga till grund för analysen för att identifiera 
huruvida internationaliseringsprocessen har skett stegvis.  Graden av åtagande i form av kunskap och 
engagemang kommer här att analyseras utifrån nyckeltalen antal kontor, antal anställda, antal kunder samt 
rörelseresultat som här nedan presenteras i diagram för tidsperioden 1995-2009. 

 

DIAGRAM 1. SAMMANSTÄLLNING AV DE VALDA NYCKELTALEN FÖR ÅREN 1995-2009 

Ovanstående diagram visar samtliga nyckeltal för tidsperioden 1995-2009. Observera att rörelseresultatet 
inte är helt korrekt för åren 1995-1998. Detta för att årsredovisningarna har presenterat rörelseresultatet i 
svenska kronor för åren 1995-1997 samt i finska Mark för år 1998. Diagrammet visar en markant ökning 
för graden av åtagande i form av engagemang för samtliga nyckeltal under vissa år. 

6.4.1 ENGAGEMANG OCH ERFARENHET GÅR HAND I HAND 
Fram till 1995 var dåvarande Nordbankens vision att vara en svensk ledande bank och strategin var att 
verka på den svenska marknaden. Under 1995 väljer bankens styrelse Hans Dahlborg till VD, en stark 
ledare med flerårig bankerfarenhet och med ett stort kontaktnät i bagaget. En ny vision om att bli en 
ledande nordisk bank anslås. För att visionen skall bli verklighet undersöks marknaderna i de nordiska 
grannländerna för val av etableringsform. Nordbanken innehar endast svensk marknadskunskap och 
saknar betydande erfarenhet utanför Sveriges gränser men önskar ändå växa snabbt genom att ta 
marknadsandelar. För att lyckas med detta är etableringsformen förvärv bäst lämpad och då förvärv av 
annan ledande aktör på den valda marknaden. Fördelen med denna etableringsform är att genom förvärv 
erhålls värdefull marknadskunskap som den förvärvade aktören innehar. Nordbanken önskar uppfylla 
visionen om att bli en ledande nordisk bank genom hög närvaro på valda marknader och detta genom ett 
högt marknadsengagemang. Detta sker snabbt genom fusioner med stora banker etablerade i 
grannländerna Finland, Danmark och Norge.  

Då Nordea har saknat den kunskap och erfarenhet som krävs för att lyckas med etablering på nya 
marknader har Nordea genom förvärven fått tillgång till dels den marknadskunskap som krävs för att 
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agera på den nya marknaden, dels den erfarna kunskapen i form av erfarenhet som krävs för ytterligare 
åtaganden i form av etablering på nya marknader.   Följande diagram med nyckeltalen för åren 1995 till 
2009 kommer att visa på ett ökat åtagande som dock inte har vuxit stegvis utan varierat både genom 
ökning men även minskning.  

 

DIAGRAM 2. SAMMANSTÄLLNING FÖR NYCKELTALET KONTOR OCH DESS UTVECKLING FÖR NORDEA UNDER ÅREN 
1995-2009 

I diagram 2 visar koncernens totala antal kontor. Från åren 1995 till 1997 sker enligt årsredovisningarna 
en omorganisation på grund av det finansiella läget i Sverige vilket leder till nedskärningar av kontor. 
Mellan år 1997 till 2000 sker en kraftig ökning av kontor vilket främst beror på fusionerna med finska 
Merita, danska Unidanamark och norska Kreditkassen. Vidare sker det en stegvis ökning med etablering 
av nya kontor på de nya marknaderna Polen, Baltikum och Ryssland. Däremot har de svenska kontoren 
minskat varpå kurvans utveckling i sig inte visar någon stegvis utveckling. 
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DIAGRAM 3. SAMMANSTÄLLNING FÖR NYCKELTALET ANTAL ANSTÄLLDA OCH DESS UTVECKLING FÖR NORDEA 
UNDER ÅREN 1995-2009 

Diagram 3 ovan visar koncernens totala antal anställda. En kraftig ökning i antal anställda sker från år 
1997 till 1998 i samband med fusionen med finska Merita. Mellan 1998 och 2000 kan en minskning 
identifieras. Denna beror enligt årsredovisningarna på främst nedskärningar men även naturliga avgångar. 
Mellan år 2000 och 2001 sker en kraftig ökning av personal. Denna ökning beror på fusionerna med 
danska Unidanamark och norska Kreditkassen. Efter 2001 identifieras en minskning i antal anställda. 
Enligt årsredovisningarna beror minskningen främst på nedskärningar och naturliga avgångar. Från år 
2006 fram till 2008 kan en stegvis ökning utläsas. Denna ökning utgörs enligt årsredovisningarna av 
nyanställd personal vid nyöppnade kontor i Baltikum och Polen.  
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6.4.2 KUNDERNA BLIR FLER OCH FLER 

 

DIAGRAM 4. SAMMANSTÄLLNING FÖR NYCKELTALET KUNDER OCH HÄR PRIVATKUNDERS UTVECKLING FÖR 
NORDEA UNDER ÅREN 1995-2009 

Diagram 4 visar koncernens antal privatkunder och enligt årsredovisningarna har samma antal kunder 
redovisats under åren 1995, 1996 samt 1997, därav en oförändrad utveckling. Mellan 1997 och 1998 sker 
det en kraftig ökning i antalet kunder som beror på fusionen med finska Merita. Vidare sker en kraftig 
utveckling från 1999 till 2001 då MeritaNordbanken fusioneras med danska Unidanamark och norska 
Kreditkassen. Ägandeskapet i Svenska Postbanken innebär även en ökning i antalet privatkunder. Mellan 
år 2002 och 2003 sker en ökning som beror på förvärvet av polska LG Petro Bank vilket resulterar i ett 
tillskott av privatkunder. Mellan åren 2003 och 2006 sjunker kundantalet något. Det framgår inte av 
årsredovisningarna någon förklaring till minskningen. Under 2006 sker en stegvis ökning som beror på 
tillskottet av ytterligare 700 000 polska kunder. Under åren 2007, 2008 och 2009 skriver Nordea i 
årsredovisningarna att de har över tio miljoner kunder och därför är visar grafen en oförändrad utveckling. 
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DIAGRAM 5. SAMMANSTÄLLNING FÖR NYCKELTALET KUNDER OCH HÄR FÖRETAGSKUNDERS UTVECKLING FÖR 
NORDEA UNDER ÅREN 1995-2009 

Diagram 5 visar koncernens totala antal företagskunder och här kan en minskning i utvecklingen 
identifieras från år 1995 till 1997. Detta beror enligt årsredovisningarna på den då tidens rådande 
finanskris där många företag försattes i konkurs. Från 1997 till 2001 sker en kraftig ökning vilket främst 
beror på fusionerna med de finska Merita, danska Unidanamark samt norska Kreditkassen. Mellan åren 
2001 och 2006 sker små stegvisa ökningar som enligt årsredovisningarna beror på olika aktiviteter 
framtagna att locka till sig nya företagskunder. Mellan år 2006 och 2007 sker en kraftig minskning i antal 
företagskunder. Vad denna minskning beror på framgår ej av årsredovisningarna. Årsredovisningarna för 
åren 2007, 2008 samt 2009 presenterar samma siffra i antal företagskunder, därav en oförändrad 
utveckling i kurvan.  
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6.4.3 RÖRELSERESULTATS UTVECKLING  

 

DIAGRAM 6. SAMMANSTÄLLNING FÖR NYCKELTALET RÖRELSERESULTAT OCH DESS UTVECKLING FÖR NORDEA 
UNDER ÅREN 1999-2009 PRESENTERAT I MILJONER EURO. ÅREN 1995-1998 ÄR EJ MEDTAGNA PÅ GRUND AV 
RÖRELSERESULTATET ÄR DÅ PRESENTERAT I MILJONER KRONOR OCH MILJONER MARK. 

Diagram 6 här ovan visar rörelseresultatets utveckling. Rörelseresultatet för åren 1995, 1996, 1997 samt 
1998 är ej medtagna på grund av att årsredovisningarna presenterar denna siffra i olika valutor. För åren 
1995 till 1997 presenteras rörelseresultatet i svenska kronor. Efter fusionen med finska Merita presenteras 
årsresultatet i finska Mark. Mellan år 1999 och 2000 kan en kraftig ökning identifieras vilket beror på ett 
mycket gott år. Mellan år 2000 och 2002 kan här utläsas en kraftig minskning. Enligt årsredovisningarna 
rådde en finanskris som resulterade i större kreditförluster vilket ledde till kostnadsbesparingar i form av 
omorganisation och nedskärningar. Kurvan vänder från år 2002 och ökar relativt kraftigt fram till år 2007. 
Fusionerna med danska Unidanamark och norska Kreditkassen bär frukt enligt årsredovisningarna och 
koncernen lyckas leverera ett bra rörelseresultat för dessa år genom att engagera sig i kunderna genom en 
ökad volymförsäljning men även en ökning i utlåningen. 

6.5 SLUTSATS OCH EGEN REFLEKTION 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka Nordeas internationaliseringsprocess under åren 1995-2009. 
Med utgångspunkt från Johanssons och Vahlnes internationaliseringsmodell från 1977 skall graden av 
åtagande analyseras utifrån de valda nyckeltalen antal kontor, antal anställda, antal kunder samt 
rörelseresultat. Detta för att identifiera om graden av åtagande i form av kunskap och engagemang sker 
stegvis enligt modellen. 

Nordea kan anses framgångsrik i sin internationaliseringsprocess. Utifrån sin vision och väl 
genomarbetade strategier har Nordea lyckats hålla en hög åtagandegrad vid respektive förvärv men som 
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också har krävt resurser i form av ekonomisk kapital, humankapital och kunskapskapital vilket 
internationaliseringsmodellen påtalar. Genom att utnyttja de erhållna erfarenheterna från respektive fusion 
har Nordea lyckats bibehålla en hög aktivitetsnärvaro genom bibehållandet av marknadsandelar. Efter 
varje genomförd fusion med respektive nordisk bank har Nordea vuxit både volymmässigt mätt i kunder 
samt produkter och tjänster men även resultatmässigt.  De prestigefyllda utmärkelser Nordea fått under 
åren visar på deras höga engagemang och vassa kompetens samt att de som finanskoncern faktiskt vill 
åstadkomma något mer än bara vara en ledande bankjätte. Nordea vill integreras med samhällsstrukturen 
och vara en del av vår tids samhällsutveckling. Flera aspekter utgör själva åtagandegraden av 
engagemang. Nordea har tagit ett steg i taget genom att inledningsvis skaffa sig en ledande position på sin 
hemmamarknad. När den svenska marknaden känns begränsad utarbetas en ny vision om att bli en 
ledande nordisk bankkoncern. Utifrån denna vision grundas strategier om tillvägagångssätt, tid- och 
resursåtgång. Affärsfokus har legat på fusioner med ledande banker på respektive nordisk marknad med 
liknande fusionshistoria som Nordbankens vilka också innehar marknadsandelar av betydande värde på 
hemmamarknaden samt den kompetens som Nordbanken saknar och eftersträvar. Det viktigaste för 
Nordea har hela tiden varit en hög kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Den grundläggande aspekten i 
engagemangsgraden är själva kunden. Nordea har lärt känna sina marknader väl genom att lära känna 
kunderna, detta genom att välja samarbete med banker vars bankhistoria är historiskt sett lång men även 
där aktivitetsgraden och marknadskunskapen har varit hög.  När väl Nordea har lärt sig marknaden och 
förstå dess kunder börjar arbetet med att sälja nya produkter och tjänster, antingen hämtade från 
hemmamarknaden eller helt nya anpassade för den nya marknaden. Hela tiden ligger fokus på hög 
kundnöjdhet vilket kräver en ständigt hög aktivitetsnärvaro hög engagemangsgrad. Dock har 
internationaliseringsprocessen inte skett helt stegvis som Johansons och Vahlnes modell förespråkar. 
Nyckeltalen visar på ett högre engagemang under de år där aktiviteter som krävt större grad av åtagande i 
form av kunskap och engagemang genomförts.  

Då Nordea numera har visionen om att bli en stor europeisk bank, väntar vi med spänning på nästa stora 
affär som kan påvisa samma höga grad av åtagande. 
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7. SEB 
Författare: Heidi Koskimäki 

Kapitel 7 handlar om SEB och deras internationalisering från 1995 och fram till år 
2009/2010. I kapitlet kommer först en liten bakgrund om SEB och dess tidigare 
internationalisering. Sedan beskrivs varje års internationella händelser och aktiviteter av 
större slag för att få en bild om koncernens internationella expansion under tidsperioden. 
Detta analyseras därefter för att se hur internationaliseringen har gått till, vilket åtagande de 
har till utlandet och vilka marknader de agerar på för att slutligen dra slutsatser om SEB:s 
internationalisering. 

7.1 INLEDNING 
SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern som erbjuder både banktjänster och livförsäkringar 
till 5 miljoner privatkunder, 400 000 mindre och medelstora företag och 2500 stora företag och 
institutioner som kunder. År 2009 redovisade SEB en rörelseintäkt på 44 213 Mkr, 21 000 medarbetare 
och att verksamheten fanns i ett 20-tal länder runt om i världen. (SEB årsredovisning, 2009) De har dock 
inte alltid varit så stora med så många kunder och höga intäkter, utan har utvecklats och förändrats med 
tiden. 

7.1.1 SEB:S BAKGRUND 
1856 grundades Stockholm Enskilda Bank av André Oscar Wallenberg (Karlsson, 2006, s. 7) och åtta år 
senare, 1864, startades konkurrenten Skandinaviska Kreditaktiebolaget som kom att heta Skandinaviska 
Banken (1856 Stockholms Enskilda Bank, i.d.). 1972 skedde en stor sammanslagning av bankerna 
(Karlsson, 2006, s. 7) som tillsammans skapade S-E-Banken (Marquardt, 1994). S-E-Banken döptes 
senare om till SEB (1990 bankkris, i.d.) som banken heter än idag.  

7.1.2 TIDIGARE INTERNATIONALISERING 
Redan tidigt hade både Stockholm Enskilda Bank och Skandinaviska Banken internationalisering i åtanke. 
André Oscar Wallenberg när han köpte sina första ekonomiböcker i Boston och dansken C F Tietgen när 
han tillsammans med Wallenberg grundade Skandinaviska Kreditaktiebolaget och drömde om en 
gränsöverskridande bank för att underlätta penningflödet mellan länder. Stockholm Enskilda blev 
internationell strax efter bankens start genom sina kunder som uppfann banbrytande produkter såsom 
kullager och dynamit, vilka kom att bli världskända. Även hos Skandinaviska fanns ambitioner tidigt att 
korsa Sveriges gränser som också namnet antyder. (Karlsson, 2006, s. 13, 77)  

Båda bankerna hade omfattande utlandsaffärer på tidigt 1900-tal där verksamheten bestod av utlåning till 
utlandet, samarbeten och sammanslagningar med utländska banker där nätverk av kontakter skapades. 
Utlandsetableringen fortsatte på 1960- talet där de fram till 1990- talet hade öppnat representantkontor, 
förvärvat bolag, startat konsortiebanker, filialer och etablerat dotterbolag i takt med att avregleringar på 
marknaderna ägt rum. (Marquardt, 1994) Enligt Engwall handlade denna utlandsetablering mycket om att 
expandera till finansiella centra som var mer av en fasad än en vilja att göra en marknadsexpansion, 
medan internationaliseringen nu handlar mer om marknadsexpansion där bankerna är i behov av 
ytterligare kapital (L. Engwall, personlig intervju, 16 december 2010). 
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7.1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 
Hur har expansionen skett från 1995 och framåt? Har internationaliseringen skett stegvis med ett ökat 
engagemang eller finns avvikelser från mönstret i Internationaliseringsprocessmodellen? Vilka marknader 
agerar SEB på och hur ser åtagandegraden till utlandet ut? Med detta som bakgrund är syftet att beskriva 
och analysera SEB-koncernens nyckeltal, internationella aktiviteter och händelser av större slag mellan 
åren 1995-2009. 

7.1.4 AVGRÄNSNING 
SEB finns i ett 20-tal länder (SEB årsredovisning, 2009) där olika grader av verksamhet bedrivs. Vissa är 
egna dotterbolag som har tillstånd att bedriva bankverksamhet och andra representantkontor eller liknande 
som agerar som ett stöd för de nordiska och tyska kunderna. (N. Munter, e-post, 9 november 2010) Av 
denna anledning kommer tyngdpunkten att ligga på de marknader som SEB bedriver en lokal verksamhet i 
och som är eller förväntas att bli deras hemmamarknad samt där mest aktivitet också förväntas ske. Därför 
inkluderas inte alla länders nyckeltal utan endast de som faller inom denna avgränsning. Händelser som 
sker på övriga platser kommenteras endast kort. 

7.2 SEB:S INTERNATIONALISERING 1995-2009 
Den spännande tillbakablicken börjar nu där året är 1995 och många händelser står för dörren. SEB har 
under förra året (1994) öppnat filialer i både Finland och Norge, förvärvat kortföretaget Diners Club 
Nordic, sålt delar av verksamheten och öppnat en telefonbank som är öppen dygnet runt (SEB 
Årsredovisning, 1994). Följ med på den händelserika fortsättningen om SEB:s utveckling! 

7.2.1 NORDEN I FOKUS [1995] 
Skandinaviska Enskilda Banken är en universalbank med ett komplett sortiment av banktjänster med en 
verksamhet riktad för privatpersoner, mindre och medelstora företag (division S-E-Banken) samt 
storföretag, banker och institutioner (division Enskilda). Division S-E-Banken å ena sidan erbjuder 
banktjänster, förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning, värdepapper, fonder, försäkring, kortjänster och 
fastigheter. Division Enskilda å andra sidan sysslar med aktiehandel, fusioner och förvärv, valuta- och 
räntehandel, rådgivning och utlandsbetalningar. Koncernen är etablerad i fjorton länder med 
representantkontor, filialer och dotterbolag, men där hemmamarknaden utgörs av Norden. Satsningarna 
fokuseras på Norden för att bredda hemmamarknaden, öka kundbasen och förstärka positionen på 
marknaderna. (SEB årsredovisning, 1995) Visionen är att ”S-E-Bankkoncernen skall vara ledande i 
Norden på utveckling och försäljning av finansiella tjänster för privatpersoner och företag samt den 
ledande internationella merchantbanken med nordisk bas.” (SEB årsredovisning, 1995, s. 4) 

Tidigare årets etablering i Oslo och Helsingfors fortsätter att utvecklas väl likaså förvärvet av 
kortföretaget Diners Club Nordic. I samarbete med S-E-Banken öppnar Dotterbolaget FinansSkandic en 
filial i Oslo och snart efter uppstartandet görs ett betydande antal affärer med norska företag. Även 
Enskilda Securities väljer att starta verksamhet fast i Finland och i form av handel med aktiederivat. 
Verksamheten planerar att etablera sig även i Norge under nästa år. S-E-Banken stänger 
representantkontoren i Polen, Mexico och Ungern under året. Likaså filialen i Bangkok stängs och 
verksamheten flyttas till Singapore. (SEB årsredovisning, 1995)  
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Vad nyckeltalen för året visar ses i tabell 11 nedan där banken vid årets slut har 280 kontor i Sverige. 
Division S-E-Banken har cirka 7500 anställda och Enskilda har cirka 1900 anställda. Kunderna räknas till 
1,8 miljoner privatkunder och 110 000 företagskunder. Rörelseintäkten för koncernen blir 15 222 Mkr. 
(SEB årsredovisning, 1995) 

TABELL 11. SUMMERING AV 1995 ÅRS NYCKELTAL 

1995 Antal  
Intäkter 15 222 Mkr 
Kunder   Cirka 1,9 miljoner 
Privatkunder 1,8 miljoner  
Företagskunder 110 000 
Kunder i Sverige ingen uppgift (i.u.) 
Kontor i.u. 
Kontor i Sverige 280 
Kontor i utlandet  i.u. 
Anställda i koncernen, 
medeltal 

9697 
 

Anställda i Sverige i.u. 
Anställda i utlandet i.u. 

7.2.2 ETT TRÅKIGT ÅR MED FÅ HÄNDELSER, DOCK LYSER EN INTERNETSATSNING UPP 

TILLVARON [1996] 
Med den långa erfarenheten av krävande privatkunder och arbete med de största exportföretagen har S-E-
Banken skapat sig stor kompetens och en ledande position inom många områden såsom 
förmögenhetsförvaltning, valuta- och räntehandel och internationella betalningar. De finns i ett femtontal 
länder med representationskontor, filialer och dotterbolag. (SEB årsredovisning, 1996) Målsättning för S-
E-Banken är ”att vara den ledande internationella företagsbanken med Norden som hemmamarknad och 
den privatmarknadsbank som har den högsta kompetensen och den bästa tillgängligheten.” (SEB 
årsredovisning, 1996, s. 4) 

De internationella händelserna och aktiviteterna detta år var inte många. Koncernen fokuserar på att göra 
verksamheten till en stark och lönsam bank för att ge aktieägarna mer värde genom kundnyttan. Stor fokus 
ligger även på att de strukturella förändringarna inom organisationen där en utveckling av 
kärnverksamheten pågår för att bättre kunna möta kundernas behov. För att underlätta och förbättra 
tillgängligheten för kunderna lanseras i slutet av året internetkontoret som ett alternativ till de existerande 
bankkontoren. Detta blir snart en framgång. En händelse som är värd att uppmärksamma är S-E-Bankens 
delägarskap i Electronic Broking Systems (EBS) som genomförs med anledning av att den internationella 
konkurrensen om storföretagen inom bland annat valutamarknaden som hårdnar. Samtidigt håller 
marknaden på att utvecklas till en elektronisk marknad och satsningen anses vara den mest långsiktiga 
lösningen gällande elektroniska tjänster. (SEB årsredovisning, 1996) 

Nyckeltalen i tabell 12 nedan visar att koncernen redovisar en ökad rörelseintäkt till 17 814 Mkr under 
året. Kundantalet i koncernen är oförändrad på 1,9 miljoner.  Oförändrad är även kundantalet på 
privatmarknaden som räknas till 1,8 miljoner privatkunder, men på företagsmarknaden har en ökning skett 
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till 125 000. Koncernen minskar antalet anställda och kontor i Sverige. Den förstnämnda till 9579 stycken 
respektive 274 stycken. (SEB årsredovisning, 1996) 

TABELL 12. SUMMERING AV 1996 ÅRS NYCKELTAL 

1996 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter 17 814 Mkr + 
Kunder  Cirka 1,9 miljoner Oförändrad 
Privatkunder 1,8 miljoner Oförändrad 
Företagskunder 125 000 + 

Kunder i Sverige i.u.  

Kontor i.u.  
Kontor i Sverige 274 - 
Kontor i utlandet  i.u.  
Anställda i koncernen, 
medeltal 

9579 - 

Anställda i Sverige i.u.  
Anställda i utlandet i.u.  
 

7.2.3 MÅNGA HÄNDELSER ÄGER RUM OCH BLICKARNA RIKTAS UTANFÖR NORDENS GRÄNSER 

[1997] 
Koncernen har en längre period varit den ledande inom sina verksamhetsområden där marknadsandelarna 
varit höga och där marknaderna karaktäriseras av en måttlig mognad. Tillväxten för koncernen i Sverige 
är mycket begränsad vilket innebär att möjligheterna finns i Norden och övriga länder runt Östersjön där 
avregleringar, förändrade pensionssystem och ökat sparande ger goda möjligheter. (SEB årsredovisning, 
1997) Visionen för S-E-Banken har nu förändrats och blivit större. Målet är nu att ”bli ledande på 
finansiella tjänster i norra Europa” och under året tas viktiga steg som för dem närmare målet (SEB 
årsredovisning, 1997, s. 8). 

En viktig händelse är S-E-Bankens sammanslagning med Trygg-Hansa. Genom denna sammanslagning 
får nu koncernen ytterligare möjlighet att stärka och utöka sin ställning på viktiga tillväxtmarknader inom 
livförsäkring och fondsparande. De är en pionjär i Norden och den första banken som kan erbjuda sina 
kunder en komplett lösning innehållande både bostadslån och hemförsäkring. (SEB årsredovisning, 1997) 

Den annan viktig händelse är S-E-Bankens förvärv av den finska kapitalförvaltaren Ane Gyllenberg i 
Helsingfors. Genom detta förvärv lyckas S-E-Banken att dels expandera på den nordiska marknaden och 
dels att växa inom kapitalförvaltningen då Ane Gyllenberg är en av de ledande förmögenhetsförvaltarna i 
Finland. Även genom Trygg-Hansas filialetableringar tar de ytterligare mark i Finland inom sparande och 
försäkring. (SEB årsredovisning, 1997) 

Den nordiska satsningen fortsätter ytterligare när banken öppnar en filial i Köpenhamn som snart också 
blir en viktig aktör på penning- och obligationsmarknaden i Danmark. Etableringen är ny, men koncernen 
har haft en närvaro i landet tidigare genom exempelvis kortföretaget Diners Club samt Trygg-Hansas 
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filialer inom försäkring. I Norge expanderar Trygg-Hansa genom att förvärva ett 
transportförsäkringsbolag och etablera en filial för industriförsäkring, medan S-E-Banken expanderar i 
Norge genom ett kapitalförvaltningskontor med bland annat fondförsäljning som en del av verksamheten. 
Inom finansverksamheten förvärvar dotterbolaget FinansSkandic 51 procent av aktierna i norska Möller 
Bilfinans samt verksamheten i Motorfinans ett företag i Philipson-koncernen. På företagssidan tecknar 
enheten Enskilda Securities som arbetar med bland annat rådgivning för storföretag och aktiehandel ett 
avtal med J P Morgan Securities om distributionsrättigheter, vilket ger banken rätt att leverera företagets 
branchanalyser i Finland, Sverige och Norge. Trygg-Hansas samarbete med Statoil utvidgas och omfattar 
nu även den danska marknaden. Förutom att slås samman med S-E-Banken tecknar Trygg-Hansa ett avtal 
som innebär att de går in som delägare i det polska sakförsäkringsbolag Partner S.A. med en ägandeandel 
på 49,9 procent. (SEB årsredovisning, 1997) 

Under året utvecklas internetbanken för privatpersoner som blir mycket uppmärksammat internationellt. 
Utvecklingar görs även för företagskunderna och S-E-Banken blir den första banken som kan erbjuda 
möjligheten att göra valutaaffärer via internet för sina storföretagskunder. (SEB årsredovisning, 1997) 

1997 års siffror visar att en ökning av kundbasen sker till cirka 3 miljoner kunder. Antalet kontor uppgår 
till antalet 295 varav 262 finns i Sverige, vilket är en minskning. Koncernens totalantal anställda ökar och 
har vid årsskiftet 1997-98 10 518 medarbetare varav 9057 finns i Sverige och 502 i utlandet. 
Rörelseintäkter för koncernen för år 1997 blir 15 197 Mkr och är en minskning. Se tabell 13 nedan. (SEB 
årsredovisning, 1997) 

TABELL 13. SUMMERING AV 1997 ÅRS NYCKELTAL 

1997 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkter 15 197 Mkr - 
Kunder  3 miljoner + 
Privatkunder i.u.  
Företagskunder i.u.  
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor 295  
Kontor i Sverige 262 - 
Kontor i utlandet i.u.  
Anställda i koncernen, 
medeltal 

10 518 + 

Anställda i Sverige 9057 i.u. 
Anställda i utlandet* 502 i.u. 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Finland och Norge. 

7.2.4 TAR ETT STORT STEG ÖVER TILL ANDRA SIDAN AV ÖSTERSJÖN [1998] 
Koncernen är nu en finansiell koncern med både företags- och privatkunder som kan erbjuda dem både 
bank- och försäkringstjänster. Tidigare har hemmamarknaden bestått av företagskunder i Norge, Danmark 
och Finland som efter satsningar inom kapitalförvaltning, försäkringar och kortverksamhet nu innefattar 
även privatpersoner. (SEB årsredovisning, 1998) Nu utvidgas hemmamarknadsdefinitionerna och banken 
stärker sin ställning i Östersjöregionen genom viktiga investeringar så de kan ”bli ledande på finansiella 
tjänster i norra Europa” som visionen är. (SEB årsredovisning, 1998, s. 1) 
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Att S-E-Banken byter namn till SEB är en av många olika händelser som sker under året. Ett flertal andra 
händelser lägger grund för vidare expansion och utveckling äger rum inom flera områden. Inom försäkring 
startar Trygg-Hansa och samarbetspartnern Statoil en gemensam callcenter i Danmark för att möta 
kunderna. Tillsammans med danska Nykredit bildar Trygg-Hansa ett sakförsäkringsbolag och ökar sin 
andel i polska Partner med 18 procent till ett ägande på 67 procent och där ytterligare 30 procent kan 
förvärvas av bolaget. (SEB årsredovisning, 1998) 

”Det är viktigare att vara lönsam än stor” säger styrelseordförande Jacob Wallenberg (SEB 
årsredovisning, 1998, s. 6) och därför säljer koncernen delar av sin verksamhet för att koncentrera sig på 
kärnverksamheten. Exempelvis säljer Trygg-Hansa affärsområdet Industrial & Marine till Zurich Group 
samt gör sig av med bankfastigheter till Vasakronan. Utöver avyttringarna sker två stora satsningar på de 
polska och baltiska marknaderna som förväntas ha en god tillväxt. Koncernen förvärvar därför 
kapitalförvaltningsverksamheten ABB Investment Management samt tre baltiska banker. Genom förvärvet 
av ABB Investment Management har koncernen nu fått tillgång till den polska marknaden som är ny för 
koncernen. Förvärvet av bankerna i Estland, Lettland och Litauen är en viktig och stor händelse som sker 
för banken under året där investeringen räknas till drygt 1,4 miljarder kronor. Ägandeskapet i de tre 
länderna utgörs av 34 procent i Estland, 36 procent i Lettland och 35,8 procent i Litauen. I samband med 
detta etablerar banken verksamhet i tre nya länder och visionen stärks ytterligare. (SEB årsredovisning, 
1998) 

Utöver dessa större händelser startar SEB Asset Management verksamhet i Danmark som ett steg i att bli 
en långsiktig leverantör av kapitalförvaltningstjänster på marknaden. Och eftersom internetbanken är av 
stor betydelse för den internationella satsningen fortsätter den att utvecklas med en ny tjänst där fonderna 
på fondmarknaden kan jämföras. (SEB årsredovisning, 1998) 

Tabell 14 nedan visar de berörda nyckeltalen för året. Koncernens rörelseintäkt för året ökar till 21 097 
Mkr. I Sverige minskar kontoren till 255 och antalet kontor i utlandet uppgår till 181. Antalet anställda 
räknas vara 13 347 varav 11 503 i Sverige och 847 på koncernens hemmamarknader utanför Sveriges 
gränser, vilka samtliga är en ökning från föregående år. Kundbasen är oförändrad och utgörs av 3 miljoner 
kunder. (SEB årsredovisning, 1998) 
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TABELL 14. SUMMERING AV 1998 ÅRS NYCKELTAL 

1998 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkter  21 097 Mkr + 
Kunder  3 miljoner Oförändrad 
Privatkunder i.u.  
Företagskunder i.u.  
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor  i.u.  
Kontor i Sverige 255 - 
Kontor i utlandet (Estland, 
Lettland, Litauen) 

181  

Anställda i koncernen, 
medeltal 

13 347 + 

Anställda i Sverige 11 503 + 
Anställda i utlandet* 847 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Norge.  

7.2.5 VERKSAMHETEN GÅR FRÄMST I FÖRVÄRVENS TECKEN [1999] 
Koncernens satsningar börjar ge resultat och visar goda siffror. Visionen har stärkts och koncernen finns 
nu även på andra sidan av Östersjön. Baltikum är en ny hemmamarknad genom förra årets förvärv av de 
tre baltiska bankerna. Visionen är ”att bli ledande på sparande och placeringar i Europa och på 
företagsmarknaden i Norden och Baltikum” (SEB årsredovisning, 1999, s. 14) där internetsatsningen är en 
fortsatt viktig ingrediens för att nå privat- och företagskunderna på tillväxtmarknaderna inom sparande 
och kapitalförvaltning. (SEB årsredovisning, 1999) 

Under år 1999 utökar SEB sitt ägandeskap i de nyligen förvärvade baltiska bankerna. I den lettiska banken 
Latvijas Unibanka ökar andelen till 44,3 procent och senare till 50,5 procent, i den estniska banken Eesti 
Ühispank till 50,2 procent och i Vilniaus Banks till 40,8 procent. Koncernen ökar även sitt ägandeskap i 
den franska internetmäklaren Self Trade från 20 till 34 procent. De nya förvärven som sker under året är 
dels förvärvet av den tyska banken BfG Bank och dels förvärvet av danska Codan Bank, delar av Codan 
Link och Codans andel i Amagerbanken. Samtidigt som förvärven sker, äger även avyttrar rum där Trygg-
Hansas sakförsäkringsrörelse säljs till Codan och avtal sluts gällande distributionssamarbete och 
kapitalförvaltning. Förvärvet av den tyska banken är ett steg i bankens expansion inom sparande och 
internet-banking i norra Europa, en inkörsport till den tyska marknaden och ett brohuvud för framtida 
expansion i Europa. (SEB årsredovisning, 1999) 

Andra händelser som sker under året är att SEB Securities, som förvaltar och förvarar värdepapper 
etablerar verksamhet i Norge, Finland och Danmark. SEB Private Bank som sysslar med 
förmögenhetsförvaltning etablerar sig i London och investmentbanken Enskilda Securities bildar en 
allians med den tyska investmentbanken Drueker & Co inom Merger & Acquisition. Satsningarna på 
internet fortsätter där handel med räntor och futures introduceras. (SEB årsredovisning, 1999) 

Tabell 15 nedan visar att intäkterna för koncernen minskar och hamnar på summan 19 758 Mkr. Både 
antalet kontor i Sverige och i utlandet ökar till 260 och 382. Antalet anställda i koncernen ökar, likaså 
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antalet anställda i utlandet men inte för antalet anställda i Sverige som under året minskar. (SEB 
årsredovisning, 1999) 

TABELL 15. SUMMERING AV 1999 ÅRS NYCKELTAL 

1999 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter 19 758 Mkr - 
Kunder  i.u.  
Privatkunder i.u.  
Företagskunder i.u.  
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor i.u.  
Kontor i Sverige 260 + 
Kontor i utlandet (Baltikum 
205, Tyskland 177) 

382 + 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

13 875 + 

Anställda i Sverige 10 881 - 
Anställda i utlandet* 2038 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och 
Tyskland med undantag för Litauen där uppgift saknas.  

7.2.6 EUROPASATSNINGARNA FORTSÄTTER ATT PRÄGLA TILLVARON [2000] 
Koncernen är nu en europeisk bank med närvaro i ett 20-tal länder och där hemmamarknaden nu består av 
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Tyskland (SEB årsredovisning, 2000).  Sparande och 
kapitalförvaltning är i fokus och kundernas behov ska styra framtiden där sparande och e-banking är 
nyckeln till framgång till visionen ”att vara den ledande ”e-centriska” kundstyrda leverantören av 
finansiella tjänster i Europa”. (SEB årsredovisning, 2000, s. 8) 

Satsningarna fortsätter i Polen och Baltikum där tillväxten är fortsatt stark. Det ökande ägandeskapet i de 
baltiska bankerna fortsätter och vid årets slut når SEB närmare 100 procents ägande i bankerna. (SEB 
årsredovisning, 2000) Även i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska, BOS, ökar SEB sitt ägande 
från 4,5 till 33 procent (SEB årsredovisning, 2000) som ”är ett första steg för SEB in på en stor växande 
marknad” enligt VD:n Lars H Thunell (SEB årsredovisning, 2000, s. 3). Inom investmentbanking går 
Enskilda Securities samman med norska Orkla Finans och till följd av det ökande internetanvändandet 
väljer SEB att under året stänga 50 kontor samtidigt som fler satsningar inom internetbanking sker då 
tillväxten är stor och nya tjänster lanseras i Danmark, Norge och Storbritannien. (SEB årsredovisning, 
2000) 

Under förra året fanns både medarbetarna och kunderna till större delen i Sverige, men där nu situationen 
är förändrad och mer än hälften av de anställda och kunderna finns i utlandet. Likaså är situationen 
densamma gällande intäkterna som under 1999 huvudsakligen kom från den svenska marknaden och 
endast 27 procent från utlandet. Under år 2000 kommer 54 procent av intäkterna från de utländska 
marknaderna. Nyckeltalen för året hittas i tabell 16 nedan och visar att årets intäkter ökar avsevärt och 
redovisas till summan av 32 995 Mkr. Kunderna i koncernen ökar och uppgår nu till antalet 4 miljoner. 
Kontoren i Sverige blir färre och utlandet ökar där antalet är 207 respektive 426 stycken. Totalantalet 



 

 

61 

anställda i koncernen ökar, likaså antalet anställda i utlandet medan medarbetarantalet i Sverige minskar. 
(SEB årsredovisning, 2000) 

TABELL 16. SUMMERING AV 2000 ÅRS NYCKELTAL 

2000 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter 32 995 Mkr + 
Kunder  4 miljoner  
Privatkunder i.u.  
Företagskunder i.u.  
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor  i.u.  
Kontor i Sverige 207 - 
Kontor i utlandet (Baltikum 
194, Polen 55, Tyskland 177) 

426 + 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

19 146 + 

Anställda i Sverige 9389 - 
Anställda i utlandet* 8934 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen 
och Tyskland.  

7.2.7 LUGNT ÅR MED NÅGRA FÅ INTERNATIONELLA SATSNINGAR [2001] 
SEB som nu är en nordeuropeisk bank med verksamhet runt hela Östersjön med privatpersoner, 
institutioner och större företag som huvudsakliga kunder finns förutom på hemmamarknaderna Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Tyskland även representerat i ett tiotal länder till runt om i 
världen. (SEB årsredovisning, 2001) Visionen för koncernen är ”att vara en ledande nordeuropeisk bank, 
baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi” som ska nås genom att fokusera på 
krävande privatpersoner som är finansiellt aktiva, vara en finansiell partner till företag och stärka 
positionen på marknaderna. (SEB årsredovisning, 2001, s. 6) 

Under år 2001 byter den tyska banken BfG Bank namn till SEB, vilket blir uppmärksammat medialt. 
Verksamheten riktar blickarna inåt i organisationen för att utnyttja verksamhetens egen potential till fullo 
för att öka kundnöjdheten med samarbeten och korsförsäljning inom SEB där en långsiktig 
kostnadsmedvetenhet ska växa fram. Trots fallande tillväxt i Polen fortsätter SEB sin satsning i Polen och 
utökar sitt ägandeskap i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska till 47 procent. SEB blir i samband 
med detta den enskilt största ägaren i banken. E-banking marknaden börjar känna av försämrade 
marknadsförutsättningar under året och SEB bromsar in på satsningarna genom att avveckla planerade 
aktiviteter i utlandet där bland annat den nystartade e-bank i Storbritannien stängs och de norska 
satsningarna läggs ner och bara fokuserar på förmögenhetsförvaltning i landet. Utöver dessa händelser slås 
verksamhetens två divisioner, Personal Banking Sweden och Personal Banking International ihop för att 
stärka satsningen om privatkunderna i Norden. (SEB årsredovisning, 2001) 

Årets intäkter minskar i jämförelse med förra året och kundantalet är oförändrat på 4 miljoner. Kontoren i 
Sverige ökar i antal till 318, medan antalet i utlandet minskar till 409. Medarbetarantalet ökar både totalt, i 
Sverige och i utlandet och har nu totalt 20 854 varav 9816 i Sverige och 10 186 i utlandet som kan ses i 
tabell 17 nedan. (SEB årsredovisning, 2001) 
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TABELL 17. SUMMERING AV 2001 ÅRS NYCKELTAL 

2001 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkterna  30 220 Mkr - 
Kunder  4 miljoner oförändrad 
Privatkunder i.u.  
Företagskunder i.u.  
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor  i.u.  
Kontor i Sverige 318 + 
Kontor i utlandet (Baltikum 
180, Polen 52 och Tyskland 
177) 

409 - 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

20 854 + 

Anställda i Sverige 9816 + 
Anställda i utlandet* 10 186 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen 
och Tyskland. 

7.2.8 EXPANSIONEN FORTSÄTTER MED BÅDE TUNGA OCH LÄTTA STEG [2002] 
Den nordeuropeiska koncernen finns representerad i ett 20-tal länder med Norden, Baltikum och Tyskland 
som hemmamarknader som tidigare, men där nu även Polen räknas som hemmamarknad. Kunderna består 
huvudsakligen av privatpersoner, institutioner och större företag. (SEB årsredovisning, 2002) Även 
visionen står fast som är ”att vara en ledande nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga kundrelationer, 
kompetens och e-teknologi” som ska nås genom samarbete mellan verksamheterna inom koncernen och 
med hjälp av motiverade medarbetare. (SEB årsredovisning, 2002, s. 8)  

Under året fortsätter SEB med den interna förbättringen av verksamheten, men även några internationella 
händelser och aktiviteter sker under året. SEB Asset Management inom kapitalförvaltning beslutar i 
början av året att samordna verksamheter i Stockholm och London, vilket leder till att divisionens 
London-kontor stängs. Senare på våren öppnar SEB Private Banking inom kapitalförvaltningstjänster och 
SEB Kort ett kontor i Zürich. Koncernen ökar även sitt ägandeskap i den danska Amagerbanken till 30 
procent och köper varumärket Eurocard i Norge, vilket leder till att SEB blir den ledande kortutgivaren i 
Norden. Internetsatsningarna fortsätter där utökandet av internetbanken i Baltikum sker. (SEB 
årsredovisning, 2002) 

Tillväxten i Polen fortsätter att vara kraftig och SEB ökar satsningarna på privatkunder samt små- och 
medelstora företag för att ta fler marknadsandelar. Samtidigt som satsningarna sker lägger de ner de två 
mindre försäkringsbolagen de fick tillgång till i samband sammanslagningen med Trygg-Hansa. Parallellt 
som tillväxten i Polen är kraftig tampas Tyskland med diverse svårigheter med svaga banker och 
svårigheter med exempelvis skattesystem och stel arbetsmarknad. SEB:s avkastning i landet ligger under 
det uppsatta målet, men som enligt styrelseordförande Jacob Wallenberg på sikt kommer att lösa sig. (SEB 
årsredovisning, 2002) 

Årets nyckeltal hittas i tabell 18 nedan och visar att intäkterna för året minskar ytterligare till 27 378 Mkr. 
Privatkunderna utgörs till mer än 4 miljoner och företagskunderna av 260 000. Totalantalet kontor är 672 
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stycken varav 221 stycken i Sverige och 451 i utlandet. Det är en minskning respektive en ökning. Antalet 
anställda på samtliga poster minskar och redovisas till 19 994 i hela koncernen, 9479 i Sverige och 9805 i 
utlandet. (SEB årsredovisning, 2002) 

TABELL 18. SUMMERING AV 2002 ÅRS NYCKELTAL 

2002 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter  27 378 Mkr - 
Kunder  i.u.  
Privatkunder Mer än 4 miljoner  
Företagskunder 260 000  
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor  672  
Kontor i Sverige 221 - 
Kontor i utlandet (Danmark 1, 
Baltikum 186, Finland 1, Norge 2, 
Polen 54, Tyskland 207) 

451 + 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

19 994 - 

Anställda i Sverige 9479 - 
Anställda i utlandet* 9805 - 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen 
och Tyskland.  

7.2.9 ETT ÅR MED HÄNDELSER AV ALLA DESS SLAG [2003] 
Koncernens utgångspunkt är fortsättningsvis densamma gällande kunder, vision, mål och länder de finns 
representerade i. Även det interna arbetet med att förbättra verksamheten för kunderna får en fortsatt 
fokus. (SEB årsredovisning, 2003) 

Verksamheten i Tyskland tynger koncernen fortfarande, medan Baltikum visar goda siffror och kraftig 
tillväxt. SEB:s kvarstående försäkringsbolag i Polen stängs, medan representationskontoret i Ryssland 
samt Eesti Ühispanks leasingföretag i St Petersburg öppnas åter med anledning av en ökad efterfrågan och 
fokus på landet. Verksamheten inom valutahandeln beslutar sig också för att starta verksamhet, men i 
Danmark. Under året sker även förvärv där de resterande andelarna förvärvas och Enskilda Securities blir 
åter ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen. Samtidigt beslutar Enskilda Securities att stänga sitt 
kontor i Paris. Förutom nyöppningarna och förvärven fortsätter SEB att förbättra interneterbjudandena i 
syfte för att locka kunder. (SEB årsredovisning, 2003) 

Som kan ses i tabell 19 fortsätter intäkterna för året att minska och där 2003-års intäkter redovisas till 
27 071 Mkr. Antalet privat- och företagskunder är oförändrat från föregående år och kundantalet i Sverige 
räknas till 1, 72 miljoner. Antalet kontor i utlandet ökar marginellt och totalantalet kontor samt kontor i 
Sverige minskar. Minskar gör även siffrorna för antalet anställda. (SEB årsredovisning, 2003) 
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TABELL 19. SUMMERING AV 2003 ÅRS NYCKELTAL 

2003 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkter  27 071 Mkr - 
Kunder i.u.  
Privatkunder Mer än 4 miljoner oförändrad 
Företagskunder 260 000 oförändrad 
Kunder i Sverige 1720000  
Kontor  670 - 
Kontor i Sverige 200 - 
Kontor i utlandet (Baltikum 
200, Polen 77, Tyskland 175) 

452 + 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

19 411 - 

Anställda i Sverige 9254 - 
Anställda i utlandet* 9514 - 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen 
och Tyskland. 

7.2.10 NY EUROPASATSNING [2004] 
SEB är en verksamhet som omfattar både banktjänster och försäkringar i Sverige och utomlands finns 
representerat i ett 20-tal länder. Hemmamarknaden koncentreras till Östersjöregionen med nio 
hemmamarknader bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen Tyskland 
och Polen. (SEB årsredovisning, 2004) Tidigare års vision kvarstår där koncernen vill ”vara en ledande 
nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi” som ska uppnås 
med SEB:s medarbetare och genom verksamhetens samarbete. Fokus läggs på företag och krävande 
privatpersoner som är finansiellt aktiva för att kunna stärka positionen på de förekommande marknaderna. 
(SEB årsredovisning, 2004, s. 6) 

Nu etablerar sig SEB på ny mark när banken i Litauen förvärvar 95 procent i den ukrainska banken Bank 
Aigo som en satsning då koncernens företagskunder affärer med landet ökar samtidigt som tillväxten i 
Ukraina visat sig vara goda på senare år. Förutom Ukraina är Ryssland av stort intresse eftersom 
potentialen i landet är stort både produktions och tillväxtmässigt med låga löner och god ekonomisk 
tillväxt. SEB bestämmer sig för att öka aktiviteten i landet genom dess leasingbolag och söker licens för 
bankverksamhet. Ryssland är av stor betydelse för de baltiska bankernas företagskunders affärer och är 
också därför av intresse för SEB. (SEB årsredovisning, 2004) 

Förutom förvärvet i Ukraina tar SEB Kort över Eurocards kortutgivningsverksamhet i Danmark och SEB 
Trygg Liv förvärvar hela Codan Pension, som är ett av Danmarks ledande livförsäkringsbolag. Den polska 
banken är nu en universalbank och de baltiska bankerna får SEB som tillägg på sina banknamn. (SEB 
årsredovisning, 2004)  

Tabell 20 nedan sammanfattar nyckeltalen för 2004. Intäkterna för året är en ökning till 28 225 Mkr och 
detsamma är för antalet kunder som nu räknas vara 5 miljoner privatkunder och 390 000 företagskunder. 
Däremot är läget det motsatta för antalet anställda där en minskning sker. Koncernen har nu 19 108 
anställda varav 9237 i Sverige och 9298 i utlandet på koncernens hemmamarknader utanför Sveriges 
gränser. (SEB årsredovisning, 2004) 
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TABELL 20. SUMMERING AV 2004 ÅRS NYCKELTAL 

2004 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkter  28 225 Mkr + 
Kunder i.u.  
Privatkunder Cirka 5 miljoner + 
Företagskunder 390 000 + 
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor  i.u.  
Kontor i Sverige i.u.  
Kontor i utlandet i.u.  
Anställda i koncernen, 
medeltal 

19 108 - 

Anställda i Sverige 9237 - 
Anställda i utlandet* 9298 - 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen 
och Tyskland.  

7.2.11 FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR AV STORA SLAG [2005] 
SEB har nu tio hemmamarknader efter förra årets förvärv och agerar nu i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen och Ukraina. De tidigare satsningarna på företag och 
finansiellt aktiva privatpersoner har lönat sig och fortsättningsvis kommer fokus att ligga på dessa för att 
stärka ställningen på de befintliga marknaderna. (SEB årsredovisning, 2005) Visionen är ”att vara 
ledande nordeuropeiska banken, i fråga om kundnöjdhet och lönsamhet” som ska nås genom det fortsatta 
arbetet internt med medarbetarna och verksamhetens olika delar som samarbetar för att få nöjda kunder. 
(SEB årsredovisning, 2005, s. 4) 

Den norska Privatbanken som är inriktad på krävande privatpersoner förvärvas av SEB till 98 procent och 
SEB Finans fördubblar leasingvolymen i Finland genom sitt förvärv av ABB Credit Oy. Även SEB:s bank 
i Lettland gör förvärv där det marknadsledande livförsäkringsbolaget Balta Life kommer i sin ägo. Under 
2005 sker inte endast utökningar av verksamheten utan även avyttringar där SEB tecknar avtal om att sälja 
sin del på 47 procent i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska S.A. Detta för att ägandet i banken 
inte gått som önskats. (SEB årsredovisning, 2005) ” Vår uppfattning är att ett fullständigt integrerat BOS 
hade varit till fördel för både SEB och BOS i Polen. Eftersom vi inte lyckats uppnå ett majoritetsägande 
finns inte de nödvändiga förutsättningarna för att vi ska kunna tillhandahålla vår fulla kompetens och 
kapacitet. Det har aldrig varit aktuellt för SEB att fortsätta som minoritetsägare.” säger Mats Kjaer vice 
VD och chef för divisionen Eastern European Banking. (SEB säljer alla, 2006) Polen är en fortsatt viktig 
marknad för SEB och därför planerar de att öppna en filial i Polen med en inriktning på kapitalförvaltning 
och företagsinriktad bankverksamhet i Polen. Under året öppnar SEB-koncernen även en filial i Shanghai. 
(SEB årsredovisning, 2005) 

Årets nyckeltal hittas i tabell 21 nedan. Intäkterna ökar återigen och slutar på summan 34 227 Mkr. 
Koncernen har stärkt sin ledande position som företagsbank och där mer än 2/3 av de totala intäkterna 
kommer från just företagskunderna. Antalet företagskunder ökar under året till 400 000 och antalet 
privatkunder är oförändrat på 5 miljoner. Kontoren i Sverige räknas vara 200 stycken och i utlandet 375. 
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De anställda ökar i antal där det totala antalet nu är uppe i 19 872 medarbetare. I Sverige arbetade 9305 
stycken och i utlandet 9982. (SEB årsredovisning, 2005) 

TABELL 21. SUMMERING AV 2005 ÅRS NYCKELTAL 

2005 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter 34 227 Mkr + 
Kunder i.u.  
Privatkunder 5 miljoner Oförändrat 
Företagskunder 400 000 + 
Kunder i Sverige i.u.  
Kontor i.u.  
Kontor i Sverige 200  
Kontor i utlandet (Baltikum 200, 
Tyskland 175) 

375  

Anställda i koncernen, 
medeltal 

19 872 + 

Anställda i Sverige 9305 + 
Anställda i utlandet*  9982 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, 
Tyskland och Ukraina. 

7.2.12 STORA SATSNINGAR GENOMFÖRS OCH PLANERAS I RYSSLAND OCH POLEN [2006] 
Koncernen har närvaro i ett 20-tal länder varav hälften består av hemmamarknaderna och hälften av 
strategisk närvaro på den internationella marknaden. Visionen är ”att vara högst rankad av kunderna 
inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet” som ska nås med 
motiverade medarbetare, samarbete inom verksamhetens olika funktioner så kunderna möts av en god 
kompetens och utbud. (SEB årsredovisning, 2006, s. 4) 

Satsningarna på att förbättra verksamheten för kunderna fortsätter och ambitionerna höjs för att öka 
tillväxten på marknaderna. Tillväxten på marknaderna i Ryssland, Polen och Ukraina är god och 
satsningar på dessa marknader görs under året. SEB förvärvar den ryska banken PetroEnergoBank och 
tolv nya kontor under de kommande två åren planeras. I Polen öppnas filialen i Warszawa som planerat 
och även här planerar SEB tio nya bankkontor att öppnas per år samt att påbörja en 
livförsäkringsverksamhet under nästa år. (SEB årsredovisning, 2006) 

Nedan i tabell 22 visar nyckeltalen att årets intäkter ökar från föregående år till 38 747 Mkr. Antalet 
kunder i Sverige redovisas nu till 2,1 miljoner och kundantalet för privatpersoner och företag ligger 
oförändrat. Likaså gör antalet kontor i Sverige, medan antalet kontor i utlandet minskar. Även antalet 
anställda i Sverige minskar som nu redovisas till 9215. Antalet anställda totalt i koncernen och i utlandet 
ökar och utgörs nu av 20 689 och 10 849 stycken medarbetare. (SEB årsredovisning, 2006) 
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TABELL 22. SUMMERING AV 2006 ÅRS NYCKELTAL 

2006 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkter  38 747 Mkr + 
Kunder i.u.  
Privatkunder 5 miljoner Oförändrat 
Företagskunder 400 000 Oförändrat 
Kunder i Sverige 2100000  
Kontor  i.u.  
Kontor i Sverige 200 Oförändrat 
Kontor i utlandet (Baltikum 
200, Tyskland 174) 

374 - 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

20 689 + 

Anställda i Sverige 9215 - 
Anställda i utlandet* 10 849 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, 
Ryssland, Tyskland och Ukraina. 

7.2.13 HÖGA AMBITIONER FÖR MARKNADERNA I EUROPA OCH FOKUS PÅ 

KÄRNVERKSAMHETEN [2007] 
Utöver de tidigare marknaderna har koncernen verksamhet även i Ryssland. SEB som är en universalbank 
i Baltikum, Sverige och Tyskland har ambitioner att även bli en universalbank även på de nya 
marknaderna i Ukraina och Ryssland. På de andra marknaderna fokuseras verksamheten på 
kapitalförvaltning, merchant- och investmentbanking som berör bland annat affärs- och 
investeringstjänster. Visionen är ”att vara högst rankad av kunderna inom sina valda marknader i norra 
Europa samt ledande när det gäller lönsamhet”. Detta ska nås genom integrering av verksamheten delar, 
tillväxt på kärnverksamheten och ökade aktiviteter. (SEB årsredovisning, 2007, s. 4) 

Många av årets aktiviteter sker främst i form av försäljning och avyttring av verksamheter, men också två 
avtal om förvärv tecknas. Förvärvsavtalen gäller dels en expansion i Ukraina där SEB tar över 97,25 
procent av Factorial Bank och dels ett 100 procentigt förvärv av en Europaledande förvaltare av 
hedgefonder som heter KAM Group Limited. Potentialen för marknaderna i Ukraina är god där SEB har 
för avsikt att öppna 20-25 stycken nya bankkontor per år den kommande tiden. Försäljningarna som SEB 
genomför gäller det tyska dotterbolaget Union Inkasso och dotterbolag SEB Finans AB som avyttrar sin 
bilfinansieringsverksamhet ÅF Bil. Koncernens baltiska fastigheter som innehas väljs att säljas och hyr 
delvis dessa istället. Under året får SEB även ett tillstånd att öppna ett representationskontor i Indiens 
huvudstad New Delhi och den ryska banken byter namn till SEB Bank. (SEB årsredovisning, 2007) 

Summeringen av 2007 års nyckeltal kan ses i tabell 23 nedan. Den ökande intäkten hamnar för året på 
40 440 Mkr. Kundantalet på samtliga poster å andra sidan är oförändrade. Antalet kontor i Sverige 
minskar till 179 och antalet i utlandet ökar till 462. Medarbetarantalet totalt sett och i utlandet ökar till 
21 523 respektive 11 638, medan antalet anställda i Sverige minskar till 8949. (SEB årsredovisning, 2007) 
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TABELL 23. SUMMERING AV 2007 ÅRS NYCKELTAL 

2007 Antal  Förändring från tidigare år  
Intäkter  40 440 Mkr + 
Kunder i.u.  
Privatkunder 5 miljoner Oförändrat 
Företagskunder 400 000 Oförändrat 
Kunder i Sverige 2100000 Oförändrat 
Kontor  630  
Kontor i Sverige 179 - 
Kontor i utlandet (Baltikum 
203, Tyskland 174, Ukraina 85) 

462 + 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

21 523 + 

Anställda i Sverige 8949 - 
Anställda i utlandet* 11 638 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, 
Ryssland, Tyskland och Ukraina. 

7.2.14 FÖRVÄRV, FÖRSÄLJNING OCH NYÖPPNINGAR [2008] 
Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder med varierande utbud för kunderna. På den svenska, 
tyska och de baltiska marknaderna kan kunderna ta del av alla tjänster koncernen har att erbjuda då de på 
dessa marknader är en universalbank. På den finska, norska och danska marknaderna kan kunderna ta del 
av de kapitalförvaltningstjänster, investment banking och storföretagstjänster. Marknaderna i Baltikum, 
Danmark och Sverige erbjuder dessutom livförsäkringstjänster. Verksamheten i Ukraina är en lokal bank 
med inhemska privat- och företagskunder, medan verksamheten i Ryssland och Polen nu endast är till för 
att stödja de nordiska kundernas affärer. Utöver hemmamarknaderna finns en strategisk närvaro 
fortsättningsvis i ett tiotal andra länder för att betjäna sina kunder. (SEB årsredovisning, 2008) Visionen 
för koncernen är ”att vara den ledande banken i norra Europa avseende lönsamhet och kundnöjdhet inom 
sina valda områden” som gör dem bättre än jämförbara banker på de nordiska och europeiska 
marknaderna. Visionen ska nås genom samarbete och intensiva aktiviteter som leder till tillväxt på 
kärnområdena inom fondförsäkring, kapitalförvaltning, investment banking och företagstjänster. Även det 
interna arbetet fortsätter för att maximera de interna resurserna för att ge kunderna det bästa. (SEB 
årsredovisning, 2008, s. 4) 

De större händelserna som äger rum under året är att förvärvet av fondförvaltaren KAM Group Limited 
avslutas, även det största factoring-företaget i Polen förvärvar SEB. Förutom förvärv skedde en avyttring 
också under 2008 där SEB säljer sina andelar i NSCD (VPC) och PKK (Pankade Kaardikeskus) på 41,5 
procent respektive 24,8 procent. Efter att fått tillstånd år 2007 att öppna representationskontor i Indien blir 
planen verklig och kontoret öppnas under 2008. Även i Ukraina öppnas 24 av de planerade kontoren. 
(SEB årsredovisning, 2008) 

Återigen har intäkterna vuxit och redovisas nu till 41 140 Mkr som kan ses i tabell 24 nedan. Kundantalet 
är densamma och ligger oförändrad på 5 miljoner privatkunder, 400 000 företagskunder och 2,1 miljoner 
kunder i Sverige. Det totala antalet kontor ökar, likaså antalet kontor i utlandet som nu är 660 och 484 
stycken. För antalet kontor i Sverige är situationen det motsatta där antalet minskar till 172 kontor. Antalet 
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anställda visar en liknande bild som för kontoren där totalantalet och antalet utlandsanställda ökar och 
antalet i Sverige minskar. Siffrorna som redovisas är 22 311 anställda i koncernen, 12 761 i utlandet och 
8884 i Sverige. (SEB årsredovisning, 2008) 

TABELL 24. SUMMERING AV 2008 ÅRS NYCKELTAL 

2008 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter  41 140 Mkr + 
Kunder i.u.  
Privatkunder 5 miljoner Oförändrat 
Företagskunder 400 000 Oförändrat 
Kunder i Sverige 2100000 Oförändrat 
Kontor  660 + 
Kontor i Sverige 172 - 
Kontor i utlandet (Baltikum 201, 
Tyskland 174, Ukraina 109) 

484 + 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

22 311 + 

Anställda i Sverige 8884 - 
Anställda i utlandet* 12 761 + 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, 
Ryssland, Tyskland och Ukraina. 

7.2.15 GLADA OCH TRÅKIGA NYHETER [2009] 
Koncernens verksamhet är nu koncentrerad till de nordiska länderna, de baltiska länderna och till 
Tyskland. SEB agerar som universalbank i Sverige, Tyskland och Baltikum, medan verksamheten 
fortfarande är mer begränsad i de övriga länderna som Finland, Norge och Danmark. På dessa marknader 
riktas fokus mot investment- och företagsbanking, kapitalförvaltning och livförsäkringar. (SEB 
årsredovisning, 2009) Visionen för koncernen är ”att vara den mest betrodda partnern för kunder med 
ambitioner” där fokus läggs på kapitalförvaltning och storföretagsmarknaden. Detta ska nås 
fortsättningsvis genom intensiva aktiviteter, en ökad samordning inom verksamheten och tillväxt på 
företagstjänster, kapitalförvaltning, fondförsäkring och investment banking. (SEB årsredovisning, 2009, s. 
6) 

Under år 2009 förvärvades 100 procent av aktierna i det norska finansiella rådgivningsföretaget Astrup & 
Partners AS. Andelen i Möller BilFinans i Norge avyttras. Det polska fondbolaget SEB TFI inom 
kapitalförvaltning säljs och private banking läggs ner och lämnar därmed Polen. (Polen, i.d.) I Tyskland är 
situationen varierad där storföretagssidan går som tidigare fortsatt starkt, medan bankverksamhet haltar 
och där de framtida förutsättningarna ser dystra ut (SEB årsredovisning, 2009). Efter en tids spekuleringar 
och en del uttalanden från koncernen om en vilja att avsluta bankverksamheten i Tyskland blir detta 
verklighet. SEB säljer verksamheten till spanska banken Santander. (SEB säljer tysk, 2010) Efter 
försäljningen kan nu SEB istället koncentrera sig på de kärnområden som har bäst tillväxtpotential på den 
tyska marknaden (Tyskland, i.d.). De dystra nyheterna med försämrade förutsättningarna fortsätter där 
Ukraina som drabbas hårt av globala kreditkrisen och recessionen under året har svaga framtidsutsikterna. 
Till följd av detta kommer SEB inte expandera sin verksamhet i Ukraina och stänger ett antal kontor under 
året. (SEB årsredovisning, 2009) 
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År 2009 minskar samtliga poster med undantag för intäkterna som ökar till 44 213 Mkr och kundantalet 
ligger oförändrade på 5 miljoner privatkunder och 400 000 företagskunder. Kundantalet i Sverige minskar 
till 2 miljoner. Totalantalet kontor minskar till 565, antalet i Sverige till 160 och i utlandet till 404 stycken. 
De anställda i koncernen räknas till totalantalet 21 640, i Sverige räknas medarbetarna vara 8700 och i 
utlandet 12 030 som kan ses i tabell 25 nedan. (SEB årsredovisning, 2009) 

TABELL 25. SUMMERING AV 2009 ÅRS NYCKELTAL. 

2009 Antal Förändring från tidigare år 
Intäkter 44 213 Mkr + 
Kunder i.u.  
Privatkunder  5 miljoner Oförändrat 
Företagskunder 400 000 Oförändrat 
Kunder i Sverige 2000000 - 
Kontor 565 - 
Kontor i Sverige 160 - 
Kontor i utlandet (Baltikum 170, 
Tyskland 174, Ukraina 60) 

404 - 

Anställda i koncernen, 
medeltal 

21 640 - 

Anställda i Sverige 8700 - 
Anställda i utlandet* 12 030 - 
*Anställda i utlandet innefattar koncernens marknader: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, 
Tyskland och Ukraina.  
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7.3 ANALYS: SEB:S INTERNATIONALISERING INTE ENBART EN ÖKANDE PROCESS MED 

ÖKANDE ÅTAGANDE 
Den internationella expansionen av SEB har skett stegvis med ett ökat engagemang där fler marknader har 
fått ett ökat fokus och åtagandegraden har ökat på olika sätt. Hemmamarknaden bestod 1995 av de 
nordiska länderna och det var där koncernen valde att lägga sitt krut. Successivt valde koncernen att utöka 
marknaderna eftersom möjligheterna till ett ökat kapital fanns utanför den mogna svenska marknaden. Ett 
steg efter det andra etablerades SEB i Europa i allt större grad. Även åtagandet till de nordiska länderna 
växte och blev allt större.  

Expansionen i utlandet har främst skett via förvärv, där koncernen har köpt upp hela eller delar av 
befintliga verksamheter i länderna ifråga. Tre baltiska bankerna förvärvades, likaså det tyska BfG Bank, 
det polska Bank Ochrony Srodowiska samt ukrainska Bank Aigo och Factorial Bank. Förvärven har också 
många gånger skett stegvis där SEB köpt en liten del av verksamheten till en början och sedan utökat 
ägandeskapet med tiden.  Genom förvärven ökade de kontaktytorna, tog över befintliga kunder samt fick 
tillgång till marknaden som företaget i landet hade. Detta var ändå inte det enda sättet. SEB valde även att 
lansera nya internettjänster, öppna nya kontor, öka aktiviteten i befintliga bolag samt öppna nya 
verksamheter inom andra delmarknader de inte tidigare varit aktiva på för att ytterligare etablera sig i 
landet. På detta sätt ökades kontaktytorna med kunderna och kommunikationen skedde inom flera 
områden och inte endast inom ett. 

Förvärven skedde många gånger när koncernen hade en generell kunskap om att landets tillväxt hade ökat 
och framtiden såg ljus ut med en fortsatt ökad tillväxt. I och med koncernens långa tradition och 
erfarenhet av utlandsetablering genom förvärv hade de gott om internationaliseringskunskap som de utan 
tvekan hade nytta av. Medan den specifika kunskapen om just landets marknad, seder, kultur etcetera som 
bara fås genom erfarenhet på den aktuella marknaden var utan tvivel mer bristfällig på grund av begränsad 
verksamhet på marknaden.  Detta problem löstes genom att de etablerade sig genom förvärven och fick på 
så sätt snabbt tillgång till den specifika marknadskunskapen de saknade och undvek den fördröjning som 
kunde uppstå om de själva skulle tagit sig tiden att lära och förvärva kunskapen. Det hade också kostat 
dem mycket pengar och eventuellt hade de också kunna gå miste om den möjligheten som vid tidpunkten 
rådde. De övriga aktiviteterna och händelserna skedde i bakgrund mot att den generella kunskapen om 
exempelvis ökad tillväxt i landet var en möjlighet men även i form av den specifika kunskapen där 
kunderna efterfrågat tjänster i landet som i sin tur ledde till en ökad etablering. Åtagandet till marknaderna 
växte på detta sätt och på flera plan. Genom stegvisa förvärv och ökade kontaktytor med olika marknader 
reducerade de även risken stegvis. I takt med att kunskapen och erfarenhet om marknaderna ökade, ökade 
även åtagandet till dem med fler aktiviteter och förvärv. 

SEB:s internationalisering har inte enbart skett i en ökande takt där åtagandet och engagemanget 
successivt ökat i takt med ökad kunskap som Internationaliseringsprocessmodellen förutspår. Emellanåt 
har det även skett minskade aktiviteter och åtaganden på marknaden där verksamhetens inriktning 
förändrats. Som kunde ses ovan kan en ökad kunskap å ena sidan leda till ett ökat åtagande på marknaden 
där nya etableringar och aktiviteter genomförs av olika slag. Å andra sidan kan ökad kunskap även leda 
till att en del negativa följder där åtagandet till en viss marknad minskar eller upphör. SEB har under dessa 
femton år minskat sin aktivitet på marknader när de fått kunskap om förändrade förutsättningar och där en 
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mörk ogynnsam framtid uppenbarat sig. Exempelvis så minskade de antalet kontor när 
internetanvändandet ökat drastiskt samtidigt som internetsatsningen ett annat år minskade på vissa 
marknader. I vissa fall gick det så pass långt att SEB valt att sälja sin ägandedel i en verksamhet där ny 
kunskap uppdagats. Det var händelsen i Polen där SEB fick kunskap om att de inte skulle få till en 
majoritetsposition i den polska banken som ledde till att de valde att sälja sin andel eftersom 
förutsättningarna inte var gynnsamma nog att fortsätta enligt dem. Detta är också ett gyllene exempel på 
att bankverksamheter helst vill befinna sig högst upp på etableringskedjans kurva där riskerna och 
engagemanget är som störst. Kanske är det också för att det ger dem bästa förutsättningarna att lyckas än 
om de skulle befinna sig på en annan nivå där de skulle vara mer begränsade och inte hade så fria händer 
som vid eget ägande.  

Likaså i Tyskland valde SEB att till slut dra tillbaka sin aktivitet från den tyska marknaden och minska 
åtagandet, men här var anledningen av en helt annan karaktär. De hade valt att gå i på den tyska 
marknaden med kunskap om att en god tillväxt var att vänta sig på marknaden där de förvärvade den tyska 
banken Bank BfG för att underlätta etableringen och på samma gång få tillgång till kunskap och kunder. 
Verksamheten var inte lönsam för SEB, men där de ändå valde att fortsätta satsa i hopp om att det skulle 
vända. Troligtvis var det aktivitetens fördröjning som inträffar när en aktivitet sjösätts som de tog hänsyn 
till och väntade på att de positiva effekterna av satsningen skulle uppenbara sig. Samtidigt ville de säkert 
också ge det en chans då de satsat mycket pengar på förvärvet och det troligtvis skulle kosta en del pengar 
att dra sig ur än att försöka få det att fungera. Satsningen i Tyskland blev aldrig lönsam och till slut hittade 
de en köpare till verksamheten. 

Aktiviteterna och åtagandet till en marknad har för SEB:s del emellanåt gått i vågor där de ibland gör 
satsningar och har stora ambitioner baserat på kunskap där framtidsutsikterna är ljusa och senare drar 
tillbaka dem då förutsättningarna förändrats och inte alls är gynnsamma. Som i fallet med Ukraina där 
stora planer smiddes om att en mängd kontor skulle öppnas som efter ogynnsamma följder av ekonomisk 
kris inte förverkligas när SEB beslutar att inte expandera verksamheten ytterligare. Likaså kan man se 
varierad aktivitet på den ryska marknaden. När faktorer i omgivningen pekade på att goda förutsättningar 
fanns i landet öppnade SEB åter det leasingbolag och representationskontor de hade i landet. Detta 
innebär att de tidigare haft verksamhet där som de minskat på som de sedan öppnat när förutsättningarna 
förändrats till det bättre. Koncernen har då haft storslagna planer för att expandera verksamhetens 
kontaktytor (vilket de till viss grad gjorde) och vilket pekade på att de hade intentioner på att göra 
Ryssland till en del av hemmamarknaden med en större betydelse. Planerna förverkligades inte utan 
åtagandet drogs tillbaka och landet fick en roll som består i att stödja de nordiska kundernas affärer.  

Även nyckeltalen visar att internationaliseringen inte endast skett i en ökande takt utan har avtagit 
emellanåt. Denna utveckling visar exempelvis koncernens intäkter mellan åren 1995 och 2009 i diagram 7 
nedan. I slutet på 1990-talet och början av 2000-talet var utvecklingen mycket ostadig med många upp- 
och nedgångar. Efter år 2004 har intäkterna stadigt ökat, dock med en viss avmattning och stabilisering för 
att sedan efter 2008 åter öka igen.  
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DIAGRAM 7. SEB- KONCERNENS INTÄKTER 

I diagram 8 nedan kan vi se koncernens kundantal mellan åren 1995 och 2002. Detta nyckeltal har med 
åren ökat successivt där den emellanåt har avstannat, men har inte vid någon tidpunkt minskat. 
Utvecklingen är densamma för privatkunder och företagskunder i koncernen mellan 1995 och 2009 i 
diagram 9 och 10 där antalet stadigt ökar och stundvis planar ut för att återigen öka. 
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DIAGRAM 8. SEB- KONCERNENS KUNDANTAL 
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DIAGRAM 9. SEB- KONCERNENS PRIVATKUNDER 
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DIAGRAM 10. SEB -KONCERNENS FÖRETAGSKUNDER 

Utvecklingen för kundantalet i Sverige sker inte heller den endast i en ökande takt, utan ökar först och 
avstannar i några år för att sedan minska som diagram 11 nedan visar.  
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DIAGRAM 11. KUNDANTAL I SVERIGE 

För nyckeltalen, antal kontor och anställda, är situationen en annan som kan ses nedan i diagram 12 och 
13. Antalet kontor i utlandet börjar blygsamt på en låg nivå för att sedan nästan explosionsartat öka i antal 
i slutet av 1990-talet. Den fortsatta utvecklingen visar att antalet kontor både ökar och minskar under årens 
lopp och där den vid 2008 nästan minskar lika tvärt som den ökade i början. I siffrorna är inte alltid alla 
marknaders kontor representerade, dock är detta inte av någon större betydelse då det troligtvis inte skett 
någon större förändring från då de tidigare redovisat siffran. Antalet är också i dessa fall så låga att det 
inte kan påverka nämnvärt. I de fall där kontorens länder saknas som kan vara av större antal är detta 
heller inte av större betydelse av den anledningen att de dessa år ändå haft en utveckling där antalet kontor 
ökat. Ökningen skulle bara blivit lite större om de saknade länderna skulle inkluderats. För kontoren i 
Sverige är utvecklingen inte lika dramatisk där den nästan hela tiden har en stadig minskning. Undantaget 
från mönstret är när antalet kontor plötsligt ökar vid år 2000 för att nästkommande år återigen minska i 
stadig takt. 
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DIAGRAM 12. SEB- KONCERNENS KONTOR 

Diagrammet 13 nedan med koncernens anställda i medeltal visar även den en varierande bild. För 
koncernens anställda visar utvecklingen i sin helhet en stadig ökning där medarbetarna blir fler med året. 
Avvikelse finns dock även här som kan ses i början av 2000- talet där antalet sakta minskar för att åter 
börja stiga efter år 2004. Antalet medarbetare i Sverige och utlandet är nästa varandras motsatser. De 
anställda i Sverige är till en början fler än i utlandet och ökar stadigt i antal. Antalet anställda i utlandet 
ökar även den i början, men i en blygsammare takt. Efter år 1998 börjar medarbetarantalet i Sverige 
drastiskt att minska och som tillfälligt upplever en uppgång för att åter i stadig takt minska i antal. 
Medarbetarantalet i utlandet upplever en annan utveckling där de efter år 1999 explosivartat ökar i antal 
och under fyra år ligger jämsides med det svenska medarbetarantalet med små förändringar. Efter 
fyraårsperioden börjar antalet återigen att öka och de passerar medarbetarantalet i Sverige och trots en 
liten nedgång ligger antalet fortfarande över det svenska vid år 2009.  
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DIAGRAM 13. SEB- KONCERNENS ANSTÄLLDA 

Internationaliseringen har alltså inte heller i detta avseende enbart varit en ökande utveckling där nyckeltal 
och åtagande ständigt stigit utan vissa nedgångar och minskat åtagande har ägt rum under processen. I sin 
helhet har det rådande tillståndet (state) lett till förändringar (change) genom aktiviteter och beslut som 
koncernen planerat och genomfört. Detta i sin tur har då lett till ett nytt state med nya nyckeltal, nya 
förutsättningar med ny kunskap som de fått i samband med förändringarna. Det nya state lägger i sin tur 
grund för nya förändringar, aktiviteter och nyckeltal, alltså nytt change, som för processen vidare. Det som 
då i SEB:s fall inte alltid inneburit enbart en ökad process utan som emellanåt även avtagit eller stannat 
av.  

När internationaliseringen och expansionen gått stegvis med en ökande takt kan både hastigheten och 
storleken på stegen diskuteras. Förvärven hade många gånger skett stegvis som nämnts tidigare, men 
dessa steg är av stor karaktär där stora ägandeandelar förvärvades inom en relativt kort perioden. Som 
exempel kan förvärven av de baltiska bankerna ges där det första steget in på marknaden utgjordes av ett 
ägande på cirka 35 procent, vilket är en stor andel för att vara det första. Hastigheten på expansionen och 
ägandet i bankerna gick mycket fort där en hundraprocentig ägandedel uppnåddes två år efter den första 
etableringen. Detta påvisar att även om internationaliseringsprocessen varit stegvis har den inte alltid varit 
långsam såsom Johanssons och Vahlnes modell menar. Det kan förklaras med att den kunskap eller 
lösningen till ett problem som SEB efterfrågat har funnits tillgänglig vid den givna tidpunkten och där de 
då sett lösningen i en ökad åtagande till marknaden genom ett ökat ägande i bankerna. Stegen är av mindre 
karaktär när koncernen har etablerat sig i landet och när ökade kontaktytor genomförs exempelvis att 
internetbanken och nya tjänster introduceras. De är inte lika omfattande som ett förvärv och är därför ett 
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mindre steg för koncernen. Processen kan sägas också vara långsam där visionerna som tyder på ett 
framtida åtagande inte förverkligas på en gång eftersom den kunskap eller de möjligheter till en fortsatt 
expansion inte för tillfället funnits, men där de söker och strävar efter en viss framtida position. Processen 
kan också vara långsam då aktiviteter och händelser inte sker lika mycket varje år, vilket hänger ihop med 
den rådande kunskapen som SEB har vid tidpunkten. Detta gör att en fördröjning av utvecklingen inträffar 
och expansionen blir långsam. Dock finns tillfällen då hastigheten på visionerna varit hög där de från år 
till år ändrats och fått en ny expanderad vision där koncernen vill uppnå ännu mer än tidigare. Hastigheten 
är inte jämn och stegen som tas är olika stora, vilket kan förklaras av att den nivå av kunskap som has och 
behövs varierar. Expansionen och internationaliseringen blir dynamisk inte bara genom att state och 
change påverkar varandra, utan även genom att en dynamik finns på de olika nivåerna i aktiviteterna som 
sker i olika hastighet och olika stora steg. 

Kopplingen mellan nyckeltalens förändring och händelserna och aktiviteterna kan diskuteras. I vissa fall 
finns information om att samband finns mellan faktorerna exempelvis när SEB väljer att stänga kontor på 
grund av ökad internetanvändning som är en konsekvens av tidigare internetsatsningar. I andra samband 
kan endast förmodas att samband finns exempelvis att antalet kunder eller anställda ökar efter att förvärv 
genomförts och tvärtom när någonting avyttras. 

Gällande SEB:s åtagande till utlandet har även den förändrats med tiden där åtagandet borde ha ökat. 
Åtagandet består dock av två delar; graden av åtagande där svårigheten att hitta alternativa 
användningsområden för resurserna värderas och mängden av resurser som tillhandahålls på marknaden. 
Utifrån SEB:s nyckeltal intäkter och kunder i de ovanstående diagrammen (7-11) kan vi se intäkterna har 
ökat från 1995 till 2009 en hel del i samband med att de utökat sin verksamhet till utlandet. Inte nog med 
det utan när årsredovisningen från år 2000 berättar att mer kapital fås från utlandet än från Sverige tyder 
detta på att åtagandet till utlandet är stort. När det kommer till åtagandet till kunderna kan det antas att den 
också har ökat. Eftersom information saknas kring kundantalet i utlandet och med anledning av att 
totalantalet och kundantalet i Sverige inte berör samma tidperiod får vi istället jämföra antalet 
privatkunder med antalet i Sverige.  Detta för att antalet privatkunder i stort sett är densamma som antalet 
för hela koncernen och på så sätt kunna få en uppskattning om antagandet till utlandet. Diagram 9 och 11 
visar att antalet privatkunder i slutet av perioden stannar av, medan antalet kunder i Sverige avtar. Antalet 
privatkunder räknas till cirka 5 miljoner och antalet kunder i Sverige räknas till cirka två miljoner, vilket 
innebär att cirka 3 miljoner finns utanför Sveriges gränser. Mängden åtagande till utlandet är stort och 
större än till Sverige. Graden av åtagande är även den hög då kunderna finns i utlandet och inte i Sverige. 
Eftersom mestadels av kunderna som bidrar till intäkterna finns i utlandet är graden av åtagande så högt 
att SEB inte har något annat alternativ än att bedriva verksamhet i utlandet för att få in mer kapital. De kan 
inte öka verksamheten i Sverige heller eftersom detta från början var anledningen till att bredda 
marknaden i första hand. Alternativa marknader kan finnas i olika länder där de hittar nya kunder och mer 
kapital, men åtagandet till utlandet kommer ändå att bestå.  

Gällande åtagandet på nyckeltalet kontor visar diagram 12 att mängden kontor i utlandet är färre till en 
början men inte en längre tid då de snart är fler i utlandet än kontorsantalet i Sverige. Mer än dubbelt av 
kontoren hittas i utlandet. Mängden kontor är relativt lätt att styra och där SEB har en stor makt att avgöra 
hur denna resurs används och i vilken utsträckning. Graden av åtagande är lågt på det sättet att SEB snabbt 
kan stänga kontor både i Sverige och i utlandet och ersätta de fysiska kontoren med internetkontor, men 
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troligtvis är det inte hållbart att endast ha internetkontor. De fysiska kontoren är nödvändiga och graden av 
åtagande stiger. Alltså till en viss gräns är kontoren lätta att hitta alternativa användningsområden till. I 
samband med kontor tillkommer dessutom anställda som integrerar med varandra och gör att graden av 
åtagande stiger ytterligare då det är fler variabler att ta hänsyn till.  

Eftersom antalet kunder, intäkterna och antalet kontor till största del hittas i utlandet gäller detsamma för 
de anställda som kan ses i diagram 13.  Mängden anställda är stor och ökar i takt med att koncernen växer 
och blir större. Likaså gäller mängden anställda i utlandet som redan i 2000-års redovisning redovisade att 
mer än hälften av medarbetarna hittas i utlandet. 2009-års siffra visar en minskning och trots detta är 
åtagandet fortfarande hög och högre än vad den är till den svenska marknaden. De är liksom kontoren 
relativt lätta att minska eller öka åtagandet och att hitta alternativ användningsområden för de anställda 
kan också vara till en viss grad möjligt där de kan få andra arbetsuppgifter. Å andra sidan bör resurserna 
användas på bästa sätt där kunskapen hos medarbetarna används till rätt ändamål samtidigt som SEB är 
beroende av vissa medarbetares specialkunskap som de inte kan vara utan eller använda till andra 
ändamål. Graden av åtagande blir även här högt.  

Som synes är nyckeltalen intäkter och kundantal starkt kopplade till varandra och likaså antalet kontor och 
anställda. Å andra sidan är även kontor och anställda kopplade till intäkter och kundantal. Detta med 
anledning av att om kundantalet och intäkterna ökar tillräckligt mycket behövs mer personal och nya 
kontor för att möta de nya kunderna som kanske befinner sig på andra platser än de befintliga kontoren. På 
samma sätt påverkas de när förutsättningarna förändras till det sämre. Detta gäller för samtliga av SEB:s 
marknader och gör att graden av åtagandet blir ännu högre än varje nyckeltal var för sig. Åtagandet till de 
olika länderna kan sedan variera beroende på hur många kontor de har, antal anställda, vilken 
specialkunskap de har och behövs för att kunna vara verksam och lyckas på just den marknaden. 

SEB:s  engagemang till utlandet är stort eftersom stora investeringar har lagts på kontor, kunder, förvärv 
och andra aktiviteter där resultatet varit varierad. Trots att det emellanåt har minskat är engagemangen 
större nu än vad det var vid periodens start 1995.  

7.4 SLUTSATS: FLER MARKNADER, STÖRRE ÅTAGANDE & BÄTTRE MÖJLIGHETER 
När Marquardts studie avslutades 1994 hade SEB verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Koncernen riktade sin fokus på Norden då det var denna som ansågs vara hemmamarknaden. Femton år 
senare ser situationen annorlunda ut. Norden anses fortfarande vara hemmamarknaden, men nu inkluderas 
andra länder såsom Estland, Lettland och Litauen till denna definition. Tiden däremellan har även andra 
länder inkluderats, men där förändrade förutsättningar bidragit till minskad aktivitet och åtagande. 

Expansionen och utlandsetableringen har varit en stegvis process där både ägandet och aktiviteterna 
successivt har ökat när kunskapen om marknaden i det specifika landet ökat exempelvis genom att god 
framtida tillväxt är att vänta. På detta sätt har de ökat engagemanget till utlandet för att reducera riskerna.  

När engagemanget till marknaden blir stort kan också beslutsunderlagen bli bättre eftersom kunskapen är 
större som leder till att riskerna reduceras ytterligare. Ökad kunskap innebär ibland att en aktivitet måste 
reduceras för att minska en risk, vilket SEB gjorde exempelvis i Ukraina. Minskningen kan vara en 
tillfällig åtgärd som var fallet med Ryssland och kan vara på obestämd tid för att senare blomma ut där 
aktiviteterna och händelserna ökar igen när förutsättningarna och kunskapen visar att tiden är inne. 
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Förändringen har alltså inte skett över en natt utan har varit en dynamisk process där kunskapen har ökat 
och åtagande likaså, men vissa undantag från modellen finns där den ökade kunskapen har bidragit till ett 
minskat åtagande och engagemang på en marknad och inte endast ett ökat åtagande som 
Internationaliseringsprocessmodellen menar. 

När internationaliseringen har skett stegvis med ett ökat åtagande har både hastigheten och storleken på 
stegen varierat. Hastigheten har varit långsam när visioner varit densamma under flera år där den inte 
förändrats och det dröjt en tid innan den blivit verklighet. Emellanåt har visionen dock från år till år 
förändrats snabbt där det framtida eftersträvade åtagandet blivit större. Storleken på stegen har varit stora 
och snabba vid förvärven och mindre när ökade kontaktytor etablerats. Hastigheten har varit ojämn och 
stegen olika stora, vilket visar att internationaliseringsprocessen inte alltid är långsam utan kan i vissa 
skeden ske i snabb takt.  

Internationaliseringen och etableringen till utlandet har som sagt gått stegvis och trots vissa nedgångar så 
har åtagandet till utlandet ökat avsevärt sedan år 1995. Åtagandet till utlandet är stort, så stort att den till 
och med vuxit till att bli större än åtagandet till Sverige. Detta kan ses på mängden åtagande som är större 
till utlandet än till Sverige gällande alla nyckeltal. Graden av åtagande är även den hög på variablerna, 
men varierar ändå lite sinsemellan eftersom vissa är lättare minska än andra såsom antalet kontor i 
jämförelse till antalet kunder. Graden stiger dock då nyckeltalen integrerar med varandra och leder till att 
åtagandet blir större. Åtagandet till utlandet ser ut att bestå och kommer troligtvis att fortsättningsvis 
befinna sig på en nivå som är över koncernens åtagande till Sverige eftersom det sedan länge varit en 
mättad marknad. Möjligheterna till expansion finns bara utanför Sveriges gränser! 

SEB har alltså i sin helhet ökat åtagande till utlandet från 1995 fram till 2009. De har genom en ökad 
kunskap både ökat och minskat sin aktivitet och sitt åtagande för att minimera riskerna i deras strävan 
efter ökad kapital och långsiktig vinst. 

7.5 FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING INOM SEB 
Resan om SEB:s internationalisering slutar för denna gång här, men ytterligare forskning inom SEB 
internationalisering finns att göra. Områden som under utredningens gång dykt upp och som vore av 
intresse att se vidare på är att en sambandsanalys görs mellan årens nyckeltal och de händelser samt 
aktiviteter som ägt rum under tidsperioden. Detta för att se vilka faktorer som är sammankopplade och 
vilka som inte är det samt vad som påverkar förändringen och internationaliseringens utveckling. Andra 
intressanta områden att fördjupa sig inom är där varje divisions enskilda utveckling undersöks, hur 
internationaliseringen i varje specifikt land sett ut samt hur den interna strukturen i organisationen 
förändrats för att anpassa verksamheten i och till utlandet. 
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8. SWEDBANK 
Författare: Annoch Hadjikhani 

Långt efter de tre andra svenska storbankerna, som behandlas i föregående kapitel, påbörjade 
Swedbank sin internationalisering. Därefter skedde utvecklingen snabbt vilket medförde att 
företaget försattes i situationer där framtiden var oviss och osäker. Framförallt på grund av 
utvecklingen på de utländska marknaderna företaget var involverat i. Därför är det intressant 
att studera Swedbanks internationaliseringsprocess i perioden efter år 1995. Syftet med 
denna studie är att beskriva och analysera Swedbanks internationalisering från och med år 
1995 till 2009 utifrån internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977) som 
presenterades i kapitel 3. Den empiriska undersökningen har baserats på sekundär 
information i form av årsredovisningar, hundratals artiklar och två intervjuer. Analysen av 
den empiriska studien utgår från nämnda internationaliseringsprocessmodellen. 

Studien har kunnat visa att Internationaliseringsprocessmodellen delvis har passat in på 
Swedbanks internationaliseringsprocess. I analysen och slutsatsen kommer några punkter 
lyftas fram för att påvisa skillnader och likheter mellan Swedbanks internationalisering och 
nämnda Internationaliseringsprocessmodell. Under vissa perioder visar studien att företaget 
har utgått från stora visioner men utan kunskap medan företaget i vissa perioder utgått från 
det beteende som Internationaliseringsprocessmodellen beskriver. I denna studie redovisas 
dock fakta som visar att Swedbank i sin internationaliseringsprocess har haft fler drivkrafter i 
sin åtagandegrad under internationaliseringsprocessen än bara kunskap. 

8.1 INLEDNING 
Detta kapitel är avsett för en empirisk redovisning av Swedbanks internationaliseringsprocess från och 
med år 1995 till 2009. Under denna period har Swedbank upplevt både med- och motgångar bland annat i 
form av kriser som har påverkat företagets utveckling. Empirin som kommer att presenteras är uppdelad 
efter olika faser i processen. Grunden för uppdelningen är internationaliseringsprocessens utveckling, det 
vill säga, perioder som under processen har utvecklats positivt samt negativt. En viss betoning i 
beskrivningen kommer att ägnas åt de kriser som har utvecklats under företagets internationalisering. 
Detta är på grund av studiens ståndpunkt att kriser är en del av företagets internationalisering; ju mera 
internationalisering, desto fler kriser bör hanteras. Empirin kommer ta sin form efter att en kort historisk 
återblick av Swedbank beskrivits. Den empiriska redovisningen är i sin tur uppdelad i tre olika faser. I 
första avsnittet beskrivs företagets internationalisering för perioden 1995-1999. Nästa avsnitt är avsett för 
perioden 2000-2007 och i sista delen diskuteras företagets utveckling mellan år 2008-2009. De 
grundläggande begreppen i Jan Johanson och Jan-Erik Vahlnes internationaliseringsprocessmodell (1977) 
är förklarade i kapitel 3.  

I den empiriska genomgången har det varit intressant att se hur Swedbank har upplevt utvecklingen på de 
utländska marknaderna. Under den ena perioden skördar Swedbank framgångar i sin internationalisering 
medan Swedbank under nästa period erfar konsekvenserna av de tidigare skördade framgångarna. Trots att 
Swedbank för inte så många år sedan upplevde en finanskris (under 1990-talet) fortsatte verksamheten 
under 2000-talet med ännu mer investeringar. År 2006 investerade Swedbank i den Ukrainska banken 
TAS-Kommerzbank och Swedbanks dåvarande VD Jan Lidén berättade att ”Om 20 år tror jag att de som 
då sköter vår bank kommer att säga att det var ena kloka rackare som investerade där 2006” (Lindstedt, 
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2009). Tidigt år 2008 framlade Lidén Baltikum som Swedbanks guldgruva och det skrevs i bokslutet 
”Swedbank har en stor tilltro till att de baltiska ekonomierna kommer att fortsätta att utvecklas och att 
välståndet långsiktigt kommer att närma sig Nordens” (E24, 2008-02-14). Senare under samma år var 
Lidén ännu optimistisk och menade att Swedbank inte befann sig i ett svårt kreditläge (Dagens Industri, 
2008-10-02). Inte långt därefter var läget annorlunda och Lidén framförde att ”Läget i Baltikum är mycket 
besvärligt och har nu utvecklats till något som är lite värre än vad vi trodde för bara några kvartal sedan. 
Våra vänner där måste förbereda sig på en mer utdragen lågkonjunktur” (Almgren, 2008). Från 
begynnelsen av denna studie kommer Swedbank precis ut ur en finanskris medan den mot slutet av denna 
träder in i en ny finanskris. Inför den empiriska beskrivningen behövs en förklaring av begreppet Baltikum 
i detta kapitel. Baltikum innefattar i denna studie enbart Estland, Lettland och Litauen. Inom media och i 
årsredovisningar har det ibland innefattat fler länder i regionen Baltikum men i denna studie gäller bara 
dessa tre för att underlätta den empiriska genomgången. Studien kommer främst ägna fokus på Baltikum 
men med en viss uppföljning även av Swedbanks utveckling i Ukraina och Ryssland.  

8.1.1 SYFTE 
Swedbank började sin internationalisering långt efter andra svenska storbanker. Utvecklingen har varit 
snabb och detta har fått vissa konsekvenser. Därför är frågan intressant att studera om hur företaget 
internationaliserat sig perioden efter 1995. Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera 
Swedbanks internationalisering från år 1995 till 2009 med stöd av internationaliseringsprocessmodellen 
som har förklarats i kapitel 3. Undersökningen kommer i första hand att vara grundad på Swedbanks 
årsredovisningar och dagstidningar. 

8.1.2 DISPOSITION 
Detta kapitel är uppdelat i åtta delar exklusive denna del. Efter detta avsnitt presenteras studiens syfte (1), 
därefter kommer en historisk återblick av Swedbank (2). I de nästkommande tre avsnitten efter den 
historiska återblicken behandlas empirin (3-5) som föranleder till en kort sammanfattning av empirin (6) 
med utgångspunkt från ett linjediagram. Studiens analys (7) och därefter slutsats (8) kommer att 
presenteras direkt efter nämnda sammanfattning. 

8.2 SWEDBANK – EN HISTORISK ÅTERBLICK 
Den första Sparbanken bildades 1810 och kom till Sverige 1820 av Eduard Ludendorff. Idén var simpel, 
att ge enskilda människor möjlighet till ekonomisk trygghet och skolning genom att förvalta dess 
sparande. Företaget drevs då utan vinstsyfte och Sparbanksidén kunde föras vidare för att bilda fler 
Sparbanker. Utvecklingen skedde i rask takt, vid 1928 fanns det 498 fristående Sparbanker i Sverige. Med 
tiden slog sig fler och fler samman framförallt under 1960-talet, för att bli mer konkurrenskraftiga och 
samarbeta. En anledning till detta menar Carl G. Thuman och Kent Eriksson (1990, s. 37) var 
urbaniseringseffekten där småbankerna i mindre städer fick färre kunder och större behov av att samarbeta 
med bankerna i större städer. År 1992 bildades Sparbanken Sverige där samtliga utom 90 Sparbanker 
valde att samarbeta. En av de större anledningarna till denna fusion var att kunna börsnotera banken för att 
få tillgång till riskkapitalmarknaden. Fem år senare bildades FöreningsSparbanken. (Swedbanks hemsida; 
Sparbankens årsredovisning 1995, s. 2; Thunman, C.G. & Eriksson, K. (Red.), 1990, s. 35-43)  

Sveriges första Jordbrukskassa bildades år 1915 och var en medlemsägd ekonomisk förening. Drivkraften 
i föreningen var inte långt ifrån Sparbanksidén utan låg i att uppmuntra sparande och ge driftskrediter 
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särskilt till mindre lantbruk. Liksom Sparbankerna drevs också Jordbrukskassan med framgång och under 
1930-talet fanns det 789 stycken Jordbrukskassor. Vid år 1956 förändrades situationen i och med en ny 
lagstiftning som tog bort medlemmarnas personliga ansvar i Jordbruksrörelsens. Medlemskapet breddades 
och en centralbank i bolagsform bildades, Föreningsbankernas bank, mer likt Sparbankernas banks 
struktur. År 1974 bytte Jordbrukskassan namn till Föreningsbanken samtidigt som verksamheten och 
medlemsantalet expanderade. (Swedbanks hemsida) 

Sparbankernas bank har internationell erfarenhet sedan tidigare men inte alls i samma utsträckning som de 
andra fyra bankerna som presenteras i tidigare kapitel och Sparbanken började internationaliseringen 
ganska sent (Marquardt, 1994). Framförallt så var internationaliseringsgraden lägre under bland annat 
1980-talet och var mer ett spel för gallerierna på hemmamarknaden. Till skillnad från idag då de snarare 
söker nytt kapital menade Lars Engwall i vår intervju med honom. Under 1990-talet skedde en finanskris i 
Sverige som i högsta grad påverkade Föreningsbanken men främst Sparbanken (Furusten, 2009, s. 1, 5). 
För den senare hade verksamheten under tolv tidigare år i följd visat upp förbättrade rörelseresultat, en 
utveckling som inte kunde bevaras under år 1990. Resultatet drogs tillbaka med cirka 20 procent sett efter 
föregående års resultat (843,4 mkr). I efterhand konstaterades det att oron som befunnit sig tidigare om 
”den till synes okontrollerade svenska kreditexpansionen under 1980-talet” (Sparbankernas Bank 
koncernens årsredovisning 1990, s. 3) var befogad. Syftet med Sparbanksgruppen, som grundades 1991, 
var att förbättra arbetsfördelningen samt vara en del av strukturförändringarna som utfördes 
(Sparbankernas Bank koncernens årsredovisning 1990, s. 6).   

VD och koncernchef Göran Collert beskriver i årsredovisningen 1990 att kreditvolymerna som ökat i 
genomsnitt 13 procent per år mellan 1979 och 1989 (från 478 mdkr till 1645 mdkr) skapat en obalans då 
den inte har stigit i samma takt som den reala tillväxten på en till två procent per år. Således pekas en del 
av orsaken till konsekvenserna ut – konsekvenser som att fastighetsvärdena sjönk kraftigt i likhet med 
kursen samtidigt som räntorna höjdes drastiskt. Bortsett från denna kris var detta ett framgångsrikt år för 
koncernen som visade fortsatt framgångar på den inhemska marknaden. (Sparbankernas Bank Koncernens 
årsredovisning 1990, s. 3-9) För framtiden ansågs det vara en viktig prioritering att ligga närmare 
verkligheten och därför anpassa koncernen och dess anställda efter förändringarna som pågår och som kan 
komma att ske. (Sparbankernas Bank Koncernens årsredovisning 1990, s. 10-11) År 1997 slutfördes 
Sparbanken Sverige och Föreningsbanken sin fusion och nio år senare (2006) bytte dåvarande 
FöreningsSparbanken AB namn till Swedbank AB. FöreningsSparbanken hade internationellt hetat 
Swedbank och i och med den ökande internationaliseringen var det logiskt att drivas under samma namn 
på samtliga marknader. (Swebanks hemsida) 

8.3 EFTER FINANSKRISEN [1995-1999] 
Osäkerheten på den svenska bankmarknaden efter finanskrisen under 1990-talet var hög. Tillsammans 
hade bankerna, främst Nordbanken, Sparbanken Sverige och Gota Bank, gjort kreditförluster på 175 mdkr 
och det finansiella systemet höll på att kollapsa. För att överleva fick ovannämnda tre banker söka statligt 
stöd. (Furusten, 2009, s. 1, 5) Även om osäkerheten fortfarande var hög började effekterna från 
finanskrisen mildras och det första vinståret för Föreningsbanken sedan 1990 blev år 1995. Det var 
dessutom det första året som Föreningsbanken kunde uppvisa vinst som ett börsnoterat bolag. Ett mål som 
däremot inte kunde infrias under året hade varit att uppnå en avkastning på eget kapital som var över 
genomsnittet bland svenska banker. Engagemanget och erfarenheten från utrikes var än så länge lågt 
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(medelantalet anställda i utlandet var noll) dock fanns det enheter inom organisationen som specifikt 
arbetade gentemot utlandskunder och utlandstjänster. Fokus i ledningen låg istället i mångt och mycket på 
internorganisation för att hantera de osäkerheter som fanns inom verksamheten såsom reducera 
kostnaderna. (Föreningsbankens årsredovisning 1995) FöreningsSparbanken var under denna period (år 
1995-2000) i fas ett av ”Visionsbanken 2005” som syftar till att skapa mervärden för kunder och 
decentralisera organisationen. (FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 9-10) 

Sparbanken lanserade under samma år sitt nya namn för kapitalmarknads-, utlands- och 
storkundsverksamhet, Swedbank Markets. Även om marknaden var något oviss kunde Sparbanken leva 
upp till dess ställda förväntan med en positiv räntabilitet på eget kapital på 16,4 procent (Sparbanken 
Sveriges årsredovisning 1995, s. 2). Utöver Swedbank Luxembourg med cirka 50 anställda ter sig 
investeringarna utrikes vara låga (Sparbanken Sveriges årsredovisning 1995, s. 50). Kontinuerligt under 
1990-talet och fram pågår ett fortlöpande program för båda banker i form av IT-satsningar både för 
personal som datasystem (Föreningsbankens årsredovisning 1995; Sparbanken Sveriges årsredovisning 
1995; 1996; FöreningsSparbankens årsredovisning 1997; 1998; 1999). Internetbanken som 
FöreningsSparbanken lanserar år 1997 växte också snabbt ut till att bli en av Europas största under sent 
1990-tal (FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 12). 

Under åren 1995-1996 påbörjades och avslutades med framgång ett effektiviseringsprogram som ett 
resultat av 1990-talets finanskris. Målet var att reducera kostnadsnivån från 1994 med 800 mkr med 
förhoppning att under åren efter 1996 sänka kostnadsnivån ytterligare år för år. I årsredovisningen från år 
1996 läses det en önskan om att stärka sin marknadsposition i Norden och i Östersjöområdet vilket 
planerades att ske genom delägande, allianser och samarbete i respektive land med en gemsam IT-
plattform för att förstärka stordriftsfördelar för Sparbanken Sveriges olika produktbolag. (Sparbanken 
Sveriges årsredovisning 1996, s. 8) En del kunskap hade verksamheten redan investerat i då den under året 
investerat en ägarandel om 25 procent i Finland, Aktia Sparbank Ab vilket var en ökning i ägarandelen 
med 7,5 procent (Sparbanken Sveriges årsredovisning 1996, s. 29). Ett tidigare intresse för Baltikum hade 
omvandlats till ett konkret engagemang under år 1996 då Sparbanken Sverige förvärvade 12,5 procent i 
Estlands tredje största bank, den före detta estniska sparbanken AS Eesti Hoiupank (som sedan gjorde 
fusion med Hansabank) (Sparbanken Sveriges årsredovisning 1996, s. 8). En av anledningarna till varför 
förvärvet i Estland var av särskilt intresse berodde enligt Sparbanken Sveriges årsredovisningar från 1996 
och 1997 (s. 24; s. 8, 20) på att Sparbankens dåvarande kunder i större utsträckning gjorde affärer i landet. 
Sedan tidigare hade Sparbanken Sverige erfarenheter från ett långt nordiskt samarbete med Bikuben 
Girobank i Danmark, Sparebank Nor i Norge och Aktia Sparbank i Finland. En av de nordiska bankerna, 
Bikuben Girobank, hade Sparbanken Sverige även under året anskaffat aktier motsvarande tre procent av 
kapitalet. Utöver förvärv och samarbeten med nämnda banker var Sparbanken Sverige medlem i World 
Savings Bank Institute (WSBI) och European Savings Banks Group (ESBG) som båda hade sekretariat i 
Bryssel och kunde företräda Sparbanken Sverige inom den europeiska unionen och för andra 
internationella organisationer. (Sparbanken Sveriges årsredovisning 1996, s. 24) 
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1990-tal sammanfattas      

År 1995 1996 1997 1998 1999 
Antal kontor 1 114 1 093 1 077 695 8181 
Antal anställda 13 613 12 749 12 454 11 734 12 7912 
Antal privatkunder (milj)   4,5 4,4 5,3 
Antal företagskunder (tusen)   200 230 308 

TABELL 26. ÖVERSIKT ÖVER FÖRENINGSSPARBANKENS UTVECKLING UNDER SENARE 1990-TALET. KÄLLA: 
FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSREDOVISNING 1999 

Tidigt år 1997 föreslogs det att Sparbanken Sverige och Föreningsbanken skulle slås samman för att bättre 
bemöta konkurrensen och kundernas behov och ett förberedelsearbete påbörjades (Sparbanken Sveriges 
årsredovisning 1996, s. 9; 1997, s. 10). I samband med det nya samarbetet byttes bankernas namn ut till 
FöreningsSparbanken samt fattade beslutet att sälja 144 kontor runt om i Sverige för omkring tre mdkr 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 3, 29). Från tabell 26 framgår det dock att det är betydligt 
fler kontor som försvunnit än de nämnda 144 kontoren mellan 1997 och 1998, även om 
personalomsättningen är mer regelbunden. En del av detta kan sannolikt förklaras genom en av 
FöreningsSparbankens målsättningar. Nämligen att fortsätta sänka kostnaderna väsentligt till och med år 
2000 och i årsredovisningen från 1997 redovisas det att cirka 250 fastigheter sålts för omkring 1,8 mdkr 
under det första halvåret av 1998. Från 1998 års årsredovisning (s. 13) påvisas det också att 240 kontor 
samordnats. För att uppnå nyss nämnda målsättning blev en av 1998 års satsningar fokusera mer på 
bankens kärnverksamhet och avveckla icke direkt kundrelaterade verksamheter och kostnader 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 8-9, 31). Tabell 26 ger också svar på en annan intressant 
fråga, att privatkunderna var många fler än vad företagskunderna var. Många av företagskunderna som 
FöreningsSparbanken hade var småföretagare (FöreningsSparbankens årsredovisning 1999, s. 16) vilket 
rimligtvis passade den tidigare Sparbanksidén väl. I vår intervju med Professor Engwall diskuterade vi 
företagskunder kontra privatkunder där Lars Engwall menade att företagskunder innebär större risker på 
grund av att de tar större lån. 

Internationaliseringsplanerna fortsatte under nästa år i samma anda och vid 1997 års slut hade banken 
investerat 7,4 procent av aktierna i estniska Eesti Hoiupank, totalt ägde man nu 19,9 procent. 
Verksamheten Robur som är fondförvaltare inom koncernen hade vuxit ut att bli en av Sveriges största 
fondförvaltare och i och med bankens tidigare investeringar i finska banken Aktia Sparbank såldes nu 
Roburs fonder även i Finland. Utöver detta blev FöreningsSparbanken delägare i den polska banken Bank 
Handlowy med 3,5 procent av kapital och röster. Vid denna tidpunkt var Bank Handlowy statligt ägd men 
efter samtal med den polska staten privatiserades banken i anknytning till delägarskapet. Samarbetet med 
den danska banken Bikuben Girobank fortsatte att utvecklas då FöreningsSparbanken utökade ägarandelen 
i banken från tre procent till omkring fem procent. (FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 3, 30) 
För att fortsätta utveckla samarbeten i Norden och troligtvis även erhålla en del erfarenhet på vägen 
förvärvade FöreningsSparbanken under år 1997 optioner (avtalet sträckte sig mellan åren 1997-1999) på 
att förvärva 50 procent av samtliga aktier och röster i den norska Sparebanksgruppens dotterbolag ODIN 

                                                           
1 Varav Hansabank 164 och FIH 5. 
2 Varav Hansabank 2 825 och FIH 144. 
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Forvaltning AS (FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 30). Engagemanget i Norden och 
Östersjöområdet fortsatte därmed under år 1997 att vidareutvecklas.   

Mot slutet av år 1998 hade antalet heltidstjänster i Sverige minskat (se tabell 26) medan engagemanget i 
Norden och Baltikum trappats upp då banken investerade 25 procent av aktierna i den norska SpareBank 1 
Gruppen och gjort stora investeringar i den baltiska banken Hansabank. Röstvärdet i Hansabank ökade 
successivt under året och uppgick mot slutet av året till 49,98 procent efter att FöreningsSparbanken först 
investerat 55,1 procent för att därefter överlämnat 5,1 procent av antalet aktier och röster till Bank 
Handlowy. (FöreningsSparbankens årsredovisning 1998, s. 4, 34) Totalt under året investerade banken för 
cirka 3 700 mkr i utländska banker där en stor del av insatsen var i Hansabank som uppgick i 2 340 mkr 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 1998, s. 17). Hansabank var då en av de större bankerna i 
Baltikum, specifikt i Estland men var också verksamt i Lettland och Litauen. Storleken på Hansabank var 
ett av skälen till att FöreningsSparbanken hade intresse att investera i den men i årsredovisningarna 
diskuteras det även om andra aspekter. Framförallt att Hansabank hade flera lokala kontor vilket påminde 
om FöreningsSparbankens etablering i Sverige för att skapa lokalförankring. (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2001, s. 53; 2002, s. 41; 2003, s. 42) 

De tidigare 3,5 procentandelarna i polska banken Bank Handlowy utökades till sex procent då den polska 
marknadens tillväxt spåddes ljus av FöreningsSparbanken samtidigt som storleken på marknaden utgjorde 
ett särskilt intresse.  (FöreningsSparbankens årsredovisning 1998, s. 18) Reinhold Geijer, dåvarande VD i 
FöreningsSparbanken, beskrev situationen och framtiden som ljus i detta års årsredovisning och framhöll 
särskilt ambitionen ”att genom en betydligt större kundbas än vad den svenska marknaden möjliggör […] 
skapa en stark regional bank i ett Europaperspektiv” (FöreningsSparbankens årsredovisning 1998, s. 6-7). 
Strategin för att uppnå denna vision var fortsatt densamma som tidigare nämnt, genom ”att utveckla vår 
närvaro i Norden och Östersjöområdet primärt genom allianser och delägande” av skälet att risknivån 
ansågs lägre (FöreningsSparbankens årsredovisning 1998, s. 7, 17).  Tidigare har jag beskrivit två olika 
motiv till varför FöreningsSparbanken internationaliserar sig. Delvis vill banken följa sina kunder och dels 
vill banken skapa fler kunder. Av det första motivet försöker FöreningsSparbanken under året etablera ett 
nätverk i Centraleuropa genom att skapa ett samarbete och investera i ett mindre ägande i den Österrikiska 
banken Erste Bank (FöreningsSparbankens årsredovisning 1998, s. 18). 

Fusionen mellan Sparbanken och Föreningsbanken slutfördes 1999, under samma år som banken 
förvärvade 60 procent av aktierna i danska FIH och blev majoritetsägare (cirka 52 procent) av estniska 
Hansabank. Intressant att notera med FIH är att dess fokus var på företagskunder till skillnad från 
FöreningsSparbanken som fokuserade på främst hushållslån (se tabell 26 och FöreningsSparbankens 
årsredovisning 1999, s. 26). Försäljning av Föreningssparbankens produkter inleddes i Finland samt Norge 
och Göran Ahlström tillsattes som ny VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 1999, s. 3, 4, 26-27, 35) 

Tillsammans har vi lagt grunden för att kunna vara en av de ledande universalbankerna i Norden och 
Östersjöområdet på 2000-talet. Alla påfrestande insatser skall nu bära frukt för både kunder och 
medarbetare och grunden är lagd för ett långsiktigt ökat värde för våra aktieägare. 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 1999, s. 4) 
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Sålunda fullföljdes den tidigare visionen om att bli en ledande bank inom Östersjöområdet och däribland 
Baltikum även under Göran Ahlström ledning. Hansabanks marknadsandelar i Estland var 50 procent 
medan dess dotterbolag i Lettland, Hansabanka, utökade sina marknadsandelar till knappt 15 procent och 
verksamheten i Litauen spåddes ljus (FöreningsSparbankens årsredovisning 1999, s. 46-47). 
FöreningsSparbankens tidigare samarbete med Bank Handlowy fortskred och aktieinnehavet i den polska 
banken var nu drygt 8 procent (FöreningsSparbankens årsredovisning 1999, s. 26-27). Även om 
FöreningsSparbanken under tidigare år arbetat för att decentralisera verksamheten fanns det en 
medvetenhet om riskexponeringen. Därför rapporterade lokala kontor kontinuerligt till olika centrala 
riskenheter som bedömde potentiella finansiella risker (FöreningsSparbankens årsredovisning 1999, s. 56-
58). 

Medelantalet anställda     

År 1995 1996 1997 1998 1999 
Luxemburg 60 55 46 46 49 
Storbritannien 29 27 24 23 18 
USA 29 26 31 31 24 
Japan 2 2 2 2 2 
Danmark - - - - 28 

TABELL 27. FÖRENINGSSPARBANKENS INTERNATIONALISERING UNDER SENARE DELEN AV 1990-TALET. KÄLLA: 
FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSREDOVISNING 1997-1999; SPARBANKEN SVERIGES ÅRSREDOVISNING 1996 

Medelantalet anställda utrikes förändrades inte nämnvärt mellan åren 1995-1999 (se tabell 27), i viss mån 
en minskning bland personalen men efter investeringarna i Danmark har 28 anställningar anslutits 
därifrån.  

8.4 INTERNATIONALISERINGEN TAR FART [2000-2007] 
FöreningsSparbanken inleder från och med år 2000 en ny fas i form av ”Visionsbanken 2005” som präglas 
av ett mål med stark lokal förankring där 80 procent av arbetstiden i lokala banker skall ägnas åt intäkts- 
och mervärdeskapande kundarbete. Syftet är att skapa en bank som skall komma att uppfattas som ”Mina 
möjligheters bank” av omgivningen. (FöreningsSparbankens årsredovisning 1997, s. 9-10) Faserna inför 
detta har helt enkelt varit att skapa möjligheter för att inleda nästa fas vilket innefattat mestadels 
organisatoriskt arbete. År 2000 gör FöreningsSparbanken sitt bästa resultat någonsin (9 366 mkr, en 
ökning med 45 procent från föregående år) och året avslutas med en avkastning på eget kapital på nästan 
20 procent (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 6-9).  

Under mars månad öppnas en filial i Oslo och en månad därpå tillträder en ny VD och koncernchef, 
Birgitta Johansson-Hedberg. Det tidigare engagemanget i den polska banken Bank Handlowy försvinner i 
samband med att FöreningsSparbankens innehav i banken säljs. Hansabank som ägs i majoritet av 
FöreningsSparbanken lägger ett bud på litauiska banken Lietuvos Taupomasis Bankas (LTB) och senare 
under året utökar FöreningsSparbanken sitt ägande i Hansabank ytterligare till 57,7 procent. Budet från 
Hansabank går igenom år 2001 och med LTB (då med cirka 1,5 miljoner kunder) stärkte Hansabank sin 
position i Baltikum. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 5-6, 66; FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2001, s. 5, 8) Hansabanks dotterbanker i Litauen och Lettland förbättrade sina 
rörelseresultat från föregående år med 47 procent. Föregående år hade FöreningsSparbanken utökat sina 
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investeringar i Bank Handlowy, samtligt innehav i den polska banken såldes emellertid detta år till 
Citibank. Enligt årsredovisningen gav försäljningen en god vinst men det utesluts inte att det avvecklade 
engagemanget inte återkommer i någon form på den polska marknaden samtidigt som det insinueras ett 
visst intresse för marknadsområdet norra Tyskland. Ägarandelen i FIH uppgick mot slutet av året till 59,7 
procent (en ökning med 7,7 procent). (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 50-51) 

Företagskunderna ökade från 308 000 till 320 000 medan det totala antalet privatkunder inte ökade år 
2000 utan var densamma som föregående års (se tabell 26 och 28 på sida 93). Av de 5,3 miljoner 
kunderna var 4,1 miljoner direkta kunder till FöreningsSparbanken medan övriga var friståendebankers 
och delägda bankers kunder (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 16). I årsredovisningarna för 
1990-talet och första åren inpå 2000-talet framställs antalet kontor exklusive fristående sparbanker och 
delägda banker medan 2000-talets årsredovisningar är inklusive dessa. Därför ser det ut som att antalet 
kontor ökat drastiskt från år 1999 till år 2000, från att ha avläst tabell 26 och 28. För att ge en annan bild 
var antalet kontor år 1999 exklusive fristående banker, delägda banker och utländska banker 649 stycken 
och år 2000 592 stycken. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 19) Kontoren i Sverige 
minskade således medan fristående, delägda och utländska bankers kontor ökade. För att förbättra 
samarbetet med de fristående sparbankerna, de delägda bankerna och samordna tillväxten utrikes skapades 
affärsområdet Allianser med fokus på nyss nämnda (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 50). 
Bortsett från engagemangen utrikes som redan finns beskrivna hade FöreningsSparbanken filialer i 
London, New York och från och med detta år även i Oslo samt ett representationskontor i Tokyo 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 43). 

Kanske var det så att den lyckade fusionen mellan Föreningsbanken och Sparbanken också inspirerade till 
diskussioner om vidare fusioner. SEB och FöreningsSparbanken föreslogs nämligen gå samman under år 
2001, ett förslag som dock aldrig gick igenom (FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 5-6). 
Samma år som Hansabank firade tioårs jubileum år 2001 lanserades Firstviewbank som en internetbank i 
Danmark med syftet att pröva nya koncept och produkter (FöreningsSparbankens årsredovisning 2000, s. 
17). Bara ett par månader efter lanseringen av Firstviewbank avvecklas den dock, delvis på grund av 
negativa erfarenheter och en negativ förväntan (FöreningsSparbankens årsredovisning 2001, s. 5). Trots 
denna avveckling ökas engagemanget strax därpå på den danska marknaden i och med att ägarandelen 
utökas i FIH med 2,5 procent (till 67,2 procent). Varför Firstviewbank avvecklades är inte helt givet, den 
information som finns att tillgå är ett pressmeddelande som förklarar att marknadsförutsättningarna snabbt 
förändrades och rekryteringen av nya kunder blev komplexare än beräknat och inte tillräckligt lönsam på 
kort sikt (FöreningsSparbanken Pressmeddelande 2001-08-29). Under maj månad samma år öppnas ett 
representationskontor i Shanghai. 

Personalomsättningen som frekvent sänkts i Sverige under föregående år fortsatte även under detta år, 
däremot omsattes det mer personal på kontoren utrikes (främst i Hansabank) (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2001, s. 60-61). En ganska så stor ökning i personalomsättningen och antalet kontor kan 
ses i tabell 28. Under större delen av FöreningsSparbankens expansion både på 1990-talet och på 2000-
talet låg antalet privatkunder på en jämn nivå i Sverige, ungefär 4,1 miljoner exklusive fristående 
Sparbanker och delägda banker (FöreningsSparbankens årsredovisning 1998-2007). I tabell 28 kan vi 
dock se en ökning av antalet privatkunder vilket nästan uteslutande sker med hjälp av investeringarna 
utrikes. Det är därmed troligt att FöreningsSparbankens förväntan på de utländska marknaderna steg. 
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År 2002 var ett relativt lugnt år för FöreningsSparbanken vilket kan bero på en omständighet som 
hänvisas till i årets och föregående års årsredovisningar. Den 11 september 2001 attackeras World Trade 
Center vilket skapade en hög osäkerhet på den internationella marknaden de efterföljande åren. 
Swedbanks framtids vision sänktes men trots detta ökade antalet privatkunder och företagskunder, å andra 
sidan kan vi se en nedgång bland personal och kontor (se tabell 28). Precis som år 2001 utökade antalet 
privatkunder och företagskunder utrikes år 2002. Tillväxten i de tre Baltiska länderna som 
FöreningsSparbanken var verksamt i, Estland, Lettland och Litauen, var god och Hansabank var i 
dåvarande dagsläge den ledande banken i respektive land (FöreningsSparbankens årsredovisning 2002, s. 
41, 43). Den största egentliga skillnaden mellan föregående år och år 2002 är att det inte gjordes några 
större utländska investeringar. Dock så etablerades det en begränsad verksamhet för leasing och 
exportfinansiering via Hansabank i Ryssland (FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 43). På det 
politiska planet diskuterades det under denna period om de Baltiska ländernas potentiella inträde i EU 
(vilket de också gjorde år 2004). Detta var naturligtvis något som FöreningsSparbanken var medvetna om 
och i årsredovisningen från bland annat 2002 (s. 44) så framförs det att vissa störningar kan ske i 
utvecklingen men att det på lång sikt såg väldigt ljust ut, mycket tack vare det kommande inträdet i EU.  

Efter årsskiftet tillträdde Jan Lidén, tidigare chef för affärsområdet Swedbank Markets, som ny VD och 
koncernchef samtidigt som oron på den internationella marknaden fortgick men med större optimism 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 1, 23). Delar av FöreningsSparbankens investeringar i 
Österrikiska banken Erste Bank såldes med vinst år 2003 (FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 
Flik) och verksamheterna i Baltikum började närma sig Sverige på vissa nyckeltal. Även om 
verksamheten i Sverige genererade mer resurser var antalet kunder snart ifatt Sveriges delvis tack vare en 
fortsatt tillväxt på den Baltiska marknaden. FöreningsSparbanken hade under år 2003 4,3 miljoner 
privatkunder i Sverige och 4 miljoner i Baltikum, 243 000 företagskunder i Sverige och 150 000 i 
Baltikum. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. Flik, 42) Föregående år växte privatkunderna 
medan kontoren och anställda blev färre likväl skedde detsamma under detta år (se tabell 28). En av 
anledningarna till att kontoren blivit färre hänvisas till effektiviseringar i strukturen för kundarbetet 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 43). Tidigare har jag beskrivit att FöreningsSparbanken i 
huvudsak haft fokus på privatkunder (hushållslån). Till viss mån hade banken också fokuserat på företag 
men då i huvudsak på små och medelstora företag. Från och med år 2003 skedde däremot ett skifte som 
skulle leda till större satsningar på större företagskunder på den inhemska marknaden 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 4, 26). Hansabank hade däremot sedan tidigare 
huvudfokus på medelstora företagskunder (Hansabanks årsredovisning 2002, s. 4). Mot slutet av året ägde 
FöreningsSparbanken 74,7 procent av FIH efter ytterligare förvärv, som jag tidigare angivit hade FIH 
fokus på större företagskunder (FöreningsSparbankens årsredovisning 2003, s. 41). 

Från och med år 2004 förändrades förväntningarna som FöreningsSparbanken ställde upp på sin egen 
verksamhet. Tidigare var en av de tyngre förväntningarna att räntabiliteten på eget kapital (Re) skulle 
överstiga genomsnittet för samtliga nordiska banker. Denna förväntning uppnåddes under föregående år 
vilket kan ha lett till den nya förväntningen att Re skulle överstiga, precis som föregående år, genomsnittet 
för nordiska bankerna men också att det skulle hamna på minst 20 procent. (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2003, s. 13) Detta trots att den internationella marknaden var fortsatt osäker men till 
FöreningsSparbankens fördel visade Östeuropa en fortsatt fin tillväxt (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2004, s. 4). Under år 2004 skedde ett par intressanta händelser, bland annat minskades 
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ägandet i SpareBank 1 Gruppen till 19,5 procent liksom ägandet i Aktia Sparbank till 19,9 procent och 
andelarna i FIH såldes av helt och hållet. Ett skäl till detta var att man ville renodla den internationella 
verksamheten och lägga grunden till en nordisk-baltisk hemmamarknad. I samband med försäljningen av 
FIH etablerades det dock ett bankkontor i Köpenhamn. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2004, s. 1, 
5) Hansabank som föregående år etablerat en liten verksamhet i Ryssland avtalade år 2004 om förvärv av 
Kvest Bank i Moskva (FöreningsSparbankens årsredovisning 2004, s. 1). I övrigt var detta ännu ett år med 
minskning i antal kontor och personal, antalet kunder var ungefär densamma som föregående år (se tabell 
28) samt ett år med större satsningar på att skapa en gemensam företagskultur med Hansabank 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 16). 

Januari år 2005 kom FöreningsSparbanken överens med Barclays Bank om att etablera ett gemensamt ägt 
kortbolag. Avsikten var att stärka marknadsandelarna inom kreditkort och konsumentkrediter på den 
nordiska marknaden. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2004, s. 5) Privata kunder såväl som 
företagskunder ökade år 2005, i Sverige var antalet privatkunder 4,1 miljoner medan det ökade i Baltikum 
till 4,6 miljoner. Antalet heltidstjänster i Sverige minskade från 6 615 stycken till 6 266 samtidigt som 
närvaron i form av heltidstjänster i Baltikum ökade från 6 069 till 7 226. (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2005, s. Omslag) Det totala antalet anställda ökade däremot drastiskt med cirka 1000 
personer (se tabell 28), en stor del av detta hänvisas till nyss nämnda ökning i Baltikum. Därutöver ökade 
antalet anställda totalt i Ryssland stort, från tidigare verksamheten som Hansabank bedrev med cirka 20 
anställda till mot slutet av året cirka 140 anställda på kontoret i Ryssland. Hansabanks tidigare avtal om 
förvärv av den nischade företagsbanken Kvest Bank i Moskva genomfördes Mars 2005 som därefter 
ändrade namn till Hansabank OAO. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2004, s. 62; 
FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 4-5, 20; Swedbank AC’s årsredovisning 2005, s. 27) 
Troligtvis ligger förvärvet till förklaring för ökningen av personalomsättning i Ryssland samtidigt som 
kontoren i Ryssland ökade. Vid denna tidpunkt fanns det leasingkontor i Moskva, Kaliningrad och St 
Petersburg tillsammans med det nyss nämnda nyöppnade kontoret i Moskva (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2005, s. 34). 

Inför år 2005 ställdes en förväntan på över 20 procent i Re vilket också uppnåddes (24,6 procent). 
Tidigare under året öppnade FöreningsSparbanken en filial i Marbella och Hansabank blev ett helägt 
dotterbolag till FöreningsSparbanken med orden ”Vi är nu ett mycket slagkraftigt bankalternativ på den 
nordisk-baltiska bankmarknaden”. (FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 1, 4-5) Enligt 
dåvarande VD Jan Lidén fanns det stora ambitioner i Ryssland och tillväxten i Baltikum spåddes ljus. 
Styrelseordförande Carl Eric Stålberg hänvisade till att cirka hälften av personalen och kunderna då fanns 
i Baltikum men att de endast utgjorde 10 procent av FöreningsSparbankens totala utlåning 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 4-5). Den långsiktiga visionen om ”Visionsbanken 2005” 
med ”Mina möjligheters bank” som jag presenterade i inledningen av detta delkapitel omnämns aldrig i 
årsredovisningen från 2005, däremot om hur långt banken hade kommit och att man såg sig själv som 
marknadsledande (FöreningsSparbankens årsredovisning 2005, s. 31). 

Antalet kunder på den privata såväl som företagsmarknaden fortsatte att växa under år 2006 (se tabell 28). 
Detsamma gällde antalet kontor och anställda då kontoren ökade med ett fåtal medan antalet anställda 
ökad stort för andra året i rad, detta år med fler än tusen nya anställningar (se tabell 28). Engagemanget på 
den Baltiska marknaden ökade markant i och med att antalet anställda i den baltiska verksamheten ökade 
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från 7 226 till 8 442 stycken (Swedbank AC’s årsredovisning 2006, s. 6). Hösten 2006 passade 
FöreningsSparbanken på att byta namn till Swedbank. Den tidigare uppställda förhoppningen på Re kunde 
inte infrias då Re stannade på 19,3 procent. (Swedbanks årsredovisning 2006, s. 4) För de nya EU-
länderna var EU-inträdet en knuff framåt ur ett ekonomiskt perspektiv men skapade också en viss 
osäkerhet över hur framtiden skulle komma att bli, även om man var optimistisk. Enligt 
Styrelseordförande Carl Eric Stålberg fanns det dock en medvetenhet om dessa risker som Swedbank och 
Baltikum stod inför. (Swedbanks årsredovisning 2006, s. 6; Swedbank AC’s årsredovisning 2006, s. 12-
15) 

Swedbank expanderar          

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Antal kontor 1 088 1 284 1 169 1 105 1 064 1 045 1 051 1 213 

Antal anställda 13 002 16 068 15 468 15 366 15 156 16 148 17 399 22 148 

Antal privatkunder (milj) 5,3 7,0 7,8 8,3 8,4 8,7 8,9 9,3 

Antal företagskunder (tusen) 320 370 400 400 400 430 459 512 

TABELL 28. ÖVERSIKT ÖVER FÖRENINGSSPARBANKENS/SWEDBANKS EXPANSION. KÄLLA: 
FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSREDOVISNING 2004-2005; SWEDBANKS ÅRSREDOVISNING 2006-2007 

För varje år har vi mer eller mindre kunnat se en gradvis ökning eller minskning av antalet kontor, 
personal och/eller kunder mellan åren 2000-2007. De senare åren skedde däremot mer kraftiga ökningar. 
Privatkunderna ökade med nästan en halv miljon 2006-2007, kontoren blev drygt 150 stycken fler och 
antalet anställda steg med nästan 5000 stycken (se tabell 28). Expansionen under år 2007 var minst sagt 
händelserik. Utlåningen i Baltikum ökade med 33 procent i lokal valuta. Trots detta hänvisades det till en 
försiktigare utlåningstakt i Baltikum för att säkerställa kreditkvaliteten då kredittillväxten avtog i regionen 
och därmed ökade riskexponeringen. (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 21, 24).  

År 2007 uppgraderas verksamheten i Shanghai till bankfilial. Förvärvet av TAS-Kommerzbank (Ukrainsk 
bank som då bytte namn till OJSC Swedbank) slutförs, OJSC Swedbank var vid detta tillfälle den 
femtonde största banken i Ukraina och en av de snabbast växande inom privatsegmentet. Målet med 
banken på sikt var att bli störst på privatmarknaden och bli en betydande aktör på företagsmarknaden 
(Swedbanks årsredovisning 2007, s. 5, 27). Swedbank såg fortsatt positivt på sin egen verksamhet och 
bedömde den som ledande i Sverige (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 4-5). Marknadsandelarna inom 
Sverige ansågs ge en stabil bas medan Baltikum bedömdes ha en fortsatt god tillväxt och genom att vara 
den största banken i regionen kunna ge god vinsttillväxt samt erfarenheter för Swedbank. Den baltiska 
bankrörelsen ökade till exempel vinsten med 46 procent år 2007. Erfarenheterna och vinsttillväxten 
planerades på lång sikt gradvis investeras i Ukraina och Ryssland (Swedbanks årsredovisning 2006, s. 6, 
21; 2007, s. 2, 4-7, 21, 27). Affärsverksamheten bedrevs enligt årsredovisningen decentraliserat för att öka 
närvaron samtidigt som riskprofilen eftersträvades vara låg. Verksamheten fortsatte att ägna resurser på 
vidareutbildning av befintlig personal för att säkerställa kompetensen inom Swedbank som en 
konkurrensfördel (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 7, 14, 43-44). Under 2000-talet hänvisades det ofta i 
årsredovisningarna till decentraliseringen samtidigt som vidareutbildning bland anställda mot specifika 
områden centralt delegerades ut såväl som tydliga mål för vardera verksamhet (FöreningsSparbankens 
årsredovisning 2000-2005; Swedbanks årsredovisning 2006-2009). Inför år 2008 framför 
Styrelseordförande Carl Eric Stålberg mer tillförsikt än oro men en förvarning om att en recession i USA 
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skulle påverka Europa negativt (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 4). Trots en viss oro på de finansiella 
marknaderna och Stålbergs förvarning var år 2007 resultatmässigt Swedbanks bästa år. Den baltiska 
verksamheten visade efter skatt en ökning med 46 procent på resultatet (4,3 mdkr) och intäkterna ökade 
med 42 procent (cirka 8,8 mdkr). Den Ukrainska banken OJSC Swedbank uppvisade ett positivt resultat 
på 72 mkr det fjärde kvartalet och hade i lokal valuta totalt ökat utlåningen med 112 procent på ett år. 
(E24, 2008-02-14) 

8.5 UTLÄNDSKA ENGAGEMANGET TRAPPAS NED [2008-2009] 
September 2008 lämnade Lehman Brothers, som Swedbank varit engagerat i, in en konkursansökan där de 
redovisade 639 miljarder dollar i tillgångar och 613 miljarder dollar i skulder (Dagens Nyheter, 2008-09-
17; Dagens Industri, 2008-09-25) vilket ledde till en finanskris. En medial oro bildades och spekulationer 
om Swedbanks framtida kreditförluster i Baltikum framlades. Riksbanken höjde styrräntan bland annat på 
grund av den höga inflationen. Den kommande lågkonjunkturen oroade både analytiker och Riksbanken, 
där den senare varnade svenska bankerna för Baltikum och menade att bankerna tagit allt för höga risker 
redan år 2007. (Petersen, 2008-10-30; Petersson, 2008-10-30; Gustafsson & TT, 2009; Ingves, 2010; 
Dagens Industri, 2008-09-25) I Baltikum förbereddes det för en mörkare tid framöver, för att överleva 
tvingades företagen sänka lönerna och säga upp personal samtidigt som riskrapporteringarna i Swedbank 
till högsta ledningen accelererade. Kontorsfastigheter stod tomma, skrytbyggen stod halvfärdiga och 
skrytbilarna fick lämnas tillbaka. Uteblivna inkomster för Swedbank omvandlades till övertagna tillgångar 
för mångmiljonbelopp (Privata Affärer, 2010-10-21). Swedbank AC’s årsredovisning hänvisade dock till 
att de baltiska länderna redan var på väg in i en recession innan finanskrisens utbrott. (Swedbank AC’s 
årsredovisning 2008, s. 4; Swedbanks årsredovisning 2008, s. 12, 20; Svenska Dagbladet, 2008-10-25) 
Inte långt innan Lehman Brothers lämnade in sin konkursansökan varnade också SEB:s ekonomer för att 
en global recession var på gång (Braconier, 2008). Trots SEB med fleras förvarningar och dessutom den 
uppenbara kunskapen internt att bland annat Baltikum var på väg in i en recession fortsatte Swedbank låna 
ut pengar med en positiv förväntan på framtiden.  

Förväntan på Re förändrades år 2007 sedan den inte kunnat infrias. Förväntan på Re år 2008 återgick till 
att överstiga genomsnittet för jämförelsebankerna. Även om Swedbank var långt ifrån 2006 års förväntan 
blev Re bättre än jämförelsebankernas. Re hamnade på 15,2 procent medan genomsnittet av 
jämförelsebankerna låg på 11,2 procent, trots detta gjorde banken ett sämre resultat än föregående år. För 
att trygga framtiden gjordes det under hösten en nyemission på 12,4 mdkr och Riksgälden beviljade 
Swedbank en ansökan om deltagande i svenska statens garantiprogram. Tidigare under året påbörjade 
Swedbank ett namnbyte av Hansabank till Swedbank, ett arbete som nämndes redan år 2006. (Swedbanks 
årsredovisning 2008, s. 1, 8)  

Media tillsammans med analytiker förespådde en kollaps i ekonomin i Baltikum. Som tidigare beskrivits 
visade Lettland upp ett underskott på 26 procent år 2007 och förväntades devalvera valutan. Estland 
visade också upp ett stort underskott och det fanns fog för oro särskilt med tanke på att medelinkomsten i 
Estland låg på cirka 8000 kr i månaden. Litauen spåddes dock fortsätta växa men med tillförsikt. På 
hemmaplan oroade sig finansministern Anders Borg för konsekvenserna av svenska bankernas 
riskexponering i Baltikum. Främst SEB och Swedbank, SEB hade lånat ut 170 mdkr i Baltikum och 
Swedbank 220 mdkr i Baltikum (inklusive Ryssland) plus 19 mdkr i Ukraina. Finansanalytikern Rodney 
Alfvén bekymrades över att den svenska kronan tappade värde då utländska investerare sålde sina svenska 
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aktier på grund av deras oro över svenska bankerna. (Dagens Industri, 2008-09-25; Petersen, 2008-10-25; 
2008-10-30; Wallqvist & Karlsson, 2009) Samhället i stort var uppretat på de stora bankernas höga 
risktagande vilket ledde till att systemet (avgiftsmodellen) reviderades och banker som tog högre risk fick 
betala mera för att försäkras (Suneson, 2008; Lindström & TT, 2009). I en chatt på nyhetsportalen 
Veckans Affärer försvarade Lidén investeringen i Ukraina trots krisen och hänvisade till en långsiktig 
vision (Veckans Affärer, 2008-10-02). Swedbank hade tidigare under år 2008 tryckt gasen i botten rejält 
och ökat företagskunderna med cirka 150 000, den största ökningen sedan år 1997 (se tabell 29 på sida 97 
och bilaga 6). Utlåningen i Baltikum ökade ordentligt från 177 mdkr år 2007 till 218 mdkr år 2008 
samtidigt som inlåningen var ungefär densamma (102 mdkr respektive 107 mdkr). Noterbart är också att 
privata kunderna endast utgjorde 96 mdkr av utlåningen 2008. (Swedbanks årsredovisning 2007, s. 2; 
2008, s. 2) Även i Sverige ökade utlåningen mycket, från 867 mdkr till 933 mdkr (Swedbanks 
årsredovisning 2008, s. 17). Swedbank kontrollerade mellan 60-80 procent av bankmarknaden 
tillsammans med SEB i regionen Baltikum plus Ryssland och Ukraina och i media framfördes det 
spekulationer om överhettning i särskilt Estland och Lettland. Trots att utlåningen i Baltikum, Ryssland 
och Ukraina bara utgjorde en liten del av Swedbanks totala utlåning var banken starkt beroende av 
resultaten i respektive region. (Hedelius, 2008; Petersen, 2008-09-25; Petersson, 2008-09-25) 

Mot slutet av året kunde det dock konstateras att cirka 1000 anställda inte längre fanns kvar såväl som 
cirka 30 kontor (se tabell 26-29 eller bilaga 6). I Baltikum fanns det 278 (299 föregående år) kontor, i 
Sverige 419 (459) och i övriga internationella bankrörelsen 234 (200). På den baltiska marknaden och 
hemmamarknaden blev således kontoren färre medan de ökade på den internationella bankrörelsen. Av de 
anställda ökade anställningarna i Ryssland med cirka 250 stycken annars blev nästan samtliga marknader 
färre på anställningar. Estland, Lettland och Litauen blev närmare 1000 anställda färre, Ukraina över 100 
och Sverige cirka 200. I avsnittet för år 2005 beskrevs det att den baltiska marknaden endast utgjorde 10 
procent av den totala utlåningen, vid detta år låg den på 17 procent. (Swedbanks årsredovisning 2007; s. 2; 
2008, s. 2, 48) Carl Eric Stålberg, Styrelseordförande, var naturligtvis något oroad men också optimistisk i 
årsredovisningen 2008. Stålberg hänvisade till att nedgången kommit hastigt men också kunde komma att 
vända raskt samtidigt som svenska statens räddningspaket var betryggande. Detsamma gällde obalansen i 
Östeuropa som började korrigeras och att ingen utdelning för året gavs ut för preferensaktier eller 
stamaktier som istället kunde sparas. (Swedbanks årsredovisning 2008, s. 4) Korrigeringarna som nämns 
var möjligtvis IMF’s stödlån till Ukraina på 16,4 miljarder dollar för att stabilisera banksystemet. Lettland 
fick ett stödlån från IMF och EU på 7,5 miljarder euro med krav på stram finanspolitik. (Swedbanks 
årsredovisning 2008, s. 12-14) 

Det ryska och ukrainska engagemanget drogs i handbromsen på grund av det rådande läget och den 
kraftiga nedgången framförallt i Ukraina. De cirka 250 nyanställda i Ryssland anställdes därmed troligtvis 
tidigt under året. (Swedbanks årsredovisning 2008, s. 5, 48-49) Förväntan på den ryska och ukrainska 
marknaden sjönk. Ägarskapet i Hansabank OAO, som efter namnbytet år 2006 blivit OAO Swedbank, 
såldes från den baltiska verksamheten till Swedbanks inhemska liksom leasing verksamheten Hansa 
Leasing Ltd som var befäst i Estland. För den baltiska verksamheten var detta en förlustaffär. (Swedbank 
AC’s årsredovisning 2008, s. 5-6) För Sveriges del var år 2008 det sämsta börsåret på 100 år och de 
största förlorarna var Swedbank och SEB (Andersson, 2008). 
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Swedbanks förväntan inför år 2009 var blandad med tillförsiktig optimism men också oro (Swedbanks 
årsredovisning 2008, s. 4). Det första kvartalet visade Swedbank upp förluster på nästan 3,4 mdkr och 
Michael Wolf räknade med sämre tider. En stor skuldbärare till det dåliga resultatet var Swedbanks 
verksamhet i Ukraina; ”Vad som händer i Ukraina är något som Europa aldrig sett tidigare” menade 
finanschefen Erkki Raasuke. (Ström & TT, 2009) Michael Wolfs förmodan infriades senare då Swedbank 
och SEB tillsammans visade upp en förlust på 18 mdkr mellan januari och oktober. Detta trots att SEB 
gjorde vinster på fem mdkr i Sverige liksom Swedbank gjorde rörelsevinster på cirka två mdkr det första 
kvartalet, vinster som snabbt försvann för att betala ”baltnotan” som media valde att kalla det. Den 
mediala debatten växte vidare om de svenska hushållen som fick betala för bankernas förlustaffärer i 
Baltikum. (Lindström, 2009; Ström & TT, 2009) Oavsett om riskprofilen sades vara låg växte 
problemkrediterna så pass att nya organisationer i Swedbank formades för att hantera dessa i Baltikum, 
Ukraina och Ryssland. Baltikum fortsatte att backa med fler privata och företagande konkurser där särskilt 
Fastighetsbranschen hade det svårt. Kunder som inte klarade att betala av sina skulder förlorade sina 
tillgångar, Swedbank etablerade därför bolaget Ektornet AB vars uppgift var att förvalta och förädla 
övertagna tillgångar.  (Swedbanks årsredovisning 2009, s. 1-4, 11-14) Dessförinnan ersattes Jan Lidén av 
Michael Wolf som ny VD och koncernchef, Wolf med erfarenheter från kredithanteringsföretaget Intrum 
Justitia. Wolf fick ett tufft första år på sin nya post vilket han också framförde i årsredovisningen: 

2009 går till historien som ett av Swedbanks tuffaste år någonsin. Alla vet att året präglades av en 
ekonomisk kris vars like inte skådats sedan 1930-talet. En kris som särskilt drabbade de banker som 
relativt andra hade högre riskexponering och var mer beroende av extern upplåning. Så var det i vårt 
fall, vilket var främsta skälet till att vår position i början av året var kraftigt försvagad. 
Förlustsiffrorna kan inte – och ska inte – bortförklaras. Vi är väl medvetna om att vår utlåning utanför 
Sverige, speciellt i de baltiska länderna under perioden 2005–2008, är en stor del av förklaringen till 
detta. Där försöker vi nu på alla sätt att ta vårt ansvar. […] Finanskrisen har satt ljuset på strukturella 
problem och rena systemfel i den finansiella sektorn. Utan djupgående förändringar i struktur, 
regleringar, styrning och inställning riskerar vi att få uppleva en än värre kris nästa gång. Vi 
välkomnar en tydligare och sundare spelplan. (Swedbanks årsredovisning 2009, s. 4) 

Wolf tillsammans med Swedbank tycks i efterhand ha ansett att satsningarna i Baltikum varit lite för 
optimistiska samtidigt som finanskrisen drabbat banken mer än vad man kanske hade beräknat. Indirekt 
skyller de dock ifrån sig lite av ansvaret då de hänvisar till strukturella problem på den finansiella sektorn. 
Rimligtvis åsyftar Wolf just regleringar men gällande strukturella problemen fanns det problem som de 
själva också försatt sig i. Innan finanskrisen levde Swedbank på att låna pengar på kort sikt för att kunna 
få lägre räntor, lån som förnyades kontinuerligt och i sin tur lånades ut långsiktigt med påslag på räntan 
vilket fungerade bra så länge konjunkturen var god. När globala banksystemen sedan slutade fungera 
kunde inte längre bankerna låna av varandra samtidigt som valutan sjönk och banksystemet så småningom 
kollapsade. (Petersson, 2010) Under de fem föregående åren hade Swedbank gjort vinster på 14,6 mdkr 
enbart i Baltikum och Swedbank fick tillsammans med SEB svidande kritik från Estland, Lettland och 
Litauens regeringar och pekades ut som stora skuldbärare till dessa länders bekymmer. Slutligen stämde 
även Sveriges sittande statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg med flera in i 
kritiken. (Lindström & TT, 2009) 

Nyemissionen som gjordes år 2008 på 12,4 mdkr räckte inte och knappt ett år senare gjordes det en ny för 
15,1 mdkr, i media spekulerades det dock om att det inte skulle räcka till (Neurath, 2009). Föregående år 
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gjordes det inte någon utdelning för preferensaktier eller stamaktier vilket det inte heller gjorde för detta 
år. Samtidigt sjönk Re i botten med -12,5 procent och resultatet hamnade på -10 511 mkr (Swedbanks 
årsredovisning 2008, s. 1). Kontoren blev 161 stycken färre och medelantalet anställda sjönk med 2003 
stycken, trots detta blev kunderna några fler (se tabell 29). Utlåningen i Baltikum sjönk med 47 mdkr till 
171 mdkr (varav privat 81 mdkr) medan inlåningen låg på ungefär samma nivå som föregående år 103 
mdkr (107 mdkr år 2008). Året dessförinnan uppgick Baltikum till 17 procent av den totala utlåningen 
vilket föll tillbaka till 12 procent. Av antalen kontor som försvann var många av dessa i Baltikum. Totalt 
fanns det 226 kontor i Baltikum år 2009 i jämförelse med 278 år 2008. Sverige däremot gick från att ha 
419 kontor till 675 (exklusive Sparbankerna 622) samtidigt som den internationella bankrörelsen gick från 
234 kontor till 172. Likaså i den internationella bankrörelsen sjönk utlåningen från 73 mdkr till 50 mdkr. 
Syftet var att reducera riskerna och höja bankens finansiella styrka. (Swedbanks årsredovisning 2008, s. 2; 
2009, s. 2, 12; Dagens Nyheter, 2009-07-18) Kostnadskontrollen stramades åt och var en av anledningarna 
till den minskade personalomsättningen och kontoren, Swedbank tog alla chanser de kunde för att göra 
kostnadsbesparingar. Sent år 2008 efter finanskrisens utbrott sjönk Swedbanks förväntningar på sina 
utländska engagemang i botten och rapporterade om tunga nedskärningar främst i Baltikum (E24, 2008-
10-23). Totalt minskade antalet heltidsanställda med 2 571, varav 1 352 i Baltikum och 1 058 tjänster i 
den internationella bankrörelsen. Det förefaller därför uppenbart att det skedde en tillbakagång i 
internationaliseringen för Swedbank och att förväntningarna framöver var extremt låga även om Wolf 
framför i årsredovisningen att ”Vi fortsätter att verka nära de baltiska ländernas regeringar och 
riksbanker, i syfte att stödja utvecklingen av en hållbar finansiell struktur” (Swedbanks årsredovisning 
2009, s. 6, 12).  

Swedbank under finanskrisen 

  År 2008 2009 
Antal kontor 1 181 1 020 

Antal anställda 21 280 19 277 

Antal privatkunder (milj) 9,4 9,5 
Antal företagskunder (tusen) 660 670 

TABELL 29. ÖVERSIKT ÖVER SWEDBANKS EXPANSION. KÄLLA: SWEDBANKS ÅRSREDOVISNING 2008-2009 

Denna fallstudie behandlar som sagt bara åren 1995-2009 men med några få rader kan vi diskutera vad 
som hände år 2010. Estlands ekonomi såg bättre ut än på länge menade en del, främst tack vare en sträng 
penningpolitik och goda statsfinanser. Swedbank framlade i årsredovisningen för år 2009 en förhoppning 
om att Estland skulle införa euron år 2011 för att förbättra riskbilden för Swedbank, något som Estland 
också kommer att göra under år 2011. Enliga vissa såg återhämtningen i Estland till och med bättre ut än 
Sveriges sedan finanskrisen. Även Lettland och Litauen kunde göra små framsteg och därmed kunde även 
de Svenska bankerna återhämta sig något. (Bel Habib, 2010; Åkesson, 2010; Swedbanks årsredovisning 
2009, s. 4) Räntorna för privatpersoner var låga under större delen av finanskrisen och även år 2010, 
däremot ökade bankernas vinstmarginaler på räntorna med 0,5 procentenheter för att täcka kostnaderna i 
främst Baltikum (Lindström, 2009). Utefter den senaste delårsrapporten från Swedbank kunde banken 
uppvisa positiva resultat, däremot var kreditefterfrågan i Baltikum fortsatt låg. Likaså hade 
verksamheterna i Ryssland och Ukraina fortsatta bekymmer (Swedbank delårsrapport (3) 2010, s. 1-2, 5). 
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Styrelseordförande Carl Eric Stålberg fick utstå mycket hård kritik och byttes ut mot Lars Idermark (TT & 
Lindström, 2010).  

8.6 SAMMANFATTNING AV SWEDBANKS INTERNATIONALISERINGSPROCESS 
Med hjälp av diagram 14 nedan kommer Swedbanks internationaliseringsprocess nu att kort 
sammanfattas. Syftet är att skapa en enkel överblick med utgångspunkt från de tre perioderna som 
beskrivits och vad själva diagrammet visar. De faktiska siffrorna finns att tillgå i dels den empiriska 
genomgången och dels i bilaga 6. 

Under period ett i denna empiriska genomgång, mellan åren 1995-1999, pågick och slutfördes fusionen 
mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Efter 1990-talets finanskris fortgick också ett arbete 
med att reducera kostnaderna, detta tillsammans med samordningen av Föreningsbankens och 
Sparbankens kontor är några av anledningarna till varför kontoren blev så pass mycket färre liksom 
medelantalet anställda. Engagemanget på utländska marknader påbörjades vilket tillsammans med nyss 
nämnda anledningar kan förklara verksamhetens dåliga resultat. Mot slutet av perioden började en viss 
stabilitet i företaget ordnas och samtliga linjer i diagrammet började peka uppåt. 

Period två (år 2000-2007) steg åtagandegraden och engagemanget på de utländska marknaderna, således 
steg antalet privatkunder och företagskunder gradvis. Investeringarna utrikes var förmodligen en starkt 
bidragande orsak till varför resultatet till en början sjönk. Efter terrorattacken år 2001 blev den 
internationella marknaden orolig och FöreningsSparbanken, som det hette då, började få vissa bekymmer. 
Antalet kontor sjönk under hela perioden medan antalet anställda steg markant innan nämnda 
terrorattacken. I den tidigare empiriska genomgången har Internets påverkan aldrig diskuterats men i och 
med att allt fler kunder i Sverige fick tillgång till Internet samt uträttade sina enklare ärenden över Internet 
kan vi anta att detta också bidrog till att antalet kontor minskade. Medan den internationella marknaden 
var orolig sjönk medelantalet anställda fram till att åtagandet på den baltiska marknaden ökade. Bankens 
resultat sjönk fram till nämnda terrorattacken, därefter förbättrades resultatet avsevärt under de kommande 
åren. På grund av tunga investeringar på utländska marknader sjönk däremot resultatet något mot slutet av 
perioden för att därefter stiga igen. I takt med att engagemanget på den baltiska marknaden ökade så 
ökade också medelantalet anställda, särskilt efter att Hansabank blev ett helägt dotterbolag år 2005. 
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DIAGRAM 14. NÅGRA INTRESSANTA NYCKELTAL FÖR ATT SE SWEDBANKS UTVECKLING. EGEN BEARB. 

När Swedbank klev in i nästa period (år 2008-2009) drabbades omvärlden av en ny finanskris. 
Inledningsvis fortsatte Swedbank i samma takt och utökade sitt åtagande och engagemang i framförallt 
Baltikum. Vilket särskilt syns på antalet företagskunder i diagrammet. Så småningom var det dock inte 
längre hållbart och den utländska åtagandegraden sjönk. Medelantalet anställda och kontor dalade liksom 
företagets resultat. År 2009 nåddes till exempel ett nytt bottenrekord (åtminstone från och med år 1995 till 
2009) i resultatet på -10 551 mkr.  
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8.7 ANALYS AV SWEDBANKS INTERNATIONALISERINGSPROCESS 
Swedbanks internationaliseringsprocess har kantats av såväl med- som motgångar. För att analysera 
internationaliseringsprocessen kommer jag nu att ta hjälp av den begreppsapparat som presenterades i 
kapitel 3. Nyckelorden i analysen kommer att vara engagemang och kunskap. I den empiriska 
genomgången har visioner varit ett av de mest frekvent förekommande begreppen. Därav kommer också 
begreppet vision vara en nyckel för att analysera Swedbanks internationaliseringsprocess. Som tidigare 
har beskrivits i metoden, kapitel 4, kommer engagemang och kunskap att analyseras främst på antalet 
kontor och personal. I kapitel 3 beskrevs det att kunskap och engagemang var starkt bundna till varandra 
då till exempel erfarenhet kunde leda till ny kunskap som i sin tur skapade engagemang. Vice versa kunde 
engagemang på en marknad skapa ny kunskap/erfarenhet. Enligt Internationaliseringsprocessmodellen 
sker upptrappningen av engagemang och kunskap stegvis, företagen investerar långsiktigt och lite i taget. 
Vilket också betyder att modellen är dynamisk eftersom företagen kan vila på ett trappsteg om de bedömer 
framtiden som oviss. På grund av att modellen är dynamisk skapas kunskap och erfarenhet genom lärande 
eftersom det sker över tiden och kunskap samt erfarenhet är baserat på dåtid och nutid. Empirin pekar på 
flera viktiga begrepp och dessa begrepps utveckling kommer att redovisas i analysen. De begreppen är, 
typ av kunder, företagets personal och kontor, visioner, engagemang och kunskap.  

Med utgångspunkt från erfarenhet och kunskap framfördes det i den historiska återberättelsen för 
Swedbank att den internationella erfarenheten var relativt låg. I empirin redovisas också att Swedbank i 
Sverige främst har erfarenhet från privatmarknaden. I vår intervju med Professor Engwall diskuterade vi 
företagskunder kontra privatkunder där han menade att företagskunder innebar större risker bland annat på 
grund av att de tar större lån. Med hänsyn till Swedbanks erfarenheter från svenska marknaden och kanske 
främst hushållslån är det därför intressant att banken i ett par fall investerade utrikes i banker som i 
huvudsak arbetade gentemot företagskunder. Jag åsyftar då främst FIH och Kvest Bank men det är också 
intressant att affärsrörelsen i Baltikum med årens gång allt mer fokuserade på företagskunder. Swedbanks 
riskexponering ökade därför inte bara på grund av att företagskunder skapar större riskexponering utan 
också för att Swedbank kunde företagskunder lika bra som privatkunder. 

Empirin visar en intressant och tankeväckande utveckling i företagets engagemang. Efter 1990-talets 
finanskris låg Swedbank relativt lågt men det fanns visioner om att bli en storbank vilket också låg bakom 
fusionen. Som redovisas i empirin var medelantalet anställda utrikes noll under en stor del av 1990-talet 
även om det fanns samarbeten med andra nordiska banker. Förvisso var internetbanken stor men sett till 
dagens mått var den väldigt liten. År 1995 gjorde banken sitt första vinstår efter 1990-talets finanskris och 
året därpå framfördes visioner om att bli den ledande banken i Östersjöområdet. De första konkreta 
initiativen lades i Finland, Norge och Danmark men inte långt därefter även i Estland. Andelarna i den 
finska banken uppgick till först 25 procent och kort därefter 32,5 procent vilket betyder att det förvisso 
skedde stegvis men också i snabb takt. I den danska banken uppgick förvärvet till tre procent av kapitalet 
och i den estniska banken 12,5 procent vilket passar bättre in på Internationaliseringsprocessmodellen. 
1997 tog Swedbank ett steg till och investerade ytterligare 7,4 procent i den estniska banken samt 3,5 
procent i polska banken Handlowy.  

Vid år 1998 hade den estniska banken gjort en fusion med Hansabank och Swedbank passade då på att 
öka ägarandelen till 49,98 procent. Swedbanks internationella visioner och därefter engagemang i dessa 
länder gick fram i snabb takt.  Intressant är att bankens engagemang tog språngsteg med bara två års 
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erfarenhet från den Baltiska marknaden. Under samma period investerade Swedbank 25 procent av 
aktierna i den norska Sparebank 1 Gruppen som Swedbank tidigare hade samarbetat med. Visionerna på 
den polska marknaden var höga och engagemanget ökade, den tidigare 3,5 procentandelen i Handlowy 
blev sex procent. Utöver det ökade man engagemanget i Centraleuropa då ett samarbete skapades med 
Erste Bank i Österrike utan någon direkt erfarenhet från regionen.  

Swedbank fortsatte därmed att öka sitt engagemang stegvis på dessa marknader men i rask takt. 
Förväntningarna på både Baltikum och Swedbank själva fortsatte att växa. Efter knappt tre års erfarenhet 
av baltiska länder blev Swedbank majoritetsägare i Hansabank (52 procent) år 1999. Under samma år 
förvärvades 60 procent av aktierna i danska banken FIH. Förutom utökningen i Handlowy från sex 
procent till åtta procent var det inget som tydde på att förvärven under år 1999 skedde stegvis. Lägg därtill 
att processen gått snabbt så ter sig erfarenheten varit rimligtvis låg oavsett om lärandet under åren skulle 
ha varit högt. Större delen av 1990-talet bestod av kostnadsbesparingar efter finanskrisen som de nyss 
hade trätt ur. Kombinationen av kostnadsbesparingar och fusionen gör antalet kontor och anställningar 
svårbedömda. Det som dock kan konstateras är att kontoren blev färre liksom medelantalet anställda fram 
till år 1998. Från och med 1998 då engagemanget utrikes ökade utökades också kontoren och 
anställningarna markant.  

År 2000 fortsatte engagemanget då det öppnades en ny filial i Oslo. Med den nya filialen kom Swedbank 
närmare marknaden och fick det lättare att öka marknadskunskapen. Bankens ägande i Hansabank 
utökades till 57,7 procent. Hansabank i sin tur lade ett bud på den litauiska banken LTB medan 
engagemanget i Polen och Handlowy trappades ned då innehavet i banken såldes. Visionen i Polen var att 
banken kunde öka vinsterna snabbare vilket den inte hade gjort. Ägarandelen i danska FIH expanderades 
med 7,7 procent till 59,7 procent. Antalet kontor fortsatte att öka betydande samtidigt som anställningarna 
blev fler. Jag utgår ifrån att i takt med det ökade antalet kontor och personal utvecklades också lärandet 
som bildade ny kunskap. Den nya kunskapen bidrog till ökade visioner och engagemang. År 2001 ökade 
nämligen kontoren och personalomsättningen avsevärt precis som antalet kunder. Firstviewbank i 
Danmark kom och gick lika snabbt men engagemanget på den danska bankmarknaden kvarstod då 
ägarandelen i FIH utökades till 67,2 procent.  

Inför år 2002, som redovisas i empirin, var marknaden orolig vilket påverkade Swedbanks expansion. En 
liten verksamhet öppnades i Ryssland och företagskunderna såväl som privatkunderna blev fler men själva 
Swedbank i sig blev mindre på antalet kontor och personal. Nästföljande år såldes delar av Österrikiska 
Erste Bank, kanske hade investeringen inte motsvarat förväntningarna eller så hade Swedbank erskaffat 
den erfarenhet som man var ute efter. Det kan förstås ha varit så enkelt att man såg ett läge att göra en 
vinstaffär på banken. Från och med 2003 skiftade fokus från hushållslån till att inkludera företagskunder 
tydligare. Med åren ställde Swedbank allt högre krav på sig själva och utmanade sig själv vilket kan 
förklara varför detta skifte kom att ske.  

Även under år 2004 var den internationella marknaden orolig vilket ledde till minskade investeringar i 
Norden.  Ägarandelarna i FIH (Danmark) såldes av helt och hållet medan ägarandelarna i Sparebank 1 
gruppen (Norge) och Aktia Sparbank (Finland) reducerades. I årsredovisningen hette det dock att renodla 
den internationella verksamheten. Krutet ägnades istället till Baltikum och Ryssland där företagsbanken 
Kvest Bank blev helägt. Kunderna på de utländska marknaderna fortsatte allt jämt att bli fler medan 
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kunderna i Sverige låg på samma nivå under hela 2000-talet. År 2005 ökade företagets antal anställda 
utrikes medan de sjönk i Sverige, vilket betyder att det var över 1000 nyanställningar i främst Baltikum 
och därefter Ryssland. Swedbanks förväntan på engagemanget i Ryssland var högt men än högre i 
Baltikum då Hansabank blev ett helägt dotterbolag år 2005. Återigen vill jag framföra att engagemanget 
och lärandet i Swedbanks utlandsetablering sker stegvis men i synnerligen skyndsam takt. Vid det här 
laget var Swedbank ännu inte beroende av Hansabanks resultat eftersom de utgjorde en mindre del av den 
totala utlåningen men potentialen bedömdes som stor och viktig för Swedbanks fortsatta utveckling. De 
kommande två åren kom därför att präglas starkt av detta. Kontoren blev cirka 200 fler mellan åren 2005-
2007 och personalen på pricken 6000 fler. Privatkunderna ökade med omkring 0,6 miljoner och 
företagskunderna med cirka 82 000. Swedbank visade upp en viss kännedom om riskerna som 
verksamheten befann sig i på grund av Baltikum så för att reducera riskexponeringen framfördes det en 
försiktigare utlåningstakt i Baltikum.  

Under år 2007 förvarnades Swedbank av Riksbanken om att trappa ner det baltiska engagemanget. Den 
baltiska verksamheten såg sent 2007 att regionen var på väg in i en recession. Denna information var inte i 
linje med Swedbanks förväntning. Riksbankens varning samt påstående om att vara mer försiktig i 
utlåningstakten verkar inte ha påverkat Swedbank. Utlåningarna i Baltikum gick från 177 mdkr år 2007 
till 218 mdkr år 2008 och företagskunderna ökade med cirka 150 000 under samma tidsperiod. I Ukraina 
ökade utlåningen med 112 procent (i lokal valuta). Lärandet i verksamheten har med all sannolikhet sedan 
begynnelsen av internationaliseringen ökat och organisationen har blivit rikare på erfarenheter och 
kunskap. Den höga utlåningstakten och överhettningen känner vi dock igen från 1990-talets finanskris. 
Swedbank borde ha lärt sig från denna kris såväl som efter terrorattacken den 11 september 2001. På 
grund av dessa kriser började organisationen, som beskrivs i empirin, att krympa och antal anställda och 
investeringar blev mindre. Men informationen från Riksbanken och den baltiska verksamheten togs inte 
på allvar och år 2008 hade Swedbanks internationalisering ökat så pass att banken var beroende av 
resultaten i Baltikum.  

Det finns en aspekt här som är särskilt intressant. I Internationaliseringsprocessmodellen ökar 
internationaliseringen stegvis och är baserad på lärandet och engagemanget. Swedbanks engagemang har 
ökat år för år men väldigt snabbt liksom vi får anta att lärandet gjort med. Dock verkar det snarare ha varit 
engagemanget som drivit Swedbank till de flesta av investeringarna. Investeringarna i Baltikum, Ukraina 
och Ryssland skedde under kort tid med nästintill noll erfarenhet eller kunskap från dessa marknader 
däremot fanns det stora visioner om att bilda den största banken i Östersjöområdet. Den internationella 
erfarenheten var över huvudtaget liten på grund av att Swedbanks internationalisering i högre grad utgått 
från allianser och därmed inte gett operativa erfarenheter på utländska marknader. Om företaget i 
Internationaliseringsprocessmodellen upplever framtiden som oviss kan den vila på ett trappsteg som vi sa 
i kapitel 3, efter finanskrisens utbrott 2008 har vi dock kunnat se att Swedbank snarare gått tillbaka några 
trappsteg. Organisationen i Baltikum, Ryssland och Ukraina blev betydelsefullt mindre, totala antalet 
kontor vid år 2009 var den lägsta siffran på hela 2000-talet. Uteblivna inkomster omvandlades till 
övertagna tillgångar för mångmiljonbelopp som fram till idag har varit svårt att återvinna. I efterhand 
erkändes det att kunskap saknades och att engagemanget i bankens internationalisering varit för intensiv.  

Detta är ett enskilt fall som analyserats utefter Internationaliseringsprocessmodellen, det är några 
intressanta punkter som har lyfts fram som inte riktigt passar in i Internationaliseringsprocessmodellen. 
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Internationaliseringsprocessmodellen är förstås en konstruerad modell i syfte att försöka beskriva 
företagens beteende när de etablerar sig på utländska marknader (Johanson & Vahlne, 1977; 2009). Några 
av dessa punkter som kommer att presenteras nedan har däremot inte passat in. Denna studie visar tydligt 
att Swedbank har haft stora bekymmer i sin internationaliseringsprocess. Det kanske är på grund av, det 
som klargörs av Engwall & Wallenståls (1988) och Engwalls (1994) studier, att bankernas 
internationalisering är annorlunda än för industriella företag. Jag kommer nu att framföra några punkter på 
Swedbanks internationaliseringsprocess utefter Internationaliseringsprocessmodellen; (1) På grund av det 
psykiska avståndet inledde Swedbank sin internationalisering i Norden vilket stämmer med 
Internationaliseringsprocessmodellen men inträdet i Estland kom inte långt därefter och utan större 
operativa erfarenheter från utländska marknader. (2) Investeringarna var stora med ett starkt engagemang, 
men skedde inte stegvis. (3) När marknaden såg dyster ut stannade inte Swedbank upp på ett trappsteg 
utan backade flera, i Internationaliseringsprocessmodellen är internationaliseringen en ständigt pågående 
process som pekar framåt. (4) Engagemanget och speciellt visioner företrädde kunskapen vid inträdet på 
nya marknader, kapitalet och marknadsstorleken var det som lockade. Den sistnämnda punkten var också 
en av punkterna som Professor Engwall framförde i vår intervju, att bankerna idag jagar kapital istället för 
att, som förr, engagera sig på utländska marknader bara för att det ska se bra ut. Flera av dessa punkter 
känns också igen i Forsgren och Hagströms studie (2001) på Internet-relaterade företag. En punkt som 
Forsgren och Hagström presenterar är särskilt intressant och kan bedömas utifrån den empiri som 
presenterats för Swedbank i jämförelse med de andra bankerna och specifikt Handelsbankens empiri. 
Forsgren och Hagström menar att enligt Internationaliseringsprocessmodellen kommer företag inte att 
investera på en utländsk marknad om investeringen upplevs för riskabel. Men från ett företags perspektiv, 
menar Forsgren och Hagström, upplevs möjligtvis risken som högre om företaget inte investerar vilket 
tvingar den till investering. Swedbank har (som framgått) gjort ett par osäkra investeringar baserat på dess 
erfarenheter och kunskap samtidigt som dess erfarenhet från utländska marknader varit relativt lågt. 
Denna punkt diskuterades också med Professor Engwall (se också Engwall & Wallenstål, 1988 och 
Engwall, 1994) som mimetic behaviour vid företags utlandsetablering. Möjligtvis var det mimetic 
behaviour som drev Swedbank från första början, att man låg efter och var rädd för att bli omsprungen 
samtidigt som ledningen såg potentialen i att bli en större och internationell bank. Forsgren och Hagström 
diskuterar också i en studie att Internationaliseringsprocessmodellen som till en början skapats för att 
försöka förklara företags beteende med tiden blivit en norm för hur företagen bör bete sig. Därför brister 
den delvis i att förklara de punkter som presenteras här på grund av att företagen inte beter sig som de 
enligt Internationaliseringsprocessmodellen bör. 

8.8 SLUTSATS 
Syftet med denna uppsats var att beskriva Swedbanks internationaliseringsprocess med stöd av Johanson 
& Vahlnes (1977; 2009) Internationaliseringsprocessmodell. En slutsats som studien har visat är i enlighet 
med Professor Engwall & Wallenståls (1988), Engwalls (1994) och Forsgren & Hagströms (2001) studier 
att Internationaliseringsprocessmodellen delvis stämt in på Swedbanks internationaliseringsprocess. 
Swedbank har stegvis utökat sina investeringar på utländska marknader men snabbt och under en relativt 
kort tid. Kunskap som tillsammans med engagemang skall driva processen framåt har delvis passat in i 
beskrivningen men det framgår tydligt att det har varit visioner som istället har drivit utvecklingen. Det 
psykiska avståndet har inte påverkat investeringsgraden nämnvärt utan strategin med allianser som med 
tiden utvecklats till Swedbanks dotterbolag verkar ha varit aktuell oavsett marknad. Enligt 
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Internationaliseringsprocessmodellen kan företag stanna till om de bedömer framtiden som oviss. När 
finanskrisen bröt ut tvingades dock Swedbank att backa och minska sitt engagemang på utländska 
marknaderna. Detta är några av de punkter som också lyfts fram i analysen.  

Swedbanks visioner har som nämnts varit drivkraften samtidigt som kunskapen har varit bristfällig. 
Empirin visar att det fanns signaler om att en kris skulle kunna uppstå mot slutet av 2000-talet. 
Riksbanken såväl som den baltiska verksamheten tillhandahöll varningar. Trots informationen valde 
Swedbanks ledning att inte lyssna vilket betyder att antingen passade inte informationen ledningens egna 
visioner eller så fanns det krav, möjligtvis från andra aktörer, som gjorde att ledningen inte ville ta åt sig 
av informationen. Naturligtvis kan inte ett företag besitta all kunskap, detta innebär att en viss osäkerhet 
alltid kommer att infinnas. Framförallt kommer det alltid att finnas en obalans i kunskapen på grund av att 
det inte finns någon kunskap om framtiden. Vilket i sin tur ligger till själva grunden för 
Internationaliseringsprocessmodellen, att reducera osäkerheter framförallt när det kommer till framtida 
risker. För att bilda kunskap och söka information visar studiens empiri att Swedbank har drivit sin 
internationalisering främst via allianser. Genom sina relationer och sitt nätverk har Swedbank sedan sökt 
information för att reducera riskerna.  Men till följd av att det har varit visioner som drivit företagets 
internationalisering har kunskapen varit sekundär och därmed bidragit till en högre osäkerhet. Det 
kommer som sagt alltid att finnas en obalans i den kunskap som företaget besitter och den kunskap som 
företaget inte besitter, ofta sammanknutet med framtiden. Därför finns det frågetecken i Swedbanks 
agerande i fråga om kunskap – vilken kunskap kände ledningen till att den inte besatt och vilken kunskap 
kände ledningen inte till att den inte besatt? Den sistnämnda frågan kommer alltid att finnas då ingen kan 
se in i framtiden. Däremot kan företag reducera osäkerheter bland annat genom det som 
Internationaliseringsprocessmodellen representerar till exempel inkrementella förändringar. 

Studiens slutsats utesluter inte att Swedbank i framtiden kan ha god nytta av sina investeringar på de 
utländska marknaderna, såväl i Baltikum som i Ryssland och Ukraina. Däremot visar denna undersökning 
att det finns normer från Internationaliseringsprocessmodellen som kunde applicerats i Swedbanks 
internationalisering för att reducera riskerna, bland annat med försiktigare utlåningstakt och med högre 
grad av inkrementella investeringar.  
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9. GEMENSAMT SLUTORD  
Det mest intressanta vi kan dra slutsats om i denna bok är att det finns en viss variation i Sveriges fyra 
storbankers internationaliseringsprocess. Handelsbanken, Nordea och SEB har varit de tre banker som 
bäst passat in på Internationaliseringsprocessmodellen medan Swedbank bara till viss mån gjort det. 
Handelsbanken har skapat en bra grund i form av erfarenhet som företaget sedan genom en lärande 
process över tiden bildat nya kunskaper. Swedbank å andra sidan har haft mindre erfarenhet men med stor 
optimism trätt in på utländska marknader för att sedan snabbt utökat sitt åtagande. Även SEB har haft ett 
högt åtagande på utländska marknader men inte i lika hög mån som Swedbank. Medan andra banker 
bromsade in under senare 2000-talets finanskris fortsatte Nordea expandera och utöka sitt engagemang på 
utländska marknader.  

En annan intressant punkt som studierna påvisat är att bankerna visat ett tydligt mimetic behavior där 
Handelsbanken i flesta fall först gjort inträde på en marknad (bland annat Baltikum, Polen och Shanghai) 
för att därefter se de andra tre storbankerna haka på. Det är också intressant att Handelsbanken lämnade 
sina åtaganden i Baltikum relativt tidigt medan de andra tre bankerna utökade sitt åtagande i regionen. 
Handelsbankens beslut baserades på sin kunskap om att marknaden var osäker medan de andra bankerna 
pressade varandra och bar på visioner om en lukrativ marknad för framtiden. Enligt 
Internationaliseringsprocessmodellen finns det en form av balans mellan kunskap och åtagande. Om 
åtagandet är högt så är kunskapen hög medan om åtagandet är lågt så är kunskapen låg. Vi kan dock 
konstatera att det inte riktigt alltid ter sig vara så och att det är vanligare att bankernas åtagande är högre 
än bankens kunskap (baserat på vårt empiriska underlag). Till och med i Handelsbankens fall, som är den 
bank som främst av dessa fyra banker utvecklats inkrementellt, har åtagandegraden i vissa fall höjts 
snabbt. Handelsbanken är också den bank som klarat sig bäst igenom lågkonjunkturer och finansiella 
kriser (i omvärlden). Vi tolkar detta som att inkrementella strategier därför ter sig vara önskvärda vid 
internationalisering och bör vara en norm även om det i praktiken inte alltid sker så. 

9.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Eftersom detta arbete har fokuserat kring koncernens internationella åtagande, händelser och aktiviteter av 
större slag kan ytterligare fördjupning göras inom varje enskild division samt fördjupning i varje etablerat 
land. Detta för att mer detaljerat se hur åtagandet och internationaliseringen gått till och utvecklats under 
tidsperioden. Denna studie har baserats på sekundär data vilket betyder bankernas kunskap är baserat på 
antaganden utefter årsredovisningar, tidningsartiklar med mera. Därför vore det intressant med en studie 
baserad på primär data för att gå närmare in på vilka förväntningar och vilken kunskap bankerna besatt. 
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BILAGA 1. INTERVJU MED UNIVERSITETSLEKTOR PETER THILENIUS 
Uppsala Universitet, 2010-12-08  

* Vilket är ditt specialområde?  

- Marknadsföring,  just nu är det fokus på banker och deras internationalisering.  

* Hur länge har du forskat om företags internationalisering?  

- Ca 20 år.   

* Har bankers internationalisering studerats på ett övergripande sätt sedan 1995 (Rolf Marquardts tid)?  

- Näe, faktiskt inte. Lite inom ekonomisk historia men inte svenska banker och inte internationalisering.   

* Ska vi titta på koncern och moderlaget?  

- Jättesvårt att svara på. Om vi tittar på förhållandet MB och DB, det kan vara så att DB har en viktig roll 
och styr och ställer, eller så är det övriga verksamheten som styr och ställer.  

* Fokus på Internationaliseringsprocessmodellen, den ursprungliga el den reviderade?  

- Internationaliseringsprocessmodellen är väl etablerad i Uppsala. Jag är för den men den behöver nog 
utvecklas. Det är ett speciellt tänk. Förändrade marknadssituationer påverkar tänket, den gäller för en viss 
situation. Det finns en tröghet i internationaliseringen som ligger i begränsade resurser och felaktiga beslut 
fattas. Den ursprungliga passar mig bättre. I den utgår man ifrån att det finns en mängd kunskap, och så 
finns det en liten speciell kunskap som man inte kan föra över på papper och den kan man endast få av 
erfarenhet. Resonera gärna om båda i er analys. De hänger ihop. Den ursprungliga är en process-modell 
som försöker beskriva vad som pågår. Den har startat, den har inte slutat.  

* Skulle du säga att svenska banker använder sig av Internationaliseringsprocessmodellen?  

- Näe, det tror jag inte, banker gör nog som de vill. Det som kan upplevas är att brist på resurser och brist 
på möjlighet att agera.  

* Vad är kunskap?  

- Det är en svår fråga, det vet vi inte. Det handlar om en förmåga att organisera verksamheten, inte den 
individuella kunskapen. Kunskap är svårt! Kunskapen i sig är ointressant, det är i sitt sammanhang som är 
intressant. Här handlar det om att kunna praktisera det, effektivisera, lösa problem, leda och handla. Oftast 
brist på kunskap leder till att man aktiverar sig. Man har en brist på kunskap i internationalisering, man 
försöker hitta information, vad gör man för att lära sig? Behovet av att hitta information är en indikation 
på att man behöver kunskap.  

* Engagemanget är lätt att visa genom att se var resurser har använts. Men kunskapen, hur ser man det?  
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- Vi ska dock fundera på vad vi behöver och vad vi har i kunskapsväg. Om man upplever en obalans i 
kunskapsinnehavandet, vi får inte nöja oss med den kunskap vi har utan låter kunskapsinhämtningen 
fortsätter. Här pågår en kunskapsuppbyggnad vilket är viktigt. Det är mer intressant att titta på den 
processuella utvecklingen i kunskapsutvecklingen, hur man jobbar med sin kunskap. Man kanske samlar 
på fel sorts information. Man måste ta hänsyn till specifika situationer då olika marknader ser olika ut i 
olika länder. Om då gör på samma sätt el på olika sätt el tvingas att göra på olika sätt, så gäller det att 
skaffa kunskap och hur den skall användas.  

* Ska vi bara utgå från Johansson och Vahlne som referenser el ska vi även ha med kritiken och kritik om 
kritiken?  

- Det beror på vad vi väljer för enskilda frågeställningar? Det är bra att visa att det har pågått en debatt. 
Såklart det alltid finns avvikelser från en teoretisk modell.  

Vad gör de för att ta sig utåt på en internationell marknad? Beslut, händelser, aktiviteter? Försök att pussla 
ihop i en kronologisk ordning. Då har man en grovt ramverk och sedan lyfter upp något.  

Det är intressant att titta på vilka aktiviteter banken har gjort under åren, vilka resurser i form av insatser, 
personal som banken har gjort. Stirra er inte blinda på siffrorna. Fokusera på den internationella 
händelseutvecklingen, vad har hänt? Vad har gjorts? Jobba med beskrivningen av händelseförloppet så att 
det blir en så bra berättelse som möjligt. Behöver inte vara strömlinjeformad, det är en berättelse, inte en 
redogörelse för sanningen.  

* Var inte relationer lika viktiga 1995 tidigare som nu?  

- Det går mode i vilka analysverktyg el verktyg som används. T.ex. nätverk, nu är det inte föreningar el 
klubbar som gäller, nu är det nätverk som är inne. Man väljer olika ord, det är samma sak. För 50 år sedan 
kallades det för fackföreningar och intresseföreningar. För 150 år sedan kallades det för bondeföreningar. 
Det som är viktigt för oss är vilka relationer finns mellan olika aktörer. Förhållandet mellan bankmannen 
och kunden har nog alltid varit detsamma. Det har alltid funnits en ind. Syn på bankkunden. Relationer har 
alltid funnits.  

Bra att använda som begrepp för att analysera.  
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BILAGA 2. INTERVJU MED PROFESSOR LARS ENGWALL  
101216 kl 1030, Ekonomikum, Uppsala Universitet  

* Varför fastnade du för bankforskning?  

- En tidpunkt när avregleringar började, ett naturligt experiment, hur skulle banker hantera avregleringen 
och den nya teknologin. Sökte anslag och gjorde studier t.ex. internationalisering.  

Det är en intressant marknad just för att det är så koncentrerat. I det här projektet ingick även Eva 
Wallenstedt som tittade på fusioner. Lokala banker som jagar mindre banker, köpte upp nät. Kontorsnät är 
intressant och viktigt för att få lokal förankring.  Blev dock lite omodernt på 90-talet. Vårda kontorsnäten!  

* Vad har du att säga om bankerna då och idag?  

- Ja, de har bränt fingrarna, har lärt sig en del. Hela systemet är förändrat, i bankkrisen kunde Sverige 
hantera det lite bättre än andra länder. Bankkriskommitén har skrivit en hel del om bankkriserna från 90-
talet. En ökad internationalisering och utvecklingen av de elektroniska har påverkat och förändrat. 
Beteendet mot kunderna har förändrats. Från personlig service till mer internetbaserad service.  

* Vad tycker du om Internationaliseringsprocessmodellen? Din syn?  

- Jag har prövat Internationaliseringsprocessmodellen och vad det var frågan om vad att den behövde 
nyanseras. Poängen är vad det är för slag av verksamhet som spelar roll. Succesivt engagemang kan man 
se men inte det kulturella avståndet. Att ha kontor på flera ställen i världen kan ses som skyltfönster för 
hemmaplan. Visa att vi finns. Det traditionella är dock att man vill få nya kunder. Nu har det gått över till 
en strukturrationalisering.  

* Ser du några likheter mellan årtalen?  

- Man tycker ju att organisationer skall lära sig men det blir ju hela tiden påfyllning. Gamla stötar byts 
dock ut till nya. Den senaste krisen var inte en 30-talskris och det beror på att den ekonomiska politiken 
har förändrats.   

* Vilken bank anser du ha den bäst byggda organisationen för utlandsetablering och förutsättningar för att 
lyckas? Varför?  

- Ser man på utfallet så är det Handelsbanken. Det är den konservativa företagskulturen som resulterat i 
detta. Nordea har fungerat hyfsat. Problembankerna är SEB och Swedbank, de hetsade varandra. 
Handelsbankens decentraliserade organisation har haft god nytta. Har skyndat långsamt. Nordea är 
förvånansvärt framgångsrika, kunna bygga en relativt nordisk bank men klart att det har varit svårigheter.  

* Har du stött på några hinder för banker i sin etableringsprocess?  

- De kulturella barriärerna och kunskap om marknaderna som utgjort de stora hinderna.  
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* Finns det någon skillnad mellan företags kontra bankers internationaliseringsprocess? Eller ser 
processen likadan ut?  

- Den största skillnaden går banker in på marknader där det finns kapital, företag går in där det finns 
kunder.   

* Vad har du för åsikter kring de tre parametrarna commitment, kunskap och förtroende, enligt 
ursprungsmodellen och den nya reviderade.  

- Internationaliseringsprocessmodellen fungerar olika i olika sammanhang.   

* Sekundärdata styr lite vad för information som presenteras. Finns det några fördelar med att utnyttja 
sekundärdata?  

- Det är inte alltid företagets vy som syns. Det finns alltid några som kommenterar det som skrivs. ÅRL 
innehåller heller inte helt fri text. I slutändan spelar det roll vad man har för ägare i bakgrunden.  

* Finns det skillnader i internationaliseringsprocessen om man jämför 80- och 90-talet med nutid?  

- Den här internationaliseringen ser annorlunda ut än den som skedde på 80- och 90-talet, det här är mer 
en marknadsexpansion mot den tidigare som var mer ett skyltfönster. Det har även kommit nya 
restriktioner och lagregleringar som kan ha påverkan på internationaliseringen, det påverkar bankernas 
beslut.   

Swedbank är en relativt ny fusion som inte har en riktig företagskultur.  

SHB hade sin smäll på 60-talet i och med valutaregleringar. En decentraliserad organisation sjösattes. 
Oktogonen som innebär avsättning till personalstiftelsen varje år det går bättre. De har varit lite 
försiktigare.  

SEB har haft sina problem då de var en fusion av SE-banken och Skandinaviska och detta har skett på 70-
talet och kulturen har inte satt sig.  

Nordea har sin fusions-tradition och lyckats hyfsat bra med kulturkrockar.   

Banker har lidit stora förluster vid utlandsetableringar. De kan inte marknaden och saknar alltså 
marknadskunskap och detta kostar. Det är bättre att köpa en existerande bank som har en kundstock än att 
jaga egna kunder. Då åker man på att få de kunder som inte är AAA-kunder. Det är även svårt att värdera 
ett bankköp. Vid fusioner skall två kulturer mötas vilket är svårt att integrera. Kunskap och information är 
A & O. En oro om vad som skall hända. Måste ligga i framkant, vill inte tappa i storlek. Kan bli 
omsprungen av andra banker. Det är en skillnad i internationaliseringen. Detta är mer en 
marknadsexpansion. Nu vill man ha en ökad kundbas. Det finns även en rädsla att om inte vi tar dem så 
kommer någon annan att göra det, tit for tat.  

Attityder förändras. Som privatkund kan man ny ha flera banker än en. Det är lättare att byta. Företag 
önskar även flera förbindelser. Som bank gäller det att inte bli ”sittandes Svarte Petter”.  
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BILAGA 3. TABELLER MED NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKEN 
Tabellerna avser nyckeltalen, kontor och anställda, för Svenska Handelsbanken AB mellan åren 1995 – 
2009. De innehåller samtliga länder i vilka Handelsbanken har befintlig verksamhet under året som avses. 
Informationen för nyckeltalen är tagna från respektive års årsredovisningar och avser medelantalet 
anställda för året. 

Förkortningar: 
 D = Dotterbolag 
 F = Filialkontor  
 R = Representantkontor 

 

 

 

 

 

 

År 1995       
Land  Kontor Anställda     
Sverige 488 6289     
Norge 12 243     
Finland 7 197     
Danmark 1 95     
Storbritannien 3 251     
Luxemburg 1 80     
Singapore 1 39     
Australien 1 4     
Hongkong 1 45     
Tyskland 2 39     
USA 1 89     
Frankrike  1 11     
Spanien 1 3     
*Div. kontor  10     
* Estland(R), Kina(R), Japan(R), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R)    

År 1996        
Land Kontor Anställda      
Sverige 479 6133      
Norge 13 254      
Finland 10 341      
Danmark 1 116      
Storbritannien 3 225      
Luxemburg(D&F) 1 77      
Tyskland(F) 2 42      
USA(D&F) 1 86      
Singapore(D&F) 1 48      
Hongkong(F) 1 48      
*Div. kontor  28      
        *Estland(R), Japan(R), Kina(R), Polen(R), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(D)  
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År 1997       
Land  Kontor       Anställda     
Sverige 485 6898     
Norge 15 279     
Finland 12 345     
Danmark 3 131     
Storbritannien 3 209     
Luxemburg(D&F) 1 75     
Tyskland(F) 2 40     
USA(D&F) 1 87     
Singapore(F) 1 47     
Hongkong(F) 1 45     
*Div. kontor  28     
       *Estland(R), Japan(R), Kina(R), Polen(R), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(D) 

År 1998      

Land Kontor Anställda    
Sverige 480 7142    
Norge 15 295    
Finland 15 402    
Danmark 3 159    
Storbritannien 3 214    
Luxemburg(F) 1 77    
Tyskland(F) 2 40    
USA(F) 1 88    
Singapore(F) 1 48    
Hongkong(F) 1 47    
*Div. kontor  34    
      *Estland(R), Kina(R), Polen(R), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(R) 

År 1999       

Land                           Kontor                                     Anställda     
Sverige 465 7115     
Norge 22 320     
Finland 16 422     
Danmark 5 144     
Storbritannien 3 203     
Luxemburg(D&F) 1 81     
Tyskland(F) 2 41     
USA(D&F) 1 88     
Singapore(F) 1 43     
Hongkong(F) 1 35     
*Div. kontor  28     
       *Estland(R), Belgien(R), Kina(R), Polen(R), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(D&R) 
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År 2000        

Land Kontor Anställda      
Sverige 460 7004      
Norge 25 504      
Finland 20 465      
Danmark 7 150      
Storbritannien 4 145      
Luxemburg(D&F) 1 83      
Tyskland(F) 2 39      
USA(F) 1 82      
Singapore(F) 1 37      
Hongkong(F) 1 24      
*Div. kontor  41      
        *Estland(R), Belgien(R), Kina(R), Polen(R), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(F&R), Österrike (F) 

År 2001       

Land   Kontor   Anställda     
Sverige 458 7276     
Norge 27 525     
Finland 28 532     
Danmark 32 445     
Storbritannien 6 143     
Luxemburg(D&F) 1 78     
Tyskland(F) 2 41     
USA(F) 1 86     
Singapore(F) 1 37     
Hongkong(F) 1 23     
*Div. kontor  53     
       *Estland(R), Kina(R), Polen(D), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(F&R), Österrike(F) 

År 2002        

Land      Kontor      Anställda      
Sverige 456 7575      
Norge 27 554      
Finland 28 577      
Danmark 33 558      
Storbritannien 8 159      
Luxemburg(D&F) 1 76      
Tyskland(F&F) 2 58      
USA(F) 1 87      
Singapore(F) 1 36      
Hongkong(F) 1 25      
*Div. kontor  47      
        *Nederländerna (F), Kina(R&R), Polen(D), Ryssland(R), Schweiz(R), Taiwan(R), Spanien(R), Frankrike(R&F), Österrike(F) 
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År 2005            

Land   Kontor  Anställda          
Sverige 455 7228          
Norge 37 569          
Finland 36 542          
Danmark 35 461          
Storbritannien 20 248          
Luxemburg (D&F) 1 72          
Tyskland (F&F) 2 50          
USA (F) 1 81          
Singapore (F) 1 39          
Hongkong (F) 1 26          
Polen (D) 1 28          
*Div. kontor 12 51          
             
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2003           

Land  Kontor  Anställda         
Sverige 453 7194         
Norge 28 530         
Finland 30 553         
Danmark 33 500         
Storbritannien 10 165         
Luxemburg (D&F) 1 76         
Tyskland (F&F) 2 57         
USA (F) 1 84         
Singapore (F) 1 35         
Hongkong (F) 1 24         
*Div. kontor  40         
           *Nederländerna(F), Kina(R), Polen(D), Ryssland(R), Schweiz(F), Taiwan(R), Spanien(R),  
Frankrike(F&R), Österrike(F) 

År 2004           

Land               Kontor                  Anställda         
Sverige 453 7100         
Norge 34 530         
Finland 35 533         
Danmark 36 464         
Storbritannien 15 201         
Luxemburg (D&F) 1 73         
Tyskland (F&F) 2 50         
USA (F) 1 82         
Singapore (F) 1 38         
Hongkong (F) 1 25         
Polen (F) 1 29         
*Div. kontor  25         
           *Nederländerna(F), Kina(R&R), Ryssland(R&R), Schweiz(F), Taiwan(R), Spanien(R),  
Frankrike(F&R), Österrike(F) 
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År 2006            

Land Kontor     Anställda          
Sverige 457 7256          
Norge 42 623          
Finland 36 572          
Danmark 37 475          
Storbritannien 26 292          
Luxemburg (D&F) 1 79          
Tyskland (F&F) 2 41          
USA (F) 1 82          
Singapore (F) 1 40          
Hongkong (F) 1 26          
Polen (D) 3 38          
Ryssland (D&R) 2 33          
*Div. kontor  31          
*Indien(R) , Nederländerna(F), Estland (F), Kina(F&R), Schweiz(F), Taiwan(R), Spanien(R&R),  
Frankrike(F,F&R), Österrike(F) 

 
År 2007             

Land   Kontor   Anställda           
Sverige 461 7543           
Norge 46 692           
Finland 44 632           
Danmark 39 522           
Storbritannien 42 380           
Luxemburg (D&F) 1 91           
Tyskland (F) 4 46           
USA (F) 1 86           
Singapore (F) 1 40           
Hongkong (F) 1 28           
Polen (D) 7 57           
Ryssland (D&R) 2 46           
*Div. kontor  46           
*Malaysia(R) Indien(R), Nederländerna(F&F), Estland (F), Kina(F&R), Schweiz(F), Taiwan(R), 
Spanien(F,F&F), Frankrike(F&F), Österrike(F) 

 
År 2008              

Land  Kontor Anställda            
Sverige 461 7715            
Norge 48 755            
Finland 45 647            
Danmark 54 615            
Storbritannien 56 516            
Luxemburg (D&F) 1 100            
Tyskland (F) 7 60            
USA (F) 1 87            
Singapore (F) 1 40            
Hongkong (F) 1 32            
Polen (D) 11 100            
Ryssland (D&R) 2 58            
*Div. kontor  108            
              *Lettland (F) , Malaysia(R) Indien(R), Nederländerna(4xF), Estland (F), Kina(F&R), Schweiz(F),  
Taiwan(R), Spanien(F,F&F), Frankrike(F&F), Österrik e(F) 
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År 2009               

Land  Kontor  Anställda             
Sverige 461 7502             
Norge 48 772             
Finland 45 624             
Danmark 53 750             
Storbritannien 62 574             
Luxemburg (D&F) 1 100             
Tyskland (F) 7 63             
USA (F) 1 80             
Singapore (F) 1 36             
Hongkong (F) 1 31             
Polen (D) 7 86             
Ryssland (D&R) 2 63             
*Div. kontor  140             
*Lettland (F),Litauen(F),Malaysia(R), Indien(R), Nederländerna(5xF), Estland (F), Kina(F&R),  
Schweiz(F), Taiwan(R), Spanien(F&F), Frankrike(F&F), Österrike(F) 
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BILAGA 4. TABELLÖVERSIKT NYCKELTAL FÖR NORDEA ÅREN 1995-
2009 

År 1995 1996 1997 

Antal kontor 323 281 272 
Antal Anställda 7124 7317 7354 
Antal kunder/företag 3,5 milj / 140' 3,5 milj / 130' 3,5 milj / 95' 
Rörelseresultat 6746 milj kr 7432 milj kr 6029 milj kr 
 

År  1998 1999 2000 

Antal kontor 766 742 1256 
Antal Anställda 19741 18896 19300 
Antal kunder/företag 6,5 milj / 400' 6,5 milj / 400' 9 milj / 600' 
Rörelseresultat 8145 milj Mark 1386 milj Eu 2435 milj Eu 
 

År 2001 2002 2003 

Antal kontor 1245 1240 1240 
Antal Anställda 39700 34600 33978 
Antal kunder/företag 11milj / 960’ 10 milj /  960’ 11 milj / 960’ 
Rörelseresultat 1928 milj Eu 1547 milj Eu 1812 milj Eu 
 

År 2004 2005 2006 

Antal kontor  1198 1198 1198 
Antal Anställda 30380 28929 29248 
Antal kunder/företag 10 milj / 1 milj 9,4 milj / 960' 9 milj / 960' 
Rörelseresultat 2745 milj Eu 3048 milj Eu 3808 milj Eu 
 

År 2007 2008 2009 

Antal kontor 1300 1357 1357 
Antal Anställda 31721 34008 33347 
Antal kunder/företag 10 milj / 700' 10 milj / 700' 10 milj / 700' 
Rörelseresultat 3883 milj Eu 3396 milj Eu 3075 milj Eu 
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BILAGA 5. DIAGRAM FÖR NYCKELTALEN FÖR NORDEA ÅREN 1995-
2009 

 

 

 Antal kontor  Antal anställda Antal kunder  Rörelseresultat 
1995 323 7124 3500   
1996 281 7317 3500   
1997 272 7354 3500  
1998 766 19741 6500  
1999 742 18896 6500 1386 
2000 1256 19300 9000 2435 
2001 1245 39700 11000 1928 
2002 1240 34600 10000 1547 
2003 1240 33978 11000 1812 
2004 1198 30380 10000 2745 
2005 1198 28929 9400 3048 
2006 1198 29248 9000 3808 
2007 1300 31721 10000 3883 
2008 1357 34008 10000 3396 
2009 1357 33347 10000 3075 

 



 

 

133 

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV UTVALDA NYCKELTAL, SWEDBANK 
Baserad på bankens årsredovisningar 
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P*=Privatkunder, F*=Företagskunder. Kontor och Anställda är efter medelantal. Privatkunder och företagskunder är efter antal. 


