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1

Sum
mmera
ande sllutsatsser och
h förslaag

1.11

God
dkänd krriskomm
munikatiion - Förrtroendeet för
sam
mhällsvik
ktiga fun
nktioner upprättthölls

De ssvenska finan
nsaktörernass kriskommu
unikation und
der finanskriisens akuta sskede får god
dkänt,
efterrsom slutressultatet blev att
a Sverige un
ndvek en fulllt utvecklad finanskris. D
Däremot utve
ecklade
sig d
den åtföljand
de lågkonjun
nkturen till en
n djup makro
okris. Ett und
dantag är doock Swedbank
k där
kom
mmunikativa misstag med
dverkade till en förtroend
dekris för ban
nk och lednin
ng.
God
d kriskommu
unikation förrutsätter god
da åtgärder och det är en allmän uppfa
fattning att de
d
sven
nska offentlig
ga aktörerna
a skötte krish
hanteringen mycket
m
bra. Det är utomoordentligt va
anligt att
”skyylla” på komm
munikatione
en när något går snett. Så
ådana tenden
nser fanns exxempelvis ho
os
Sweedbanks dåva
arande ledniing. Men oftaast finns brissterna i dåliga beslut ellerr otillräckliga
a
åtgäärder.
Gen
nerellt sett fö
örefaller det som
s
att kom
mmunikationeen fungerade
e bäst där den
n var en inte
egrerad
del aav verkställa
ande ledninge
ens ”krisstraategi” med ko
orta beslutsvä
ägar och syn
nkroniserade
bud
dskap. När ko
ommunikatörerna fått ”up
pp f arten” efter
e
Lehman
n-kraschen aggerade de snabbt och
proffessionellt med
m transpare
ens som ledsstjärna. De deeltog i nära samarbete
s
m
med ledningsp
personer
och specialister i organiserad
de ”kristeam
m”. De löste ko
ommunikationsproblemeen pragmatisskt
efterrhand de upp
pkom under tidvis extrem
mt osäkra och
h svåra förhå
ållanden.
Den
nna övergrip
pande slutsats motsäger d
dock inte att det fanns briister och finn
ns utrymme för
förb
bättringar i fllera kommun
nikativa avseeenden.

1.2
2

Brisstande ko
ommun
nikation om risker och oosäkerheeter

Med
d facit i hand
d kan vi konsttatera att kom
mmunikationen om utve
ecklingen av rriskerna,
osäk
kerheterna och krishoten
n – före det aakuta krisskedet – var bristfällig. Det äär de ”vanlig
ga
periioderna”, de som ligger fö
öre och undeer upptrappn
ningen av krisshoten, som är de viktiga
a
förtrroendebygga
ande periode
erna. Det är d
då legitimitetten, kompete
ensen, transpparensen och
h
inteegriteten ska arbetas in i förtroendeka
f
apitalet. Det är då man sk
ka vaccinera sin organisa
ation med
god förtroendesk
kapande kom
mmunikation
n som när deet hettar till kan
k hålla krisssmittan borta. Har
man
n byggt upp detta
d
skydd har
h man bätttre förutsättn
ningar att få komma
k
till taals, få ut sina
a
bud
dskap och få dem
d
tolkade på ett korrekkt sätt, när krishoten
k
esk
kalerar och m
media sätter agendan.
a
Det står också kllart att egenttligen ingen aaktör eller beedömare försstod likviditeetsriskerna och
o
sam
mbanden med
d förtroendett för bankern
na och därmeed inte hellerr kunde komm
mmunicera
föreebyggande om
m denna vita
ala orsaksked
dja.
n har utveck
Rikssbanken och även Finanssinspektionen
klat ett konce
eptuellt bra säätt att beskriiva
utveecklingen av osäkerhet occh risk. Det äär kanske någ
got subtilt fö
ör media och mindre insa
atta i
finaansmarknadeernas skeend
den. Men gen
nom ett stand
dardiserat sp
pråk och ordvval, som går att
a
variiera i takt meed den faktisk
ka utvecklinggen på mark
knaderna, lyckas man med
d det svåra att
a
sam
mmanfatta och göra förändringar tydliiga i några få
å ord. Men de
et är också up
uppenbart attt
Rikssbankens och
h Finansinsp
pektionens sttabilitetsbudskap inte rik
ktigt bet, vilke
ket företrädarre är
självvkritiskt med
dvetna om. Många
M
uttryccker det som
m att vi ”borde
e kanske ha ttagit i ännu mer
m om
risk
kerna i t ex Ba
altikum”.
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En ffrågeställning som vållar oss och andrra huvudbry
y är användniingen av det centrala beg
greppet
stab
bilitet. Hur ku
unde Riksba
anken påstå aatt det svensk
ka finanssysttemet var staabilt när denn
na
stab
bilitet i själva
a verket var konstgjord
k
m
med aldrig tid
digare skådad
de stödmiljarrder? Och i samma
andetag medge i uttalanden att nu fungeerar det svensska finanssysstemet endasst tack vare det
d
offentligas stöd??
Vi m
menar att de varningar
v
om
m en betydan
nde, successiiv förändring
g i risklandskkapet som
Rikssbanken och Finansinspe
ektionen sign
nalerar under 2007 och 2008
2
inte fån
ngas upp tillrräckligt
tidiggt och tydligtt i bankernass egen komm
munikation. Bankerna,
B
me
ed samhälletts främsta ko
ompetens
för aatt bedöma risker,
r
bör rim
mligen ha haaft ännu bättrre och tidigare informatioon om utvecklingen
av riiskbilden. Men
M man gjorde val som aalltför länge tonade
t
ned riiskerna och ööverbetonade det
posiitiva. Men det finns skillnader mellan
n bankerna, vilket framgå
år av analyseen.
Ban
nkernas riskb
beskrivningarr är inte särsskilt bra. Därr finns mycke
et informatioon, men litet
kom
mmunikation
n. Under perioden sker beetydande skä
ärpningar av riskinformattion med nya
a Basel
II-reegler och EU
U:s transparensdirektiv. B
Basel II resullterar i väldig
ga informatioonsdokumen
nt som
ytterst få speciallister är förm
mögna att ta ssig igenom. Därför
D
kan man
m också frååga sig hur mycket
m
tran
nsparensen i praktiska terrmer egentliggen ökade.
Men
n problemet är på sätt och
h vis större i kvartalsrapp
porterna som
m vi granskarr under perio
oden.
Risk
kinformation
nen är splittrad, mager, teeknisk och sa
aknar kontin
nuitet. Hänviisningar till helt
h
andra dokumentt är legio. De
et är icke kom
mmunikativt. Kvartalsrap
pporterna är i särklass de
en
viktigaste komm
munikationen
n för alla gran
nskare som ska
s värdera företaget,
f
intte minst med
dia och
aktieägare.
Vi syynar också anpassningen
a
n i kvartalsraapporterna till EU:s krav i transparen
nsdirektivet om
o
besk
krivningar avv materiella risker
r
och ossäkerheter. Vår
V slutsats är att bankern
na inte lever upp till
tran
nsparensdirek
ktivets inten
ntioner, även om det finnss skillnader dem
d
emellan
n.

GÄRDER
ÅTG
 Riksbankeen och Finan
nsinspektion
nens definitio
on av stabilite
et är inte braa, enligt vår mening,
m
och krävver ett utveck
klat kommun
nikativt konccept. Även stabilitetsrappporterna skullle
behöva ett
e annorlun
nda kommun
nikativt konceept för att få större genom
mslagskraft. Man kan
behöva överväga
ö
korrtare rapportter och snabb
bare rapportering, typ upppdateringarr och
kommen
ntarer när vä
äsentliga föräändringar sk
ker, tydligare signalering m
med enklare
e
symboleer för att få medias
m
uppm
märksamhet.
 Bankerna
a bör förbättrra sina beskriivningar av risker
r
och osäkerheter. Frramför allt saknas en
lättbegriplig koncepttuell ”story” för hur riskeer och osäkerrheter utveckklas över tid som
därmed sammanfatttar och överssätter den sto
ora volymen av tekniska ooch detaljera
ade
beskrivn
ningar som publiceras
p
reggelbundet. Detta
D
arbete skulle
s
kunnaa drivas i sam
marbete (
t ex geno
om Bankföre
eningen) elleer i konkurrens. Längre tiidsperspektivv kan kasta ljjus över
finansseektorns cykle
er vilket skullle bidra till kunskaperna
k
om den finaansiella stabilitetens
förutsätttningar. Fråg
gan kan varaa enkel: Vad befinner
b
vi oss
o på branscchens
konjunk
kturkurva? Även
Ä
likviditeetsproblemattiken skulle kunna
k
belysaas i ett individ
duellt
eller kolllektivt stabillitetsperspekktiv.
 Beskrivningarna av rissker och osäkkerhet i delårsrapportern
na borde förbbättras och samlas på
ett ställee. Visserligen
n är materian
n komplicera
ad, men med hänvisningeen till punkte
en ovan,
saknas lättbegriplig
l
information i dessa centrrala värderin
ngsdokument
nt. En tanke är
ä att
arbeta med
m olika sym
mboler, typ b
barometer- eller temperaturskalor.
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1.3
3

Brisstande ku
unskapeer i samh
hället om
m det fin
nansiella
systeemet

Att R
Riksbankenss och Finansiinspektionen
ns kommunik
kation om de
et svenska fin
nansiella systemets
stab
bilitet hade svvårt att slå ig
genom i med
dia och hos alllmänhet är inte
i
bara ett vvittnesbörd om låg
förståelse för sta
abilitetsfrågo
ornas betydellse utan ocksså om grundlläggande svaaga kunskape
er om det
finaansiella system
mets huvudrroll för ett vääl fungerandee välfärdsam
mhälle. Det ärr ett internattionellt
prob
blem som kliivit upp på ag
gendan undeer den senastte krisen und
der begreppeet ”financial
illiteeracy”.
De aallmänt sett låga
l
kunskap
perna om ban
nkernas roll i samhällsek
konomin, de systemvårda
ande
myn
ndigheternass ansvar och skyddsnäten
ns utformning för spararn
na gör att meedborgarna lätt sugs
med
d i ryktesflora
an när krisho
oten ökar. D
De har dåliga förutsättnin
ngar att självaa göra bedöm
mningar
och tolka värdett av all den ”k
krisinformatiion” som exp
ploderar i såd
dana lägen. Ä
Än värre är fö
örstås
dettta problem om
m bristerna även finns hoos media. I vår
v studie om
m akutfasen ppåpekar mån
nga
aktö
örer att riskerna för en ”run” bedömd
des som stora
a. Okunskap att tolka infoormation spä
ädde på
folk
ks rädsla. Äm
mnet är inte på något sätt nytt. Komm
munikationsch
heferna suckkar när de be
erättar
om många försö
ök att få mediia att delta i ”information
nsträffar” och
h ”utbildningg” utan att få
å
intreesse.

GÄRDER
ÅTG
 Financial illiteracy är ett internatioonellt probleem som inte bara
b
rör enskkilda hushållls
möjligheeter att sköta
a den egna ekkonomin i en
n alltmer kom
mplicerad fin
nansiell värld
d. Bättre
kunskap
per om det finansiella sysstemet skullee kunna medverka till att skapa ett rob
bustare
finansieellt system. Uppgiften
U
är b
bred och svå
år, men de systemviktiga aaktörerna ha
ar
anlednin
ng att ta gem
mensamma in
nitiativ tillsam
mmans eller i konkurren
ns med den offfentliga
utbildniingssektorn. Hur svårt deen än är att få media med
d på sådana iinitiativ så måste
m
man förrsöka ”odla” fler
f finansku
unniga journa
alister. FSPO
OS eller Bankkföreningen bör
b ta
ansvar och
o skaffa sig
g strategier ooch resurser för
f ett sådant upplysninggsarbete.
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1.4
4

Initiialt bristtande reesurser för
f att ha
antera een
explloderand
de efterffrågan på
p inform
mation - Media tog
t
prob
blemform
mulerin
ngskomm
mandot och
o fickk
spek
kulation
nsutrymm
me

Det är en gammal kommunik
kationssanniing att den som lyckas errövra problem
mformulerin
ngarna får
besk
krivnings- occh tolkningsm
makten. I den
nna ”kamp” är media svå
årslagna med
d sin snabbhe
et,
slaggkraft i rubrik
ker och bilde
er och de urvvalsmekanism
mer som prio
oriterar de seensationella och
o
säljb
bara nyheterrna. Det fann
ns en initial trröghet hos de
d systemvikttiga aktörern
na att snabbt svara på
den enorma efteerfrågan på in
nformation ssom exploderrade efter Le
ehman-krasch
chen. En del aktörer
a
med
dger att de bllev ”tagna på
å sängen”, intte hade tillrä
äckligt med resurser och ””färdig”
krisorganisation
n att kliva in i direkt. Till d
detta kan ock
kså läggas de
et genuint ossäkra läget dä
är
korrrekt och förtrroendeingiva
ande informaation hela tid
den var en brristvara. För Swedbank blev detta
prob
blem ett allva
arligt hot och
h bidrog till kkrisstämpeln
n, när ledning
gen dessutom
m under ca en
e vecka
avsttod från att frramträda offfentligt för attt svara på medias
m
frågor. En sådan tyystnad i ett så
s kritisk
lägee skadade ban
nkens trovärrdighet. Vi ärr dock medveetna om att möjligheterna
m
a att få fram fylliga,
förk
klarande och fördjupande
e budskap i m
media krymp
per snabbt nä
är kriser står för dörren. Men
M
med
dia fick i vissa lägen unde
er den akuta krisen ett on
nödigt stort spekulationsu
utrymme.

ÅTG
GÄRDER
 Krishoten
n 2007-2009 pekar på koommunikatio
onens avgörande betydelsse för hanteringen av
kriser occh talar för fo
ortsatt utvecckling och up
ppgradering av
a kommunikkationsfunkttionerna
i finansssektorn. Det är en fördel om en komm
munikationsc
chef sitter i fö
företagsledniingen
eller likn
nande, inte minst
m
i så vikktiga aktörer som de syste
emkritiska påå
finansm
marknaderna.. Det ökar intte bara trovä
ärdigheten fö
ör kommunikkationen inått och utåt
utan gerr också prakttiska fördelarr i effektiviteet. Under krisshot organiseerar man en
”komma
andostab” dä
är kommunikkatörerna ing
går.
 Med komp
petenta kom
mmunikatörerr i ledningen
n kan själva beslutsfattand
b
det bli bättre
e. Det är
utomord
dentligt vanligt att ”skyllaa på” kommu
unikationen när något gåår snett, med
dan det i
själva veerket oftast handlar
h
om b
brister i beslu
uten. Tvingass man att ord
dentligt tänk
ka
igenom hur beslut kommer att taas emot i olik
ka kanaler, där
d granskand
de kommuniikatörer
kan spella rollen av djävulens
d
advvokat, ökar fö
örutsättningarna för att bbygga förtroe
ende. Att
ha skick
kliga kommunikatörer meed kompeten
ns och integriitet, med rim
mliga resurser, som
har ledn
ningens förtroende kan vaara oerhört värdefullt
v
förre och under krishot. Dettta är en
lärdom vår
v rapport förmedlar
f
i kkonkreta exem
mpel.
 Det är vik
ktigt att en krriskommunikkation myckeet snabbt kan
n komma på plats. Det gä
äller
därför att
a ha krisplan
ner och – akktiviteter förb
beredda som svarar på ku
undernas och
h medias
frågor. Inte
I
minst viktigt är att öv
öva dessa, vilk
ket många sa
agesmän påppekar.
utbyte eller
 FSPOS elller andra sam
marbeten kan
n erbjuda vik
ktiga fora förr erfarenhetsu
gemensa
amma övnin
ngar.
 Vi tycker inte
i
det är en
n orimlig tan
nke att, t ex Finansinspek
F
ktionen, i sinaa
godkänn
nandeprövniingar och löp
pande överva
akning ställerr konkreta krrav på
dimensiionerna av ko
ommunikatioonsresursern
na, både vad gäller strateg
egier, planer,
aktivitetter, kompete
ens och övnin
ngar vad gäller kriskomm
munikation.
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1.5
5

Bankerna hade svårrt med ”samhäll
”
lskomm
munikatio
onen”
- Briistande samverk
kan priv
vat-offen
ntligt

Vår granskning visar
v
att ban
nkerna blev kkrisens ”slagp
påsar”, nästa
an något av ettt lovligt byte
e för
politikerna att en
nkelt skylla krisen
k
på. En
n kommunik
kationschef sä
äger en smulla resignerat att vi
blevv en del av deen politiska arenan
a
och d
där vi hade vä
äldigt svårt att
a kommuniccera. Ja, utan
n tvekan
– deet är två olika
a världar. Ba
ankerna är trä
ränade för en
n annan komm
munikationssmiljö. De är
begrränsade för vad,
v
när och på vilket sättt de kan kom
mmunicera av
v börsregler ooch den strik
kta
kutyym som omg
gärdar den fin
nansiella rap
pporteringscy
ykeln. De täv
vlar på en maarknad med
marrknadsföring
gsbudskap. Dessa
D
olika peerspektiv speelar också en roll för hur ansvarsförde
elning
och relationerna
a mellan de offentliga
o
sysstemvårdand
de organen oc
ch bankerna kom att tolk
kas.
Vi m
möter t ex en hel del uppffattningar som
m använder samma bedö
ömningsmalll för bankern
na som
för R
Riksbanken, Riksgälden och Finansin
nspektionen.. Nästan alla vi pratar meed utanför occh
innaanför det systemkritiska etablisseman
e
nget, även på
å mycket hög
ga nivåer, görr ständigt jäm
mförelser
melllan hur bank
kerna och de offentliga kllarade krisko
ommunikatio
onen, till ban
nkernas nack
kdel
förstås. Med någ
gra undantag
g ska vi tilläggga.
Det finns också två
t skilda up
ppfattningar om hur bank
kernas roll sk
ka definierass i systemkrittisk
kom
mmunikation
n. Myndighetternas företrrädare ville in
nte gärna lyftta fram och kkommentera
a enskilda
bank
ker med hän
nvisning till riskerna
r
för aatt påverka värdering
v
och
h börskurser och få media
a efter
sig. Bankerna å sin
s sida poän
ngterar hur oolika risklägeet var för dem
m. Att bli draagen över en kam
risk
kerade att bessmitta dem med
m Swedban
nks krisstäm
mpel.
Vi m
menar att dett är ett proble
em att bankeerna saknar en
e gemensam
m plattform fför ”samhälle
elig
kom
mmunikation
n”, både före och
o under krrishot, trots den
d fundame
entala betydeelsen för det
finaansiella system
mets stabilitet. Den publlika kommun
nikationen om
m det finansiiella systeme
ets
stab
bilitet är förla
agd hos Finansinspektion
nen och Rikssbanken. De förväntas
f
ber
erätta om solv
vens och
likviiditetsläge ho
os våra fyra stora
s
stabilittetskritiska banker.
b
De ta
ar ansvar för ”storyn” och
h
värd
derar situatio
onen. Myndigheterna blirr subjekt och
h bankerna re
educerade tilll ett kollektiivt objekt
för ””åtgärder”. Vi
V noterar ock
kså att bankeernas branscchförening, Bankförening
B
gen, inte delttog med
kom
mmunikation
n under perio
oden.

GÄRDER
ÅTG
 Gransknin
ngen pekar på
p ett behov aav en plattform och någo
on slags policcy för de
systemvviktiga aktöre
ernas stabiliitetsskyddande kommuniikation. Näraa organisatorrisk
samverk
kan och koorrdination är ssvårt att åsta
adkomma. De
essutom kan
n det vara olä
ämpligt
att exem
mpelvis överv
vakare och dee övervakadee har alltför tätt
t samröre.. Däremot bö
ör
myndigh
heter och ban
nker på ett m
mycket bättree sätt kunna hålla varand
dra underrätttade om
vad man
n gör, tänkerr göra, dela p
på praktiska erfarenheter
e
och genomfö
föra gemensa
amma
krisövniingar. Riksba
ank och Finaansinspektion
n bör veta oc
ch förstå hur bankerna tä
änker
kommun
nicera underr en kris (meed kunder resspektive aktie
eägare) och iinstituten bö
ör förstå
mycket väl
v de offenttliga organen
ns sätt att kom
mmunicera (med
(
allmänh
heten och vä
äljare
som ytteersta målgrupp). Man böör kunna enass om grundd
dragen i krisbbekämpningssstoryn,
”berätteelsen”, som Riksbanksche
R
efen Stefan Ingves kallar den.
 En sådan samverkan som
s
förbered
delse för kriss och i kris sk
kulle kunna sskapa bättre
förutsätttningar för bankernas
b
koommunikatio
on som ”samhällsmedborrgare”, en rolll som
blev pro
oblematisk un
nder periodeen. Den rollen skulle ocksså kunna stöd
djas av en ak
ktiverad
Bankförrening. Därem
mot är det prroblematisktt med nära sa
amordnad baankkommun
nikation
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för att leegitimera varrandras hand
dlande. Varjee aktör har siin roll och sttår till ansvarr inför
sina kun
nder eller akttieägare. Ban
nkföreningen
n skulle sann
nolikt uppfatttas av media som en
mer ”neeutral” avsändare och en b
bättre källa vad
v gäller infformation om
m bankernass
systemvviktiga roll än
n enskilda baanker.

1.6
6

Krisser numeera i reaaltid – see över webbar,
w
b
bevaknin
ng av
nätinformattion och
h medverrkan i so
ociala m
medier

Vår slutsats är att
a webbplatsen är det i säärklass mest lovande och utvecklingsbbara mediet för
föreetag och orga
anisationer i vanliga
v
tiderr och i kristid
der.
Gran
nskningen viisar att de in
nterna intran äten kom attt bli en effekttiv kanal främ
mst för att sn
nabbt få
ut in
nformation till den egna organisation
o
nen och den vägen
v
indirek
kt till kunderr och allmänhet.
Flerra sagesmän påpekar att snabbt
s
visa h
handlingskra
aft på interne
et är viktigt i en kris och att
a
info
ormationen där
d blev en slags stomme i utbudet ditt man kunde hänvisa intrresserade.
Rikssgäldens ww
ww.insattning
gsgarantin.see är ett bra ex
xempel på de
etta. Denna w
webbplats ble
ev också
ett sstöd för andrra aktörer efttersom de ficck en plats attt hänvisa (länka) till som
m svarade på frågor
från
n oroliga bankkunder.
Gran
nskningen viisar att de prrivata aktörerrna är bättree rustade för information
nsgivning på webben
w
än m
myndighetern
na. De privatta aktörerna har överlag en högre tek
knisk standarrd och ett dju
upare
inneehåll på sina webbplatserr. De har ockkså fler webbp
platser på olika språk attt arbeta med vid en
kris. Men beredsskapen för krriskommunikkation via weebben var inte överallt good. Det tog tiid innan
”krissen” var fastt etablerad på
å hemsidorn a.
På vvår enkät sva
arade hälften att webbanssvarig inte deeltog i krisha
anteringsgrupppen om en sådan
upp
prättades. Enligt vår meniing är detta een för låg sifffra med tank
ke på potentiaalen i mediett. För att
kun
nna hantera webbplatsen
w
effektivt kräv
ävs också visssa specialistk
kunskaper soom inte nödv
vändigtvis
en ggod kommun
nikatör besittter.
Flerra påpekar occkså att webb
ben gav möjlligheter till fö
ördjupningarr och förklari
ringar som
föreeträdare aldriig fick fram i media. Få h
hade under krisperioden
k
hunnit
h
satsaa på sociala media,
m
men
n SEB hade god
g nytta av sitt
s sociala ny
nyhetsrum dä
är man kan fö
ölja bankekoonomerna via
a
mik
krobloggen tw
witter. Använ
ndningen avv sociala med
dier har däreffter ökad expplosionsartatt.

GÄRDER
ÅTG
 Med tank
ke på internettkommunikaationens bety
ydelse rekom
mmenderar vii att kompete
ensen i
krishantteringsteam kompletteraas med webba
ansvariga. Sp
pecialistkunsskaper behöv
vs för att
klargöra
a snabba, kre
eativa och efffektiva lösnin
ngar att nå ut till så mångga som möjliigt.
 I krisföreb
beredelserna
a kan ingå förrberedda ”krriswebbar” elller annan föörberedd
krisinforrmation.
 Fortsatt utveckling
u
av webbplatserr och intranä
ät kräver resu
urser och led
dningens försståelse.
Ett bra sätt
s att få ”atttention” är aatt bevaka va
ad andra görr på webben, gärna konku
urrenter.
Det bruk
kar bita på fö
öretagslednin
ngar. Att jäm
mföra och leta
a efter ”Best Practice” är också ett
lätt och kostnadseffe
ektivt sätt attt få kunskap och idéer till förbättringaar.
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 Tveka intee att snabbt och
o resolut äändra på web
bbplatserna och
o prioriteraa efterfrågat
innehålll. Tänk journ
nalistiskt! Deet underlättarr möjligheterrna att få inittiativet i
problem
mformulering
gar, beskrivn
ningar och an
nalys. Detta är
ä inte minst viktigt på in
ntranät
för att uppdatera
u
perrsonalen och
h ge dem redskap för att kommunicer
k
ra med kunde
er.
 Använd so
ociala medie
er för att snab
bbt nå ut med er version av händelsefförloppet och
h
tolkning
garna. Målgrupperna kan
n vara både kunder,
k
opiniionsbildare, m
media och den egna
persona
alen. Markna
adsför den eggna kompeteensen genom
m egen person
nal/specialistter.
Sociala medier
m
ger fö
öretag och orrganisationeer en möjlighet att påverkka och korrigera och
nå ut meed sin versio
on av händelsseförloppet och
o orsakerna i realtid.
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2

Inlledning
g – fråågeställninga
ar

Und
der hösten 20
008 utveckla
ades den inteernationella finansoron
f
tiill en finanskkris som snab
bbt
kasttade stora deelar av världssekonomin in
n i den djupa
aste konjunktturnedgångeen på många
deceennier. Efterr Lehman Bro
others konku
urs den 15 september föll marknadsakktörernas förrtroende
så d
dramatiskt attt flera system
mviktiga inteernationella och
o nationellla finansmarrknader upph
hörde att
funggera. Därmed
d uppstod ett akut hot m ot det svensk
ka finansiella
a systemets sstabilitet.
Und
der denna peeriod tvingad
des den svensska finansma
arknadens hu
uvudaktörer till en rad
extrraordinära in
nsatser för attt hantera en förtroendek
kris som hota
ade det finanssiella system
met med
en k
kollaps. En viiktig och prio
oriterad insaats var krisko
ommunikatio
onen, den kom
mmunikation med
marrknadsaktöreer, media och
h allmänhet ssom syftade till att bevara
a förtroendet
et på de finan
nsiella
marrknaderna.
Dessa kommuniikationsinsattser ställer frrågor om sam
marbetet melllan de mynd
digheter och de
d
privvata aktörer som
s
kan anse
es systemvikktiga för den svenska finansmarknadeen. Dessa akttörer
sam
marbetar seda
an 2005 i FSP
POS, den Fin
nansiella Sek
ktorns Privat-Offentliga SSamverkan, med
m bl a
Rikssbanken, Rik
ksgälden, Fin
nansinspektioonen och de stora bankerrna som delttagare (se ned
dan för
fullsständig delta
agarförteckniing). Syftet äär att samarb
beta för att förebygga störrningar i det
finaansiella system
met som kan
n få allvarligaa konsekvensser för det sv
venska samhäället och att öka
finaanssektorns förmåga
f
att motstå
m
och sn
nabbt återhä
ämta sig från samhälleligaa kriser.
Som
m ett led i att utveckla och
h stärka FSPO
OS´ kommun
nikationssam
mverkan besllöt FSPOS i februari
f
2010
0 att genomfföra en undersökning förr att utvärderra kommunik
kationen und
der perioden 2007200
09. Uppdrageet gavs åt kom
mmunikation
nskonsulten Hallvarsson & Halvarssoon. Undersök
kningen
geno
omfördes un
nder mars-jun
ni 2010. Projjektet har ak
ktivt stötts av
v samtliga FSSPOS-deltaga
are utom
Han
ndelsbanken,, vars kommu
unikation däärför har gran
nskats i begrränsad omfatttning.
Inom
m H&H har en
e arbetsgru
upp svarat förr studien meed Mats Halllvarsson som
m huvudansva
arig och
delttagare i övrig
gt har varit Marcus
M
Erikssson, Martin Haag
H
och Gabriel Thulin..
POS-aktörern
nas primära syfte
s
med akt
ktiviteter och kommunika
ation under pperioden blev
v att
FSP
stöd
dja och upprä
ätthålla förtrroendet hos m
marknadsakttörer, media och allmänh
het för det fin
nansiella
systtemets markn
nader och sy
ystemviktiga iinstitutionerr och organissationer. Dettta gav
und
dersökningen
n dess probleminriktning , fokus och avgränsning:
a
 Hur genom
mförde FSPOS
S-medlemmaarna sin kom
mmunikation under upptrrappningen av
a
krishoten 2007
2
och 2008 och sedan
n kriskommu
unikation un
nder den messt akuta krisp
perioden
från 15 sep
ptember 2008 till sommaaren 2009? Hur
H planerad
des och utform
mades
kommunik
kationsstrate
egier, budskaap, val av föreeträdare, kan
naler, timingg och målgrup
pper?
 Hur genom
mfördes komm
munikationsaaktiviteterna
a i olika kana
aler och genteemot olika
målgruppeer?
 Hur påverk
kades uppfatttningar och b
beteende? Va
ad blev effektten i trovärd
dighet och
förtroendee?
Dessa frågeställn
ningar har va
arit vägledan
nde för insam
mlingen av em
mpiriskt und
derlag, bearbe
etning
och strukturerin
ng samt analy
ys i undersökkningen. Ana
alysen har uttvecklats vidaare till en
sam
mmanfattning
g av undersök
kningens slu
utsatser med förslag till åttgärder. För analys, slutssatser
och förslag ansvvarar Hallvarrsson&Halvarrsson ensam
mt.
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Not. I FSPOS ing
går: Bankförreningen, Ban
nkgirocentra
alen, Eurocle
ear, Finansin
nspektionen,
Fon
ndhandlarföreningen, Förrsäkringskas san, Myndig
gheten för sam
mhällsskydd
d och beredsk
kap
(MS
SB), Nasdaq OMX,
O
Norde
ea, Riksgäldeen, Sparbank
kernas riksförrbund, Sveriiges
försäkringsförbu
und samt Sve
eriges riksbaank. Dessutom
m finns följande organisaationer med i de olika
arbeetsgrupperna
a: Alecta, Fo
olksam, If, Haandelsbankeen, Länsförsä
äkringar, SE--banken, Ska
andia,
SPP
P, Swedbank samt Trygg-Hansa.

2.11

Und
dersökniingens m
material och gen
nomföraande

Und
dersökningen
n har genomfförts som ettt antal delpro
ojekt för att samla
s
in emppiriskt materrial som
und
derlag till besskrivning och
h analys. Matterialkällorna
a var :
A. M
Material om förtroendeut
f
vecklingen 2
2007-/2010
 Existerandee förtroendeu
undersöknin
ngar beställda
a av de finan
nsiella aktöreerna från exte
erna
leverantörer eller geno
omförda av deem själva

 Förtroendeespeglande ko
onjunkturstaatistik: konju
unktur- och makroekonom
m
misk data occh analys
från offenttliga och inte
ernationella sspecialistorganisationer

 Förtroendeespeglande marknadsstat
m
tistik: finansiiell marknadsinformation
n om pris- occh
volymutveeckling på olika delmarkn
nader för fina
ansiella transsaktioner, flööden och insttrument
B. D
De systemvikttiga aktörern
nas kommun
nikationsstrattegier, -plane
ering, budskkap och
kom
mmunikation
nsaktiviteter
 Existerandee material prroducerat av aktörerna om
m kommunik
kationsstrateegier, planering,
budskap och aktiviteter under periooden

 Externt och
h internt distribuerat matterial i form av pressrelea
aser, tal och rrapporter, material
m
distribuera
at vid presskonferenser ooch på webbp
platser

 Extern fina
ansiell komm
munikation: d
delårsrapportter, årsredov
visningar, bollagsstämmottal och
annat inveestor relation
ns-material d
distribuerat tiill aktieägare
e, media och analytiker och
publicerat på webbplattsen



Artiklar i frramför allt SvD, Dagens IIndustri och Aftonbladett som speciallstuderats un
nder
perioden. Alla
A relevantta nyhets- occh bakgrundssartiklar och debattartiklaar eller likna
ande om
de systemvviktiga aktörerna har anvvänts för besk
krivning och analys

 15 intervjueer med aktiva
a och före deetta aktiva företrädare förr de systemviiktiga finansiella
aktörerna. Vissa av de intervjuade h
har bett om anonymitet,
a
vilket har reespekterats.
Intervjuern
na genomförrdes som sem
mistrukturera
ade samtal under 1-2 tim
mmar. Några personer
p
har intervjjuats flera gå
ånger. Frågorrna handladee om att doku
umentera häändelseskede
et i detalj,
få insikter i planering, beslutsproceesser, organisation och ge
enomförandee av
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kommunik
kationsaktiviiteter samt fåå bedömning
gar om orsaksförlopp och
h
kommunik
kationsarbete
ets effektiviteet och utfall..
C. D
De systemvikttiga aktörern
nas egna web
bbplatser.
 Den interna
ationella fina
anskrisen, föörtroendekrissen för banke
erna och den
n makroekonomiska
krisen 200
07–20010 va
ar den första kkrisperiod där en stor de
el av befolkniingen kunde följa
händelsesk
kedet mer elller mindre i rrealtid via ny
yhetssajter på Internet occh aktörerna
as
webbplatseer. Det motiv
verar en und
dersökning av
v aktörernas webbplatserr, den
kommunik
kation som sk
kedde och alllt det materiial som prese
enterades däär

 Undersökningen gjorde
es bl a med en
n enkät till webbansvarig
w
ga inom resppektive organ
nisation
med 11 fråg
gor som seda
an följdes up
pp med telefo
onintervjuer

 Enkätunderrsökningen kompletterad
k
des med en ranking
r
av sy
ystemaktörerrnas webbpla
atser,
enligt meto
odiken i Halllvarsson & H
Halvarssons WebrankingW
-protokoll. D
Detta protoko
oll
omfattade 60 olika kritterier för web
bbplatsernass innehåll och
h kvalitet.

2.2
2

Rapportens struktu
ur

Huvvudrapporten
n kompletterras med fyra delrapporterr i form av ap
ppendix:

 En presenta
ation av olika
a mätningar av förtroend
de för det sve
enska finansiiella systeme
et och
aktörerna, baserat på deras
d
egna föörtroendemä
ätningar, konjjunktur- och
h makroekon
nomisk
data samt data från de finansiella m
marknaderna
a. Appendix 1.
1

 En beskrivn
ning och ana
alys av finansskrisen i med
dia och aktörernas mediebbild. Denna
koncentrerras helt till det
d kriskomm
munikativa sk
kedet hösten 2008 då de systemviktig
ga
aktörerna dominerade medias inforrmationsutb
bud. Appendiix 2.

 En studie aav aktörernass webbplatserr med en ran
nking enligt 60
6 kriterier ooch en enkät med de
webbansva
ariga. Appen
ndix 3.

 En kortfatta
ad teorigenomgång där aaktuell förtro
oende- och ko
ommunikatioonsforskning
g
sammanfa
attas och en modell
m
för förrtroendeskap
pande komm
munikation p
presenteras och
förklaras. Appendix
A
4.
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3

200
07 – 15
5 septeember 2008 – uppttrappn
ning
av krishot
k
ten

3.1.1 KRISBEK
KÄMPNING OCH
O
KRISK
KOMMUNIKA
ATION
Finaansiell krisbeekämpning är
ä åtgärder m
mot krishot so
om måste kommunicerass. Eftersom
kom
mmunikation
nen om åtgärd
derna komm
mer före åtgärrdernas effek
kt måste kom
mmunikation
nen vara
så b
bra att folk ”trror” på att åttgärderna skka ge resultat. Om inte, ka
an krishoten övergå i verk
klig kris.
Den
n ”tron” bygg
ger på förtroe
ende för dem
m som har anssvar för åtgärderna.
Förttroende överrbryggar gape
et mellan attt veta och intte veta och ärr därmed en förutsättning för alla
friviilliga ekonom
miska relation
ner. Ingen kaan någonsin ha fullständig informatioon för fullkom
mligt
ratio
onellt handla
ande. Alla måste fatta ekoonomiska beeslut med hjä
älp av något m
mått av förtrroende –
ellerr misstroend
de - för motpa
arten och fraamtiden.
Närr det svenska finansiella systemet
s
den
n 15 septembeer stod vid ra
anden till en kris gällde det
d
förtrroendet för bankerna
b
och
h viktiga finaansmarknadeers funktion. Lehman-kraaschen samla
ade de
systtemviktiga ak
ktörerna i Sv
verige till en iimponerandee mobiliserin
ng av åtgärde
der och
kom
mmunikation
n för att hindrra en svenskk finanskris. Man
M lyckades. Några min
ndre ”finanso
offer” fick
göraas på vägen, men inga sto
ora finansiellla aktörer gicck omkull och
h finansmarkknadernas och
finaanssystemets alla vitala fu
unktioner förr hushåll och
h företag fung
gerade. Stödooperationern
na har
desssutom inte ko
ostat skatteb
betalarna någgot. Bankern
na har betalatt in ca 5 miljaarder kronorr i
avgiifter till stateen, ett facit so
om står i kon
ntrast till må
ånga andra lä
änder som drrabbades av
finaanskrisen. Dä
äremot kunde man inte h
hindra ekonomin att falla ned i makrooekonomisk kris
k mot
sluteet av året.
De k
krishotade finansiella akttörerna, hush
hållen och fö
öretagen, trod
dde med and
dra ord på attt
åtgäärderna skullle ha den effe
ekt som de an
nsvariga sa. De fick eller bevarade förrtroende gen
nom den
kom
mmunikation
n som berätta
ade hur krish
hoten skulle bekämpas.
b
Den
D kommun
nikationen ka
allar vi
för ””kriskommun
nikation” och
h det är ämn
net för denna
a rapport.
Närr vi ställer de övergripand
de frågorna oom kommuniikationens be
etydelse för fförtroendet är
ä det
viktigt att komm
ma ihåg att de
en avgörandee förtroenderrelationen fö
ör bankerna äär de 1000-ta
als
dag på kontorren mellan ku
unden och banktjänstem
mannen och i ökad
mötten som sker varje bankd
utstträckning fun
nktionerna på internetban
nken. Kvaliteeten på dessa
a samtal och
h i bankens
tjän
nsteutbud är i längden de allra viktigaaste förtroend
deskapande faktorerna.
f
A
All kunskap berättar
b
att just människ
kors bankrela
ationer är lån
ngvariga, streesståliga och personberoeende.
Den
nna undersök
kning studera
ar förtroendeepåverkandee budskap i den
d ”offentligga”
kom
mmunikation
nen från de offfentliga och
h privata aktö
örerna som tiillsammans aansvarar för de
systtemviktiga fu
unktionerna i det svenskaa finanssystem
met. Enligt teoretisk
t
jarggong beskrive
er vi och
anallyserar komm
munikationen ur ett sänd
darperspektiv
v. I appendix
x om mediabbilden återkommer vi
i en medieanalyss till mottaga
arperspektiveet.
Vi k
koncentrerar oss på inneh
hållet i allt deet material so
om sändes ut i form av prressreleaser,,
web
bnyheter, rap
pporter, stäm
mmotal, offen
ntlig informattion vid möten och träffaar med media
a,
anallytiker och in
nvesterare. Denna
D
inform
mation är den
n mest ”officiiella” och bud
dskapsmedv
vetna.
Den
n är i hög grad genomtänk
kt, planerad och genoma
arbetad. Den ska redogöraa för historissk
utveeckling, nuläge och ge bed
dömningar in
nför framtid
den. Den påve
erkar förvänttningar och
”maanagerar” förrtroendet för organisation
nerna. I ban
nkernas fall är denna typ aav kommuniikation
starrkt normerad
d av börsregle
erna och rap
pporteringsru
utinerna.
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Förssta delen i ra
apporten redogör för kom
mmunikation
nen under den
n långa uppttrappningsfa
asen av
ökad
d turbulens och
o hot 2007
7 till den 15 sseptember 20
008 som därefter analyseeras. Andra delen
d
redo
ogör för kom
mmunikatione
en från den 115 septemberr 2008 till so
ommaren 200
09,
krisk
kommunikattionsfasen med
m en analyss där vi tar hjjälp av aktörrerna själva ssom får berättta och
anallysera händeelseförlopp och orsaker.
Und
der perioden 2007-15 sep
ptember 200 8, förändrad
des förutsättn
ningarna för finanssektorrns
kom
mmunikation
n successivt och
o påtagligt.. 2007 var ett högkonjunk
kturår med sstark tillväxt och
myccket god vinsstutveckling. Konjunktureen vände docck under årett och försvaggades efter ha
and.
Sven
nska storban
nker var ocksså upptagna m
med något så
å ovanligt i deras
d
långa h
historia som en
e
relativt omfattan
nde internatiionell expanssion. Strateg
gier, mål och kommunikat
ation återspeg
glar
dettta i hög grad.. Successivt gjorde
g
den in
nternationella finansoron
n sig påmind.. Under höstten och
vinttern 2007/08
8 blev hotbild
den allt tydliigare och den
n 15 septemb
ber 2008 föräändrades
föru
utsättningarn
na totalt, när Lehman-kraaschen leddee till en akut förtroende- ooch likviditetskris.
Då ttvingades dett svenska fin
nanssystemett övergå till kriskommuni
k
ikation.
Und
der perioden förändradess också kraveen på bankerrnas kommun
nikation. De s.k. Basel II--reglerna
infö
ördes 2007 med
m ett stort internt
i
arbette med anpasssning till ny
ya kapitaltäckkningsregler och
mettoder för att mäta
m
olika riisker. Enligt d
den s.k. Tred
dje pelaren in
nförde ocksåå bankerna en
n rapport
om k
kapital- och riskmanagem
ment som bleev till ett my
ycket omfatta
ande informaationsdokum
ment.
Sluttligen infördees också, enliigt ett EU-diirektiv om tra
ansparens, krav
k
på beskrrivning i
delåårsrapporter av ”materiellla risker och
h osäkerhetsffaktorer” from
m 1 juli 20077. Förändrin
ngarna
höjd
de kraven på transparenss vad gäller riiskbilden förr bankerna.
Vi ggör denna undersökning med
m facit i haand. Slutsatsserna komme
er därför att vara ”orättviisa”. De
återrspeglar inte de praktiska
a förutsättnin
ngar och alla de val som aktörerna
a
haade att göra fö
ör sin
kom
mmunikation
n under ökand
de osäkerhett och krav på
å snabbhet. Besluten
B
som
m togs då kan ha varit
nog så rationella
a i den givna situationen och mot bak
kgrund av den
n informatioon som fannss
tillggänglig. Men vitsen med en
e ex post-an
nalys är just att man ska kunna
k
ställa tagna beslutt i ljuset
av n
ny informatio
on för att förh
hoppningsviis kunna utviinna mer kun
nskap.
3.1.2

FÖRTROENDEMOD
DELLEN

Dettta påminner också om förutsättningaarna för att by
ygga förtroen
nde. Förtroeende bygger på
p
obseerverade han
ndlingar och effekter (faccit i hand) i jä
ämförelse me
ed vad som ssagts och utlo
ovats –
ett ssamspel melllan förväntniingar och utffall. Kommun
nikation kan
n styra förvän
ntningar och utfall.
Mott den bakgrunden påstår vi att vår förrsta undersök
kningsperiod
d – 2007-15 sseptember 2008 den tid då ak
var d
ktörerna skullle ha komm
municerat såd
dana budskap
p om utveckllingen på de
finaansiella mark
knaderna och
h i de egna veerksamhetern
na som förbe
eredde dem fför förtroend
detestet
när förutsättningarna drastisskt ändras deen 15 septem
mber. Med en
n bild gällde d
det att bygga
a upp ett
imm
munförsvar av
a förtroende
e mot finansoorons smitta och de händ
delser som föl
öljde. Ett vikttigt
med
del är, enligtt vedertagen teori, en traansparens som
m gör faror och
o hot synliiga på ett tidiigt
stad
dium. Därmeed kan kunsk
kapen öka blaand alla aktö
örer. Dessa tv
vingas till attt ta itu med
poteentiella problem innan de
e utlöser förttroendekriseer. Inte minstt i våra intervvjuer på den
offentliga sidan uttrycks en stark
s
medvettenhet om tra
ansparensen
ns funktion föör förtroende
e.
Dettta i synnerheet som begrep
ppet förtroen
nde är helt viitalt för finan
nssektorn occh banker, villket
ocksså flera bank
kföreträdare kraftigt
k
undeerstryker i ollika kommun
nikationssam
mmanhang un
nder
periioden. I engeelskan talar man
m om ”creeedence goods”. Bankerna
a säljer tjänstter som inne
ebär att
mån
nga kunder i praktiken måste
m
tro på aatt de sköter sitt jobb. Dett krävs ett sttort mått av
förtrroende att va
ara kund i en
n bank, när d
du har små elller inga möjligheter att kkontrollera arbetet
att u
uppfylla de lö
öften du köpte som kund
d.
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Det finns en hyg
ggligt solid fo
orskningsgru
und för att deefiniera fakto
orer som skappar förtroend
de. Vi
anväänder fyra ka
ategorier (Se
e även appen
ndix om teori):
 Legitimitet förmedlas av
v de grundlääggande principer och pro
ocedurer som
m verksamhe
eten
bygger på, t.ex. lagar occh regler. Leegitimitet kan
n också bygga på välbepröövad traditio
on och
praktiskt funktion
fu
som
m visat sig rattionell och ny
yttig. En tred
dje källa kan vara den auk
ktoritet
som en äga
are eller en le
edare ger orgganisationen
n.
För att ge några
n
konkre
eta exempel är det klart att
a Riksbanken, Riksgäld
den och
Finansinsp
pektionen fårr en stark leggitimitet av att
a vara demo
okratiskt tillkkomna
organisatio
oner med demokratiskt aansvarsutkrä
ävande. De viinner ytterliggare legitimittet
genom att under lång tid
t ha skött eett viktigt värrv och gjort det
d väl. Banke
kerna vinner också
o
legitimitet genom att arbeta
a
efter laagar och regller och vara offentligt
o
öveervakade, me
en
framför alllt genom att vara långsikt
ktigt framgån
ngsrika i konk
kurrens på en
n marknad. Man
M kan
också tänk
ka sig att de har
h källor tilll legitimitet i traditioner som folkröreelsebank, attt vara
statligt ägd
d, att kunna knyta
k
an till Wallenbergssnamnet och vara storförretagens bank
k, eller
att ha lyckats bli störst i Norden förr att nu ge nå
ågra exempel. Legitimitett kan också vara
v
ideologisktt format, Swe
edbank är sm
måfolkets ban
nk medan SE
EB är storfin
nansens.

anske allra viiktigaste variiabeln och be
estår av förtrroende för de
en
 Kompetenssen är den ka
erfarenhett och kunskap
p som komm
mer förtroend
degivarna tilll del. I synneerhet för bank
kerna,
som har deenna variabe
el som främstta medel i ko
onkurrensen på en markn
nad, i jämförrelse med
myndighetterna som ha
ar monopol p
på sin tjänsteeutövning. Be
egreppet kom
mpetens har många
komponen
nter: kvalitet i produkt- occh tjänsteutb
bud, förmåga
a att lösa prooblem, anställldas
utbildning
g, erfarenhete
er och attityd
der osv. För att
a ge några konkreta
k
exeempel är SEB
B känt för
sina resursser till storföretagssektorrn och inom finansiella
f
trransaktionerr och tjänsterr för
företag, meer välbärgad
de kundgrupp
per med växa
ande priorite
et för rådgivn
ningstjänsterr.
Swedbank
k har en konccentration tilll breda målg
grupper med volymtjänsteer inom hush
hållens
vardagseko
onomi. Nord
dea har en nåågot mer diffferentierad ko
ompetensinrriktning som
m i Sverige
liknar Sweedbanks. I Fin
nland är man
n storföretag
gens bank. Därtill är bankken lika stor som de
tre övriga svenska
s
storb
bankerna tilllsammans med
m ca en fem
mtedel av verk
rksamheten i Sverige
och den en
nda pan - norrdiska bankeen.

nsen uttrycke
er de möjligh
heter förtroen
ndegivaren har
h att granskka och kontrollera att
 Transparen
utfallet mo
otsvarar de fö
örtroendet soom givits, dv
vs. att det som
m görs stämm
mer med det som
utlovats. Det
D handlar om
o att vara ööppen, ha pollicies, proced
durer och praaktiskt agera
a på ett
sådant sättt att förtroen
ndegivaren fåår kunskap om
o hur förtro
oendetagaren
n fungerar occh agerar
för att min
nska hot och osäkerhet occh se till att leveransen ve
erkligen blir av.

g gärna en etisk
e
innebörrd och handllar i någon mening
m
om föörtroendetagarens
 Integritet ges
moral. Förrtroendegivaren vill ha en
n uppfattning
g om de prin
nciper som sttyr mot att blli ”väl”
behandlad
d, dvs. hederllighet och san
nningsenligh
het och ger ett
e rimligt förrdelat ansvarr i
relationen. Sådana värden måste vaara synliga i ord och hand
dling och öveervakade me
ed
sanktionerr. Till denna kategori kan
n vi föra frågo
or som handllar om ersätttningssystem
m och
tanken att banker inte ”ska sko sig på andras beekostnad”.
Trovvärdighetenss byggstenar är svårfångaade begrepp i stark dynam
mik. Uppfatttningarna om
m
legittimitet, komp
petens, transsparens och iintegritet ha
ar flytande grränser, växlarr i betydelse och
inbö
ördes vikt frå
ån målgrupp till målgrup
pp från situattion till situattion och med
d förändrade
e krav i
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omvvärlden. Vad som gav förttroende för n
några månad
der sedan kan
n visa sig otilllräckligt, nä
är
osäk
kerhet och krris hotar, som
m t.ex. likvid
ditets- och solvenskrav ho
os en bank, el
eller provocerrande
besllut om höga ersättningar
e
när kundern
nas ekonomiska situation
n är under prress. I vår
und
dersökning geer förtroende
ets komponeenter fokus och underlättar analysen, utan att vi tiillämpar
mod
dellen fundam
mentalistisktt.
Ansvaret för förttroendeutveccklingen vilaar tungt på deen som vill ha förtroendee, förtroendettagaren.
Det är utbudet av
a kommunik
kation om löfften och åtag
ganden som ska
s skapa förrutsättninga
arna för
att fförtroende ka
an fås, som sen
s ska verifiieras genom handling. Ärr utfallet posiitivt ger det feedback
f
i forrm av förtroeende.
Den
n mest effektiiva kommun
nikationen ärr det direkta mötet
m
där bu
udskapen vän
nder sig direk
kt till
den enskilde ind
dividen, är ko
onkreta, hand
dlar om denn
nes situation
n här och nu och snabbt utvecklar
u
en d
dialog. Det ärr naturligtviss en kommun
nikation som
m sällan är en
n praktisk mööjlighet för sttora
finaansiella organ
nisationer an
nnat än i typffallet kundm
möten. Iställett är myndigh
heter och ban
nker
hänvvisade till masskommunikation och d
därmed till budskap
b
som måste uppfaattas av ett mycket
m
storrt antal männ
niskor med olika
o
möjligheeter att intreessera sig för och förstå bu
budskap. Dessa
bud
dskap kan utfformas med olika
o
skickligghet – målgruppsanpassn
ning – för attt fånga rätt publik
p
ellerr så stor publlik som möjlligt, i syfte attt motsvara de
d behov som
m ger möjligh
het att få förtroende.
Allm
männa dagsm
media är här den främsta kanalen för att nå ut till de breda måålgrupperna
kom
mpletterade av
a specialkan
naler som nyh
hetsbyråer och ekonomim
media till fin
nansiella
marrknadsaktöreer.
Med
dia har en myycket viktig roll
r som kanaal och filter mellan
m
sända
arna och motttagarna, så viktig
v
att
jourrnalister för kommunikat
k
törer blir en m
målgrupp i sig.
s Det är jou
urnalisternass plikt att få
matterialet läst i så hög utsträ
äckning som
m möjligt. Därrför är deras yrkesskickligghet starkt in
nriktad
på aatt förmedla budskap
b
som
m är nyttiga i någon meniing och engagerar, dvs. soom kan få så
å många
som
m möjligt att uppleva
u
att texten handlaar om mig occh mina prob
blem, här och
h nu. Att anp
passa sig
till d
denna media
alogik i en ko
ommunikatioon som har tiill syfte att by
ygga och und
derhålla förtrroende
för d
den egna org
ganisationen är kommuniikatörernas mycket
m
svåra
a uppgift.
Som
m nationella myndigheter
m
r och börsnotterade företa
ag måste såle
edes de storaa finansaktöre
erna
kom
mmunicera bu
udskap som är relativt op
personliga occh vänder sig
g till mycket bbreda publik
ker. Men
geno
om att utnytttja talesmän vid personliiga intervjuerr och pressko
onferenser öökar möjlighe
eterna att
form
mulera budsk
kap som är bättre anpasssade för mediiernas behov
v och den egn
na organisatiionens
förtrroendeskapa
ande. Dessutom erbjuderr webbplatsen
n en allt viktigare plattforrm för all
kom
mmunikation
n med alla må
ålgrupper däär sändarna kan
k skräddarrsy sina budsskap i den forrm de
självva vill ha.
Mott bakgrund avv detta reson
nemang gran
nskar vår und
dersökning Riksbankens,
R
, Riksgäldenss,
Finaansinspektio
onens , Norde
eas, SEB:s occh Swedbank
ks och i mind
dre utsträckn
ning Handelssbankens
exteerna kommun
nikation und
der perioden utifrån ett fö
örtroendeperrspektiv. Vi fföljer utveckllingen
efterr tidslinjen och
o gör våra observatione
o
er utmed väg
gen.
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3.2
2

2007 – goda
a tider m
men öka
ande risk
ker

Und
der första hällften av 2007
7 var stämnin
ngen god i Fiinans-Sverig
ge. Men i med
dia hade man
n kunnat
läsaa om krisen på
p den amerik
kanska bolån
nemarknaden ett bra tag och om en tiilltagande orro på de
inteernationella finansmarkn
f
aderna. När Riksbanken publicerade sin första sttabilitetsrapp
port var
stab
biliteten god och bankern
nas lönsamheet god och ök
kande. Redan
n här slogs åtterkommand
de teman
fast: bankernas möjligheter
m
att
a klara neggativa händellser är goda, men det finn
ns ett antal riisker att
hålla ögonen på: priskorrigeringar på tilllgångsmarkn
nader och öve
erhettning i B
Baltikum, ettt område
som
m faktiskt gen
nererade en allt
a större dell av resultateen för bankerrna. En viktigg information var att
riskp
kpremierna är historiskt låga, ”vilket kkan tyda på att
a investerarrna inte krävver tillräcklig
g
kom
mpensation fö
ör risk och ka
an ha en ben
nägenhet att snabbt
s
sälja sina innehavv om finansie
ell oro
upp
pstår.”
I sep
ptember hölll vice riksban
nkschef Lars Nyberg tal och
o frågan va
ar om oron påå de finansie
ella
marrknaderna sk
kulle sprida sig
s till Sverigee. Svaret varr att risken fö
ör detta inte äär särskilt stor. Men
Nyb
berg garderad
de med att Sv
verige inte ärr isolerat från
n omvärlden
n och beskrevv också den
finaansiella oron som en likviditets- eller ffundingkris.
Finaansinspektio
onens rapport Finanssekttorns stabiliteet, 15 oktobe
er, pekade påå att oron på de
inteernationella marknaderna
m
a innebar ökaad osäkerhett. De svenska
a bankerna äär marginellt
expo
onerade mott de tillgånga
ar som påverkkas. Men ban
nkerna får rä
äkna med hög
ögre
upp
plåningskostn
nader, kortarre löptider occh intjäningeen kommer med
m sannolikkhet också attt
påveerkas negativvt. På sikt ko
ommer ocksåå de konjunkttureffekter so
om turbulen
nsen ger upph
hov till
att p
påverka bank
kerna. De ökade riskernaa finns snararre i utlåninge
en i Baltikum
m, säger FI, men
m
bank
kerna har no
og med kapittal för att klarra även myck
ket stora kreditförluster i regionen.
Närr Riksbanken
ns nästa stabiilitetsrapportt kom i sluteet av året var tonen någott mer uppskruvad. De
sven
nska bankern
na är finansie
ellt starka occh har god lönsamhet, me
en motståndsskraften i sysstemet
har minskat och
h kreditrisken
n ökat, främsst beroende på
p exponerin
ngen i Baltiku
kum. Riksban
nkens
stresstester visad
de att bankernas motstån
ndskraft för en
e kraftig inb
bromsning i Baltikum va
ar god.
Men
n man var occkså tydlig med att en såd
dan gör att lå
åntagarna kan
n få problem
m med att bettala sina
lån. På de intern
nationella fin
nansmarknad
derna råder turbulens
t
och
h risken finn
ns att denna
förvvärras.
I december med
ddelade Riksb
banken att fl era centralba
anker, bl a Federal Reserrve, ECB och Bank of
Can
nada, vidtagitt åtgärder förr att stödja b
bankernas ko
ortfristiga upp
plåning. I Svverige finns dock
d
inte
någo
ot sådant beh
hov, säger Sttefan Ingves i pressreleassen. Han slårr sedan fast yytterligare en
n
grun
ndpelare i deen kommunik
kation som kkomma skall: ”vi följer uttvecklingen n
noga och har som
alltiid beredskap att vidta de åtgärder som
m krävs om behovet
b
skullle uppstå”.
För bankerna va
ar 2007 mestt soliga dagarr, med mycket goda vinstter för samtliiga. Men därr fanns
litett olika betoniing i valet av
v hur man strrukturerade de
d förtroendebärande bu
udskapen i t ex
e VD:s
kom
mmentarer tilll kvartalsrap
pporterna. Såå t.ex. riskern
na i Baltikum
m, som ju båd
de
Finaansinspektio
onen och Rikssbanken betoonade allt sta
arkare underr året.
Sweedbank taladee första kvarrtalet om ”oroo för en överrhettad ekono
omi, men bed
edömer att
utveecklingen forrtsatt är posittiv”. Andra kkvartalet beto
onades ”spec
ciellt stark vin
nstutveckling i
Balttikum och attt Swedbank har
h ett myckket bra utgångsläge för ettt fortsatt god
d vinstutveck
kling
und
der lång tid frramöver”. De
en goda tillvääxten ”har givit banken en betydandee erfarenhet att
a
bedrriva bankverrksamhet på tillväxtmarkknader”. Sym
mptomen på överhettning
ö
bedömdes också
o
börjja avta underr andra hälfte
en av 2007. D
Denna bild kompletterad
k
des dock i VD
D-kommenta
aren för
3:e k
kvartalet. Då
å sades att ak
ktivitetsnivån
n kortsiktigt gått ned inom
m vissa delarr av Swedban
nk
Marrkets under den
d senaste tidens
t
oro påå den interna
ationella finansmarknadeen. Det har
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givitteffekter som
m begränsat sig
s till en ”koortsiktig påveerkan på värd
deringen av vvissa tillgång
gar och
skullder”. Dessuttom hade ma
an ”som vänttat” sett ekon
nomierna i Baltikum brom
msa in. Swed
dbank
vänttade sig att in
nbromsninge
en skulle forttsätta och dä
ärmed minsk
ka de obalansser som finnss.
Norrdea hade i jä
ämförbar kom
mmunikation
n en annan stil.
s VD lade en
e större ton
nvikt vid de egna
e
straategierna, må
ålen och tillvä
äxten samt d
det interna uttvecklingsarb
betet med orrganisation och
o
kultturbyggandett. En återkom
mmande käp
pphäst var ku
undrelationerrna. VD:s kom
mmentar i
kvarrtalsrapporteerna avvek ge
enom få siffrror och få budskap om om
mvärldsutveccklingen. Han ger
intryyck av att i hög
h utsträckn
ning vända siig inåt mot den
d egna orga
anisationen. I tredje kvarrtalet
noteerades dock att
a de ”allmä
änekonomiskka utsikterna
a reviderats och
o affärsvolyymerna vänttas öka i
någo
ot långsamm
mare takt på medellång
m
sikkt.”
SEB
B är den bank
k som tydligtt bekymrade sig mest för riskerna i om
mvärlden und
der perioden
n. Redan
i förrsta kvartalsrrapporten sade VD i kom
mmentaren attt man noga följer
f
utveckl
klingen i Baltiikum
med
d särskilt fok
kus på långsik
ktig kvalitet ooch riskjusteerad avkastniing. Tonen än
ändras andra
kvarrtalet då de ”baltiska
”
marrknaderna ärr fortsatt attrraktiva trots det makroekkonomiska kllimatet
som
m kräver skärpt kreditrisk
khantering”. U
Under tredjee kvartalet märktes
m
att prroblemen tilltog, ”den
turb
bulenta krediitmarknaden
n ledde till läggre värdering av räntebärande värdeppapper i
porttföljerna”. Deet påpekadess att kreditföörlusterna var fortsatt låga och att kvaartalet
känn
netecknadess av ökade kreditspreadarr. Det framgiick att SEB så
åg en föränd
drad riskbild och
kom
mmunikation
nen återspeglade detta.
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1 jan
nuari -15
5 septem
mber 200
08 - oro
on blir ettt allvarlligt
krish
hot

I bö
örjan av 2008
8 var språkb
bruket mer elller mindre etablerat
e
att det
d pågick en
n finansiell kris
k ute i
världen, och deffinitivt på den
n amerikanskka bolånema
arknaden, som driver på m
mot en
konjjunkturnedg
gång. Problem
men var allvaarliga, centra
albanker tvin
ngades pumppa in likvidite
et för att
hålla igång bank
ker. Vice riksbankschef Laars Nyberg höll
h tal den 4 februari och
h påpekade att
a den
ameerikanska kon
njunkturned
dgången fått oordentligt fä
äste och att ”o
oron för att d
detta ska förv
värra den
finaansiella krisen
n är uppenba
ar. I Sverige har vi inte direkt drabbats av krisen…
… men oron på
p de
finaansiella mark
knaderna (ha
ar) redan lettt till en penniingpolitisk åttstramning.””
Närr sedan bankeerna kom me
ed sina boksllutskommun
nikéer för 200
07 kunde Sw
wedbank och Nordea
med
ddela rekordrresultat. Norrdea sade attt man endastt marginellt påverkats
p
av marknadsorron.
Osäk
kerheten harr ökat och 20
008 kommerr att bjuda på
å många utm
maningar. VD
D flaggade förr att
inveesteringsnivå
ån kan komm
ma att ompröövas om den ekonomiska tillväxten däämpas. Swed
dbank
sadee att bankenss finansiella risker är lågaa och ”komm
mer att fortsä
ätta vara lågaa”. I Baltikum
m har
Sweedbank visat rekordresulttat men hålliit tillbaka tillväxten för attt stödja återrgången till en
e mer
balaanserad makrroekonomi i regionen. SE
EB meddelad
de värderingssförluster i
obligationsportfföljerna och sade
s
att kred
ditkvaliteten är mycket stark.
Rikssgälden konsstaterade i ettt pressmedd
delande att ”d
den svenska konjunktureen är fortsatt stark”
även
n om den ma
attats av seda
an prognosen
n i oktober.
I sam
mband med en ny koordiinerad centraalbanksinsatts för att stöd
dja banklikviiditeten medd
delade
Rikssbanken i en
n pressrelease
e den 11 marss att ”I Sverige ser vi i dagsläget ingett extra behov
v hos
bank
kerna att lån
na pengar”. Och
O med form
muleringen att
a ”Sverige påverkas
p
av d
den förnyade
e oron på
de in
nternationella finansiella
a marknaderrna”, lade Rik
ksbanken ut en kommuniikationssling
ga som
kom
m att använda
as flitigt i fra
amtiden. Återrigen påpeka
ade riksbankschefen Stefaan Ingves attt vi har
tätaa och löpandee kontakter med
m banker ooch andra ak
ktörer och fölljer utvecklin
ngen noga”.
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I maars kom ocksså bankernass årsredovisn
ningar, med viktiga
v
komm
mentarer i VD
D-orden.
SEB
B:s VD gav ettt unikt och nytt
n djuppersspektiv på sittuationen och
h talade i terrmer av
paraadigmskifte: ”… den långa perioden aav överskottslikviditet och
h historiskt lå
låga riskprem
mier tog
slut”. Följden bleev en nedåtg
gående spirall av osäkerheet, vacklande
e förtroende bbland markn
nadens
aktö
örer och ökad
de kreditspre
eadar som gaav värderingssförluster förr bankens rän
nteportföljerr. I
Balttikum fortsattte kontorsrö
örelsen den kkontrolleradee uppbromsn
ningen av kreedittillväxten
n.
Sweedbanks styreelseordförande sade i årssredovisningeen att Swedb
bank inte varrit immun mo
ot
marrknadernas förändrade
fö
in
nställning tilll den finansiella sektorn, eller till omvvärderingen av
utsik
kterna för vissa tillväxtm
marknader däär de baltiska
a ekonomiern
na ingår. Men
n ”jag är öve
ertygad
om vvår positioneering och strategi för kom
mmande och följande år. … Swedbankk har en uttalad
tillvväxtstrategi som skapar ak
ktieägarvärd
de… vår utvecckling i Baltikum visar attt strategin är
lyck
kosam och geer anledning till optimism
m vad gäller framför
f
allt Ukraina
U
men
n även Ryssla
and”.
Norrdeas VD-ord
d andades sjä
älvförtroendee, men VD no
oterade att marknadsoro
m
on dominerad
de den
finaansiella miljö
ön andra halv
våret 2007. H
Han är nöjd med
m att Nord
deas försiktigga hantering av risk
och kapital gav endast
e
en beg
gränsad expoonering till marknadsoro
m
on och att fun
nding-basen och
likviiditetspositio
onen var starrk hela året.
Närr så Finansinsspektionen gjorde
g
en korrt stabilitetsrrapport i sluttet av mars lööd rubriken ”Svenska
”
bank
ker klarar på
ågående marrknadsoro”. D
Den bekräfta
ade bilden av
v att de svensska bankerna
a hade
klarrat sig bra och
h ”de fyra sto
orbankerna ggjorde rekord
dvinster 200
07 och samtliiga har god
kapiitalstyrka” . Men
M FI påpe
ekade också aatt riskerna kvarstår:
k
situ
uationen på
finaansieringsma
arknaderna, konjunkturut
k
utvecklingen och
o utvecklin
ngen i Baltikkum. Dessa riisker var
”relaativt allvarlig
ga”, men ingen enskild riisk bedömdes utgöra ett stabilitetshot
s
t.
På S
SEB:s bolagsstämma had
de VD Annikaa Falkengren
n utarbetat en
n mycket ped
dagogisk och
h
orovväckande ”storyline” för den
d globala ffinanskrisen som hon varr ensam om bbland bankerna.
Bud
dskapet domiinerade anförandet och ssammanföll med
m Riksban
nkens budskaap vid denna tid. Det
handlade om en
n accelererand
de turbulenss som skapat en oro för det internatioonella banksy
ystemets
sårb
barhet och so
om ”självklarrt påverkat osss. Som alltid
d vid markna
adsjusteringaar var det intte många
som
m förutspåddee den utlösan
nde faktorn ooch styrkan i korrigeringe
en. Det uppsstod en brist på
förtrroende i ban
nksystemet. Det
D bidrog i ssin tur till en
n brist på likv
viditet. Centrralbankerna har
h
agerrat på flera sä
ätt för att ök
ka förtroendeet som likvidiiteten i systemet.” Hon ppåpekade återr att SEB
har värderingsfö
örluster i porrtföljerna och
h att banken under 2007 utökade sin likviditetsre
eserv och
nu h
har ”långt meer likviditet än
ä vad vår nu
uvarande afffär kräver” sa
amt stärkt kaapitalbasen och
o
prim
märkapitalrellationen.
Den
n 15 april presenterades vårpropositio
v
onen i en pressrelease och
h alliansregeeringen sade att
omvvärlden ”präg
glas allt mer av turbulentta finansmarrknader… oro
osmolnen haar blivit fler och
o något
mörrkare, vilket försämrat
f
tillväxtutsikterrna. Denna stora
s
osäkerh
het gör att poolitiken måste kunna
mötta oförutsedd
da förlopp.” En
E vecka sen
nare beslutad
de Riksbanke
en att behållaa reporäntan
n
oförrändrad på 4,25
4
procent och
o sade att kkonjunktureen fortfarand
de är god, meen att det fan
nns
teck
ken på en avm
mattning med stor framtiida osäkerheet.
Sweedbanks årssttämma den 25
2 april prägglades av ett kärvare
k
tonlä
äge när ordfööranden öpp
pnade
med
d orden att ”IIdag genomfför vi Swedbaanks årsstäm
mma i en tid av
a finansiell ooro. I denna oro står
Sweedbank stark”. Efter några inledningsoord kom så ett
e skarpt bessked: ”Som i alla finansie
ella
kriser kommer kartan
k
att ritas om även d
denna gång”.. Ordförande
en fortsatte taala om
konsolideringsbehov i branschen, som koommer att påverka Norden som följd
d av en allmän trend,
intee av ”underm
målig ekonom
misk utvecklin
ng”. I det efteerföljande VD
D-anförandeet gav VD
betrryggande bessked: Swedba
ank har ingen
n exponering
g mot de feno
omen som giivit upphov till
t eller
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prägglat denna orro. Vår låga riskexponerin
r
ng och goda ekonomiska
a resultat för fjolåret är ettt kvitto
på d
det. … Vårt hu
uvudscenario för de baltiiska ekonom
mierna har hela tiden varitt att en korriigering
kom
mmer att ske – och att den
nna kommerr i form av en
n mjuklandniing. Av vad ssom hittills
fram
mkommit serr vi ingen anlledning att än
ndra uppfatttning”.
Även
n Nordeas VD
V slog an en
n betryggandee ton i pressm
meddelande 29 april när han komme
enterade
första kvartaletss resultat ”förr en period m
med ökad turrbulens och svåra
s
finansm
marknader. Trots
T
dettta har Nordea
a fortsatt väx
xa, ökat intäkkterna och reesultatet före
e kreditförlusster och har en stark
balaansräkning. Detta
D
beror på
p en fortsattt begränsad exponering
e
mot
m marknad
dsoron och fo
ortsatt
fram
mgångsrikt geenomförande av vår strattegi för organ
nisk tillväxt.”
Ann
nika Falkengrren lät därem
mot betydligtt allvarligare i sin kvartalskommentarr i pressmedd
delandet:
”efteer nio månad
der med de allvarligaste
a
sstörningarna
a på de finanssiella markn
naderna på de
ecennier,
har effekten på den
d reala eko
onomin blivit
it tydligare. … kundernas mer försiktiiga
inveesteringsbeteeende har lett till minskad
de intäkter.””
Und
der april och maj fanns te
ecken på att ffinansmarkn
nadsoron lugnat ner sig ooch vice riksb
bankschef
Svan
nte Öberg sa
ade i ett tal de
en 8 maj att ”i Sverige dä
ämpas tillväx
xten, men avm
mattningen blir
b inte
så k
kraftig. Den 21
2 maj stärktes det budskkapet när vicee riksbanksch
hef Lars Nybberg i ett tal sade
s
att
”dett finns tecken
n som tyder på
p att vi kansske har det värsta
v
bakom
m oss. Men haan varnar ock
kså:
”Maarknaden är fortfarande
f
sårbar
s
för rykkten. Det kan
n inte utesluttas att nya krreditförluster dyker
upp
p som åtminsstone tillfällig
gt rubbar maarknadens förtroende”.
Den
pporten om Finansiell stabilitet i junii där det
nna hållning återspeglade
e sig åter i rap
konstaterades attt svenska ba
anker har god
d tillgång tilll finansiering
g och att det finansiella sy
ystemet
funggerat väl. Meen det går intte att uteslutaa att problem
men förvärras ytterligare.. Sårbarheten
n för
sven
nska banker har
h ökat och
h deras engaggemang i Baltikum är en fortsatt
f
källaa till oro. ”Tilllväxten i
de b
baltiska ländeerna avtar nu
u snabbare ään väntat, preecis som Riksbanken tidiigare varnat för”.
f
Men
n stresstesterrna visade attt bankerna h
har buffertar för en sådan
n sämre utvec
eckling.
Den
n 16 juni med
ddelade Finan
nsinspektion
nen att man skrivit
s
underr ett samarbeetsavtal om hur
h EU
ska samarbeta i händelse av en gränsöveerskridande kris.
k
Und
der sommareen rapportera
ade bankernaa rekordresu
ultat igen. SE
EB:s VD var m
mycket kortfa
attad och
noteerade att osä
äkerheten på de finansiellla marknaderna tagit ny fart.
f
Swedbaank påpekade
e att
”givvet Swedbank
ks riskprofil anses
a
banken
n välkapitaliserad. Den makroekonom
m
miska utveck
klingen i
Balttikum har utvvecklats svag
gare än vad ssom tidigare förväntats. Men
M kreditkvvaliteten är fo
ortsatt
god i såväl Baltik
kum som i Sv
verige.” Norrdeas VD sad
de: ”Våra tillv
växtinitiativ ffortsätter attt leverera
och vi står fast vid
v våra långssiktiga finanssiella mål, trrots att den allt osäkrare eekonomiska
utveecklingen och
h de volatila finansiella m
marknaderna
a sätter en visss press på dden kortsiktig
ga
tillvväxten för dett riskjusterad
de resultatet..”
Den
n allt osäkrarre framtiden underströks i augusti av finansministter Borg när han redogjorde för
utgåångspunktern
na för den ek
konomiska p
politiken: ”Dee mörka moln
n som hängtt över
världsekonomin
n har tätnat under
u
sommaaren till följd
d av tilltagand
de oro på de internatione
ella
finaansmarknadeerna”. Han no
oterade stigaande räntor och
o kraftigt fallande
f
börsskurser och
konstaterade attt Sverige nu påverkas
p
av d
detta med en
n tydlig inbro
omsning i eko
konomin.
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3.2.2

NYA EU
U-KRAV

Und
der denna peeriod inträdde också det n
nya kravet frå
ån 1 juli 2007 på att bankkernas
kvarrtalsrapporteer enligt EU:s transparen
nsdirektiv ska
a beskriva materiella
m
riskker och osäke
erheter.
Härr följer en korrt genomgån
ng hur bankerrna levde up
pp till detta krav.
Risk
ker har tradittionellt fått en
e undanskym
md plats i kv
vartalsrapporrteringen. SE
EB använde sig
s i
första kvartalsra
apporten 200
07 av en rubrrik ”Marknad
dsrisk” med fem
f
raders bbrödtext om VAR.
V
Sweedbank gjord
de för samma
a period en litten känsligh
hetsanalys av ränteföränd
dringar på 13 rader
und
der rubriken Ränterisk
R
förr samma perriod. Nordea hade ingen ”riskrubrik”
”
alls första kv
vartalet,
men
n beskrev sin
na Kreditförlu
uster som vaar positiva meed 13 miljone
er euro. Alla bankerna ha
ade vid
denn
na tid också information om de nya kkapitalträckn
ningsreglerna
a och primärrkapitalsrelattion och
kapiitaltäckningssgrad.
From
m halvårsskiiftet 2007 trä
ädde så kraveet in på redovisning av materiella
m
riskker och osäke
erheter.
SEB
B etablerar en ny rubrik i kvartalsrapp
porten: Risk
ker och osäke
erheter. Undeer denna rub
brik
kom
mmer man i fortsättninge
f
n att konsekv
kvent inleda med
m formule
eringen: ”Förr SEB är bank
kens
anseeende och ba
anksektorns trovärdighet
t
t kritiska för att behålla lå
ångsiktiga ku
undrelatione
er. Det
mak
kroekonomisska läget är den
d huvudsakkliga riskfakttorn för konc
cernens intjääning och finansiella
stab
bilitet”. Sen hänvisade
h
ma
an till Appen
ndix för olika
a riskslag och
h till riskbeskkrivningar i
årsrredovisningen. Avsnittet avslutades
a
m
med ”Utöver de
d risker som
m redovisas i årsredovisn
ningen
har den ekonom
miska obalanssen och teckn
nen på överh
hettning i Letttland och Esstland accenttuerats
und
der de första sex
s månaderrna 2007”.
Und
der de komm
mande kvartallen under peerioden svälld
de SEB:s risk
kavsnitt. Bl.aa. togs likvidiitetsläget
på m
marknaderna
a upp, ”SEB har
h behållit een god likvid
ditet, vilket ärr av högsta pprioritet för
koncernen”. Vid
dgade kreditsspreadar beskkrivs med efffekter på ban
nken. Några åtgärder näm
mndes
för aatt säkra beta
alningskapacciteten och vvärderingsförrluster i portfföljer kommeenterades. Dessa
D
besk
krevs också utförligare
u
un
nder egen ru
ubrik: Ränteb
bärande värd
depappersporrtföljer. I
boksslutskommu
unikén 2007 tillkom
t
en ru
ubrik för Kreeditförluster. Under de tvvå första kvarrtalen
200
08 omfattadee riskbeskrivn
ningar underr flera olika rubriker
r
ca en
n sida i kvarttalsrapporterna. SEB
är också tidig meed att lyfta frram Baltikum
mproblemen och berättarr att man draar ned på
expaansionstakteen.
Sweedbank upplyyste inte om det nya rapp
porteringskra
avet och inte Nordea helleer. Swedbank
etab
blerade andra
a kvartalet 2007 en ny ru
ubrik ”Riskerr och osäkerh
heter” med 133 rader om att
a man
påveerkas starkt av
a omvärldsffaktorer, men
n har en lågrriskprofil me
ed en väldiver
ersifierad
kred
ditportfölj sa
amt låga finan
nsiella och ooperativa risk
ker. Inga risk
ker beskrevs, utan det hän
nvisas till
årsrredovisningen 2006. Und
der ränteriskk finns en kän
nslighetsanallys. Under dee kommande
e
kvarrtalen under perioden förrdubblades ttextvolymen under rubrik
ken Risker occh
osäk
kerhetsfaktorrer. Verkliga
a riskförändriingar togs up
pp, men informationen oom påverkan var
lugn
nande och mer eller mind
dre exakt likaalydande fram
m tom andra
a kvartalsrappporten 2008
8: ”…
turb
bulensen run
nt den amerik
kanska sub-p
prime markn
naden och dess följdeffektter har negattivt
påveerkat resulta
atutvecklinge
en även om S
Swedbank varrken direkt eller
e
indirektt har något vä
äsentligt
engaagemang på den marknaden. Vidare h
har överhetttningstenden
nserna i ekon
nomin i de ba
altiska
stateerna skapat oro
o bland inv
vesterare och
h andra intreessenter, vilk
ket också påvverkat Swedb
bank
även
n om det intee medfört nå
ågra väsentligga negativa resultateffekt
r
ter under perrioden”.
Norrdea redovisa
ade andra kvartalet 20077 för första gå
ången riskväg
gda tillgångaar enligt Base
el II
und
der rubriken Basel
B
II och beskriver
b
ockkså på sju ra
ader VAR för marknadsrissk. Det nya
rapp
porteringskra
avet from ha
alvårsskiftet 2
2007 om red
dovisning av materiella riisker och osä
äkerheter
mötttes med en rubrik
r
Riskerr och osäkerh
het som sista
a punkt i nota
apparaten occh en kort tex
xt om
vilkaa allmänna risker
r
banken
n är exponerrad för.. Undeer de tre följa
ande kvartaleen infördes en
e rubrik
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”Fin
nansorons invverkan på Nordeas upplååning” . Denn
na introduce
erade kort artten av den
inteernationella finansoron
f
occh kompletteerades med en
e genomgåe
ende likartad
d kommentarr att
”No
ordeas rykte på
p marknade
en har dock vvarit gott tack
k vare den vä
äldiversifieraade och stark
ka
finaansieringsbassen, inklusive
e den stabilaa privatkundssinlåningen, samt den vääl avvägda
likviiditetshanterringen som etablerades
e
n
när banken bildades”.
b
Risskbeskrivning
ngen utvidgad
des
efterrhand med en
e beskrivnin
ng av Marknaadsrisker under egen rub
brik och alltm
mer informattion
und
der rubriken Kapitalpositi
K
ion och kapittalstruktur, dvs.
d Basel II--information
n.
d informatio
I och
h med Basel II-kraven uttökade bankeerna radikaltt volymen av riskrelaterad
on.
Den
nna samladess i egna doku
ument med liitet olika nam
mn, men med
d ett standard
rdiserat inneh
håll
publicerade en gång
g
per år. I Nordeas faall var den förrsta rapporte
en 2007 på 335 sidor och 2009
2
på
85 ssidor. Utveck
klingen var likartad för dee två andra bankerna.
b
Det är utomordeentligt kvalifiicerade bankktekniska dok
kument av hög kvalitet occh med stor bredd
och djup för att beskriva
b
risk
kkontroll och
h läge för olik
ka riskslag. Det
D krävs en m
mycket hög
speccialistkompeetens för att kunna
k
förstå innehållet. Huruvida
H
den
nna ökade voolym i praktiiska
term
mer också ökar transparensen kan disskuteras. Med tanke på det finanstekn
niska innehå
ållet och
språåket är materrialet myckett svårt att tollka för icke-sspecialister.

4 200
07-15 septem
s
mber 20
008 - analys
a
och
disk
kussion
Und
der perioden 2007 till mittten av septeember 2008 skedde en su
uccessiv försäämring av
föru
utsättningarn
na för bankerrna i Sverige.. Den interna
ationella kon
njunkturbildeen blev allt mörkare,
m
den finansiella oron
o
allt värrre och påverkkade negativtt både likvidiitetssituation
nen och prise
et på risk
på aallt fler finansiella markn
nader och i alllt fler länderr, även Sverig
ge. Osäkerheeten och risk
kerna
ökad
de successivtt och i efterh
hand kan vi see en tydlig ba
ana av försäm
mring som i ooch med Leh
hmankrasschen ledde till
t ett allvarlligt krishot. Å andra sidan
n gick de sve
enska bankerrna bättre än
n
någo
onsin tidigarre med en förrsämring moot slutet av peerioden, de visade
v
myckeet goda vinster, stark
solvvens och goda
a buffertar fö
ör sämre tideer. Hur balan
nserade de sy
ystemviktiga aktörerna dessa två
huvu
udteman i siina budskap?
?
Rikssbanken bär ett särskilt ansvar
a
för attt definiera hä
älsoläget i de
et svenska fin
nansiella systtemet.
Därmed har de också
o
ett anssvar för markknadens, poliitikers och medias
m
tolkniingsperspekttiv i kraft
av sin legitimitett och kompetens med öveerlägsna utreedningsresurrser och volyym i
kom
mmunikation
nen med räntepolitiska raapporter och uppföljninga
ar, massor m
med tal och
ekon
nomiska kom
mmentarer. Det
D viktigastee instrumenttet är den Fin
nansiell stabi
bilitetsrapporrten som
kom
mmer halvårssvis. Även Fin
nansinspektiionen har ettt sådant ansv
var inriktat m
mot de enskillda
instituten med övervakning
ö
och stresstesster och en eg
gen stabilitettsrapport. Riiksgälden ha
ar inte
denn
na roll och deltar
d
heller inte med sin kommunika
ation för att beskriva
b
stabbilitets- och riskläget.
Docck var Riksgä
älden flitig med
m att löpand
de länka och
h hänvisa till Riksbankenss bedömning
gar på sin
web
bbplats underr perioden.
Rikssbanken gjorrde under denna period ggenomgående bedömning
gen att den fi
finansiella sta
abiliteten
är god i Sverige och att bank
kerna är finan
nsiellt starka
a och har god
d lönsamhet. Men det fan
nns en
succcessivt upptrrappad oro fö
ör stabiliteten
n. Riskbedöm
mningen fick
k ett stort utrrymme och riiskläget
besk
krevs allt utfö
förligare och detaljerat påå basis av allm
mänt tillgäng
glig konjunkt
kturstatistik och
o
kvallificerad marrknadsdata frrån bankernaa. Under hela perioden var
v Baltikum en källa till växande
v
oro och tidigt bleev även de alllt tydligare llikviditetspro
oblemen och
h förtroendepproblemen på
å de
finaansiella mark
knaderna ord
dentligt uppm
märksammad
de. Det fannss också en beegynnande orro för
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spriidningsriskerr genom bristande förtroeende för aktö
örer och på marknader.
m
D
Denna bild
sam
mmanföll väl i relevanta delar med Fin
nansinspektio
onens stabiliitetsrapporteering.
Rikssbankens kom
mmunikation om riskutvvecklingen på
å finansmark
knaderna är ggenomtänkt och
geno
omarbetad. Den
D har stark
k konsistenss i budskapen
n, trots den stora volymen
n och de mån
nga olika
talesspersonerna
a, med noga överlagt
ö
språåkbruk väl stö
öttat i argum
mentation. Deet är värt att notera
att iinte någon gå
ång påstods att
a Sverige elller svenska banker är i kris.
k
Till att bbörja med fan
nns
ingeen kris, utan det handlade om finansiiell turbulenss eller oro och
h osäkerhet. Efterhand uppstod
u
en k
kris i vokabullären, men krisen
k
finns u
under hela peerioden någo
on annanstan
ns, den är
inteernationell, elller global, och Sverige p åverkas av den
d i stigande
e grad.
I det sammanha
anget kan dett vara värt attt erinra om att
a så sent so
om den 4 sepptember 2008
8, 11
dagaar innan Leh
hman-krasch
hen, valde Rikksbanken attt höja reporä
äntan. Besluttet var
konttroversiellt, direktionen
d
var
v inte enigg men majoriitetens motiv
vering var attt en höjning
behö
övdes för attt hindra den höga inflatioonen att bita sig fast. Rik
ksbanken förd
de ett resone
emang
om att den finan
nsiella oron i omvärlden vvisserligen påverkat tillvä
äxten i negattiv riktning, men
m
inflaationstryckett bedöms änd
då allvarligt. Men man ha
ade knappast höjt räntan
n om man fra
amför sig
sett den finanskrris och åtföljande ras i koonjunkturen som sedan kom
k
att bli faallet.
Utveecklingen i sttabilitetshän
nseende beskkrev Riksban
nken med ett sofistikerat språkbruk so
om
trap
ppade upp alllvaret med ord som: ”Sveerige påverka
as”, riskerna har ökat, påv
åverkas märk
kbart,
påveerkas tydligt och slutligen
n påtagligt”. Så småning
gom kom man
n att under vvintern 2008
8/09 slå
fast att det är en
ndast tack varre de offentliiga insatsern
na som Sverig
ge har lyckatts behålla finansiell
stab
bilitet.
Dettta sätt att kommunicera fanns
f
också h
hos regering
gen som anam
mmade ett likknande språk
kbruk
fram
m till oktoberr 2008. Då började den aanvända krisb
begreppet mer aggressivtt och instrum
mentellt i
argu
umentationen för politisk
ka åtgärder. M
Mer om detta senare.
3.1.1

PPORTERNA
A – ETT BRA
A SIGNALVERKTYG?
STABILITETSRAP

Men
n värdet av sttabilitetsrapp
porterna mååste ändå granskas. De ha
ar och hade u
under
und
dersökningsp
perioden bety
ydligt sämre genomslag i media och debatt
d
än de rräntepolitisk
ka
rapp
porterna. Så brukar det vara
v
och det äär kanske intte så konstigtt med tanke på
räntteutvecklingeens direkta och
o konkretaa betydelse fö
ör hushåll och
h företag. Staabilitetsrapp
porterna
är u
unika i sitt sla
ag. De fokuse
erar helt på sstabiliteten i det finansiellla systemet. Ambitionen
n är hög
att ssöka formuleera slutsatserr i entydiga fo
formuleringa
ar som att sta
abiliteten i deet svenska fin
nansiella
systtemet är god eller tillfredssställande. S
Sett i efterhan
nd är det justt under undeersökningspe
erioden
som
m stabilitetsra
apporterna skulle ha påveerkat marknad, media oc
ch debatt för en allt större
e
med
dvetenhet om
m ökande hott mot den fin
nansiella stab
biliteten.
På ssakliga grund
der kan man undra om in
nte en så passs gammal ma
akroinformat
ation som kom
mmer så
sällaan och vid fa
asta tidpunkter blir ointreessant för den professionella ekonom
miska bedöma
arkåren
och media. Det blir
b inget ”try
yck” i Riksbaankens budsk
kap att Sverige nu ”påverrkas mer” än att bara
ha ””påverkats” för
fö sex månad
der sedan. In
nte heller bleev det uppenb
barligen någgot större trycck på
bank
kerna vad gä
äller engagem
manget i Balttikum där Riksbanken oc
ch Finansinsppektionen
konttinuerligt på
åpekade växa
ande risker i u
utlåningen. Men
M just desssa ordval bliir nog svårbe
egripliga:
kan verkligen deet svenska fin
nansiella systtemet ha varrit så stabilt som
s
rapporteen indikerar tre
dagaar efter Lehm
man-kraschen i ett pressm
meddelande:: ”Trots den senaste
s
tiden
ns oro bedöm
mer
Rikssbanken den
n finansiella stabiliteten
s
ssom fortsatt tillfredsställa
t
ande”. Och i ssamma
presssmeddeland
de säger vice Riksbanksch
hef Irma Rossenberg att vår bedömnin
ng är att oron
n på de
sven
nska finansieella marknad
derna inte påv
åverkar den fiinansiella sta
abiliteten. Baankerna är fiinansiellt
starrka. Med Rikssbankens sättt att kommu
unicera måstte svenska ba
ankkunder frråga sig: vad betyder
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egen
ntligen ordett stabilitet? Staten
S
måste ju pumpa in
n miljarder fö
ör att marknaaden inte ska
a braka
ihop
p? Och vad är det för fel när
n Riksbankken gång på gång
g
varnar för Baltikum
m och bankerrna inte
tyck
ks ha förståttt hur allvarlig
ga riskerna eegentligen var?
ppet i Riksba
Ett p
problem kan
n vara att stab
bilitetsbegrep
ankens och Finansinspek
F
ktionens tapp
pning
intee riktigt fånga
ar in likvidite
ets- och förtrroendeprobleematiken som
m ju visar sigg vara blixtsn
nabba
reak
ktioner i marrknaden och som kan få b
betydelse förr och hota sollvensen. Därrför kan med fog
fråggan ställas va
ad Riksbanke
en och Finan sinspektioneen egentligen
n menar med
d begreppet finansiell
f
stab
bilitet? Och detta
d
är f ö en
n poäng som
m kommit upp
p i våra interrvjuer. Bordee inte rapporrten i
störrre utsträckning försöka pejla
p
likviditeetshot och fö
örtroendeutv
vecklingen i eett mycket sn
nabbare
tem
mpo?
Ett aav stabilitetssrapportens främsta
f
syfteen är att vara
a en kommun
nikationssign
nal till
marrknadsaktöreer, politiker och
o media om
m att nu ökarr riskerna. Fö
ör att stärka den
kom
mmunikation
nssignalen skulle man kun
nna diskuterra kommunik
kativa föränd
dringar. Är
periiodiciteten veettig? Vore det
d bättre meed en tätare utgivning
u
av en
e mer konce
centrerad rap
pport?
Elleer ska rapporrterna komm
ma i kortformaat när det sk
ker förändringar? Ska dett finnas särsk
kilda
färgger för olika status
s
i risklä
äget likt de am
merikanska orkanvarnin
ngarna? Skullle man kunn
na göra
upp
pföljningar i stil
s med den räntepolitiskka rapporteriingen? Av he
ela eller delarr? Skulle
utveecklingen av de finansiellla stabilitetsrriskerna bli tydligare
t
med
d mer ”mediaala” signaler i form
av b
barometer, ollika riskzone
er? Ska man m
måla upp ännu tydligare riskscenarioon med effektter för
och hot mot husshållen och fö
öretagen? Peeka på hotand
de effekter på basis av tid
digare inträfffade
kriser? Ska de åtföljas
å
av offfentliga brevv till bankcheferna? Skulle
e det vara mööjligt för
Finaansinspektio
onen, utan attt vålla skadaa, att tydligarre peka ut ban
nker med en
n särskilt orov
väckande
riskp
kprofil eller på
p något sätt gruppera elleer ranka risk
kerna med ”trafikljussign
naler” så att det
d
tydlligt framgick vilka som be
erörs och intte förbättras?? Detta skulle
e då vara ett sätt att anpa
assa sig
till d
den logik meedia använde
er för att skap
pa uppmärkssamhet kring
g sitt materiaal. Och det sv
våraste –
hur håller man koll
k på förtro
oendeutveckllingen bland marknadsak
ktörerna? Dju
upintervjuerr av
”finaanspsykologer”?
Argu
umenten förr en sådan ”dramatiseringg av stabiliseeringsstoryn”” skulle kunn
na motiveras med att
marrknaden behö
över mer tran
nsparens förr att hitta ”th
he bad lemon
ns”. En störree offentlig dramatik
om stabilitetsho
oten i media och
o allmän d
debatt kanskee skulle få medias och an
nalytikers sök
karljus
usera på ban
nksektorns occh enskilda bankers
b
riske
er. Det skullee tvinga
att sskarpare foku
bank
kledningarna till större öppenhet
ö
om
m verksamhetten, mer kom
mmunikation
n och budskap
p om hot
och risker, bättrre intern gran
nskning och kkanske en fö
örsiktigare oc
ch snabbare h
hantering av
v
poteentiella problem. Så skullle i alla fall een dynamik av
a transparen
ns - granskniing - ansvar kom
mmunikation
n - förtroende
e kunna verkka i teorin. Mot
M detta står förstås argu
umentet att
”alaarmism” kan i sig verka de
estabiliseran
nde. Men dett får då bli en
n avvägning m
mellan kortsiiktiga
och långsiktiga kostnader
k
förr den svenskka samhällsek
konomin, en problemlösn
ning som närrmast
krävver en politissk/demokratisk förankrin
ng varför bollen förmodliigen kommerr att ligga hos
politikerna. Och
h där ligger den redan meed en hel upp
psjö av försla
ag och krav ppå regleringa
ar av
bank
kernas verkssamhet.
3.1.2

BANK
KERNA – BEGRIPLIG RIISKBESKRIV
VNING?

En k
kommunikattionsdetalj so
om bidrog tilll oron, mena
ar flera interv
vjupersoner,, var att
myn
ndigheterna i sina budska
ap till markn
nad, media occh allmänhett mer eller m
mindre konsekvent
anväände begrepp
pet ”bankern
na”. Skillnadeerna mellan bankerna i kapacitet
k
att möta och ha
antera
risk
ker var stora under
u
hela perioden. Men
n Riksbankeen och andra myndigheteer etablerade tidigt
”risk
kkollektivet”” bankerna, som sedan reegeringen tog
g vidare som ett effektivt medel att identifiera
krish
hotens synda
abockar och därmed mottiv för en rad
d populistiska
a utspel om bbegränsningar i
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ersäättningar. Politikerna vet väl hur varjee god politik kräver känsllor och indiggnation som drivande
mottiv för att hittta orättvisor en bra regerring ska rätta
a till. Detta bidrog till att de mindre
risku
kutsatta bank
kerna klumpa
ades ihop meed de mer risskfyllda. Det medverkadee till att försv
våra en
nyan
nserad komm
munikation under
u
hösten
n och vintern
n för de enskiilda bankern
na om deras
risk
ksituation. Deen väl etablerrade tankekaategorin ”ban
nkerna i kris” blev sedan ett allmänt tillhygge
t
i den
n politiska debatten som besmittade även bankerr med små prroblem.
Ban
nkerna utnytttjade naturlig
gtvis de myckket goda resu
ultaten till en
n positiv beskkrivning av läget.
l
Det
är viinstrekorden
ns period. De
e ökande inteernationella riskerna
r
och Baltikum-prroblemen ficck
succcessivt from 2008 allt stö
örre plats i koommunikatio
onen, men riiskerna hadee en mycket sekundär
s
posiition. Detta är
ä i linje med
d det mikropeerspektiv som
m normalt do
ominerar not
oterade företa
ags
rapp
portering. I fokus
f
står ressultaträkninggen, ”toplinee growth” intäkter, kostnaader och väse
entliga
nyck
keltal för fina
ansiell styrka
a, uppföljnin
ng av de egna
a strategierna
a och måltal samt inform
mation om
orgaanisation och
h prioriterade marknadsaaktiviteter. Det
D finns ibla
and en tydligg budskapsin
nriktning
mott den egna orrganisationen
n och de egnaa aktieägarn
na med en ton
nalitet som bbetonar det
fram
mgångsrika, det
d som motiverar och ärr ägnat att sk
kapa aktieäga
arvärde. Den
nna kommun
nikation
följeer de förvänttningar som finns
f
inbyggd
da i rapporteeringstraditio
onen och hoss väsentliga
målgrupper. Ma
an kanske tom
m kan påstå aatt denna beetoning på po
ositiva budskkap ligger i he
ela
föreetagsledandets natur.
Men
n icke desto mindre
m
fannss det val att ggöra för vilka
a budskap man för fram ooch hur fram
mgång
och hot balanserras. Dessa va
al är tydliggjoorda sen lång
g tid tillbaka,, i debatt och
h krav på mer
info
ormation om risker och hot och har sttarkt stöd i börsens noterringsnormer och medias och
o
anallytikers beho
ov och i anpa
assning till EU
U-direktivet from andra halvåret 200
07. Och det gäller
g
att
byggga upp en bu
uffert av förtrroende med b
begriplig risk
kbeskrivning
g som man kaan falla tillba
aka mot
när krisen, eller konjunkturp
problemen koommer.
I jäm
mförelse med
d vad Riksba
anken och Fin
nansinspektiionen samtid
digt kommun
nicerade och den
tydlliga förändrin
ngen i omvärrlden så levd
de bankernas kommunika
ation om utveecklingen av
v
osäk
kerheter och risker inte upp
u till de hööga krav målg
grupperna ha
ar rätt att stäälla. De
varn
ningssignalerr om en bety
ydande föränd
dring i riskla
andskapet so
om Riksbanke
ken signalerarr fångas
intee upp tillräcklligt tydligt i den
d egna kom
mmunikation
nen. Bankern
na, med sam
mhällets främsta
kom
mpetens för att
a bedöma riisker, bör rim
mligen ha hafft ännu bättrre och tidigarre informatio
on om
utveecklingen av riskbilden fö
ör den egna vverksamheteen än riksban
nk och myndiigheter. Men
n man
gjorrde val som verkade
v
syste
ematiskt tonaa ned riskern
na och överbe
etonade det ppositiva i vollym och
tonaalitet.
Men
n det fanns tyydliga skillna
ader mellan b
bankerna. SE
EB utmärkte sig genom aatt tidigare än
n de
andra balansera
a kommunika
ationen med budskap om
m riskerna i omvärlden occh göra dem till
t ett
huvu
udtema. Balttikum lyftes tidig fram.VD
D Annika Fa
alkengren vallde på bolagssstämman 15
5 mars
200
08 ett domineerande riskperspektiv meed en ”story”” för den inte
ernationella ffinansturbule
ensen.
Pedagogiken varr mycket god
d. Bedömd i eefterhand vissar den på djup finansielll insikt: en ep
pok går
mott sitt slut av överskottslik
ö
kviditet och h
historiskt låga
a riskpremie
er. Vi befinneer oss nu i en
n
nedåtgående spiiral av osäkerrhet och vackklande förtro
oende. Det va
ar en analys som pekade framåt
mott ytterligare problem,
p
äve
en om hon sjäälv inte peka
ade ut dem. Möjligen
M
såg hon riskerna
a i ett
annat ljus än ban
nkkollegorna
a tack vare S
SEB:s starka internatione
i
lla finansmaarknadsinrikttning.
unikation gen
nom kvartalssrapporter, VD-komment
V
tarer, VD-bre
rev i årsredov
visning
Norrdeas kommu
och tal var både innehållsmä
ässigt och vollymmässigt starkt
s
koncen
ntrerade till de egna
presstationerna. Marknadsor
M
on beskrevs som en varia
abel i omvärllden, riskern
na kläddes inte i egna
bud
dskap och speelade de facto
o liten roll föör banken som
m gick myck
ket bra och haade en relativ
vt låg
risk
kexponering. Perspektivett var istället d
de egna strattegierna, måluppfyllelse ooch arbetet med
m
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orgaanisation och
h kundtillfred
dsställelse. V
VD Christian Clausen förm
medlade en bbild av Norde
ea som
en sstark, trygg och
o framgång
gsrik bank.
Sweedbanks kom
mmunikation,, med facit i h
hand, tenderrade till att vara obalanseerad och
överrslätande. Deen allt allvarlligare situatiionen i Baltik
kum noterad
des men balan
nserades ”bo
ort”, med
posiitiva bedömn
ningar om fra
amtiden. I lju
uset av vad som
s
komma skall
s
ger det ett intryck av
a att
ledn
ningen inte hade
h
bra koll på läget elleer medvetet tonade ned om
mvärldshoteen. Budskape
en hade
påfaallande inslag
g av förhopp
pningar; ”påvverkan är korrtsiktig, vi förrväntar oss aatt obalanserrna
min
nskar, etc. I Swedbanks
S
pressmeddela
p
ande 14 febru
uari 2008 ko
ommenterar VD bokslute
et med
att b
bl.a. säga att ”Swedbankss risker är och
h kommer attt vara låga”. Allvaret i uttvecklingen i
Balttikum beskreevs ofta som övergående. På bolagsstä
ämman 20 mars
m
2008 saade ordförand
den att
”Vårr utveckling i Baltikum viisar att vår sttrategi är lycckosam och ger
g anledningg till optimissm vad
gälleer framför alllt Ukraina occh Ryssland.. Den interna
ationella fina
ansturbulenssen kommentterade
VD p
på bolagsstä
ämman 25 ap
pril 2008 me d orden: Sweedbank har idag ingen exxponering mo
ot de
feno
omen som givvit upphov tiill eller prägllat denna oro
o”.
Närr det gäller dee förändrade
e rapporterin
ngskraven i och
o med EU-direktivet vaar riskinform
mationen
bådee mager och förvirrande presenterat i bankernas kvartalsrapp
porter. Den saaknar ett
konceptuellt perrspektiv överr en längre peeriod. För ick
ke-experter är
ä texterna svvårbegripliga
a. Man
finn
ner heller ing
get försök till systematiskka och genom
mtänkta budskap om riskllägets utveck
kling över
tid m
med referensspunkter i sp
pråk eller fakt
kta för att tolk
ka förändring
gar. Det finn
ns skillnader mellan
bank
kerna, men de
d är ganska små. Det är möjligt att bankerna
b
räk
knade med attt svar på frågor vid
anallytiker- och andra
a
träffarr ska fylla på den typen av
v information
n. Basel II-raapporterna är
ä
imp
ponerande, fa
aktaspäckade
e dokument, men den tek
kniska nivån är otillgängllig för media
a och
sann
nolikt avskrä
äckande även
n för ganska kkvalificeradee läsare. Man
n skulle kunn
na säga att de
e är god
info
ormation men
n dålig komm
munikation. E
En slutsats blir
b att banke
erna ”inte togg kommunik
kativ
höjd
d” för de risk
ker som succe
essivt skärptees, vilket påv
verkade förtrroendet negaativt när krish
hoten
stod
d för dörren och
o media pllötsligt gav d
dem krisetikeett.
3.1.3

FÖRTROENDETS
S KOMPONE
ENTER

Om vi kort försö
öker analyserra budskapsiinnehållet i modellens
m
förrtroendepersspektiv framsstår
legittimiteten som
m en lågpriorriterad variaabel hos de flesta banker. Att förankraa sitt förtroen
nde i den
legittimitet man har
h sen gamm
malt kändes kanske mossigt och onöd
digt i de goda
da tider som rådde.
r
Men
n legitimiteteen finns alltid
d med i förtrroendekapita
alet som en sttark grund föör ett trögrörrligt och
trogget kundförhå
ållande. Det kan handla oom den aukttoritet man vinner
v
genom
m att ha
folk
krörelserötterr, vara storfin
nans eller stöörst i Norden
n. Det handla
ar om att apppellera till tra
adition
och praktisk fun
nktion som miljontals
m
kun
nder under lå
ång tid pröva
at och funnitt värda förtro
oende,
nog så svårt att fånga
f
i budsk
kap men änd
då viktigt att få fram. Dessa budskap aantyds i vissa
a
form
muleringar so
om att man är
ä ledande in
nom vissa seg
gment, satsarr på relationeer och kunde
er. Det är
en tyyp av budska
ap som sannolikt mer hörr hemma ino
om marknadsföring, men
n Handelsban
nkens
enveetna budskap
p om att kon
ntoren är ban
nken har bygg
gt en god leg
gitimitet och fförståelse för vad
som
m är basen i verksamheten
v
n. Inte hellerr Riksbanken
n och myndig
gheterna bettonar särskiltt mycket
den starka förtro
oendeskapan
nde legitimiteet man har i bagaget som
m ”Sveriges R
Riksbank” elle
er
”staatens myndig
gheter med uppgifter fastsställda av occh för svenska
a folket”.
ks av den auk
ktoritet en brra ledare utsttrålar. Norde
eas nye VD C
Christian Clausen
Legiitimitet stärk
tilltrrädde 2007 och
o var såled
des en ny röstt på den sven
nska banksce
enen. Men haan matchade
es fram
väl u
under period
den med den förändringssagenda han ville
v
förknipp
pas med. Haan har uppen
nbarligen
storr auktoritet in
nåt men synttes betydligt mindre utåt till den sven
nska publiken
n. SEB:s Ann
nika
Falk
kengren hadee också gott grepp
g
om deen ledande ko
ommunikatio
onsrollen och
h framträdde
e tydligt
som
m främste taleesperson. Ho
on kom dockk under den kommande
k
”k
krisperioden
n” att få betyd
dande
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inteegritetsprobleem i debatten
n om ersättn
ningar. Detta skymmer de
en kommunik
ikation där hon
fram
mstår som deen mest analy
ytiske och fraamsynte ban
nkdirektören tack vare tid
diga och alltm
mer
fylliga budskap om
o riskutveccklingen. Sweedbanks leda
arskap framsstår som någo
got otydlig i
kom
mmunikation
nsfördelninge
en mellan VD
D och ordföra
ande. Lednin
ngens budskaap präglades av en
optiimism som så
å småningom
m visade sig aalltmer obefo
ogad. VD:arn
nas framträd
danden på de
en
exteerna kommun
nikationssce
enen under p
perioden följeer kutymen fö
ör rollen, flittigt uppträda
ande
infö
ör investeraree, motivation
nsskapande rrollspel för an
nställda och ägare samt m
mer eller min
ndre
lyck
kade framträd
danden i media.
På d
den offentliga
a sidan domiinerade Rikssbankschefen
n Stefan Ingv
ves totalt, upppbackad av
direektionsmedleemmarnas ta
al och framträädanden. Rik
ksgälden had
de ingen roll att spela i
kom
mmunikation
nen kring den
n finansiella sstabiliteten under
u
denna period. Ingvves matchade
es tydligt
och medvetet tilll att framträda vid de stöörre och viktiigare budska
apstillfällena.. Han framsttår som
en ggod kommun
nikatör med saklighet
s
och
h ämneskomp
petens av hög klass vilkett kompenserrar hans
någo
ot torra och ”kamerala”
”
framtoning.
f
F
Finansinspek
ktionen hade
e under periooden en GD som
s
inte
yttraar sig i de fin
nansiella stab
bilitetsfrågorrna vilket min
nskade FI:s synlighet
s
i deebatten.
Allaa sändarna ba
ars upp av en
n strävan att visa kompettens, en centrral komponeent för förtroende.
Kom
mpetensen, enligt
e
vår modell, utvärdeeras kontinueerligt när bed
dömningar ooch förutsäge
elser
testaas mot verkliigt utfall. Kompetensen kkan uppfattas mer entydiigt i myndigh
heternas bud
dskap, de
är en
nsamma i ro
ollen, de har ett
e kompeten
nsmonopol.
Det är uppenbarrt att det finn
ns ett problem
m i kommun
nikationen nä
är en viss dell av publiken
n kräver
hög teknisk deta
aljnivå, meda
an allmänhett och media attraheras
a
av
v annan
kom
mmunikation
nskompetens. Detta är en central prob
blematik i alll kommunikaation som
Rikssbanken han
nterade bra ta
ack vare en tyydlig policy att
a förtydliga
a, förenkla bu
udskapen och
h
anpassa dem förr olika målgrrupper eller sså att de passsar flera målg
grupper sam
mtidigt.
Kom
mpetensstödjjande är ocksså ett stort baatteri av välg
gjorda diagra
am och bilderr som visar
konttinuitet i bud
dskapen. Rik
ksbankens bu
udskap om vä
äxande hot och
o risker verrifierades i hög
h grad i
efterrhand av utvvecklingen på
å finansmarkknaderna vilk
ket stärker kompetensfakktorn.
Den
n kompetens som bankern
na förmedlarr är lättare utsatt för jämförelser och under ständ
dig och
skarrp extern gra
anskning. Man kan säga att Nordea i sin kommun
nikation begrränsade
bedö
ömningsfälteet för banken
ns kompeten
ns genom att koncentrera sitt budskapp till bankenss egna
presstationer och
h ägnade omv
världsföränd
dringar, hot och
o risker, re
elativt mindre
re utrymme än
ä övriga
bank
ker. Därmed
d blir det svårrare att bedööma Nordeass kompetens att bedöma h
hot och riske
er i
omvvärlden. Swedbank gjorde
e flera framååtblickande bedömningar
b
r av omvärld
dsutvecklinge
en och
risk
ker och hot un
nder periode
en, som senarre visade sig stämma min
ndre bra med
d den faktisk
ka
utveecklingen. Deet ger ett neg
gativt intryckk av bankens kompetens. Det starkastte intrycket av
a
kom
mpetens förm
medlade Anniika Falkengreen med sin tolkande berä
ättelse om skkeendena på
finaansmarknadeerna som visa
ade sig ha en
n bra förklariingsvärde förr den fortsattta
händelseutveckllingen.
Med
d facit i hand
d kan man tän
nka sig att reespekten för bankledning
garnas de faccto kompeten
ns, som
den framtonar i bedömninga
ar av risker ooch hot i omv
världen, kom
m att minska. Den otillräckliga
info
ormationen om
o de risker som
s
bankverrksamhetern
na visade sig vara utsatta för under hö
östen och
vinttern 2008/09
9 står i kontrrast till den rriskbild som Riksbanken och Finansin
nspektionen
marrknadsförde. Detta främsst därför att b
balansen intee var bra, risk
ker fick ett allldeles för littet
utryymme bland budskapen som
s
dominerrades av foku
us på den egn
na positiva ut
utvecklingen av
verk
ksamheten.
Tran
nsparens är en
e svårtolkad
d variabel meed en kombiination av volym och kvallitet i budska
ap, men
ocksså en dimenssion av att prroaktivt lyftaa upp problem
m och vara öppen för att fförklara dem
m. Det är
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ingeen tvekan om
m att de svensska finansakt
ktörerna har höga
h
ideal oc
ch söker levaa upp till dem
m.
Rikssbank och myndigheter
m
har
h ett världssrykte på om
mrådet. Även svenska
s
bankker motsvara
ar höga
kravv på lättillgän
nglighet, info
ormationsvollym och möjligheter till insyn. Vad soom ständigt är
ä
begrränsningar fö
ör kommunikationsavdellningarna ärr förstås budg
getar och ressurser för att vara
ännu mer ”komm
munikativa”,, vilket slår iggenom vid jä
ämförelser. Det
D är inte heeller ovanligtt att det
finn
ns skillnader i ambitionsn
nivå mellan kkommunikationsavdelnin
ngarna och leedningar i företag.
Det finns inga teecken på någ
gon försämrin
ng i den regeelstyrda transsparensen un
nder periode
en, utan
tvärrtom. Med reegelförändrin
ngarna i spårren på Basel II
I och EU:s transparensd
t
direktiv ökad
de
utbu
udet betydlig
gt av riskorienterad inform
mation, men
n det kom intte att spela n
någon större roll
r i de
bud
dskap som förrdes fram av
v bankerna. M
Men vi har reedan påpekatt att transparrensen är hög
gst
relativ, vad som är öppen och
h begriplig in
nformation för
f den välutb
bildade och iintresserade kan vara
renaa grekiskan för
f andra. De
etta är komm
munikationen
ns svåra grun
ndproblem soom alla publiika
föreetag måste ta
a ställning tilll, inte bara p
på kommunik
katörernas niivå utan på V
VD-nivå och gärna
även
n på styrelsen
nivå. Det gårr att lösa med
d rätt kommunikationssttrategier, vilj a och resurser. En
första kontrollfrråga kan vara
a om kommu
unikationsdirrektören är medlem
m
av fööretagslednin
ngen.
Tran
nsparensen framstår
f
i fle
era av våra in
ntervjuer som
m en avgöran
nde förtroend
devariabel. Både
B
riksb
bankschefen
n och myndig
ghetschefernaa betonar kraftigt transparensens bettydelse för attt minska
risk
kerna för den finansiella stabiliteten.
s
Ö
Öppenheten ger möjlighe
eter att få syn
n på det
prob
blematiska, det
d som kan utvecklas tilll stabilitetshot, och därm
med incitamen
nt till proakttivitet att
ändra beteenden
n och åtgärda
a begynnand
de problem.
Som
m vi påpekat tidigare
t
är ju
u transparenssen ett slags förebyggand
de vaccinatioonsskydd som
m publika
orgaanisationer åläggs
å
att ta genom
g
att vaara öppna och
h tala om hur läget är på ett balanserat sätt. I
våraa intervjuer framkommer
f
r ett närmastt ideologiskt förhållningssätt till transsparensen på
å den
offentliga sidan. Både Stefan
n Ingves och
h Bo Lundgreen är näst intill fundamen
ntalistiska:
öppenheten är vårt
v främsta försvar
f
mot fförhållanden
n som byggerr upp krishott.
Men
n vi vill göra en viktig disttinktion. Traansparens veerkar bäst pro
ofylaktiskt occh förebygga
ande. När
förtrroendet är ru
ubbat är det sällan som trransparens snabbt
s
kan åtterupprätta fförtroendet. I
synn
nerhet gällerr det finansm
marknaderna och regelrättta förtroendekriser. Att i ett läge där en bank
ellerr ett annat fö
öretag har alllvarliga likvid
ditetsproblem
m, riskerar fu
ull öppenhett snarare att förvärra
f
situationen. Den
n naturliga re
eaktionen hoos insättare eller
e
fordring
gsägare är attt snabbt kom
mma åt
ektiva rädslaan hotar ökad
d transparens utlösa en ”rrun on the bank”.
”dett som är mittt”. I den kolle
Dettta synsätt deelar också vårra två sagesm
män.
Ban
nkernas transsparens är re
eglerat i börskkontrakt och
h av tradition
n normerat i rrelationen med
m
fram
mför allt inveesterare. Det ger en komm
munikation som
s
är rätt lik
kartad vad ggäller volym och
o
form
mer. I denna standardiserrade kommu
unikationsmiiljö premiera
as de budskapp som visar på
p
handlingskraft och
o värdeska
apande, främ
mst för aktieäg
garna. Beskrivningen av rrisker finns som
s
en
stan
ndardiserad information
i
i årsredovisn
ningen inom corporate go
overnance occh notappara
at till
räkn
ningarna. Meen i texten tilll kvartalsrap
pporterna, so
om ju är de mest
m kommu
unikativa
doku
umenten förr media och ”vanliga”
”
aktiieägare, sakn
nas en mer sy
ystematisk ooch begriplig
pressentation av hot, osäkerh
het och riskerr. Och EU:s transparensk
t
krav har inte gjort situatio
onen
bätttre.
Man
n kan hävda att transpare
ensen är ett kkommunikattivt konkurre
ensmedel. I d
dagens
kom
mmunikation
nsmiljö finns ständiga kraav på alltmerr öppenhet in
nom alltfler oområden. Det finns
en tyydlig strävan
n hos bankerrna att år efteer år bjuda på djupare och
h bredare inssikter om ba
ankernas
verk
ksamhet. Förr bankerna under periodeen framstår problemet
p
sn
narare som vval i öppenhe
eten om
vad som skall föras fram och
h betonas i bu
udskapen. To
onvikten på den
d positiva utvecklingen
n var
natu
urligtvis en ”sann” bild av
v läget och vaad publiken vill
v höra när bankerna haar rekord i in
ntjäning.
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Men
n det blev ettt skevt perspe
ektiv när vi i efterhand veet vilken fara
a som var å fä
färde. Det är lätt att
pekaa på en brist i transparen
nsen – bankeernas budska
ap gav inte tilllräckligt meed relevant
risk
kinformation,, var inte tillrräckligt balan
nserade i sin
n öppenhet under periodeen. Det finnss därmed
utryymme för ban
nkerna att ta
a upp en förtrroendeskapa
ande konkurrrens om förbbättringar i
bud
dskapen om hot
h och risker.
Men
n det finns många
m
bottna
ar i denna prooblematik. Det
D är vetensk
kapligt etableerad kunskap
p att
risk
kerna i finanssiella system är som störsst när det gårr som allra bä
äst och attityyderna är sorrglösa.
Kap
pitalets utnyttjandegrad att
a skapa öveeravkastning är tänjd till förhoppning
f
garnas ytterstta gräns.
Risk
ker lagras på risker i en sttapel av inveesteringar som
m få eller ing
gen kan se iggenom. Fallerrar en
liten
n bricka i stapeln faller alllt ihop.
Han
ndelsbankenss VD Per Bom
man förmedllade en insik
kt i VD-ordet 2009 som taalar för en mer
m
balaanserad syn på
p risktagand
de: ”bankverrksamhet är egentligen
e
in
nte som vilkeen annan bra
ansch
som
m helst. Den är
ä snarast ettt stöd till real
alekonomins hushåll och företag
f
och bborde därför
egen
ntligen inte kunna
k
växa så mycket meer än BNP”. Om
O man har en stor andeel av markna
aden, får
man
n väl tillägga. Han fortsattte också med
d att påpeka att ungefär vart
v 10-15 årr verkar
finaanssystemet förlora
f
kontrrollen över siina risker och
h gå in i krisp
perioder.
3.1.4

TA KO
OMMUNIKAT
TIV HÖJD FÖ
ÖR DÅLIGA
A TIDER

Vår slutsats är att
a bankerna ännu mer occh tydligare borde
b
kommunicera budsskap som tarr hänsyn
till aatt sämre tider stundar. Det
D gäller intte bara kriserr, utan ”vanliiga” lågkonju
unkturer varss cykler
nnu bättre dokumentera
är än
d
ade i forsknin
ng och allmän
nkunskap. ”V
Vanliga” kom
mmande
lågk
konjunkturerr får sällan de
en betydelse i kommunik
kation som de gång på gåång visar sig ha
h för
verk
ksamheten. Det
D jargongbetonade uttrrycket ”att ta höjd för” nä
ästa nedgångg beskriver ga
anska bra
vad det handlar om. Här harr näringslivett något att lä
ära sig av fina
ansminister A
Anders Borg som
num
mera gärna ko
ommunicera
ar om hur vi h
hela tiden måste
m
förbered
da oss för näästa kris och därför
ska vi ha bästa ordning
o
och reda
r
i budgett och samhälllsekonomi.
Ett mönster finn
ns redan i Riiksbankens ooch Finansinspektionens stresstester.. Där finns krrishotet
”meentalt inbyggt” som ett möjligt framtid
da tillstånd och
o vägen ditt kantas av reeferenspunk
kter
,”miilstolpar”, so
om man kan hålla
h
koll på.. Så t ex skullle börskontraktet kunna komplettera
as med
detaaljerade och tvingande
t
rik
ktlinjer för oosäkerhet, ho
ot och risker för
f det finans
nsiella system
mets och
stab
bilitetens bässta. Men ännu bättre är föörstås om ba
ankerna frivillligt ville ”tävvla” med att visa
v
kom
mpetens i bed
dömningar, transparens ooch integritet i kommunikation och bbudskap om hot
h och
risk
ker och ”var på
p vägen vi ärr” mot nästaa lågkonjunkttur. Detta borde i så fall ””institutionalliseras”
på n
något sätt meed fasta vinje
etter eller rub
briker, ett beedömningssp
pråk med refeerenspunkter och en
volyym i rimlig ba
alans med öv
vrig verksam
mhetsbeskrivn
ning.
Nu ffaller inte an
nsvaret för tra
ansparensen
n odelat på ba
ankernas kom
mmunikation
n. Ett stort ansvar
a
vilarr också på deen stora och välutbildade
v
e kår av analy
ytiker, ägare,, förvaltare ooch media, de
e som
har att granska bankernas
b
ve
erksamhet. S
Således måste deras komp
petens ifrågaasättas för attt inte ha
poän
ngterat stark
kare de riskerr som fanns i omvärlden och i bankerrnas resultat-- och
balaansräkningarr. Det finns också
o
en starkk systematik
k av överoptim
mism i dennaa expertkårs
fram
mtidsbedömn
ningar väl do
okumenterad
d i forskning.
Därmed bekräfta
as också en kunskap
k
i fleera studier av
v kriser: finan
nsaktörerna är utbildade
e och
nade i att upp
ptäcka och be
edöma riskerr som extern
na hot. Men det
d kräver ettt stort mått av
a
trän
erfaarenhet och självkännedo
sj
om för att accceptera att ak
ktörerna - jag
g själv - är en
n risk för den
n
finaansiella stabilliteten genom
m brist på ku
unskap och kapacitet
k
att processa
p
infoormation. Occh när jag
och alla andra pllötsligt tappa
ar förtroendee för framtid
den och inte tror
t
på värdeestegringar, då
d bli vi
till een ”mindlesss herd” som alla
a ska sälja samtidigt, Och
O kanske sk
ka vi tilläggaa i all ödmjuk
khet –
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desssa brister är snarare
s
en mänsklig
m
svagghet än en yrrkessjukdom hos finansfoolk som nu
forskningen inom
m finansiell psykologi
p
böörjar få litet kläm
k
på.
Sluttligen, transp
parensens problematik beerör också fö
örtroendevariabeln integrritet, men me
ed
infaallsvinkeln attt bankerna in
nte levde upp
p till de egna
a idealen att berätta
b
”helaa bilden”. Äv
ven
begrreppet om va
ad som är ”rä
ätt och rimliggt” hamnar under
u
katego
orin integritett och skulle peka
p
på
en o
orimlig balan
ns mellan dett egna positivva verksamhetsperspektivet och den u
upptrappade
e
finaanskrisen i om
mvärlden och
h de försämrrade konjunk
kturvillkoren. Uppfattnin
ngen om Rikssbankens
och myndigheternas integrittet kommer u
under period
den att stärka
as i jämförelsse med banke
erna –
de h
hade mer rättt om hot- och
h riskläget occh beskrev det på ett rimligare sätt, seett med facitt i hand.
Därttill kan vi läg
gga den sena
are debatten oom ersättnin
ngar i bankerr som ytterliggare ifrågasatte det
rimlliga i bankernas agerande
e. Detta kan vi avläsa i en
n del undersö
ökningar som
m presentera
as på
annan plats i rap
pportens app
pendix.
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5 15 septem
s
mber 20
008-1 juli
j 20
009:
krisskomm
munikaation
5.1.2

SEPTEM
MBER: LEHMAN-CHOC
CKEN

Klocckan ett på natten
n
den 15
5 september m
meddelade Lehman
L
Brothers Holdinggs att man av
vsåg att
ansö
öka om konk
kursskydd en
nligt Chapter 11. Den stora investmenttbankens kon
nkursansöka
an sände
en cchockvåg öveer finansmark
knaderna. En
n period av extrem
e
volatiilitet inleddees. Likviditetten frös
på eett antal viktiiga marknader för bankerrnas kortfristiga finansie
ering. Den gloobala finansiiella oron
blevv i ett slag en finansiell krris i media occh allmänhettens ögon och
h hotade på aallvar den sv
venska
finaansiella stabilliteten.
Rikssbanken, Rik
ksgälden och Finansinspeektionen kom
mmunicerade
e inte utåt deenna dag elle
er de två
kom
mmande i de egna formellla kanalerna,, men företrä
ädare, bl.a. Mattias
M
Perssson, Riksbankens
stab
bilitetsansvarrige, intervju
uades i mediaa.
Däremot valde SEB
S
och Han
ndelsbanken det ovanliga
a steget att av
vslöja sin expponering mott ett
ensk
kilt institut, dvs.
d Lehman
n Brothers, i rrelativt korta
a pressmeddelanden. Sum
mmorna var små och
kom
mmunikation
nen gav lugna
ande besked till en markn
nad och media som nu väädrade krisny
yheter.
Detssamma gälld
de Nordea som
m kom ut meed ett pressm
meddelande den
d 16 septem
mber. Inga siffror
s
näm
mndes och deen egna slutsatsen var attt exponeringeen var obetyd
dligt och utan
an betydelse.
Sweedbanks presssmeddeland
de 8:55 den 16
6 septemberr kom som nå
ågot av en ch
hock. Expone
eringen
besttod av betyda
ande summo
or. Först en iccke säkerställld på 202 Mkr, där ”even
ntuellt reserv
veringsellerr nedskrivnin
ngsbehov är för närvaran
nde för tidigt att ta ställniing till”. Sen en säkerställd på
1 35
50 MUSD meed säkerhet i olika typer aav fastigheterr runt om i USA.
U
Banken kommenterrade:
”Sw
wedbanks bed
dömning är att
a något reseerveringsbeh
hov inte föreligger och någgon forcerad
d
avytttring av desssa innehav in
nte kommer att ske”. Ban
nken kallade samtidigt tilll en telefonk
konferens
kl 9:30.
Att S
Swedbank ärr senare än SEB
S
och Han
ndelsbanken i sin kommu
unikation om
m Lehmanexpo
oneringen biidrog tydligt till marknad
dens oro om kvaliteten
k
på
å säkerhetern
na och medias
missstänksamhett mot banken
ns kommunikkation, ett misstroende
m
som kom att fförstärkas de
e
kom
mmande mån
naderna. Dettta underblåsstes också av en oroväcka
ande ekonom
misk utvecklin
ng i
Balttikum där Sw
wedbank var djupt involve
verad som en marknadsledare. Swedbbank kommerr att
återrkomma med
d mer besked
d om Lehman
n-exponering
gen senare.
Den
n 18 septemb
ber kom det första
fö
pressm
meddelandet från de offen
ntliga finansiiella aktörern
na när
Rikssgälden kort kungjorde att:
a ”Riksgäld
den upphör tiillfälligt med
d marknadsåttagandet i
statssskuldsväxla
ar och komm
mer under daggen att ha en
n dialog med återförsäljarrna mot bakg
grund av
marrknadsoron”.. Besked utlo
ovades kl 15 d
denna dag.
Närr detta kom blottades
b
vidd
den av allvarret – en interrnationell förrtroendekris hade stoppa
at den
sven
nska penning
gmarknaden. Beskedet vaar en ovanlig
g och kraftfulll serie åtgärd
der: ”Riksgällden har
efterr samråd meed Riksbanke
en beslutat viidta vissa åtg
gärder för attt motverka d
den brist på
statssskuldväxlarr som uppstå
ått till följd avv oron på fin
nansmarknad
derna. Riksgäälden komme
er att
emitttera stora vo
olymer korta
a statsskuldvväxlar i ett an
ntal extra auk
ktioner utöveer de redan
annonserade… Vår
V bedömniing är att den
n sammantag
gna emitterade volymen kkommer att uppgå
till m
maximalt 150
0 miljarder kronor.
k
… Dee medel vi fårr in vid auktioner kommeer framför alllt att
placceras i omvän
nda repor i sä
äkerställda b
bostadspappeer. Löptiden för dessa reppor kommer att
kun
nna bli längree än de korta löptider vi n
normalt gör. Åtgärderna kommer
k
på sså sätt även att
a stödja
bosttadsobligatio
onsmarknade
en”.
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Åtgäärderna förk
klarades och kommentera
k
ades vid Rikssgäldens hastigt inkallad
de presskonfe
erens
sam
mma dag där även
ä
vice rik
ksbankchef Irrma Rosenbeerg deltog.
Med
dia är nu fullt på det klara
a med dignitteten av händ
delserna på finansmarkna
f
aderna med rubriker
som
m ”Den finanssiella härdsm
mältan” i DI d
den 16 septem
mber, ”Värld
den kraschar”” i Aftonblad
det och
”Sveerige in i krissen” i SvD de
en 17 septemb
ber. DI:s kon
nstaterade de
en 19 septem
mber att den svenska
s
penn
ningmarknaden haverera
ade några tim
mmar dagen innan.
Den
n 18 septemb
ber hör också de offentligaa aktörerna av
a sig med offficiell inform
mation om lä
äget.
Finaansinspektio
onen konstate
erar i en prom
memoria att: ”De fyra sve
enska storbaankerna har en
e
bufffert långt öveer vad lagen kräver.
k
Bankkerna kan därför klara sto
ora förluster mot enskilda
mottparter eller generellt
g
stig
gande kreditfförluster utan
n att kapitalttäckningen äär hotad. Sam
mtidigt
rådeer stor osäkeerhet på finan
nsieringsmarrknaderna.”
Rikssbanken går ut i ett presssmeddelandee, där man nu
u kan luta sig
g mot en väl beprövad
argu
umentationssslinga om de
en finansiellaa stabiliteten
n: ”Trots den senaste tiden
ns oro bedöm
mer
Rikssbanken den
n finansiella stabiliteten
s
i Sverige som
m fortsatt tillfredställandee. Riksbanken
n följer
utveecklingen myycket noga occh har täta koontakter med
d banker och
h andra aktörrer. Riksgäld
den har
besllutat vidta åttgärder för attt motverka b
bristen på sta
atsskuldväxlar som uppsttått i spåren av den
glob
bala finansiellla oron. Åtgä
ärderna har vvidtagits i sa
amråd med Riksbanken
R
ooch vi har tätta
konttakter med alla
a banker och berörda m
myndigheter””, säger förste vice riksbaankschef Irm
ma
Rosenberg.
”De svenska fina
ansiella mark
knaderna påvverkas nu mä
ärkbart av de
en globala fin
nansoron.
Upp
plåningskostn
naderna stiger och vissa ffinansiella marknader
m
fu
ungerar sämrre än normalt. Bristen
på tiill exempel svenska
s
statsskuldväxlar b
beror till sto
or del på den internationeella oron, vilk
ket
skap
pat en stor effterfrågan på
å bland annat
at svenska sta
atspapper. ”R
Riksgälden ko
kommer nu attt
emitttera korta sttatsskuldsväxlar i ett ant al extra aukttioner. Det ärr mycket possitivt och kom
mmer att
und
derlätta bristeen på den hä
är marknaden
n. Vår bedöm
mning är att oron
o
på de svvenska finan
nsiella
marrknaderna in
nte påverkar den
d finansiellla stabiliteteen”, säger Irm
ma Rosenberrg. ”Riksbank
ken
följeer och analysserar noga uttvecklingen p
på de finansiella marknad
derna i syfte att tidigt upp
ptäcka
föräändringar som
m kan leda tiill en allvarligg kris. Riksb
bankens bedö
ömning är forrtsatt att ban
nkernas
marrginaler för oväntade
o
kosttnader är myycket goda. Bankerna
B
harr under de seenaste åren gjort
g
myccket goda vin
nster och är finansiellt
fi
staarka. Skulle vi
v bedöma attt den finansiiella stabilite
eten är
hotaad är vår rolll att tillhanda
ahålla likvidiitetsstöd”, sä
äger Irma Rosenberg. ”Likkviditetsstöd
djande
åtgäärder ges barra till banker och andra fiinansiella förretag som är solventa och
h som står un
nder
Finaansinspektio
onens tillsyn.”
Den
n 19 september, samma dag
d som ett sttort amerikanskt räddnin
ngspaket offeentliggörs, ko
ommer
ett n
nytt pressmeeddelande dä
är vice riksbaankschef Barb
bro Wickman
n-Parak sägeer: ”Vi ser en
n ny våg
av in
ntensifierad oro svepa öv
ver de internaationella fina
ansiella mark
knaderna. Deet kommer att
a ta tid
innaan osäkerhetten klingat av
v och situatioonen stabiliserats. Riksba
ankens bedöömning är do
ock att
oron
n på den sven
nska finansm
marknaden in
nte påverkar den finansie
ella stabilitetten. De svensska
bank
kerna har ha
aft flera år av
v god vinstutvveckling och
h de är finanssiellt starka. M
Men skulle bankerna
b
få lik
kviditetsprob
blem som sk
kulle kunna h
hota den fina
ansiella stabilliteten har vii beredskap att
a vidta
likviiditetsstödja
ade åtgärder.””
Nu h
hör också Ha
andelsbanken av sig i ett ovanligt pressmeddeland
de där man vvill skilja ut sig
s ur
bank
kmängden, en
e kommunikationsstrateegi som kom
mmer att följa
as konsekven
nt under hela
a det
kom
mmande händ
delseförloppet. Innebörd
den i denna strategi är attt banken har sådan ordniing på
sinaa affärer att man
m inte vill bli ”sedd i dee andra bank
kernas sällskap”: ”Med an
nledning av
gård
dagens prom
memoria från Finansinspeektionen där stabilitetsläg
get i de fyra ssvenska
storrbankerna beelystes vill Ha
andelsbankeen göra ett förtydligande. I promemorrian anger
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Finaansinspektio
onen också attt de fyra storrbankerna tiillsammans kan
k minska ssina kapitalbaser med
cirk
ka 90 miljard
der kronor utan att bryta m
mot de lagstiiftade kapita
alkraven. Han
ndelsbanken
ns del av
denn
na buffert på
å 90 miljarde
er var vid hallvårsskiftet 27
2 miljarder kronor.
k
”Vårr finansiella ställning
s
relativt marknad
den är sålede
es mycket staark. Sätter man
m vårt buffe
ertkapital i reelation till vå
år
affärrsvolym blir den bilden ännu
ä
tydligarre”, säger Ulff Riese, CFO på Handelsbbanken. ”I
prom
memorian frrån Finansinsspektionen aangavs att de fyra storban
nkerna kan kl
klara kreditfö
örluster
på 110 procent i Baltikum.
B
Ha
andelsbanken
ns utlåning i Baltikum ärr försumbar ooch kreditförrluster i
regionen skulle, oavsett förlu
uststorlek, haa obetydlig in
nverkan på bankens
b
finan
nsiella ställn
ning.”
5.1.3

NYTT REGELVERK
R
K FÖR BANK
KER I KRIS

Den
n 22 septemb
ber aviserar regeringen
r
ettt sedan läng
ge planerat prrogram för at
att stödja den
n
finaansiella sekto
orn i Sverige. Bland en rad
d insatser, so
om är föga re
elevanta i den
n krisstämniing som
nu rråder på marrknaderna, finns också en
n passus (pun
nkt 5) om attt ”Regeringen
n arbetar me
ed att ta
fram
m ett nytt reg
gelverk för hu
ur banker skaa hanteras i händelse
h
av en allvarlig ffinansiell kriss. I
sam
mband med detta ses även
n insättningsggarantin öveer så att avgiffterna till garrantin bättre
e
återrspeglar riskeen. Ett försla
ag planeras säändas ut på remiss”.
r
Bak
kom denna in
nformation ligger ett igån
ngsatt brandk
kårsarbete på
å finansen attt få på plats en
lagsstiftning om banker
b
i kris baserad på eett gammalt förslag från banklagskom
mmittén år 2000.
2
Det
plan
nerades till en
n remissrund
da i slutet avv 2008, men den uppblosssande krisen
n gjorde beho
ovet
akutt. Inom kort kommer reg
geringen att p
presentera deenna lagstiftning som i sttor utsträckn
ning blir
baseen för regerin
ngens komm
mande stabilittetsåtgärder..
Den
n 22 septemb
ber inleder occkså Riksban
nken en lång kommunika
ationsserie avv pressmeddelanden
där man informeerar om att kreditmöjligh
k
heterna för bankerna
b
suc
ccessivt ökar i RIX-system
met och
diffeerentieras. Nu
N handlar de
et om att låtaa bankerna få använda en
n större andeel av säkerstä
ällda
obligationer från
n sina bostad
dsinstitut som
m säkerhet.
Ett vviktigt beskeed kommer den
d 24 septem
mber. En rad
d länder vid sidan
s
av Sverrige inrättar swaparraangemang, allltså ömsesid
diga valutaarrrangemang, för att stärk
ka kortfristig upplåning i dollar.
Info
ormationen kompletteras
k
s med ett stab
bilitetsbeskeed från riksba
ankschefen SStefan Ingvess: ”Vi
bedö
ömer att den
n finansiella stabiliteten
s
i Sverige är tiillfredsställan
nde och att d
de svenska ba
ankerna
har en god intjän
ning och är solventa”.
s
Sam
mma dag håller också rikssbankschefen
n ett tal införr SACO där hela
h den stabbilitetsstödjan
nde
kom
mmunikation
nen upprepass i ett pressm
meddelande: ”Oron
”
på de globala finan
nsiella markn
naderna
har trappats upp
p de senaste veckorna.
v
Fiinansiella ma
arknader och
h aktörer i Svverige påverk
kas nu
merr märkbart avv den finansiiella krisen i USA. Vi och andra mynd
digheter har vvidtagit åtgä
ärder,
delss för att förbä
ättra markna
adens funktioonssätt, dels för att ha beredskap att ssätta in mer åtgärder
om det skulle beehövas. Vi gö
ör fortsatt bed
dömningen att
a de svensk
ka bankerna äär finansielltt starka
och att den finan
nsiella stabiliiteten är tillffredställandee. Sverige är också
o
väl russtat att möta den
glob
bala konjunk
kturnedgånge
en denna gån
ng”.
”Dett svenska fin
nansiella systtemet har fun
ngerat väl än
nda sedan den
n finansiella oron startad
de.
Ban
nkerna har ku
unnat finansiiera sig bådee på de svenska och intern
nationella kaapitalmarkna
aderna.
Men
n en del av dee amerikansk
ka problemeen har nu sprridit sig till Sv
verige. Även om de svensska
bank
kerna fortfarrande har en
n stark finanssiell ställning
g och god intjjäning har deet gjort det svårare
även
n för dem attt finansiera sig.
s För att fåå de finansiellla marknade
erna att funggera mer effek
ktivt har
bådee Riksbanken
n och Riksgä
älden vidtagiit åtgärder. Riksgälden
R
em
mitterar statssskuldväxlarr i ett
antaal extraauktio
oner och Rik
ksbanken harr ökat möjlig
gheten till kre
edit för de akktörer som de
eltar i
betaalningssystem
met, RIX.”
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”Rik
ksbanken, Danmarks
D
Na
ationalbank ooch Norges Bank
B
har ocksså tillsammaans med den
ameerikanska cen
ntralbanken Federal Reseerve ingått en
n överenskom
mmelse i syft
fte att vid beh
hov öka
tillggången på dollar till de sk
kandinaviskaa finansiella marknaderna
m
a.” Ingves avvslutar: ”Det som
skerr just nu har inte kommitt som en blixxt ifrån en kla
ar himmel. Den
D finansiellla oron har nu
n pågått
i öveer ett år. Vi har
h hela tiden
n följt utveckklingen och gjort
g
bedömn
ningen att deen finansiella
a
stab
biliteten i Sveerige varit tillfredställand
de. Den bedö
ömningen görr vi även idagg. Om det sk
kulle
behö
övas är vi beeredda att vid
dta ytterligarre åtgärder”.
En vvecka senaree, den 29 septtember, med
ddelar Riksba
anken nya ko
oordinerade aktioner från
n
centtralbankerna
a för att ge lik
kviditet i US--dollar. Återiigen kommu
uniceras stabiilitetsbesked
d: ”Det är
centtralbankers ansvar
a
att sam
marbeta för att tillsammans värna de
en finansiellaa stabiliteten
n. För att
hantera den ansträngda situationen på m
marknaderna
a för upplånin
ng i US-dollaar har Riksba
anken
även
n beslutat attt låna ut dolllar till svenskka banker. Tiillsammans med
m de åtgärrder som gen
nomförs
av aandra centrallbanker bör detta
d
leda tilll bättre likvid
ditet på de finansiella maarknaderna globalt.
g
Rikssbankens bed
dömning är fortsatt
f
att d
den svenska finansiella
f
sta
abiliteten är tillfredställa
ande. De
sven
nska bankern
na har goda förutsättning
f
gar att stå em
mot den ökad
de oron som n
nu blivit tydllig även
här.. Vi följer utvvecklingen no
oga och har eett nära sama
arbete med svenska
s
bankker, myndigh
heter och
centtralbanker i andra
a
länderr”, säger riksb
bankschef Sttefan Ingves..
Även
n Finansinsp
pektionen kä
änner sig kalllad att i en sk
krivelse uppd
datera läget ooch uttrycka
förtrroende för bankerna: ”De
e senaste daggarna har deet rått stor turbulens på d
de marknaderr där
bank
kerna norma
alt lånar peng
gar för att fin
nansiera sin verksamhet.. Banker och investerare runt om
i värrlden har varrit ovilliga att låna ut pen
ngar till bank
ker. Detta harr drabbat ban
nker i såväl Europa
E
som
m USA. De fyrra stora sven
nska bankern
na – Handelssbanken, Norrdea, SEB och
h Swedbank –
fortssätter dock att
a låna pengar till varand
dra. Alla sven
nska storban
nker har alltsåå idag möjlig
ghet att
lånaa pengar hos de andra bankerna. Som
m Finansinspektionen besskrivit i en teext den 18 sep
ptember,
har de fyra bank
kerna goda fö
örutsättningaar att klara den
d osäkerhett som för tillf
lfället råder.
Finaansinspektio
onen är helt komfortabel
k
m
med de kapittalbuffertar som
s
bankern
na håller mott
ovän
ntade förlustter.”
I meedia och blan
nd allmänhetten ökar nu ooron för de sv
venska bank
kernas stabiliitet. På denna
”krissmånads” sissta dag den 30
3 septembeer meddelar därför
d
Riksgä
älden under vvinjetten Ny
yheter på
sin w
webbplats attt: ”Många so
om kontaktarr oss undrar hur det står till med de ssvenska bank
kerna och
det ffinansiella syystemet. Det är Finansinsspektionen (FI)
(
som har i uppgift att övervaka ba
ankerna.
I den senaste up
ppdateringen
n av läget i deet finansiella systemet skrriver FI att d
de fyra svensk
ka
storrbankerna ha
ar goda förutsättningar attt klara den osäkerhet
o
som för tillfälleet råder. Äve
en
Rikssbanken men
nar att det fin
nansiella sysstemet är stab
bilt. De grundar sin bedöömning på en
n analys
som
m visar att de fyra svenska
a storbankern
na är finansiiellt starka med
m ett betydaande eget ka
apital,
god lönsamhet och
o låga kred
ditförluster. R
Riksbankenss bedömning är att det fin
nns en god
mottståndskraft mot
m den oro som sedan een tid råder internationel
i
llt. Läs mer ppå
Finaansinspektio
onens och Rik
ksbankens w
webbplatser.”
Und
der de kritisk
ka sista två ve
eckorna i sep
ptember 200
08 etablerade
es en stark käänsla av hota
ande
finaansiell kris i Sverige
S
genom
m medias exxplosionsarta
ade ökning av
v rapporterin
ngen om de
finaansiella aktörrerna och ma
arknaderna m
med kris i varr och varann
nan rubrik. D
De offentliga
aktö
örerna komm
mer igång me
ed sin kommu
unikation nå
ågra dagar effter Lehman--kraschen på
å basis av
konk
kreta krisbek
kämpningsåttgärder som fortsätter med ett allt stö
örre inslag avv tolkande occh
bedö
ömande upp
pfattningar fö
ör att dämpaa oron i det ho
otfulla läget.
Rikssbanken forttsätter sin kommunikatioon från period
den före 15 september
s
m
med ett välutv
vecklat
och medvetet sp
pråk för att sk
kildra utveckklingens allva
ar och samtid
digt väl utarbbetade formu
uleringar
för aatt få förståelse för att sta
abiliteten intte är hotad occh att bankerrna har godaa förutsättnin
ngar att
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klarra osäkerheteen på markna
aderna. Trotts att media i två veckor etablerat
e
ett kkrisläge i Sve
erige, är
det ssvenska fina
ansiella system
met inte i kriis och inte heeller bankern
na, enligt Rikksbanken. Krrisen
finn
ns någon ann
nanstans, ofta
ast är den intternationell eller
e
global, och
o påverkarr Sverige – i detta
sked
de märkbart.. Finansinspe
ektionen och
h Riksbanken
n är väl koord
dinerade i sin
n kommunik
kation,
har samma ordvval och bedöm
mningar och stöds av Rik
ksgälden som
m hänvisar tilll dessa två
systtemvårdandee institutione
ers kommuniikation.
Und
der denna kriitiska period
d lanseras bettydande konk
kreta insatse
er för att avväärja en hotan
nde
likviiditetskris på
å de svenska finansiella m
marknaderna
a. Dessa insa
atser kommun
uniceras nu
konsekvent, kom
mpletterade med
m budskap
p om det fina
ansiella syste
emets stabilittet, bankerna
as
mottståndskraft och
o ett manttra med tydliig innebörd att
a det svensk
ka finanssysttemet inte ko
ommer
att ttillåtas kapseejsa, åtgärd kommer
k
att fö
följas av åtgärd.
Sweedbank har under
u
denna inledande
i
”kkriskommuniikativa” fas varit
v
hårt utssatt i media, med
m
missstänksamhett kring inform
mationen om
m exponering
gen mot Lehm
man och spekkulationer re
edan den
22 sseptember i DI
D om behov
vet av en nyem
mission. Myn
ndigheternass insatser förr att hålla igå
ång
likviiditeten i interbankhande
eln tolkas occkså som ett sätt
s att hålla Swedbank u
under armarn
na. Men
bank
kerna intar en
e låg profil i den offentliiga kommunikationen me
ed få uttalan
nden och änn
nu
min
ndre officiell kommunikat
k
tion via presssmeddelanden. Deras rolll som slagpååsar i den me
ediala
logik
ken etableras nu. SEB:s VD
V Annika F
Falkengren få
år en stort up
ppslagen artiikel i DI den 19
septtember där hon
h fullföljer tidigare bed
dömningar om
m att krisen är allvarligarre än de flestta har
bedö
ömt. Nordea
a och Handellsbanken är ffrånvarande på den mediiala arenan. SSwedbank vä
äljer
tydlligt att undvika att komm
municera via m
media underr denna perio
od, trots ett eenormt tryck
k och
beho
ov hos journ
nalisterna, me
ed undantagg för ordföran
nden Carl-Erric Stålberg ssom den 29
septtember får sttor uppmärkssamhet då haan kritiserarr blankning av
a Swedbankk-aktier. Vi
återrkommer till en analys av
v detta.
3.1.5

OKTO
OBER – ”KRIISKOMMUN
NIKATION!”

Okto
ober månad kommer att bli den kansske mest krismättade perioden i Sveriige sedan kriisen i
börjjan av 1990-ttalet. Det offfentliga Sveriige kommunicerar åtgärd
d på åtgärd föör att stödja
marrknader och privata
p
finan
nsiella aktöreer. Det sker till synes med
d god koordin
nation, det sker
snab
bbt och beslu
utsamt. Så hä
är i efterhand
d framtonar en imponera
ande bild av h
handlingskraft och
effek
ktivitet i bek
kämpningen av
a den hotan
nde finansiellla krisen. Mo
ot slutet av m
månaden kom
mmer de
första tecknen på
p att de finan
nsiella händeelserna komm
mer att få alllvarliga följdeer för den
realekonomiska utvecklingen
n. De offentlliga aktörern
nas kommunikativa strateegier är i börrjan av
okto
ober utstakad
de och positiioneringen i aansvar och handling
h
tydliggjord i kom
mmunikation
nen.
Sam
marbetet verk
kar styras av en betydand
de samsyn attt det finansie
ella systemetts stabilitet ska
rädd
das med gem
mensamma in
nsatser.
Rikssbanken går ut med en prressrelease d
den 2 oktober med besked
d om nya lån
nefaciliteter, denna
gångg i SEK. Återrigen tar man
n tillfället i akkt att kommunicera stabilitetsfrämjaande budskap
p. Dessa
återrupprepas i en
e annan pressrelease sam
mma dag som
m refererar ett
e tal av vice riksbanksch
hef Irma
Rosenberg. Där skärps tonen
n till att Sverrige nu ”påveerkas tydligt”” . Hon gör jäämförelser med
m
krisen i början på
p 1990-talett: ”Många län
nder befinner sig just nu mitt i en finaansiell kris so
om ger
återrverkningar i hela det glob
bala finansieella systemett. Sverige harr hittills varitt förhållande
evis
förskonat. Men nu
n påverkas även finansm
marknaderna
a i Sverige, och
o därmed d
de svenska ba
ankerna
och andra finanssiella aktörerr, tydligt av oosäkerhet och
h bristande förtroende.
f
V
Vi och andra
myn
ndigheter harr därför vidta
agit olika åtggärder för attt öka möjligh
heten till kred
dit i både sve
enska
kron
nor och amerrikanska dolllar. Idag fatttade vi beslutt om en ny lå
ånefacilitet föör att underlä
ätta
kred
diter på längrre löptider. Skulle
S
situatiionen förvärrras har Riksb
banken och aandra myndigheter
bereedskap att ha
antera proble
emen”, sägerr vice riksban
nkschefen Irm
ma Rosenberrg i ett tal på
å SCB.
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”Rik
ksbanken stå
år i likhet me
ed många and
dra centralba
anker världen
n över idag in
nför svåra
utm
maningar. Meen även om de
d kan vara svvåra så står vi
v väl rustade
e att möta deem. Utgångslläget är
ett h
helt annat än
n under finan
nskrisen 1992
2 som i stor utsträckning
u
handlade om
m problem som hade
sitt u
ursprung på hemmaplan
n. Idag handllar det om sp
pridningseffekter av probl
blem på den
ameerikanska bollånemarknad
den, en markknad som de svenska ban
nkerna har litten direkt
nflationsmållet och
expo
onering mot. När det gälller penningp
politiken är lä
äget också an
nnorlunda. In
dageens regelverk
k för penning
g- och finansspolitiken ger tillsamman
ns med sundaa statsfinansser en
stab
bil grund att stå
s på inför den
d komman
nde konjunktturnedgången.”
”Äveen om de sveenska bankerrna påverkass av det som sker har de goda
g
kapitalbbuffertar, god
d
intjääning och dä
ärmed bra förrutsättningarr att möta orron på de fina
ansiella mark
rknaderna. Det
D i
dagssläget största
a problemet för bankernaa är att få kreediter på läng
gre löptider. Riksbanken
n har
tillsammans med andra myn
ndigheter och
h centralbank
ker vidtagit åtgärder
å
för aatt förbättra
situationen. Idag
g fattade vi beslut
b
om yttterligare en lå
ånefacilitet, med
m en förstta auktion på
å 60
miljjarder kronorr. Vi har ocksså beredskap
p att vidta fleer åtgärder om
m så skulle bbehövas.”
Finaansinspektio
onen får ett litet definition
nsproblem av
v läget när man
m den 2 okt
ktober går ut med
presssmeddeland
de om att ”de
en europeiskaa värdepapperstillsynsko
ommittén (CE
ESR) besluta
at att
ytterligare inten
nsifiera samarbetet mellan
n medlemssttaterna för attt övervaka kkrisens utvecckling.”
Härr är det kris, punkt
p
slut.
I meedia har fråg
gan om den sttatliga insätttningsgaranttin blivit viktig mot bakgrrund av en tilltagande
spek
kulation om framför allt Swedbanks
S
p
problem. Sw
wedbank med
ddelar därförr den 2 oktob
ber att
”Nu
u gäller insätttningsgaranttin för alla sp
parkonton i Swedbank.
S
Frrån och med
d idag förändras
villk
koren på Sweedbanks popu
ulära Fasträn
ntekonto så att
a kontot om
mfattas av deen statliga
insäättningsgaran
ntin. Därmed
d omfattas saamtliga Swed
dbanks spark
konton av gar
arantin, med
und
dantag för de konton som
m är koppladee till IP-spara
ande”.
Den
n nyheten förrstörs totalt när
n Aftonblad
det dyker up
pp denna dag
g med en kataastrofal flersidig
artik
kel om insätttningsgaranttins giltighet för olika ban
nkkonton. De
en föranledeer ett annat ovanligt
o
presssmeddeland
de från banke
en: ”Helt felaaktiga uppgiffter om Swed
dbank i Afton
nbladet. I
Afto
onbladet idag
g görs en jäm
mförelse melllan konton i olika
o
banker. I artikeln ppåstås att merparten
av S
Swedbanks sp
parkonton in
nte omfattas av den statliga insättning
gsgarantin. P
Påståendena är helt
felak
ktiga och berror, enligt Afftonbladet, p å en miss i reedigeringen. De konton ssom anges in
nte
omffattas av gara
antin är i själlva verket dee konton som
m omfattas. De
D konton som
m enligt tidn
ningen
omffattas av den statliga insä
ättningsgaran
ntin är de som
m i dagslägett inte omfatttas. Huvudde
elen av
Sweedbanks sparrkonton omfa
attas idag av den statliga insättningsg
garantin, i m
motsats till vad
d som
påsttås i Aftonbla
adet. Swedba
ank ser, mot bakgrund av
v det oroliga läge som idaag råder, myccket
allvaarligt på det inträffade.”
Artiikeln kommeer mycket olä
ägligt i ett kän
nsligt förtroeendeläge inte
e bara för Sw
wedbank utan
n för hela
bank
ksystemet. Det
D går rykten
n om stora u
uttag från Sw
wedbanks kon
nton och orolliga sparare hör
h av
sig p
på webbplatsser med frågo
or om hur alllvarligt lägett är. Aftonbla
adet inser sitt
tt fel och tryccker om
en d
del av upplag
gan med rätta
a siffror. Med
d stöd från Finansinspek
F
ktionens konttakt med anssvarige
utgiivaren, Lena Mellin, får banken
b
sen en
n rejäl rättelse på en hel sida dagen eefter.
Lägeet är nu så orroligt att någ
got måste görras med insä
ättningsgaran
ntin och regeeringen gör sin första
entrré på den stab
bilitetskomm
munikativa sccenen. Den 6 oktober, gå
år regeringen
n ut med besskedet att
den beslutat utvvidga insättniingsgarantin
n. Pressmedd
delandet ladd
das också meed
stab
bilitetsfrämja
ande budskap
p där regerin
ngen slår fastt att man harr det ytterstaa ansvaret förr den
finaansiella stabilliteten: ”Regeringen har iidag beslutatt att utvidga insättningsggarantin för att
a värna
trygggheten bland
d svenska sparare. Åtgärd
den handlar om att säkra
a att sparare har fortsatt
förtrroende för det finansiella
a systemet”, ssäger finansm
minister And
ders Borg och
h
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finaansmarknadssminister Ma
ats Odell. ”R
Regeringen ärr den yttersta
a garanten föör den finanssiella
stab
biliteten. Den
n har att tillse
e att det finn
ns ett regelveerk som gör att
a det finanssiella systeme
et
funggerar effektivvt, är stabilt och
o skyddar sparare. Höjjda insättnin
ngsgarantier i en rad euro
opeiska
länd
der gör att sp
parare riskera
ar att söka siig till bankerr med säte i dessa
d
länder. Det gäller frramför
allt i en situation
n med stor ossäkerhet och
h oro. Den sv
venska staten
n införde 199 6 en garanti på 250
000
0 kronor för transaktionsk
t
konton. Försslaget om attt utvidga insä
ättningsgaran
nti innebär att
a
belo
oppet höjs tilll 500 000 krronor och täccker alla slag
g av insättnin
ngar på kontoon oavsett om
m
sparrandet är bun
ndet eller frittt att ta ut. R
Regeringen gees möjlighet att utvidga ggarantin till
kred
ditinstitut meed filial i Sve
erige där hem
mlandets insä
ättningsgaran
nti inte kan iinfrias fullt ut.
u Den
utviidgade insätttningsgarantiin träder i krraft idag den 6 oktober 20
008. Situatioonen är svårb
bedömd,
regeeringen har beredskap
b
attt gå vidare om
m utveckling
gen kräver yttterligare åtggärder. ”
Rikssbanken med
ddelar samm
ma dag att maan höjer belo
oppen i utlåningen till ban
nkerna. I
slutk
klämmen slå
år Stefan Ingves fast att ” För att värna
a den svensk
ka finansiellaa stabiliteten och
säkeerställa finan
nsmarknaderrnas funktion
nssätt står Riiksbanken be
eredd att tillfföra den likv
viditet
som
m behövs”.
5.1.4

AND
KOLLAPS PÅ ISLA

Vid sidan av den
n svenska dra
amatiken harr det isländsk
ka finanssysttemet kollappsat, med
följd
dverkningar för svenska banker
b
och ssvensk bankm
marknad där två isländskka dotterbank
ker,
Kau
upthing och Glitnir
G
är verksamma. Fråågor om bety
ydelsen för sv
venska bankker får
Han
ndelsbanken återigen att först av alla gå ut med in
nformation om exponerin
ng. Beskedet är inga
orovväckande sum
mmor. Den följande
f
dageen, 7 oktoberr, kommer in
nformation frrån de övriga
a
bank
kerna. Nordeea redovisar en obetydligg exponering
g, medan Swe
edbank och SSEB berättar om
expo
onering mot isländska do
otterbanker p
på över 500 Mkr
M respektiive 19 Mkr m
mot lokala islländska
bank
ker och ca 30
00 Mkr mot dotterbolag ttill isländska
a banker utan
nför Island i icke-isländsk valuta.
Misstroendet mo
ot Swedbank
ks kommunikkation får ettt nytt uttryck
k samma dagg då banken tvingas
t
gå u
ut med någott så ovanligt som
s
ett förtyydligande – och
o frustrerat - pressmed
ddelande:
”Förrtydligande om
o Swedban
nks kreditexp
ponering mott isländska banker. På förrekommen anledning
a
upp
prepar Swedb
bank sin expo
onering mot isländska ba
anker samt nordiska bankker med islän
ndska
ägarre. Swedbank
k har ingen exponering
e
(0
0 kr) mot isländska bank
ker på Island
d. Swedbank har
ingeen anledning
g att göra någ
gon reserveriing mot nord
diska banker med isländsska ägare. De
essa
expo
oneringar är av god kvaliitet. Swedban
nk har en exp
ponering på totalt 564 mk
mkr mot FIH, en
dansk bank som
m tidigare ägd
des av Swedb
bank och som
m nu har islän
ndska ägare. FIH omfatta
as av
regeelverket för banker
b
i Danm
mark och ståår under tillssyn av danska
a tillsynsmyn
ndigheter.
Exp
poneringen om
mfattas av de
en politiska ööverenskommelsen för fiinansiell stabbilitet i Danm
mark.
Exp
poneringen ärr av låg risk. Swedbanks övriga expon
neringar utgö
örs av en säkkerställd oblig
gation på
140 mkr, utgiven
n av BN Bolig
gkreditt, en n
norsk bank och
o ett leasin
ngavtal på 17 mkr med en
n svensk
bank
k, båda med isländska äg
gare. De omffattas av resp
pektive lands regelverk föör banker och
h är
und
der tillsyn av respektive la
ands tillsynsm
myndighet. Exponeringa
E
rna är av lågg risk.”
Sam
mma dag kom
mmer så ytterrligare ett förrtydligande från
f
Swedban
nk som nu i d
detalj har stu
uderat
sin eexponering mot
m Lehman Brothers: ”S
Som tidigare meddelats har
h Swedbankk en säkerstä
älld
expo
onering mot Lehman Bro
others om 1 3
350 miljonerr USD. Inget reserveringssbehov föreligger.
Sweedbank kan efter
e
genomgång på plats i USA av såv
väl fastighete
er som dokum
mentation be
ekräfta,
att d
de underligga
ande lånen fu
ungerar och att säkerheterna för desssa lån är av ggod kvalitet. Banken
B
har under de sen
naste veckorn
na låtit sina ffastighetsexp
perter och öv
vrig expertis genomföra en
e
grun
ndlig genomg
gång av de lå
ån och fastigh
heter som uttgör säkerhetter. Efter den
nna genomgå
ång är
Sweedbanks fortssatta bedömn
ning, att någoot reserverin
ngsbehov inte
e föreligger. Denna bedö
ömning
är avvstämd med
d Swedbanks externa revissor Deloitte. De senaste dagarna
d
har ett flertal
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dottterbolag till Lehman
L
Brotthers Holdin
ngs Inc. ansök
kt om konku
ursskydd, därribland Swed
dbanks
mottpart. Detta förändrar
f
intte bankens poosition då Sw
wedbank tidiigare vidtagitt samtliga
erfo
orderliga åtgä
ärder för att säkra rätten till de lån occh fastigheterr som utgör ssäkerhet och
h därmed
omffattas dessa inte av ett konkursförfaraande. Mer infformation om
m den aktuellla exponerin
ngen
kom
mmer att redo
ovisas i samb
band med baankens rappo
ort för det tre
edje kvartalett.”
Offeentliga och privata aktöre
er kommuniccerar nu åtgä
ärder på löpa
ande band i een tilltagande
e
krisstämning på
å marknader och i media som hotar attt bli övermä
äktig.
Den
n 8 oktober sä
änker Riksba
anken räntan
n med 0,5 prrocent till 4,2
25 procent påå ett extrainssatt
penn
ningpolitisktt möte och offfentliggör ettt gemensam
mt uttalande från
f
centralbbankerna därr det inte
är taal om annat än
ä kris:
”Un
nder den nuvarande finan
nsiella krisen
n har centralb
banker löpan
nde haft täta kontakter occh haft
ett n
nära samarbeete när det gäller till exem
mpel att tillfö
öra likviditett för att minsska påfrestnin
ngarna
på d
de finansiella
a marknadern
na. Inflation
nstrycket har nu börjat av
vta i flera länd
der, delvis so
om en
följd
d av lägre priiser på energ
gi och andra rråvaror. Inflationsförvän
ntningar sjun
nker och är
föraankrade kring
g prisstabilitet. Den fördjjupade finan
nsiella krisen har ökat ned
dåtriskerna för
f den
ekon
nomiska tillvväxten och dä
ärmed reduccerat uppåtriskerna för prrisstabilitet. En viss lättn
nad i de
glob
bala monetärra förhålland
dena är därm
med motiverad
d. Därför me
eddelar idag Bank of Canada,
Ban
nk of England
d, den Europ
peiska Centraalbanken, Fed
deral Reserv
ve, Sveriges ri
riksbank och Swiss
Natiional Bank sänkningar i de
d penningp
politiska styrrräntorna. Bank of Japan u
uttrycker sitt starka
stöd
d för dessa po
olicyåtgärderr. Riksbankeen håller desssutom en ny auktion på 1100 miljarderr i lån
med
d sex månadeers löptid. Occh restriktion
nen på andellen säkerställda obligatiooner från närrstående
institut tas bort helt. Riksban
nken sänker kravet på läg
gsta kreditbe
etyg för värdeepapper med
d längre
löpttid som ställss ut som säke
erhet.”
Därttill får den issländska ban
nken Kaupthiings svenska
a dotterbolag, Kaupthing Bank Sverige
e AB, ett
särsskilt likviditeetsstöd från Riksbanken
R
m
med en krediit på upp till fem miljardeer kronor tilll följd av
de issländska ban
nkernas allva
arliga problem
m. Stödet är principiellt viktigt
v
och viisar att Riksb
banken
och de svenska myndigheter
m
rna nu bedöm
mer läget så allvarligt
a
att lilla
l
Kaupthiing har blivitt
systtemviktig. Mo
otivet är att värna
v
den svvenska finanssiella stabiliteten, säger R
Riksbanken i sin
presssrelease.
Den
nna täta nyheetsdag avsluttas med att ettt brittiskt rä
äddningspak
ket presenteraas.
Den
n extrema nerrvositeten illlustreras daggen därpå, deen 10 oktoberr, då Finansiinspektionen
n i en
myccket ovanlig pressrelease
p
måste tillrätttavisa Hand
delsbanken fö
ör att värna oom spararnass
förtrroende: ”Han
ndelsbanken
n har i ett preessmeddelan
nde i dag gåttt ut med orikktig informatiion om
Kau
upthing. FI viill klargöra att Kaupthingg Bank Sverig
ge AB är en självständig
s
bbank under svenska
s
Finaansinspektio
onens tillsyn. Banken funggerar norma
alt och dess kunder
k
har fu
ull tillgång tilll sina
penggar. Kaupthiing Edge är en
e del av den
n isländska ba
anken Kauptthing Bank h
hf. Även sven
nska
kun
nder i Kaupth
hing Edge kan
n vara tryggaa i att de får ut
u sina penga
ar via den svvenska banke
en
Kau
upthing Bank
k Sverige AB.”
Sam
mma dag med
ddelar Riksba
anken åter attt man ska underlätta
u
bankernas finaansieringssitu
uation
geno
om emission
ner av riksban
nkscertifikatt.

39 (8
86)

Den
n 13 oktober återkommer
å
Riksbanken
n med besked
d om ytterliga
are höjningaar av lånefaciliteterna
och regeringen meddelar
m
att ett stabilitettspaket ska presenteras
p
den
d 14 oktobeer samtidigt som EU
tillk
kännager att ett europeisk
kt räddnings paket komm
mer att presen
nteras. Riksbbanken komp
pletterar
pressmeddellande med in
sitt p
nformationen
n: ”Riksbank
ken har löpan
nde under dee senaste vecckorna
vidttagit en rad åtgärder
å
för att
a underlättaa kreditförsö
örjningen och
h förbättra dee finansiella
marrknadernas funktionssätt
fu
t. Det kommeer vi att fortssätta med tilll dess att förttroendet återrskapats
och kreditförsörj
rjningen till företag
f
och h
hushåll fungeerar normalt igen”, säger riksbanksch
hef Stefan
Ingvves.
Daggen efter skerr en markantt förändring p
på den svensska finansiellla kommunikkationsscene
en.
Reggeringen kliveer in och ryck
ker åt sig ett initiativ som
m kommer att ställa de övvriga offentliga
aktö
örerna i skug
ggan och skap
pa nya komm
munikationsp
problem för de
d privata baankerna. Reg
geringen
kom
mmunicerar i flera steg en
n stabilitetspllan. I det förrsta steget de
enna dag släppps ett
presssmeddeland
de med de prrincipiella hu
uvuddragen:
 ”Inom EU förhandlas
f
occh fastställs een gemensam
m aktionspla
an för hur olik
ika länder sk
ka agera.
Garantier och
o kapitaltiillskott ska uttformas på ett
e likartat sätt och varje lland ska ha en
e
institution
nell struktur för
f att vid beehov kunna vidta
v
åtgärder.

 Garantier fö
ör vissa mark
knadsinstrum
ment ska infö
öras, med va
arierande löpptider och i
nödvändig
g omfattning för att trygg a finansiella institutionerr och för att m
marknadern
na
återigen sk
ka fungera efffektivt.

 En organisa
ation för stattens hanterin
ng bildas vid Riksgälden. En fond etabbleras med tillskott
av medel från
fr såväl sta
aten som de ffinansiella ak
ktörerna. Avg
gifterna ska vvara långsikttiga och
garantera att
a erforderliiga medel tilllförs så att sk
kattebetalarn
na inte drabbbas.

 Medel för eventuella
e
fra
amtida nödväändiga kapitaltillskott tilll finansiella iinstitutionerr ska tas
fram. Stateen ska tillvarrata skattebet
etalarnas intrressen. Om sttaten ska stöödja enskilda
a institut
prioriterarr regeringen en modell m
med röststarka preferensaktier, det villl säga nytt
aktiekapita
al med särskilt inflytandee. Därigenom
m tillförsäkra
as skattebetallarna del i framtida
värdestegrring när krise
en är över.

 Kraftfulla åtgärder
å
vidta
as för att husshållens och företagens in
ntressen ska bevakas.
Finansinsp
pektionen tillförs extra reesurser i dettta syfte.
Mottiven handlarr om förtroen
nde och finan
nsiell stabilittet: ”För att skapa
s
stabilit
itet på de fina
ansiella
marrknaderna occh trygghet fö
ör medborgaare och företa
ag utarbetar regeringen een stabilitetsplan. Det
sven
nska finansieella systemet är i jämförellse med andrra länder sta
abilt, men påvverkas allt mer
m av
den internationeella oron”, sä
äger finansm
marknadsminister Mats Odell, ett eko av Riksbank
kens
kom
mmunikation
n.
Pakeetet kommerr att skymma
a Finansinsp ektionens prresskonferen
ns den 15 oktoober om sin rapport
Finaanssektorns stabilitet. Dä
är konstateraas att ”de fyra
a storbankerrna klarar låggkonjunkture
en.
Ban
nkerna har fö
örutsättninga
ar att klara kaapitaltäcknin
ngskraven äv
ven om det skkulle bli en allvarlig
a
receession i Sveriige och Baltik
kum. Vi bedöömer att även
n pensionsbo
olagen är russtade för ytte
erligare
turb
bulens.”
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Närr finansdeparrtementet sed
dan den 20 ooktober i ett andra steg re
edogör för pllanen, dagen
n då den
ocksså beslutas, återupprepas
å
s motiven. I rregeringens kommunikat
k
tion är det nu
u kris i Sveriige, ett
påsttående som står
s i kontrasst till den finsslipade argumentation Riksbanken
R
d
drivit för att beskriva
b
det ffinansiella lä
äget. Detta ko
ommer att haa effekter förr regeringenss kommandee politiska ag
genda.
Den
n kommer fr.o.m. nu att också
o
innehåålla det högelligen mediala
a kravet på bbegränsninga
ar av
arvo
oden och bon
nusar som blir ett huvudn
nummer i ko
ommunikatio
onen under h
hösten och viintern.
Reggeringen gör också
o
en kom
mmunikativ p
poäng av sittt huvudmann
naskap för dee svenska
skatttebetalarna, ett annat vik
ktigt position
nstagande in
nför de komm
mande komm
munikationsd
dusterna.
I preessmeddelan
ndet sägs:
”Reggeringen besslutar i dag om en stabilittetsplan för Sverige
S
med åtgärder för att säkerställla den
finaansiella stabilliteten och hantera effektterna av den internatione
ella finansiell
lla krisen. …
Sam
mtidigt som vi
v ska se till att
a stabilitete n värnas och
h förtroendett återvänder är vår utgångspunkt
att ssvenska skatttebetalare in
nte ska behövva bära kostn
naderna för eventuella
e
åtggärder. Tydliiga
restriktioner på till exempel arvoden och
h bonusar förr till exempell VD:ar i ban
nker ska dessutom
följaa med våra åttgärder som ger vissa insstitut ekonom
miska fördela
ar”, säger finaansminister Anders
Borgg. Stabilitetsplanen ger re
egeringen m
mandat att un
nder förutsägbara former där skattebe
etalarnas
intreessen värnass bland annat hantera prooblem med bristande
b
likv
viditet eller eeventuella fra
amtida
solvvensproblem.”
Han
ndelsbanken profilerar sig
g åter i ett prressmeddela
ande dagen effter: ”Handel
elsbanken har tagit
del aav regeringen
ns utkast till lagrådsremiiss om stabilitetsstärkand
de åtgärder fför det svensk
ka
finaansiella system
met som offe
entliggjordess 20 oktober 2008… Han
ndelsbanken d
delar den
besk
krivning som
m regeringen ger av den fiinansiella sittuationen i vå
år omvärld ooch välkomna
ar därför
att ssvenska stateen nu vidtar åtgärder
å
i likkhet med USA
A och flera lä
änder inom E
EU samt i Assien.
Han
ndelsbanken omfattas av den obligatooriska delen av
a förslaget - Stabilitetsfoonden.
Han
ndelsbanken delar uppfatttningen att een stabiliseriing av markn
naden innebäär stor nytta för alla
aktö
örer. Vad gälller den frivilliga delen - G
Garantiprogrrammet - avv
vaktar Handeelsbanken yttterligare
info
ormation.”
Den
n 23 oktober meddelar Riiksbanken attt den sänkt reporäntan
r
med
m 0,5 proccent till 3,75 procent.
p
Det tidigare så distinkta
d
språ
åkbruket om
m krisen börja
ar luddas upp
p en smula – det liknar fiinansiell
kris även i Sverig
ge. Motivet är
ä att nu slårr den internationella finan
nskrisen mott realekonom
min:
”Sed
dan mitten avv september har den glob
bala finansieella krisen förrvärrats och påverkar nu tydligt
utveecklingen i Svverige. Krise
en på de finan
nsiella markn
naderna har bland annatt lett till högrre
låneekostnader fö
ör företag och
h hushåll, läggre förmögen
nheter och en allmänt ökkad osäkerhe
et.
Tillggången på krrediter har minskat.
m
Bedöömningen ärr att den finan
nsiella krisen
n fördjupar den
d
pågåående konjun
nkturnedgån
ngen med en svagare arbeetsmarknad och en lägre inflation som
m följd.”
Hitttills har de sttora bankern
na under oktoober varit offficiellt tysta, pressmeddellandena har lyst med
sin ffrånvaro, san
nnolikt påverrkat av att dee går in i en tyst
t period in
nför kvartalsrrapporterna.. Olika
föreeträdare har ganska
g
så sparsamt försöökt svara mott det väldiga medietryckeet, men rollen som
slaggpåsar i mediia är cemente
erad främst fför Swedbank och i mind
dre utsträckn
ning SEB. Nordea
publicerar sin kvvartalsrapport den 23 okttober.
n uppvisa en
Norrdea intar, sin
n kommunik
kationsstrateggi trogen, en
n lugnande atttityd och kan
n bra
rapp
port med någ
got sämre ressultat, ökand
de men inte oroväckande
o
kreditförlusster. I sin korrta
kom
mmentar sägeer VD att osä
äkerheten och
h riskerna ha
ar ökat kraftiigt, men han
n är fylld av tiillförsikt
och tror att bank
ken kan fortssätta presteraa bättre än marknaden
m
i stort. Rappoorten ägnar ett större
utryymme åt risk
ker, berättar om
o den obefi
fintliga expon
neringen mott Lehman Brrothers och issländska
bank
ker under eg
gna rubriker.
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SEB
B:s Annika Fa
alkengren ha
ar i kvartalsraapporten ett expressivt VD-ord
V
där ho
hon koncentrerar
bud
dskapen till den
d stora oroa
ande makrob
bilden med en
e stark medvetenhet om
m de finansiellla
stab
bilitetsprobleemen. Magnituden på vad
d som händeer är inte att ta
t miste på:
”Un
nder tredje kvvartalet upplevde de glob
bala finansiellla marknade
erna en turbu
ulens utan motstycke
m
efterr konkursen i Lehman Brrothers. Oron
n påverkade även det i grrunden sund
da svenska fin
nansiella
systtemet. För dee av oss som upplevde och
h drog lärdomar av den svenska
s
finan
nskrisen i bö
örjan av
1990
0-talet var deet alarmeran
nde att se hurr misstroend
de återigen fic
ck grepp om
m de globala
marrknaderna tilll följd av en bristande likkviditet och en
e icke-funge
erande interbbankmarkna
ad. Allt
efterrsom krisen växte dag förr dag stod deet klart att deet fanns omfa
attande systeemkritiska riisker,
som
m påverkade även
ä
utsikterrna för världssekonomin negativt.
n
Efte
er de åtgärdeer som vidtag
gits av
regeeringar och centralbanke
c
r världen öveer finns det tecken
t
på att finansieringgsmarknaden
n
långgsamt börjar återvända tiill en mer noormal situatio
on.
I de baltiska länd
derna har de
e ekonomiskaa utsikterna försämrats. Vår
V uppfattn
ning är att de
et
kom
mmer att bli en
e utdragen period
p
av lågg, till och med negativ, BN
NP-tillväxt i E
Estland och Lettland
und
der de närma
aste åren.
Det gångna kvarrtalet med sin
n dramatik ooch farhågor för det globa
ala finansiellla systemet kommer
k
definitivt att bli ihågkommett. För mig, m
med över 20 år
å inom bank
king, har det varit den me
est
utm
manande perioden någonssin. Ingen haade väntat sig
g att tunneln
n skulle vara sså mörk och lång
som
m den visade sig
s vara. Ljusset i tunneln
n börjar nu lå
ångsamt skön
njas tack varee att centralb
banker
och regeringar gjort
g
gemensa
am sak för attt stabilisera
a de finansiella marknadeerna.
Det står klart attt den finansiella oron harr förändrat fö
örutsättningarna för den
n finansiella sektorn
s
rejäält. Priset på likviditet
l
kom
mmer att höjjas. Ribban har
h höjts för bankernas
b
kkapitalisering
g. Banker
med
d en stark ballansräkning kommer att kunna agera
a på de möjlig
gheter som d
dyker upp. Min
M
upp
pfattning är att
a vi får se en
n återgång tilll mer traditiionell bankve
erksamhet, vvilket passar bra ihop
med
d vår strategii som bygger på att ha en
n solid plattfo
orm och långsiktiga kund
drelationer.”
SEB
B fortsätter också att utve
eckla texten u
under rubrik
ken Risker oc
ch osäkerheteer, som nu bö
örjar få
ett ö
övergripandee perspektiv av
a makro- occh finansiella
a marknadsrisker. Inform
mationen i
kvarrtalsredovisn
ningen utvidg
gas också meed beskrivnin
ng av arbetett med probleemkrediter bll a
geno
om en sk work out-enhett.
VD:n i den hårt stressade Sw
wedbank gör en kort och kärnfull
k
definition av lägget i den förstta
ningen i den korta VD-ko
ommentaren i kvartalsrap
pporten: ”Världen har draabbats av en
men
finaansiell kris.” Banken
B
har god
g och stabiil lönsamhett. De finansie
ella riskerna är begränsad
de.
”Sw
wedbank vidta
ar åtgärder fö
ör att balanssera utvecklin
ngen, till exempel ökade kkrav på kred
ditkvalitet
och en striktare relation mellan in- och u
utlåning”.
Sweedbank bemö
ödar sig att re
edovisa risk-- och osäkerh
hetsutvecklin
ng i utvecklad
de texter und
der
stan
ndardrubrikeerna och satsar på ett bret
ett makro- occh marknadsp
perspektiv un
nder rubrike
en Risker
och osäkerhetsfa
aktorer, i linjje med SEB. Däremot fin
nns här en ov
vanlig skrivniing om
nyhetsrapporterringen kring Swedbank: ””Nyhetsrappo
orteringen frrån den globaala finanskriisen samt
ökad
d ryktessprid
dning har bid
dragit till oroo bland bank
kkunder på allla Swedbankks
hem
mmamarknad
der”. Frustra
ationen över mediabilden
n lyser också igenom i den
n ovanliga
kvarrtalsinformationen underr rubriken Föörstärkning av
a Koncernin
nformation ooch IR: ”För att
ytterligare stärka Koncernko
ommunikatioon och IR harr Swedbank beslutat
b
tillssätta en ny fu
unktion
d övergripand
de koncernan
nsvar för kom
mmunikation
nsfrågor. Den nya funktioonen rapporrterar till
med
Sweedbanks verk
kställande dirrektör och kooncernchef Jan
J Lidén och
h kommer attt ledas av Th
homas
Back
kteman, Parttner från Bru
unswick Grou
up, konsulter inom komm
munikationsrrådgivning.””
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Kvaartalsrapporten andas nu ett allvar och
h den förhop
ppningsfulla attityden i tiidigare
kvarrtalsrapporteer under årett är nedtonad
d. Effekterna
a av krisen be
eskrivs odelaat som negatiiva,
fund
dingbehovet beskrivs rak
kt på sak, dett medges att inlåningen
i
frrån allmänheeten minskatt ”under
en p
period av speekulationer”, likviditeten beskrivs med egen stressstest. Kreditkkvaliteten occh
expo
oneringar äg
gnas ett stort utrymme. K
Kvartalsrappo
ortpaketet ge
er intryck av en omorienttering i
bank
kens kommu
unikation.
Vad
d som naturliigtvis inte kunde sägas, m
men som det spekulerades ganska frittt om på mark
knader
och i media, var att Swedban
nk ska göra een nyemission på 12.4 milljarder. Detta
ta offentliggö
örs fyra
dagaar senare den
n 27 oktoberr. Emissionen
n blir till ytteerligare ett ok
k på ledningeens axlar och
h tolkas
som
m ett svaghetsstecken. Mottiven i pressm
meddelande beskrivs
b
som
m: ”Swedbankk har för närrvarande
en ssund finansieell ställning, men
m kapitalm
marknaderna fortsätter att
a vara ytters
rst volatila på
å grund
av een ökad osäkeerhet om de ekonomiskaa förhållanden
na. Därför an
nser Swedbaank det klokt att
stärrka sin finanssiella ställnin
ng”.
Den
nna den värstta nyhetsmån
naden för deet svenska fin
nansiella systtemet i mann
naminne avsllutas i ett
cresscendo med Carnegieaffä
C
ren. Samma dag som Sw
wedbank offen
ntliggör sin n
nyemission ty
ydliggör
Rikssbanken i preessmeddelan
nde att stabilliteten i det finansiella
f
systemet är alllvarligt hotad
d genom
att gge stöd åt Carnegie:
”Rik
ksbanken harr beslutat läm
mna särskilt likviditetsstö
öd på en miljjard kronor ttill Carnegie
Inveestment Bank
k AB. Både Riksbanken
R
ooch Finansin
nspektionen bedömer
b
att Carnegie är solid
men
n den pågåen
nde finansiellla krisen harr skapat likviditetsproblem
m. Förhållan
ndena i banksektorn
har den senaste tiden gjort det
d svårt för C
Carnegie att finansiera sina betalninggar. Banken har
h
drab
bbats av likviiditetsproble
em. Mot bakggrund av den
n oro som förr närvarandee råder har
Rikssbanken besllutat att ge Carnegie
C
likviiditetsstöd fö
ör att minska
a risken för een allvarlig sttörning i
det ffinansiella syystemet”, säg
ger riksbanksschef Stefan Ingves.
Men
n det räcker inte.
i
Dagens efter kommeer ett nytt prressmeddelan
nde där likviiditetsstödet utökas
till m
max 5 miljard
der kronor. Oron
O
för den
n finansiella stabiliteten
s
är
ä tydligt uttrryckt: ”Mot bakgrund
b
av d
den oro som för
f närvaran
nde råder i deet finansiella systemet ha
ar Riksbanken
en beslutat attt ge
Carn
negie ett utök
kat likviditettsstöd för attt minska risk
ken för allvarlig störning i det finansie
ella
systtemet. Riksb
banken är berredd att tillfööra den likvid
ditet som beh
hövs för att vvärna stabilitteten i
det ffinansiella syystemet", säg
ger vice riksb
bankschef La
ars Nyberg.
Den
n 29 oktober kommer så regeringens
r
ggarantiprogrram för finan
nsinstituten.
Finaansdepartem
mentet säger i pressmeddeelandet att: ”Regeringen
”
har idag besslutat om dett
garaantiprogram hos Riksgäld
den som ska säkerställa bankernas
b
oc
ch bostadsinsstitutens
med
delfristiga up
pplåning och sänka lånekkostnaderna för
f hushåll och företag. R
Regeringen ger
g också
Rikssgälden ett brett
b
bemynd
digande att in
ngripa om en
nskilda institu
ut hamnar i aallvarligare
finaansiella probllem med stöd
d i den nya laagen om stattligt stöd till kreditinstitu
k
ut. ”Regeringen vidtar
nu ååtgärder för att
a underlätta bankernas upplåning på
p medellång
g sikt. Detta llägger grund
den för att
min
nska bankern
nas upplåning
gskostnader,, ge lägre rän
ntor och störrre tillgång tilll krediter förr företag
och hushåll”, säg
ger kommun
n- och finansm
marknadsmiinister Mats Odell. Motivven understrryker en
återrkommande kommunikat
k
tionsslinga h
hos regeringeen: ”De åtgärrder som kan
n vidtas har utformats
u
för aatt slå vakt om skattebeta
alarnas intreessen och säk
kerställa finan
nsiell stabilittet”, säger Mats
M
Odeell.
I preessmeddelan
ndet informe
eras också tyd
dligare om viillkoren, att i det avtal soom Riksgälde
en skall
skrivva med instituten ska resstriktioner föör ersättningen till ledand
de befattninggshavare tas in.
Finaansinspektio
onen får i upp
pdrag att graanska ”att de åtgärder som
m beslutats i samband med lagen
om statligt stöd till kreditinsstitut också kkommer hush
hållen och företagen till d
del.
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Finaansinspektio
onen ska utfo
orma en regellbunden och
h fördjupad ra
apportering,, så att institu
uten inte
utnyyttjar stödet på ett otillbö
örligt sätt.”
Och
h nu går det fort:
f
stödet trräder ikraft d
den 30 oktob
ber och samm
ma dag medd
delar Riksgäld
den att
de h
har föreskriftterna klara fö
ör ansökninggar om stöd.
3.1.6

NOVEMBER – KR
RISKOMMUN
NIKATIONEN
NS KULMEN
N

Und
der novembeer 2008 når det
d kommuniikativa allvarret sin kulme
en hos Riksbbanken och
nleds med tv
regeeringen. Mån
naden domin
neras av den vvälpublicera
ade Carnegie--krisen och in
vå viktiga
besk
ked från Sweedbank. Den 4 november meddelas attt banken besslutat att delt
lta i regeringens
garaantiprogram.. Därmed tog
g regeringen en första dellseger i en se
eg prestigekaamp med
bank
kledningarna om ersättn
ningsnivåernaa, som skullee bli en het fö
öljetong i meedierna hela vintern.
v
Sweedbanks styreelse tvingade
es till det uniika beslutet att
a inte betala
a ut rörlig ers
rsättning i de
e fall där
man
n hade rätt attt göra så enlligt avtal, förr att kunna vara med i garantiprogram
mmet. Den 5
noveember utses en ny VD, Michael
M
Wolf,, från Intrum
m Justitia.
Den
n 10 novembeer händer sta
abilitetsviktigga saker i Ca
arnegie i ett rasande
r
temppo. Regering
gen i
skep
pnad av finan
nsdeparteme
entet träder iin på den finansiella stabilitetsscenen
n med ett
presssmeddeland
de: Regeringe
en har idag b
bemyndigat Riksgälden
R
att ge ett lån ttill Carnegie
Inveestment Bank
k AB på högsst 5 miljardeer kronor. Beslutet är en säkerhetsåtgä
s
ärd och ger
Rikssgälden möjllighet att age
era i händelsee av att Riksb
banken återk
kallar sitt likvviditetsstöd på
p
mottsvarande belopp. Syftet är
ä att slå vakkt om den fin
nansiella stab
biliteten. Reggeringen dela
ar
myn
ndigheternass bedömning att Carnegiee mot bakgru
und av den kv
vardröjande osäkerheten
n på de
finaansiella mark
knaderna är att
a betrakta ssom ett systeemviktigt fina
ansiellt instittut. Bakgrun
nden till
besllutet är att Fiinansinspekttionen idag vväntas fatta ett
e beslut rörande Carneggies tillstånd att
bedrriva bankverrksamhet. Fö
ör det fall insp
pektionen åtterkallar tillsståndet kan R
Riksbanken inte
i
fortssätta att ge liikviditetsstöd
d. Ansvaret fför att värna om den finansiella stabilliteten överg
går då till
regeeringen”.
Reggeringen proffilerar sig än starkare än ssom främstee ansvarstaga
are för den fin
nansiella sta
abiliteten
arna och säge
er i pressmed
ddelandet: ”R
Regeringens beslut är en säkerhetsåtg
gärd.
och skattebetala
Statten har det ytttersta ansva
aret att slå vaakt om den fiinansiella sta
abiliteten och
h vidta åtgärd
der som
skyd
ddar skattebeetalarna. Då måste regeri
ringen och myndighetern
m
a vara redo aatt agera snabbt om
utveecklingen i ettt systemvikttigt institut rriskerar att leeda till allvarrligare störnin
ingar i det fin
nansiella
systtemet”, sägerr kommun- och
o finansmaarknadsminisster Mats Od
dell.
Och
h mycket riktigt kommer så
s beskedet aatt Carnegie inte får behå
ålla tillståndeet i en pressrrelease
från
n Finansinspeektionen: ”Carnegies tillsstånd har åteerkallats. Rik
ksgälden har meddelat FII att man
avseer att ta över ägandet i Ca
arnegie om tiillståndet åteerkallas. Om Riksgälden ttar över ägan
ndet
kom
mmer FI att omvandla
o
åte
erkallelsen tilll en varning
g. Carnegie har under lång
ng tid tagit
exceeptionella rissker genom att
a låna ut stoora summor till en enskilld kund. Att ppå detta sätt
expo
onera verksa
amheten för stora
s
risker äär ett lagbrottt. Carnegie har
h även brut
utit mot lagen
n genom
att iinte underrättta FI om den
nna enskildaa kreditgivnin
ng. Banken har
h också bru
utit mot lagen
n på
fond
dområdet gen
nom att vara
a förvaringsin
nstitut åt sam
mma fonder som
s
förvaltaats. Enligt lag
gen ska
fond
dandelarna vara
v
skilda frrån förvaltnin
ngen för att skydda
s
andellsägarnas inn
nehav.
Mo
ot bakgrund av
a detta har FI
F beslutat attt återkalla Carnegies
C
tillstånd. FI bed
dömer dock att
l
lössning för Carrnegie och se
er därför
Rikssgäldens öveertagande görr det möjligt att hitta en långsiktig
det m
möjligt att om
mvandla återkallelsen tilll en varning. Riksgäldens övertagand
de kan likställlas med
en liikvidation, men
m med möjjlighet till förrsäljning und
der ordnade former och m
med säkerstä
älld
finaansiering. Om
m Riksgälden
n tar över ban
nken kommeer kunderna inte
i
att påver
erkas i nuläge
et. Aktien
handelsstoppas..”

44 (8
86)

Straax därpå med
ddelar Riksgä
älden: ”Riksggälden har kll. 15.02 i dag
g tagit över dee aktier som legat
som
m pant för dett stödlån som
m Carnegie fåått. Stödlåneet ersatte dett lån som Rikksbanken tidigare
gettt bolaget. Öveertagandet av
v panten bettyder att Rikssgälden nu äger Carnegiee Investmentt Bank
AB o
och Max Mattthiessen Ho
olding AB. Deessa var fram
m till nu dotte
erbolag till ddet börsnoterrade
föreetaget D. Carn
negie & Co AB
A och svarad
de direkt och
h indirekt förr hela den opperativa
verk
ksamheten i Carnegie-kon
C
ncernen. Besslutet är fatta
at för att värn
na den finan
nsiella stabilitteten och
skyd
dda värdet på
å statens pan
nt. Som fram
mgår av pressmeddelande
e från Finanssinspektionen
n har
tillsttånden för bank- och värrdepappersveerksamhet drragits tillbak
ka från Carneegie Investme
ent Bank
AB. I och med attt Riksgälden
n nu äger akttierna har Finansinspektiionen besluta
tat att ge ban
nken
tillsttånden tillba
aka. Om Rikssgälden inte öövertagit äga
andet skulle bankens
b
röreelse ha avveccklats,
vilkeet hade lett till
t en snabb värdeminskn
v
ning.”
Det hela gick så snabbt att Riksgälden
R
daagen därpå fa
ann det bäst att bjuda in ttill pressträfff för att
svarra på frågor: ”Riksgälden
n ordnar idagg ett pressmö
öte klockan 14
4.30 för att gge möjlighet att ställa
kom
mpletterande frågor om Carnegie.
C
Utvvecklingen nä
är Riksgälden
n tog över Caarnegie igår var
v
väld
digt snabb occh därför vill riksgäldsdirrektör Bo Lun
ndgren kunn
na besvara evventuella fråg
gor.
Obsservera att deetta är en fråg
gestund och att Riksgäld
den i nuläget inte har någo
gon avgörand
de ny
info
ormation.” Deet är en välta
ajmad gest soom svarade mot
m ett stort mediabehovv.
Den
n 13 novembeer håller Steffan Ingves ettt viktigt ”linjjetal” inför finansutskotteet i Riksdage
en, i akt
och mening Rikssbankens huvudman. Deetta är nog deet mest allvarrsmättade taal han håller under
u
helaa perioden, med
m ytterligare en skärpn
ning av nyansserna i ordva
alet för att stäärka mandattet att
rädd
da stabiliteteen: ”Det globala finansiellla systemet har
h sedan miitten av septeember skaka
ats om i
grun
nden. Även länder som Sverige, långtt från krisenss centrum, på
åverkas nu ppåtagligt av krisen.
k
Rikssbanken, and
dra myndigh
heter, riksdagg och regerin
ng vidtar krafftfulla åtgärd
der för att minimera
skad
deverkningarrna på samhällsekonomin
n i stort. Dett är viktigt att komma ihååg varför den
n här
typeen av åtgärdeer genomförss. Det handlaar om att se till
t att det fin
nansiella systtemet fungerrar och
att m
minimera ska
adeverkningarna av den finansiella krisen.
k
Det ha
andlar inte om
m att rädda banker
b
och bankledning
gar för deras egen och akt
ktieägarnas sk
kull. Riksban
nken, andra m
myndigheterr och det
politiska system
met agerar sna
abbt och krafftfullt för att minimera kostnaderna fför
sam
mhällsekonom
min i stort. Riksbanken koommer att fo
ortsätta vidta
a de åtgärderr som behövss för att
värn
na den finanssiella stabilitteten.”
Sam
mma dag kom
mmer också Finansinspek
F
ktionen med ett pressmed
ddelande om
m den första
rapp
porten om dee statliga stab
bilitetsåtgärd
derna: ”De sttatliga stabilitetsåtgärderrna har sann
nolikt
bidrragit till att bankerna
b
kun
nnat sänka sååväl in- som utlåningsrän
ntor. Sammaantaget har
allm
mänheten och
h bankerna få
ått del av dett lägre räntelläget sedan stabilitetspro
s
ogrammet
annonserades. Den
D inledand
de och isoleraade effekten av bankerna
as räntesänkn
ningar är att
utlååningskunderrna har gynn
nats och inlån
ningskunderna har missg
gynnats.”
Den
n 19 och 20 november
n
me
eddelar finan
nsdepartemen
ntet och Rikssbanken att d
de deltar i
koorrdinerade ak
ktioner för attt stödja det ffinansiellt hå
årt pressade Island.
Den
n 25 novembeer meddelar Swedbank at
att emissionen är i hamn. I kommentaaren i
presssmeddeland
det säger ordförande Carll-Eric Stålberrg att den va
ar proaktiv: ” … det är vikttigt att
und
derstryka att Swedbank ärr en lönsam b
bank med su
und kapitalisering, men aatt det är för alla
intreessenters bästa att agera proaktivt occh beslutsam
mt under dessa volatila och
h osäkra
marrknadsförutsättningar. Ka
apitaltillskotttet kommer att leda till att
a Swedbankks kapitaliserring står
sig vväl i en jämfö
örelse med andra stora eu
uropeiska ba
anker vilket ger
g banken en
n stark ställn
ning.
Dessutom utgörr det starka sttödet från Sw
wedbanks sto
ora aktieägarre en viktig föörtroendeförrklaring
för b
banken. Styrrelsen står fasst vid den nu
uvarande utd
delningspolic
cyn.” Sammaa dag kan ban
nken
med
ddela att den
n framgångsrikt emitterad
d en obligatio
on under dett svenska garrantiprogram
mmet.
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Nästa dag, den 26
2 novemberr, avslutar Riiksbanken månaden
m
med
d ett nytt helggjutet
stab
bilitetsbudska
ap i ett presssmeddelandee. ”De svensk
ka bankerna är fortsatt fin
nansiellt starrka och
har en god motsståndskraft mot
m störningaar. Under hö
östen har det svenska finaansiella syste
emet
påveerkats påtaglligt av den gllobala finanssiella krisen och
o bankerna
as likviditetssrisker har ök
kat. För
att u
underlätta ba
ankernas fina
ansiering har
ar svenska my
yndigheter vidtagit omfatttande åtgärder.
Dessa åtgärder är
ä idag en förrutsättning fö
för att stabilitteten i det sv
venska finanssiella system
met ska
varaa tillfredsställlande. Den globala
g
finan
nsiella krisen har förvärra
ats under dett halvår som gått
sedaan den förra stabilitetsrap
pporten pub
blicerades. Äv
ven det svensska finansiellla systemet påverkas
p
nu p
påtagligt av den
d globala bristen
b
på förrtroende och
h likviditet. Samtidigt harr
konjjunkturutsik
kterna försäm
mrats i Sverigge och intern
nationellt und
der hösten. R
Riksbankens
bedö
ömning är attt de svenska
a bankerna h
har en fortsattt god motstå
åndskraft, villket bekräfta
as av
stresstester. Ban
nkernas lönsa
amhet har m
minskat någott men är forttfarande god.. Samtidigt är
ä
kred
ditförlusterna låga i ett hiistoriskt persspektiv även om de har ökat
ö
något. D
De förluster so
om kan
härlledas till den
n internatione
ella finansiellla krisen harr hittills varitt begränsadee. Dessutom bedöms
de ssvenska bank
kernas låntag
gare ha goda förutsättnin
ngar att betala sina lån, ävven om derass
betaalningsförmå
åga kommer att försämraas i takt med att konjunktturen blir svaagare. Men
bank
kernas likvid
ditetsrisker har
h ökat efterrsom det harr blivit betydlligt svårare aatt finansiera
a sig på
länggre löptider. Samtidigt ha
ar kostnadern
na för bankeernas inlåning och markn
nadsfinansierring
stigiit. För att un
nderlätta bankernas finan
nsiering har Riksbanken
R
och
o andra my
myndigheter vidtagit
v
omffattande åtgä
ärder under hösten.”
h
”Tro
ots att de sveenska bankerrnas kapitalsiituation och motståndskrraft är god, äär Riksbanke
ens och
andra myndigheeters åtgärde
er idag en förrutsättning fö
ör att stabilitteten i det sveenska finanssiella
systtemet ska varra tillfredsstä
ällande. För aatt värna den
n finansiella stabiliteten äär Riksbanke
en
bereedd att tillförra den likvidiitet som behöövs”, säger riksbankschefen Stefan In
ngves.
Besk
keden visar att
a kommuniikationen om
m den finansiiella stabilite
eten har blivit
it logiskt allt svårare.
Att ssituationen nu
n är så allva
arlig att de offfentliga insa
atserna är förrutsättningen
n för att vi ha
ar
finaansiell stabilittet i Sverige rimmar inte så bra med bedömninge
b
n att de sven
nska bankern
na har en
fortssatt god mottståndskraft, vilket bevisaas av stressteester. Begrep
ppet finansielll stabilitet blir allt
merr svårtolkat.
3.1.7

N
DECEMBER - MAKROKRISEN

Deccember blir en
n kommunik
kativt betydliigt lugnare månad
m
och gå
år i makroekoonomins teck
ken. Det
är n
nu tydligt att Sverige har drabbats
d
av een allvarlig realekonomis
r
sk kris i spåre
ren av den fin
nansiella
oron
n. Den första
a december meddelar
m
finaansdepartem
mentet att An
nders Borg skka träffa sina EUkolleegor för att ”få
” igång ett fungerande
f
kkreditsystem
m”. Diskussion
nerna ska led
da fram till ett
e
besllutsunderlag för Europeisska rådets m
möte den 11-12
2 december, då EU:s statts- och
regeeringschefer ska formulerra Europas svvar på hur den ekonomisska och finan
nsiella krisen
n ska
kun
nna mildras.
Den
n 4 decemberr sänker Rikssbanken repooräntan med
d hela 1,75 procent till 2 pprocent vid ettt
tidiggarelagt penn
ningpolitisktt möte. Motivvering lyder bl.a.: ”Sedan
n i oktober haar det skett en
e
ovän
ntat snabb occh tydlig förssämring av kkonjunkturen
n. Den bedöm
ms fortsätta aatt försvagas även
fram
möver. Flera konjunkturin
ndikatorer liigger på histo
oriskt låga niivåer. Samtid
digt består krrisen på
de fi
finansiella ma
arknaderna trots
t
att krafftfulla åtgärd
der vidtagits runt
r
om i värrlden. Den fiinansiella
krisen har lett till att det är både
b
svårt occh dyrt för företag och hu
ushåll att lånaa pengar. De
en svaga
ekon
nomiska utveecklingen glo
obalt har lettt till att oljep
priset och and
dra råvarupri
riser har fortssatt att
fallaa och har medfört ett lägrre kostnadstrryck. För att motverka att den ekonom
miska utveck
klingen
blir alltför svag och
o inflation
nen för låg beehövs en bety
ydligt lägre re
eporänta och
h räntebana. Att
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ränttan behöver sänkas
s
myck
ket beror även
n på att penn
ningpolitiken
n under senaare tid inte ha
aft lika
storrt genomslag som den bru
ukar ha.,,,,,,
Den
n 16 decembeer redogör fin
nansdepartem
mentet i ett pressmeddel
p
ande för den
n nya progno
osen för
den svenska eko
onomin: ”Ny prognos visaar dystra kon
njunkturutsik
kter för svenssk ekonomi.
Stattsfinanserna och tillväxte
en försvagas ssamtidigt som
m arbetslösh
heten ökar i sspåren av den
tilltaagande finan
nskrisen. Tacck vare att vi har värnat starka offentliga finanser i goda tider kan
k vi
mötta nedgången
n utan att tvingas till nedsskärningar eller
e
skattehö
öjningar”, sad
de finansmin
nister
And
ders Borg vid
d en pressträfff med riksdaagsjournalistterna.
Finaansinspektio
onen noterar också ändraade förutsättn
ningar för ba
ankerna i spååren på krisen
n när
den redogör för sin andra rap
pport om stöödåtgärderna
a i ett pressm
meddelande d
den 19 decem
mber:
”Ban
nkerna har in
nte sänkt sin
na utlåningsrräntor till förretag i samma omfattningg som
bolååneräntorna,, och gör sannolikt störree vinster för denna
d
utlånin
ng än innan finanskrisen
n.
Finaanskrisen ha
ar skapat nya förutsättnin
ngar för bank
kerna som tro
oligen komm
mer att innebära att
marrginalen melllan exempelv
vis reporäntaan och den rä
änta som erb
bjuds företagg och hushåll de
närm
maste åren in
nte kommer att återgå tilll de låga värrden som gälllde innan fin
nanskrisen. Framför
F
allt är det troligtt att priset på
å likviditet föörblir högre än
ä tidigare. ”
3.1.8

JANUA
ARI 2009 – HOTEN
H
FINN
NS KVAR

De ffinansiella sttabilitetshote
en finns kvarr på aktörernas kommuniikativa agend
dor en bra biit in i
200
09, men tonar successivt ut
u ur bilden u
under våren. Den mängd
d stabilitetsåttgärder som de
offentliga aktöreerna satt igån
ng under hössten 2008 fulllföljs med yttterligare iniitiativ, men med
m
starrkare inriktniing på att stö
ödja den reallekonomiska utvecklingen
n som underr fjärde kvarttalet har
försämrats i en sällan
s
skådatt fart. Bankerrna har en in
ntensiv komm
munikationspperiod framfför sig
med
d bokslut, kva
artalsrapporrter, årsredovvisningar och
h bolagsstäm
mmor. Kriskoommunikatio
onen
överrgår alltmer till
t normal kommunikati
k
ion under vårvintern.
Finaansdepartem
mentet inleder den 15 janu
uari med ett pressmeddellande om en
n proposition om lån
till IIsland i en sa
amordnad no
ordisk stödåttgärd. Språkb
bruket är kris: ”Förslagett har sin bakg
grund i
den kris som råd
der på de inte
ernationella finansmarkn
naderna. Reg
geringen harr redan vidtag
git flera
åtgäärder för att motverka
m
efffekterna av kkrisen i Sverig
ge, men det är
ä också vikttigt att fortsä
ätta att
agerra på interna
ationell nivå tillsammans
t
med andra länder
l
för attt mildra krissen. Regering
gen
kom
mmer senare i år att föreslå lån även tiill Lettland för
f 2010”.
Reggeringen är tiillbaka igen den
d 22 januaari med ett prressmeddelan
nde från finaansdepartem
mentet
där man presentterar ”Åtgärd
der mot kriseen”. Åtgärderrna gäller rea
alekonomin ooch satsar på
å jobb
och omställning
g. Regeringen
n har en liten
n prognos i motivationen
m
där man sägger att: ” Den
n akuta
krisen och situattionen på de internationeella kreditma
arknaderna väntas
v
stabiliiseras under 2009. I
taktt med att pen
nningpolitike
en och de läggre räntorna får
f genomsla
ag, väntas en
n försiktig glo
obal
återrhämtning in
nledas under slutet av 200
09 och ta farrt 2010. För Sveriges
S
del ssyns nedgången i
negaativ BNP-tilllväxt 2009, som vänds tilll positiv tillv
växt 2010. Re
egeringen beedömer att
arbeetslösheten därmed
d
stiger som följd aav den sämree utvecklingen.”
Sam
mma dag marrknadsför Rik
ksgälden i ettt pressmedd
delande möjliigheten till u
undsättningsllån till
ford
donsindustrin
n som drabbats mycket h
hårt av bortfa
allet i efterfrå
ågan.
Att d
det fortfaran
nde är svåra förhållanden
f
n för bankern
na står klart i Finansinspeektionens rap
pport om
stab
bilitetsåtgärd
derna: ”Kostn
naden för likvviditet liggerr kvar på histtoriskt höga n
nivåer. Bank
kerna har
dock
k generellt fö
örkortat sin finansiering
f
p
på grund av de dåligt fun
ngerande
finaansieringsma
arknaderna och
o på så vis d
delvis undvik
kit de högre kostnadernaa.”
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Reggeringen hadee uppenbarliigen hoppatss på ett betyd
dligt större in
ntresse för sittt garantipro
ogram
och berättar därrför i ett pressmeddeland
de den 29 jan
nuari om att man
m gör justeeringar: ”
Föräändringarna innebär att vissa
v
begrän
nsningar i garrantiprogram
mmet tas bortt för de bank
ker och
andra institut so
om deltar i prrogrammet. Dessa smärrre förändring
gar innebär aatt vi sänker
trössklarna för viissa aktörer att
a gå med i ggarantiprogrrammet. Det kan ha betyd
delse på marginalen
för d
de som övervväger att gå med
m i prograammet”, sägeer kommun- och finansm
marknadsminister
Matts Odell.
Främ
mst Anders Borg
B
men äve
en Mats Odeell utnyttjar aggressivt
a
me
edia med utttalanden som
m
ifråggasätter bank
kernas samh
hällssolidariteet när arbetsslösheten öka
ar dramatiskkt och Sverige
e
befinner sig i en kris där skatttebetalarna indirekt får ställa upp med
m statliga sttödåtgärder för att
bevaara stabilitetten i banksystemet. Argum
mentationen
n når sin med
diala topp un
nder februarii och
marrs.
3.1.9

UARI - BOK
KSLUTSKOM
MMUNIKÉER
R
FEBRU

Febrruari blir en mycket inten
nsiv kommun
nikationsmå
ånad med reg
geringen och
h bankerna i
huvu
udrollerna.
Reggeringen kom
mmer den 3 fe
ebruari med ett stort upp
plagt program
m för att stärrka bankerna
as
kapiitalbas som är
ä det ståend
de samtalsäm
mnet i media och på aktiemarknadern
na. Osäkerhetten och
förtrroendekrisen
n på finansm
marknaderna under hösteen och vintern
n har helt kaastat om
kravvspecifikation
nen för vad som
s
anses vaara en betryg
ggande solven
ns för framtiida finansielll
stab
bilitet. Samtliiga storbank
ker utom Han
ndelsbanken är utsatta fö
ör spekulation
ner om
nyem
missioner, ävven Swedban
nk trots nyem
missionen un
nder föregåen
nde höst. Sin
n
kom
mmunikation
nsvana trogen
n tar regeringgen det i två steg och återrkommer meed mera deta
aljer i ett
presssmeddeland
de den 9 febrruari.
Mott denna bakg
grund medde
elar finansdep
partementett: ”Att få kred
ditmarknadeen att fungera
a igen är
avgö
örande för attt förhindra att
a konjunktu
urnedgången
n förvärras. Därför
D
presen
nterar vi ytte
erligare
åtgäärder för att förbättra
f
kre
editgivningen
n”, säger fina
ansminister Anders
A
Borg och kommun- och
finaansmarknadssminister Ma
ats Odell. Den
n globala finansiella oron
n har lett till att kreditvilllkoren
för h
hushåll och företag
f
i Sverrige försämraats samtidigtt som svensk
ka internation
nella storföre
etags
efterrfrågan på krrediter från svenska
s
bankker ökat. Syft
ftet med kapiitaltillskottspprogrammet är att
öka bankernas förmåga
fö
att fö
örse hushåll och företag med
m krediterr till rimliga vvillkor. Den totala
ram
men för progrrammet är 50
0 miljarder kkronor och sk
ka finansieras genom den
n så kallade
stab
bilitetsfonden
n som inrätta
ades i höstass. Kapitaltillskottsprogram
mmet riktar ssig till solven
nta
bank
ker och vissa
a andra krediitinstitut meed säte i Sveriige. Regering
gen anser attt det i första hand är
privvata investera
are som ska tillskjuta
t
meer kapital, meen genom pro
ogrammet kaan även state
en bidra.
Insttituten komm
mer att kunna
a ansöka om
m kapitaltillsk
kott från state
en antingen ssom en del i en
emission riktad till privata in
nvesterare elller på de villlkor staten be
estämmer.
En rrad åtgärder har vidtagitss i syfte att väärna den fina
ansiella stabiliteten och ssäkerställa en
n
funggerande kred
ditmarknad. Till exempell utökad insä
ättningsgaran
nti, garantierr för bankern
nas
upp
plåning samt en ordning för
f att hanterra insolventa
a kreditinstitut. Dessutom
m har Riksba
anken,
Rikssgälden och Finansinspek
F
ktionen vidtaagit åtgärderr i syfte att slå vakt om deen finansiella
a
stab
biliteten. Båd
de med tidiga
are vidtagna åtgärder och
h med de nu aktuella
a
vill rregeringen få
å
kred
ditinstituten att ta samhä
ällsansvar. D ärför är det viktigt
v
att reg
geringen nu i samband med
m att
kapiitaltillskottsp
programmet införs ocksåå fortsätter attt värna skattebetalarnass intressen. Bland
B
annat införs stop
pp under två
å år för löne- och arvodesökning, stop
pp för bonusaar och begrän
nsningar
för aavgångsvedeerlag för förettagsledningeen i de institu
ut som erhålller kapitaltilllskott”.
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Deb
batten om bonusar och errsättningar är i full gång och
o regeringen gör här en
n stark vädja
an om att
bank
kerna ska vissa samhällsa
ansvar när dee fått så myck
ket stöd av det offentliga och implicit
skatttebetalarna.
Sam
mma dag, den
n 3 februari, tvingas SEB gå ut med ettt ovanligt prressmeddelan
nde för att sttoppa
spek
kulationer occh medger attt en nyemisssion är på väg: ”SEB note
erar spekulattioner i mark
knaden
avseeende potenttiell kapitalfö
örstärkning. SEB bekräfta
ar att en kapitalförstärkn
ning övervägss med
stöd
d av de störstta aktieägarn
na men inget formellt besslut är fattat. Ett uttaland
de i detta ären
nde
kom
mmer att läm
mnas senare.”
Två dagar senare kommer så
å beskedet m
med en tydlig hänvisning till
t att det är den ökade
n
osäk
kerheten som
m tvingat fram
m kapitaltillsskottet, som kommer att ge banken en
prim
märkapitalrellation långt över
ö
det nyliggen höjda målet
m
på 10 prrocent: ”SEB genomför
nyem
mission om 15
1 miljarder kronor och fföreslår att in
nte lämna nå
ågon utdelnin
ng för 2008 i syfte att
stärrka kapitalba
asen med 19,5
5 miljarder kkronor. "De föreslagna
f
åtg
gärderna skaa ses mot bak
kgrund
av d
dagens turbullenta marknad. Kapitalååtgärderna sk
kapar en betrryggande bufffert väl överr
styrrelsens nya lå
ångsiktiga ka
apitalmål på 10 procents primärkapita
p
alrelation och
ch är en centrral del i
arbeetet med att värna
v
den ka
apitalstyrka ssom krävs i det
d rådande marknadsläg
m
get”, säger
styrrelseordföran
nden. ”Vi förrväntar oss en
n fortsatt bessvärlig konju
unktur, men med detta sttår vi
ocksså rustade fö
ör mycket svå
åra ekonomisska scenarion
n. Vi välkom
mnar regeringgens arbete fö
ör att
stärrka bankväseendets finansiella ställnin
ng och ser god
da möjlighetter för SEB:s deltagande i det
reviderade statliiga stabilitetssprogram som
m förbereds i regeringskansliet", sägeer Annika
Falk
kengren, VD och koncern
nchef.
Den
n 5 februari, kommer
k
fina
ansdepartem
mentet med ettt pressmedd
delande som åter understtryker
krisoron för kon
njunkturen: För
F att förbätttra exportin
ndustrins tillg
gång till finan
nsiering på långa
l
löpttider har regeeringen beslu
utat att Riksggäldskontoreet får bevilja AB Svensk E
Exportkredit en
låneeram om 100
0 miljarder krronor. ”Att eexportföretag
gen får tillgån
ng till krediteer är en
grun
ndläggande förutsättning
f
g för att värn
na jobben och
h förhindra att
a lågkonjun
nkturen förvä
ärras.
Gen
nom detta besslut förbättra
ar regeringen
n företagens möjligheter att hitta långgsiktig finansiering
till eexportprojek
kt under finan
nskrisen”, sääger kommun
n- och finanssmarknadsm
minister Matss Odell.
Den
n globala fina
ansoron har lett
l till att krreditvillkoren
n för hushåll och företag i Sverige förssämrats
allt mer och att den
d reala eko
onomin allt ttydligare påv
verkats”.
nkerna att vissa upp sina helårsresultat
h
t från ett år ssom är det vä
ärsta i
Nu äär det också dags för ban
man
nnaminne. Vilka
V
budskap
p väljer man att betona?
Försst ut är SEB den
d 5 februa
ari med sin bookslutskomm
muniké. VD Annika
A
Falkeengren hållerr sig
inom
m berättarram
men etablera
ad sen nästan
n ett år tillba
aka om orsak
ker och utveccklingen av den
d
finaansiella krisen
n. Under rub
briken Ett nyytt finansielltt landskap gö
ör hon en snaabbanalys so
om talar
om en förtroend
dekris bland såväl
s
motparrter som kun
nder. Hon berättar om nyyemissionen och
mottiverar den bl.a. med att ”normen
”
för vad som bettraktas som tillräcklig kappitalisering har
h
ändrats, inte min
nst med nuv
varande dystrra konjunktu
urutsikter”. RiskR
och stabbilitetsinform
mationen
är riikligare än tiidigare och fö
örmedlas i deen traditioneella rubrikstrrukturen. Un
nder rubriken
n Risker
och osäkerhetsfa
aktorer följerr en kort sam
mmanfattand
de beskrivnin
ng av makro- och
marrknadsprobleemen. Det hä
änvisas ocksåå till beskrivn
ningar av en handfull meer specifika riisker i
App
pendix och årrsredovisning
gen.
Norrdea, den 10 februari,
f
forttsätter vårdaa sin låga kom
mmunikation
nsprofil i VD--kommentarren där
VD ttar upp den kraftigt
k
försä
ämrade konju
unkturen: ”V
Vi förberederr oss nu på än
nnu ett tufft år med
storra utmaninga
ar genom att slå av på takkten i vår exp
pansion och ge
g hanteringgen av kostna
ader och
risk
ker högsta priioritet”. Kred
ditförluster, U
Upplåning, Kapitalpositi
K
on och markknadsrisker får
f
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fylligare presenttationer än tiidigare underr egna rubrik
ker och därtill gör Nordeaa en
sam
mmanfattandee presentatio
on av statligaa stabilitetsin
nsatser för va
arje nordisktt land.
Den
n aviserade nyemissionen
n
n får en relatiivt omfattand
de beskrivnin
ng med motiiv som väl illu
ustrerar
de fö
förändrade marknadsvillk
m
koren:
 ”Bibehålla positionen
p
so
om en av de starkare ban
nkerna i Euro
opa. Nordea ssiktar på att vara en
av de stark
kaste bankern
na i Europa ssett till lönsa
amhet, effekttivitet, kapitaalisering, likv
viditet,
upplåning och i slutänd
den i form avv skapande av
a aktieägarv
värde, mätt i aktiens
totalavkasttning. Europ
peiska bankerr anskaffar ansenliga
a
mängder kapitaal som en rea
aktion på
investerarn
nas och andrra intressenteers krav på högre
h
kapitallrelationer, vvilket förändrrar
konkurren
nsförutsättnin
ngarna. Den föreslagna kapitalförstär
k
rkningen vän
ntas göra Nordea till
en av de bä
äst kapitalise
erade bankerrna i Europa. Vidare vänttas kapitalan
nskaffningen stödja
Nordeas höga kreditbe
etyg, så att baanken kan beehålla sin nuv
varande gynn
nsamma
upplåningssposition i re
elation till koonkurrentern
na.

n extra kapita
albuffert med
d anledning av
a den minsk
kade visibilitteten på mark
knaden
 Etablera en
och de osä
äkra ekonomiiska utsiktern
na. Nordea räknar
r
med att
a den ekonoomiska nedg
gången
påverkar bankens
b
kapiitalposition, ffrämst genom
m ökade kred
ditförluster ooch negativ
ratingmigrration i lånep
portföljen, viilket ökar de riskvägda tilllgångarna. I linje med sin
försiktiga riskhantering
r
g och till följjd av de osed
dvanligt osäkrra ekonomisk
ska utsikterna ser
Nordea deet som ansvarrsfullt att etaablera en extrra kapitalbufffert utöver d
de befintliga
kapitalrela
ationsmålen för
f att kunnaa stå emot så
ådana eventu
uella negativaa effekter.

 Skapa hand
dlingsutrymm
me att ta varaa på de goda affärsmöjlig
gheter med h
hög kreditkva
alitet som
obalansen på marknad
derna medförr. På grund av
a att flera ko
onkurrenter bbantar sina
balansräkn
ningar och i vissa
v
fall ockkså minskar sin
s närvaro på
p Nordeas bbefintliga
kärnmarkn
nader ser No
ordea en poteential i att tillvarata utvallda högkvalittativa möjligh
heter till
ökande ma
arginaler. Sådana möjligh
heter utgörs till överväga
ande del av effterfrågan på
å
finansierin
ng från kreditvärdiga kun
nder som dra
abbats av den
n allmänna bbristen på kap
pital på
marknaden
n. Det är Norrdeas bedöm
mning att ban
nken genom att
a fortlöpan
nde stödja
kreditvärd
diga kunder i den rådandee miljön, uta
an att frångå sina sedvanlliga strama
riskhanterringsprincipe
er, kan öka löönsamheten och ytterliga
are förstärka sina långsikttiga
kundrelatiioner.

gna åtgärdern
na för att stärrka kapitalett sker genom
m en skälig, trransparent
 De föreslag
marknadsllösning. Åtgä
ärderna för aatt stärka kap
pitalet är heltt transparentta och tilläm
mpningen
av företräd
desrätt garan
nterar att allaa aktieägare behandlas
b
lik
ka. Den föresslagna nyemissionen
och sänkniingen av utdelningen stärrker Nordeass kapitalbas med eget kappital, för att
tillgodose investerarna
as efterfrågan
n på primärk
kapital exklussive hybridkaapital, det villl säga
eget kapita
al av högsta kvalitet.”
k
ättningar und
der rubriken Vinstandela
ar och
Norrdea ägnar occkså ett relativt stort utryymme åt ersä
incittamentsprog
gram, ett ämn
ne som nu liggger i tiden och
o får stor uppmärksam
u
mhet i media till
t följd
av rregeringens krav
k
på återh
hållsamhet.
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Sam
mma dag som
m Nordeas bo
okslutskomm
muniké går fin
nansdepartem
mentet ut meed ett
presssmeddeland
de där Mats Odell
O
talar om
m att man stödjer nyemisssionen och ssamtidigt tarr hem en
viktig politisk po
oäng: ”Regerringen ser poositivt på att Nordea
N
beslu
utat att stopppa bonusar och
o
löneeökningar tilll företagsledningen.”
Fem
m personer i Nordeas
N
ledn
ning hade friivilligt avståttt från höjd fa
ast lön och röörlig lön för årets
fyraa första måna
ader. Detta åttagande förläängdes nu occh utvidgade
es med avtaleet med Riksg
gälden
om statens delta
agande i nyem
missionen, soom finansierrades via stab
bilitetsfonden
n.
Sweedbank, den 11
1 februari, har
h en fylligaare VD-komm
mentar än tid
digare, påfalllande stram i sitt
språåkbruk, prob
blemorientera
ad och rakt p
på sak. Av dee tidigare förh
hoppningsbu
udskapen fin
nns ett
kvarr: ”Den närm
maste tiden kommer att vvara utmanan
nde i Ukraina
a, samtidigt ssom vi är öve
ertygade
om en långsiktig
g positiv utve
eckling”. I likkhet med ban
nkkollegorna
a får informat
ation under ru
ubriker
som
m Kreditförluster, Ränteriisk, Likviditeet, upplåning
g och Kapitalttäckning, Baalansräkning ett
betyydande utrym
mme. Standa
ardrubriken R
Risker och ossäkerhetsfak
ktorer ger likaa lite faktisktt
info
ormation som
m tidigare, med hänvisnin
ng till olika riiskbeskrivnin
ngar i Nyemiissionsprosp
pektet,
årsrredovisning och
o den årlig
ga rapporten rörande risk
khantering oc
ch kapitaltäcckning enligtt det nya
regeelverket Baseel 2.
Sam
mmanfattning
gsvis kan ma
an säga att deen stora glob
bala finanskriisen och den
n snabbt försä
ämrade
konjjunkturen nu
u är den fond
d mot vilken bankerna sp
peglar sin verrksamhet och
h sina resulta
at. Tonen
är alllvarsam och
h stramare än
n tidigare. VD
D-orden tala
ar entydigt om
m kris i omväärlden, men den egna
verk
ksamheten ärr inte i kris. De
D svenska b
bankerna fortsätter att vissa god stabillitet i intäkter och
kosttnader och fö
örvånansvärtt goda vinsteer. Kreditförlusterna ökarr visserligen rrejält men ärr
fortffarande på mycket
m
små belopp.
b
Samttidigt är alla tre
t på väg attt fylla på akti
tiekapitalet utan
u
prob
blem, emissionerna är ga
aranterade occh blir fullteccknade. Motiiven handlarr om de krafttigt
föräändrade omvvärldskraven på större kap
pitaltäckning
g som blivit en
e konkurren
nsnödvändig
ghet.
Kom
mmunikation
n och budska
ap följer de reegler normerr och mallar som
s
sedan läänge är beprö
övade i
kvarrtalsrapporteeringen.
Den
n 11 februari kommer
k
ock
kså besked fråån Riksgäldeen i pressmed
ddelande attt Carnegie sälljs till
Alto
or och Bure samt
s
att Riksbanken sänkker reporänta
an med en prrocentenhet till 1 procentt.
3.1.10

MARS
S – ÅRSRED
DOVISNINGA
AR OCH BOLAGSSTÄM
MMOR

Kom
mmunikation
nen under ma
ars månad doomineras av
v information
nen i årsredovvisningar och
bolaagsstämmorn
nas tal. Inga viktigare nyh
heter kablades ut från de
e systemviktigga finansaktörerna
föru
utom villkor och
o annat för de aviserad
de nyemissio
onerna.
nterns
Närr årsredovisn
ningarna kom
mmer följer b
budskapen dee upplöjda sp
påren från vin
kom
mmunikation
n. Stabilitetsffrågorna för hela finansseektorn är nu ett återkomm
mmande tema
a med
berö
öm åt politik
kerna.
Norrdeas VD mållar upp krise
ens omfattnin
ng i betydligtt starkare färrger än tidigaare i en peda
agogisk
expo
osé som bakg
grund till en beskrivningg av strategierr och åtgärde
er. Han intarr en lugnande attityd,
kan luta sig mott goda resulta
at och solid fi
finansiell ställlning, kort sagt
s
en stark och framgån
ngsrik
bank
k i tuffa tiderr. Nyemissio
onen avdram atiseras som
m en naturlig anpassning ttill nya
omvvärldskrav. I en framåtbllick pekar haan på krisenss betydelse: Många
M
bankeer kommer att behöva
ändra sina affärssmodeller occh man kan vvänta sig nya
a regleringar av upplåningg och
diversifiering
g, transparens, starka kun
ndrelationer och
kapiitalsituation.. Framgångsffaktorer är d
starrk hantering av risker, upplåning och kapital.
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Sweedbanks årsreedovisning markerar
m
sluttet på en epo
ok i banken med
m självrann
nsakan.
Styrrelseordföran
nden inleder sitt sista ”Orrdförandeord
d” med en ko
ort exposé övver krisens uttveckling
och ger en elogee till EU och Sverige
S
”som
m visat politissk kraft och ledarskap”. H
Han är rak i
bud
dskapen om Swedbanks
S
problem
p
som han menar delvis
d
beror på
p media: ”SSwedbank ha
ar
påveerkats av den
n globala fina
anskrisen, likksom sektorn
n i stort. Ett särskilt skarp
rpt ljus kom att
a riktas
mott Swedbank som
s
den leda
ande banken på sina hem
mmamarknad
der. Genom d
den intensiva
a
med
dieexponerin
ngen under hösten skapad
des en misstrro mot banke
en och kundeer kände oro
o. Det
sked
dde ett utflöd
de av inlånin
ngsmedel till vår fondverk
ksamhet och till Riksgäld
den, men även till
andra banker. Bankens insattser under höösten för att fördjupa dia
alogen med i första hand
med
darbetare och
h kunder varr framgångsrrik. Trots utfllöden och om
mplaceringarr hade Swedb
bank vid
åretts slut högre inlåning än vid
v årets börj
rjan. Det var styrelsens be
edömning att
tt oron på
finaansmarknadeerna kan kom
mma att fortssätta som gjo
orde att initia
ativ togs unde
der novemberr månad
att ggenomföra en
n nyemission
n. En sådan fframgångsrik
k nyemission
n om 12,4 mil
iljarder krono
or kunde
slutfföras under januari
j
2009
9, fullt ut garranterad av befintliga
b
äga
are. Genom aatt föreslå attt ingen
utdeelning ges förr preferensak
ktier eller förr stamaktier för räkenska
apsåret 2008
8 förstärks ba
ankens
kapiitalbas ytterlligare och ska
apar en ökad
d finansiell sttyrka inför orroliga tider.””
Även
n VD Jan Lid
dén skriver sitt
s sista VD-oord och beto
onar god lönssamhet i ban
nken inom allla
omrråden. Åtgärd
derna för att hantera åretts utmaninga
ar beskrivs övergripandee och som
fram
mgångsrika. Däremot
D
lyse
er även VD:ss frustration över media igenom i en kkonstig komm
mentar
där medias skrivverier relaterras till att Sw
wedbank har flest
f
kunder:: ”Som den bbank med flesst
kun
nder i Sverigee kom Swedb
bank i centrum
m för en omfattande med
dial uppmärkksamhet. Banken fick
i någgon mening symbolisera den allmänn
na förtroendekris som utgjorde fortsäättningen på den
finaansiella krisen
n i Sverige”. Han noterarr också att: ”IInitiativ från
n regeringar ooch myndigh
heter har
på eett avgörandee sätt bidragiit till att skap
pa lugn hos kunder
k
och allmänhet”.
Återrigen är SEB den bank so
om tecknar kkrisen med deet djupaste allvaret.
a
Anniika Falkengren
öppnar med att säga: ”2008 var ett år som
m präglades av global fin
nansiell turbu
ulens som sa
aknar
mottstycke. Den förvärrades av den nedåttgående spiral av sjunkan
nde förtroend
de som följde på
Lehman Brotherrs-konkursen
n i septembeer. Trots desssa synnerligen svåra omsttändigheter lyckades
l
SEB
B öka sina inttäkter och nå
ådde ett rörellseresultat på 12,5 miljarrder kronor…
… De globala
kred
ditmarknadeernas funktio
onssätt har föörsämrats kra
aftigt. Tillgån
ngen på kred
diter har redu
ucerats.
Finaansieringsko
ostnaderna ha
ar ökat och p
priserna på tiillgångar harr fallit rejält. Dessa faktorrer har
satt banker undeer stort tryck
k, vilket lett ttill en förtroeendekris blan
nd såväl markknadsaktöre
er som
kun
nder. Flera stö
örre internattionella bankker har rädda
ats, i vissa falll genom stattliga ingripan
nden.
Trotts massiva sttödinsatser frrån centralbaanker och regeringar för att mildra efffekterna är
utsik
kterna för vä
ärldsekonom
min numera b
betydligt dysttrare. Vi ger oss
o in på okäänd mark, dä
är
skilllnaden mella
an experterna
as åsikter om
m vart konjun
nkturen är på
å väg är ovan
nligt stor. Äv
ven norra
Euro
opa, SEB:s hemmamarkn
h
nad, har påveerkats. BNP--tillväxten ha
ar bromsat u
upp i de nord
diska
länd
derna. Utsiktterna för de baltiska
b
länd
derna kom attt försämras avsevärt
a
mott slutet av åre
et.
Letttland beviljad
des ett stöd på
p 7,5 miljard
der euro i en
n IMF-ledd ak
ktion. Vår upppfattning ärr att det
blir en utdragen
n period av fa
allande BNP--utveckling i alla tre lände
erna de närm
maste åren. De
D
rädd
dningsaktion
ner som vidta
agits av respeektive lands regering är nödvändiga
n
fför att hanterra
oballanserna.”
Han
ndelsbankenss VD Per Bom
man säger i ssitt VD ord attt kärnan är en förtroend
dekris: ” Förttroende
och risker hängeer ihop. Om allmänheten
a
n anser att risskerna i en ba
ank är för stoora så tapparr
allm
mänheten förtroende för banken
b
och d
därmed försv
vinner successsivt förutsätttningarna fö
ör att
drivva en universsalbank. En restriktiv
r
syn
n på risk är dä
ärför en nödv
vändig del avv den filosofii som
prägglar Handelssbanken… Me
en förtroend
de är något mycket
m
skört. Det tar lång tid att bygga
a upp,
men
n kan raserass på ett ögonb
blick. Framfö
för oss ligger nu också en lågkonjunkttur som ingen
n ännu
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riktiigt vet omfatttningen av. Det
D enda som
m alla tycks överens
ö
om är
ä att det kom
mmer bli bety
ydligt
värrre framöver.””
De fförsta veckorrna i mars är SEB:s ersätttningspolicy ett huvudnu
ummer i med
dia. Styrelsen
n hade
sedaan en längre tid tillbaka, innan garanttiprogrammeets villkor va
ar kända, påbbörjat en omläggning
av leedningens errsättning . Prrinciperna vaar att inom ra
amen för on oförändrad ((eller lägre) total
t
kom
mpensation sk
kulle den rörrliga ersättniingen försvin
nna, och därm
med den fastta lönedelen höjas.
h
Närr det sedan bllev känt att VD
V skulle få een betydandee höjning av den fasta lön
nen uppstod en
myccket kraftig reeaktion i medierna som d
direkt tog sik
kte på styrelssen och ledniingens morall.
Pub
bliciteten ger uttryck för ett
e allvarligt m
misstroende mot ordföra
ande och VD.. SEB går ut med en
ovan
nlig, förklara
ande pressrellease den 13 mars där ord
dföranden so
olidariserar ssig med regerringens
anstträngningar för
f det finan
nsiella system
mets stabilitett och VD Ann
nika Falkenggren uttrycke
er sig i
ovan
nligt starka ordalag:
o
”Jagg inser den sttora skada de
e senaste daggarnas disku
ussion om bankledningen
ns löner har tillfogat
t
förtrroendet för SEB
S
liksom för
f mig. För ooss som bank
k är omvärld
dens förtroen
nde helt avgörande,
preccis som det är
ä viktigt för samhället
s
attt SEB är en stabil
s
och tro
ovärdig aktörr”, säger SEB
B:s VD
och koncerncheff Annika Falk
kengren. ”Jaag kan inte no
og beklaga hur fel detta h
har blivit. Vi i SEB:s
ledn
ning kommerr att göra vårrt yttersta förr att återställla förtroende
et bland våraa kunder,
med
darbetare och
h aktieägare liksom hos aallmänheten””, avslutar An
nnika Falken
ngren.
Lösn
ningen blev att
a ledningen
n i SEB i sam
mförstånd meed styrelsen avstod
a
från ssina lönedela
ar
överrstigande den
n fasta baslön som gälldee för 2008. Därmed
D
uppffylldes det staatliga
garaantiprogramm
mets krav av
vseende ersätttning för bankens högsta
a ledning.
SEB
B:s ordförand
de Marcus Wallenberg
W
koommenterar:: ”När styrelssen gjorde om
m lönesystem
met för
bank
kledningen gjorde
g
vi det i en strävan att införa ettt system som
m uppfyller gaarantiprogra
ammets
kravv samtidigt som det är me
er konkurren
nsneutralt occh långsiktigtt. Vi tog bortt de kortsiktiga
rörliiga lönedelarrna och sänk
kte den totalaa ersättningeen”.
”Eftter en fortsattt dialog med
d Riksgäldskoontoret står det
d dock klarrt att ytterliggare anpassniing
krävvs. Eftersom syftet med fö
örändringen
n av lönesysteemet - att uppfylla garanttiprogramme
ets krav intee uppnåddes, är styrelsen överens med
d ledningen om förändrin
ngarna. Vi an
nser att det är
ä viktigt
för S
SEB att ha möjlighet
m
att kunna
k
delta i regeringenss garantiprog
gram och på så sätt bidra
a till
förtrroende och finansiell
f
stab
bilitet i samh
hället, avsluttar Marcus Wallenberg.
W
Den
n 17 mars återkommer de
e offentliga akktörerna med
d ytterligare en insats förr att stödja
kapiitalförsörjnin
ngen i Sverig
ge. Denna gån
ng är det kom
mmuner och landsting soom är i fokuss: ” …
Rikssgälden har föreslagit
f
reg
geringen att R
Riksgälden ska
s få låna utt pengar till kkommuner och
o
land
dsting. Finan
nskrisen har gjort
g
det svårrare och dyrare för komm
muner och laandsting att få
f lån och
på låång sikt skullle effektivite
eten i den offfentliga sekto
orn öka om fö
örslaget genoomförs”. Därrmed har
det o
offentliga sp
punnit ett säk
kerhetsnät föör de flesta ho
otade finansiieringsbehovv i landet.
3.1.11

APRIL
L – STÄMMO
OR OCH SUM
MMERINGA
AR

Apriil fortsätter med
m bolagssttämmor och kvartalsrapp
porter från bankerna och
h vårproposittionen
från
n regeringen. Finansmark
knaderna börrjar fungera allt bättre, sttabiliteten i d
det finansiellla
systtemet återvän
nder, men de
en realekonoomiska krisen
n är djup. De
en andra aprril möter Norrdeas VD
aktieägarna och har ett brettt analyserand
de, pedagogiskt anslag i sitt
s tal som ppåminner om
m den
B har drivit under flera kvvartal:
“berrättelse” SEB
” Att this year’s annual
a
generral meeting, I look back at
a a year, whiich turned ou
ut to be the single
s
mosst challenging
g year for the
e financial in
ndustry in ov
ver 75 years. The
T whole fin
nancial syste
em has
und
dergone an un
nprecedented
d stress test. Nordea passsed the test by
b a clear maargin, and I am
a
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therrefore very prroud to be ab
ble to presen
nt a strong fin
nancial result for 2008 baased on solid
d
perfformance in all customerr areas.
The financial criisis and globa
al recession aare expected
d to have a su
ubstantial im
mpact on Nord
dea this
yearr and most likely also nex
xt year: First , long-term funding
f
has become
b
moree expensive. This will
havee a negative impact
i
on ne
et interest in
ncome. We wiill make sure
e that the higgher funding costs are
refleected in customer lending
g margins. S
Second, in theese uncertain
n times capittal requireme
ents have
incrreased in the perception of
o investors. We are addrressing this th
hrough the pproposed cap
pital
meaasures. Third
d, interest rattes are declin
ning, which will
w put a pre
essure on depposit margins as well
as o
on return on equity.
e
Fourtth, the world
d economy an
nd the Nordic economiess are in recession with
decllining confid
dence in the future
f
and low
ower customeer demand. Fifth
F
and as a result of thiis, credit
quallity is expectted to deterio
orate. Our prriorities and response
r
to the
t challengees ahead are clear.
Ourr long-term vision
v
and gro
owth strategy
gy are mainta
ained, but the
e speed of strrategy execution has
been
n reduced. Our
O way forwa
ard will balaance businesss opportunitiies and challeenges. In oth
her
worrds: we will keep
k
to “the middle
m
of thee road”. “Mid
ddle of the road” in short means respo
onding
prud
dently to thee economic crrisis – withou
ut over-reactting and with
hout losing bbusiness mom
mentum
and good custom
mers. But norr should we tthrow cautio
on to the wind
d and accelerrate as if notthing had
happ
pened.”
Sam
mma dag, den
n 2 april, med
ddelar finanssdepartemen
ntet att: ” Reg
geringen harr i dag besluttat att
förläänga det stattliga garantip
programmet för bankernas medelfristtiga upplånin
ng till den 311 oktober
200
09. Förändrin
ngar görs ock
kså för att gee bankerna bä
ättre möjligh
heter till långgfristig finanssiering
och därmed min
nska likvidite
etsriskerna i d
deras upplån
ning. ”Även om
o finansmaarknaderna id
dag
funggerar bättre så
s är den glo
obala finanskkrisen och deess återverkningar för jobbben och före
etagen i
Sverrige långt ifrå
ån över. Regeringen anseer att det finn
ns fortsatt an
nledning att h
ha kraftfulla åtgärder
på p
plats för att banker
b
och an
ndra kreditin
nstitut ska ku
unna förse hu
ushåll och fööretag med lå
ån till
rimlliga villkor”.
Vårp
propositioneen den 15 aprril är en dysteer läsning om
m en svensk ekonomi
e
i krris: ”I samband med
200
09 års ekonom
miska vårpro
oposition förreslår regerin
ngen ytterliga
are åtgärder fför att möta krisen.
För att mildra efffekterna på jobben
j
och d
de centrala delarna
d
av vällfärden föresslår regeringe
en ökat
stöd
d till kommun
nsektorn. De
essutom kom
mmer resurseerna till arbettsmarknadsppolitiken försstärkas.
Tillssammans meed de åtgärde
er som preseenterats i bud
dgetpropositiionen för 20 09 och däreffter,
satssar regeringen därmed totalt 45 miljarrder respektiive 60 miljarrder kronor 22009 och 2010 för att
mötta krisen. Den
n djupa lågkonjunkturen
n gör att utmaningarna fö
ör en politik ssom sätter jo
obben
först har växt sig
g mycket storra. I ett lägee då vi har deen svagaste tiillväxten sedaan andra värrldskriget
och arbetslöshetten ökar dram
matiskt har rregeringen va
alt en tydlig väg
v som prägglas av ansva
ar för de
offentliga finansserna, för job
bben och för vvälfärdens kärnverksamh
k
heter”, sägerr finansminisster
And
ders Borg.
”En utgångspun
nkt för regerin
ngens politikk i den kraftig
ga lågkonjun
nkturen är attt värna ordn
ning och
redaa i de offentliiga finansern
na för att säkkerställa att underskotten
u
n blir tillfälligga och hanterrbara. På
så säätt kan hush
håll och företa
ag ha fortsatt
tt förtroende för den ekon
nomiska poliitiken och de
en grund
som
m välfärden viilar på. Centrrala delar i vvälfärden som
m utbildning,, vård, omsorrg och rättsv
väsende
måsste fungera ävven i ekonom
miskt svåra tiider, säger finansministe
er Anders Borrg. Medborgarna
måsste ha förtroeende för att det
d offentligaa klarar sitt huvuduppdra
h
ag.
En vvecka senaree, den 21 apriil, meddelar R
Riksbanken att den sänk
kt reporäntan
n med 0,5
proccentenheter till
t 0,5 proce
ent. I motiven
n säger Riksb
banken bl.a.: ” Den försäämrade ekono
omiska
utveecklingen i vä
ärlden drabb
bar Sverige h
hårt. Exporten
n föll kraftigt mot slutet aav förra året. Läget
på aarbetsmarkna
aden har förssämrats snab
bbt och hush
hållens konsu
umtion har u
utvecklats sva
agt. De
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senaaste månadernas utfall occh förtroend
deindikatorerr tyder på att nedgången i konjunkturren blir
ännu djupare än
n den bedömning som Rikksbanken gjo
orde i februa
ari.”
Närr sen Swedba
ank kommer med sin förssta kvartalsra
apport den 22 april märkks det att en ny
n VD
tilltrrätt. Det påg
går ett rejält omtänkande
o
vad gäller ko
ommunikatio
on och budskkap, vilket
man
nifesteras i VD-ordet
V
som
m andas brutaalt klarspråk
k:
”Sw
wedbank står idag inför en
n av bankenss största utm
maningar geno
om tiderna. D
Den globala
konjjunkturnedg
gången har fö
ördjupats i taakt med att fiinanskrisenss effekter på d
den reala eko
onomin
har förstärkts. På
P flera mark
knader där Sw
wedbank verkar är nedgå
ången djup.
Upp
plåningsmark
knaderna förr bankerna vä
världen över fungerar
f
myc
cket bristfällligt utan statlligt stöd.
Föru
utsättningarn
na för den gllobala bankin
ndustrin förv
väntas framö
över att förän
ndras betydliigt.
Sweedbank har därför
d
vidtagiit en rad krafftfulla åtgärd
der för att säk
kra kreditkvaaliteten och försvara
f
den framtida lön
nsamhetsgen
nereringen:
Kon
ncernledning
gen har stärktts för att ökaa fokus på risskhantering och
o kommun
nikation och för att
påbö
örja arbetet med
m att införra en gemenssam affärsm
modell för ban
nkens hemmaamarknader.
En o
omfattande analys
a
har gjorts av krediiterna i Baltik
kum och en ny
n organisati
tion för hante
eringen
av p
problemkrediiter är underr uppbyggnad
d. Swedbank
k har tagit en utökad grupppvis reserve
ering på
3,7 m
mdkr. Efterssom osäkra fo
ordringar haar ökat fort i baltisk
b
bankrrörelse har vvi av försiktig
ghetsskäl
valt att behålla reserveringsg
r
graden från fj
fjärde kvarta
alet 2008. Vid
dare har vi vaalt att reserv
vera 100
proccent av de ossäkra fordrin
ngarna i ukrai
ainsk bankrörrelse.
På ggrund av den
n ekonomiska
a och politiskka osäkerheten har Swedb
bank valt attt omvärdera Ukraina
och kommer att utveckla verrksamheten m
med en lägree ambitionsnivå. Tillväxtfförväntninge
en har
nedjjusterats, vilket har medffört att återsttående imma
ateriella tillg
gångar, på 1,33 mdkr skrivits av
hänförligt till deen ukrainska investeringeen. För att sä
äkerställa god
d likviditet ha
har vi extensiv
vt använt
oss aav den statlig
ga garantin för
f att ta upp
p ny långfristtig upplåning
g. Vår bedöm
mning är att
upp
plåningsmark
knaderna kom
mmer att varra fortsatt svåra. Vår baltiska verksam
mhet är en vittal del av
vår h
hemmamark
knadsstrategi. Den låga vvisibiliteten i området görr dock att vi iinte kan utessluta en
fram
mtida nedskrrivning av goodwill hänföörlig till den baltiska
b
investeringen.”
På S
Swedbanks bolagsstämm
b
a den 24 aprril får aktieäg
garna höra ettt helt nytt toonläge och en
n tydligt
självvrannsakand
de styrelseord
dförande som
m nu talar om
m att ledning
gen har gjort misstag. Det är en
marrkant förändrring i analys och budskap
p värd att beg
grunda:
”Vi ssom är här id
dag befinner oss mitt i ett
tt historiskt skeende.
s
En dag
d kommerr generatione
erna efter
oss aatt minnas de
d beslut som
m vi fattar jusst nu, på sam
mma sätt som
m vi fortfarand
de minns det som
hände under dep
pressionen på
p 30-talet. F
För oss som är
ä här idag ärr det en tid av prövning,
självvrannsakan men
m inte min
nst av visioneer, att orka se
s framåt.
Mittt budskap till våra kunde
er i Estland, L
Lettland och Litauen är: Ni
N kommer aatt fortsätta vara
v
vår
hem
mmamarknad
d.
Vad
d har vi då gjo
ort för fel? Id
dag vet vi att vi i Swedban
nk alltför län
nge höll i våraa marknadsa
andelar.
Därmed bidrog vi
v till den kre
editexpansioon som pågick
k. I vår efterh
handsanalyss har vi komm
mit fram
till aatt vi skulle ha
h tagit disku
ussioner med
d regeringarn
na mycket tid
digare än vi ssen gjorde. Hade
H
vi
agerrat kraftfullt i tid hade vi kanske uppn
nått den mju
uklandning so
om vi ville biidra till iställlet för
den hårdlandnin
ng som det se
en blev.
Det finna idag an
nledning att ställa frågan
n till oss i sty
yrelsen om de
et var riktigt att förvärva TAZ i
Ukrraina 2007. Vi
V gjorde en strategisk
s
bed
dömning. Prriset var i linjje med prisni
nivån för andrra
euro
opeiska bank
kförvärv i östtra Europa. V
Vi kom fram till slutsatsen
n att Ukrainaa hade en hö
ög
tillvväxtpotential.
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Den
n ekonomiska
a, kulturella och politiskaa turbulensen
n i Ukraina har
h varit utan
n motstycke i
historien. Underr årets två första månadeer föll BNP i Ukraina
U
med
d hela 30 proocent. Mot de
enna
bakggrund har vi tvingats kon
nstatera att m
möjligheterna
a att nå upp till den tillvääxt som krävss för att
försvara värdet på
p vår investtering i Ukrai
aina är myckeet liten. Vi tar därför konssekvenserna
a av detta
och skriver ner resterande
r
öv
vervärde und
der första kvartalet.
Sweedbank genom
mförde nylig
gen en framg ångsrik nyem
mission om 12,4
1
miljardeer kronor. De
en
inställda utdelniingen förstärrkte ytterligaare kapitalbassen. Swedbank hade vid u
utgången av 2008 ett
egett kapital på 90
9 miljarder kronor, och en primärka
apitalrelation
n om drygt 111 procent. De
et
mottsvarar en ka
apitalbas på 77
7 miljarder kkronor. Utöv
ver det tjänad
de banken drrygt 18 milja
arder
kron
nor före förlu
ustreserverin
ngar. Sammaantaget bidra
ar detta till vå
år uthålligheet mot framtiida
kred
ditförluster. Swedbank
S
ka
an bära myckket stora kreditförluster utan
u
att även
ntyra våra
kapiitaltäckningsskrav, även om
o intjäningeen sjunker på grund av den
d globala låågkonjunkturen.”
Ord
dföranden sök
ker också gra
anska sin egeen roll med några
n
frågor som tyvärr bblir obesvarade:
”Tilll sist några ord
o om min egen
e
roll som
m styrelsens ordförande.
o
När
N en kris av den här
omffattningen drrabbar finansssektorn, draabbar global ekonomi, drrabbar enskillda och företag,
måsste jag som sttyrelsens ord
dförande nogga rannsaka mina
m
egna be
eslut under d
de gångna årren. Vad
kun
nde jag ha gjo
ort annorlund
da? Vad bord
de jag ha försstått bättre med
m den kunsskap som då
å fanns
tillggänglig? När valberedning
v
gen gav mig fortsatt förtrroende vägde
e jag mina m
möjligheter attt bidra
till b
bankens fortssatta utvecklling. Jag är in
nte den som lämnar ett fö
öretag när deet börjar blåssa om jag
intee ombeds görra det, tvärtom, då kavlarr jag upp ärm
marna och job
bbar ännu m
mera. Jag kom
mmer att
stöttta Michael Wolf
W med den
n erfarenhet som jag har av tidigare fiinanskriser ooch med min
n
kun
nskap om ban
nksystemet och
o inte minsst om Swedba
ank. Jag ser fram emot at
att få arbeta med
m
min
na styrelsekolllegor, Micha
ael Wolf och våra övriga medarbetare
m
e i den historriska
föräändringsproccess som vi ärr mitt uppe i just nu.”
Närr SEB kommeer med sin ra
apport för förrsta kvartaleet stärks bilde
en av att ban
nken klarar siig
fortssatt ganska bra
b i krisen trrots stigandee kreditförlusster och nedsskrivningar. Så t ex medd
delar
SEB
B den 24 apriil att man ökar intäkter ooch vinst rejä
ält jämfört me
ed samma kvvartal för ett år
sedaan, men väljeer att skriva ned
n verksam
mheten i Ukra
aina med 594
4 Mkr, en linj
nje som fullfö
öljs
geno
om att skriva
a ned all good
dwill i komm
mande Q2-ra
apport. Styre
elsen ska ocks
kså ansöka om
m
delttagande i det statliga gara
antiprogramm
met. Nordea
a redovisar hö
ögre kreditföörluster men ett
fortssatt starkt reesultat och sa
amma positivva trend , vilk
ket motivera
ar att banken
n heller aldrig
g ansöker
om att gå med i det statliga garantiprogra
g
ammet.
3.1.12

MAJ – STABILITE
ETEN BÄTTR
RE

Und
der april har det skett en positiv förän
ndring i stäm
mningen på de finansiella marknadern
na med
allt b
bättre stabiliitet och en krraftig uppgån
ng på världen
ns aktiemark
knader. Konjjunktursigna
alerna är
myccket dystra men
m under ma
aj och juni föörstärks ändå
å optimismen och de förssta tecknen på
p en
upp
pbromsning i konjunkturffallet. Den fin
nansiella sta
abiliteten är ett
e avtagandee
mmunikation
nstema, men fortfarande p
på agendan i de offentliga aktörernass kommunika
ation.
kom
Så t ex kan Finan
nsinspektion
nen lämna ettt lugnande besked
b
i ett pressmeddelaande den 25 maj:
”Fin
nansinspektio
onen säger i en rapport aatt Fastighetssutlåningen är
ä orubbad aav finanskrise
en. Det
finn
ns inga tydlig
ga spår av obe
estånd eller kkreditförlustter för lån tilll kommersiel
ella fastighete
er i
Sverrige.”
Den
n 27 maj med
ddelar Riksgä
älden och Rikksbanken attt valutareserv
ven behöver fyllas på gen
nom en
upp
plåning på 100 miljarder kronor.
k
Det p
påpekas att den
d finansiellla krisen intee är över. Motiven
M
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besk
krivs av Riksbanken som stabilitetsin
nriktade: ” En
n av Riksbankens uppgiftter är att se till att
betaalningssystem
met i Sverige
e fungerar säkkert och effektivt. En vik
ktig del i det aarbetet är att i en
krissituation ha möjlighet att ge likviditeetsstöd till sv
venska banke
er. Eftersom bbankerna fin
nansierar
en b
betydande deel av sin verk
ksamhet i utläändsk valuta
a behöver Rik
ksbanken ha en tillräcklig
gt stor
valu
utareserv för att kunna möta
m
bankern
nas efterfråga
an vid behov.. ”
”Vi b
behöver fortffarande ha beredskap
b
förr att finanskrrisen kan bli både djup occh långvarig. Därför
behö
över vi förstä
ärka valutare
eserven. Dettta är en del i vårt arbete att
a värna den
n finansiella
stab
biliteten”, säg
ger riksbanksschef Stefan Ingves.”
Sam
mma dag visa
ar en Riksban
nksenkät att kkrisen inte är
ä över: ” En relativt stor aandel av aktö
örerna
på d
den svenska ränter
och va
alutamarknaaden uppger fortfarande
f
att
a deras viljaa att ta risk minskat
m
und
der det senastte halvåret. Samtidigt
S
an ser knappt hälften
h
av ma
arknadsaktörrerna att den
n
finaansiella krisen
n har nått sin
n kulmen”. D
Det framgår av
a Riksbanke
ens riskenkät
ät som publicceras i
dag..
Den
n 2 juni komm
mer så Riksb
bankens Stab
bilitetsrapporrt som skönje
er en ljusning
ng, men åter
und
derstryker attt stabiliteten beror på offe
fentliga stödå
åtgärder: ”Riksbanken beedömer att
storrbankernas kreditförluste
k
er kommer attt öka under de närmaste
e åren, i spårren av den mycket
m
svagga konjunktu
urutvecklinge
en. I Riksban
nkens huvudscenario förv
väntas de sveenska storbankernas
kred
ditförluster sammantaget
s
t uppgå till d
drygt 170 miljjarder krono
or för 2009 ooch 2010. Ban
nkerna
har tillräckligt med
m kapital fö
ör att möta sstörre förlustter än så, och
h är i en interrnationell jäm
mförelse
välk
kapitaliserade. Myndighe
eternas åtgärrder är fortfa
arande en vik
ktig förutsätttning för att det
d
finaansiella system
met i Sverige
e ska vara staabilt. Åtgärderna har sam
mtidigt bidraggit till att ban
nkernas
likviiditetsrisk ha
ar minskat se
edan i novem
mber. Det fin
nns också teck
ken på att sittuationen på
å de
finaansiella mark
knaderna harr förbättrats n
något.”
Även
n Finansinsp
pektionen an
ndas en förtrööstan i sin Sttabilitetsrapp
port den 10 ju
uni: ”Samtlig
ga
storrbanker klara
ar även extre
ema påfrestniingar framöv
ver. De svensska storbankkerna kan kla
ara
kred
ditförluster i Baltikum på
å över 150 miiljarder undeer en treårsperiod enligt F
Finansinspek
ktionens
messt negativa sttresstest.”
3.1.13

JUNI – 0,25 PROC
CENTS RÄN
NTA

Den
n 12 juni kom
mmer Riksgällden med en uppdatering
g om budgetläget som vissar att
stab
bilitetsåtgärd
derna har kosstat. ”Den förrstärkta nedg
gången i ekonomin slår ssuccessivt ige
enom på
statssfinanserna. Genomslage
et blir relativvt litet 2009 men
m större 2010.
2
I år påvverkas budge
etsaldot
desssutom av kap
pitaltillskott till banker occh vidareutlå
åning till Rik
ksbanken och
h Island.
Bud
dgetundersko
otten i kombiination med stora förfall gör att statens upplåningg ökar, framfför allt
obligationsupplå
åningen i utländsk valutaa. Samtidigt drar
d
vi ned auktionsvolym
a
men för nom
minella
statssobligationerr eftersom vii redan undeer våren ökad
de upplåningen för att mööta försämrin
ngen i
statssfinanserna.”
Den
n 2 juli sätterr sedan Riksb
banken en slaags symbolissk punkt för att
a akutfasen
n är över i
marratonjobbet att
a värna den
n svenska ekoonomin och den
d finansiellla stabiliteteen genom attt sänka
repo
oräntan till den
d lägsta niv
vån i mannam
minne: 0,25 procent. Ma
an kommenteerar i
presssmeddeland
det att: ”Riksbanken bedöömer att en sänkning
s
till 0,25 procentt inte hotar
finaansmarknadeernas funktio
onssätt. Rikssbanken bedö
ömer att reporäntan efterr sänkningen
n till 0,25
proccent i praktik
ken har nått sin nedre grääns och att lä
äget på de fin
nansiella mar
arknaderna
fortffarande inte är fullt norm
malt. Kompleetterande åtg
gärder behövs för att penn
ningpolitiken
n ska få
avseedd effekt. Därför har Rik
ksbankens diirektion besllutat att låna ut 100 miljaarder kronor till
bank
kerna med fa
ast ränta med 12 månadeers löptid. Deet bör bidra till
t lägre ränttor på lån tilll företag
och hushåll”.
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6 15 septem
s
mber 20
008-1 juli
j 20
009: grranskn
ning
och
h analy
ys av krriskom
mmunik
kation
n
Det finns två gru
undproblem för finansielll kriskommu
unikation. De
et första är attt få människ
kor är
intreesserade av någonting
n
so
om mestadelss upplevs lik
ka självklart som
s
luften vii andas, nämligen att
det ffinansiella syystemet fung
gerar: att spaarare och inv
vesterare kan mötas för uttbyte av idée
er och
riskk
kkapital, att risker
r
hantera
as och prissäätts samt att betalningar fungerar
f
i saamhället. Dett är först
när detta system
m hotas, vilke
et har skett i Sverige högsst någon ellerr några gångger per generation,
som
m finansiell sttabilitet blir intressant
i
föör många människor. Kun
nskapen är sååledes allmä
änt sett
låg o
om det finan
nsiella system
mets funktion
n, processern
na för att beh
hålla och förloora stabilitett och
hanteringen av finansiella
f
krriser. Aktörerrna tillsamm
mans med reg
geringen har ett ansvar fö
ör att
denn
na kunskap ökar
ö
bland media
m
och sam
mhällsmedborgarna, och
h kan vidmakkthållas på hö
ög nivå.
Det andra, som Riksbanksch
hefen Stefan Ingves påpek
kar, är att: ”ju större kriss desto mindrre vet du.
Det ligger i sakens natur att om du visstee hur kriser uppkommer
u
så
s skulle du h
ha löst probllemen
tidiggare. Med an
ndra ord, närr vi pressas avv starka krishot eller rege
elrätt kris ärr det genuin
osäk
kerhet som råder.”
r
Det ka
an låta triviaalt, men det rymmer
r
en djjup insikt förr
krisk
kommunikattion: nu gälle
er inte vanligga spelreglerr. Det gäller att
a ha en kom
mmunikation
n om
åtgäärderna som är så bra att folk ”tror påå” dem, att deet kommunik
kationen berrättar blir verrifierat
så att förtroendeet upprätthållls”. Att ge sittt förtroendee är att göra ett
e ”leap of faaith”, att hän
nge sig
att ttro på någon, trots osäkerrhet om utfal
allet, vilket vii behandlar i appendix om
m teori och metod.
m
Därfför är det värrt att återupp
prepa att vi iinte kommerr att kunna gö
öra aktörern
na rättvisa nä
är vi sitter
med
d facit i hand
d och ska ana
alysera kriskoommunikatio
onen mellan den 15 septeember 2008 fram till
som
mmaren 2009
9, kärnan i vå
år undersökn
ning. I en om
mvärldsmiljö med liten ku
unskap och
erfaarenhet av kriser arbetade
e de tidvis i ttotal osäkerh
het. Men, för att i någon m
mån kompen
nsera den
svaggheten, tar vii nu hjälp i vå
år analys av de aktörer och kommuniikatörer som
m stod i centru
um av
krisk
kommunikattionen. Vi integrerar deraas reflektioner i efterhand med våra eegna. Underllaget
besttår av 15 inteervjuer med ansvariga
a
förreträdare förr samtliga sysstemviktiga ooffentliga och
h privata
aktö
örer.
Vi in
nstämmer med
m de intervjjuades egna sslutsatser attt de skötte ko
ommunikatioonen bra und
der
periioden av akut krishot, me
ed undantag för Swedban
nk. Det blev ingen
i
regelräätt finansiell kris i
Sverrige. Men det var nära. Vad
V som rädd
dade det finan
nsiella system
met från sam
mmanbrott va
ar den
snab
bbhet och beeslutsamhet med
m vilken d
de offentliga aktörerna
a
oc
ch regeringen
n fick fram åttgärder
och sedan ihärdiigt fortsatte täcka
t
upp pootentiellt krissande finansiieringsbehovv. Möjligen skulle
man
n kunna besk
kriva det som
m att den norrmala, markn
nadsetablerad
de stabiliteteen de facto bröt
sam
mman och erssattes av en konstgjord,
k
ooffentligt stötttad stabilitett. Det sätter ffingret på frå
ågor
krin
ng användnin
ngen av begre
eppet stabilittet, vilket vi återkommerr till nedan. A
Aktörerna be
erättade
om sitt arbete attt avvärja krishoten på ettt föredömlig
gt och förtroe
endeingivand
de sätt i en mängd
m
olika kanaler. Åttgärderna ko
om och fungeerade. Utfalleet var positiv
vt och gav forrtsatt förtroe
ende.
Däremot kunde man inte mo
ota den dram
matiska konju
unkturnedgå
ången som uttvecklades tilll en
realekonomisk kris.
k
Sweedbank drabb
bades av en kris
k med allvvarliga följderr för förtroen
ndet och ledn
ningen. SEB hade en
krisu
unge, men knappast
k
vad det gäller deen finansiella
a stabiliteten
n, utan snararre i samband
d med
hanteringen av ersättningar
e
på vårkanten
n 2009. Nord
dea gick rela
ativt opåverka
kat igenom krrishoten
och Handelsban
nken framstår som oberörrd.
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Det var under deenna period som tidigaree kommunika
ativ sådd för ett starkt förrtroendekapital
skullle skördas. Det
D var också
å i början av perioden som
m aktörerna hade störst m
möjlighet attt påverka
den mentala och
h mediala age
endan i omväärlden, de prroblemformu
uleringar och
h frågeställniingar
som
m ger ramarna för tolknin
ngar och bedöömningar av skeendet. En
n huvudslutssats i vår ana
alys är att
kom
mmunikativa underlåtenh
hetssynder sn
narare finns i det förebyg
ggande förtrooendearbetett åren
föree ”krisperiodeen”, vilket vi granskat och
h diskuterat tidigare i denna rapport..
Fråån 15 septemb
ber och de ko
ommande veeckorna dom
minerade de offentliga
o
akttörerna med
med
dveten och prroaktiv komm
munikation, medan bank
kerna tvingass in i en defen
nsiv position
n inte
min
nst gentemot media. Det sker
s
också koommunikativ
va misstag ge
enom dennaa inledande
posiitionering so
om får svåra konsekvense
k
er för Swedba
ank. Ledning
gen valde att vara tyst i ettt kritiskt
sked
de, uppenbarrligen inte alls i samklangg med de egn
na kommunik
katörernas bbedömningarr.
Sweedbanks ”tystta vecka” efte
er Lehman, b
beskriven nedan, rubbade förtroendet
et, som sedan
n blev
utsaatt för medias ständiga atttacker.
I den extrema ossäkerhet som
m ofta präglarr ett begynna
ande krisskede är inform
mationsbehov
vet
outssläckligt. Erfa
farenheter frå
ån tidigare kr
kriser visar attt tystnad ald
drig är ett braa alternativ.
Info
ormation upp
pstår alltid i sådana
s
lägen
n, i värsta fall bestående av
a rykten och
h spekulation
ner från
okun
nniga, oinforrmerade och
h oseriösa källlor.
Und
der perioden ökar legitim
mitetens betyd
delse som förrtroendekom
mponent, som
m i alla krissk
keden.
De llegitimitetssttarka aktörerrna på den offfentliga sida
an och Handelsbanken kllarar sig bätttre.
Und
der extrem ossäkerhet sök
ker människoor trygghet i institutioner
i
r, ledare och fförhållanden
n som
har grundmurad
d auktoritet och
o visat stab
bilitet under lång tid. Lev
vererar de intte trovärdiga
a
bud
dskap om lägeet och hur prroblemen skaa åtgärdas ka
an det uppstå
å kommunikkationsutrym
mme för
felak
ktiga och farrligt enkla billder med lockkande tolkniingsalternativ
v. Trovärdigaa budskap by
ygger på
upp
parbetad legittimitet att ha
antera probleemen och förrtroendeingiv
vande kompeetens att lösa
a dem.
Upp
pstår misstan
nke om att ko
ommunikatioonen mörkarr relevanta fö
örhållanden sskapar det tv
vivel om
tran
nsparens och
h integritet occh kan ge obootliga förtroeendeskador. Men transpaarensen har sina
s
alldeles särskilda problem i finanskriser,
f
, vilket vi återkommer tilll.
n och med ok
ktober går de
et offentliga S
ansiella stabiilitetsförsvarr in i en perio
od av
Från
Sveriges fina
totaalmobiliserin
ng. Regeringe
en blir en huvvudaktör vid
d sidan av Rik
ksbanken och
h Riksgälden
n. I ett
imp
ponerande sa
amarbete av fokuserat
f
anssvarstagandee får de succe
essivt allt bätttre kontroll över de
finaansiella krish
hoten och bev
varar stabiliteeten i finanssystemet gen
nom sina stöödåtgärder.
Kom
mmunikation
nen syftar tilll att informerra om de åtg
gärder som viidtas, minskaa oro och stä
ärka
förtrroendet till det
d finansiella systemet. U
Utfallet av åttgärderna gerr förtroende.. Legitimitet och
kom
mpetens är heelt överskugg
gande förtroeendekompon
nenter i komm
munikationeen. Bankerna
a har
prob
blem med attt få gehör förr sina budskaap, delvis beg
gränsade av normerna föör sin finansiiella
rapp
portering och
h fortsatt drivna på defen
nsiven av agg
gressiva medier med en ggranskande och
o
missstänksam atttityd.
I december blir det
d tydligt attt de finansieella krishoten
n har dämpatts, men skappat en allvarliig
realekonomisk kris.
k
Tyngdpu
unkten i krissbekämpning
gen flyttas till åtgärder föör att upprättthålla
aktivviteten i ekonomin; förettagen, jobben
n, hushållen och de offen
ntliga budgeteerna. Denna
a
krisb
bekämpning
g pågår intensivt under heela vintern och
o våren. Re
egeringen harr nu huvudro
ollen i
den offentliga ko
ommunikatio
onen. Dennaa vill poängteera det allvarrliga läget och
h visa att sta
at och
myn
ndigheter arb
betar intensiv
vt med att haantera krisen
n på bästa sätt. Legitimiteet och kompe
etens
spellar fortfarand
de huvudrolllen. Under viintern komm
mer vissa banker att tvinggas spela en obekväm
o
roll där förtroen
ndekomponen
nten integrittet är i fokus.. Med redan skadat förtrooendekapitall har de
prob
blem med ko
ommunikatio
onen om ersäättningar och
h lyckas inte vända den d
defensiva possitionen.
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En sslutsats värd att ta upp så
å här inledniingsvis är att de privata bankerna harr andra
föru
utsättningar att
a kommuniicera i krisläggen än de offfentliga aktörerna. Det ärr avgörande
e för
bedö
ömningen avv deras komm
munikationsiinsatser och gör jämförellser med de ooffentliga akttörerna
misssvisande. Ba
ankerna har ingen kommu
unikativ roll utmejslad fö
ör att enskilt eller kollekttivt ”ta
sam
mhällsansvar i kris”, vilkett inte bara kaan sägas vara
a det offentligas paradrolll utan ”raiso
on
d`éttre”. Bankern
na har sitt ko
ommunikativva fokus på att
a tillfredsstä
älla kunder ooch aktiemarrknadens
kravv på avkastniing i stenhård konkurren
ns med varan
ndra. Det är genom
g
att var
ara duktiga i det
d
avseeendet som de
d ytterst tjän
nar samhälleet bäst.
Men
n likväl, i kriss förväntas de
d axla en sam
mhällssolida
arisk roll när utvecklingen
n i deras resu
ultat- och
balaansräkningarr blir stabilite
etshot, vilkett också regerringen nogsamt torgför i d
den egna
kom
mmunikation
nen.Det är dä
ärför naturliggt att det skerr jämförelserr mellan det ooffentliga occh det
privvata. Jämföreelser är nästintill ett tvån
ng hos männiiskor, enligt perceptionsp
p
psykologin, och
o under
periioden vi stud
derar därtill medvetet
m
utn
nyttjat och fö
örstärkt i kom
mmunikation
nen från polittiker och
i meedia. Dessa olika
o
perspek
ktiv, de privatta bankerna som kommu
unicerar enliggt
”maarknadsreglerrna”, och den
n offentliga ssfären, som har
h hela kom
mmunikationssklaviaturen
n att spela
på, äär ett problem
m i krislägen
n. Man kundee tycka att Bankföreningen skulle kun
nna försöka
överrbrygga såda
ana perceptio
onsgap, men den var kom
mmunikativt passiv underr perioden. Dessa
D
kom
mmunikativa perspektivproblem måstte aktörerna göra något åt
å inför nästaa kris.
3.1.14

RIKSB
BANKEN

Rikssbanken fram
mstår som pe
eriodens främ
mste kommu
unikatör, så småningom vvid sidan av
regeeringen. I vårr analys och våra
v
intervju
uer framkom
mmer en förtrroendeskapan
nde kommun
nikation
som
m utnyttjar allla viktiga besståndsdelar, legitimitet, kompetens,
k
transparens
t
ooch integrite
et:
Rikssbankschefen
n Stefan Ingv
ves: ”Absolutt överordnatt är att behållla förtroendeet genom att göra
någo
onting. Det går
g inte att sä
äga att Sverigges beredska
ap är god. I dagens
d
högtekknologiska och
o
med
diala värld drröjer det inte
e många min
nuter förrän någon
n
säger att
a ”kejsaren
n är naken” om
kom
mmunikation
nen saknar tro
ovärdig subsstans i åtgärd
der. I vårt fall blev det attt visa att vi hade
verk
ktyg, resurserr och beslutssamhet att håålla Sverige utanför
u
krise
en. Den 18 seeptember stårr den
sven
nska statspap
ppersmarkna
aden inför en
n total uttork
kning, vilket på några tim
mmar kan led
da till
kataastrof. Jag ärr i Frankfurt och talar i teelefon med Bo
B Lundgren på Riksgäldeen och vi ena
as om att
Rikssgälden har bättre
b
tekniska möjlighetter än vi att genomföra
g
en
n lösning som
m innebär attt den ska
bytaa oändligt myycket statspa
apper mot boostadsobligattioner. Riksgäldenkallar ttill en pressk
konferens
med
d 45 minuterrs varsel kl 15
5 där Irma Roosenberg delltar från Rik
ksbanken. Vi formulerar
presssrelease och
h bestämmer oss för två b
budskap: marrknaden ska förstå att vi inte kommer att låta
det ssvenska systemet hamna
a i likviditetskkris. Vi ska producera
p
hu
ur mycket sveenska kronorr som
helsst, de kommeer inte att ta slut.
s
Riksgäl den ska se till att de finns en fungeran
ande marknad . Det är
stom
mmen i vår fö
örtroendeska
apande komm
munikation””.
Rikssbankens sta
abilitetsansva
arige, Mattiaas Persson, sä
äger att alla analyser
a
idagg talar för attt
krish
hotet var ett förtroendep
problem. ”Dee finansiella aktörerna
a
vett inte hur passs bra motpa
arterna
mårr, dvs. likvidiitetsställning
g och solvenss. Man litade inte på varandra utan strröp snabbt
expo
oneringar mo
ot allt och allla och det bleev ingen han
ndel. Likvidittet och interbbankmarknad
handlar helt och
h hållet om fö
örtroende.”
a interbankm
marknaden sllutade att fun
ngera den 18 september äär det effekte
en av
Närr den svenska
händelserna på den
d globalise
erade kreditm
marknaden och
o att Sverig
ge är så passs internatione
ellt och
finaansiellt integrrerat. Ca hälfften av alla svvenska bank
kers finansierring sker utoomlands. Utlä
ändska
inveesterade lämn
nade den sve
enska markn
naden. Hade inte denna ”spill over-efffekt” av den
inteernationella rädslan
r
drabb
bat Sverige sså skulle det svenska finanssystemet h
ha klarat sig bra.
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Solvvens och kred
ditexponerin
ngar i Baltiku
um var inte sttörre än att bankerna
b
sku
ulle ha klaratt även
myccket svåra på
åfrestningar, enligt både F
Finansinspek
ktionen och Riksbankens
R
s stresstesterr, menar
Matttias Persson
n.
Rikssbanksföretrrädarna hålle
er sig till de b
budskap som
m har sin stom
mme i Riksbaankens
stab
bilitetsrapporrt. Svenska banker
b
står sttarka. Detta grundbudskap kommer d
de offentliga
a
aktö
örerna att åteerupprepa un
nder hela perrioden. ”Veck
kan efter Leh
hman var hellt hysterisk och
o
avgö
örande. Det var
v otroligt viktigt
v
vad vi sade. Hade vi
v sagt fel ha
ade det kunnaat få ödesdig
gra
konsekvenser fö
ör den svensk
ka ekonomin
n. Framför alllt om vi valde
e fel budskapp, som sen in
nte visade
sig vvara riktiga, det hade varrit förödandee för förtroen
ndet för det fiinansiella sysstemet hela perioden
p
efterr”, säger Matttias Persson
n.
Rikssbanken går under dessa dagar in i reegelrätt krisk
kommunikatiion. ”Nyckeloorden i vår
krisk
kommunikattionsstrategii är tydlighett och förutsäg
gbarhet, delttagande och n
närvaro, i occh för sig
ingaa nya begrepp
p för vår kom
mmunikation
n”, säger Pern
nilla Meyerssson, informaationsdirektö
ör. ”Vi
prio
oriterar kraftigt upp mediia och allmän
nhet som må
ålgrupper. De
etta är förberrett och övatt sedan
tidiggare liksom de
d budskap som
s
ska betoonas och hur de ska framfföras. Syftet äär att stärka
förtrroendet för den
d finansiellla stabiliteteen. Anslaget blir
b mindre detaljfokuser
d
rat än tidigarre då
allm
mänhet och media
m
är högrre prioriteratt än marknad
dens aktörer. Budskapen
n får ett breda
are
omffång för att kunna
k
tala tilll bredare pub
bliker. Rollerrna fördelas så att tjänsteemännen ska
a vara
offentliga ”fakta
aleverantörerr” med Mattiaas Persson so
om främste ”stabilitetsex
”
xpert” i mediia.
Direektionens meedlemmar ta
ar policyfrågoor. I denna sttrategi ingår också att låtta Riksbankschefen
Steffan Ingves bli mycket syn
nligare. Han ””matchas” fram selektivt där publik, ssammanhang och
stab
bilitetsläget kräver
k
tung påverkan”.
p
Info
ormationssek
kretariatet ha
ar en viktig rroll att struktturera och ”v
välja orden” ooch att göra
bedö
ömningar hu
ur media kom
mmer att beh
handla budsk
kap och välja vinklingar. M
Man beslutar också
att sstabilitetsbud
dskapen alltiid ska kompllettera nyhetter om olika insatser
i
för aatt stötta likv
viditeten i
det ssvenska fina
ansiella system
met och att d
de ska förmeedlas när dire
ektionsmedleemmar håller tal. Det
får iinte bli tyst. Det
D måste stå klart att Riiksbanken ha
ar koll på läg
get, har resurrser och tänk
ker
anväända dem för att bevara stabiliteten.
s
Det sker den
n 22 septemb
ber, två gångeer den 24 sep
ptember,
den 29 septembeer, den 2 och
h 6 oktober i tal och presssmeddelande
en och nästan
n varje dag
däreemellan i olik
ka mediefram
mträdanden.. Extra resursser läggs på för
f att byggaa ut
web
bbkommunik
kationen med
d frågor och ssvar och sam
mlad information om stabbilitetsåtgärd
derna. ”Vi
skru
uvar upp ord
dvalet för att markera
m
hottet mot stabilliteten och ko
oncentrerar ooss på budsk
kapet att
bank
kerna ska få den likvidite
et de behöverr”, säger Pernilla Meyersson. Hon un
nderstryker också
o
betyydelsen av att vara proakttiv och alltid
d öppen och tillgänglig
t
förr att ta hand om medias behov.
b
Föru
utom tolv pla
anerade tal tillkommer fyyra extrainsa
atta tal med anledning
a
avv krishoten. En
E
målsättning är att
a vara ute med
m lugnandee stabilitetsb
budskap vara
annan dag i leedande mediia.
Rikssbankens kriisgrupp, centtrerad kring sstabilitetsavd
delningens personer
p
och
h kompetens, med
info
ormationsdirektören och ett flexibelt d
deltagande för
fö andra med
darbetare, trräffas under den
d mest
inteensiva period
den två gånge
er per dag. Beedömningar om krishot och
o potentiellla krishot da
ateras
upp
p, likviditetslä
äget i det fina
ansiella systeemet gås igen
nom, ”stämn
ningsläget” i m
media och hos
allm
mänheten värrderas, utfall av kommun
nikation gås igenom
i
liksom behov och
h planering av
a
kom
mmande insatser.
De h
högsta cheferrna har samttidigt mer elller mindre lö
öpande konta
akter med baankcheferna och gör
stän
ndiga uppdatteringar av siina bedömni ngar. Fokus är på likvidittets- och de d
därmed
sam
mmanhängande förtroend
defrågorna. M
Mattias Perssson: ”Det är mycket
m
bilateerala kontak
kter per
teleffon, men vi hade
h
också många
m
möten
n där flera ak
ktörer deltog samtidigt, baanker och fin
nansiella
institut. Därtill stod
s
vi i tät kontakt
k
med andra centra
albanker via kommittémööten och
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teleffonkonferensser. När det gällde den svvenska mark
knaden så är lägesbedömn
ningarna dett viktiga.
Även
n om Sverigee är en liten marknad
m
så vvet man intee hur grannen
n ser ut. Vi fåår tydligare inblick
i
i
bank
kernas situattion och vi kan tillföra in
nformation så
å att de inte tror
t
så myckeet. Det handllar om
vilkeen tillgång tiill marknaden bankerna h
har och hur tänker
t
och ag
gerar investeerare och mo
otparter.
Allt fler finansieella institut få
år lämna infoormation till oss allt oftarre”.
Förttroende är fin
nansmarkna
adens viktigaaste variabel, svårfångad och
o oerhört kkomplex. Ma
attias
Perssson säger: ”I ett så osäke
ert läge som efter Lehma
an, handlar det alltid om bbedömninga
ar vi
måsste göra. Vi har
h modeller och metoderr, tillgång tilll egen och alll världens forrskning, men
n ovanpå
all fa
fakta tvingas man ändå attt subjektivt ta ställning, hur länkarna mellan olikka marknade
er och
aktö
örer ser ut, krraften i rörellserna på maarknaderna och
o reaktione
erna från invvesterarna. Vi
V hade
längge pratat om riskerna för fallissemangg, hur det sku
ulle påverka marknadern
nas funktion.. Men
den magnituden
n, de feed bacck-effekternaa och den otrroliga snabbh
heten efter L
Lehman var helt
h
ovän
ntad och ska
apade genuin
n osäkerhet. D
Därför var deet bra att vi kunde
k
luta osss mot
stab
bilitetsrapporrternas fakta
a och bedömn
ningar och de ständiga sa
amtalen med
d aktörerna.””
Krissbekämpning
gsstrategin sk
ka sedan utvvecklas i ett otal
o alltmer differentierad
d
de och förfinade
stöd
dåtgärder tilll den svenska
a finansmarkknaden och dess
d
aktörer under
u
hösten
n. Det är en
upp
pvisning med
d budskap av innebörden att ”krisen ska inte får fä
äste i Sverigee, vi har outtö
ömliga
resu
urser och vi kommer
k
att använda
a
dem
m till dess vi har
h vunnit”. Stefan Ingvees understryk
ker
vikten av konsistens i budska
apen och att inte ”darra på
p manschetten”, kommu
unikationen måste
helaa tiden visa att
a de systemansvariga orrganen har ko
ontroll över kristendense
k
erna.
Dessa hade bliviit allt tydligare för Riksbaanken sedan sommaren 2007.
2
”Och h
har fått ett vä
ältaligt
uttry
ryck i budska
apen i de Fina
ansiella stabiilitetsrapporrterna: Sverig
ge är inte i fin
nansiell kris. Vi har
ingaa dåliga lån, bankerna
b
gårr bättre än n
någonsin, kreeditförlustern
na är nära nooll, kommerssiella
fastiigheter är ing
gen fara. Me
en osäkerheteen och riskerrna ökar hela
a tiden i omvvärlden och in
nte minst
i Baaltikum. Vi måste
m
hålla Sv
verige fri från
n smittan gen
nom att ta itu
u med och issolera de olik
ka
smitttoriskerna, Island,
I
Kaup
pthing, Baltikkum och Carnegie. Det ärr smittoriskeen som gör attt dessa
institut blir systeemviktiga. Ytterligare en systemviktig
g smittorisk är att vi i Sveerige inte hade en
ng värd namnet. Den hottar skapa pro
oblem iställett för att lösa problem. Dä
ärför är
insäättarförsäkrin
det eett viktigt steeg när regeringen fördub
bblar insättniingsgarantin till 500 000
0 kr den 6 oktober
sedaan flera andrra länder gjorrt liknande fö
förstärkninga
ar”, säger Ste
efan Ingves.
Aktiivitet/åtgärd
der är priorite
et 1, men utaan genomtänkt kommunikation kan fö
förtroende in
nte
bygggas, menar In
ngves. ”Det gällde
g
för osss på den offeentliga sidan att ha en berrättelse som i sina
huvu
uddrag var gemensam.
g
Den
D interna kkommunikationen är grundläggande, det måste rå
åda
sam
msyn om vilka
a beslut som ska tas och vvem som fatttar besluten. Och det är in
nte trivialt.
Reggelverk för krriser existerar inte, eller äär mycket vag
ga. Och det råder
r
genuin osäkerhet när
beslluten ska tas. Det ligger i sakens natu
ur, desto störrre kris desto mindre vet m
man. Om vi hade
h
bra
kun
nskap skulle vi
v ha löst pro
oblemen innaan de blev krris.”
Steffan Ingves ha
ar stor förståelse för att d
det råder storr skillnad me
ellan villkoren
n för de
systtemviktiga offfentliga orga
anen och de p
privata. Men
n den privata sidan måstee också komm
ma fram
till ssin berättelsee och den ska
a kunna funggera tillsamm
mans med den offentliga bberättelsen. ”Gör den
intee det skapar du
d krisproble
em. Det blir n
naturligtvis en
e massa disskussioner, m
men när det blir
b
skarrpt läge så få
år vi ibland gå
å in och sägaa att nu ska vi
v säga så härr”.
För det mesta gå
år det att koo
ordinera ihop
p budskapen
n, menar Ingv
ves: ”Krisbekkämpning hä
änger
myccket på att byygga en berätttelse som ärr trovärdig dä
är någon på den
d offentligga sidan tar ansvar
a
för ååtgärder och
h där någon på
p den privatta sidan tar sitt ansvar. Det måste hän
nga ihop ann
nars blir
det k
kaos och folk
k tror inte på
å oss”.
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Vi ååterkommer till
t bankerna
as kommunikkation snart. Men utfallett i media och
h den allmänna
opin
nionen tyder klart på att bankerna
b
intte fick ihop sin
s ”story” som kollektiv, de hade inte
e en
kolleektiv kommu
unikationsro
oll och ingen gemensam företrädare
f
eller ”berättellse”. Detta ärr
förståeligt. I flerra bankinterv
vjuer hör vi oockså en irrittation över de
et faktum attt offentliga
föreeträdare ofta klumpade ih
hop bankernaa. Flera bank
kföreträdare poängterar i intervjuer att
a man
intee ville bli sedd
da som kollektiv. Bankerrna hade olik
ka förutsättniingar att klarra krishoten. Vi vill,
kansske förenklatt uttryckt, to
olka detta som
m att man inte ville bli förknippade m
med Swedban
nks
prob
blem. Bankerrna kom att kommunicer
k
ra i konkurreens med vara
andra, enligt de roller som
m system
och strukturer av
a tradition givit dem. Meen, vi upprep
par, en gemen
nsam företräädare hade ka
anske
haftt möjligheterr att kommun
nikativt motvverka det kolllektiva förtro
oendefallet.
Rikssbankchefen
n Stefan Ingve
es menar attt kommunika
ationen ytterst handlar om
m att styra
förvväntningar: ”Det måste va
ara realism i det du sägerr, det måste vara
v
genomfö
förbart. Det får
f inte
ledaa till att en ba
ankexpert elller en analyttiker dagen efter
e
hävdar att
a det är ogeenomförbartt. När
folk
k tittar på nyh
heterna så sk
ka det framgåå att nu har Riksbanken
R
för
f avsikt attt göra så här och
förståsigpåarna måste kunna
a säga – ja, d
det verkar rim
mligt. Även om
o du inte haar full visshe
et, måste
du äändå veta attt fram till en viss tidpunkt
kt går det att leverera
l
det vi säger. Förr det är i leve
eransen
som
m förtroendett byggs: titta vad vi sa förr två månader sedan, nu har
h vi gjort d
det!”
Steffan Ingves beetonar det mo
oderna mediiasamhällets krav. ”Din berättelse
b
mååste du överssätta till
ett sspråk så att målgruppern
m
na förstår. Occh vi måste klara
k
av alla de
d medier som
m finns: 30 sekunder
s
på T
TV, 30 minutter i någon so
offa, och på eengelska i Lo
ondon inför världens
v
messt kvalificerade
publik av analytiker. Då måsste man kunn
na lägga und
dan power point-bildernaa och förmedlla
intryycket av att här
h står någo
on som kan aallt, det komm
mer aldrig attt ta slut. Kun
nskap, bedöm
mningar,
aktivviteter – alltt är på plats för
f att lösa prroblemen. Det är helt imp
perativt att eengelskan fun
ngerar,
idagg är nyhetsflö
ödet ögonblicckligt både p
på svenska occh engelska.””
Närr Lehman-kra
aschen inträfffade gick Rikksbanken in i krisläge me
ed praktiskt taget dygnett-runtarbeete. Kontaktffrekvensen ökar väldigt p
på alla nivåerr, och Riksba
anken menarr att man aldrrig hade
bekyymmer att få
å veta det ma
an behövde vveta. ”Vi är ju
u normalt settt förhindrad
de att tala om
m
ensk
kilda banker och vad vi gör med dem,, så det finnss situationer där vi måstee vara överen
ns om vad
som
m ska kommu
uniceras av ve
em. Det kan vålla en hel del diskussio
oner. Men deet är inget jag
g kan
klagga på så här i efterhand”.
Men
n Ingves kan ändå inte un
ndanslippa siig en kommeentar om att det ibland toog för lång tid för
någo
on bank att förklara
f
sina positioner: ””så snabbt utt så fort som möjligt är viiktigt för
förtrroendet”.
Det handlar i gru
unden om de
en viktiga förrtroendevariabeln transp
parens som i krislägen bliir ett
myccket svårt beg
grepp att han
ntera, enligt Ingves. Han håller med om
o att det fin
nns lägen då
tran
nsparens kan
n vara kontra
aproduktiv, t ex då full öp
ppenhet i ett krisläge
k
skullle kunna led
da till en
”run
n”. ”Problem
matiskt i kris är
ä också att vvi vet så lite, det är så storr osäkerhet oom vad som händer.
Även
n om man sk
kulle vilja varra mer transp
parent så fin
nns det så lite
et att vara traansparent om
m. Vi har
intee genomskåda
at själva skee
endet tillräckkligt bra för att
a kunna utttala oss. Det är svårt. Då får man
återrupprepa dett man har sag
gt tidigare. D
Det viktiga är att det inte blir
b tyst från oss, att vi ge
er
utryymme för speekulationer”..
Tran
nsparensens bästa nytta är före kriserrna då den sk
ka avslöja de
et som är fel ooch farligt. ”Vi hade
ju läänge pekat på
å riskerna i de
d baltiska läänderna, men
n det fick ald
drig riktigt fäs
äste. Vi valde att
publicera var ba
anks specifika
a stresstest fö
för att de sku
ulle se behove
en att ta itu m
med problem
men. Vi
villee skapa en billd av att de som
s
är ansvaariga fattar va
ad som pågår och förhopp
ppningsvis occkså är
bereedda att ta ko
onsekvensern
na av det och
h göra något åt det i hotande krislägen
en. Men i Balttikum
var d
det de svensk
ka bankerna
a och de baltiiska myndigh
heterna som bar ansvarett. Om vi ser till
t de

63 (8
86)

förlu
uster dotterb
bankerna i Ba
altikum så sm
måningom gjjorde så hade de aldrig kl
klarat sig utan
n rika
mod
derbanker. På
P sätt och viss har Sverigee burit upp Baltikum
B
och räddat dem i krisen.”
Närr det gäller transparensen
n före krisen är Stefan Ing
gves självkrittisk: ”Med faacit i hand ka
an man
konstatera att alllt fanns där i våra stabiliitetsrapporteer, men vi varr inte tillräckkligt tydliga om
o
Balttikum-riskern
na, signalen gick inte fram
m. Det blev för
f subtilt, oc
ch hamnade möjligen intte på rätt
ställle, i rätt orga
anisation. De
et lästes en daag av ett anta
al experter och sedan bleev det inte me
er med
det. Det hade ka
anske varit bä
ättre från vårr sida, med något
n
annat, skarpare insstrument. Ettt annat
sätt vore kanskee att skriva ettt offentligt b
brev till en ba
ank och säga att vi tyckerr så här och det
d ser
intee så bra ut. In
nnehållsmässsigt kanske d
det kan vara samma
s
sak som
s
det som vi skriver i
stab
bilitetsrapporrterna. Men uppmärksam
u
mhetsmässigt skulle det bli
b något ann
nat.”
På ffrågan om deet inte skulle skapa en oroo kring bankerna, säger Stefan
S
Ingvess: ”Men då få
år de ta
itu m
med problem
men. Förtroen
ndeskapandee transparen
ns kräver alltiid två led. Föörst probleme
et och
sen åtgärderna, kommunicerrade samtidiigt.”
Närr det gäller stabilitetsrapp
porterna har vi tidigare ly
yft fram en del kommunikkationsprobllem. Vi
men
nar att delar av den probllematiken förrstärktes und
der den akutta krishotspeerioden. Begrreppet
stab
bilitet blev su
uccessivt än mer
m svårtolkaat i Riksbank
kens kommu
unikation och
h får, enligt vår
v
men
ning, till slut en svårbegriiplig innebörrd. Det framk
kommer särsskilt tydligt i Riksbankens långa
presssmeddeland
de den 26 nov
vember 2008
8. Bankernass styrka besk
krivs utförligtt i olika dime
ensioner
och slutsatsen ärr att: ”de sve
enska bankerrna har en fortsatt god motståndskrafft, vilket bekrräftas av
stresstester. Ban
nkernas lönsa
amhet har m
minskat någott men är forttfarande god.. Samtidigt är
ä
kred
ditförlusterna låga i ett hiistoriskt persspektiv även om de ökat något. De förrluster som kan
k
härlledas till den
n internatione
ella finansiellla krisen harr hittills varitt begränsadee. Dessutom bedöms
de ssvenska bank
kernas låntag
gare ha goda förutsättnin
ngar att betala sina lån… T
Trots att de svenska
s
bank
kernas kapittalsituation och
o motstånd
dskraft är god
d är Riksban
nkens och and
dra myndigh
heters
åtgäärder idag en
n förutsättnin
ng för att stab
biliteten i deet svenska fin
nansiella systtemet ska varra
tillfrredsställandee”.
Dettta måste för de flesta läsa
are förvisso vvara en myck
ket bra bild av
a bankstabillitet, ja att ba
ankerna
mårr riktigt bra. Men
M samtidiigt måste ju rrimligen de flesta
f
läsa detta som att u
utan Riksban
nkens och
andra åtgärder skulle
s
system
met braka ihoop. Vad är då
å problemet som
s
plågar n
nationens fina
ansiella
sekttor sen flera månader
m
tillb
baka? Hur ka
kan man egen
ntligen använ
nda ordet staabilitet? Vid vilka
v
tillsttånd i det fin
nansiella systtemet råder sstabilitet och
h inte? Är dett verkligen en
n meningsfu
ull och
korrrekt innebörd
d och beskriv
vning att dett råder stabilitet när föruttsättningen äär att utan alldrig
tidiggare skådadee stödsummo
or till bankerrna skulle dett inte råda sttabilitet?
Det är möjligt attt det finns någon
n
bra och
h logisk förkllaring till sta
abilitetsetikettten på det sv
venska
finaansiella system
met i ett läge
e där media ooch allmänheeten uppleve
er att det är kkris, men i så
å fall har
den inte förklara
ats tillräcklig
gt. Har vårt rresonemang något
n
mera allmänt
a
värde
de måste Rikssbanken
och andra institu
utioner fund
dera igenom sstabilitetsterrminologin. Vi
V får stöd förr de problem
m vi ser
när vi intervjuarr företrädare både på den
n offentliga och privata sidan. De flestta betecknar läget
som
m en kris… occh det är svårrt att få ihop med stabilitetsetiketten.
Det är möjligt attt det finns en lösning i attt förklara beegreppet förttroende bättrre. För att utttrycka
prob
blematiken mycket
m
kort: Ja, det finan
nsiella system
met är stabilt, alla nyckelttal talar för att
a det
intee är någon farra att det ska
a braka samm
man. Problem
men finns i sttället i folks h
huvuden. Ma
an har
intee förtroende för
f att system
met verkligen
n är stabilt. Om
O inte de offfentliga orgaanen höll sysstemet
und
der armarna skulle
s
jag och
h andra betee oss så att deet brakar sam
mman, för attt vi inte har tillräcklig
t
tilltrro för att våg
ga bete oss no
ormalt. Vi våågar inte göra
a vårt dagliga
a ”leap of fait
ith” därför vi är
osäk
kra på att ban
nkerna komm
mer att leverrera, enligt vå
år modells te
ematik.
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Det är inte för in
nte någon forrskare har saagt om förtro
oende: …”that most elusivve of conceptts…”
Tillb
baka till riksb
bankschefen
n. Förutom trransparensen
ns betydelse för
f förtroend
det pekar Ste
efan
Ingvves också på legitimiteten
n och kompeetensen. ”Vi har
h funnits se
edan 1668 occh hållit på med
m
systtemkriser i ollika former lä
ängre än någgon annan. Det
D är naturliigt att folk väänder sig till oss för
besk
ked när vi ha
ar hot mot de
en finansiellaa stabiliteten
n. Vi är ett sla
ags försäkring
ngsbolag i sta
aten, ser
till aatt penningp
politik och be
etalningar fun
ngerar, jämn
nt och alltid. Sen kommerr de här udda
a
kristtillstånden. Och
O vi finns där som en b
brandkår ung
gefär. Och äv
ven om det äär långt mella
an varven
måsste vi alltid viidmakthålla kompetenseen”.
Ingvves betonar också
o
en ann
nan dimensioon av förtroen
nde, nämlige
en ”civilitet ooch medborg
garanda”:
”Dett finns mång
ga människorr i det svenskka finanssysttemet som ha
ar likartad uttbildning och
h
utbiildats tillsam
mmans, jobba
at i samma orrganisationer, samarbeta
at länge och vväl. Ja vi kän
nner
varaandra och ha
ar väldigt lättt att snabbt ooch smidigt komma
k
till ta
als och prata om problem
m. Jag
skullle vilja uttryycka det så attt det finns en
n slags, någo
orlunda geme
ensam, uppfa
fattning om ett
e
grun
ndläggande samhällskon
s
trakt som utttrycker förvä
äntningar på
å dig som anssvarig
sam
mhällsmedborrgare oberoe
ende på vilkeen stol du sittter. I vissa sittuationer skaa du göra någ
got för
land
dets bästa nä
är en situation vuxit till en
n annan och större dimen
nsion. Om du
u ogillar det måste
du h
hålla dig på mattan,
m
om du
d påverkas aav det måste du hyggligt dra åt samm
ma håll för attt det
gagn
nar oss alla. Finns
F
inte de
etta i ett land
d så leder kriishantering ofta
o till rent ssönderfall”.
Sam
mtliga offentliiga aktörer medger
m
att Leehman-krascchen kom som
m en chock ooch en överra
askning.
Att o
osäkerhetern
na och riskerrna ökat i öveer ett års tid har man kom
mmunicerat i olika rappo
orter och
tal. M
Men hela det systemviktiiga Finans-S
Sverige tycks ha levt på fö
örhoppningen
n att man sku
ulle
kun
nna genomlevva problemen
n tack vare su
unda statsfin
nanser och sttabila bankerr. Att en så relativt
obettydlig händelse som Lehm
man-fallissem
manget skullle kunna fungera som en trigger för ett
e
allvaarligt system
mhot i Sverige
e fanns inte i varningarna
a.
Men
n när väl krissen står för dörren
d
med liikviditetsbrissten den 18 september
s
gåår både
Finaansinspektio
onen och Rikssbanken ut m
med pressmeeddelanden om
o bankernaas och det fin
nansiella
systtemets stabiliitet. Det är sa
amma dag soom Riksbank
ken och Riksgälden har ppresskonferen
ns och
presssmeddeland
den om åtgärrderna för attt ge interban
nkmarknaden
n likviditet. D
Det råder en
omeedelbar förståelse för och
h en samsyn m
mellan de off
ffentliga aktörerna och in
nom dessa på
å alla
nivååer att man måste
m
gå ut med
m mycket iinformation. Syftet är att visa att man
n vet vad som
m händer,
att m
man har obeg
gränsade ressurser för attt ta i ut med problemen
p
och att man ggör det – tillss de är
löstaa: ”Vi har beredskap att sätta
s
in mer ååtgärder om det behövs” är ett ståend
de budskap.
Sam
marbetet dem
m emellan ble
ev så intensivvt de komma
ande månade
erna att ”all rrelevant inforrmation
flöd
dade helt frittt och snabbt mellan oss trre”.
En vviktig kontak
ktpunkt blev de fyrpartsm
möten som äg
gde rum flexiibelt och flerra gånger i ve
eckan
melllan Riksbank
ken, Riksgäld
den, Finansin
nspektionen och finansdepartementeet med täta
teleffonkontakterr mellan okto
ober och deccember 2008
8. En styrka i detta pressaade läge är occkså att
fleraa av kommun
nikationsleda
arna på den offentliga sid
dan har betydande erfareenheter som
nyhetsjournalistter i dagspresss, radio och
h tv och känn
ner varandra sedan lång tiid tillbaka occh träffas
utbyte. Man n
notifierar varrandra när det
d gäller åtgäärder och
regeelbundet för erfarenhetsu
kom
mmunikation
n av stabilitettsåtgärder. E n tanke om gemensamm
g
ma presskonfeerenser och
presssmeddeland
den förkastass dock av Rikksbanken som
m därmed villl markera siitt politiska
oberroende.
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3.1.15

RIKSG
GÄLDEN

Rikssgälden och dess
d
chef Bo Lundgren koommer undeer höstmånad
derna 2008 aatt stå i centrrum för
krisk
kommunikattionen vid sidan av Riksb
banken. Han
n spelar den rollen
r
med brravur, tack vare
v
erfaarenheterna från
f
1990-tallskrisen, en ggod kommun
nikativ förmå
åga och uppffattningen att
kom
mmunikation
n är avgörand
de viktigt för att stävja kriiser. Man fårr därför tillerrkänna honom en
ovan
nlig legitimittet och komp
petens och en
n betydelse fö
ör hur utland
det kom att u
uppfatta Sverriges
finaansiella stabillitetsläge. Bo
o Lundgren fi
fick inbjudan
n att föreläsa om den sven
nska
krisb
bekämpning
gen inför den
n amerikanskka kongressen
n och blev fliitigt intervju
uad i ledande
e medier i
USA
A och Europa
a.
”Heelst ska man ju
j se till att förtroendet
f
in
nte hotas elleer kollapsar. Man måste kkommunicerra så att
var o
och en känneer sig tilltala
ad. Vad mångga av oss i dee stabilitetsan
nsvariga orgaanen sa var i princip
att: jja vi har ett krishot
k
och vi
v går mot säm
ämre tider, men
m det komm
mer inte att bbli dramatisk
kt farligt
för d
dig. På en presskonferenss fick jag fråggan – kan du
u garantera att
a inga sparaare kommer att
förlo
ora sina peng
gar. Mitt sva
ar var: ja, dett kan jag. Man måste säga
a så, det är deen garanti man
m
måsste ge för att stötta förtroe
endet”.
”Sveerige drabbad
des onödigt mycket
m
av en
n del felaktig
ga bilder utom
mlands av våårt stabilitetssläge,
pluss den vanliga
a riskaversion
nen mot småå valutor i kriislägen, som vi aldrig kan
n undvika. Men
M vi
hade CDS-sprea
adar som var alldeles för sstora samtidigt som vi ha
ade lägre uppplåningskostnader än
Tysk
kland mitt un
nder Lehman
n-krisen och
h det fanns ettt spekulativtt inslag mot B
Baltikum via
a svenska
kron
nan. Det fann
ns helt enkellt en överskat
attning av risk
kerna för Sve
erige som koostade en del på
kron
nsidan”.
Vi h
hade tre förtrroendeproble
em att hanterra med åtgärrder och kom
mmunikation direkt efter Lehmankrasschen”, fortsä
ätter Bo Lun
ndgren. ”Försst den akuta hanteringen
h
av statsskuld
dväxelmarkn
naden
som
m kollapsade den 18 septe
ember. Där h
hade vi inga givna
g
instrum
ment att ta tilll utan vi ska
apade ett
tillvvägagångssätt som inte fin
nns i vår lagsstiftning, för vi får bara lå
åna till staten
ns behov. Me
en inför
ett aakut krishot, då får man faktiskt
f
skap
pa sig de instrrument man behöver och
h det gjorde vi.
v Och
det ffungerade.
Jag ringde Stefa
an Ingves i Frrankfurt och informeradee om att statssskuldväxeln
nmarknaden hade
upp
phört och att vi över vägde
e olika lösnin
ngar internt. På Riksgäld
den enades vii om en lösniing och
bjöd
d in till en prresskonferenss på eftermid
ddagen. Vi hade då förankrat vår lösn
ning hos
finaansdepartmen
netet och Rik
ksbanken. Bu
udskapen deen dagen had
de en enkel occh tydlig inn
nebörd:
Rikssgälden har i princip obe
egränsade reesurser, vi ko
ommer inte tillåta
t
att likvviditeten förssvinner i
systtemet. Vi och
h Riksbanken
n hade en eniig syn på hurr vi skulle kommunicera””.
”Förr det andra fick
fi vi relativtt snabbt masssor av frågor om insättningsgarantin
n och säkerhe
eten för
sparrarna, och fö
ör det tredje hade
h
vi Riksggäldspar där insättningarrna ökade drramatiskt. De
et var
kom
mmunikation
n med myckett olika inrikttning och tek
knisk detaljniivå med regeeringen, bank
kerna,
marrknaden, med
dia och allmä
änheten. Sen
n fortsatte deet på hög voly
ymnivå undeer hela hösten med
garaanti- och stöd
dprogram. Till detta kom
mmer en krafttigt ökad frek
kvens möten
n och samtal med
regeeringen, Fina
ansinspektion
nen, Riksban
nken och ban
nkernas företträdare”.
Närr det akuta ka
atastrofhotett mot likviditteten i interb
bankmarknad
den var hävt i och med in
nsatserna
den 18 septembeer blev i bred
d mening prooblemen med
d insättningssgarantin och
h Riksgäldspar
viktigast. ”Oron var så stor att
a vi kunde få en ”run” mot
m bankerna
a. Och därmeed hamnade media
m
n i kommunikationens fookus.”
och allmänheten
Hurr uppfattade Riksgälden faran
f
och hurr hanterade man den?
”Dett fanns en risskbild på hög
g nivå hos dee systemansv
variga på den
n offentliga siidan att en ru
un var
heltt möjlig. Perssonligen trod
dde jag inte aatt risken varr så stor, men
n vi hade någgot som kansske kan
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kallaas en virtuelll run. Folk to
og ut sina pen
ngar från fra
amför allt Sw
wedbank och satte in på
Rikssgäldspar. Deet blev uppem
mot 10 miljaarder på kort tid. Sen ham
mnade nog en
n hel del pen
ngar hos
andra banker occh en del i ma
adrassen. Deet hela lugnad
de ner sig nä
är vi fick tydli
liga besked om
insäättningsgaran
ntins utvidga
ade täckning i början på oktober,
o
som
m blev en storr medial nyhet”.
Som
m en illustratiion till oronss omfattning berättar Bo Lundgren attt: ”vi fick ockkså ett brev från
f
en
VD i ett börsföreetag som fråg
gade vad han
n skulle göra med 6,5 miljjarder som d
det skulle ta honom
h
fleraa år att få sättta in på Rikssgäldsspar, eeftersom vi hade ett tak på fem miljon
ner i dagliga
insäättningar. Va
ad kunde jag ge honom föör råd? Man skriver
s
inte ett
e sådant breev om där in
nte finns
en o
oro bakom. Jag
J hade ocksså täta kontaakter med må
ånga finansch
hefer på storra svenska fö
öretag,
och de var myck
ket, mycket oroliga. De haade sina fund
dingprogram
m och de kund
de inte längre räkna
med
d de utländsk
ka bankerna och knappt m
med de svenska bankerna som det sååg ut när det var
v som
värsst. Det var deenna oro som
m gjorde att S
Svensk Exporrtkredit fick en garantiraam på 450 miiljarder,
heltt sanslöst egeentligen. Men
n jag håller m
med regering
gen. Man måsste ta i orden
ntligt, det är mycket
förtrroendestöran
nde att behöv
va komma tiillbaka och sä
äga, det räck
kte inte, vi gjoorde en
misssbedömning.”
För att lugna allm
mänheten sttödde sig Rikksgälden på samma
s
budsk
kap som fann
ns inarbetad
de hos
Rikssbanken och Finansinspe
ektionen. Bo Lundgren bemödade sig
g om att i allaa sammanhan
ng
beto
ona att det svvenska bankssystemet är sstarkt och sta
abilt. I den eg
gna verksam
mheten kunde
e man
snab
bbt förstärka
a callcenter-sservicen när vväxeln blev nedringd
n
av oroliga
o
sparaare. Detta ha
ade
förb
beretts sedan
n lång tid tillb
baka, med fäärdig upphan
ndling av kapacitet och bu
udskap för attt
info
ormera och lu
ugna med hä
änvisning till Riksbankens och Finanssinspektionen
ns tester och
h
bedö
ömningar. Sn
nart kom ock
kså en särskiilt webbinforrmation på plats med infoormation och
h frågor
och svar om krisshoten.
Bo L
Lundgren ha
ar en hel del reflektioner
r
kkring mediass roll i krisen
n och han är m
mer öppen än
ä andra
på b
både den offeentliga och prrivata sidan som verkar väja
v
för en de
ebatt om meedia skötte sin
n
krisb
bevakning bra eller dålig
gt. På våra fråågor om dettta får vi oftasst svaret att m
man inte har några
synp
punkter.
”Jagg är fullt infö
örstådd med medias komm
mersiella villlkor och den svenska preessfriheten. Men
M det
är k
klart att rykteesspridning i media försvvårade situatiionen. Svenska medier vaar mer alarm
mistiska
nu ään den var un
nder 1990-ta
alskrisen. Sw
wedbank råka
ade särskilt illla ut, dels föör att de inte själva
klarrade av sin ko
ommunikatio
on, dels för aatt media sprred rykten. När
N vi emitterrade extra
statssskuldsväxla
ar för att stöd
dja marknadeen, skrev Dagens Industrri att syftet vaar att stödja
Sweedbank. Det försämrade
f
förtroendet
f
fö
för Swedbank
k. Några dagar senare skrrev DI om ettt rykte
att h
hedgefonder i London spred illasinnaade rykten om
m Swedbanks läge. Det drrog ned förtrroende
ytterligare. Och det spillde över i ökad orro för hela ba
anksystemet.. Det är ett väälkänt faktum
m att
med
dia har makt över männisskors uppfatttningar om verkligheten.
v
Och när kväällstidningarna vecka
ut och vecka in basunerar
b
ut kris och ökaade risker förr bankerna så
å blir folk räd
dda, skjuter upp sina
inveesteringsbesllut och inköp
p och därmed
d påverkas deen ekonomisska utvecklin
ngen negativtt. Medias
bild
d var mer neg
gativ än det fanns
f
anledniing till. Jag talar
t
om löpssedlar och lössnummertidningar
och Dagens Indu
ustri, inte om
m etermedia eeller morgon
ntidningar.”
Rikssgäldens info
ormationsche
ef Marja Lån
ng försöker en förklaring:: ”Kanske berrodde det på
å att
krisen var så passs allvarlig uttomlands i U
USA och Englland att sven
nska journaliister hade svå
årt att
på budskapeen att Sverige
e var stabilt m
med stabila banker.
b
En riktig kris är eett stort journ
nalistiskt
tro p
tillfäälle…”
Oavvsett förklarin
ngar så finnss det ingen an
nledning att väja för en debatt
d
om meedias roll i ettt
krisskede. Tvärtom. Vår refle
ektion är att media ofta är
ä trög till utv
värdering och
ch efter en så
omsskakande perriod som det svenska finaanssystemet gått igenom finns ett stoort behov av debatt
d
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om medias roll. Här finns de
et också en peerceptionsfa
ara i medias eget
e
och andrras språkbru
uk. Det är
en rreducerande beskrivning att säga att m
media ”bevak
kar” skeende
en. Media är och var i allrra högsta
grad
d aktörer. I lä
ägen av krish
hot får mediaa en väldig beetydelse som
m kanal för all
ll den irration
nalitet
och emotionaliteet som styr händelseförlo
h
oppet. Vi återrkommer tilll detta när vi granskar Sw
wedbank.
Med
dias roll ger Bo
B Lundgren
n ett tillfälle aatt diskutera
a transparenssens problem
m i kris. ”Det är
abso
olut nödvänd
digt med tran
nsparens för trovärdig ko
ommunikatio
on. Utgångsppunkten är attt man
alltiid måste vara
a öppen. I de
et läge när Sw
wedbank pressas så vore det bästa attt de öppnar sina
s
böck
ker och visarr fullkomligt ärligt, så härr ser det ut. Deras
D
slutenh
het skapade irritation, ry
ykten och
prob
blem. Risken
n för att de sk
kulle utsättass för en run var
v liten, de hade
h
ju ett föörhållandeviss starkt
kapiital. Men vissst, det finns vissa tillfälleen då man in
nte kan vara öppen
ö
därförr att öppenheten i sig
kan leda till effek
kter som ma
an vill undvikka. Hade vi vetat
v
att en ba
ank kan smäälla om ett pa
ar dagar,
då k
kan öppenhetten påskynda
a processen ooch därmed förstöra rädd
dningsoperaationer.”
Had
de ni beredsk
kap för sådan
na situationeer?
”Ja, vi hade bereedskap och planer
p
klara fför de flesta scenarion.
s
Vii måste vara beredda för det
värssta… och han
ntera det. Tricket är att näär du går ut med
m informa
ation om hurr läget är – när du är
heltt transparentt – så ska du också ha åtggärderna med
d dig och de ska ha huvud
drollen i
kom
mmunikation
nen. Transparrens har alltiid två led: öp
ppenhet om situationen
s
ooch åtgärdern
na”.
Bo L
Lundgren villl gå så långt som att hävd
da att den internationella
a finanskriseens djupaste orsak
o
var
bristen på transp
parens i stora delar av deet finanssysteemet. ”Analy
yserna blev in
nte rätt därfö
ör att vi
intee hade tillräck
kligt med korrrekta fakta aatt bygga dem
m på. Och dä
ärmed blev in
nte heller besluten
rätt och rätt tajm
made. Jag tro
or att vi komm
mer att få ny
ya kriser, det ligger i markknadsekonom
mins
natu
ur. Därför gä
äller det att mentalt
m
förbeereda sig, att öppet diskuttera och förbbereda sig förr de
åtgäärder som ko
ommer att be
ehövas.”
3.1.16

FINAN
NSINSPEKTIIONEN

I det svenska fin
nansiella systtemet har Fin
nansinspektiionen en roll av att vara ””signalspanarre”, tack
varee sin övervak
kning av de fiinansiella insstitutens fina
ansiella ställn
ning och verkksamhet med
d
stresstester som
m ett av de frä
ämsta redskaapen. Inform
mationschefen
n Lars Malmsström uttryccker det
så att FI:s roll ärr att spana effter små och stora krisho
ot och medverka till att dee avlägsnas.
Mållgrupperna är
ä finansbran
nschen, allmäänheten via media
m
och regering och riiksdag.
Tho
omas Flodén,, chefekonom
m och viktig sstrategisk råd
dgivare till GD
G på Finanssinspektionen
n, menar
att F
FI hade försttått allvaret i krishoten reedan hösten 2007.
2
”I sttabilitetsrapp
porten den hösten
h
gick vii ut och peka
ade tydligt på
å de osäkerheeter som byg
ggdes upp
fram
mför allt för bankerna.
b
De
et är alltid en
n avvägning hur
h dramatissk man ska vvara, men jag
g tycker
att vvi var tydliga
a. Vi kom ock
kså att berättta om effekteerna av olika scenarion.”
Men
n här finns ettt förtroende
eproblem som
m FI brottades med mestt hela periodeen. ”Vi såg in
nga
dram
matiska kred
ditförluster fö
ör de svenskaa bankerna varken
v
inom bolån eller in
nom industrrilån
und
der perioden. Samtidigt kände vi när vvi kommuniccerade detta att vi riskeraade undermin
nera vår
trovvärdighet närr det fanns ettt ganska så kkompakt missstroende mo
ot en positiv bild. Det är en
väld
digt svår avvä
ägning hur man
m ska läggaa betoningen
n på en positiiv bild som vvi tror på och
h negativa
tend
denser som man
m ser men inte vill betoona så starktt därför att de går att han
ntera.”
Tho
omas Flodén pekar här på
å likviditetssiituationen, som
s
man inom FI väl försstod var en kritisk
k
fakttor som kund
de utlösa en kris.
k
Men som
m också faktiskt går att hantera
h
genom
m Riksbanke
ens och
Rikssgäldens outtömliga resu
urser.
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”Lik
kviditeten är alltid hanterrbar så längee man är tryg
gg med solven
nsen för de sv
svenska bank
kerna,
och det var vi occh det kommunicerade vii. Frågan var hur mycket de kunde förrlora i Baltik
kum. Hur
än vvi räknade på
å olika scenarrion, hur myycket vi än to
og i så skulle de ha klarat det. Kalkylerrna
bygggde på att dee inte skulle göra
g
stora krreditförlusterr i Sverige och det såg vi iinte som någ
gon risk
och det var det inte heller. Men
M vi hade ssvårt att få tro
ovärdighet fö
ör att det sågg bra ut i ban
nkernas
kred
ditportföljer i Sverige.”
Det fann ett missstroende hoss media och d
därmed ocksså hos delar av
a allmänhetten, menar Thomas
T
Flod
dén, som varr svårt att vän
nda. ”Vi hadee en väl geno
omarbetad ko
ommunikatioonsstrategi och
o
huvu
udbudskap för
f att underb
bygga påståeendet att det svenska ban
nksystemet ärr mycket stab
bilt. Vi
föru
utsåg inte dju
upet i Baltiku
umkrisen, meen händelsefförloppet varr med i våra sscenarion och utfallet
för ssolvensen bleev ungefär so
om vi troddee, dvs. inte nå
ågon katastro
of.”
Likvviditeten blevv det som utllöste ett verkkligt krishot i Sverige. Me
en Thomas Fl
Flodén upprepar att
om llikviditet förrsvinner ut urr systemet occh bankerna är solventa så
s är det han
nterbart. En helt
h
annan sak är likvviditetsbrist därför att baankerna inte har pengar. Då är det rikktigt farligt, men
m det
gälld
de inte Sveriige. Därför ka
an man sägaa att kommun
nikationen va
ar rimlig.
Tho
omas Flodén medger dock
k att Finansin
nspektionen
n och hela dett finansiella
stab
bilitetsetablisssemanget eg
gentligen misssade likvidittetsriskerna. ”Baltikum h
hade vi bra koll
k på,
och hade vi inte fått likvidite
etsproblemen
n så hade Balltikum inte blivit
b
ett probblem. Vi visstte att
bank
kerna skulle få kreditförlluster och deet hade vi tala
at om och de
e skulle vara h
hanterbara. Vad vi
intee hade koll på
å var möjligh
heten att likvi
viditeten på ett
e ögonblick försvinner ooch hotar hela
systtemet. Och efftersom smitttan kommerr utifrån och triggas av Le
ehman är dett väldigt svårrt att se
vad vi hade kunn
nat göra åt det.
d Vi hade in
nte kunnat gå
g och strypa smittovägen
n - svenska
bank
kernas intern
nationella fin
nansiering. Ä
Även om vi hade
h
förstått hur
h smittoföörloppet skulle vara
hade vi aldrig få
ått igenom en
n isolering avv bankerna tiill enbart den
n svenska kappitalmarknaden. Vad
vi m
möjligen hadee kunnat göra
a var att överrtyga EU om
m de internatiionella smitto
toriskerna förr
likviiditeten som
m ett gemensa
amt strukturp
problem. Meen ingen var så duktig attt man i förväg såg
likviiditetsriskern
na och hur sm
mittan skullee sprida sig. Avsaknaden
A
av kunskap om
likviiditetsriskern
na var inte ettt samhälls- och stabilitetsproblem uttan blev det i kombinatio
onen med
Balttikumkrisen och det insåg
g ingen av osss”.
I an
nsvarsfördeln
ningen mellan
n Riksbankeen och Finanssinspektione
en hade FI fookus på
solvvensfrågorna och Riksban
nken på likvi diteten och betalningssys
b
stemets stabbilitet i stort. I
bedö
ömningar occh kommunik
kation skedd
de nära och tä
äta avstämniingar mellan
n de två. ”Vi ville
v
veta
om vvi missat nått och om vi hade
h
ungefärr samma bedö
ömningar. Det
D var ständiiga avstämniingar på
olika nivåer, mellan kommun
nikationscheeferna, mella
an mig och Mattias
M
Perssoon på Riksba
anken
och vår tillförord
dnade GD Errik Saers och
h Riksbankscchefen. Under det mest akkuta skedet pratade
p
jag fflera gånger om dagen med
m Mattias P
Persson”.
Kom
mmunikation
nsansvarig fö
ör Finansinsp
pektionen va
ar Lars Malm
mström. Han bberättar att FI
F gick in
i en formell kriso
organisation
n efter Lehmaan-kraschen.. Denna fann
ns förberedd med planer för
specciella rutinerr, beslut och styrning
s
av oorganisationeen. Krisorgan
nisationen vaar aktiverad under
fleraa veckor och innebar att FI
F delades in
n i två lag som
m arbetade skift i 12 timm
mar för funkttion
dygn
net runt.
Kom
mmunikation
nen prioritera
ades upp kraaftigt, med bll.a. särskilda jourtider förr webbplatse
en, högre
bereedskap för sä
äkerhetsfrågo
or, påbud attt alla skulle ha
h sina mobiller på. ”Tryckket ökade occkså
krafftigt med bettydligt fler be
esök på webb
bplatsen, mån
nga fler teleffonsamtal fråån allmänhetten och
ökatt intresse frå
ån utländska journalister.. Våra statusrapporter ble
ev en efterfråågad
info
ormationskälla som kom tätt
t under akkutskedet: 18
8 september om läget för storbankern
na, 29
septtember en up
ppdatering, 2 oktober lägget i mindre banker,
b
9 okttober läget i ppensionsbolagen och
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16 o
oktober en nyy uppdatering av storbank
nkerna.” I övrrigt gjorde FII ingen ändriing i den etab
blerade
skik
ktningen av utskickad
u
info
formation: prressmeddelanden för nyh
heter, sammaanfattningar av
rapp
porter för förrdjupning occh sedan den fullständiga
a rapporten.
Finaansinspektio
onen låg hela tiden nära R
Riksbanken i budskap och
h ordval. ”Deet var en med
dveten
linjee för att skap
pa gemensam
m trovärdigheet för våra sta
abilitetsrapp
porter som dee facto också
å
inneehållsmässig
gt hade samm
ma bedömnin
ngar. Vi valdee att säga finansiell oro, eej kris. Under hela
periioden ute i sa
amhället fungerade ju fakktiskt det finansiella syste
emet i vardag
agen. Men nä
är vi
gjorrde årsredoviisningen vän
nde vi och skrrev kris, begrreppet hade då
d satt sig i h
hela samhället som
beteeckningen på
å en period och en situatiion”.
Finaansinspektio
onen var unde
er perioden u
underbeman
nnat på komm
munikationsssidan och led
ddes
tidvvis av en tillfö
örordnad GD
D, Erik Saers.. Lars Malmsström är med
dveten om attt detta kan ha
h
påveerkat tilltron
n till och effek
ktiviteten i F
FI:s kommun
nikation. ”Vårr mediepoliccy är att deleg
gera
fråggor till dem so
om är mest insatta
i
i ämn
net. Under krrishotet ville vi samordnaa kommunika
ationen
till eett färre anta
al personer på högre nivåå. Det är möjlligt att det ledde till flaskh
khalsar då dessa
perssoner också var
v intensivt upptagna m
med att hantera det akuta läget. Den fllitigaste
talesspersonen bllev Thomas Flodén
F
om lääget för bank
kerna och ma
akrofrågor m
medan Erik Sa
aers fick
ta hand om pressskonferenser och andra sstörre framtrrädanden.
Att F
FI och Riksb
banken var vä
äl avstämda i bedömning
gar återspeglade sig i attittyden till
kom
mmunikation
n. Thomas Flo
odén bekräfttar också med
dvetenheten om att det in
nte får bli ”ty
yst i
kanaalen”: ”Vi gicck ju över tilll att ge statussrapporter om helhetsbilden under d
det akuta sked
det.
Had
de vi ingen nyy information så ville vi i alla fall säga
a att bilden är
ä densammaa som vi visade i den
senaaste rapporteen”. Beslutett att gå ut meed statusrapp
porter utan bestämd
b
utgivvningstid vissar på
förståelsen för ”b
behovsstyrd”” kommunikkation. Publicceringen stäm
mdes regelbu
undet av med
d
Rikssbankens pla
aner och kom
mmunikation
n. ”Vi kände hela
h tiden attt folk ville haa tydliga svarr, men
det ffinns inte allltid svar. Mån
nga frågor haandlade just om likvidite
eten hos olikaa banker. De
et finns
ingaa enkla mått för det och det
d går inte aalltid att jämfföra likviditeten hos de ollika bankern
na. Vi
återrupprepade då
d tidigare be
edömningar.. Man måste ut och prata när man harr vårt uppdrag,
annars pratar nå
ågon annan som
s
kanske h
har sämre un
nderlag”.
Den
n ständiga oro
on var att de
et skulle kom
mma ut felaktiga rykten so
om kunde proovocera en riktig
bank
k run i Sverig
ge. Thomas Flodén:
F
”Vi vvar på ständiig spaning effter sådan infformation so
om kunde
utlö
ösa en run, dvvs. falska ryk
kten och felakktigheter. Afftonbladets artikel om vilkka konton so
om
skyd
ddades av inssättargarantiin var kompllett felaktig och
o ett exemp
pel. Vi hade oockså något rykte om
att p
pengarna sku
ulle ta slut i bankomatern
b
na. Sådant dä
är är riktigt farligt.
f
Vi had
de i det
sam
mmanhanget extra stark koll
k på vad soom skrevs och
h framför alllt om Swedbaank, men ock
kså
andra svenska banker
b
i Baltiikum”.
”Dett fanns också
å tendenser till
t att bankeerna i sin marrknadsföring
g utnyttjade ssina kollegorrs
svaggheter, vilkett kan underb
bygga ryktessspridning. Vi var väldigt noga
n
med attt ringa upp och
o fråga
bank
kerna om dee låg bakom sådan
s
ryktessspridning, vii ville absolutt inte att de h
hoppade på varandra
v
i ettt så känsligt läge.
l
Vi kund
de inte straffaa dem för såd
dant, men vi ville hålla effter dem och få dem
att fförstå att ryk
ktesspridning
g inte gynnad
de någon i deet läget”. Vad
d Thomas Floodén syftar på
p är
vissa initiativ frå
ån Handelsbanken att ta över kunderr från Kaupth
hing och Sweedbank, bland annat
geno
om felaktig pressinforma
p
ation och ”baankbytardaga
ar”. Finansin
nspektionen ffick vid ett tillfälle gå
ut m
med ett uniktt pressmedde
elande och tilllrättavisa Handelsbanke
H
en om Kauptthing.
Härr gör Thomass Flodén en markering
m
att
tt ”vi ville inte kommentera enskilda bbankers situa
ation i
negaativa ordalag
g, för då skulle även vi ku
unna bidra tilll ryktessprid
dningen. Vi fförsökte alltid
d tala om
bank
kerna som grrupp”.
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Den
n nye generalldirektören Martin
M
Anderrsson, med gedigen
g
erfarenhet från R
Riksbanken och
o
inteernationell fin
nansmarknad, intar den mest självkritiska attityd
den vad gällerr kommunik
kation
och budskap från de offentlig
ga stabilitetssansvariga orrganen, och då
d ska det ståå klart att ha
an inte
hade ansvar för FI under den
n mest kritiskka perioden..
”Ja, det är klart att det är lätt att vara efteerklok, men med tanke på
p hur probleemen ackumu
ulerades
und
der 2007 och 2008 ute i den
d internatioonella finanssvärlden så är
ä det idag svvårt att se hur vi i
Sverrige skulle ku
unna gå oberrörda genom
m hela krisen. Vi hade ju alla
a full kunskkap om Sveriges
storra internation
nella finansb
beroende och
h de svenska bankernas sttora finansieering via
inteernationella banker.
b
Bank
kerna föll på bred front i hela
h Europa i septemberr 2007. Lehm
man blev
den stora vatten
ndelarna då vi
v gick ifrån eett läge av en
nskilda banke
er i kris till en
n omfattande
systtemkris. Då började
b
politiikerna inse aallvaret och vi
v började tac
ckla systempproblemen”.
Självva bekämpniingen av krisshoten klarad
de Sverige av
v på ett effektivt sätt, men
nar Martin
And
dersson. ”Hella batteriet med
m insatser kom på platss snabbt, kap
pitalinjektion
ner, garantip
program,
låneeoperationer, stödlagen osv.
o Men vi h
har mycket attt lära av skedet före Lehm
man-krasche
en. Vi
und
derskattade svvenska bank
kers finansierringsbehov och
o probleme
en med hur kkort finansierringen
var o
och vilka hott det innebarr. Vi underskkattade också
å exponeringen i Baltikum
m och vilka problem
p
som
m skulle komm
ma. Min analys är inte påå något sätt klar,
k
men dett är uppenbaart att vi
und
derskattade alla
a de krisho
otssignaler soom kom på lö
öpande band
d under 20077 och 2008. Vi
V
förstod inte krafften i detta. Kanske
K
berorr det på att Sverige är ett litet land, deet är lätt att det
d
skap
pas consensu
us, group thin
nk – vi hade en stabil eko
onomi och so
olventa bankker, vi skulle inte
drab
bbas!”
”Vissst, vi varnad
de tillsamman
ns med Riksb
banken om ökad
ö
osäkerh
het och ökadee risker. Men
n det är
möjligt att det sk
kedde på ett för akademiiskt plan med
d mycket bra
a och tekniskt
kt välgjorda analyser
a
som
m alltid slutad
de med … och
h stabiliteten
n är god. Vi blev
b hemmab
blinda och fån
ngna i ”conv
ventional
wisd
dom”.
Marrtin Andersso
on håller med om att berräkningarna var
v mycket bra
b vad gälldee solvensläge
et i
bank
kerna, men det
d var inte problemet.
p
”K
Kaupthing giick omkull med
m 14 procen
nts kapitaltäckning,
men
n saknade lik
kviditet. Solvensberäknin
ngarna bygger på bakåtbliickande inforrmation, men
likviiditet handla
ar om nutid och
o framtid. V
Vi hade en överfokuserin
ö
ng på solvenss. I Baltikum
m såg vi
prob
blemen torna
a upp sig und
der flera års tid, bankern
na ökade stad
digt sina riskeer. Vi varnad
de men
agerrade inte. Vi borde ha skiickat än skarrpare signaler. Vi pratade
e nästan baraa med ledningarna. Vi
bord
de ha pratat med styrelse
erna också.”
Marrtin Andersso
on är lika my
ycket transpaarenstroendee som de and
dra offentligaa cheferna. ”V
Vi har
myccket underha
andskontakte
er med bankeerna och melllan oss på de
en offentligaa sidan. Jag tror
väld
digt mycket på
p det offentlliga samtalett, också mella
an oss myndigheter. Ska vi ta itu med
d
prob
blemen tidigt krävs det offentlighet. D
Det är då ma
an får snabb utvärdering,
u
debatt och ett
e
ansvvarsutkrävan
nde. Här spellar media en
n livsviktig ro
oll. Det ska va
ara svårt att ssäga att någo
ot är ett
prob
blem och sen
n inte göra nå
ågot åt det. V
Vi myndighetter måste bli bättre på deebatt. På FI har
h vi
draggit slutsatsen
n att vi måste
e gradera upp
p våra komm
munikationsresurser och d
det gör vi nu
u”.
I rolllspelet på deen offentliga sidan när deet råder krish
hot uttryckerr han det så aatt ”Riksbank
ken har
en ccentral roll tilllsammans med
m Riksgäld
den att hanteera krishot. Vi
V på FI ska vvara mer
föreebyggande. Det
D har funnits en tenden
ns till att tillsy
ynen har varit litet för flaat, att den ha
ar legat
litett för nära ma
arknaden. Vi måste nog al
alla litet till mans
m
satsa mer på kunskaap och
fakttainsamling för
f att hela tiiden veta hurr det faktisktt ser ut i det finansiella
f
syystemet.”
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3.1.17

REGERINGEN

n om vi inte specialstude
Även
erat regeringeens ”kriskom
mmunikation
n” finns det aanledning attt
kom
mmentera desss roll och sa
amspel med d
de andra aktörerna under det akuta kkrishotsskede
et.
Reggeringen kom
mmer igång med
m den offen
ntliga komm
munikationen ganska sentt även om den
natu
urligtvis är mycket
m
aktiv i samspel och
h kommunik
kation med de stabilitetsvvårdande
myn
ndigheterna från
f
15 septe
ember och fraamåt. Pressm
meddelandet den 22 septeember om In
nitiativ
för aatt stärka den
n finansiella sektorn, gerr ett nästan missriktat
m
inttryck med åtggärder föga präglade
p
av läägets allvar. Dock finns där
d en punkt som säger attt nu tar man
n itu med en lagstiftning om hur
bank
ker ska hantteras i händellse av allvarllig finansiell kris. I samba
and med dettta ska man se
s över
insäättningsgaran
ntin, en fråga
a som komm
mer att bli aku
ut under de kommande
k
vveckorna. Dett är
egen
ntligen först den 6 oktobe
er, med beskkedet om att regeringen utvidgar
u
insät
ättningsgaran
ntin, som
den stabilitetsin
nriktade och publika
p
kom
mmunikationeen börjar.
Då p
positionerar sig finansdepartementett klart och tyd
dligt. Den utvidgade garaantin är för att
a ”värna
trygggheten bland
d svenska sparare. Åtgärd
den handlar om att säkra
a att sparare har fortsatt
förtrroende för det finansiella
a systemet”, ssäger finansm
minister And
ders Borg och
h
finaansmarknadssminister Ma
ats Odell. ”Reegeringen är den yttersta garanten förr den finansiiella
stab
biliteten.”
Den
n 14 oktober aviserar
a
man
n en stabilitet
etsplan i ett pressmeddela
p
ande och red
dogör för fem
m
utgåångspunkter där regering
gen tar ansvaar för att stab
biliteten ska bevaras
b
och att skattebettalarna
intee ska drabbass. I ett nytt prressmeddelaande den 20 oktober
o
är pa
aketet mer elller mindre klart
k
för
gran
nskning av la
agrådet och riksdagsbeslu
r
ut. Och nu sttår det klart att
a bonusfråggan kommer att bli
storr: ”Samtidigt som vi ska se
s till att stab
biliteten värn
nas och förtro
oendet återväänder är vår
utgåångspunkt attt svenska sk
kattebetalare inte ska beh
höva bära kosstnaderna förr eventuella åtgärder.
Tydliga restriktioner på t ex arvoden och
h bonusar förr t ex VD:ar i banker ska d
dessutom föllja med
våraa åtgärder so
om ger vissa institut
i
ekon
nomiska fördelar”. Den 29
9 oktober i p
pressmeddela
ande
kom
mmer så en fu
ullödig prese
entation av deet fulla pakettet när regeringen fattat bbeslut.
Föro
ordningarna
a träder ikraftt dagen efterr.
Upp
plägget är kom
mmunikativtt skickligt geenomfört, en trestegsrake
et som får fin
n medial utde
elning
varje gång. Pakeetet visar ock
kså hur snabb
bt och effektiivt den nationella, svenskka beslutsapp
paraten
kan fungera. Vi har
h talat med
d företrädaree för finansutskottet som
m redogjort föör ett intensiv
vt arbete
i rik
ksdagen, tidvvis dag och na
att, med förh
handlingar mellan
m
partierrna där situaationens allva
ar har
ståttt i fokus och ansvarstagandet domineerat över parrtikäbblet. Hä
är har vi ett ggott exempell på det
sam
mhällsförtroen
nde som rikssbankschefen
n pekar på – en slags civilitet och med
dborgaranda
a som
sluteer leden för landets
l
bästa
a.
I staabilitetsplaneen tar regerin
ngen initiativvet i kommu
unikationen om
o hanteringgen av
stab
bilitetshoten och där finns de kommu
unikativa huv
vudspåren tyd
dligt uppdraagna som regeringens
föreeträdare seda
an följer. Och
h nu visar sigg den politisk
ka kommunik
kationskonstten i sitt esse
e: redan i
mittten på oktober formulera
ar regeringen
n en rollfördeelning för akttörerna, enliggt urgammallt
klasssiskt berätta
armönster så väl inpräntaat i människo
or sinnen att det blivit en
n självklar
tolk
kningskategori: här finns de drabbadee, de vita ridd
darna och de
e svarta. Det äär som skräd
ddarsytt
för m
media.
Den
n politiska sfä
ären arbetar med andra fförutsättning
gar för komm
munikationen
n jämfört me
ed
bank
kerna. Den har
h i stort settt fri tillgång till media nä
är som helst om budskappen passar de
en
med
diala logiken och ett sked
de av krishot är högpotent kraftgödsell för journaliister. Allt dettta står
heltt klart för reg
geringens kom
mmunikation
nsspecialisteer. De planerar utspelen m
medvetet i fle
era steg
för aatt få maxim
mal uppmärkssamhet. Man
n kan eventueellt ondgöra sig över denn
na taktik, me
en
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knap
ppast utifrån
n kommunikativa bedöm
mningar – rep
peterade budskap blir förkklarade bättrre och
förstådda bättree.
Reggeringens kom
mmunikation
nsskicklighett visar sig ock
kså i ett anna
at avseende. Budskapen levereras
l
med
d ett språk occh metaforerr som gör dem
m mer begrip
pliga. En före
eträdare sägeer: ”vi ägnad
de en hel
del ttid åt att hittta bra metafo
orer för att beeskriva den ekonomiska
e
utvecklingen
n, som ju blev
v alltmer
besvvärlig och sku
ulle kräva tu
uffare politiskka åtgärder. Vi
V fastnade till slut för väädermetafore
erna,
dem
m begriper allla. Anders Bo
org fick alltsåå säga att mö
örka moln tornar upp sigg vid horisontten osv.
Väd
dermetaforer är bra, de sp
pänner över h
hela spektratt från goda tiider och till d
dåliga tider”..
Att b
berättartekn
niskt placera bankerna
b
– kkollektivt – i de anklagad
des bås, som mer eller miindre
skylldiga till krish
hoten är inte
e bara komm
munikativ tak
ktik ifrån rege
eringens sidaa. Enligt våra
a
inteervjuer finns där en stark uppfattningg i regeringen
n att bankern
na har en betyydande del i skulden
till k
krishoten. Dä
ärmed måste
e drivkraftern
na till ett såd
dant farligt beteende lyftaas fram och
förd
dömas. Ersättningssystem
m som driverr mot ökat rissktagande blir således ettt stabilitetsproblem.
Att d
detta sedan passar
p
media
alogiken och
h kom att öveerutnyttjas i vissa
v
lägen ärr inte huvudssaken,
men
nar de vi inteervjuar.
Närr det finansieella systemet lever under kkrishot och politiker
p
och privata aktöörer ska samssas på
den kommunika
ativa arenan uppstår någoot av en kultu
urkrock. Förrutsättningarrna för de båda
sfärerna är så an
nnorlunda. Bankerna,
B
meed sina striktta kommunik
kationsreglerr, sina
affärrshemligheteer och fokus på kunder o ch aktieägarre, har mycke
et svårt att offfentligt
”arggumentera” med
m politikerrna som leveer som fisken
n i vattnet me
ed media och
h ”folklig”
kom
mmunikation
n i TV-rutan. Men det finn
ns anledning
g för bankern
na att lära sigg en del av
politikerna: bra berättelser och
o metaforeer, kan man ha
h även om man
m är börsn
noterad bank
k.
3.1.18

DE PR
RIVATA AKT
TÖRERNAS KOMMUNIK
KATION OCH
H BOLÅNED
DEBATTEN

Vi u
upprepar att bankernas
b
ko
ommunikati onsperspekttiv vid hotet av
a en finansiiell kris är
annorlunda jäm
mfört med de stabilitetsan
nsvariga offen
ntliga institutionernas, i ssynnerhet so
om
situationen var den
d 15 septem
mber 2008 i Sverige. Und
der tre dagarr till den 18 sseptember hä
ände
någo
ot unikt, en förtroendeko
f
ollaps mellan
n bankaktöreerna stoppar den livsviktiiga
inteerbankmarkn
naden sedan rädsla och tvvivel spridit sig
s in över Sv
veriges gränsser. Utländsk
k funding
försvinner och den
d 18 på förm
middagen sttannar viktiga
a delar av intterbankmarkknaden.
ydelsen för d
det finansiella
a systemets stabilitet
s
finn
ns ingen sam
mhällelig
Trotts den fundamentala bety
kom
mmunikation
nsroll förbere
edd för bankeerna när systtemet hotas. Den publikaa kommunika
ationen
om det finansiellla systemets stabilitet är förlagd hos Finansinspektionen och Riksbanken. De
förvväntas berätta om system
mkritisk solveens och likvid
ditetsläge ho
os våra fyra sttora
stab
bilitetskritisk
ka banker. De
e tar ansvar fför ”storyn” och
o värderarr situationen för alla de miljontals
m
ekon
nomiska ageenter som är beroende
b
av storbankern
na för att få sin dagliga ekkonomi att fu
ungera. I
grun
nden är detta
a en återspeg
gling av att fiinansiell verk
ksamhet i priincip är förbj
bjuden. Det behövs
b
tillsttånd för att bedriva
b
sådan och kan skke endast på de villkor rik
ksdag och staat beslutar occh sedan
överrvakar. Motivvet är naturligtvis att ban
nkverksamheet är samhälllsviktig. Funggerar inte ba
ankerna
funggerar nästan
n ingenting alls i samhälleet.
Und
der de komm
mande månad
derna kommeer de fyra sto
orbankerna att
a stå i centrrum för natio
onens
intreesse. I det offfentliga Sverriges budskap
p och vokabu
ulär är de oftta reducerad
de till ett kolle
ektiv av
”ban
nkerna”, trotts att det råde
et mycket stoora skillnadeer mellan dem
m hur de kan
n och komme
er att
hantera krishoteen. Nu förvän
ntas de upptrräda och kom
mmunicera som ”samhälllsmedborgarre”, en
roll som samhälllet självt inte
e ger dem särrskilt bra förrutsättningarr för.
Likssom andra bö
örsbolag är de
d tränade föör en annan kommunikat
k
ionsmiljö än
n den politisk
ka
sam
mhälleliga. Dee är bl a begrränsade för vvad, när och på vilket sättt de kan kom
mmunicera av
v
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börssregler och den
d
kutym so
om omgärdar
ar den finansiiella rapporte
eringscykeln
n. Så t.ex. gårr de
gansska snart in i en tyst period inför de kkommande kvartalsrappo
k
orterna andraa halvan av oktober.
o
Därttill är de starrkt präglade av marknadsskonkurrenssen – också den
d upprätth
hållen och öve
ervakad
av m
myndighetern
na – vilket in
nte banat vägg för attityder hos ledning
gar och styreelser att kunn
na
upp
pträda gemen
nsamt när fin
nanssystemett är allvarligtt hotat.
Med
dan de offenttliga institutiionerna pum
mpar ut välsnidade och ko
oordinerade bbudskap och
h har full
tillggång, när som
m helst för prraktiskt tagett vilken komm
munikation som
s
helst, tilll media och en
vrålhungrig, nyh
hetstörstande
e, krishotad allmänhet ko
ommer bank
kernas extern
na kommunik
kation
att vvara jämförellsevis magerr och ryckig, ssämre tajma
ad, sämre anp
passad till m
målgrupperna
as behov,
defeensiv och sluttligen mindrre förtroendeeingivande. Branschfören
B
ningen, Svensska Bankföre
eningen,
var m
märkligt kom
mmunikativtt passiv undeer hela period
den.En del av
v denna probblematik dök
k upp i
debaatten om ban
nkernas utlån
ningsräntor p
på bolånen som
s
till stor del
d utspeladee sig i media. De
ränttesänkningarr som genom
mfördes av Riiksbanken un
nder hösten fick
f inte ett oomedelbart
geno
omslag i form
m av sänkta bolåneräntor
b
r. Finansmin
nister Anderss Borg väcktee stor mediall
upp
pmärksamhett då han i fra
amträdanden
n medförde en
e egen utrive
en tidningsn
notis över borräntor
och hävdade att bankkunderrna hade fog för irritation
n och uppma
anade dem attt ”ringa sin bank”.
b
I
fleraa tidningsarttiklar hävdad
des att bankeerna ökade siina marginaler på bolåneen och att lån
ntagarna
därm
med fick beta
ala för finansskrisen. Kulm
men i debatteen och rappo
orteringen in
nträffade und
der
noveember och början på deccember, i sam
mband med Riksbankens
R
historiskt sto
tora räntesän
nkning
den 4 december, då reporänttan sänktes m
med hela 1,75
5 procent.
Ban
nkerna hade uppenbarlige
u
en svårt att kkommunicera
a med finanssministern soom attackera
ande i
ena ringhörnan. Men samtlig
ga ansvarigaa kommunika
atörer på ban
nkerna vittnaar om att mycket
storra ansträngniingar lades ned
n på att infformera sina kundrådgiva
are och konto
tor om bolånen och
marrginalerna i syfte
s
att möta
a kundernas frågor. Man kan säga attt bankerna häär gjorde en stor
info
ormationsinsats utanför medias
m
strålkkastarljus, tro
ots att det fra
amstår i med
diadebatten som
s
om
bank
kerna inte ha
ade lyckats med
m att förkllara för allmänheten att Riksbankens
R
s räntesänkningar
nansministern eller
intee omedelbart ledde till ettt fallande allm
mänt räntelä
äge, något som vare sig fin
med
dierna heller brydde sig om
o att reda u
ut.
da ut hur dett egentligen låg
Det ankom på Fiinansinspekttionen att red
l till med rräntemargina
aler och
utlååningsräntor.. Därför är de
et intressantt att se hur in
nspektionen valde
v
att kom
mmunicera:
Finaansinspektio
onen konstate
erade i en rap
pport den 13
3 november att
a ”allmänh
heten…fått de
el av det
lägrre ränteläget sedan stabiliitetsprogram
mmet introdu
ucerades….uttlåningskund
derna har gyn
nnats
och inlåningskun
nderna missgynnats.” Deen 27 november skrev insspektionen aatt ”bankerna
a sänkt
utlååningsräntorn
na till allmän
nheten i takt med att det allmänna ränteläget falliit.”
Den
n 19 decembeer kom någott av ett facit, då rapporterrade inspektiionen slutliggen att ”bank
kerna har
sänk
kt bolånerän
ntorna betydlligt mer än vaad reporänta
an har sänktss sedan den 113 oktober då
å
regeeringen preseenterade det svenska stab
bilitetspaketet. Räntan fö
ör bolån med
d korta löptid
der har
fallit med över trre procenten
nheter vilket är över 75 pu
unkter mer än
ä reporäntan
n, och något mer än
mottsvarande intternbankräntta.”
Insp
pektionens ”ffriande” av bankerna
b
kom
m dock så pa
ass sent att de
et inte påverk
rkade den me
ediala
bild
den av höjda bolånemargi
b
inaler , altern
nativt gav stö
öd till tolknin
ngen att bankkerna ”kröp till
korsset” efter en kundstorm
k
anförd
a
av lan
ndets finansm
minister.
Deb
batten om bolånemargina
alerna har doock fortsatt och
o mot bakg
grund av fråggans centrala
a vikt i
med
dierna finns stort
s
behov av
a någon form
m av regelbu
unden mätnin
ng och auktooriserad uttollkning
där finanspektio
onens rapporrtering säkerl
rligen kan förrfinas och förrbättras, intee minst för attt uppnå
störrre genomsla
ag.
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3.1.19

NORD
DEA

Prob
blematiken illustreras av
v de konkretaa problem som bankerna upplevde red
dan första da
agen när
Lehman-krascheen inträffade
e den 15 septeember. Det är
ä under vånda som Nord
dea beslutar att gå ut
med
d information
n om expone
ering mot Leh
hman. ”Dels har vi en policy att inte kkommentera
a kunder,
delss var det ett otroligt
o
komp
plicerat jobb att på så korrt tid gå igenom över tuseentals transa
aktioner
med
d Lehman. Vii hade 25 perrsoner, bankkexperter och
h jurister, som
m jobbade soom djur för att
a vi
skullle få fram en
n pressreleasse dagen efterr, den 16:e”, berättar Norrdeas IR-anssvarige Johan
n Ekwall.
Någgon kontakt med
m de andra
a bankerna ttogs inte, enligt Ekwall. Men
M Nordea bbestämde attt läget
var eextraordinärrt och VD gav
v OK till en p
pressrelease den
d 16:e. Slu
utsatsen var aatt exponerin
ngen var
obettydlig och utan betydelse
e. Swedbankss pressmeddeelande samm
ma dag kom ssom en chock
k. Här
des det om över
talad
ö
miljarde
en i säkerställlda och icke säkerställda
a exponeringaar. Därmed inleder
i
Sweedbank en olyycklig resa i media
m
som eegentligen intte är över förrrän en ny VD
D tillträder 1 mars
200
09.
Norrdea skiljer siig från de övrriga svenskaa storbankern
na genom attt vara nästan
n lika stor som
m de
andra tillsamma
ans och vara en pan-nord
disk bank. Sv
verige är med
d andra bara en marknad bland
tre aandra och ex
xponeringen mot Baltikum
m var försum
mbar. Detta påverkar
p
natu
urligtvis
kom
mmunikation
nsstrategierna
a och det praaktiska komm
munikationsa
arbetet i högg grad. ”Vår
kom
mmunikation
n är mer komplex eftersom
m vi har en liiknande set up
u i varje lan
nd och praktiiskt
behö
över kommu
unicera presssreleaser och
h annan inforrmation på minst
m
fem olikka språk”, sä
äger
info
ormationscheefen Helena Östman.
Ö
En iintressant po
oäng är också att krisen h
hade olika fö
örlopp i
de n
nordiska länd
derna vilket bidrog
b
till attt ”vi kunde dra
d nytta av varandras
v
erffarenheter. Danmark
D
låg fföre och Finlland efter Sve
erige. Vårt n
nätverk av preesschefer i de
e övriga nord
diska ländern
na
bidrrog till en pro
oaktiv komm
munikation. R
Reaktioner frrån kunder och media i ettt land kunde snabbt
spriidas till Nord
dea i de övrig
ga länderna, d
där våra info
ormationsche
efer då kundee rusta sig i tid”.
t
I det
sam
mmanhanget påpekar hon
n också att m
mediernas och
h politikernas fokus på errsättningsvilllkor i
huvu
udsak endasst gällde Sverrige.
Norrdea väljer en
n försiktig ko
ommunikatioonsstrategi, enligt
e
Helena
a Östman. ”V
Vi hade ingen
n kris i
vår b
bank, vi tapp
pade inga kunder och had
de bra resultat hela tiden
n, vilket motivverade en
kom
mmunikation
n som var kon
nsistent överr tiden för attt just undvika krisstämpeel. Men det sttod snart
klarrt att vi behövvde förstärka
a vår kommu
unikation meed kunderna.. Vi lanserade
de ganska om
mgående
en sspeciell nyhettsruta på web
bbens förstaasida för inforrmation till kunder
k
och u
utvidgade su
uccessivt
web
bben till att omfatta
o
mer än
ä endast maarknadsförin
ng. Vi arbetad
de dygnet run
nt med enkla
a och
tydlliga budskap till våra kun
ndcenter, oftaa med anledn
ning av vad som
s
rapporteerades i media”. Den
kom
mmunikativa utmaningen
n från ledninggen var att fo
ortsätta den starka
s
kundffokuseringen
n, inte bli
förk
knippade med
d de förtroen
ndeproblem ssom andra aktörer
a
fick, och
o att behåll
lla vår AA-rating”.
Hon
n och Johan Ekwall
E
berätttar att bankeen var oförbeeredd inför kriskommuni
k
ikation. Inge
en
särsskild organisa
ation eller rik
ktlinjer fann
ns på plats. ”Om man ska
a vara självkrritisk så hade
e vi
utryymme för förrbättringar”, säger Johan Ekwall. ”Deet blev plötsligt så många enheter och
perssoner från ko
oncernlednin
ngen, Marketts, Financial Institutions,, Group Cred
dit, jurister,
info
ormation och
h IR och folk i olika nordisska länder so
om skulle sam
marbeta i
kom
mmunikation
nsfrågor. Det handlade littet i grunden om vem som
m äger frågan
n. Snart bilda
ades en
info
ormell grupp som kom attt ha många m
möten om ko
ommunikatio
on. Främst riiktade vi oss till vår
egen
n personal occh våra kund
der”.
”Meen jag hade som tidigare informations
i
schef på Fina
ansinspektionen krisövatt med
finaansbranschen
ns aktörer occh det var natturligtvis en fördel att ha
a den erfarenh
nheten plus
hanteringen av andra
a
kriser från mitt tid
digare arbete””, säger Hele
ena Östman.
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”Kundinformationen blev de
et viktiga, attt kunna ge in
nformativa oc
ch lugnande bbesked ute på
p
konttoren att ban
nken var starrk och ingen fara fanns fö
ör insättningarna”, säger Helena Östm
man. ”Vi
hade ju också svvart på vitt attt banken gicck bra och förrsta halvåret 2009 var deet bästa någo
onsin”.
Ban
nken utmejsla
ade också en
n röd tråd i siina budskap som använde
es flexibelt m
med innebörd
den att
Norrdea var en sttor nordisk bank
b
med skaarpt fokus på
å kundaffärerrna, en väldiiversifierad
affärrsstruktur occh en stark kreditportfölj
k
j. Det medga
av läsningen ”mellan
”
radeerna” att här var det
intee fråga om risskfyllda utlan
ndssatsningaar och exotisk
ka finansinsttrument. ”Vi var väldigt måna
m
om
att h
ha entydiga budskap
b
och köra dem koonsekvent redan under hösten 2007 n
när subprime
e-lånen
kom
m i fokus. Vi ville
v
förmedla bilden av sstor och trygg
g bank, litet åt
å det tråkigaa hållet”, medger
Heleena Östman..
Hon
n tycker att valet
v
att ”ligga
a lågt” var räätt och det veerifieras av mångas
m
slutsaats att Norde
ea var
den bank som kllarade sig bä
äst i mediestoormen 2008 och 2009 vid
d sidan av H
Handelsbanke
en.
Johaan Ekwall sä
äger att: ”Vi valde
v
den forrmella kvarta
alsrytmen förr vår informaation om krisshoten,
med
d egentligen bara
b
tre avviikelser. Den fförsta var infformationen om vår subpprime-expon
nering i
mån
nadsskiftet ju
uli/augusti 2007, det and
dra var pressrreleasen om Lehman-expponeringen och
o det
tred
dje var pressrreleasen om exponeringe
e
en mot isländ
dska finansin
nstitut den 7 ooktober.
Norrdeas val av ton
t och stil va
ar i och för siig inte ny, men
m fick ökad betydelse i d
den viktiga
kom
mmunikation
n som utgår frrån VD. Han
n börjar gärna sina komm
mentarer i still med ”jag glädjer
mig åt”… och så följer en rutiniserad kataalog av framg
gångar i resu
ultat- och ballansräkningsstermer
med
d förklaringa
ar i en annan rutinartad kkatalog av strrategiska prio
oriteringar ooch kundfoku
usering.
Efteerhand krisho
otet växer gö
ör Christian C
Clausen ocksså utvikninga
ar om den fin
nansiella
turb
bulensens styyrka och pote
entiella påveerkan framöv
ver. För aktieägare och baankanalytiker som
följeer Nordea fin
nns här referenspunkter i språket, som
m när ordvallen och beton
ningarna änd
dras, kan
överrsättas till förändringar i framtidsutsiikterna och riskhoten
r
i om
mvärlden. D
Det är en
kom
mmunikation
n som i sin mallartade traadition skapa
ar trygghet oc
ch säkerhet h
hos publiken.
Heleena Östman och Johan Ekwall
E
betonaar vikten av öppenhet
ö
och
h transparen
ns. Hörde me
edia eller
anallytiker av sig
g skulle de allltid få bra svvar så snabbt som möjligt. ”Det fanns uppfattningar om att
vi vaar för optimiistiska om Ba
altikum och kkreditrisker och hade mö
örkat och broomsat försent. Men
efterrsom vi hela tiden kunde
e visa i noggrranna speciallredovisningar att det varr så små sum
mmor och
betyydligt mindree exponering
gar än andra aktörer så sllutade media
a att jaga på ooss det”, säge
er Johan
Ekw
wall. Helena Östman tillä
ägger: ”Vi vallde noga våra
a framträdan
nden i mediaa och förklara
ade ofta
för jjournalister, som förstod motiveringeen, att vissa frågor
f
inte be
erörde oss occh därför
kom
mmenterade vi
v dem inte”..
Norrdea hade ock
kså särskilda
a ”utbildninggsmöten” med framför alllt danska jou
urnalister förr att visa
siffrror och läge. Öppenheten
n omfattade een rad extrao
ordinära insa
atser som anaalytikerbesök
ki
Balttikum. ”Vi ficck mycket förrfrågningar, man ville trä
äffa våra land
dschefer i Leettland och Litauen.
L
Vi h
hade som policy att aldrig
g säga nej”. D
Dessutom skä
ärpte Nordea
a kravet på sppecialistkom
mpetens i
kom
mmunikation
nen. Antalet som
s
uttaladee sig koncentrrerades till fä
ärre och speccialkunniga personer
p
i led
dningen. ”Ofttast var det totalt defensiiva möten meed media och
h investeraree. Det var dettaljerad
info
ormation om krediter, fun
nding, markn
nader, kapita
al, Baltikum och
o nästan in
ngenting ann
nat”.
Och
h ändå tvinga
ades Nordea att göra en n
nyemission. Johan
J
Ekwall gör en intreessant iaktta
agelse om
hur marknadspssykologin me
er eller mind
dre drev fram
m kravet på en
n kapitalförsttärkning som
m i ett
merr normalt ma
arknadsläge sannolikt
s
intte skulle ha behövts.
b
”Vi klarade
k
med råge alla kap
pitalkrav.
Men
n det blev ettt race mellan
n bankerna, liitet på tematt om vem som
m hade mestt kapital, eller kanske
man
n ska säga veem som hade minst. Det b
blev en väldig
gt högprofile
erad förtroen
ndefråga i den hotbild
som
m rådde, som det inte gick
k att kommun
nicera sig ur.”
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Man
n kan tom på
åstå att det gå
år att faststäl
älla timmen när
n denna förrtroendefrågga ställdes på
å sin
spetts för Nordea
a: ”Jag var med
m Christian
n Clausen på en konferens med en exkklusiv skara
inveesterare och analytiker.
a
Stämningen
S
vvar mycket dyster,
d
det fan
nns bara probblem i sikte. Efter
Chriistian hade talat
t
kom dett en mängd vväldigt negatiiva frågor och så dök fråggan upp: Närr ska ni
göraa en nyemisssion? Sen kom
m alla transaaktionsdrivna
a investmenttbanker och rrådgivare och
beräättade om hu
ur den ena ba
anken efter d
den andra fylllde på med kapital
k
och h
hur de nya
rank
kinglistorna såg ut för Eu
uropas bankeer när det gälllde kapitaltä
äckning. Och
h man ifrågassatte
fram
mtiden för vå
år AA-rating. Det blev nogg droppen fö
ör styrelsen, som
s
menadee att vi inte en
ns ska
varaa i närheten av
a diskussion
ner om vår kkapitaltäcknin
ngs tillräcklighet”.
Sam
mmanfattning
gsvis kan vi konstatera
k
attt Nordea ald
drig riktigt ha
amnade i hettluften under
periioden. Förtro
oendet för ba
anken blev in
nte på allvar ifrågasatt.
i
Le
edning och kkommunikatö
örer
lyck
kades övertyg
gande förmed
dla en tilltro till bankens styrka och stabilitet genoom ett strate
egival
som
m innebar hög
g transparen
ns med fakta ooch tonvikt på
p kompeten
ns genom att kunna visa relevant
r
info
ormation om läget. Man sa
s i princip aaldrig nej till önskemål om
m träffar och
h information
n.
Legiitimiteten so
om stor och trygg bank, N
Nordens störssta, utnyttjad
des också. M
Med dessa
grun
ndförutsättningar blev occkså taktiken
n att ”ligga lå
ågt” ett rätt val.
3.1.20

SEB

SEB
B kommer un
nder akutsked
det från höstten 2008 till sommaren 2009
2
att få siitt goda rykte
e
ifråggasatt i mediia och hos alllmänheten. IInte i lika hög grad som Swedbank
S
occh egentligen
n inte så
myccket vad gälleer den finanssiella stabiliteeten, utan mer
m i samband
d med frågorrna kring
ersäättningar till ledningen un
nder vintern
n 2009.
SEB
B är den bank
k som bäst fö
örberedde sin
n publik geno
om insiktsfulll kommunikkation om krisens
orsaaker förlopp och risker. Annika
A
Falken
ngren är den
n första bank
k-VDn som i m
media komm
mer att
föru
utspå den följjande realeko
onomiska krrisen. Hon ko
ommer under de komman
nde månaderna att
fram
mstå som en tydlig talesm
man för banke
ken med en bra story om krishoten.
k
Vii har i ett tidiigare
avsn
nitt om försp
pelet till akutskedet från d
den 15 septem
mber uppmä
ärksammat F
Falkengrens
delåårskommenta
arer, VD-ord
d i årsredovissningar och bolagsstämm
b
motal. Hon fåångar tidigt
krish
hotens allvarr och utveckllar en pedagoogisk redogö
örelse som ge
er banken en
n god kommu
unikativ
grun
nd att stå på..
Dettta är också en
n del i en me
edveten styrn
ning av komm
munikationen i det förän
ndrade
marrknadsläget, menar inform
mationsdirekktören Vivek
ka Hirdman- Ryrberg. ”Vi
Vi ökade succe
essivt
tran
nsparensen vad
v gäller vårr kreditexpon
nering från mitten
m
av 200
07 när subpri
rime-krisen börjar
b
spriida sig globallt. Vi gör särsskilda samm
manställninga
ar över expon
neringar i län
nder, bransch
her och
på o
olika tillgångsslag, vi ändrar betoninggen i den exteerna kommunikationen sså att den bätttre
svarrar mot de frågor som vårr analys av kkrishoten väccker, allt för att
a stärka förrtroendet för att vi
har koll på lägett”.
Ban
nken var snab
bbt ute med information
i
om Lehman-exponeringen den 15 sepptember, me
en det
relativt stora belloppet på en totala fordraan på 64 miljjoner euro sa
aknar den deetaljnivå som
m
ndelsbanken har samma dag.
d Det finn
ns ingen förk
klaring till eller värderingg av riskerna
Han
förk
knippade med
d beloppet. Pressmeddel
P
landet är ock
kså författat med
m en experrtvokabulär som få
begrriper och därrmed riktat framför
f
allt tiill marknadssaktörerna. Man
M är någott tydligare i
presssmeddeland
det den 7 oktober om de iisländska exp
poneringarna
a då enskildaa institut nam
mnges
bådee på Island och
o i övriga Norden.
N
Und
der de komm
mande månad
derna står baankernas solv
vens, kreditexponering occh engagema
ang i
Balttikum i fokuss för intresse
et. SEB nämn
ns ständig occh jämnt i me
edia som utsaatt, men inte
ei
sam
mma skeptisk
ka ton som Sw
wedbank. Maan kan tycka att detta är en
e utmaningg att gå i svarromål,
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men
n SEB väljer att kommunicera defensiivt enligt rap
pporteringsru
utinerna i sam
mband med
kvarrtalsrapporteerna. När ryk
ktena om en nyemission tar
t fart i mån
nadsskiftet jaanuari/febru
uari 2009
tvin
ngas man ut med
m en kort pressrelease
p
som bekräfttar att en såd
dan planeras och senare när
n
debaaclet om ersä
ättningarna ger
g stora neggativa rubrik
ker.
Nyeemissionen har
h samma ba
akgrund som
m Nordeas, sn
nabbt ökande
e krav i omväärlden på solliditet
sätteer igång en ”tävling”
”
blan
nd bankerna i kapitaltäck
kning som i ett
e normalt m
marknadsläge
e
sann
nolikt knapp
past hade intrräffat. SEB:s ordförande kommunicerrar emission
nen som en bu
uffert
och en säkerhetssåtgärd i ett osäkert
o
affärrsklimat.
SEB
B var relativt väl förberettt vid Lehman
n-kraschen den
d 15 septem
mber. ”Då gicck vi över i
krisk
kommunikattion som vi hade
h
övat på.. Ett flexibeltt antal personer ingick i een särskild krisgrupp
som
m träffas minsst 2 gånger per
p dag, och d
den kunde sa
amla mellan två till 20 peersoner beroende på
prob
blemställningarna. Denn
na grupp jobb
bar med hand
ds on–management av kr
krishotens allla frågor
och kommunika
ation är alltid
d med på ageendan. Ett rö
ött ”kristeam” utses för riisk- och
kapiitalhantering
g”, medan de
et ”gröna team
met” – det sttora flertalet medarbetarre- kan lägga kraft på
kun
nderna.
Likssom de andra
a bankerna prioriteras
p
koommunikatio
onen med de
en egna persoonalen och
däriigenom kontoren som hu
uvudkanalen till kunderna om banken
ns situation. Mycket arbe
ete läggs
ned på att ge ansställda materrial och inforrmation om hur
h de ska sv
vara på de orroliga frågorn
na.
Web
bbplatsen förr kunderna och
o den egnaa dot.com-siten arbetas de
elvis om och
h fylls på med
d fakta,
lägeesbedömning
gar och frågo
or och svar. ”V
Vi koordinerrar lägesbesk
krivningar occh bedömnin
ngar så
att h
hela banken talar med samma budskaap”, berättarr Viveka Hird
dman-Ryrberrg.
Ett p
problem, upp
plevde man, var den poteentiella diskrrepansen me
ellan vad ban
nkens experte
er, typ
den mediepopulläre och peda
agogiske cheffsekonomen Robert Berg
gqvist, sa som
m
mak
krokommenttator och vad
d banken sa ssom aktör och
h noterat bollag, med allaa restriktione
er som
däraav följer. Dett är inget litet problem, åttminstone in
nte i mediare
elationen, då kommentato
orerna
oftaa fick direkta frågor om ba
ankernas situ
uation och riisker. I ett läge fick t ex SSwedbanks
cheffekonom direekta frågor om
o Swedbankk kunde falla
a. Hon svarad
de nej. Probllemet löstes för
f SEB:s
del ggenom att ek
konomexpertterna lärde siig att hanterra sådana fråg
gor och samttidigt behålla
a sin
trovvärdighet och
h nytta som kommentato
k
rer i media. ”Det viktiga var”, säger V
Viveka Hirdm
manRyrb
berg, ”att vi gjorde
g
det klart för markknaden och media
m
att den
n avgörande kkommunikattionen
för b
bankens förttroende som noterat förettag skedde i den reguljära investor reelations-kana
alen”.
Ansvarig där varr IR-chefen Ulf
U Grunnesjjö som hävda
ar att SEB, sa
ammanfattniingsvis, egen
ntligen
hade ett enda ko
ommunikatio
onsproblem m
med anknytn
ning till krish
hoten i Sverigge hösten 20
008. Det
var Baltikum. Deen förtroend
deskada som drabbade ba
anken i samb
band med erssättningsfråg
gorna
und
der vintern occh våren 200
09 hade ingen
nting i sak med
m krishoten
n att göra, m
men fick naturrligtvis
den kopplingen genom mediias exponerin
ng.
Han
n berättar att: ”när vi fick
k ny VD 20055 började vi successivt brromsa i Baltiikum och tap
ppade
med
dvetet markn
nadsandelar. Riksbanksch
hefen i Lettla
and ringde till VD och un
ndrade varförr SEB
intee ville stödja landets
l
tillvä
äxt. Vårt varu
umärkte stod
d litet på spell i Baltikum. Men vi hade
e ändrat
våraa bedömning
gar och hade en klart mörrkare syn på framtiden i regionen.
r
Vi gick från 40
proccents årlig tilllväxt till 20. Nu i efterhaand är det lättt att säga attt vi borde haa varit tydliga
are i vår
kom
mmunikation
n om de sämrre utsikterna,, men det är en mycket sv
vår avvägnin
ng hur detta skulle
s
fraseras i komm
munikationen. Vi kommun
nicerade docck till markna
aden att vi gjjorde rejäla tapp i
marrknadsandela
ar, från 25 tilll 15 procent i Lettland occh från 27 prrocent till 17 pprocent i Esttland. Vi
var d
dessutom tid
diga med att tala om överrhettning och
h lyfta fram information
i
oom hur vi arrbetade
med
d problemkreediterna i sä
ärskilda fördjjupningar i våra
v
kvartalsrrapporter. Deessa följdes upp
u med
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geno
omgångar i samband
s
med våra presskkonferenser vid kvartalsp
presentation
nerna. Men vii fick inte
någo
on särskild credit
c
för den
n försiktighetten”.
Från
n september 2008 ”tajtad
de SEB till” d
den förtroend
dekritiska investor relatioonskom
mmunikation
nen genom attt skärpa och
h tydliggöra budskapen
b
oc
ch begränsa ooch fördela
talessmannaskap
pet tydligare till
t ett mindrre antal perso
oner för att bättre
b
koordiinera och
koncentrera bud
dskapen.
”Vårr kommunik
kationsstrateg
gi var i grund
den enkel: Vii har en bra och
o stabil ban
ank. Här finn
ns inga
storra svarta hål, allt är solitt och vi liggerr över alla ka
apitaltäckning
gsregler. Prioo 1 är att ta hand
h
om
kun
nderna och ko
ommunicera
a så att de kän
nner tryggheet. Vi tryckte
e också på vår
år ägarsits, trogna,
kun
nniga engagerrade och kap
pitalstarka äggare”.
Dettta budskap var,
v så vitt vi har kunnat sse, SEB ensamma om och
h vittnar om tron på
ägarrlegitimiteten
ns betydelse för förtroend
det.
Likaaså betonar Ulf
U Grunnesjö en medvetten attityd, so
om kan tolka
as som ett utttryck för ban
nkens
sam
mhällsansvar och ansvar för
f det finanssiella systemets stabilitet med genklan
ng i VD:s ana
alyser av
lägeet i kommenttarer och VD-ord. ”Vi besslöt tidigt att inte bete osss så att andraa bankers problem
förvvärrades. Vi sa
s att vi gör inget som kan
n skapa ytterrligare oro oc
ch störa andrra banker, uttan vi ger
hellrre stödjandee uttalanden för
f hela bankksystemet”.
Ett n
nagg i kanten
n på markna
adens förtroeende för bank
kens kommu
unikation blevv ryktet och sen en
läck
ka om en plan
nerad nyemission som SE
EB tvingadess bekräfta me
ed ett pressm
meddelande den
d
tred
dje februari.
Det är samma da
ag som regerringen går utt med progra
ammet för ”att stärka ban
nkernas kapittalbas
och därmed öka
a utlåningen”, som det ståår i motiven i pressmedde
elandet. Där kommunice
eras
ocksså villkoren med
m ett stopp
p ”under två år för löne- och arvodesö
ökning och sstopp för bon
nusar… i
de in
nstitut som erhåller
e
kapitaltillskott”.
Två dagar senare, den 5 februari, kommeer SEB med sin
s bokslutsk
kommuniké. Då offentliggörs
emissionen om 15
1 miljarder med utdelniingsstopp sam
mt ett nytt lå
ångsiktigt måål för
prim
märkapitalrellationen på 10
1 procent. V
VD Annika Fa
alkengren vä
älkomnar ockkså regeringe
ens
arbeete för att stä
ärka bankvässendets finan
nsiella ställniing och ”ser goda
g
möjligh
heter för SEB
B:s
delttagande i det reviderade statliga
s
stabil
ilitetsprogram
mmet”. Nyhe
eten kommerr som sagt in
nte
ovän
ntat och reak
ktionerna är mindre skarrpa än de som
m drabbade Swedbanks
S
n
nyemissionsb
besked
den 27 oktober.
Ulf G
Grunnesjös bedömning
b
är
ä att kommu
unikationen sköttes bra. Aktieägare,
A
aanalytiker occh
marrknaden hadee förståelse för
f de dilemm
man man had
de i Baltikum
m och att situ
uationen där
hanterades väl och
o var underr kontroll. M
Media däremo
ot ville mest se riskerna ooch betonade
e detta.
SEB
B råkade illa ut
u i media. Här
H är Ulf Gru
unnesjö något vältaligare
e än flera and
dra vi har inttervjuat:
”Dett fanns för många
m
oinform
merade artikklar om bank
kerna. I slutet av septembber och börja
an på
okto
ober var stäm
mningen myccket alarmisttisk i media. Vi
V var proakttiva, ringde u
upp journalister och
försökte ge korreekt och balan
nserad inform
mation men fick inte resp
pons. Jag förrstår att det fanns
f
en
enorrm informationshunger ute
u i samhälllet, att media
a måste skriv
va. Men det ffick också jou
urnalister
att sskriva på ryk
kten och i visssa lägen spekkulativa artik
klar där man
n drog hårt påå rubriker so
om
skap
pade en ännu
u mer alarmiistisk stämniing.”
Ulf G
Grunnesjö har helt klart för sig att infformationsvakuum i läge
en av krishott föder lätt så
ådana
spek
kulationer. ”IInformationssspridningen
n går så oerh
hört snabbt id
dag och det få
får inte bli tyst i
kanaalerna. Ett liitet rykte i en
n del av värld
den blir elekttroniskt och blixtsnabbt
b
eett stort prob
blem i en
annan del av värrlden. I mediias värld kan
n även rykten
n bli en slags sanningar occh skriver media
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tillrääckligt myck
ket och ofta att
a det är kriss så blir det kris.
k
Media har makt överr agendan. Vi
V
imp
porterade krisshoten från utlandet
u
och media bidro
og till att öka hoten genom
m sitt ageran
nde”.
Han
n och Viveka Hirdman-Ry
yrberg har ävven synpunk
kter på hur po
olitikerna koom att utnyttjja vissa
situationer. Viveeka Hirdman
n-Ryrberg meenar att bank
kerna blev en
n del av den ppolitiska arenan när
stöd
dprogrammeen lanseradess. ”Politikern
na har ett kom
mmando öve
er kommunikkationsarenan som vi
aldrrig kan match
ha och en rettorik som vi iinte kan mötta. Vi mötte upp
u med kom
mmentarer och
o
besk
krivningar krring bolånerä
äntor på vår webbsida. Vår
V VD Annik
ka Falkengren
n ställde ock
kså upp i
SvT:s Agenda fö
ör att komme
entera finansk
skrisen och diskutera
d
bolå
åneräntor. M
Men vad säger man
när Anders Borg
g i TV viftar med
m ett klipp
p ur en tidnin
ng med en rä
äntetabell och
h sedan uppm
manar
folk
k att ringa sin
n bank?”
Ulf G
Grunnesjö: ”Det
”
garantip
program som
m regeringen lanserade i oktober
o
var aaldrig förank
krat hos
oss b
banker. Mån
nga av oss up
pplevde att vii skulle bli stigmatiserade
e genom att aanvända det (Vilket
SEB
B aldrig kom att göra, vår anm.). Polittikerna komm
municerade också
o
så att d
det aldrig uppstod
någo
on vi-känsla för att stärka stabiliteten
n i det finanssiella systeme
et. Attityden i budskapen
n var att
vi po
olitiker hjälp
per er bankerr ur en situattion som ni själva
sj
skapat.. Vi i SEB vissste att vi sku
ulle
kun
nna klara vår finansiering
g, vilket ocksåå Finansinsp
pektionens oc
ch Riksbankeens stresstester klart
visaade. Det var ingen fara förr vår solvenss, vi hade intee skött banke
en dåligt. Tväärtom hade vi
v under
en låång tid haft mycket
m
goda resultat och
h stärkt vår fiinansiella stä
ällning. Men istället för attt lugna
marrknaden uppllevde vi att vissa
v
politikeer underblåstte krishoten och
o skapade spänningar mellan
oss o
och publiken
n genom sitt agerande.” D
Däremot har han bara beröm att ge R
Riksbanken so
om
upp
pträdde kallt och balanserrat i sin komm
munikation och hela tide
en skapade faaciliteter för
bank
kerna att hävva likviditetsskrisen.
Dessa uppfattnin
ngar kan kassta en smula ljus över den
n inte förtroe
endeingivand
de kommunikationen
från
n SEB:s sida vad
v gäller me
edverkan i gaarantiprogra
ammet och errsättningsfråågan. Annika
a
Falk
kengrens ersä
ättning hade
e granskats tiill och från i media underr hösten och vintern tillsa
ammans
med
d andra bank
k-VD:ars och hon framstood som den bäst
b
betalde.
Den
n 13 mars tvin
ngas SEB i ettt pressmedd
delande göra
a en ganska så
å neslig och ooffentlig retrrätt från
en fö
förhandlingsp
position i disskussionernaa om deltagan
nde i garantiiprogrammett, vilket redo
ogjorts
för ttidigare (sid 53). VD Ann
nika Falkenggren tvingas till
t en offentllig ursäkt som
m i sitt ordva
al och i
sin iinnebörd är mycket
m
ovan
nlig i sitt oförrbehållsamm
ma vädjande om
o fortsatt föörtroende tro
ots
allvaarliga fel i ha
anteringen: ”Jag
”
inser deen stora skada de senaste dagarnas disskussion om
m
bank
kledningens löner har tilllfogat förtro endet för SE
EB liksom förr mig. För osss som bank är
ä
omvvärldens förtroende helt avgörande,
a
p
precis som deet är viktigt för
f samhällett att SEB är en
e stabil
och trovärdig ak
ktör. Jag kan inte nog bekklaga hur dell detta har blivit. Vi i SEB
B:s ledning ko
ommer
att ggöra vårt ytteersta för att återställa
å
fört
rtroendet…”
Även
n om sådana
a uppseendev
väckande ord
dalag vittnarr om felaktiga
a beslut, trorr vi ändå att denna
d
typ av kommuniikation är lån
ngsiktigt resp
pektingivand
de. Det visar en djup försttåelse för
förtrroendeskapa
andets förutssättningar. D
Detta anser vii också i stortt prägla SEB
B:s kommunik
kativa
hantering av pro
oblemen und
der perioden.. Begränsadee av börsregle
er och annat lyckas man ändå
B
så aatt de inte bleev samma förrtroendesänkkare som förr
hantera oron förr riskerna i Baltikum
Sweedbank. Här tror
t
vi att SE
EB:s goda invvestor relatio
ons-informattion spelade een viktig rolll att hålla
anallytikerna tryg
gga, vilket gjjorde att den
nna viktiga ko
ommunikatio
onsgrupp intte triggade ry
ykten
som
m hetsade upp
p media ännu
u mer.
Hurruvida ersättn
ningsfrågan var ett komm
munikationsp
problem kan
n man egentliigen ifrågasä
ätta. Vår
spek
kulativa tolkn
ning är att sffären har en djupt ideologisk inställniing i frågan oom rörliga
ersäättningar som
m gick stick i stäv med reggeringens po
osition och, vågar
v
man vääl påstå, var högst
h
inop
pportun i dett rådande opinionsläget, inte minst i media.
m
Fråga
a är om någoot beslut som
m inte
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tydlligt gav efter för regeringe
ens linje i fråågan hade ku
unnat kommu
uniceras utan
n upprörda rubriker.
r
Nåvväl, SEB:s styyrelse fattade
e ett beslut soom egentligeen inte hade någon
n
chanss att kommun
niceras
så att de skulle ge
g positivt ge
ensvar. När d
detta uppenb
barades kröp man till korsset med en ursäkt,
u
som
m vi tycker va
ar modig.

SEB
B är en komm
munikativt hö
ögprofilerad bank med en
n stor och skicklig komm
munikationssttab.
Ban
nkens kommu
unikation åte
erspeglar förrståelse för fö
örtroendets ingredienser.. Man använder
legittimiteten meedvetet när man
m marknad
dsför ägarna och deras sttöd vid emisssionen.
Kom
mmunikation
nen genomsy
yras av stor b
bankkompeteens med den bästa ”berätttelsen” och insikten
i
om den internattionella finan
nskrisens utvveckling och dess
d
följder. Man bemöd
dar sig att ha hög
tran
nsparensnivå
å, med bra material och een löpande diialog med me
edia och and
dra bevakare av
bank
ken. I slutän
nden fick man
n ändå en orrdentlig förtrroendeskada på en faktorr, integriteten
n, när ett
oskiickligt besluttsfattande om
m VD:s ersätttning uppfatttades som ettt trixande föör att vilseled
da
opin
nionen.
3.1.21

SWED
DBANK

Sweedbank är den
n stora förloraren i det svvenska finan
nssystemet un
nder krishotssperioden occh, med
ett sstrikt språkbruk, den end
da svenska sttorbanken so
om kan sägass ha varit i krris. Banken fö
örlorade
förtrroendet och varumärket skadades, deen tvingades till två nyem
missioner och
h byten av bå
åde VD
och ordförande under
u
mycke
et negativ pu
ublicitet. Flerra aktörers an
nalys idag ärr tämligen en
nig om att
dåligg kommunik
kation bidrog
g till krisen.”D
Det blev en så
s stor skillnad mellan Sw
wedbanks verklighet
och medias verk
klighet att förrtroendet brööt samman. Det
D gapet sku
ulle man ha kkunnat överb
brygga
med
d bättre kommunikation från
f
ledninggens sida”, so
om en av de ansvariga
a
förr kommunika
ationen
uttry
rycker det. I detta
d
avsnitt om Swedban
nk har de inttervjuade kom
mmunikation
nsansvariga bett om
anon
nymitet i sam
mband med direkta
d
citat..
Så aallvarliga kon
nsekvenser kan dock intee förklaras allldeles enkelt. Det är uppeenbart att dä
är fanns
en rrad problem av olika dign
nitet, från ban
nkens strateg
gi och hur de
en genomförrdes till ledniingens
kom
mpetens, desss personlighe
eter och priooriteringar av
v kommunika
ation och
kom
mmunikation
nsavdelningen
ns roll i bankken. En närm
mare granskn
ning av Swed
dbanks
krisk
kommunikattion under ak
kutskedet geer flera illustrrativa lärdom
mar för vår an
nalys.
De vvi intervjuar lägger ett sto
ort ansvar påå ledningen och
o VD:n Jan
n Lidén. Den
nne är en lång
gvägare i
bank
ken och har jobbat
j
sig up
pp via de flessta viktigare positionerna
p
a. Han beskriivs som en
gudabenådad sä
äljare, offensiiv och enorm
mt kunnig om
m banken, me
en också självvtillräcklig,
vänsskapsinriktad i rekryterin
ngar och intee särskilt intrresserad av extern
e
komm
munikation. Banken
B
besk
krivs som top
ppstyrd, Carll Eric Stålberrg är arbetan
nde ordförande i bokstavllig bemärkelse och
stårr nära sin VD
D. Det gällde att
a ha chefen
ns öra, är en vanlig
v
komm
mentar. Riskcchefen drar inte
risk
krapporterna i styrelsen, det
d gör VD sjjälvt.
”VD
D hade en syn
n på t ex ana
alytiker som iinte gav möjlligheter att odla
o
deras ku
unskaper särsskilt
myccket, han vald
de att inte läg
gga tid på deem, vilket strraffade sig senare under kkrisen”, menar en
inteervjuperson. Det är också
å en allmän m
mening på ko
ommunikatio
onsavdelninggen att lednin
ngen inte
helleer var intressserad av med
dia, tyckte illla om journa
alister och hade lågt förtrooende för den egna
info
ormationsorg
ganisationen.
Dettta visar sig frrån första bö
örjan på Swed
dbanks krisresa. Banken hade ingen kkrisorganisattion eller
krisk
kommunikattion att ta till. Successivt växer det fra
am en insikt om att kriseen är på väg att
a erövra
bank
ken. ”Det fan
nns en tende
ens till förnekkelse hos vårr ledning att vi
v hade probl
blem och dettta bet sig
fast långt in i sep
ptember. Dettta trots att sstabscheferna hade möten redan på soommaren 20
008 då
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det b
börjar komm
ma frågor, bl.a. från analyytiker och my
yndigheter, om
o vår upplååning som va
ar dyrare
än aandra svensk
ka bankers. Det
D var framfför allt Treasu
ury och IR-chefen som vaar bekymrad
de”.

”Vi p
på kommuniikationssidan
n fick ingen b
bra informattion om upplåningssituattionen, jag ficck
känsslan av att vii skulle bibrin
ngas uppfatttningen att där fanns inga
a problem. D
Därför hade vi
v också
svårrt att översättta detta i förrberedelser föör extern kom
mmunikation
n om det sku
ulle bli en frå
åga och
än m
mindre ge led
dningen råd om hur den sskulle formu
ulera sig och vilka
v
budskaap som kunde vara
lämpliga. Jag up
ppfattar det idag som att lledningen in
nte hade förtrroende för koommunikatö
örernas
roll”” säger en inttervjuperson
n vidare.
Närr Lehman-kra
aschen kom den
d 15 septem
mber sitter Jan
J Lidén på
å ett plan från
n Amerika.
Info
ormationsled
dningen på Sw
wedbank fårr ett telefonsa
amtal från SE
EB:s kommu
unikationsche
ef Odd
Eikeen om att ma
an kommer att
a gå ut med
d sin exponerring mot Lehman. Även F
Finansinspek
ktionen
ringger och uppm
manar Swedb
bank att gå utt med inform
mation. Själv har informaationsavdelningen
ingeen kunskap alls
a om vare sig
s exponerin
ng eller hur stor
s
den var.
En ffebril aktiviteet satte igång
g för att kartllägga exponeeringens storrlek och när V
VD landar kll 22 00
på k
kvällen fattass beslut att gå
å ut före börssens öppning
g den 16 septtember.
”Sto
orleken på deen exponerin
ngen och fakttum att vi kom ut efter SE
EB och Hand
delsbanken drog
d
igån
ng drevet mo
ot Swedbank som snart koom att handlla om andra frågor”.
f
Och
h nu fattar led
dningen ett olycksaligt
o
beeslut, stöttat av råd från den
d dåvarand
de PR-konsu
ulten,
som
m arbetade mest
m
med styrelse och ledn
ning och had
de få kontakte
er med banke
kens egen
info
ormationsorg
ganisation, nämligen att ””hålla tyst en
n tid så blåserr det nog öveer”. Detta besslut är
oförrklarligt i efteerhand och strider
s
mot ettablerad kun
nskap om de kommunikaativa farorna att hålla
tyst när en kris är
ä under upp
psegling. Sweedbanks förtrroende är un
nder ökande ppress i media
a med en
störrtsjö av frågo
or om banken
ns kreditposiitioner, speku
ulationer om
m kapitalstyrkkan och spararnas
oro för sina insa
atta medel.
Sweedbanks ledn
ningen håller tyst under cca en vecka trrots den egna
a information
nsavdelninge
ens
argu
umentation för
f att lednin
ngen måste u
ut i media och
h svara. ”Led
dningen sadee att vi har vå
åra
bud
dskap, dem få
år ni föra ut. Alla mediafrrågor ska gå via
v pressavdelningen och
h vi skulle sv
vara på
maill. En del fråg
gor kunde vi ta direkt påå telefon, men
n en hel del krävde
k
förankkring bakåt, mer
detaaljinformatio
on eller citat direkt från leedningen och
h dem bad vii att få på maail. Detta var
natu
urligtvis myccket ovanligt och oacceptaabelt för jourrnalisterna”.
”Jagg tyckte det var
v högst oprrofessionellt att agera så. Det var ju viiktiga frågor på ledningsn
nivå och
då k
kan inte pressavdelningen
n sitta och haantera svaren
n. Det var oe
erhört frustreerande och jo
obbigt att
hantera media så. Tystnaden
n gjorde sakeer och ting vä
ärre, den märrktes och vålllade i sig nya
a frågor”.
Ett p
problem blevv också att orrganisationen
n började läccka. Allt fler började uttaala sig anonym
mt och
negaativt, sannoliikt en följd av
a att olika peersoner ville fjärma sig frrån ledningen
n och de problem
som
m man uppfatttade var förk
knioppade m
med denna, menar
m
en inte
ervjuperson. ”När ledning
gen inte
sadee något och ingen riktig ledande talessperson agera
ade får man lätt sådana pproblem.”
Den
nna tysta veck
ka sätter djupa spår i ett redan anfrättt förtroende
e för banken. Medias skriv
verier
skap
par ett intrycck av att Swedbank mörkkar och kundeerna börjar undrar
u
vad de
det är ”folketss bank”
mörrkar. Kommu
unikationsav
vdelningens b
berättelse ärr illustrativ: ”Vi
” slet med aatt förbättra
inteernkommunik
kationen så att
a våra konttor kunde sva
ara ordentlig
gt på alltfler ooroliga kund
ders
fråggor. Via intern-TV och inttranät förmeedlade vi fråg
gor till lednin
ngen och svarr till medarbetarna
och kontoren. Men
M vi fick sn
nabbt signaleer från kontorren att det hä
är inte hållerr. Tvivel på bankens
b
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stab
bilitet var en stor grej hoss kunderna. V
Vi på kommu
unikation och
h ute på konttoren upplev
vde att
kun
nderna faktisk
kt inte trodde på oss.”

Kom
mmunikation
nsavdelninge
en börjar jobb
ba på föränd
dringar där man
m stramadee upp
kom
mmunikation
n och budskap
p i de internaa kanalerna så
s att all pub
blicering med
d betydelse fö
ör krisen
och kundoron ku
unde planera
as och samlaas på ett och samma
s
ställe
e, frågor och svar, pressre
eleaser
uttaalanden, nyheetsartiklar occh sammanfaattningar av media. Rubrriken löd Sam
mlad informa
ation om
finaansoron.
Efteer ytterligare någon vecka
a med ännu ffler rykten sk
kapade man en panel av kkontorsmeda
arbetare i
olika delar av lan
ndet som kom
mmunikation
nsavdelningeen kunde tala med för attt få informattion om
kun
ndernas oro och
o frågor. Detet var ett ssätt för oss in
nom kommun
nikation att ””få attention på att
det ffanns en betyydligt mer orroande bild h
hos kunderna av verkligh
heten än den vi tyckte osss förstå
att lledningen ha
ade”. Detta ärr ett initiativv som ligger helt
h i linje me
ed hur en braa
kom
mmunikation
nsavdelning ska
s arbeta förr att stötta siin ledning. Och
O just det fa
faktum att
kom
mmunikation
nsavdelningen
n i någon meening står meed benen på båda sidor bbidrog till att
ledn
ningen inte gav
g sina komm
munikatörerr fullt förtroeende, menar några av vårra
sageespersoner.D
Denna ”kanall för kundverrkligheten” gav
g också sta
adga och rygggrad i
kom
mmunikation
nsarbetet, som
m tidvis var m
mycket sprettigt med folk på alla möjliiga nivåer i
orgaanisationen som
s
skickade
e mail hit och
h dit och sad
de att nu måsste ni göra nåågonting. I ku
undernas
huvu
uden fanns det
d nu egentlligen bara tvåå frågor: Kan
n Swedbank gå i konkurss? och Törs ja
ag ha
kvarr mina penga
ar i banken? Detta bidrogg till att kommunikationssarbetet succcessivt konce
entrades
till d
de viktiga och
h akuta frågo
orna.
Hur allvarligt hölll det på att bli?
b
Vi h
har tidigare konstaterat
k
attt det fanns een verklig oro hos de stab
bilitetsansvarriga institutiionerna
för aatt Swedbank
k-situationen
n kunde utlöösa en run. Riiksgälden up
pplevde situaationen som en
e
virtu
uell run, med
d stora uttag som delvis ggick in i Rikssgäldspar. Från den 20 seeptember och
h fram
till iinsättargaran
ntins förstärk
kning den 6 ooktober ökarr uttagen i Sw
wedbank och
h närmar sig belopp
om 30 miljarderr kronor. Ban
nkens likvidittetssituation
n börjar också
å bli oroandee och en del
utläändska bankeer drog in sin
na engagemaang. Det likna
ar med andra
a ord en min
nirun delvis via
v
Inteernet. Men deet lugnar nerr sig betydliggt efter beskeedet om den förstärkta
f
in
nsättargaranttin den 6
okto
ober. I årsred
dovisningen kommer ledn
ningen också
å så småning
gom att kunn
na påpeka attt på
helååret har inlån
ningen tom ökat.
ö
En av koommunikatö
örerna komm
menterar: ”näär en bank ha
ar
förlo
orat legitimittet och förtro
oende måstee man få hjälp
p av myndigh
heter och de offentliga, annars
tapp
par man sna
abbt allt hand
dlingsutrymm
me.”
”Vi h
hörde från kontoren
k
att kunderna
k
togg ut sina pen
ngar i ökad ta
akt, men vi skkulle fortfara
ande
hålla oss till bud
dskapen att vi
v såg en norm
mal nivå. Dettta tog vi ock
kså upp på in
nterna möten
n och
argu
umenterade för
f att denna
a information
n måste ju fö
örr eller senare komma utt. Då blev
bud
dskapslinjen att
a vi ser en viss
v ökning aav uttagen. In
nternt begrep
p många att d
denna inform
mation
intee var riktig. I intern-TV sa
ade chefer att
tt vi ser ingett onormalt uttflöde, medan
n de som såg
g
proggrammet sad
de – vad prattar han om, d
det tas ju ut pengar
p
varje dag!”
Sweedbanks kom
mmunikationsspersonal är ganska så kllara i sin ana
alys. ”Det varr ett strategisskt
felstteg att sluta sig
s första krisveckan. Had
de vi varit öp
ppnare från början
b
och vaarit proaktiv
va i
kom
mmunikation
nen från den 16:e septemb
ber med VD i spetsen så tror
t
jag vi haade haft en go
od chans
att d
dämpa ryktessspridningen
n. Istället bleev det tyst nä
är det behövd
des lugnandee budskap som
m allra
messt. Vi försöktee några proa
aktiva initiatiiv som att bju
uda in presse
en, men det vvar oenighet om
dettta och det bleev inget av”.
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Men
n på frågan om
o hur man skulle
s
ha han
nterat utflödesfrågan finn
ns det inga riiktigt bra sva
ar, menar
de, een uppfattnin
ng vi delar och som stödss av både Steefan Ingves och
o Bo Lundggrens tidigarre tankar
om ttransparenseens begränsn
ningar i kris. ”Risken var ju enormt sttor att om vi medgav allt större
utflö
öden och börrjan på en ru
un så kunde d
det bli en trig
gger till ännu
u större uttagg”. Och det är en
högsst rimlig fundering som finner
f
en parrallell i vad som hände på
å likviditetssiidan i
inteerbankhandeln. En run ha
andlar om m
människors rä
ädsla att inte
e komma sistt till utgången
n.
Und
der denna peeriod av ökan
nde misstro m
mot Swedban
nk inträffar också
o
en del h
händelser i
marrknaden som
m stör den pre
essade bankeen. Ett lokalk
kontor hos Handelsbanke
H
en annonserar om
bank
kbytardagar och håller lö
ördagsöppet.. Ett ganska så
s fånigt TV--inslag visar een handfull kunder
k
utan
nför ett Swed
dbankkontor som väntar på att dörren
n ska öppnass en förmidddag och frågan går
runtt om folk är oroliga
o
för sina pengar. D
Det finns utta
alanden från andra bankeer som kan to
olkas
som
m att man försöker sko sig
g på Swedban
nks dilemma
a. Riksbanken
n är snabbt ppå sådana ten
ndenser
blan
nd konkurren
nterna till illo
ojalitet ”mott stabiliteten i det svenska
a finansiella systemet”.
Info
ormationsdirrektören Pern
nilla Meyerssson tar initia
ativ till ett mö
öte med bankkernas
kom
mmunikatöreer för att understryka beh
hovet av snab
bb och öppen
n kommunikaation som un
ndviker
den typen av yttranden som kan skada deet allmänna förtroendet för
f den svensska banksektorn.
Sweedbanks kom
mmunikatörerr var såledess klavbundna
a när det gälld
de extern kom
ommunikatio
on under
en k
kritisk tid och
h prioriterad
de därför den
n interna kom
mmunikation
nen. De kom att utnyttja sina
s
olika
web
bbkanaler i sttörre utsträck
kning än sinaa bankkolleg
gor, vilket bid
drog till att u
upprätthålla en
e efter
omsständighetern
na god stand
dard på intern
rnkommunik
kationen för en
e informatioonsavdelning
g som
intee fick några ex
xtra resurserr trots den krraftigt ökadee arbetsbelasttningen.
Särsskilt viktig bllev webbkana
alen för att få ut informa
ation till konttoren som vaar stressade av
a
kun
ndernas oro. Efter
E
den förrsta tidens föörvirring kom
m också den särskilda
s
”kri
risplatsen” på
å
Inteernet att få en
n samlande och
o koordineerade roll förr vad som ege
entligen sadees och hände
e i och
utan
nför banken kontrollerad
k
d av kommun
nikationsstab
ben. Bankenss startsida påå Swedbank.sse
ägnaades mer elleer mindre he
elt och hållet åt kriskomm
munikation och
o där fannss webb-tv me
ed VD
som
m förklarade hur
h läget varr. Denna sidaa är normalt dominerad av
a marknadssföringsbudsskap,
men
n dessa rensa
ade man bortt så mycket d
det gick. ”Vi satsade
s
iställlet på krisrellaterade budsskap som
handlade om tryygghet och sttabilitet”, sägger en talespeerson.
And
dra hälften i oktober
o
börja
ar Swedbankk få bättre strruktur och ge
enomslag förr sin kommu
unikation,
VD och styrelseo
ordförande ställer upp i i ntervjuer och
h är mer syn
nliga i media.. Men skadan
n är
redaan skedd och
h de två får uttstå en myckket hård och negativ beva
akning. Spekkulationerna börjar
om att ledningen
ns tid är ute. Då hyrs ockkså den blivan
nde kommun
nikationsdireektören Thom
mas
Back
kteman in so
om konsult och
o får rivstarrta med tredj
dje kvartalsra
apporten och
h den nyemission som
det sspekulerats om
o i media. Därmed
D
börjjar också förtroendelägett stabiliseras för Swedban
nk med
en n
ny storägare i Folksam.
Ton
nen i bankenss externa kom
mmunikation
n ändras, blirr kärvare, krishoten beskkrivs. Budska
apen får
ett ö
ökat trygghettsinnehåll. Nyemissionen
N
n motiveras med
m att bank
ken, för närvaarande har en
e sund
finaansiell ställning, men efte
ersom kapitallmarknadern
na är så volattila och de ekkonomiska utsikterna
u
så o
osäkra vill ma
an stärka den
n finansiella ställningen. Och den fjärde novembeer, först av allla,
ansö
öker Swedba
ank om att de
elta i regeringgens garantiprogram. Da
agen efter koommer beske
ed om att
en n
ny VD utsettss, Mikael Wo
olf. Därmed kkan man säga
a att akutfase
en för bankeens förtroend
dekris
och kriskommun
nikation är över.
ö
Sweedbanks ledn
ning, VD och styrelseordfö
förande, har uttryckt
u
i rättt tydliga ord
dalag i
årsrredovisninga
ar att bankens problem deelvis kan sky
yllas på media
a. Jan Lidén skriver i
årsrredovisningen 2008: ”som
m den bank m
med flest kun
nder i Sverig
ge kom Swedbbank i centru
um för
en o
omfattande medial
m
uppm
märksamhet. B
Banken fick i någon mening symbolissera den allm
männa
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förtrroendekris som utgjorde fortsättninggen på den fin
nansiella krissen i Sverigee”. Även ordfföranden
i sittt ordförandeeord är inne på
p samma teema: ”Ett särsskilt skarpt ljjus kom att rriktas mot Sw
wedbank
som
m den ledandee banken på sina hemmaamarknader. Genom den intensiva meedieexponeringen
und
der hösten sk
kapades en misstro
m
mot b
banken och ku
under kände
e oro”.
Det är i sak ingeen felaktig be
eskrivning. B ankens stora
a kommunika
ativa problem
m blev media
a.
Orsaakssamband
den till denna
a negativa up
ppmärksamh
het, skulle beh
höva en djuppare analys. Men
M att
det sskulle bero på
p att ”Swedb
bank var den
n bank med flest
fl kunder”, eller ”som d
den ledande banken
på ssina hemmam
marknader” framstår
f
som
m ett förneka
ande av att Sw
wedbank ockkså var den bank
b
som
fick störst probleem och att ko
ommunikatioon och transsparens hade
e varit bristfäälliga för att åtgärda
å
prob
blemen före krisen.
k
Bristande transpaarens och inttegritet blir därmed
d
faktoorer som bidrog till
ökatt misstroend
de.
Vi vvill också lyfta
a fram legitim
miteten som ett förtroend
debekymmerr, utan att gööra någon dirrekt
anallys. Flera av våra sagesm
män har prataat om att kun
nderna inte riiktigt kände iigen sin gam
mla trygga
sparrbank. Det fa
anns således ett legitimiteetskapital i Swedbanks
S
rö
ötter i sparbaanksrörelsen
n och
lanttbrukarrörelssen, ”småfolk
ket” som had
de nära relatiioner med sin
na kontor. Biilden som de
en mest
”jord
dnära” bank
ken med stark
k lokal förankkring gick in
nte riktigt iho
op med den n
nya av tillväx
xt i
lovaande länder i Baltikum occh Ukraina ooch Ryssland. Att ledningen kommuniicerade tillvä
äxt och
expaansion och fö
ör litet legitim
mitet i de gam
mla värdena
a i de viktigasste målgruppperna, kan va
ara en
slutssats.
Men
n vi vill ändå ta ledningen
ns beskrivnin
ng av mediass roll för bank
kens problem
m på allvar. Den
D
sätteer onekligen
n sökarljuset på
p medias aggerande i krislägen, vilket vi tidigare bberört.
Med
dieforskningeen lär oss attt media påveerkar percepttion och tolkn
ningsramar iinte bara som
m
bevaakare utan so
om medaktörer i vissa skkeenden. Krisshot är typisk
ka sådana däär medias mö
öjligheter
till m
makt över mä
änniskors up
ppfattningar om vad som
m händer ökarr dramatisktt. Att medias
agerrande i lägen
n av krishot måste
m
diskuteeras betydlig
gt mer är en övergripande
ö
e lärdom av den
d
periiod vi underssöker. Att media gjorde llivet svårt förr ledningen är
ä inget att föörneka. Prob
blemet är
kansske snarare att
a media kan
nske borde h
ha gjort livet svårare för ledningen lån
ngt tidigare.
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HAND
DELSBANKE
EN

Han
ndelsbanken valde en låg profil och attt begränsa den
d egna kom
mmunikation
nen under he
ela
finaanskrisen. Ing
gen särskild krisgrupp faanns tillsatt och
o kommun
nikationen vaar reaktiv sna
arare än
proaaktiv. Banken
n agerade so
om om den in
nte berördes av finanskrissen annat än
n indirekt. Det
D var
ocksså bilden som
m förmedlades i media reedan i samba
and med pressentationen aav kvartalsra
apporten
för d
det tredje kvartalet 2008
8. Dagens Ind
dustri valde rubriken
r
”Vi påverkas intte” efter VD Per
P
Bom
mans framträ
ädande på prresskonferen sen. Boman
n kommenterrade den likvi
vida situation
nen med
att b
banken kund
de frigöra 250
0 miljarder kkr inom 24 tiimmar.
Han
ndelsbankenss kvartalsrap
pporter var övver huvud ta
aget lågmälda
a i tonen, inn
nehöll få
värd
deomdömen och presente
erades med eett närmast kameralt
k
ton
nläge. Siffrorrna fick tala för
f sig
självva.
Kom
mmunikativt var det ett sttarkt kort attt Handelsban
nken inte delltagit i eller m
mottagit några
statlliga stödåtgä
ärder i samba
and med den
n tidigare fina
anskrisen 1990-91. Även om banken tidigt
dekllarerade att man
m delade regeringens
r
ooch myndigh
heternas syn på finanskriisen och ställlde sig
bako
om de olika åtgärderna
å
så avsåg man
n inte att ta em
mot ett stöd man inte beh
hövde denna
a gång
helleer. Banken valde
v
att vare
e sig delta i reegeringens garantiprogra
am eller utnyyttja de faciliteter
som
m Riksbanken
n ställde till marknadens
m
förfogande.
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Ban
nken blev ock
kså ensam av
v de fyra storaa bankerna att
a inte aviserra någon nyeemission und
der
finaanskrisen. Ha
andelsbanken
n undgick i sstor utsträckn
ning spekula
ationer i med
dia om
kred
ditförluster, likviditetspro
l
oblem, kapittalbrist och emissionsrykt
e
ten.
Han
ndelsbankenss situation occh kommuniikation skapa
ade dock en friktion
f
melllan Handelsb
banken
och övriga bankeer samt även
n de berörda myndigheterrna. Handellsbanken irriiterades när
myn
ndigheterna i sin kommu
unikation talaade om ”de fy
yra storbank
kerna” som en
n enhet och inte
i
skiljjde ut Handeelsbankens re
elativt starkaare position bl
b a vad avså
åg befarade kkreditförluste
er och
likviiditetssituatiionen. Som framgått
f
av rredogörelsen tidigare (sid
d 33) sände bbanken den 19
septtember 2008
8 ut en särskiild pressreleaase där man indirekt pole
emiserade m
mot
Finaansinspektio
onens rapport om stabiliteetsläget i ”dee fyra svenska storbankerrna”. Hande
elsbanken
hade fått frågor från investerrare om desss situation occh var därför noga med attt påpeka attt man
hade en försumb
bar utlåning i Baltikum ooch ensam sv
varade upp mot
m en tredjed
del av den
kapiitalbuffert so
om de fyra stora bankern
na tillsamman
ns angavs ha.
Övriiga banker sa
amt även Fin
nansinspekti onen och Rik
ksbanken var tidvis uppeenbart irriterrade över
att H
Handelsbank
ken ansågs dra fördel av d
det prekära läget
l
för vissa av konkurrrenterna och oblygt
sökaa locka nya kunder
k
till ba
anken. Som fframgått av tidigare
t
redo
ogörelse (sid 39) kom dett till en
skärrmytsling meed Finansinspektionen i ssamband meed krisen för Kaupthing B
Bank, vilken
Han
ndelsbanken ansågs explo
oatera i eget intresse. Ba
akgrunden va
ar de befarad
de svårighete
erna för
sparrare att få ut medel som var
v placeradee i högräntekontot Kaup
pthing Edge,, och där
Han
ndelsbanken erbjöd sig be
evilja tillfälliiga räntefria lån, ett erbju
udande man fick dra tillb
baka.
Rikssbanken var också uppmärksam på teendenser vad
d man upplev
vde som illojjalitet bland
bank
kerna mot deet finansiella
a systemet soom helhet, occh som beskrrivits tidigaree tog man iniitiativ till
ett m
möte med ko
ommunikatio
onsansvarigaa för alla bank
ker, där även
n Handelsban
nken deltog.
Det finns dock en
e utpräglad försiktighet h
hos Handelssbanken, som
m ”sitter i väggarna” när de
et gäller
sam
mverkan med sina huvudk
konkurrenterr. Handelsba
anken menarr att ett gemeensamt upptrrädande
kan uppfattas so
om konkurrensbegränsan
nde och ge nä
äring till olig
gopoldiskussiioner.
Mott den bakgrunden är det en
e delikat baalansgångför såväl Hande
elsbanken soom övriga ban
nker att
slå vvakt om bank
kernas fria konkurrens, ooch strävan att
a upprätthå
ålla ett betaln
ningssystem där alla
sam
mtidigt är beroende av varrandra.
Han
ndelsbanken fick en stor och
o spontantt tillströmnin
ng av kunderr, särskilt i köölvattnet på den
inteensiva medierrapportering
gen under höösten 2008 . Banken anså
åg sig hålla en
n medvetet låg
l profil
och undvek att dra
d fördel av sin relativt ssett starka po
osition inklussive utmärkeelser som ”Årrets
Ban
nk” av tidning
gen Privata Affärer
A
2009 , vilket man under andra
a förhållandeen sannolikt hade
h
utnyyttjat mer i marknadsföri
m
ingen.
Den
n kommunika
ativt svåraste
e frågan för H
Handelsbank
ken var debattten om bolåånemarginale
erna och
påsttåendena i media
m
att ban
nkerna ”skod
dde” sig på ku
underna. Därr var man i saamma situattion som
de ö
övriga svensk
ka bankerna och fick bem
möta de beräk
kningar av marginalutvec
m
cklingen som
m spreds i
med
dia.
( So
om redogjortss för tidigare
e har Handelssbanken valtt att inte med
dverka i denn
na studie varrför
slutssatserna ova
an är baserad
de på informaation utan Handelsbanke
H
ens aktiva m
medverkan)
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