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ation hela tid
krisstämpeln
tt svara på m
r dock medve
media krymp
 krisen ett on

ommunikatio
ckling och up
 om en komm
ktiga aktörer 
te bara trovä
r i effektivite
katörerna ing

r i ledningen
a på” kommu

brister i beslu
as emot i olik
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ed kompeten
ara oerhört v

konkreta exem

kation mycke
ktiviteter förb
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n erbjuda vik
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pande överva
onsresursern
ngar vad gäll
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 är media svå
mer som prio
de systemvikt
rade efter Le

äckligt med r
kså läggas de
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n, när ledning

medias frågor
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nödigt stort s
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mmunikation
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samverk
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myndigh
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kerna h
istande 
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a världar. Ba
vad, när och 
gärdar den fin
gsbudskap. D
a mellan de o

 hel del uppf
 Riksgälden 
temkritiska e

kerna och de 
gra undantag

två skilda up
n.  Myndighet
nvisning till r
sin sida poän
smitta dem m

t är ett proble
n”, både före o

mets stabilit
agd hos Fina
os våra fyra s
onen. Myndi
Vi noterar ock
n under perio

ngen pekar p
viktiga aktöre
kan och koor

mpelvis överv
heter och ban
n gör, tänker
ingar. Riksba
nicera under
väl de offent
ersta målgru
elsen”, som R

 samverkan s
ttningar för b
oblematisk un
rening. Därem

ade svår
 samverk
nkerna blev k
krisen på. En
arenan och d
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på vilket sätt
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Dessa olika pe
offentliga sys

fattningar som
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 offentliga kl
g ska vi tilläg

ppfattningar 
ternas företr
riskerna för a
ngterar hur o
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em att banke
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nsinspektion
stora stabilit
gheterna blir
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oden. 

på ett behov a
ernas  stabili
rdination är s
vakare och de
nker på ett m

r göra, dela p
ank och Fina
r en kris (me
tliga organen
pp). Man bö

Riksbanksche

som förbered
bankernas ko
nder periode
mot är det pr

rt med ”
kan priv

krisens ”slagp
n kommunik
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ränade för en
t de kan kom

pporteringscy
erspektiv spe
stemvårdand

m använder 
nspektionen.
nget, även på
larade krisko
gga. 

 om hur bank
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olika riskläge
nks krisstäm

erna saknar e
rishot, trots d
lika kommun
nen och Riks
tetskritiska b
r subjekt och
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av en plattfo
itetsskyddan
svårt att åsta
e övervakade

mycket bättre
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ansinspektion
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ör kunna enas
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ommunikatio
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mmunicera av
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ommunikatio
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nikationen om
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chförening, B
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e sätt kunna 
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n bör veta oc
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ngves kallar 
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n skulle ocks
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an något av et
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ga nivåer, gör
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förväntas ber
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r ständigt jäm
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erätta om solv
 ”storyn” och
ll ett kollekti

gen, inte delt

cy för de 
a organisator

n det vara olä
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där blev en sl
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ra aktörer eft
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isar att de pr
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ligt vår meni
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nikatör besitt

ckså att webb
ig fick fram i

god nytta av s
witter.  Använ

ke på internet
teringsteam 
a snabba, kre

beredelserna
rmation. 

utveckling av 
sätt att få ”at
kar bita på fö
 kostnadseffe

randras hand
tieägare. Ban
dare och en b

n enskilda ba

era i rea
tion och
en är det i sä
vanliga tider

nterna intran
organisation
snabbt visa h
ags stomme 

gsgarantin.se
tersom de fic

rivata aktörer
ta aktörerna 
r. De har ock
riskommunik
å hemsidorn

 att webbans
ing är detta e
 effektivt kräv
ter.  

ben gav möjl
i media. Få h
sitt sociala ny
ndningen av 

tkommunika
 komplettera
eativa och eff

a kan ingå för

 webbplatser
ttention”  är a
öretagslednin
ektivt sätt att

dlande. Varje
nkföreningen
bättre källa v

anker. 

altid – se
h medver

ärklass mest 
r och i kristid

äten kom att
nen och den v
handlingskra
 i utbudet dit

e är ett bra ex
ck en plats at

rna är bättre
 har överlag 

kså fler webbp
kation via we
a.  

svarig inte de
en för låg siff

ävs också viss

ligheter till fö
hade under k
nyhetsrum dä
v sociala med

ationens bety
as med webba
fektiva lösnin

rberedda ”kr

r och intranä
att bevaka va
ngar. Att jäm
t få kunskap 

e aktör har si
n skulle sann
vad gäller inf

e över w
rkan i so
 lovande och
der. 

t bli en effekt
vägen indirek
aft på interne
t man kunde
xempel på de
tt hänvisa (lä

e rustade för 
 en högre tek
platser på ol
ebben var in

eltog i krisha
fra med tank
sa specialistk

ördjupningar
krisperioden h
är man kan fö
dier har däref

ydelse rekom
ansvariga. Sp
ngar att nå u

riswebbar” el

ät kräver resu
ad andra gör

mföra och leta
 och idéer til

in roll och st
nolikt uppfatt
formation om

webbar, b
ociala m
 utvecklingsb

tiv kanal främ
kt till kunder
et är viktigt i 
 hänvisa intr

etta. Denna w
nka) till som

 information
knisk standar
ika språk att
te överallt go

anteringsgrup
ke på potentia
kunskaper so

r och förklari
hunnit satsa 
ölja bankeko
fter ökad exp

mmenderar vi
pecialistkuns
t till så mång

ller annan fö

urser och led
r på webben, 
a efter ”Best 
l förbättringa

tår till ansvar
tas av media 
m bankernas

bevaknin
medier 

bara mediet 

mst för att sn
r och allmän
 en kris och a
resserade. 
webbplats ble

m svarade på 

nsgivning på w
rd och ett dju
t arbeta med 
od. Det tog ti

ppen om en 
alen i mediet

om inte nödv

ringar som 
a på sociala m
onomerna via
plosionsartat

i att kompete
skaper behöv
ga som möjli
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dningens förs
 gärna konku
 Practice” är 
ar.  
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oendefallet. 

st handlar om
vara genomfö
att det är oge
för avsikt att 

om du inte ha
vi säger. För

har vi gjort d

berättelse må
de medier som
världens mes
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perativt att e
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ed praktiskt 
anken menar
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 möjligt är vi
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enomförbart
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ar full visshe
r det är i leve
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et är inget jag
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äste. Vi valde 
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uster dotterb
derbanker. P

r det gäller tr
statera att al
tikum-riskern
le, i rätt orga
 Det hade ka
 vore kanske

e så bra ut. In
bilitetsrappor

frågan om de
med problem
 åtgärderna, 

r det gäller st
nar att delar 
bilitet blev su
ning, till slut 
ssmeddeland
 slutsatsen är
sstester. Ban

ditförlustern
ledas till den
svenska bank
kernas kapit

ärder idag en
redsställande

ta måste för 
r riktigt bra. M
ra åtgärder s
tor sen flera m
tånd i det fin
rekt innebörd
gare skådade

 är möjligt at
ansiella system
 inte förklara
 andra institu
 vi intervjuar

m en kris… oc

 är möjligt at
blematiken m

e är någon far
e förtroende f
der armarna s
ro för att våg
kra på att ban

bankerna i Ba
På sätt och vis

ansparensen
llt fanns där 
na, signalen 

anisation. De
anske varit bä
e att skriva et
nnehållsmäss
rterna. Men u

et inte skulle 
men. Förtroen
 kommunicer

abilitetsrapp
av den probl

uccessivt än m
 en svårbegri

de den 26 nov
r att: ”de sve

nkernas lönsa
a låga i ett hi

n internatione
kernas låntag
talsituation o
n förutsättnin
e”. 

 de flesta läsa
Men samtidi
skulle system
månader tillb

nansiella syst
d och beskriv
e stödsummo

tt det finns n
met i ett läge
ats tillräcklig
utioner fund
r företrädare 
ch det är svår

tt det finns e
mycket kort: 
ra att det ska
för att system
skulle jag och
ga bete oss no
nkerna komm

altikum så sm
s har Sverige

n före krisen 
i våra stabili
 gick inte fram

et lästes en da
ättre från vår
tt offentligt b
sigt kanske d
uppmärksam

 skapa en oro
ndeskapande
rade samtidi

porterna har 
lematiken för
mer svårtolka
iplig innebör
vember 2008

enska banker
amhet har m
istoriskt pers
ella finansiel

gare ha goda 
och motstånd
ng för att stab

are förvisso v
igt måste ju r

met braka iho
baka? Hur ka
temet råder s
vning att det
or till banker

någon bra och
e där media o
gt. Har vårt r
dera igenom s

 både på den
rt att få ihop 

n lösning i at
 Ja, det finan
a braka samm
met verkligen
h andra bete 
ormalt. Vi vå
mer att lever

måningom gj
e burit upp B

 är Stefan Ing
itetsrapporte
m. Det blev f
ag av ett anta
r sida, med n

brev till en ba
det kan vara s
mhetsmässig

o kring bank
e transparen
igt.” 

 vi tidigare ly
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at i Riksbank
rd. Det framk
8. Bankernas

rna har en fo
minskat något

spektiv även
lla krisen har
 förutsättnin
dskraft är god
biliteten i de

vara en myck
rimligen de f
op. Vad är då
kan man egen
stabilitet och
t råder stabil
rna skulle det

h logisk förkl
och allmänhe

resonemang n
stabilitetster

n offentliga o
 med stabilit

tt förklara be
nsiella system
man. Problem
n är stabilt. O
e oss så att de
ågar inte göra
rera, enligt vå
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Baltikum och 

gves självkrit
er, men vi var
för subtilt, oc
al experter o
något annat, 
ank och säga
samma sak s
t skulle det b

erna, säger S
ns kräver allti
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der den akut
kens kommu
kommer särs
s styrka besk
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r hittills varit

ngar att betal
d är Riksban

et svenska fin

ket bra bild a
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ntligen använ
h inte? Är det
itet när förut
t inte råda st
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något mera a
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ch privata si
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Om inte de of
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e de aldrig kl
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, alla nyckelt
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kligt tydliga o
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. Samtidigt ä
rluster som k
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nationens fina
abilitet? Vid v
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 är inte för in

baka till riksb
ves också på 
temkriser i ol
ked när vi ha
att penningp
tillstånden. O

ste vi alltid vi

ves betonar o
t finns mång
ildats tillsam
andra och ha
lle vilja uttry
ndläggande s

mhällsmedbor
dets bästa nä
hålla dig på m
nar oss alla. F

mtliga offentli
osäkerhetern
Men hela de

nna genomlev
tydlig hände
arligt system

n när väl kris
ansinspektio
temets stabili
ssmeddeland
edelbar först
åer att man m
man har obeg
a: ”Vi har be

marbetet dem
dade helt fritt

viktig kontak
lan Riksbank
fonkontakter
a av kommun
etsjournalist

elbundet för 
mmunikation
ssmeddeland
roende. 

nte någon for

bankschefen
 legitimiteten
lika former lä

ar hot mot de
politik och be
Och vi finns 
idmakthålla 

också en ann
ga människor

mmans, jobba
ar väldigt lätt
ycka det så at
samhällskon
rgare oberoe

är en situatio
mattan, om d
Finns inte de

iga aktörer m
na och risker
t systemvikti
va problemen
lse som Lehm

mhot i Sverige

sen står för d
onen och Riks
itet. Det är sa

den om åtgär
åelse för och

måste gå ut m
gränsade res
redskap att s

m emellan ble
t och snabbt 

ktpunkt blev 
ken, Riksgäld
r mellan okto
nikationsleda
ter i dagspres
 erfarenhetsu

n av stabilitet
den förkastas

rskare har sa

n. Förutom tr
n och kompe
ängre än någ

en finansiella
etalningar fun
där som en b
 kompetense

nan dimensio
r i det svensk
at i samma or
t att snabbt o
tt det finns en
trakt som ut

ende på vilke
n vuxit till en

du påverkas a
etta i ett land

medger att Le
rna ökat i öve
iga Finans-S
n tack vare su
man-fallissem
e fanns inte i

dörren med li
sbanken ut m
amma dag so

rderna för att
h en samsyn m
med mycket i
surser för att 
sätta in mer å
ev så intensiv
 mellan oss tr

 de fyrpartsm
den, Finansin
ober och dec
arna på den 
ss, radio och
utbyte. Man n
tsåtgärder. E
s dock av Rik

agt om förtro

ransparensen
etensen. ”Vi h
gon annan. D
a stabiliteten
ngerar, jämn
brandkår ung
en”. 

on av förtroen
ka finanssyst
rganisatione
och smidigt k
n slags, någo
ttrycker förvä
en stol du sitt
n annan och 
av det måste
d så leder kri

ehman-krasc
er ett års tid 

Sverige tycks 
unda statsfin
manget skull
i varningarna

ikviditetsbris
med pressme
om Riksbank
t ge interban
mellan de off
information.
t ta i ut med p
åtgärder om 
vt de komma
re”. 

möten som äg
nspektionen

cember 2008
 offentliga sid

h tv och känn
notifierar var
n tanke om g

ksbanken som

oende: …”tha

ns betydelse f
har funnits se
Det är naturli
n. Vi är ett sla
nt och alltid. 
gefär. Och äv

nde, nämlige
temet som ha
r, samarbeta

komma till ta
orlunda geme
äntningar på
ter. I vissa sit
 större dimen
 du hyggligt 
ishantering o

chen kom som
 har man kom
 ha levt på fö
nanser och st
le kunna fun
a. 

sten den 18 s
eddelanden o
ken och Riks
nkmarknaden
ffentliga aktö
 Syftet är att
problemen o
 det behövs” 

ande månade

gde rum flexi
 och finansd

8. En styrka i 
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ner varandra 
randra när d
gemensamm
m därmed vil
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för förtroend
edan 1668 oc
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Sen kommer
ven om det ä
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ar likartad ut
at länge och v
als och prata 
ensam, uppfa
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tuationer ska
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dra åt samm

ofta till rent s
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örhoppningen
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gera som en 
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om bankerna
gälden har p
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rerna och in
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ch att man g
 är ett ståend

erna att ”all r
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sedan lång ti

det gäller åtgä
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ll markera si
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ch hållit på m
änder sig till 

ngsbolag i sta
r de här udda

är långt mella

och medborg
tbildning och
väl. Ja vi kän
 om problem

fattning om e
svarig 
a du göra någ
u ogillar det 

ma håll för att
sönderfall”. 

och en överra
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n att man sku
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år både 
as och det fin
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Det råder en 

nom dessa på
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et med täta 
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ärder och 
erenser och 
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sgälden och d
kommunikat

arenheterna f
mmunikation
nlig legitimit

ansiella stabil
bekämpning

A och Europa

elst ska man j
och en känne
 ja vi har ett k
dig. På en pr
ora sina peng
ste ge för att 

erige drabbad
s den vanliga
e CDS-sprea
kland mitt un
nan. Det fann
nsidan”. 

hade tre förtr
schen”, fortsä

m kollapsade 
vägagångssät
akut krishot, 
fungerade. 

 ringde Stefa
phört och att 
d in till en pr
ansdepartmen
sgälden har  
temet. Vi och

r det andra fi
rarna, och fö

mmunikation
rknaden, med
anti- och stöd
eringen, Fina

r det akuta ka
 18 septembe
igast. ”Oron 
 allmänheten

r uppfattade 

t fanns en ris
t möjlig. Pers

GÄLDEN  

dess chef Bo 
tionen vid si
från 1990-tal

n är avgörand
tet och komp
litetsläge. Bo

gen inför den
a. 

ju se till att f
er sig tilltala
krishot och v
esskonferens
gar. Mitt sva
 stötta förtroe

des onödigt m
a riskaversion
adar som var 
nder Lehman
ns helt enkel

roendeproble
ätter Bo Lun
 den 18 septe
t som inte fin
 då får man f

an Ingves i Fr
 vi över vägde
resskonferens
netet och Rik
 i princip obe

h Riksbanken

fick vi relativt
ör det tredje h
n med mycket
dia och allmä
dprogram. T
ansinspektion

atastrofhotet
er blev i bred
 var så stor a
n i kommuni

 Riksgälden f

skbild på hög
sonligen trod

 Lundgren ko
dan av Riksb
lskrisen, en g

de viktigt för 
petens och en
o Lundgren fi
n amerikansk

förtroendet in
ad. Vad mång
vi går mot säm
s fick jag fråg

ar var: ja, det 
endet”. 

mycket av en
nen mot små
 alldeles för s
n-krisen och
lt en överskat

em att hanter
ndgren. ”Förs
ember. Där h
nns i vår lags
faktiskt skap

rankfurt och 
e olika lösnin
s på eftermid
ksbanken. Bu
egränsade  re
n hade en eni

t snabbt mas
hade vi Riksg
t olika inrikt
änheten. Sen
ill detta kom
nen, Riksban

t mot likvidit
d mening pro
att vi kunde få
kationens fo

faran och hur

g nivå hos de
dde jag inte a

ommer unde
banken. Han
god kommun
 att stävja kri
n betydelse fö
fick inbjudan
ka kongressen

nte hotas elle
ga av oss i de
ämre tider, m
gan – kan du
t kan jag. Ma

n del felaktig
å valutor i kri
stora samtid

h det fanns et
attning av risk

ra med åtgär
st den akuta h

hade vi inga g
stiftning, för

pa sig de instr

 informerade
ngar internt.
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udskapen de
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gäldspar där 
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n fortsatte de

mmer en kraft
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r hanterade 
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att risken var

er höstmånad
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igt som vi ha
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 insättningar
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as en virtuell
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t sanslöst ege
roendestöran
sbedömning

 att lugna allm
sbanken och 
ona att det sv
bbt förstärka

beretts sedan
ormera och lu
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bevakning b
punkter. 
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än den var un
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sskuldsväxla

edbank. Det f
hedgefonder 
rligare. Och 

dia har makt 
ch vecka in b

esteringsbesl
d var mer neg
 Dagens Indu

sgäldens info
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på budskape
älle…” 

vsett förklarin
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ch en del i ma
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entligen. Men
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mänheten st
 Finansinspe
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ugna med hä
nart kom ock
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entliga och pr
ra eller dålig

örstådd med 
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nder 1990-ta
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ss allvarlig ut

en att Sverige
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ade täckning 
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så täta konta
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m gjorde att S
n jag håller m
va komma ti

tödde sig Rik
ektionen. Bo 
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baka, med fä
änvisning till 
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gt. På våra frå

medias komm
 media försv

alskrisen. Sw
on, dels för a
dja marknade
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red illasinna
ver i ökad or
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 kris och öka

p och därmed
fanns anledni
m etermedia e

ef Marja Lån
tomlands i U

e var stabilt m
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 svenska fina

ngar från fra
arder på kort
et hela lugnad
 i början på o

 berättar Bo 
n skulle göra 
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