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S
ammenlignet med mange an-
dre land er det et særlig kjen-
netegn ved norsk banksektor

at lokale sparebanker
står relativt sterkt. Det til
tross for at de konkurre-
rer med langt større for-
retningsbanker. De nor-
ske sparebankene er
interessante fra et forsk-
ningssynspunkt siden de
i utgangspunktet ikke er
profittmaksimerende. I
forretningsbanker har
aksjonærene den formel-
le makt, og de har også
rett til å få utbetalt over-
skuddet i banken. I de
selveiende spareban-

kene, derimot, er det ingen som har
kontraktsmessig krav på overskud-
det fordi disse bankene formelt sett
ikke har eiere. I stedet er det ban-
kens innskytere og lokalt politisk
utpekte personer som, sammen
med representanter for de ansatte,
sitter i sparebankens styrende orga-
ner. Det er altså i høy grad bankens
kunder som i prinsippet har den
formelle makten i banken, mange
innskytere er jo også låntakere. Men
det er ingen eksterne eiere som har
noe formelt krav på det overskud-
det banken oppnår. Derfor er nor-
ske sparebanker eksempler på det
man kaller «stakeholder»- eller
interessentorienterte virksomhe-
ter—de styrende organene er kon-

struert for å ivareta interessene til
kundene og lokalsamfunnet gene-
relt. Vi ser da også at ledelsen i nor-
ske sparebanker ofte understreker
bankenes lokalansvar når de uttaler
seg i media. 

Blant økonomer som forsker på
«corporate governance», finner
man ofte en uttalt skepsis overfor
eierskapsformer hvor representan-
ter for forskjellige interessegrupper
sammen sitter med makten, og
hvor virksomheten ikke har et klart
mål om profittmaksimering.
Argumentet er at det er vanskelig
for et styre å samarbeide hvis med-
lemmene har forskjellige og even-
tuelt motstridende interesser.
Dersom styret er splittet og mang-

«de norske
sparebankene
er interessante
fra et forsk-
ningssyns-
punkt siden 
de i utgangs-
punktet ikke er
profittmaksi-
merende»

Graden av tillit og samarbeid i lokalsamfunnet har innflytelse på sparebankenes

overlevelsesmuligheter som selvstendige enheter. Det viser et arbeid av forskere fra
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Sosial kapital kan
påvirke norske
sparebankers
evne til å overleve
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ler handlekraft, ender det ofte med
at ledelsen får den reelle makt og
styrer etter sine egne interesser.
Mens det er rimelig enkelt for aksjo-
nærer å bli enige om at et foretaks
formål er å maksimere overskud-
det, så er det mer uklart hva som
egentlig er formålet i et fortak hvor
ingen kan gjøre krav på overskud-
det. Ivaretakelse av kundenes og lo-
kalsamfunnets interesser er på
mange måter et vagt begrep.
Overskuddet har en tendens til å bli
pløyd tilbake i virksomheten, og det
kan føre til at kapitalen brukes til
formål som er ulønnsomme. Derfor
mener mange økonomer at interes-
senterorienterte virksomheter lett
blir inneffektive og på sikt dermed
blir utkonkurrert av profittdrevne
konkurrenter. 

Med dette som bakgrunn startet
vi et forskningsprosjekt for å finne
ut hvorfor de norske sparebankene
tilsynelatende er i stand til å overle-
ve konkurransen fra forretnings-
banker når «stakeholdermodellen»
har så mange åpenbare problemer.
Vi så først og fremst på hvordan de
rene sparebankene kan overleve.
Med rene sparebanker mener vi
sparebanker som ikke har utstedt

egenkapitalbevis (tidligere grunn-
fondsbevis), og hvor det dermed
ikke er noen eksterne eiere som har
krav på bankens overskudd. Når vi i
denne artikkelen bruker ordet spa-
rebank, tenker vi på en ren selv-
eiende sparebank uten egenkapital-
bevis.

Vår hypotese var at den økte kon-
kurransen før eller siden ville føre
til at stadig flere  sparebanker ville
forsvinne. Enten ved å konvertere
til en alternativ styreform gjennom
å utstede egenkapitalbevis, eller ved
å fusjonere med en større spare-
bank. I begge disse tilfellene kan
man argumentere for at spareban-
kens fokus på lokale interesser nød-
vendigvis blir svekket. Enten fordi
eierne av egenkapitalbevis ønsker å
få utbetalt  så stort utbytte som
mulig , eller fordi en større bank
som har hovedkontor utenfor lokal-
samfunnet, sørger for å utvanne
den lokale innflytelsen på spare-
bankens ledelse.

Ut fra dette bygget vi opp et stort
datasett med informasjon om belig-
genhet av alle bankenes filialer i pe-
rioden 1987-2005. Vi observerte
hvilke banker som forsvant i løpet
av perioden og hvilke kommuner

de forsvant fra. Deretter kjørte vi en
statistisk analyse, en såkalt overle-
velses-modell, hvor vi la inn flere
forskjellige forklaringsvariabler.
Blant disse var årlig informasjon
om bankens egenkapitalandel og
forvaltningskapital mål for hvor
mange konkurrerende banker som
var etablert i hver kommune, samt
informasjon om befolkningen i
kommunen knyttet til antall eldre,
gjennomsnittlig utdannelsesnivå,
inntektsnivå og arbeidsløshet.

I tillegg til disse variablene inklu-
derte vi mål for sosial
kapital i hver kommu-
ne. Sosial kapital er et
begrep som stammer
fra sosiologi og beskri-
ver verdiskapende kva-
litative egenskaper ved
et samfunn. Det kan
være tillit mellom bor-
gerne og evnen til å
samarbeide om felles
mål. Sosial kapital opp-
trer i mange forskjellige
former, men et felles-
trekk er at den er verdi-
skapende i den forstand at den mu-
liggjør løsninger som neppe ville ha
oppstått i samfunn med lav sosial

«sosial kapital
er et begrep
som stammer
fra sosiologi og
beskriver verdi-
skapende kvali-
tative egen-
skaper ved et
samfunn»
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kapital, for eksempel at foreldre
trygt kan la barna leke ute uten til-
syn, eller at en person som faller
om på gaten, får hjelp av dem som
tilfeldigvis er i nærheten.
Økonomer har påvist at samfunn
med høy sosial kapital har høyere
økonomisk vekst, blant annet fordi

folk er mer villige til å foreta økono-
miske transaksjoner med fremme-
de til felles gavn. 

I vårt arbeid fremsatte vi en
hypotese om at lokalsamfunn med
en høyere grad av sosial kapital ville
være bedre i stand til å få «stakehol-
dermodellen» til å fungere effek-

tivt. Rene sparebanker i slike lokal-
samfunn skulle ha større sannsyn-
lighet for å overleve. Vi forestiller
oss at folk i de styrende organer i
bankene ville være dyktigere til å
samarbeide om felles mål til tross
for ulike interesser, fordi alle er en-
gasjert i lokalsamfunnet. Derfor
tror vi også at ledelsen i slike ban-
ker er bedre til å drive banken på en
måte som kommer lokalsamfunnet
til gode. Det oppstår en slags impli-
sitt kontrakt mellom banken og lo-
kalbefolkningen: banken tenker på
lokalsamfunnet, og til gjengjeld
støtter lokalbefolkningen opp om
banken. 

Man kan ikke observere sosial ka-
pital direkte. Derfor brukte vi diver-
se indirekte mål som er brukt andre
steder i litteraturen, blant annet et
mål for graden av tillit mellom inn-
byggere fra World Values Survey, et
mål for støtte til frivillige organisa-
sjoner (donasjon pr. innbygger i TV-
aksjonen), samt et mål for det
gjennomsnittlig antall  lokalavisa-
bonnementer i hver kommune.

Analysen viste at alle tre mål
hadde signifikant statistisk forkla-
ringskraft, dvs. graden av sosial ka-
pital i lokalsamfunnet påvirker
hvorvidt sparebankformen er i
stand i å overleve, etter at vi har tatt
hensyn til den del av overlevelses-
sannsynligheten som er forklart av
befolkningstrekk som alder- og inn-
tektsfordeling, samt andre forkla-

Note til figuren: Grafen viser dødssannsynligheten i 1987 som funksjon av
nivået på sosial kapital, målt ved det gjennomsnittlige antall lokalavisabon-
nementer pr. husstand i de kommuner banken hadde filialer. Rød linje er en
bank med egenkapitalandel tilsvarende gjennomsnittet for bankene i data-
settet. Blå linje svarer til en egenkaptalandel lik den laveste i datasettet, og
grønn linje svarer til en egenkapitalandel lik den høyeste i datasettet. 
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ringsvariabler. Våre resultater er il-
lustrert i figuren. Den viser at en
sparebank med gjennomsnittlig
egenkapitalandel (rød linje) som be-
fant seg i kommuner med lav sosial
kapital (få abonnerer på lokalaviser)
i 1987 (startåret for analysen), hadde
en sannsynlighet for ikke å overle-
ve, eller en dødssannsynlighet, på
nesten 20 prosent, mens en spare-
bank som var lokalisert  i kommu-
ner hvor husholdningene i
gjennomsnitt abonnerte på mer
enn én lokalavis, hadde en døds-
sannsynlighet på under ti prosent.
Analysen viste dessuten at den for-
klaringsvariabelen som hadde 
størst betydning for bankenes sann-
synlighet for å overleve var – ikke
overraskende – bankens egen-
kapitalandel. Således viser den blå
linjen i figuren de tilsvarende døds-
sannsynlighetene for en bank med
meget lav egenkapitalandel og den
grønne linje en bank med meget
høy egenkapitalandel. Det fremgår

tydelig at sosial kapital ikke betyr
noe hvis banken er høyt kapitali-
sert, men kan bety ganske mye for
banker som opererer med lav egen-
kapital. 

En tilleggsanalyse viste tenden-
ser til at sparebanker i områder
med høy sosial kapital opererer
med lavere rentemargin, gir mer fra
gavefondet, har lavere utlånstap
samt lavere avkastning på forvalt-
ningskapitalen.

Våre analyser viser imidlertid
ikke på hvilken måte sosial kapital
påvirker bankenes virksomhet.
Dataene våre  kan heller ikke fortel-
le nøyaktig hvordan lokalt engasje-
ment og samarbeid i styret påvirker
beslutningene som tas av banken. 

Selv om sosial kapital langt fra er
den eneste eller den viktigste fak-
tor, og selv om det er mange andre
forhold som vil påvirke sparebank-
enes overlevelsesmuligheter frem-
over, så tyder våre resultater på at
menneskelige og sosiale relasjoner i

lokalsamfunnet,
som tillit og
evne til samar-
beid, kan være
med  på å under-
støtte virksom-
heten for bedrif-
ter med alterna-
tive styreformer.
Det er interes-
sant at lokalsam-
funnets ressur-
ser på denne måten kan være med
på å skape grobunn for økonomisk
velstand.. 

Hele forskningsrapporten  med
tittelen «Social Capital and the
Viability of Stakeholder-Oriented
Firm: Evidence from Norwegian
Savings Banks» kan fritt lastes
ned fra
:http://papers.ssrn.com/sol3/pa
pers.cfm?abstract_id=1344495
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«tillit og evne til
samarbeid, kan
være med  på å
understøtte virk-
somheten for be-
drifter med alter-
native styreformer»
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