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Erfarenhet (ett urval)

Magnus Olsson (f. 1971-11-08)

2008–nuvarande
VD

Dalslands Sparbank

Mellerud

• Sedan 2008 har Dalslands Sparbank ökat affärsvolymen från c:a 4 Mdr SEK
till c:a 16 Mdr SEK.

• Genomförde förvärv av tre kontor från Swedbank som innebar att Dalslands
Sparbank bildades (tidigare Nordals Härads Sparbank).

• Lönsamheten har ökat från ett operativt resultat om c:a 20 mkr 2008 till c:a 50
mkr 2019.

• Handleder löpande doktorander och är gästföreläsare på Handelshögskolan i
Göteborg samt ytterligare någon högskola.

2003–2009

Handelshögskolan i Göteborg

Göteborg

Universitetsadjunkt/Doktorand

• Forskade och undervisade (och gör så i viss utsträckning fortfarande) kring

effekter av finansiella regelverk samt effektivitet och modeller för utvärdering
av prestation i finansiella företag.

• Doktorerade parallellt med mina åtaganden som ekonomichef (se nedan).
• Initierade och genomförde flera utbildningar för styrelser och ledningsgrupper
som varit välbesökta och genomgående fått mycket höga kursutvärderingar.

• Är föreläsare vid utbildningar i ekonomi (finansiell ekonomi, riskhantering
samt ekonomisk teori) och kring bankregelverk.

• Disputerade i oktober 2009
1997–2008
Ekonomichef

Nordals Härads Sparbank

Mellerud

• Byggde upp en decentraliserad ekonomifunktion från grunden
• Utvecklade flera ekonomiska systemstöd som används i olika banker
• Ansvarade för många större projekt i verksamheten, såsom t.ex Basel II
regelverket

• Ansvarade för regelefterlevnad och riskkontroll i verksamheten
Utbildning (ett urval)

2003-2009
Handelshögskolan i Göteborg
Ekonomie doktorsexamen

Göteborg

1994-1998
Handelshögskolan i Göteborg
Ekonomie magisterexamen med huvudämne handelsrätt

Göteborg

1994-1996
Mälardalens högskola
Ekonomie kandidatexamen med huvudämne företagsekonomi

Västerås

Publicerat

• Financial crisis and bank profitability (2010) with Ted Lindblom and
Magnus Willesson The European Association of University Teachers of
Banking and Finance, Bangor University, Great Britain

• Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar – En analys av
sparbankernas värdeskapande på den avreglerade bankmarknaden i
Sverige (2009) Doktorsavhandling, BAS förlag, ISBN 978-91-7246-283-0

• Operational Risk under the Basle II Capital Adequacy Framework (2008)
with Ted Lindblom and Magnus Willesson The European Association of
University Teachers of Banking and Finance, Porto, Portugal.

• Bank Capital and Loan Pricing - Implications of Basle II (2007) with Ted
Lindblom in Molyneux and Vallelado "Frontiers of Banks in a Global
Economy", Palgrave Macmillan, ISBN 978-02-305-25-689

• Finansiering - lärobok (2006) med Karl Olsson, Studentia förlag, ISBN 877681-021-6

• Finansiering - övningsbok med facit (2006) med Karl Olsson, Studentia
förlag, ISBN 87-7681-022-4

Uppdrag (ett urval)

•

Medlem i referensgrupper vid bl.a. Finansinspektionen för nya och förändrade
regelverk inom bankområdet,

•

Ansvarar för och undervisar på ett stort antal utbildningar för näringslivet.
Utbildningarna har huvudsakligen hållits i regi av Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet och/eller Sparbankernas Riksförbund och har behandlat
finansiell ekonomi, ekonomisk teori, prestation och lönsamhet samt regelverk i
banker. Utbildningarna har genomgående haft mycket höga betyg och vitsord.

•

Varit engagerad som föreläsare på ett mycket stort antal utbildningar och
seminarium. Exempel på uppdragsgivare är KPMG, Ernst & Young, IBC
Euroforum samt ett stort antal enskilda banker.

•

Styrelseledamot i Swedbank Estonia AS

•

Svensk representant i European Savings Banks Group, Prudential and
Supervision Committee. Lobbyorganisation för kommande regelverksfrågor för
banker på EU-nivå.

•

Medlem av Advisory board, European Banking Institute, Europeiskt institut
för bankforskning och forskning avseende bankregelverk med bas i Frankfurt.

•

Representerat sparbankerna i samarbetet med Swedbank i ett flertal frågor som
berör Treasury, Försäkring, Hypoteksutlåning och internräntor mm.

•

Ordförande i IT-styrgrupper för flera system inom Swedbank och
Sparbankerna.

•

Tränare i IF Viken (flickfotboll) och Melleruds IBK (innebandy herrar), båda
avslutade.

Personligt

Jag är gift, har två barn och bor på gård i Tydje i Åmåls kommun.

Intressen

Jakt, fiske och idrott.

