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Förord 

 

Jag var under 1980-talet VD för Första Sparbanken, Sveriges största spar-

bank med runt 2000 anställda och 150 kontor, alla i Stockholm och Göte-

borg. Det var en fascinerande +d, bland annat e:ersom den var så turbulent. 

Sparbankerna var nordens största bankgrupp, på många sä� framgångsrik 

men också med stora problem och interna motsä�ningar. Turbulensen 

handlade +ll exempel om hur de stora sparbankerna, inklusive min egen 

bank Första Sparbanken, skulle samarbeta och organiseras. Men det som 

framförallt rörde upp känslor var frågan om sparbankerna skulle kunna byta 

företagsform, konvertera från sparbank +ll ak+ebolag. Det föreslog jag vid 

årsmötet med Svenska Sparbanksföreningen 1986 och blev, bildligt talat, 

kölhalad. Alla var emot. Tre år senare var alla stora sparbanker ak+ebolag, 

och Sparbanksgruppen AB, det som idag är Swedbank, bildad. En metamor-

fos hade inträffat på kort +d. Boken är min bild av vad som skedde under det 

här decenniet. Det blir e� stycke bankhistoria. 

 

Två kapitel i boken är dikterade ”när det hände”, det gör inte texten +ll nå-

gon li�erär upplevelse, men den lever i ordets bästa mening. Tre kapitel är 

analy+ska, genomarbetade texter, och e� kapitel är en lång intervju. En del 

av de�a är +digare publicerat, annat har legat i skrivbordslådan oläst under 

e� par decennier. Jag avslutar med: ”Några högst personliga reflek+oner 25 

år e:eråt”. 
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Vem kan tänkas vara intresserad av en sådan här bok? Ja, kanske några av 

dem som var involverade i processen. Kanske några fd Första Sparbankare. 

Kanske några akademiker, ekonom-historiker med intresse för svensk bank-

historia, eller forskare som sysslar med beslutsprocesser. För det mesta i 

boken handlar om hur stora företag och organisa+oner fa�ar beslut. Kanske 

mina barn, Nina och Andreas, för a� de en gång bä�re skall förstå vad 

pappa, ständigt på jobb eller resa, gjorde under deras uppväxDd. Kanske 

några få andra. Det blir inte så många. Trots allt, det måste man inse, har 

världen lagt det här kapitlet bakom sig sedan länge. Jag kände a� det ändå 

kunde vara värt a� dokumentera min bild av det som hände. 

 

Boken i sin pappersversion finns bara i begränsad upplaga. Däremot kan den 

gra+s laddas ner på min hemsida (www.karlhenrikpe�ersson.se). Där har 

också manuskriptet legat för synpunkter under något halvår. Jag tackar alla 

som läst och tyckt för kommentarerna, och samtalen. 

  

 

  Groveda i februari 2013 

 

 Karl-Henrik Pe�ersson 
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Det en läsare bör veta om sparbankerna  

Sparbankerna som grupp, sparbanksrörelsen, bestod under 1980-talet, den 

period boken handlar om, av e� drygt hundratal sparbanker, de allra flesta 

var små banker, o:a framgångsrika på orten eller i kommunen där de ver-

kade. Orust Sparbank skulle kunna vara arketypen. Den gruppen småspar-

banker svarade sam+digt för bara en mindre del av sparbanksrörelsen. Det 

var istället en handfull mycket stora sparbanker – Första Sparbanken (Stock-

holm/Göteborg), Sparbanken Kronan (sydöstra Sverige), Sparbanken Skåne, 

Sparbanken Norrland etc., som i mi�en av 1980-talet dominerade spar-

banksrörelsen mä� i +ll exempel inlåning, antal kontor, antal anställda etc. 

Första Sparbanken var 1985 Sveriges Kärde största bank alla kategorier. När 

Sparbanken Alfa (Jönköping, Skaraborg, Värmland, Östergötland och Got-

land) bildades 1986 var den av samma storleksordning som Första Sparban-

ken. 

 

Sparbanksrörelsen hade sedan decennier också e� andra ben, ”central-

organen”, centrerade kring två enheter: Sparbankernas Bank respek+ve 

Svenska Sparbanksföreningen, båda i Stockholm. Sparbankernas Bank, spar-

bankernas ”centralbank”, bedrev en stor egen bankverksamhet, och genom 

do�erbolag typ Spintab, Robur, Industrifinans erbjöds sparbankernas kun-

der bolån, ak+efonder, finansbolagsfinansiering, och andra finansiella tjäns-

ter. Svenska Sparbanksföreningen var sparbankernas branschorganisa+on, 

men också, via do�erbolag, en betydande producent av service för de en-

skilda sparbankerna, vik+gast var Sparbankernas Data AB (Spadab). 

 

Sparbanksrörelsen så definierad var vid den här +den, som jag just antydde, 

nordens största bankgrupp. 1987 hade exempelvis ”sparbankskoncernen” 

en balansomslutning på 362 miljarder kronor, och var därmed betydligt 

större än någon av de tre stora svenska affärsbanksgrupperna (SEB, SHB och 

PK-banken).  

 

En sak är vik+g a� förstå. En sparbank är en juridiskt fristående enhet, var 

och en med egen styrelse och ledning. Hade +ll exempel Första Sparbankens 
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 styrelse bestämt något kunde ingen annan inom sparbanksrörelsen över-

pröva det beslutet. Sparbanksrörelsen bestod med andra ord av en fede-

ra+on av suveräna företag, som i sin tur gemensamt ägde och kontrollerade 

centralorganen, Sparbankernas Bank och Svenska Sparbanksföreningen. På 

den punkten var skillnaden stor mot hur affärsbankerna var organiserade. 

SEB-koncernen som exempel var en ägarmässigt sammanhållen enhet. Det är 

lä� at förstå a� i denna strukturella skillnad fanns grogrunden för många av 

de problem som kom a� diskuteras så intensivt inom sparbanksrörelsen un-

der 1980-talet, och som den här boken kommer a� handla om. 

    En y�erligare sak är vik+g a� känna +ll. 

 

En sparbank är en sparbank 

Sparbank som företagsform är unik. Den skiljer sig från ak+ebolaget, den 

vanligaste företagsformen, alla affärsbanker är ak+ebolag, där det finns 

ägare och vinsten kan delas ut. En sparbank saknar ägare och är icke-

vinstutdelande, och påminner i det avseendet om en NPO (Non Profit Orga-

niza+on). Verksamheten styrs istället för av ägarna på en bolagsstämma som 

hos ak+ebolaget, av e� antal huvudmän på e� huvudmannasammanträde. 

Huvudmännen utser sparbankens styrelse. 

Sparbank som företagsform blev en infekterad diskussionspunkt inom spar-

banksrörelsen under senare delen av 1980-talet. Den löstes upp genom 

bildandet av Sparbanksgruppen AB 1989. Den prak+ska innebörden var a� 

alla större sparbanker konverterade +ll ak+ebolag. 
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Kapitel 1 

Historien om hur Första 

Sparbanken kom �ll 
 

  

Det här är historien om hur Första Sparbanken kom "ll. Den omspänner "den 

från det a� tanken föddes vid en middag på Operakällaren i mars 1981 fram 

"ll det slutgil"ga beslutet e� drygt år senare. 

 

Bildandet av Första Sparbanken var inte vilken händelse som helst. Det var 

den näst största bankfusionen i Sverige under e*erkrigs"den. I e� slag bilda-

des Sveriges ,ärde största bankkoncern. Och det var ny� också i meningen 

a� det bildades en storstadsbank med hela sin rörelse, med 2000 anställda 

och 150 kontor, koncentrerad "ll Stockholm och Göteborg. Dessutom, och 

vik"gast i det här sammanhanget, rörde det om i sparbanksgrytan mer än 

något annat i modern "d. Första Sparbanken blev det jäsämne som sa�e 

igång den nödvändiga strukturprocessen. 
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Historien skrevs ned i omedelbar anslutning "ll a� den formades. Det första 

avsni�et, ”Tanken på en ny storstadssparbank tar form”, som beskriver "den 

från Operakällarmiddagen i mars 1981 fram "ll det a� Sten Walberg, den 

legendariske och mäk"ge chefen för Bankinspek"onen, informerades och gav 

klartecken i februari 1982, skrevs i juni 1982. Det därpå följande avsni�et, 

”Två hek"ska februariveckor”, som beskriver en intensiv händelsekedja under 

e� par veckor i februari 1982, skrevs så nära inpå man kan komma, sönda-

gen den 28 februari. Och det avslutande tredje avsni�et, ”Anteckningar från 

"den från publicering fram "ll beslut”, som täcker perioden 1 mars-20 april 

1982 skrevs "vecka för vecka". Språket har på några ställen förbä�rats. Upp-

repningar har eliminerats. Några få stycken har tagits bort, på sin höjd e� 

par sidor. Knappast några väsentliga ändringar har alltså gjorts i det ur-

sprungliga upplägget och i de ursprungliga formuleringarna. 

 

Det som står inom klammer [], och det gäller även för senare kapitel, har 

kommit "ll för den här boken. Det handlar uteslutande om förklarande text, 

o*ast om vad de personer som nämns i texten har för bakgrund eller roll i 

sammanhanget.  
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Tanken på en ny storstadssparbank tar form     

Den 24 februari 1981 skrev Roland Duvebäck [VD för sparbanken i Malmö] 

en inbjudan +ll en ny storstadssparbanksträff den 12 mars, denna gång i 

Stockholm trots a� Malmö var värdar. 

 

Vi träffas på Operakällaren, verandan, kl 19.00 för a� aväta en spartansk 

sparbanksmål+d. Däre:er skall vi försöka +llfredsställa åtminstone våra 

musikaliska lustar genom a� lyssna på The Pasadena Roof Orchestra på 

Hamburger Börs. 

 

Vi träffades mycket rik+gt på Operakällaren och åt en god middag. Jag vill 

minnas a� det var +ll kaffet – i varje fall var det ganska sent och några glas 

hade löst upp vissa hämningar – som Roland Duvebäck säger ungefär såhär: 

"Vi har så trevligt vid våra träffar så vi borde egentligen slå ihop våra ban-

ker". Förmodligen var det något som flera kring bordet hade tänkt säga även 

+digare. Det låg liksom i lu:en. Ulf Fredriksson och Evert Tornberg [VVD i 

Stockholm respek+ve Göteborg] ställde sig omedelbart posi+va. Ber+l Sjö-

strand [VD för sparbanken i Stockholm] funderade och själv u�ryckte jag min 

+llfredsställelse över förslaget. När vi senare vandrade över +ll Hamburger 

Börs försäkrade mig Ulf Fredriksson a� han hade förstå� från Ber+l a� han 

också var i högsta grad posi+v. Vi åt lyxig mat – på det sä� som Malmö plä-

gar bjuda – också på Hamburger Börs. Rysk kaviar! Stämningen var uppåt 

när Evert och jag någon gång på små+mmarna vandrade över +ll Sheraton. 

 

Något omtumlade träffades vi morgonen därpå på Sparbanken Stockholm. 

Den posi+va inställningen fanns kvar hos alla. Det här var någon+ng vi borde 

göra. Det blev inte mycket sagt när det gäller dagordningspunkterna. Det 

mesta handlade om den nya banken men också dess konsekvenser för andra 

sparbanker liksom för +ll exempel Sparbankernas Bank och Sparbanksför-

eningen. All+d när vi träffades ägnades viss +d åt sarkas+ska kommentarer 

kring Sparbanksföreningens konsekventa an+-storstadssparbanksagerande. 

Det blev denna gång lite +d för sådant tal. 
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Jag kommer ihåg a� när Evert och jag sa� och väntade på planet på Arlanda 

var vi upprymda. "Jag ger mig fan på a� vi kommer a� kunna genomföra det 

här projektet." Evert hade samma uppfa�ning. Vi blev också överens om a� 

vi på vår kant omedelbart skulle ta en del utredningsini+a+v, bland annat 

engagera Ivan Sällström [en av revisorerna i Göteborg] för a� granska de 

mera formella aspekterna på en eventuell fusion. 

 

Vi hade sa� ut nästa gemensamma träff +ll den 23 april. Under +den fram +ll 

dess hade vi i Göteborg tre si�ningar med Ivan Sällström (19 mars, 3 april 

och 22 april). Det resulterade i diverse promemorior om de juridiska och 

formella aspekterna på e� samgående. Parallellt hade givetvis Evert Torn-

berg och jag själv e� antal diskussioner. 

 

Träffen den 23 april blev bara e� halvt steg framåt. Jag presenterade en pro-

memoria som jag hade skrivit (och som Anita, min fru, hade skrivit ut för a� 

inte väcka misstankar) och vi blev i grova drag ense om såväl argumenten för 

fusionen som hur den nya banken skulle organiseras. För egen del pressade 

jag ganska hårt på mot a� agera skyndsamt. Den +dsplan som jag gjort förut-

sa�e a� vi redan någon gång i mi�en av maj skulle bli överens om de slutgil-

+ga riktlinjerna, ha e� samtal med Sten Walberg [Bankinspek+onens gene-

raldirektör] och dra igång förhandlings- och utredningsfasen för a� slutgil+gt 

låta styrelserna fa�a beslut någon gång e:er sommaren. Roland Duvebäck 

antydde a� han var tveksam +ll a� agera e:er en så "tät" +dsplan. Ganska 

omgående gav han e� defini+vt besked på den punkten och så småningom 

beslöts a� nästa steg skulle bli en presidiekonferens i början av juli. 

 

När den dagen närmade sig fick vi beskedet från Roland Duvebäck a� Malmö 

inte kunde delta. Det vik+gaste mo+vet var a� Skånska Sparbanksföreningen 

dragit igång e� utredningsarbete med målsä�ningen a� fusionera de 

skånska sparbankerna +ll en. Det hör +ll historien a� ordförande i Skånska 

Sparbanksföreningen var Arne Lundberg, medlem av Sparbanken Malmöhus 

styrelse och dessutom stark man i Malmö. Roland gjorde den bedömningen 

a� det främst av det skälet var opsykologiskt och ologiskt a� nu engagera 
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presidiet i en diskussion av så här djupgående slag. Däremot var han öppen 

för a� de tre presidierna skulle kunna mötas någon gång under hösten. Slut-

ligen kunde vi ena oss om a� den gemensamma presidiekonferensen skulle 

bli den 6 oktober i Göteborg. 

 

Dessförinnan hade emeller+d Ber+l och jag kommit överens om a� våra 

båda bankers presidier borde träffas. Det skedde den 7 juli på Vin- & Sprit-

centralens huvudkontor i Årstadal i Stockholm. Det blev en lyckad övning. 

Åke Norling [ordförande för sparbanken i Göteborg, landshövding] var i god 

form. Han och Lars Lindmark [ordförande för sparbanken i Stockholm, VD 

Vin & Sprit] visade sig vara något av samma andas barn – lä� +ll skra� och 

e�, allmänt se�, flyhänt synsä� på det mesta i sakfrågan. Också Göran Jo-

hansson [kommunalråd, Göteborgs ”starke man”] var i god form. Vi åt mid-

dag +llsammans på Stallmästargården. Också den blev e� steg i riktning mot 

ökad förståelse och sympa+ mellan Stockholms- och Göteborgspresidierna. 

 

Vid det här laget hade tankarna på e� samgående mellan dessa tre stora 

banker levt under några månader. Det var e� mycket begränsat antal perso-

ner som kände +ll planerna. Bortse� från eventuella familjemedlemmar var 

det endast fyra personer i varje bank. Ändå var vi snubblande nära a� 

"avslöja" våra idéer. Ingvar Hagman [VVD för sparbanken i Malmö] hade få� 

i uppdrag a� konsolidera bankernas resultat- och balansräkningar. Det 

gjorde han också och distribuerade (av misstag får vi hoppas) balans- och 

resultaträkningen för "Sparbanken SMG 1980". Jag tror inte a� Inger Svens-

son [min sekreterare], som öppnade posten, då fa�ade vad det handlade 

om. Även i Stockholm hade incidenten enligt vad Ber+l nämnde passerat 

utan kommentar. 

 

Däremot är det möjligt a� våra sekreterare hade en aning om vad som var 

på gång. Jag kommer ihåg a� Inger Svensson i något sammanhang under 

sommaren – omedelbart e:er e� samtal med Yvonne Medoc, Roland Duve-

bäcks sekreterare – kom in +ll mig och pratade om olika +ng och plötsligt sa: 

"Borde egentligen inte Stockholm, Göteborg och Malmö slå ihop sina på-
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sar?" Jag kommer inte ihåg vad jag svarade, men antagligen skämtade jag 

bort frågan. 

 

Under sommarmånaderna och i prak+ken ända fram +ll den 6 oktober 

hände ingen+ng. Det var också själva avsikten a� "ligga lågt". 

 

Vi träffades på Länsstyrelsen i Göteborg kl 11.00 den 6 oktober. Det var såle-

des första gången som Gunnar Hejdeman, Lars Wixell [ordförande respek+ve 

vice ordförande i Sparbanken Malmöhus] och Roland Duvebäck träffade pre-

sidierna i Stockholm och Göteborg. 

 

Även denna större församling hade en trevlig och givande dag +llsammans. 

Överraskande nog u�alade Malmös representanter a� de var posi+va +ll e� 

samgående. De trodde inte på a� fusionsansträngningarna i Skåne skulle 

komma a� lyckas. Något pressade av Åke Norling och Lars Lindmark medgav 

de a� man i varje fall i januari, möjligen i februari, skulle vara färdiga a� öp-

pet sä�a igång arbetet med fusionen. E:ersom Malmö visade sig så posi+va 

kom en hel del av diskussionen under dagen a� handla om prak+ska +ng, +ll 

exempel hur styrelsen skulle informeras och om a� huvudmännen måste ha 

informa+on innan de får läsa i +dningarna om fusionsplanerna etc. Vi blev 

också överens om a� styrelsens beslut skulle vara a� +llsä�a en utredning i 

sy:e a� fusionera de tre bankerna, det vill säga det skulle inte vara någon 

förutsä�ningslös utredning. Göran Johansson hade synpunkter på hur fus-

ionen skulle presenteras för omvärlden. Han tog +ll exempel upp tanken på 

a� manifestera ini+a+vet +ll en fusion med någon+ng ny� och offensivt, +ll 

exempel en utvecklingsfond för riskkapital enligt dansk modell (SDS:s ut-

vecklingsfond som Göran Johansson hade hört talas om av en Metallkollega). 

Det beslöts a� vi skulle ha en ny si�ning i december – den 15 december – då 

"rä� mycket skrivet skulle vara framme". Lars Lindmark och Åke Norling mar-

kerade på olika sä� a� vagnen nu hade börjat rulla och nu gällde det mest 

prak+ska frågor – +ds- och handlingsplaner, formalia etc. 
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Göran Johansson och jag åt middag +llsammans några veckor senare – den 

21 oktober. Han tog då upp det han hade varit inne på vid presidiekonferen-

sen. SGM-idén måste "säljas rä�", det vill säga vi får inte argumentera så a� 

+ll exempel ledande fack/SAP-representanter blockerar sig. Temat borde 

vara, menade Göran, a� vi inte fusionerar för a� tjäna mer pengar. Vi gör 

det för a� +llgodose de många människornas intresse genom a� bilda en 

stark storstadssparbank. A� vi sedan tjänar pengar "på köpet" är givetvis en 

annan sak. Vi diskuterade också andra +ng, +ll exempel möjligheten a� ha 

presskonferens samma dag som LO-sekretariatet sammanträder. Det skulle 

ge en möjlighet a� informera nyckelpersoner på den fackliga sidan i e� svep. 

Göran var också av den uppfa�ningen a� Olof Palme måste vara informerad 

på förhand. 1982 är valår och det är lä� a� någon oinformerad och ledande 

poli+ker "går sne�" i si� omedelbara ställningstagande. Göran skulle också 

ta kontakt med Gunnar Hejdeman för a� y�erligare sondera läget i Malmö. 

 

Jag kommer ihåg a� mi� intryck e:er middagen var a� Göran Johansson var 

posi+v +ll fusionstanken. Annars hade han inte talat så mycket om den prak-

+ska uppläggningen. 

 

Roland, Ber+l och jag träffades i Malmö den 23 november för a� förbereda 

decemberkonferensen. Det blev en bra dag och vi arbetade oss igenom en 

mängd prak+ska frågor. En +dsplan gjordes upp, ansvaret för olika person-

kontakter fördelades, vilka personer som skulle leda och delta i olika utred-

ningsgrupper kom vi överens om etc. 

 

Vi kom också in på hetare mark – fördelningen av de gemensamma rörelse-

grenarna på de tre huvudorterna. Jag hävdade med bestämdhet a� skulle 

Länssparbanken Göteborg delta i fusionen så var det nödvändigt a� vi kunde 

visa a� också Göteborg hade få� sin del av kakan. Jag kunde tänka mig a� 

utlandsrörelsens ledning placerades i Stockholm som Ber+l ville, men i så fall 

skulle finansfunk+onen inklusive fond ligga i Göteborg. Ber+l argumenterade 

emot. Han föreslog +ll exempel a� Stockholms notariatverksamhet kunde 
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fly�as +ll Göteborg mot a� också finansfunk+onen fick si� säte i Stockholm. 

Jag +llbakavisade givetvis det förslaget och sa a� det inte handlade om års-

arbetare utan om hur tunga funk+onerna var för den nya banken och då 

kunde vi egentligen endast tala om tre funk+oner: Utland, finans och mark-

nad. E:erhand blev vi överens om a� Stockholm fick utlandsrörelsens led-

ning, Göteborg finansfunk+onens ledning inklusive fond och a� den gemen-

samma marknadsavdelningen skulle ligga i Malmö. Redan +digt – sannolikt 

vid VD-träffen den 23 april – hade vi beslutat a� Sveriges äldsta sparbank – 

Länssparbanken Göteborg – skulle vara övertagande bank. 

 

Ungefär vid den här +den – omkring den 1 december – informerade jag 

också Bo Göran Andreasson [VVD Göteborg]. Han blev en aning "blank i pan-

nan" när jag berä�ade om planerna. Jag kan förstå det e:ersom förutsä�-

ningarna för det jobb han anställts för bara några månader +digare plötsligt 

rycktes undan och ersa�es med nya. Jag tolkade Bo Görans reak+on så a� 

han var en aning tveksam. Vi hade en diskussion den 10 december – e:er 

det a� han hade läst det underlagsmaterial som fanns – och han lämnade en 

del synpunkter. Till och från pratade vi något om fusionen, men det var 

egentligen först i början av februari som jag fick klart för mig a� Bo Göran 

Andreasson var klart posi+v. Evert Tornberg var givetvis forZarande entusi-

as+sk. 

 

Presidiekonferensen den 15 december (som hölls i Stockholm) avlöpte också 

den väl. Malmörepresentanterna deklarerade återigen a� man var posi+va 

och a� den +dsplan som vi presenterade var acceptabel. Det här gjorde a� 

diskussionen blev prak+skt orienterad. Vi talade mycket om hur Sten Wal-

berg skulle approcheras. Vem skulle ta besöket hos Bankinspek+onens chef? 

Det beslöts a� Lars Lindmark inte, som det från början var tänkt, skulle gå 

dit ensam. Han skulle göra det +llsammans med de båda andra ordföran-

dena och VD-arna. Vi pratade om hur delegeringsbestämmelserna skulle se 

ut mellan +ll exempel centralstyrelsen och regionstyrelserna. Det var för-

modligen e� område där Sten Walberg skulle ställa frågor, och Lars Lind-

mark undrade om inte just den speciella frågan borde utredas inför si�ning-
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en. Det beslöts också a� i den fusionsledning som skulle formeras skulle inte 

bara tjänstemän ingå utan också respek+ve presidiers förtroendevalda. 

 

Sammanträdet avslutades med en trevlig och välsmakande lunch i Vin- & 

Spritcentralens gästmatsal. Där bjöds inte bara god mat utan också god 

dryck "av huset". Det jag kommer ihåg (minnesbristen har ingen+ng med 

alkoholkonsum+on a� göra) är a� jag för första gången smakade Årsta-

brännvin, e� brännvin så välsmakande a� det egentligen är bäst som likör. 

Jag inhandlade en flaska och bjöd familjen a� smaka +ll jula:onsmiddagen. 

 

Det sista vi gjorde den här dagen var a� – oss VD:ar emellan – sä�a ut några 

dagar för sammanträffande i början av 1982. 

 

Det första bestämdes +ll den 13 januari i Stockholm. Det blev en ganska av-

slagen övning. Roland Duvebäck har ibland en förmåga a� ta död på all 

eventuell entusiasm genom a� säga: "Vad skall vi prata om idag då?" A� han 

ställde ungefär den frågan var kanske – +llsammans med stämningen över-

huvudtaget den dagen – den första föraningen om a� Malmö skulle hoppa 

av planerna på e� samgående. Vi blev trots allt överens om en del saker, +ll 

exempel a� Ber+l Sjöstrand skulle skriva e� utkast +ll pressmeddelande, a� 

Roland (något motvilligt) – skulle +�a på de formella aspekterna när det 

gällde styrelsebeslutet inklusive förslag +ll beslutsformulering etc. 

 

Vi hade sa� ut nästa VD-sammanträffande +ll måndagen den 1 februari i 

Göteborg. Inför mötet sa� jag hemma på förmiddagen den 27 januari. Jag 

arbetade bland annat fram listor på "nyckelpersoner a� kontakta". När jag 

kom +ll banken strax e:er lunch fick jag beskedet a� Roland Duvebäck hade 

ringt. Jag ringde upp honom och han hade det budskap som jag, mer eller 

mindre omedvetet, hade väntat: "Tyvärr går det här inte." 

 

Han berä�ade a� han samma förmiddag hade suDt några +mmar med Gun-

nar Hejdeman, Lars Wixell och Arne Lundberg. Dessutom hade man tagit 

med y�erligare en styrelseledamot, Solidarchefen Allan Nilsson. Arne Lund-
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berg hade varit bestämd i sin uppfa�ning. Han var motståndare. Han ställde 

frågan om den enskilda sparbankskunden genom en fusion på något sä� 

skulle få det bä�re. Enligt Rolands bedömning var Arne Lundbergs ställnings-

tagande +ll betydande del känslomässigt. Den pågående Skånediskussionen 

var också e� hinder, men inte det avgörande. Lundberg hade också ställt 

frågan om man inte kunde göra något gemensamt utan a� gå så långt som 

+ll en fusion. Hejdeman hade gradvis anpassat sig +ll Lundbergs inställning. 

Han blev också tveksam. Roland menade a� den tveksamhet som Gunnar 

Hejdeman känt i somras – och som hade försvunnit under hösten och vid 

decembersi�ningen – nu hade kommit +llbaka. 

 

Allan Nilsson hade varit mera posi+v men slutsatsen blev ändå entydig – 

Malmö var inte beredda a� nu delta i en fusion mellan de tre storstadsspar-

bankerna. Vi blev överens om a� det knappast fanns någon anledning för 

Roland a� ställa upp i Göteborg på måndagen, knappast heller för Malmö-

presidiet a� åka +ll Stockholm för det planerade sammanträdet den 5 febru-

ari. 

 

Göran Johansson tog några dagar senare kontakt med Gunnar Hejdeman och 

diskuterade Malmös ståndpunkt. Hejdeman hade då sagt "a� det fanns flera 

än Arne Lundberg som var tveksamma". Göran hade få� intrycket a� han 

sy:ade på Roland Duvebäck själv. Ber+l och jag hade +digare gissat på a� 

det kunde vara Ingvar Hagman, men denne hade inte deltagit i samman-

träffandet. Annars hade Ingvar hela +den i våra ögon varit en aning tvehåg-

sen, möjligen beroende på a� han såg sina karriärmöjligheter fördunklas om 

bankerna gick samman. 

 

Ber+l Sjöstrand och jag talades vid samma kväll och vi blev överens om a� 

ändå träffas i Göteborg på måndagen. Under dessa dagar blev jag gradvis, på 

e� intui+vt sä�, tveksam +ll en fusion på två man hand. Jag diskuterade det 

nya läget lite förströ� med Anita som underblåste min tveksamhet. 
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Måndagens sammanträffande med Ber+l blev en aning avslaget men vi dis-

kuterade systema+skt igenom den uppkomna situa+onen. Det gjorde a� jag 

återigen började svänga i min uppfa�ning. Alla sakargument fanns egentlig-

en kvar. Dessutom +llkom vissa plusfaktorer: Stockholm och Göteborg var 

som banker mer lika, dessutom var antagligen bankmarknaderna i de båda 

städerna också mer likartade. Vi kunde räkna med a� e� samgående på två 

skulle vara lä�are a� administrera än på tre. Det var därutöver troligt a� vi 

skulle få mindre motstånd från Sparbanksföreningen. Våra båda banker var 

ändå "förtappade". "Det var vad man kunde vänta av Stockholm och Göte-

borg." Det som emeller+d mentalt kom mig a� bestämma mig för en fusion 

även på två man hand var det resonemang som vi förde kring de långsik+ga 

effekterna. En fusion skulle uppenbarligen stärka våra båda bankers ställning 

i den ofrånkomliga strukturomvandling som sparbanksrörelsen under 1980-

talet skulle utsä�as för. Vi diskuterade ganska uZörligt kring förutsä�ningar-

na för en fusion med utgångspunkt från Sparbankernas Bank. För egen del 

var jag starkt tveksam +ll möjligheten – helt bortse� från de formella 

aspekterna – för Sparbankernas Bank a� bli kärnan i en fram+da Sparbanken 

Sverige. Ber+l delade den uppfa�ningen. Han trodde inte heller på någon 

fusion mellan hans egen bank och Sparbankernas Bank. Den vision vi kunde 

se var a� en stor sparbank som den vi nu diskuterade skulle kunna bli basen 

för fram+da fusioner, i synnerhet om vi något senare lyckades återerövra 

Sparbanken Malmöhus intresse. 

 

E:er måndagens diskussion var vi överens om a� föreslå a� vi genomförde 

presidiekonferensen kommande fredag. 

 

På torsdagskvällen samma vecka tog jag fram en del färskt material kring de 

tre bankernas resultat- och balansutveckling. Den jämförelsen gjorde allde-

les klart a� balansmässigt (1981) svarade Stockholm och Göteborg för 80 - 

85 % av den stora bankens volymer. 73 % av det samlade rörelseöversko�et 

var hänförligt +ll Stockholm och Göteborg. Det stärkte ståndpunkten a� gå 

vidare. 
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Presidiets sammanträde på fredagen (den 5 februari) hölls på Lars Lindmarks 

tjänsterum i Årstadal. Vi ägnade merparten av +den åt a� diskutera fusions-

processens uppläggning, närmast en uppföljning och precisering av det som 

sades vid decembersammanträdet. Det blev en ganska prak+skt orienterad 

diskussion. 

 

Självklart diskuterades också det förestående besöket hos Sten Walberg, 

nästkommande torsdag. Vi var alla överens om a� skulle Sten Walberg vara 

nega+v – och givetvis om han direkt skulle säga nej – skulle fusionsprojektet 

omedelbart avbrytas. Det var dömt a� misslyckas a� i en fråga som den här 

ta strid med den starke Sten Walberg. Mötet den 11 februari var därför inte 

bara vik+gt, det var ödesmä�at. 

 

Det beslöts a� vi skulle samlas på Riksgäldskontoret (Lars Lindmark var ord-

förande i riksgäldsfullmäk+ge) någon +mma före besöket hos Sten Walberg. 

Det gjorde vi också och hade en kort avstämning innan vi – troppvis för a� 

inte väcka misstankar – vandrade Dro�ninggatan fram +ll Bankinspek+onens 

lokaler mi�emot Åhléns. 

 

Tidpunkten för besöket hos Sten Walberg hade Ber+l Sjöstrand ordnat. Sten 

blev en smula förvånad när inte bara Lars Lindmark och Ber+l Sjöstrand utan 

också Göran Johansson, som han inte hade träffat +digare, och Karl-Henrik 

Pe�ersson var med. A� Åke Norling inte deltog berodde på a� han var ut-

omlands på tjänsteresa. 

 

Lars Lindmark, som känner Sten Walberg väl sedan deras +d +llsammans i 

Finansdepartementet, gick rakt kärnfrågan. ”Vi har tänkt a� slå ihop våra 

båda banker. Vi tror a� det finns stora samordningsvinster a� göra.” Sten 

Walberg blev klart överraskad. ”Jag har egentligen slutat a� röka. Men nu 

måste jag ha en cigare�.” 

 

Under ca en +mma presenterade och preciserade vi våra planer. På det sä� 

som är så typiskt för Sten Walberg tog han däre:er direkt ställning i sakfrå-
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gan. ”Jag tror a� det här är rä�. Det behövs kra:fulla strukturgrepp inom 

sparbanksrörelsen. Men en fusion er emellan får inte spli�ra sparbanksrörel-

sen.” Han gjorde en reserva+on för a� inspek+onens styrelse självfallet har 

a� behandla frågan och a� han därmed inte defini+vt kunde säga något för-

rän frågan varit uppe i styrelsen. Sammanträffandet avslutades i en mycket 

gemytlig, nästan gläDg stämning. 

 

Det behövde inte sägas så mycket som sammanfa�ning oss emellan e:er 

mötet. Vi visste alla a� Sten Walberg i prak+ken hade sagt ja +ll fusionen. 

Det hade dessutom varit e� väsentligt mera posi+vt och konstruk+vt sam-

manträffande än vi trodde det skulle bli. Ber+l hade knappast alls behövt 

använda den argumenta+onslista som han hade utarbetat inför mötet. Kort 

sagt hade besöket hos Sten Walberg helt gå� vår väg. 

Två hek�ska februariveckor fram �ll publicering 

De närmaste dagarna e:er informa+onen hos Sten Walberg torsdagen den 

11 februari ägnades åt "konsolidering". Jag hade dagen e:er blivit grä-

sänkling vilket var högst passande. Det gav mig +d a� arbeta med fusionsfrå-

gan både prak+skt och tankemässigt. 

 

Jag hade några samtal med Ber+l Sjöstrand under fredagen (12 februari), 

men i övrigt gick dagen som planerat med direk+onssammanträde, samtal 

under e:ermiddagen kring VäsZinans med bland annat Klas Holmgren och 

Claes-Åke Nygren och också en si�ning kring bankens årsredovisning 

[VäsZinans var Länssparbanken Göteborgs finansbolag, Holmgren och Ny-

gren var VD respek+ve ordförande]. 

 

Under lördagen och söndagen (13-14 februari) arbetade jag en del med fus-

ionsfrågan, skrev utkast +ll pressmeddelande och gick igenom diverse annat 

material. Under måndagen informerade jag den första personen utanför 

kretsen VD/VVD i banken – Kjell Lindqvist [vice ordförande i bankens klubb-

styrelse]. Jag tog honom med överraskning. Jag betonade för Kjell hur vik+gt 

det var a� vi nu höll informa+onen för oss själva. Jag +ll och med bad ho-
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nom a� inte tala om saken med sin hustru Mona, som också hon är anställd i 

banken. (Anledningen +ll a� Kjell informerades före Ber+l Andersson, som är 

ordförande, var a� Ber+l var på skidsemester.) 

 

Under +sdagen (16 februari) hade Bo Göran Andreasson och jag en längre 

si�ning på e:ermiddagen då vi gick igenom planerna. Vi träffades hemma på 

Överåsgatan vilket vi kunde göra e:ersom vi båda hade "sportlovssemes-

ter". Det gällde för övrigt också för flertalet personer i direk+onen. Pär Jöns-

son och Bo Lönn var i Alperna och åkte skidor, Roger Augustsson hade vin-

tersemester på annat håll och det var egentligen endast Bo Jerhamre och 

Hans Andreasson som arbetade. 

 

Redan på måndagen hade jag sökt Gustaf Se�erberg [Svenska Bankmanna-

förbundets ordförande, fd anställd i Länssparbanken Göteborg] men han 

väntades åter +ll banken först på onsdagen den 17 februari. Jag sökte Gustaf 

redan på onsdagsmorgonen och han kom hem +ll Överåsgatan vid lunch+d 

och vi hade e� längre samtal då jag informerade honom om planerna. 

Gustaf reagerade spontant posi+vt. Han tyckte a� "det här var roligt och 

utmanande" och han aviserade mycket rakt och entydigt a� vad på honom 

ankom så skulle han arbeta för a� dessa planer kunde genomföras. 

 

Det var e� stort steg framåt. Gustaf Se�erberg var givetvis en nyckelperson. 

Gustaf har e� förtroende som är gediget och han kan med sin erfarenhet 

och sina kontakter medverka +ll a� frågorna kommer rä�. Dessutom har – 

enligt uppgi: – Gustaf Se�erberg god kontakt med klubbstyrelsens ordfö-

rande i Sparbanken Stockholm, Cenneth Kennegård vilket givetvis också är 

en fördel. 

 

På onsdagen hade jag även informerat Inger Svensson. Hon blev glad och 

posi+v med omedelbar verkan. Jag hade redan +digare be� henne a� ställa 

upp på onsdag kväll för a� ”...skriva ut en del material som jag har produce-

rat”. Det gjorde hon också och under onsdagskvällen producerades alla de 

papper som behövdes för a� gå vidare. Jag tror a� vi arbetade +ll midna� 

med utskri:er, kopiering etc. 
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Dagen därpå torsdagen den 18 februari tog jag kontakt med Hans Andreas-

son [medlem av direk+onen]. Också han kom upp +ll Överåsgatan och vi 

hade e� samtal kring planerna. Liksom andra blev han överraskad, men rea-

gerade också – liksom de andra – spontant posi+vt. Hasse var övertygad om 

a� personalen skulle se på fusionen på samma sä�. Vad direk+onen i övrigt 

anbelangade hade han samma uppfa�ning. Bosse Lönn [medlem av direk-

+onen] skulle +ll exempel säkerligen välkomna fusionsplanerna. 

 

Under dessa dagar hade jag löpande kontakt med Ber+l Sjöstrand och vid 

något +llfälle Göran Johansson. Bland annat hade Göran få� utkast +ll press-

meddelande, styrelsebeslut etc. 

 

På fredag morgon – den 19 februari – reste jag med flyg +ll Stockholm, tog 

taxi in och träffade under några +mmars +d Ber+l Sjöstrand och Ulf Fredriks-

son. Jag överlämnade allt det material Inger hade skrivit ut (pressmed-

delande, förslag +ll styrelsebeslut, kontaktlistor, utredningsdirek+v mm.). Vi 

beslöt a� träffas igen söndag morgon på banken då också Lars Lindmark 

skulle komma med. 

 

Det gjorde vi och diskuterade under e� par +mmar planeringsläget. Lars 

Lindmark hade informerat Kjell-Olof Feldt redan på fredagen och Kjell-Olof 

hade reagerat posi+vt. Ber+l nämnde a� också Sven Järdler – medlem av 

styrelserna i Svenska Sparbanksföreningen och Sparbanken Stockholm – 

hade få� informa+onen. Även han hade reagerat mycket posi+vt. Han hade 

sagt a� han insåg det nödvändiga i a� de större sparbankerna blev slag-

kra:igare, inte minst på storstadsmarknaderna. Han hade nämnt a� han 

nyligen hade ha: e� samtal med Jan Rydh [VD för Svenska Sparbanksför-

eningen] där han allvarligt uppmanat denne a� inte försöka "hoppa över" de 

två största sparbankerna. Skulle Sparbanksföreningen klara sin uppgi: inför 

åDotalet var det nödvändigt a� också de största sparbankerna såg posi+vt 

på föreningen. En annan person som de senaste dagarna få� informa+on av 

Lars Lindmark var Rune Molin, vice ordförande i LO och medlem av Stock-

holmsstyrelsen. Också denne hade givit si� medgivande +ll planerna. 
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Från Sparbanken Stockholm ringde jag på söndagsförmiddagen +ll Åke Nor-

ling. Han hade varit på en längre resa +ll bland annat Singapore och hade 

kommit hem lördag kväll. Vi kom överens om a� träffas samma dag på resi-

denset på kvällen. Jag informerade honom kort om hur frågan hade gå� 

framåt. (Åke hade i samband med a� han reste givit carte blanche för a� gå 

vidare. I prak+ken hade han lämnat, vad Göteborg anbelangar, frågan i Gö-

ran Johanssons hand. Och e:ersom Göran hade givit OK var frågan nu också 

klar med Åke Norling.) 

 

Vi talade något om ordförandefrågan (som senare skulle bli en "het pota+s"). 

"För egen del tycker jag a� det vore naturligt om Lars Lindmark blev ordfö-

rande", y�rade Åke Norling. Vi kom också överens om a� alla styrelseleda-

möter i Göteborg skulle informeras av oss tre i presidiet inför +sdagens sty-

relsesammanträde. Jag hade gjort upp en lista på vilka personer Åke skulle 

kontakta och han lovade a� se +ll a� dessa personer blev informerade under 

måndagen. 

 

Måndagen den 22 februari var för mig en rela+vt normal arbetsdag. På för-

middagen diskuterade vi bland annat om banken (via VäsZinans) skulle bilda 

e� inkassoföretag. Vi hade engagerat Claes-Åke Nygren a� göra en förstudie 

som han presenterade. Till lunch informerade jag den nu hemkomne Bo 

Lönn om fusionsplanerna. Han reagerade exakt så som Hans Andreasson 

hade förutsagt, det vill säga posi+vt. Vi pratade om hur frågan skulle dras 

vidare, om hur den nya banken skulle organiseras etc. Hela samtalet fördes i 

en mycket posi+v, för a� inte säga gläDg, ton. 

 

Jag började nu för första gången komma underfund med a� den spontana 

posi+va reak+onen hos +digare oinformerade inför planerna på e� samgå-

ende inte bara betydde a� vi hade tänkt rä� utan någon+ng mer, någon+ng 

därutöver. Min tolkning var a� ini+erade personer förstod a� någon+ng 

radikalt måste göras för a� sparbankerna inte skulle gå krä:gång också un-

der åDotalet. Det här skulle kunna bli det stora "ly:et", åtminstone för våra 

båda banker. 
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Den goda stämningen fortsa�e under måndagse:ermiddagen. Jag hade kal-

lat direk+onen +ll en informa+on 16.30. De som vid det här laget inte var 

informerade – Bo Jerhamre och Bo Landin – sällade sig +ll skaran av dem 

som applåderade. (Roger Augustsson hade jag informerat mycket kort +di-

gare under e:ermiddagen). Det låg förväntan i lu:en och det diskuterades 

endast i konstruk+va termer. 

 

Redan kl 15.00 på e:ermiddagen hade jag ha: e� samtal med klubbens re-

presentanter i styrelsen – Ber+l Andersson, Kjell Lindqvist, Gustaf Se�erberg 

och Tommy Lindberg. Den ende av dessa som då inte var informerad var 

Tommy Lindberg och han reagerade också en aning "motsträvigt". Han ställ-

de frågor och det låg i lu:en en irrita+on mot a� bli överraskad på det sä� 

som nu skedde. Han frågade bland annat om inte Sparbanksföreningen 

borde göra utredningen om e� samgående istället för de två bankernas re-

presentanter. Men överlag var atmosfären också i denna diskussion posi+v. 

 

På måndagskvällen talade jag ånyo med Ber+l Andersson och Gustaf Se�er-

berg – och senare också med Tommy Lindberg – och dessa telefonsamtal 

redde ut en del oklarheter. Facket meddelade på +sdagsförmiddagen a� 

man var beredd a� ansluta sig +ll uZormningen av styrelsebeslutet med två 

+llägg. Dels skulle ingen anställd mot sin vilja tvingas a� fly�a +ll eller från 

Stockholm, dels skulle ingen genom fusionen komma a� få lägre lön eller på 

annat sä� försämrad tjänsteställning. Min egen reak+on på +lläggen var 

posi+v och jag sa a� vad på mig ankommer skulle vi ta e� beslut av den in-

nebörden i styrelsen. 

 

Under måndagskvällen ägnade jag också en stor del av +den åt a� ringa +ll, 

och informera, en grupp styrelseledamöter. Ingen av dem jag talade med 

(Lars Billton, Gunnar Kristensson, Åke Magnusson, Agne Gislev) var annat än 

posi+va. Den mest posi+ve var utan tvivel Agne Gislev som bara e:er e� par 

minuter konstaterade a� det var inte så mycket a� orda om – det här var e� 

rik+gt förslag som borde genomföras. 
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Tidigare under måndagen hade Åke Norling ringt och meddelat a� de styrel-

seledamöter han vid den +dpunkten hade talat med också hade ställt upp på 

fusionsplanerna. Det var bland annat Sten-Olof Palm, Bengt Landby och Ber-

+l Bjerrek. Den enda som inte omedelbart hade se� det posi+va i förslaget 

var Anne-Chris+ne Åkerhielm. Hon tyckte a� man borde bordlägga frågan 

för a� fundera y�erligare. 

 

När måndagskvällen gick +ll ända, i prak+ken, en bit e:er midna�, var näst-

an "alla bitarna på plats". Direk+onen hade spontant ställt upp på idén om 

e� samgående och med undantag för Tommy Lindbergs något avvaktande 

hållning var också fackets representanter i styrelsen posi+va. Styrelsen skulle 

av allt a� döma nästa dag komma a� fa�a e� majoritetsbeslut i enlighet 

med förslaget . 

 

Under +sdagen (den 23 februari) hade jag på förmiddagen, sedan länge in-

planerat, en dragning av 1980 års bokslut för bankens revisorer. Jag tog av-

slutningsvis +llfället i akt a� informera revisorerna om vad som var på gång. 

Ingen reagerade avvaktande eller nega+vt. Också här kunde jag känna vad 

de innerst inne tyckte – även om revisorer regelmässigt har en god förmåga 

a� skickligt dölja sina känslor. Det var en i grunden posi+v aDtyd +ll försla-

get. Jag märkte det tydligast hos Björn Hultgren [senior auktoriserad revisor]. 

 

Under förmiddagen hade jag också en par samtal med Ber+l Andersson, e� 

telefonsamtal med Ber+l Bjerrek som ställde en del frågor och, som jag lovat 

Åke Norling, ringde jag upp Ann-Chris+ne Åkerhielm och gav komple�erande 

informa+on. Hon verkade också mera posi+v. 

 

Styrelsesammanträdet på e:ermiddagen blev en bekrä:else på det som 

gradvis hade vuxit fram – en acceptans för förslaget. I arbetsutsko�et (AU) 

behandlades frågan endast korZa�at. Faktum är a� styrelsens AU var klara 

med sina överläggningar inklusive låneärenden mm., betydligt +digare än 

vad som normalt är fallet. Vi kunde gå ut och dricka kaffe och träffa anlän-

dande andra styrelseledamöter. Jag fick beröm för VD-kommentaren i årsre-
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dovisningen (Åke Linder), och Ingemar Johansson u�ryckte sig ungefär så 

här: "Du är en djävel a� hi�a på!" Det var op+mism i lu:en redan innan sty-

relsesammanträdet hade börjat. 

 

Styrelsesammanträdet avlöpte ungefär på samma smidiga sä� som AU-

sammanträdet. E:er a� e� antal låneärenden klarats av kom fusionsfrågan 

upp +ll diskussion. Jag inledde med en föredragning med hjälp av overhead. 

Den diskussion som däre:er följde var vänlig och konstruk+v. Inte någon 

person som y�rade sig var kri+sk +ll tanken på e� samgående med Sparban-

ken Stockholm. Tvärtom upprepades av flera ledamöter den posi+va grund-

inställningen som hade aviserats redan vid föregående kvälls telefonsamtal. 

Utan rangordning togs bland annat följande frågor upp: 

 

Agne Gislev frågade om inte VD överhuvudtaget såg något nega+vt med 

fusionen? Jag svarade a� egentligen gjorde jag inte det, möjligen med un-

dantag för ökade rese- och kommunika+onskostnader. 

 

Ingemar Johansson antydde a� reak+onen bland andra sparbankschefer 

kunde bli nega+v. (Han tänkte säkert i första hand på Trollhä�an/Väners-

borg.) 

 

Ber+l Andersson tog upp fackets tre krav: (1) inga friställningar (2) inga 

tvångsvisa förfly�ningar +ll eller från Stockholm samt a� (3) ingen skall få 

det villkorsmässigt sämre +ll följd av samgåendet. Dessa tre punkter bejaka-

des av styrelsen genom en protokollsanteckning. Hela diskussionen inklusive 

föredragningen tog högst en +mma. Det kunde antecknas +ll protokollet a� 

beslutet var enhälligt. 

 

Omedelbart e:er sammanträdet ringde jag upp Ber+l Sjöstrand som just då 

sa� i motsvarande styrelsesammanträde i Sparbanken Stockholm. De�a 

hade börjat en +mma senare än vårt och man hade just behandlat färdigt 

övriga punkter på dagordningen och var i färd med a� börja diskutera fus-
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ionen. Det kunde således göras med beskedet a� Länssparbanken Göteborgs 

styrelse enhälligt hade gå� på förslaget. Senare samma dag bekrä:ade Ber+l 

a� samma enhälliga beslut hade fa�ats i Stockholm. Vid halvsju+den på kväl-

len kunde jag i e� sammanhang som inte hade något a� göra med fusions-

planerna meddela den första kunden, Wikings Mekaniska Verkstad genom 

dess styrelseordförande Sven Hagelstrand, om det beslut som styrelsen hade 

fa�at. Jag ägnade kvällen åt några telefonsamtal, bland annat med Ber+l 

Sjöstrand och förberedde nästa dags stockholmsresa. 

 

På onsdagsförmiddagen (den 24 februari) hade vi bland annat e� extra sam-

manträde med direk+onen kring informa+onsfrågorna, det vill säga vem har 

ansvaret för vilka kontakter etc. Jag tyckte mig återigen känna a� inställning-

en hos direk+onen var posi+v och a� man var glad över det beslut som hade 

fa�ats. Det blev kort om +d och jag fick "flyga lågt" +ll Landve�er för a� 

hinna med planet +ll Stockholm dit jag anlände omkr. kl 13.00. 

 

Under ca tre +mmar på e:ermiddagen ringde jag +ll e� stort antal personer 

och aviserade vad som komma skulle. Reak+onen var fortsa� posi+v. Ulf 

Gustavsson [chef för Näringslivssekretariatet i Göteborg]: "Har du hi�at på 

det – fantas+skt!" Jerker Wistrand [finansansvarig i Göteborgs kommun]: 

"Utmärkt, det måste stärka er posi+on på marknaden i Göteborg!" En person 

av dem jag talade med var något tveksam och avvaktande – Ber+l Andreas-

son [VD för e� bostadsbolag i Göteborg]. Han sa a� han just var i färd med 

a� skriva e� brev +ll mig. I brevet tog han bland annat upp a� banken inte i 

allZör hög grad bör skylta med si� fina rörelseresultat. Det gör a� människor 

undrar om de blir uppskörtade. Sedan kröp det också fram viss kri+k mot vår 

företagssida. Han berä�ade a� när banken inte kunde hjälpa Higab med en 

10-miljonerskredit 1979 så gick man +ll SE-banken och fick hjälp. "Idag är vi 

mycket likvida och har väl ca 20 Mkr stående på SE-banken." Jag fick det all-

männa intrycket a� kri+ken mot banken färgade hans inställning +ll det för-

slag som jag just hade berä�at om. 
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Halv fem på onsdagse:ermiddagen träffade Ber+l Sjöstrand och jag som 

uppgjort Lars Wohlin på Riksbanken. Han blev om möjligt än mer överraskad 

över budskapet än vad Sten Walberg hade blivit. Så småningom kom han ner 

på fö�erna och konstaterade a� kreditpoli+skt kunde Riksbanken knappast 

ha några invändningar mot förslaget. "I själva verket är nog det här bra. Det 

ökar konkurrensen och det rör om i grytan i sparbanksvärlden." Lars Wohlin 

trodde a� det kunde bli kämpigt för Birger Lönnquist [VD för Sparbankernas 

Bank] a� acceptera tanken på den nya banken. Däremot trodde han a� Jan 

Rydh lä�are skulle kunna förlika sig med idén. Vi aviserade för vår del a� vi 

hade en i det närmaste motsa� uppfa�ning. Vi pratade fram och +llbaka 

under någon halv+mma bland annat om möjligheterna a� från Riksbankens 

sida vad gäller informa+on och konsulta+on, behandla den nya banken på 

samma sä� som +ll exempel en enskild provinsbank. Det verkade inte som 

Lars Wohlin hade någon+ng emot det, även om det finns vissa administra-

+va nackdelar. På e� område u�ryckte riksbankschefen en klar +llfredstäl-

lelse: "Det blir en samordning av utlandsrörelsen – det är bra. Här finns stora 

möjligheter a� gå på smällar, i synnerhet hos de banker som inte har +llräck-

lig exper+s." Samtalet fördes i gemytlig anda och vi gick gemensamt från 

Riksbanken e:ersom Lars Wohlin skulle +ll Riksdagen. 

 

E:er det a� jag lämnat in min väska på Sheraton, gick Ber+l och jag +ll Birger 

Lönnquist, också det +dsplanerat. Han blev överraskad av a� inte bara Ber+l 

Sjöstrand kom som aviserats utan också Karl-Henrik Pe�ersson. Ändå anade 

han i förstone knappast budskapets potens. 

 

Han blev som alla andra tagen på sängen. På e� sä� som antagligen är unikt 

för Birger Lönnquist såg han emeller+d objek+vt på förslaget och u�ryckte 

utan omsvep: "...a� det här säkert kan vara bra för era båda banker". Vi un-

derströk a� sy:et inte var a� bryta det samarbete som finns med Sparban-

kernas Bank-gruppen. Det framgick bland annat av e� entydigt u�alande i 

pressmeddelandet. Vi betonade vikten av a� vi – den nya banken och Spar-
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bankernas Bank – inte gick in i konfronta+onssitua+on +ll följd av förslaget 

utan försökte finna en lämplig arbetsfördelning. Jag underströk det som Bir-

ger Lönnquist hört mig säga +digare a� "för mig finns endast en prak+sk 

riktlinje för hur arbetsfördelningen mellan den nya banken och Sparbanker-

nas Bank-gruppen skall uZormas. Det som mest effek+vt görs i Sparbanker-

nas Bank eller dess do�erbolag, skall även fortsä�ningsvis göras där. E� kon-

kret exempel utgör Spintab-gruppen. Det övriga skall göras av respek+ve 

sparbank".  

 

Det är en princip som Birger Lönnquist normalt instämmer i. Denna dag no-

terade han den utan kommentar. Från såväl Ber+l som mig underströks vi-

dare a� fusionen inte sy:ar +ll a� försvaga sparbanksrörelsen och dess ge-

mensamma organ utan istället +ll a� stärka våra båda banker – och därmed i 

prak+ken också sparbanksrörelsen. Vi pratade någon +mma med Birger som 

följde oss ner +ll entrén och avslutade med a� säga a� nu visste han vad han 

skulle göra ikväll. "Jag skall tänka på konsekvenserna av vad ni berä�at för 

sparbanksrörelsen och för mi� eget företag." 

 

Jag sa +ll Ber+l a� Birger Lönnquist är beundransvärd i si� sä� a� placera sig 

själv över de egna intressena. Denna förmåga är antagligen inte +ll hans eller 

Sparbankernas Banks nackdel. Den skapar e� förtroende som gör det natur-

ligt a� som Ber+l Sjöstrand u�ryckte det "komma +ll dig först, +ll exempel 

innan vi har talat med Jan Rydh och Åke Jansson [ordförande i Svenska Spar-

banksföreningen]". 

 

Under den här dagen hade en del andra kontakter tagits – inte alla med posi-

+vt resultat. En person, och inte vilken person som helst, var spontant nega-

+v. Det var Gunnar Sträng som Lars Lindmark hade träffat på morgonen 

samma dag. Lars Lindmark hade inte lyckats förstå sakskälen +ll varför 

Sträng var tveksam – trots frågor. Samtalet hade emeller+d avslutats med a� 

Gunnar Sträng under grymtande hade sagt: "Lycka +ll!" Lars Lindmark gjorde 

den bedömningen a� med den avslutningen på samtalet skulle Sträng inte 

gå emot förslaget när det kom a� offentliggöras. Med det hade y�erligare 
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e� stort steg framåt tagits. En annan person som också hade u�ryckt tvek-

samhet var Bert Lundin [ordförande i Metall]. Det hade han gjort i e� samtal 

med Lars Lindmark och Ber+l Sjöstrand. Även här var det något oklart om 

varför tveksamheten fanns. (Sedermera bekrä:ades det i e� samtal som 

Bert Lundin hade med Göran Johansson a� han var avvaktande +ll förslaget 

mera vad gäller det sä� på vilket frågan hade handlagts än för dess sakliga 

innehåll. Han hade bland annat anse� a� Sparbanksföreningen borde ha 

kopplats in på e� +digare stadium.) 

 

De�a innebar a� två mycket tunga personer hade varit spontant avvak-

tande, och +ll och med tveksamma (emeller+d hade Bert Lundin vid en di-

rekt fråga från Lars Lindmark sagt a� han inte ville gå emot förslaget). Vid 

sidan av dessa två var dock reak+onen posi+v. Från stockholmshorisont 

kunde noteras posi+va ställningstaganden från +ll exempel Ulf Lönnqvist, 

John-0lle Persson och Lars Westerberg [kända socialdemokrater]. I synner-

het de två senare var givetvis nyckelpersoner i sammanhanget. 

 

När jag samma kväll under 3-4 +mmar sa� och ringde runt +ll e� antal per-

soner i Göteborg, mest huvudmän, fick jag samma besked. Jag talade med 

bland annat Ulf Ahlstedt, Anders Jacobsson, N-G Sjöstrand, Ber+l Tholin och 

y�erligare några. Det är fel a� hävda a� de huvudmän jag talade med var 

entusias+ska. Men det är lika fel a� säga a� de var motståndare. Ulf 

Ahlstedt sa +ll exempel: "Det här är säkert rä� se� i bankens perspek+v, 

men jag känner ändå en viss tveksamhet genom a� sparbankerna inte har 

lyckats demokra+sera sin verksamhet som man rä�eligen borde kunna för-

vänta sig." Han sy:ade då främst på huvudmännens roll. "Vad har egentlig-

en en huvudman a� göra med en sådan här fråga?" Anders Jacobsson note-

rade förslaget, men gav knappast någon reak+on i vare sig posi+v eller nega-

+v riktning. Den kloke Ber+l Tholin var mera införstådd med nödvändigheten 

av a� radikalt göra något för a� sparbankerna inte skulle fortsä�a a� förlora 

marknad. 

 

Jag avslutade dagen med pyDpanna och e� glas rödvin på Sheraton. 
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Under torsdagen (den 25 februari) hade vi bland annat styrelsesammanträde 

i Sparbankernas Bank. Sammanträdet började kl 10.00. Dessförinnan hade 

jag hunnit med e� par telefonsamtal, bland annat hade jag ringt Inger Svens-

son och dikterat dels e� +llägg om fusionen +ll VD-kommentaren i årsredo-

visningen för 1981, dels e� brev +ll VIP:s med vilket jag skickar pressmed-

delandet. Det materialet skulle gå ut under torsdagen för a� de som fick det 

skulle kunna ha det i sin hand på fredagen när vi kunde förvänta oss publici-

tet. Ber+l Sjöstrand hade +digt samma morgon informerat Åke Jansson, 

Sparbanksföreningens ordförande, om styrelsernas beslut. Denne hade tagit 

det med stor fa�ning och kommenterat i posi+va ordalag. Henry Allard, 

Sparbankernas Banks styrelseordförande hade informerats redan under ons-

dagen och varit posi+v. 

 

Styrelsesammanträdet i Sparbankernas Bank förlöpte utan incidenter. Det 

visade sig senare a� flera personer än vi trodde, var informerade om fusion-

en. Runt bordet hade vid det här laget Birger Lönnquist, Åke Janson, Per Jo-

hansson och Erik Ho^ammar, liksom givetvis Ber+l och jag själv, informa+on 

om vad som var i görningen. Det är möjligt a� y�erligare någon hade det. 

Erik Ho^ammar hade få� informa+onen via Ulf Adelsohn som Åke Norling 

pratat med. När Ber+l Sjöstrand ringde Per Johansson samma dag för a� 

informera fick han beskedet: "Du är nummer tre som ringer." 

 

Vi hade gjort upp a� vi skulle äta lunch med Jan Rydh på Sparbanken Stock-

holm omedelbart e:er styrelsesammanträdet. Jag gick före och Ber+l Sjö-

strand tog med sig Jan Rydh som liksom andra blev "tagen på sängen" av a� 

det var e� samtal som också Karl-Henrik Pe�ersson skulle delta i. Även Jan 

Rydh tog informa+onen om sammanslagningen med fa�ning. Han ställde 

frågor om vilka konsekvenserna av en fusion skulle kunna bli på de mindre 

sparbankerna, men genomgående fördes diskussionen i posi+v anda. Han 

fick pressmeddelandet och lovade a� se +ll a� de�a i sina huvuddrag distri-

buerades +ll i varje fall de större sparbankerna i landet via telex. 
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E:er lunchen blev jag körd i Ber+l Sjöstrands bil ut +ll Arlanda. Via biltelefo-

nen fortsa�e jag informerandet, bland annat ringde jag upp Gunnar Ojde 

[min företrädare som VD i Göteborg] om planerna: "Si�er du stadigt – myck-

et stadigt i stolen?" E:eråt medgav han a� det var bra a� jag hade sagt så 

e:ersom överraskningen blev total. Men sam+digt kunde Gunnar på det sä� 

som är typiskt för honom ta nyheten konstruk+vt. Vi hade e� gemytligt sam-

tal och han var tacksam för informa+onen. 

 

Omedelbart innan jag for ut +ll Arlanda hade jag få� beskedet från Göteborg 

a� en journalist på GöteborgsTidningen (GT) hade fångat upp nyheten – 

enligt uppgi: i kanslihuset. Han hade ringt Bo Lönn och varit väl informerad 

om vad som var på gång. Jag bad Inger Svensson a� försöka få kontakt med 

Sören Edgar på Göteborgs-Posten (GP) så a� jag kunde få tala med honom 

när jag var +llbaka i Göteborg senare under e:ermiddagen. Det visade sig a� 

Sören inte var +llgänglig, men a� Carl Nisser [en annan känd GP-journalist] 

skulle komma i hans ställe. 

 

När jag kom +ll banken vid fyra+den var Carl Nisser där. Jag sa ungefär så 

här: "Jag har be� dig a� komma hit för a� GP – som för oss är en vik+g +d-

ning – skall känna +ll och ha en rimlig chans a� planera inför kommande 

dags presskonferens i Stockholm. Jag sa, och menade, a� det fanns e� 

mycket krasst intresse från min sida av a� GP kunde få en god chans a� be-

arbeta den nyhet som vi nu stod i färd med a� presentera (vilken jag således 

inte inledningsvis avslöjade). Jag sa vidare a� jag för min del var beredd a� 

ge honom huvuddelen av innehållet i nyheten mot a� han inte publicerade 

den i morgondagens +dning. Det ställde Carl Nisser inför en mycket svår 

situa+on, vilket han också u�ryckte. 

 

Vi kom överens om a� jag kunde ge honom informa+onen på villkor a� han 

inte skulle skriva någon+ng om inte någon annan journalist också hade 

fångat in nyheten. Om jag fick kännedom om något sådant skulle jag med-
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dela Carl Nisser a� andra också visste och han skulle då kunna skriva en 

välinformerad "blänkare" i GP. 

 

GT-journalisten sökte mig vid det här laget febrilt och jag gav beskedet a� 

jag var beredd a� tala med honom vid 18.00-+den om han ringde mig. Det 

gjorde han också och det visade a� han inte visste så mycket som vi i 

förstone hade tro�. Men han hade huvudnyheten a� de två bankerna skulle 

komma a� fusionera. Jag sa +ll journalisten a� vi båda var betjänta av a� 

sakinnehållet i GT-ar+keln i det stora hela var korrekt. Han nämnde bland 

annat a� Åke Norling var tänkt a� bli ny styrelseordförande i den blivande 

banken. När jag sa a� det kan ingen veta någon+ng om e:ersom huvudmän-

nen beslutar, konstaterade journalisten endast a� "han visste a� Åke Nor-

ling skulle bli ordförande". 

 

Senare samma kväll ringde jag upp Carl Nisser, som överenskommits, och 

meddelade a� en annan +dning (och jag tror a� jag nämnde a� det var GT) 

hade nyheten. Det utlöste vår överenskommelse, nämligen a� Carl Nisser 

skrev e� kortare inlägg i fredagens GP. 

 

Vi hade vid det här laget per telefon kallat samtliga kontorsföreståndare, 

kontaktombud, avdelningschefer, gruppchefer etc. +ll informa+on i hörsalen 

kl 19.00. Det visade sig a� ryktena hade surrat i huset under e:ermiddagen 

med sådan intensitet a� vid sju+den var hörsalen i det närmaste överfylld. 

Jag uppska�ar a� uppemot 200 personer var närvarande. Jag informerade, 

för en gångs skull utan hjälp av overhead, om vad som var på gång.  

 

Som jag uppfa�ade reak+onen var den posi+v. Det märktes bland annat på 

de frågor som ställdes. E� par kri+ska frågor – men vänligt formulerade – 

kom upp dels med anledning av a� förslaget inte hade MBL-förhandlats 

(vilket formellt se� borde ha ske�), dels om varför informa+onen inte hade 

kunnat ges +digare. Evert Ander [fd klubbordförande i banken] höll e� stats-

mannalikt anförande, där han i sina typiska vändningar indirekt applåderade 

förslaget och konstaterade a� "...jag anställde dig en gång i +den och nu är 
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du så god och stannar och för det här jobbet i hamn". När vi e:er någon 

+mma avslutade informa+onen blev många kvar och jag uppfa�ade a� 

stämningen var hög. Jag åt en hamburgermiddag med Inger och åkte där-

e:er hem för a� byta kostym. Vid 23-+den tog jag na�åget +ll Stockholm. 

 

När jag kom +ll Stockholms Central på fredag morgon (den 26 februari) 

kunde jag snabbt konstatera a� Carl Nisser hade skrivit den "blänkare" som 

vi var överens om – en tvåspaltare på första sidan – och a� DN i sin sena 

utgåva hade, såvi� jag förstod med hjälp av GP, få� in en kort no+s om den 

planerade fusionen, också den på första sidan. Enligt vad jag senare förstod 

hade samgåendet mellan de två bankerna varit förstanyhet på de +diga mor-

gonnyheterna i radion. 

 

Jag träffade Ber+l Sjöstrand vid å�a+den. Vi diskuterade igenom presskonfe-

rensen kl 10.00. Vi fick också av Inger Svensson uppläst GT:s förstaupplaga. 

Det lät mycket posi+vt. Det var en någorlunda balanserad ar+kel (även om 

den innehöll en del sakfel +ll exempel om Åke Norling som ordförande). Det 

talades bland annat om a� de båda bankerna hade varit fantas+skt fram-

gångsrika under senare år. I senare upplagor av GT blev bilden än mer posi-

+v. Löpsedeln hade som huvudnyhet: "Nu blir det lä�are a� låna." Aven GP 

hade nyheten som förstanyhet på löpsedeln under fredagen. 

 

Presskonferensen kl 10.00 var rela+vt välbesökt, med bland annat journa-

lister från DN, Affärsvärlden, Sveriges Radio (Dagens Eko/Maria Lång), lokal-

radion och många fler. Jag tyckte a� den gick bra, i synnerhet då vi e:er en 

något trevande inledning kunde börja prata mera fri� kring fusionsplanerna. 

 

En incident inträffade när Ber+l Sjöstrand av någon anledning (möjligen på-

verkad av GT-ar+kelns u�alande om a� Åke Norling skulle bli styrelseordfö-

rande) sa "a� Göteborg hade föreslagit a� Stockholm skulle få ordförande-

posten". Jag undvek a� svara på den frågan men tvingades senare av en 

radioreporter (lokalradion) a� säga a� "det går inte a� på förhand u�ala sig 

om vem som skall bli ordförande. Det är huvudmännen som utser styrelsele-
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damöterna och dessa utser sedan inom sig ordförande, vice ordförande etc." 

Emeller+d tog radioreportern omedelbart e:er intervjun med sig sin inspel-

ningsutrustning och talade med Ber+l Sjöstrand och kunde på det sä�et få 

fram en antydan +ll motsä�ning. Ber+l Sjöstrand hade i intervjun bekrä:at 

a� Stockholms ordförande – Lars Lindmark – var föreslagen från Göteborg. 

(Det var också helt korrekt a� vi på tjänstemannaplanet var överens om a� 

Lars Lindmark var den naturlige ordföranden, i synnerhet e:ersom Göteborg 

fick bli "övertagande" bank.) 

 

Också lokalradion i Göteborg sände e� inslag om fusionen kl 12.00. Uppen-

barligen hade incidenten använts för a� konstruera e� motsatsförhållande 

mellan de båda bankledningarnas verkställande direktörer. Det gjorde a� 

personalen i Länssparbanken Göteborg genom sin personalklubb gick ut med 

e� argsint pressmeddelande. Det konstateras a� "de båda bankernas verk-

ställande direktörer" föregå� den utredning som  nu skulle +llsä�as, och 

u�alat sig som om fusionen redan var klar. 

 

Det här utbro�et från personalklubben kom som en fullständig överraskning. 

Jag hade lus+gt nog +digare under dagen sagt +ll Ber+l Sjöstrand a� hiDlls 

hade all+ng gå� som smort och a� någon form av motgång måste komma 

snart. Det gjorde det således redan samma dag – och för mig från e� högst 

oväntat håll. Jag hade uppfa�at a� personalklubben i Länssparbanken Göte-

borg genom dess företrädare Ber+l Andersson, Kjell Lindqvist, Gustaf Se�er-

berg och Tommy Lindberg, var införstådda med vad som var på gång, och 

dessutom införstådda i posi+v mening. Det var uppenbarligen en felbedöm-

ning. 

 

Jag reste omedelbart e:er presskonferensen ner +ll Göteborg, bland annat 

för a� delta i den planerade lokala presskonferensen kl 15.00. 

 

En av de saker som hade irriterat – och kanske den som hade irriterat mest – 

var a�, som det formulerades, "personalklubben inte var inbjuden +ll press-

konferenserna". Det var en ren lapsus från min sida. Hade Ber+l Andersson 
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eller någon annan sagt a� de ville vara med vid presskonferensen i Stock-

holm hade de självklart få� vara det. Jag sa +ll Ber+l Andersson och Kjell 

Lindqvist när vi sa� inne hos mig a� de nu "måste" delta i e:ermiddagens 

presskonferens. Strax däre:er – +den gick nu mycket snabbt mot kl 15.00 – 

kom Göran Johansson och Bo Göran Andreasson också in i rummet och vi 

diskuterade gemensamt den uppkomna situa+onen. Göran Johansson var 

uppenbart irriterad över fackets agerande och underströk a� det är naivt a� 

kommunicera via massmedia mellan företagsledning och personalklubb. 

 

Presskonferensen avlöpte mycket bra. Inte bara Ber+l Andersson och Kjell 

Lindqvist deltog, utan också Bo Göran Andreasson, Bo Lönn, Bo Landin och 

givetvis Åke Norling och Göran Johansson. Vi gjorde också vid bordet e� go� 

och homogent intryck +llsammans. Jag medgav a� det var e� misstag a� 

inte personalklubbens representanter var inbjudna +ll presskonferensen i 

Stockholm och a� de krav som från fackligt håll ställdes på hur fusionen 

skulle genomföras, var rimliga. Presskonferensen möjliggjorde också för 

andra a� y�ra sig, bland annat Bo Göran Andreasson. Det var antagligen 

posi+vt, e:ersom jag hade förstå� a� Bo var kri+sk mot a� han inte hade 

få� delta "på podiet" föregående kväll i samband med informa+onsträffen. 

Återigen var det från min sida e� rent förbiseende. Jag hade självklart ingen-

+ng emot a� mina närmaste medarbetare deltog, det var bara det a� takten 

i processen nu var så hög a� e� antal misstag av det här slaget gjordes. 

 

Omedelbart e:er presskonferensen intervjuades Ber+l Andersson och jag av 

en radioreporter. Ber+l gjorde e� balanserat u�alande. Han sa bland annat 

a� facket var bere� a� acceptera fusionen om de krav man hade u�alat om 

garan+er för personalens sysselsä�ning mm., kunde +llgodoses. 

 

Därmed var i stort se� kapitel 2 avslutat (om kapitel 1 gällde +den fram +ll 

och med Sten Walbergs godkännande). 

 

Något utschasad, men ändå +llfreds trots incidenten, kom jag hem vid 18-

+den. Det blev vin +ll middagen. 
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Slutpunkten kunde emeller+d sä�as först dagen därpå, lördagen den 27 feb-

ruari. Då kom den första ordentliga pressreak+onen. Den var mycket posi+v. 

Det gällde inte minst GP. Dels fanns på handelssidan en rela+vt uZörlig ar+-

kel av Carl Nisser med rubrik: "Den nya banken behåller sin lokala prägel." 

Bara rubriken var guld värd. Dessutom fanns en ledarkommentar, också den 

antagligen förfa�ad av Carl Nisser, med mycket vänlig inställning +ll fusions-

planerna. Ledarens rubrik: "Banker som ser om si� hus." 

 

En annan posi+v presskommentar svarade Arbetet för. Ar+keln redogjorde 

mycket klart för personalens besvikelse över a� inte ha få� delta i presskon-

ferensen i Stockholm, men också för det +llrä�aläggande som jag hade gjort. 

Svenska Dagbladets rela+vt långa ar+kel på affärssidan var helt acceptabel 

och man hade också en ledarkommentar under rubrik: "Rikssparbanken." DN 

var den enda +dning som något mera kri+skt refererade personalens press-

meddelande, men e:er förhållandena var också den kommentaren helt utan 

invändning. 

 

Det allmänna intrycket av pressreak+onen var således över förväntan. De 

hundratusentals människor som hade läst och hört om fusionen under freda-

gen och nu på lördagen måste ofrånkomligen ha få� e� go� intryck av de 

planer som fanns. 

Kommentarer i halvlek 

Det är för +digt – allZör +digt – a� u�ala sig om i vilken utsträckning vi kom-

mer a� drabbas av andra, obehagliga överraskningar under det lopp som nu 

skall inledas och som blir kapitel 3 i denna beskrivning. Sam+digt finns det 

anledning a� så här "i halvlek" ändå teckna ner några preliminära reflek+on-

er. 

 

Personligen har jag blivit förvånad över a� människor som borde vara infor-

merade och kunniga nog i strukturfrågor har tagits med överraskning av 

själva strukturgreppet. Det borde inte alls ha varit främmande för en Birger 

Lönnquist, en Jan Rydh, en Sten Walberg eller en Lars Wohlin a� en fusion 
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mellan Sveriges två största sparbanker var fullt tänkbar. I synnerhet borde 

de som har en inblick i hur hoppande fusioner mellan sparbanker har före-

kommit i +ll exempel Danmark, kunnat tänka i den riktningen. Ändå har utan 

undantag överraskningen hos alla nämnda blivit total. 

 

Det andra som förvånat mig är a� reak+onen hos de många människor som 

vi vid det här laget har talat med, och informerat om fusionen, har varit så 

posi+v som den har varit. Det är utomordentligt få – egentligen bara en per-

son som jag har talat med (Ber+l Andreasson) – som har u�alat tveksamhet. 

Ingen, inte heller Gunnar Sträng eller Bert Lundin, har varit dis+nkt emot 

samgåendet. 

 

Det här gäller också kundernas aDtyd. När jag talade med Rolf Eriksson (VD 

Kullenberg) på torsdag förmiddag gratulerade han. "Ni är verkligen på gång. 

Nu kan vi göra ännu mera affärer." 

 

Det kommer säkert e:erhand – när e:ertankens kranka blekhet framträder 

– a� komma reak+oner som är motsa�a dem som spontaniteten gav u�ryck 

för. Det gäller inte minst från sparbankschefer. Det är ändå a� notera a� 

nästan alla dem som Evert Tornberg förhandsinformerade (Gunnar Berg, 

Bengt Stengård, Bengt Skoglund, Gösta Karlsson, K.G. Johansson, Folke 

Töyrä, 0lle Lindwall, Sten Marelius m fl) enligt vad Evert säger överlag var 

posi+va. Jag ringde själv upp Sven Sjögren [VD för sparbanken i Linköping] 

vid fem+den på torsdagen och han gratulerade "+ll en fantas+skt rolig ny-

het". Jag utgår från a� den spontana reak+onen inte ljuger. Den ende per-

son jag talade med som var avvaktande var P-G Nyberg [VD för sparbanken i 

Jönköping]. Å andra sidan väckte jag honom på fredagsmorgonen kl 07.00 på 

Hotel Anglais i Stockholm. Men förmodligen var reak+onen inte bara följden 

av yrvakenhet utan också en kri+sk och skep+sk inställning +ll vilka konse-

kvenser fusionen kommer a� få på övriga större sparbanker. 

 

Kommer nu fusionen a� kunna genomföras? Ja, jag tror a� det finns minst 

50 % chans a� det blir så – och de�a av två skäl. 
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För det första är de reak+oner som vi så långt har få� således nästan genom-

gående bejakande, konstruk+va och i några fall direkt entusias+ska. Det är 

knappast troligt a� de�a i någon väsentlig grad kommer a� ändras. 

 

För det andra har de sakskäl som vi angivit åtminstone hiDlls stå� upprä� 

för en granskning. Personligen är jag givetvis övertygad om a� de kommer 

a� "hålla ända fram", men det är inte uteslutet a� vi +ll exempel av någon 

affärs+dning kommer a� få en nega+v och ifrågasä�ande pressbehandling. 

 

En joker i leken är personalens aDtyd i Länssparbanken Göteborg. Jag har 

gradvis blivit medveten om a� det finns kra:er i banken som inte gärna ser 

a� planerna kan fullföljas. Dessa är knappast be+ngade av saklig analys utan 

närmast av en blandning av grumligt sparbankstänkande (som bland annat 

tycks innebära a� alla vik+ga ini+a+v +ll förändring skall komma från central-

organen, i varje fall vara sank+onerade av centralorganen), an+-Stockholms-

känslor, och kanske rädsla för förändring. 

 

En andra joker är givetvis de som sist och slutligen beslutar – huvudmännen. 

De har inte varit översvallande posi+va, snarare avvaktande. Det skall dock 

oerhört mycket +ll för a� huvudmännen i en övertagande bank går emot en 

enhällig styrelse. Men osvuret är bäst. 

Anteckningar från �den från publicering fram �ll beslut 

Veckan 1-5 mars 1982 

Veckan e:er presskonferensen blev inte särskilt händelserik. Det ligger i sa-

kens natur e:ersom kulmen på e� vik+gt steg nåddes i och med presskonfe-

rensen den 26 februari. Tiden närmast däre:er blev logiskt nog inriktad mot 

avstämning och konsolidering. 

 

Jag reste upp +ll Stockholm på +sdag e:ermiddag (den 2 mars) och träffade 

på kvällen Richard Normann [professor i företagsekonomi, känd manage-
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mentguru, och personlig vän sedan länge]. Vi åt middag +llsammans på 

Grappe d’Or och samtalet kretsade +ll betydande delar kring fusionsfrågan. 

Richard Normann hade hört en del på stan: "Sparbankernas Bank är i varje 

fall inte genomgående nega+va." Richard underströk, det han +digare gjort, 

a� framgången med samgåendet hänger samman med på vilket sä� vi lyck-

as genomföra fusionen och i prak+ken ta ut de samordningsvinster som up-

penbarligen finns. 

 

Under onsdagen (den 3 mars) hade bland annat Bo Göran Andreasson, Ulf 

Fredriksson och jag e� par +mmar långt "samsnack". Det visade sig nyDgt. 

Det finns forZarande e� antal frågor där informa+onen inte har gå� fram 

om vad Ber+l Sjöstrand och jag egentligen hade kommit överens om. Det 

gällde bland annat innebörden i de så kallade koncernstaberna.  

 

Till lunch samma dag träffade Bo Göran och jag Spadabs VD, Börje Pålsson 

[Spadab var sparbankernas gemensamma databolag, också det bolag Läns-

sparbanken Göteborg använde. Sparbanken Stockholm hade e� eget datasy-

stem och databolag, Sifferservice]. Det var givande. Börje Pålsson är uppen-

barligen posi+v +ll fusionen och jag har inget intryck av a� det är en kosme-

+sk inställning. Bland annat u�ryckte Börje apropå rela+onerna mellan Spa-

dab och Sifferservice a� fusionen innebär "en ökad grad av objek+vitet". 

Han sy:ade uppenbarligen på a� Länssparbanken Göteborg kan medverka 

+ll e� i hans ögon mera ra+onellt beslutsfa�ande när det gäller rela+onen 

mellan de båda databolagen. Börje var också konstruk+v och menade a� de 

datatekniska samordningsbekymmer som finns om fusionen blir av, utan 

vidare kan lösas och a� Spadab för sin del är beredd a�, sä�a av "de bästa 

resurser vi har". 

 

På e:ermiddagen hade Tekniskt Industriella Rådet (TIUR) sammanträde på 

SNS på Sköldungagatan och i det sammanhanget träffade jag Dick Ramström 

[välkänd företagsekonomiprofessor] som gratulerade +ll fusionen. 
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Under torsdagen (den 4 mars) hade vi i Göteborg den första arbetsgruppen 

samlad – arbetsgruppen för finans/fond med mig som ordförande. Det blev 

e� bra sammanträde och stämningen var god. 

 

Torsdagen var en vik+g dag också av e� helt annat skäl. Vi hade bjudit in 

huvudmännen i Länssparbanken Göteborg +ll informa+on i fusionsfrågan. 

Det blev både en framgång och en besvikelse. Framgången låg i a� bara en 

person (Bernhard Kanold) var tveksam +ll förslaget. Han kom emeller+d 

fram +ll mig e:er informa+onen och sa a� han i allt väsentligt hade lå+t sig 

övertygas av mina argument. Besvikelsen låg i a� så få personer hade ställt 

upp. Bara 11-12 huvudmän var där. När vi talades vid e:eråt (Gustaf Se�er-

berg, Bo Lönn, Bo Göran Andreasson, Lennart Sandin och jag själv) kunde vi 

konstatera a� nu var nog "saken klar". 

 

Under veckan hade jag be� om a� få en del kundreak+oner på fusionen från 

områdes– och avdelningschefer. Det visade sig, det vi egentligen redan hade 

på känn, a� dessa kommentarer överlag var posi+va. Knappast någon med-

veten kund hade u�ryckt tveksamhet inför fusionen. Hushållskunden i all-

mänhet hade, det var det allmänna intrycket, knappast ens noterat a� en 

fusion var på gång. 

 

Presskommentarerna under veckan var få men tunga. Veckans Affärer hade 

en sida om fusionen där bland annat Jan Rydh u�alade sig dis+nkt i termer 

av a� han inte skulle motsä�a sig fusionen, Affärsvärldens ar+kel var bra 

och, som all+d, e:er förhållandena kvalificerad och ini+erad. 

Veckan 8-13 mars 

Också denna vecka har varit utan större drama+k. Redan under måndagen 

(den 8 mars) inträffade emeller+d kanske det vik+gaste under veckan – e� 

sammanträffande i Göteborg med Börje Pålsson och hans närmaste medar-

betare och en diskussion under flera +mmar om hur datafrågan skulle kunna 

lösas. Den bekrä:ade det Börje Pålsson redan några dagar +digare hade sagt 
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a� han (liksom hans nära medarbetare Sture Hallström och Björn Landin) 

tycker a� det som håller på a� ske är intressant och a� man från Spadabs 

sida inte är motståndare. 

 

I början av veckan (+sdagen den 9 mars) hade vi den första övningen med 

"arbetsgruppen för marknadsfrågor" (Marknadsgruppen) i Stockholm. Det 

blev en något trevande diskussion men den bekrä:ade a� vi i det stora hela 

ser på samma sä� på marknadsfrågorna i de båda bankerna. Finansgruppen 

hade samma dag sin andra si�ning. Också den blev bra. Vi kommer a� bli 

överens om hur finansrörelsen skall bedrivas utan någon större svårighet. 

 

På +sdagskvällen hade facket i Göteborg årsmöte – och e� välbesökt sådant 

(ca 80 personer). Stämningen hade varit mot fusionen! Det hade, enligt de 

informa+oner jag fick, knappast funnits någon som stod upp för e� samgå-

ende, men däremot – enligt vad ryktet säger – flera som var u�alat tvek-

samma. Någon resolu+on antogs emeller+d inte. Det var en antydan om a� 

kyligare vindar var på gång. 

 

Veckan var intressant också i den meningen a� jag vid två olika +llfällen 

träffade områdescheferna (OC) – vid det senare +llfället dessutom +llsam-

mans med samtliga avdelningschefer (AC). Denna vik+ga grupp chefer fick 

således på fredagse:ermiddagen (12 mars) en lång föredragning kring varför 

förslaget om samgående har kommit. Vi hade en diskussion som var givande 

och stämningen var god. Det finns inte något verbaliserat motstånd hos nå-

gon i denna chefsgrupp, ganska säkert fanns det emeller+d ou�alade frågor 

och möjligen också kri+k och ifrågasä�ande under ytan. 

 

Jag skrev under veckan +ll huvudmännen och överlämnade diverse press-

klipp och bjöd in +ll huvudmannasammanträdet den 20 april. Jag skrev också 

e� mer principiellt hållet brev +ll Ulf Ahlstedt, mest som e� svar på den dis-

kussion vi +digare hade ha:. 
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Veckan 15-19 mars 

Veckan började med a� marknadsgruppen sammanträdde måndag förmid-

dag (den 15 mars) i Göteborg. Det blev en intressant öppning på veckan. Ulf 

Fredriksson inledde med a� markera irrita+on över a� vi i Göteborg hade 

utarbetat en idépromemoria kring den nya bankens marknadsinriktning 

(vilken vi ar+gt hade sänt över i slutet av föregående vecka): "Så här bör det 

inte gå +ll. Vi bör skriva protokoll istället och jag föreslår a� Karl-Axel 

Stenlund [direk+onsledamot i Stockholm] blir protokollförare idag. Vi kan 

inte acceptera vad som står i den här promemorian." 

 

Det lät som om vi hade funnit den första stora principiella skiljelinjen i syn-

sä� mellan de båda bankerna. För det var inte vilken promemoria som helst 

som Bo Lönn och jag hade skrivit. Den sammanfa�ade den grundsyn på 

marknadsfrågorna som vi i Göteborg vid det här laget var överens om och 

hade stadfäst i organisa+onen, bland annat genom det så kallade tremark-

nadstänkandet [=a� banken organiserades e:er massmarknad, övrig privat-

marknad och företagsmarknad]. 

 

Uppspelet från Ulf visade sig emeller+d vara falskt alarm. Ju mer vi diskute-

rade innehållet i promemorian, desto mer ense om principer och prak+sk 

marknadsföring blev vi. Jag kunde e:er e� par +mmars diskussion på den 

här punkten säga a� såvi� jag kunde förstå fanns det egentligen inga åsikts-

skillnader alls vad gäller sä�et a� se på strategi och marknadsföring 

(däremot fanns det betydande skillnader i terminologi och – än vik+gare – i 

sä�et a� organisera banken på. Så +ll exempel kunde inte stockholmarna 

förstå tremarknadsindelningen. Eller som Margareta Carlson, facklig repre-

sentant, u�ryckte det: "Vi arbetar precis tvärtom. Hos oss gäller a� man 

överallt skall kunna arbeta på alla tre marknaderna."                     

 

Vi diskuterade också Koncernstab Marknads inriktning och blev också här 

överens. Senare samma vecka (fredag) fick vi samstämmigheten bekrä:ad. 

Då hade Karl-Axel Stenlund och Bo Lönn träffats och bearbetat promemorian 
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som i det stora hela hade samma innehåll som den vi hade skickat +ll Stock-

holm. 

 

Under måndagen hade vi också en första si�ning med fusionsledningen. De 

som träffades var Ber+l Sjöstrand, Cenneth Kennegård, Gustaf Se�erberg, 

Ber+l Andersson, Bo Göran Andreasson och jag själv. Vi hade med andra ord 

inte lyckats få någon av de förtroendevalda a� finna +d. Det var kanske inte 

heller nödvändigt. Det visade sig a� vi – åtminstone för dagen – inte hade 

några kontroversiella +ng a� diskutera. Kennegård tog upp e� par vik+ga 

frågor. Dels a� kostnadsra+onaliseringsaspekten inte fick glömmas bort i 

fusionen, dels indikerade han behovet av en direk+on för den nya banken. Vi 

diskuterade också hur informa+onen +ll de anställda skulle gå +ll och där 

man från Stockholm kanske ville ha en hårdare samordning än vad vi i Göte-

borg ansåg nödvändigt. Överlag var det emeller+d en stor konstruk+vitet i 

diskussionen. 

 

Innan jag gick från banken vid 19-+den (bland annat Ber+l Sjöstrand och Bo 

Göran Andreasson skulle däre:er ha sammanträde med utlandsgruppen) 

lämnade jag i e� brev över mina synpunkter på datafrågan +ll Ber+l Sjö-

strand. Jag formulerade två grundprinciper i brevet, dels a� banken e:er en 

övergångsperiod bör vara en del av Spadab-komplexet och "därmed dra 

ny�a av Spadabs överlägsna utvecklingsresurser, dels ställa krav på a� det 

skall ske i sådan ägarmässig organisa+onsform a� vår handlingsfrihet så 

långt möjligt garanteras och a� kostnadssidan kan hållas under kontroll". Vi 

sa a� vi skulle prata om det dagen därpå. Det gjorde vi också men mycket 

kort e:ersom jag hade besök. Ber+l markerade emeller+d a� han "inte höll 

med om mycket i promemorian" (det visade sig sedan gälla mi� förord för 

Spadab). Vi fortsa�e diskussionen vid e� längre telefonsamtal under torsda-

gen (den 18 mars). Ber+l utvecklade då hur han såg på datafrågan och dess 

handläggning. Han angav några krav: (1) Vi får inte göra oss av med utveckl-

ingskunnande. (2) Vi måste förfoga över datasystemet själva, det vill säga vi 

får inte avhända oss greppet över dataverksamheten. (3) Vi måste verka för 

a� producentmonopolets nackdelar undviks och således försäkra oss om a� 
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vi inte via Spadab beska�as på resurser som förs över +ll andra verksamhet-

er inom sparbanksföreningsgruppen. 

 

Jag kunde hålla med om alla dessa krav och synpunkter. Vi måste få sådan 

organisatorisk ordning a� vi försäkrar oss om flexibilitet och handlingsfrihet 

och vi kan självklart inte medverka +ll a� pengar i okontrollerade former förs 

över +ll andra verksamheter. Bland annat därför hade jag förordat a� vi 

skulle bedriva dataproduk+onen i samarbete med Spadab men i e� särskilt, 

av oss ägarmässigt dominerat bolag. Vi pratade om a� fortsä�a diskussionen 

på måndagen. Vi var överens om vikten av a� komma fram +ll någon form 

av principiellt ställningstagande före den 1 april. 

 

Tisdagen (den 16 mars) ägnades nästan helt åt intern informa+on. Jag hade 

bland annat för första gången en presenta+on av bakgrunden +ll och inne-

börden i fusionsförslaget för avdelningscheferna inom Administra+on (e� 

par avdelningschefer hade dock deltagit i föregående veckas informa+on). 

Det blev en tankeväckande övning. Det fanns alldeles uppenbart en oro för 

vad som skulle komma a� ske. "Blir det samordning av intendenturavdel-

ningen med i prak+ken mindre handlingsfrihet i Göteborg?", "Hur påverkas 

revisionsavdelningen?" etc. Det fanns dessutom av allt a� döma en känslo-

mässigt stark reak+on mot Stockholm. Så mycket kunde sägas a� det i denna 

grupp chefer finns en grogrund för avståndstagande mot förslaget. Jag skulle 

emeller+d inte tro a� man öppet går ut och tar strid med bankens ledning. 

Det markerades från +ll exempel Ber+l Johansson [AC intendentur] "a� han 

för sin del inte var motståndare +ll samgåendet men a� han hade e� antal, 

ännu obesvarade, frågor a� ställa". 

 

Jag fortsa�e under e:ermiddagen, nu med vissa "udda" avdelningschefer 

(Leif Olofson, 0lle Wahlberg, Ulla Bri� Henriksson och Gunilla Jacobsson som 

stand in för Per Paepke). Särskilt Leif Olofson [revision] var tveksam – också, 

vilket han +llstod, på främst känslomässiga grunder. "Hade förslaget innebu-

rit a� också Malmö hade varit med, skulle jag för min del ha varit mycket 

mera posi+v." Leif Olofson underströk a� de som var med vid föregående 
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fusion är brända. Det blev inte som ledningen hade sagt a� det skulle bli. 

Han pekade också på risken för kvalitetsförsämring i Göteborg genom åder-

låtning av kvalificerade personella resurser +ll den större banken i Stock-

holm. 

 

0lle Wahlberg [säkerhet] var posi+v men pekade på (1) risken för byråkra+-

sering (2) dragkamp om resurser mellan de två huvudorterna samt (3) sam-

mansmältningsproblem, +ll exempel på dataområdet. 

 

Jag sa� också med en tredje grupp under +sdagen – e� antal representanter 

för redovisningsavdelningen. Det ställdes också e� antal frågor som jag inte 

kunde svara på. "På vilken ort skall analysen av banktotalen ske?" "Var skall 

huvudboken ligga?" Det var beräDgade frågor som vi mera tydligt måste ta 

ställning +ll. Samordningsansvaret för ekonomi och administra+on låg dock 

på Ber+l Sjöstrand vilket talade för Stockholm. Sam+digt underströk jag a� 

principen om "två banker i en" under alla omständigheter ställer krav på en 

löpande ekonomisk redovisning av Göteborgsrörelsen som i sin tur ställer 

krav på redovisningsresurs på plats. 

 

Under onsdagen (den 17 mars) – dagen för en personalinforma+on på 

Svenska Mässan – hade jag bland annat en lång föredragning för klubbstyrel-

sen i plenum. I den föredragningen deltog bland annat också Evert Ander. På 

si� karaktäris+ska sä� kom han a� dominera diskussionen och frågeställan-

det. Han konstaterade kort a� "...hade vi få� den här informa+onen redan 

på torsdagskvällen (den 25 februari), hade du inte behövt få den oro som 

idag finns på en del håll banken". Det var säkert en rik+g iak�agelse. Vi har i 

vissa hänseenden misslyckats med a� +digt få ut vik+g informa+on. Det 

ställdes även en del frågor av principiell natur. "Betyder inte det här e� bro� 

mot sparbanksideologin?" Men också jordnära frågor. "Hur blir det med 

Lavöstugorna?" "Skall vi få en massa stockholmare +ll västkusten?" 

 

Personalhearingen på kvällen hade samlat uppemot 300 personer – och 

de�a samma kväll som IFK Göteborg spelade cup-fotboll mot Valencia med 
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50 000 människor på Nya Ullevi. Det tyder på e� stort engagemang för ban-

ken och för det egna jobbet. Det blev, tycker jag, en lyckad kväll – inte minst 

därför a� direk+onen i sin helhet gjorde e� samlat posi+vt intryck med alla 

på podiet, och som bejakare av fusionen. Från klubbens sida hade frågor 

förbere�s och det jobbet var också väl genomfört. Det vore märkligt om inte 

de människor som var där i allt väsentligt e:er den drygt 2,5 +mmar långa 

informa+onen var mer posi+va än nega+va. 

 

Torsdagen (den 18 mars) var styrelsedag. Frågan om fusionen kommentera-

des knappast alls av styrelsens ledamöter e:er den korta föredragning om 

arbetsläget som jag gjorde. E:er styrelsesammanträdet diskuterade Åke 

Norling, Göran Johansson, Lennart Sandin [styrelsens sekreterare] och jag 

själv vissa frågor när det gäller fusionsavtalet. Det gällde +ll exempel antalet 

styrelseledamöter och suppleanter. 

 

I anslutning +ll sammanträdet hade facket också närmat sig Göran Johansson 

för a� få en si�ning med denne +ll stånd. Han hade emeller+d vägrat på 

principiella grunder. "Det är fel av en styrelseledamot a� diskutera med 

facket i enskild ordning." En av de frågor som facket uppenbarligen ville ta 

upp med Göran var beslutsreglerna i centralstyrelsen där bland annat Ber+l 

Anderssons linje var a� fullständig enighet skall råda för beslut (medan för-

slaget f n är 3/4 majoritet). Jag har för min del sagt a� vi inte skall vara dum-

dris+ga och formulera beslutsregler som kan bli en kvarnsten om halsen när 

flexibilitet är önskvärt. 

 

Fredag är dag för "Tillsammans" [personal+dningen i Göteborg] och +dning-

en hade i si� nummer denna vecka det första inslaget om fusionen under 

vinje�en: "Fakta och funderingar inför en eventuell fusion". Det var Bo Lönn 

som hade skrivit om "Mina första tankar om den stora fusionen". Det var e� 

bra inlägg vid rä� +dpunkt. Bosse var posi+v. "Det känns inspirerande och vi 

skall ge affärsbankerna en rik+g match under åDotalet a� ta +llbaka de för-

lorade marknadsandelarna, men det krävs a� vi sluter upp omkring varandra 

och brukar 'hela husets' kompetens." 
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Under fredagen hade jag också e� samtal med Ber+l Andersson. Han 

nämnde då a� han hade för avsikt a� ta en del kontakter med ledningen för 

centralorganen (läs Svenska Sparbanksföreningens VD Jan Rydh). Jag reage-

rade nega+vt på de�a. Det var e� tecken på bristande +lltro +ll vad jag själv 

hade sagt om +ll exempel Jan Rydhs icke-nega+va reak+on och det var, så 

tolkade jag det, u�ryck för e� desperat försök a� få en bundsförvant mot 

fusionen. Det var givetvis också e� u�ryck för a� klubbens ledning står un-

der starkt tryck från vissa personer och grupperingar a� göra något för a� 

fördröja, kanske förhindra fusionen. 

 

Jag sa +ll Ber+l a� jag för min del inte var emot a� man talade med +ll ex-

empel Jan Rydh men jag tyckte dels a� det skulle ske +llsammans med re-

presentanter för facket i Sparbanken Stockholm, dels a� facket inte fick 

"poli+sera" frågan. Jag underströk a� jag skulle inte dra mig e� ögonblick för 

a� ta strid med klubben om fusionens vara eller inte vara skulle komma a� 

bli en fråga om sparbanksideologi. 

Veckan 22-28 mars 

På måndagsförmiddagen (den 22 mars) träffades fusionsledningen i Göte-

borg, denna gång med två representanter från presidierna – Göran Johans-

son och Per Wahlström [vice ordförande i Stockholm]. Dessutom deltog från 

Stockholm Ber+l Sjöstrand, Ulf Fredriksson och Cenneth Kennegård. Från 

Länssparbanken Göteborg var Evert Tornberg, Bo Göran Andreasson, Gustaf 

Se�erberg, Ber+l Andersson och jag själv närvarande. 

 

Jag hade gjort upp en enkel föredragningslista och vi diskuterade dels anta-

let styrelseledamöter, antalet revisorer och en del frågor kring fusionsavta-

let, dels gick vi raskt igenom vad de fem arbetsgrupperna höll på med. 

 

Antalet styrelseledamöter i centralstyrelsen är e� bekymmer. Vi hade från 

början, på den +den då också Malmö deltog i diskussionerna, tänkt oss en 

centralstyrelse med två förtroendevalda samt två tjänstemän (VD samt fack-



52 

 

lig representant) från respek+ve bank. Det accepterades först också för den 

nu aktuella fusionen, men i samband med a� vi i början av februari, före 

publiceringen, i något sammanhang underhand diskuterade antalet styrelse-

ledamöter kom Göran Johansson på a� "vi måste ha övervikt för de förtro-

endevalda". Det förutsa�e minst tre ordinarie förtroendevalda. Det i sin tur 

gjorde a� den poli+ska obalansen kom in i bilden och därav följde så små-

ningom en överenskommelse om a� den nya styrelsen skulle ha fyra förtro-

endevalda. 

 

Det är onekligen olyckligt e:ersom vi nu närmar oss 20 personer "runt bor-

det". Det visade sig nämligen a� de fackliga representanterna ville utny�ja 

sina legala möjligheter a� också låta suppleanterna närvara vid sammanträ-

dena. Vi skulle därmed få tolv ordinarie ledamöter, två suppleanter för de 

fackliga organisa+onerna, två VVD, en sekreterare samt, i de flesta fall, en 

eller flera föredragande tjänstemän si�ande runt styrelsebordet. Det inne-

bär 17-18 personer. Det fanns å andra sidan ingen+ng a� göra. Posi+onerna 

var låsta. Gustaf Se�erberg menade visserligen under måndagen a� han för 

sin del kunde tänka sig a� facket avstod från a� låta suppleanterna närvara, 

men senare under veckan var de båda fackklubbarna på denna punkt över-

ens – alla skulle finnas med. Denna fråga ägnades alltså en del av måndags-

diskussionen åt. 

 

 Vi diskuterade också antalet revisorer. Ber+l och jag tyckte a� antalet lek-

mannarevisorer skulle hållas nere. Men också här hävdades principen a� 

lekmän skulle ha majoritet. Det vi kom fram +ll var sex ordinarie revisorer – 

två professionella och fyra lekmän. Det är också en olycklig konstruk+on. Vi 

får väl se om vi kan göra någon+ng åt det på sikt. 

 

Åldergränsen för huvudmän, styrelseledamöter och revisorer var likaså uppe 

på bordet. Sparbanken Stockholm har en 70-årsgräns medan vi har 67 år. Per 

Wahlström var på den här punkten en aning engagerad. Till slut blev det 70 

år med +llägget a� vi "under hand" i Göteborg skulle kunna behålla 67-

årsgränsen. 
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Stämningen vid de�a första sammanträde med fusionsledningen inkl förtro-

endevalda representanter var mycket god (som för övrigt alla gemensamma 

si�ningar hiDlls utan undantag hade varit). Vi var klara vid elva+den och jag 

sa�e mig under någon +mma med Ber+l Sjöstrand och diskuterade datafrå-

gan. Vi var e:er denna diskussion överens om principerna som också doku-

menterades i en ensidig promemoria: (1) E� gemensamt bolag, ägt av ban-

ken och Spadab, med majoritetsposi+on för banken. (2) En utredningsfas 

som klarlägger det långsik+ga samarbetet med Spadab avslutad senast den 1 

juli samt (3) omedelbart +llsä�ande av en gemensam utredning för Spadab 

och Sifferservice för a� klara överbryggningssvårigheterna. Det verkar som 

om vi också på denna punkt skulle kunna hi�a en gemensam syn. Jag tror a� 

Ber+l Sjöstrand är väsentligt mera öppen för e� närmare samarbete med 

Spadab än vad en del av hans medarbetare är. 

 

Under e:ermiddagen sammanträdde marknadsgruppen. Vi hade en rela+vt 

kort diskussion angående Koncernstab Marknads inriktning där stockholmar-

na hade skrivit ner vissa principer för stabens verksamhet. Jag hade för egen 

del inget a� invända. Den mesta +den gick åt +ll presenta+on av direk+v för 

de tre reklambyråer som skulle få i uppdrag a� skissera på marknadsföring-

en av den nya banken. Det var representanter för Werne & Co, Appel & Falk 

samt Collin & Forsman som var för sig under e:ermiddagen fick en presen-

ta+on av dels det idépapper som vi hade enats om, dels de tekniska förut-

sä�ningarna för det arbete byråerna nu skulle göra och avrapportera senast 

den 19 april. 

 

Namnfrågan på den nya banken var också uppe +ll diskussion vid marknads-

gruppens sammanträde, helt enkelt e:ersom vi under måndagen fick fram 

de första sammanställningarna av namnförslagen från den tävling bland de 

anställda som vi anordnat med en London-resa som pris +ll vinnaren. Det var 

en oerhörd mängd namn, flera tusen, som hade kommit på bordet genom 

tävlingen. Vi fick inte rik+gt god överblick och beslöt a� vid en telefonkonfe-

rens under onsdagen förbereda frågan inför fusionsledningens nästa sam-

manträde på torsdagen då namnfrågan måste upp för beslut. 
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Tisdagen och onsdagen var lugnare dagar se� i fusionsperspek+v. Inger 

Svensson hade skrivit minnesanteckningar från personalhearingen föregå-

ende vecka och det var angeläget a� vi inte fick två versioner – en från led-

ningen och en från den fackliga så kallade redak+onskommi�én. Jag talade 

med Jan Olsson (som ingår i den fackliga redak+onskommi�én) och vi var 

överens om en samordning. E:er viss funderande godkände Ber+l Anderson 

och Kjell Lindqvist Ingers referat. 

 

Bankvärlden, Bankmannaförbundets månads+dskri:, innehöll e� referat 

från presskonferensen den 26 februari med en del gliringar för a� ingen 

facklig representant fanns med på presskonferensen i Stockholm. Dessutom 

innehöll ar+keln en avskri: av fackets eget pressmeddelande med syrliga 

kommentarer. Cenneth Kennegård u�alade sig emeller+d posi+vt om fusion-

en: "Jag tycker a� beslutet om utredning är e� steg i rä� riktning... Redan 

idag har vi mycket gemensamt med göteborgarna." Bankvärlden-ar+keln var 

dock i det stora hela neutral. 

 

Det kan man kanske inte säga om Tidningen Sparbankernas skrivning. Ar+-

keln innehåller dels e� referat av pressmeddelandet, dels citerade omdö-

men om fusionen hämtade främst från ledarkommentarer i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och GP. Urvalet av citat är en aning vinklat och utan a� 

jag hade påpekat för Ingvar Körberg e� par veckor +digare a� GP fak+skt 

också hade kommenterat fusionen på ledarplats, hade kanske inte just 

denna mer posi+va, kommentar funnits med. Men mest anmärkningsvärt är 

a� inte +dningen Sparbankerna på ledarplats berör en av de största händel-

serna i sparbankernas historia. Det är bara y�erligare e� u�ryck för en in-

byggd svaghet hos sparbanksrörelsen. Den federa+va strukturen, de många 

viljorna, risken för a� trampa någon på tårna gör a� känsliga ämnen hellre 

undviks är deba�eras och analyseras. A� +ll exempel +dningen Sparbanker-

na blir uddlös och urva�nad är bara e� tecken på denna svaghet. 

 

Jag hade en del samtal med Ber+l Andersson och Kjell Lindqvist under loppet 

av de här dagarna. Vi diskuterade bland annat den något känsliga frågan om 

likställighetsprincipen och dess formella bindningar i +ll exempel fusionsav-
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talet och reglementet. Bland annat hade facket krävt enhälliga beslut i sty-

relsen i principiellt vik+ga frågor. Man hade tagit kontakt med Göran Johans-

son för a� få hans stöd i den ståndpunkten men Göran hade vägrat: "Tänk 

om jag får hjärnblödning och inte kan säga något annat än ja." För egen del 

hade jag markerat uppfa�ningen a� principen om två huvudkontor med 

vardera en likställd verkställande direktör borde skrivas in i reglementet, det 

vill säga inte kunna ändras utan i prak+ken två si�ningar med huvudmän-

nen. Det var en ståndpunkt som facket i Göteborg givetvis stödde, däremot, 

fick jag höra, var Stockholm motståndare. "En organisatorisk fråga som inte 

hör hemma i reglementet." 

 

Det senare blev därmed en fråga som seglade upp inför torsdagens (den 25 

mars) sammanträde med fusionsledningen i Stockholm. För a� vara på säkra 

sidan ringde jag +digt på torsdagsmorgonen upp Åke Norling och förankrade 

uppfa�ningen a� likställighetsprincipen skulle skrivas in i reglementet. 

Också Göran Johansson delade min uppfa�ning. 

 

Sparbankernas Bank hade styrelsesammanträde på torsdagsförmiddagen. 

Sammanträdet blev fullständigt händelselöst se� i fusionsperspek+v. Endast 

genom a� Birger Lönnquist anmälde a� några av de större sparbankernas 

chefer skulle sammanstråla och före sommaren diskutera strukturfrågan 

"med anledning av den förestående storfusionen", blev frågan kommente-

rad. 

 

Omedelbart e:er styrelsesammanträdet träffade jag Gösta Karlsson [VD 

Länssparbanken Värmland] nere i Sparbankernas Banks bankhall. Vi hade e� 

kort samtal. Jag visste redan +digare a� Gösta Karlsson inte var nega+v +ll 

fusionen. "Sent skall syndarn vakna", sa Gösta med anledning av a� han 

hade ha: frågan uppe om a� gå utanför länsgränsen med sin egen styrelse 

redan i januari. 

 

Direkt e:er lunchen sammanträdde fond-/finansgruppen. Det blev en i allt 

väsentligt gemytlig +llställning där det dock fanns en del principiella oklar-

heter. Det föreföll som om Stockholm ville "si�a på två stolar sam+digt." 
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Sammanträdet med fusionsledningen något senare under e:ermiddagen 

blev också det odrama+skt. Lars Lindmark markerade a� han inte tyckte a� 

organisa+onsprinciper skall skrivas in i e� reglemente. Den samlade Göte-

borgsfronten gjorde emeller+d a� beslutet blev a� likställighetsfrågorna 

(bland annat två parallellställda huvudkontor med vardera en VD) skulle 

komma a� bli stadfästa i den nya bankens reglemente. 

 

Den andra frågan för fusionsledningen den här dagen var a� ta ställning +ll 

den nya bankens firmanamn. Det blev, som man kunde vänta, en diskussion 

med mycket tyckande. De flesta förordade "Första Sparbanken”,  några – 

bland andra jag själv och Gustaf Se�erberg – "Ekbanken". Åke Norling hade 

viss känsla för "Sparbanken Svea" och någon tyckte a� "Sparbanken Tre Kro-

nor" var a� föredra (men där kunde vi inhämta från Anders Granath a� rik-

sheraldikern antagligen skulle sä�a sig +ll starkt motvärn). Så småningom, 

e:er någon +mmas diskussion, sammanfa�ade Lars Lindmark genom a� helt 

enkelt lägga e� kompromissförslag – "Sparbanken Ekarna". Det blev också 

beslutet. 

 

På kvällen samma dag hade Sparbankernas Bank bolagsstämmomiddag på 

Grand Hotell. Det blev i fusionsperspek+v en intressant och uppmuntrande 

+llställning. Jag var värd vid e� av borden och hade på min vänstra sida Ingo 

Wallin, mi� emot mig Folke Töyrä och K-G Johansson. Vid bordet fanns också 

Gunnar Berg, Bernt Gröön, Evert Tornberg, P-G Nyberg och Börje Pålsson. 

Det kändes i lu:en a� dessa personer [som alla var tunga sparbankschefer 

eller VD i sparbanksbolag] i varje fall inte var nega+va +ll fusionen, snarare 

tvärtom. K-G Johansson berä�ade över bordet dels a� han såg fram emot 

besöket i Göteborg den 7 april med mera informa+on om fusionen (Västra 

Sveriges Sparbanksförening), dels a� hans son Anders som arbetar i Läns-

sparbanken Göteborg, var "mycket posi+v +ll fusionen". Den enda avvak-

tande kommentar som fälldes var om Sparbankernas Bank och fusionens 

inverkan på den gemensamma banken. Det föreföll som om Folke Töyrä var 

rädd för a� Sparbankernas Bank skulle komma i kläm. Vid kaffet sa� jag 

bland annat med Gösta Karlsson och Karl-Erik Andersson [VD sparbanken i 
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Vänersborg]. Också då var stämningen bra. Flera andra personer (bland an-

nat VVD i Västerbo�en) gratulerade +ll fusionen och vad den stod för. 

 

Senare på kvällen sa� jag en lång stund, över en +mma, med Lennart Lå:-

man från Affärsvärlden. Han ställde som all+d intelligenta frågor, nu om fus-

ionen och om sparbankerna och vi hade båda utbyte av sammanträffandet. 

"Det här gjorde kvällen mo+verad" sa Lennart Lå:man uppmuntrande innan 

han gick. 

 

Den bild av en i allt väsentligt posi+v inställning +ll fusionen bland de le-

dande sparbankscheferna som jag hade få� bekrä:ades av Evert Tornberg 

och Bo Göran Andreasson när vi träffades dagen därpå. Det råder knappast 

någon tvekan om a� nästan alla framträdande sparbanksmän tycker a� fus-

ionen är bra, uppenbarligen inte i första hand därför a� man tror a� den nya 

banken nödvändigtvis blir bra och stärker sparbankerna på de två vik+gaste 

storstadsmarknaderna, utan därför a� den  innebär a� e� omtumlande ini-

+a+v har tagits med långtgående konsekvenser för hela sparbanksrörelsen. 

Det rör om i grytan och det upplevs posi+vt och nödvändigt. 

 

Sven-Ivan Sundqvist, DN-journalisten, ringde mig under fredagen och und-

rade hur det kom sig a� jag inte hade skrivit under Sparbankernas Banks 

förvaltningsberä�else. Han anade någon form av schism eller sub+lt kri+k. 

Det var inte alls fallet. Det var helt enkelt så a� jag den 28 januari då Spar-

bankernas Banks styrelse sammanträdde och då underskri:en skedde var 

tvingad a� stanna i Göteborg. Sven-Ivan hade också en annan undran, näm-

ligen hur det kom sig a� vi inte hade informerat Sparbankernas Banks sty-

relse om fusionsplanerna trots a� de presenterades bara någon dag senare. 

Jag förklarade a� vi inte ansåg oss kunna informera en vidare krets i en så 

känslig fråga innan vår egen personal hade få� informa+on. Med det lät sig 

Sven-Ivan nöja. 

 

Evert Tornberg hade på si� karaktäris+ska sä� funderat mycket på fusionen 

och också skrivit ner sina synpunkter. Han frågade mig om jag hade något 
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emot a� hans promemoria delades +ll fusionsledningen vilket jag givetvis 

inte hade. 

 

På fredagse:ermiddagen kom Åke Norling och Göran Johansson upp någon 

+mma. Vi diskuterade en del frågor kring fusionsavtalet, bland annat me-

nade Göran Johansson a� fördelningen mellan Göteborgs kommun vs länet 

när det gäller valet av huvudmän bör vara 9/4 istället för 8/5. 

 

Veckan har inneburit y�erligare steg fram mot en fusion. Jag har inte under 

de gångna dagarna träffat på någon som inte tror a� fusionen blir av. När jag 

försik+gt sa +ll Lennart Lå:man a� "det finns minst 50% chans a� fusionen 

kan fullföljas" +�ade han förvånat på mig och sa a� vad han hade hört var 

allt klappat och klart. Det gjorde a� jag något "höjde budet". 

 

Den enda fråga som idag innehåller viss sprängkra: är datafrågan. Det är 

tänkbart a� många inte kommer a� finna a� Ber+l Sjöstrands och min över-

enskommelse är +ll fyllest. Bland annat har Ber+l Andersson i fredagens 

"Tillsammans" skrivit fast sig genom a� säga a� vi har lovat e� besked om 

färdriktningen +ll den 1 april. Det blir en tolkningsfråga om färdriktningen 

verkligen är +llräckligt tydligt angiven i principöverenskommelsen. Men med 

reserva+on för datafrågan ser jag för dagen inget hinder för fusionens full-

följande. 

Veckorna 28 mars-20 april 

På e� +digt stadium hade vi planerat e� stort "sammandrag" av samtliga 

arbetsgrupper inklusive fusionsledningen +ll onsdagen den 31 mars i Göte-

borg. Så blev det också. Närvaron hade kanske förbä�rats av a� vi avslutade 

dagen med middag. Från Stockholm var det nästan fullständig uppslutning. 

Den ende som saknades var Torsten Holmström (som hade rest +ll USA). 

 

Allt fungerade väl under dagen. För samtliga fem arbetsgrupper kunde så 

småningom konstateras a� enhällighet rådde. Det manifesterades också 
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senare när vi avslutade arbetsdagen med e� sammanträde i fusionsledning-

en där för första gången Lars Lindmark och Åke Norling hade anslu+t sig. 

 

Den enda fråga av vikt som fusionsledningen fa�ade beslut om var en änd-

ring av namnet på den nya banken. Det beslutet hade en något speciell bak-

grund. Såväl i Stockholm som Göteborg hade marknadsgruppens och fus-

ionsledningens första förslag +ll namn (Sparbanken Ekarna) stö� på mot-

stånd, inte minst de som arbetade med marknadsfrågorna tyckte a� det var 

e� konven+onellt, fantasilöst och väldigt lite spännande namn. Vi kom un-

der dagen i marknadsgruppen överens om a� ta upp frågan en gång +ll i 

fusionsledningen och låta den välja mellan de två alterna+va namn som 

mest frekvent hade föreslagits vid föregående sammanträde med fusions-

ledningen – Ekbanken respek+ve Första Sparbanken. 

 

När vi aktualiserade en omprövning av namnet u�ryckte både Åke Norling 

och Lars Lindmark e� visst missnöje. "Har man en gång fa�at e� beslut skall 

man inte ändra det." Emeller+d togs, e:er en kort diskussion, beslutet a� 

namnet skulle bli Första Sparbanken. Det markerades emeller+d från Lars 

Lindmark a� därmed var namnfrågan slutgil+gt avgjord. 

 

Middagen blev en succé. Stämningen var hög – och högst blev den sent på 

kvällen e:er rikligt med goda drycker då lag från respek+ve moderbank täv-

lade i diverse vansinnigheter "uppfunna" av Claes Lake och Yngve Holmer. 

På många sä� fick jag senare klart för mig a� stockholmarna hade upplevt 

dagen och kvällen i Göteborg mycket posi+vt. 

 

Det var emeller+d vad Göteborg anbelangar e� lugn före stormen. Dagen 

därpå, torsdagen den 1 april, hade jag bland annat en dragning av arbets-

gruppernas förslag för AC/OC. Det var nu en dov stämning i gruppen. Inte 

minst datafrågan som nu för första gången presenterades öppet i form av 

huvudlinjerna i den överenskommelse som Ber+l Sjöstrand och jag träffat 

vållade undran och irrita+on. P-0 Klint tog med emfas avstånd från överens-
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kommelsen. Det kändes a� någon+ng låg i lu:en. Apropå namnet, Första 

Sparbanken, var det någon som frågade om det möjligen var e� aprilskämt. 

 

Det som kunde anas fick – enligt vad flera har bekrä:at – en verklig och 

skärpt innebörd vid klubbstyrelsens medlemsmöte på torsdagskvällen i Fol-

kets Hus. Det finns skilda uppgi:er om hur många som deltog, men minst 50 

personer var där. Det var ganska säkert e� nega+vt urval i meningen a� de 

allra flesta på plats var motståndare +ll fusionen. Det blev e� svårstyrt möte. 

Bland annat ställdes enligt uppgi: frågan om hur många närvarande som 

egentligen ville ha e� samgående med Stockholm. Endast 5 personer räckte 

upp handen, flera av dem medlemmar i klubbstyrelsen. 

 

Dagen därpå begick klubbstyrelsen e� i mi� tycke tak+skt missgrepp (som 

kanske klubbstyrelsen snarare ville kalla "tak+skt mästerstycke"). Den beslöt 

a� föra frågan om fusion +ll medlemsomröstning. Med mycket kort varsel 

skulle således de anställda i Göteborg tvingas välja mellan ja, nej respek+ve 

tar ej ställning +ll fusionen. Valproceduren skulle vara avklarad redan under 

loppet av måndagen (den 5 april). 

 

Så blev det och med e�, för många, förvånande resultat. En övervägande 

majoritet visade sig vara motståndare +ll fusionen (397 nej mot 225 ja). Det 

hade ske� en strömkantring på några få dagar. Den var så snabb och ovän-

tad a� +ll och med normalt mycket välinformerade personer när det gäller 

vad som sägs och tycks i breda lager i banken,  fullständigt missbedömde 

uZallet. Bo Lönn ringde mig +ll exempel på måndagskvällen e:er a� ha talat 

med e� stort antal områdeschefer. Snabbenkäten hade visat a� ca 60 % av 

kontorsrörelsens anställda hade varit posi+va +ll fusionen, 30 % nega+va och 

10 % hade inte tagit ställning. 

 

Det får blir föremål för andra och djupare studier a� förklara den här stäm-

ningsförändringen. Men en förklaring är självklart den a� "man vet vad man 

har men inte vad man får". Dessutom pågick en intensiv kampanj mot fus-

ionen under måndagen (och sannolikt också under helgen). Den tog sig olus-

+ga former, bland annat klistrades en nega+v insändare i GP upp i HK:s his-
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sar med det ganska klart u�alade sy:et a� påverka i nega+v riktning. Det 

har dessutom anty�s a� insändaren var lägligt producerad av någon anställd 

i banken. 

 

Omröstningen måste dessutom ses i perspek+v av a� fusionen hade viss 

posi+v draghjälp av bland annat en intervju med Göran Johansson i Tillsam-

mans (fredagen den 2 april) liksom av en ar+kel i Veckans Affärer där bland 

annat sparbanksföreträdare som Jan Rydh och Birger Lönnquist u�alar sig 

posi+vt om fusioner och vidgat samarbete. 

 

Tisdagen den 6 april var det extra styrelsesammanträde. På +sdagsförmid-

dagen MBL-förhandlade vi kring den situa+on som uppstå�. Det gjordes 

bland annat mot bakgrund av en kärv skrivelse från företagsklubben där det 

bland annat konstaterades a� klubbstyrelsen inte hade funnit a�, som det 

u�rycks, "bankledningen framfört bärande skäl för en fusion med Sparban-

ken Stockholm". 

 

Jag började nu för första gången bli rejält irriterad och förbannad (även om 

det inte visades). Jag markerade vid si�ningen med facket nödvändigheten 

av a� vi inte hamnar i en öppen konfronta+on mellan företagsledningen och 

facket. Alldeles oavse� om fusionen kommer +ll stånd skadar det som sker 

vår egen organisa+on. Om det blev vi så småningom överens vilket också 

manifesterades genom en allmän skrivning i MBL-protokollet. 

 

Styrelsesammanträdet blev utan drama+k. Med reserva+on från de fackliga 

ledamöterna beslöt styrelsen i övrigt enhälligt a� förelägga huvudmännen 

förslag +ll fusionsavtal och reglemente. Jag behövde inte använda den over-

head med rubriken: "Skälen +ll a� beslutet bör fa�as" som jag, helt has+gt, 

hade arbetat fram minuterna före styrelsesammanträdet. 

 

Senare samma e:ermiddag hade jag e� långt, och personligt, samtal med 

Ber+l Andersson, Kjell Lindqvist och Tommy Lindberg. Jag gjorde en mycket 

klar markering av var gränsen går för konfronta+on. "Jag skulle betrakta det 
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som en klar krigsförklaring om personalklubben förde fusionsfrågan +ll cen-

tral förhandling. Där går gränsen." Det var mycket pressade representanter 

för personalen som förde det här samtalet. De hade uppenbarligen inte vän-

tat sig en enhällig uppbackning av förslaget från styrelsen. De förstod också 

a� de lekte med Länssparbanken Göteborgs väl och ve. Även om samtalet 

hade en högst allvarlig grundton, fördes det i en öppen och posi+v anda. Det 

återkom o:a a� man från klubbens sida hade förtroende för mig, vilket man 

möjligen kände a� man skulle understryka e:ersom givetvis omvärlden be-

traktade agerandet som fackets misstroendevotum mot VD. 

 

Dagen därpå, Dymmelonsdag, blev en bra dag. Jag hade, helt vid sidan om 

fusionsansträngningarna, ca fyra +mmar med TIUR i Göteborg där Bengt-

Arne Vedin, Lennart Lybeck och jag bland annat intervjuade Göran Johans-

son och Ralph Edebo för den bok som vi arbetade på. Först på e:ermid-

dagen sa�e jag mig i ny MBL-förhandling. Min utgångspunkt hade varit a� 

Bo Göran Andreasson skulle klara de "förtydliganden" som vi var överens om 

skulle göras under loppet av nästkommande vecka då jag själv var på semes-

ter. Men jag fick klart för mig a� klubben redan under onsdagen ville klara av 

utestående frågor. Möjligen hade föregående kvälls allvarstyngda ord gjort 

verkan, möjligen tyckte man a� man hellre ville förhandla med mig än med 

min VVD. Bo Göran hade emeller+d under dagen funderat fram en 

"katastrofstrategi". Hans upplägg – väl förankrat genom samtal med BAO 

[bankernas arbetsgivarorganisa+on] – innebar a� om vi inte kunde förhandla 

bort en central förhandling under loppet av onsdagen, skulle vi själva begära 

central förhandling. Det skulle ge oss möjlighet a� klara av den centrala för-

handlingen före huvudmannasammanträdet den 20 april. 

 

Denna konfronta+onsstrategi behövde vi emeller+d inte använda oss av. Vi 

träffade en överenskommelse innebärande bland annat a� personalklubben 

förband sig a� inte föra fusionsfrågan +ll central förhandling. 

 

På kvällen onsdagen den 7 april hade Evert Tornberg, Bo Göran Andreasson 

och jag själv Västra Sveriges Sparbanksförenings styrelse på middag och in-
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forma+on om fusionen. Alla närvarande var, åtminstone av vad som på ytan 

kunde bedömas, mycket posi+va +ll fusionen. 

 

Samma dag, den 7 april, hade Svenska Dagbladet ha: en kort no+s om med-

lemsomröstningens uZall. Det innebar a� GP dagen därpå hade en längre 

ar+kel i samma ämne – men även den var skriven sakligt och gjorde knapp-

ast någon större skada. Det är ju trots allt inte särskilt ovanligt a� persona-

len går emot en planerad strukturförändring. 

 

Innan jag for på påsksemester (+ll Sälen) dikterade jag bland annat ner en 

informa+on angående arbetsgruppernas resultat, delvis influerad av a� in-

forma+on hade gå� ut i Stockholm, delvis av a� det i den situa+on vi ham-

nat var nödvändigt a� bidra +ll a� all vik+g informa+on kom ut +ll alla an-

ställda i banken så snart som möjligt. 

 

Därmed sa�es punkt för den mest turbulenta perioden i denna händelse-

kedja. Flera nyckelpersoner skulle ha semester under påskveckan. Knappast 

något av vikt hände heller under den veckan. 

 

Måndagen den 19 april, dagen innan huvudmannasammanträdet, präglades 

av viss ovisshet. För det första visste jag inte i vilken utsträckning huvudmän-

nen skulle vara för eller emot förslaget. Alla tecken tydde på a� något orga-

niserat motstånd knappast skulle komma. Däremot var jag ganska säker på 

a� några få skulle ställa sig avvisande. Vi hade bland annat några dagar före 

huvudmannasammanträdet få� e� brev från Bernhard Kanold som bland 

annat var mot förslaget med två verkställande direktörer. För det andra 

fanns det ovisshet vad gäller personalklubbens representanter i styrelsen, 

och hur dessa skulle ställa sig +ll fusionsavtalet. Den ovissheten underströks 

av a� klubbstyrelsen enligt uppgi: sa� i sammanträde under hela mån-

dagen. Som en extra krydda på anrä�ningen ringde lokalradion under e:er-

middagen och ställde frågor om Länssparbanken Göteborg verkligen hade 

"lurat" Apoteksbolaget på 17 Mkr! (en del av den så kallade Göta Finans-

affären). Reportern ringde senare +llbaka och meddelade a� man beslutat 
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sända den sensa+onella nyheten om banken varför man ville ha en levande 

kommentar från min sida (vilket jag avböjde). 

 

Sent på måndagse:ermiddagen träffade jag 0lle Jansson [välkänd fd Göte-

borgspoli+ker] som skulle vara ordförande på huvudmannasammanträdet, 

och vi diskuterade noga igenom de olika situa+oner som skulle kunna upp-

komma vid sammanträdet. Ju mer jag lär känna 0lle, desto mer uppska�ar 

jag honom. Trots sin +ll synes något frånvarande aDtyd är han egentligen en 

mycket strukturerad och avgjort kunnig person, inte minst i procedurfrågor. 

 

Händelseutvecklingen +sdagen den 20 april blev i alla meningar odrama+sk, 

närmast en an+klimax. Det började dock med ovisshet. Det meddelades a� 

klubbstyrelsen också under +sdagsförmiddagen sa� i sammanträde. Jag bör-

jade fundera på möjligheter av nya pressu�alanden från personalklubben, 

möjligen e� utspel vid huvudmannasammanträdet. I mina dystraste stunder 

hade jag också tänkt på eventualiteten av demonstra+oner mot fusionen 

inför huvudmännen. 

 

Det blev inte alls så. När jag vid lunch+d fick tag på Ber+l Andersson, Kjell 

Lindqvist och Tommy Lindberg visade det sig a� det man ägnat mycket +d åt 

var a� formulera och dokumentera sakskälen för personalklubbens ställ-

ningstagande mot fusionen. Det hade uppenbarligen inte varit lä�. Det do-

kument som så småningom redovisades, det var inte färdigskrivet förrän 

minuterna före AU-sammanträdet, var i mina ögon inte övertygande. Här 

hänvisades +ll bland annat a� det verkliga mo+vet för fusionen var a� led-

ningarna i Stockholm och Göteborg ville "trycka +ll" centralorganen, Svenska 

Sparbanksföreningen och Sparbankernas Bank. "Vi tror a� det är det 

hiDllsvarande (bristande) samarbetet med centralorganen som har utlöst 

hela fusionstanken." Det talades också om a� den lokala förankringen skulle 

bli svår a� upprä�hålla och det fördes e� resonemang kring varför inte i 

princip samma sak skulle kunna ha uppnå�s genom en fristående finansrö-

relse respek+ve utlandsrörelse. 
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Vi träffade e� ”gentlemen's agreement” innebärande a� Tommy Lindberg 

redovisade dessa argument i AU medan jag själv skulle referera argumenten 

i styrelsen samt, om det blev nödvändigt, vid huvudmannasammanträdet. 

 

AU respek+ve styrelsesammanträdena blev odrama+ska. Det ställdes en del 

frågor men genom a� jag markerade den överenskommelse om icke-

konfronta+on som vi hade träffat, ställdes inga kri+ska frågor +ll personal-

klubbens representanter. Dessutom deltog inte den vid den här +dpunkten 

mot fackets agerande mest kri+ske styrelseledamoten, Göran Johansson, i 

sammanträdet. 

 

Huvudmannasammanträdet följde samma mönster. E:er en dragning på i 

det närmaste 45 minuter (som jag av många senare fick vänligt beröm för) 

togs besluten utan någon som helst diskussion. Det fanns säkert personer 

närvarande som skulle vilja markera en avvikande ståndpunkt, men de tog 

inte +llfället i akt. 

 

Med sammanträdets avslutande hade många knutar lösts upp. Det märktes 

också på atmosfären bland styrelseledamöter och andra. Det märktes sär-

skilt under kvällen. Huvudmannamiddagen blev kanske den trevligaste som 

jag upplevt i banken. Nedresta Per Wahlström och Ber+l Sjöstrand var myck-

et nöjda – och säkerligen också mycket lä�ade. 

 

Med beslutet av huvudmännen i Göteborg den 20 april 1982 var fusionen i 

prak+ken befäst. Det erforderliga andra huvudmannasammanträdet ungefär 

en månad senare, den 18 maj, blev närmast en formalitet för a� bekrä:a 

det beslut som fa�ats den 20 april. Stockholms Sparbanks beslutande organ 

hade genomgående, naturligt nog, varit posi+va och fa�at nödvändiga be-

slut. 

 

Den process som inleddes på Operakällaren den 12 mars 1981 hade därmed 

kommit +ll en slutpunkt. En ny storbank, Första Sparbanken, hade bildats. 



66 

 

Under e� drygt år hade de som berördes av fusionen levt intensivt med frå-

gan. Dessa anteckningar ger bara e� perspek+v på det som utspelade sig. 
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Kapitel 2 

Sparbankerna på offensi-

ven? 
 

”Sparbankerna på offensiven?” är e� anförande som jag höll inför en sam-

ling sparbanksledare vid den så kallade nordiska direktörskonferensen i San-

de,ord (utanför Oslo) den 24 november 1983. Det är en analys av konkur-

rensläget för de svenska sparbankerna så som det såg ut i början av 1980-

talet (också publicerat som en småskri* i januari 1984). Jag kommer ihåg a� 

jag lade ner en hel del "d på research, och inte minst på samtal med VD-

kollegor och andra personer med inblick i sparbanksrörelsen. Bilden blir 

mörk. Sparbankerna är förlorare på marknaden. Arbetet med anförandet 

gjorde y�erligare en sak tydlig, överraskande för mig men kanske inte för 

andra. Det som vi i Sverige, i varje fall jag själv, oe*ertänksamt upplevde 

som specifikt svenska sparbanksproblem fanns nästan iden"ska i övriga nor-
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diska länder. Marknadsandelsförlusterna, centralorganens febrila sökande 

e*er ny iden"tet, motsä�ningarna mellan stor och liten sparbank, allt de�a 

fanns också där. 

 

A� problemen, och därmed villrådigheten inför 1980- och 1990-talen, allde-

les uppenbart var gemensamma för sparbankerna i samtliga nordiska länder 

var tankeväckande. Det antydde e� systemfel. Det fanns något inbyggt i det 

sä� som sparbankerna var organiserade på, och möjligen också i sparban-

kernas företagsform, som ledde fel i meningen a� det inte gav sparbankerna 

förutsä�ningar för a� lyckosamt klara konkurrensen med de andra två bank-

grupperna, affärsbankerna och föreningssparbankerna. 

 

Tidsmässigt hölls det här anförandet innan de stora strukturförändringarna i 

Sverige med regionaliserade sparbanker, var kända. De kom på rad först i 

mi�en av 1980-talet. Sparbanken Norrland och Sparbanken Skåne kom först, 

under 1984. Och under 1985 och 1986 förbereddes och togs besluten a� 

bilda bland andra Sparbanken Alfa, Nya Sparbanken och Sparbanken Väst. 

De nya regionaliserade storsparbankerna, inräknat Första Sparbanken, domi-

nerade däre*er helt sparbanksrörelsen mä� i "ll exempel inlåning. Av 

ganska uppenbara skäl la det grunden för nya problem och motsä�ningar 

inom sparbanksrörelsen.  

 

Regionaliseringen var alltså inte känd när det här skrevs kring årsski*et "ll 

1984. Men det var en utveckling, när utvecklingen väl kom, som var önskvärd 

och vik"g, men sam"digt o"llräcklig. Det måste tas mycket djärvare struktur-

grepp än så. Det är slutsatsen i ”Sparbankerna på offensiven”.  

 

Texten är intakt från 1983. Däremot har e� antal av de grafer som jag an-

vände mig av tagits bort. 
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Sparbankerna på offensiven? 

Bankfolk, i synnerhet bankchefer, har under decennier talat o:a och gärna 

om kostnader, om nödvändigheten av a� vara försik+g med rörelsekostna-

dernas +llväxt, om värdet av kostnadsmedvetenhet hos personalen etc. 

 

Denna kostnadsfokusering har ha: en enkel förklaring. Bank är en gammal 

och mogen bransch. Den har därmed den mogna branschens kännetecken – 

och dit hör kostnadscentrering. Små marknadsandelsförskjutningar är o:a 

också e� karaktäris+skt drag. I bank har vi in+ll helt nyligen också mä� +ll 

exempel förluster eller vinster på marknaden för inlåning i +ondelar av pro-

cent, inte bara från e� år +ll e� annat utan också, med en viss överdri:, från 

e� år+onde +ll e� annat. Stabiliteten har varit gedigen. 

 

Bilden är idag en annan. På några få år, i stort se� sedan mi�en av 1970-

talet har bank blivit en bransch i stark omvandling. Nya aktörer på mark-

naden har kommit +ll. Konkurrenter som funnits med under lång +d har vita-

liserat sig och skickligt breddat sin ak+vitet på lönsamma delmarknader. 

Utbudet av tjänster från andra än banker har gällt såväl privatmarknaden 

som företagsmarknaden. 

 

På privatmarknaden är staten, tvingad av ekonomisk-poli+ska skäl, alltmer 

ak+v. Nu senast med det så kallade allemanssparandet. Dessförinnan sedan 

lång +d med premieobliga+oner och sparobliga+oner. KorZöretagen ger 

krediter och erbjuder betalningsmedel, effek+vare än det mesta för den som 

kan hantera det. Andra företag, de flesta nystartade under den gångna 

femårsperioden, specialiserar sig på kreditgivning, även på tradi+onella 

banksegment som fas+ghetslån, och revershandel. Fondkommissionärerna 

ger råd och krediter +ll privatpersoner för värdepappersaffärer – och givetvis 

främst +ll kunder med stor behållning och affärsbenägenhet. 
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På företagsmarknaden är mönstret likartat. Staten ger krediter och förmed-

lar garan+er direkt genom +ll exempel utvecklingsfonderna och Sveriges 

Investeringsbank, och indirekt via e� bre� spektrum av mellanhandsins+tut. 

Om den statliga ak+viteten visar tendenser +ll a� minska gäller det inte för 

andra som arbetar på företagsmarknaden. Finansbolagen. De utländska stor-

bankernas representa+onskontor. Fondkommissionärerna. Branschorgani-

sa+oner med finansiella tjänster +ll sina huvudmän som +ll exempel tandlä-

karnas/läkarnas Prak+kertjänst. Nybildade Sveabanken och andra, ännu 

okända är +llkommande konkurrenter etc. Dessutom blir för var dag storfö-

retagen, påskyndat av de senaste årens uppbyggnad av professionella finans-

avdelningar, allt mer av "egen bank" som vet a� pressa marginaler och göra 

affärer direkt utan banks hjälp och förmedling. 

Nya förutsä%ningar för bankerna  

Vi kan i allt de�a se e� mönster av ändrade förutsä�ningar för bankerna 

inför 80- och 90-talen: 

 

*Bankmarknaden blir mindre homogen och stabil. Vi har i Sverige e� för 

varje år växande gap mellan olika grupper på bankmarknaden där den vik+g-

aste skiljelinjen går mellan å ena sidan de banker som ak+vt gå� ut på den 

interna+onella marknaden respek+ve diversifierat sig på hemmamarknaden 

+ll exempel genom helägda finansbolag, och å andra sidan de som inte har 

gjort det. För första gången på decennier har några banker – främst de tre 

storbankerna, PK-banken, SE-banken och Svenska Handelsbanken – i e� to-

talt marknadsperspek+v tagit e� rejält försprång bland annat när det gäller 

kapitalanskaffningen. 

 

*Bankerna får i ökad takt dela med sig av marknaden +ll andra än banker. 

Finansbolagen inkl. korZöretagen, fondkommissionärerna, nischföretag av 

skilda slag och andra är långt mer än dagsländor. De kommer antagligen a� 

fortsä�a a� stärka sin ställning i kra: av a� mer av specialiserat kunnande 

krävs. Dessutom blir av allt a� döma en konkurrenskra:ig "funding", finan-

siering, av verksamheten fortsa� möjlig. 
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*Den tekniska utvecklingen intensifieras. Vi måste räkna med a� den tek-

niska utvecklingen kommer a� slå sönder mycket av tradi+onellt tänkande i 

bankerna, långt mer än den gjort under 1970-talet. Det kan +ll exempel inte 

uteslutas a� utvecklingen mot mer av u�agsautomater, automa+ska överfö-

ringar, kortanvändning etc. redan på något år+onde kommer a� väsentligt 

reducera antalet kontor i svenskt bankväsende. 

 

*Myndigheternas reglering av bankmarknaden kommer a� liberaliseras. Det 

blir så helt enkelt e:ersom interna+onaliseringen av kreditmarknaden, före-

komsten av en stor inhemsk grå penningmarknad (som vi kan räkna med 

förblir stor så länge de finansiella obalanserna i samhällsekonomin består) 

och den tekniska utvecklingen, +llsammans gör många av dagens regleringar 

omöjliga, uddlösa och direkt kontraproduk+va. [Det är värt a� notera a� 

mindre än två år e:er a� det här skrevs, hösten 1985, skedde den stora av-

regleringen av den svenska bankmarknaden.]  

 

Perspek+vet framåt blir utmanande för dem som ser möjligheterna, men 

oroande för dem som ser problemen. Det är under alla omständigheter svårt 

a� se konturerna av 90-talets bankstruktur. Det vi med säkerhet vet är a� 

bankerna måste rusta sig resursmässigt och organisatoriskt för kärvare +der. 

Det gäller inte minst sparbankerna. 

 

Det följande skall bli en analys av den svenska sparbanksrörelsen i tre steg: 

(1) En nulägesbeskrivning i termer av marknadsandel, kundstruktur och stra-

tegisk situa+on. (2) En inventering av sparbanksrörelsens vik+gaste problem 

samt (3) En vision av vad som bör göras för a� sparbanksrörelsen med fram-

gång på marknaden skall kunna gå på offensiven. Det var länge sedan sist. 

Sparbankernas läge i början av 1980-talet 

Sta+s+ken talar e� entydigt språk. Sedan den så kallade samordnade bank-

lags+:ningen kom 1969 och formellt jämställde sparbankerna med övriga 

kredi+ns+tut har sparbankerna varit på defensiven. 
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*En snabbt sjunkande marknadsandel. Sparbankerna har förlorat marknads-

andelar +ll affärsbankerna under 70-talet och början av 80-talet. Visserligen 

har inlåningen från allmänheten ökat i någorlunda samma takt som för 

affärsbankerna men det intressanta är a� dessa funnit nya kapitalkällor som 

resulterat i e� närmast spektakulärt språng framåt i den totala kapitalan-

skaffningen. Det är dessutom så a� denna för sparbankerna oroande ut-

veckling har förstärkts under senare delen av perioden, särskilt under de 

senaste 3-4 åren. Det är främst de stora rikstäckande affärsbankernas återfi-

nansiering i utlandet som ger förklaringen – men också a� dessa tre banker 

av allt a� döma mer än andra har lyckats fånga in de kapitalflöden som det 

stora och växande budgetundersko�et har givit upphov +ll.  

 

Talar vi i siffror blir händelseutvecklingen sedan 1969 drama+sk. De samlade 

affärsbankernas balansomslutning var då en halv gång större än sparbanker-

nas. Idag (1982) har affärsbankerna en balansomslutning som är 2,5 ggr 

större än sparbankernas! Till och med inlåningen från allmänheten – som 

således gick ganska parallellt mellan de två bankgrupperna under större de-

len av 1970-talet – har de senaste 4-5 åren vuxit snabbare för affärsbanker-

na än för sparbankerna. Sparbankerna är de stora förlorarna. Under senare 

år märks det tydligt när det gäller marknadsandelar av utlåningen. Av så kal-

lade prioriterade krediter [en del av Riksbankens utlåningsreglering, togs 

bort 1985] har sparbankernas marknadsandel sjunkit från ca 33 % 1977 +ll 

ca 26 % vid utgången av år 1981. Framförallt de två privata affärsbankerna, 

SE-banken och Svenska Handelsbanken, har vunnit marknadsandelar. 

 

*En obalans i kundstrukturen. Se� i kapitalanskaffningsperspek+v uppvisar 

sparbankerna en mycket starkare obalans än affärsbankerna. Ca 75 % av 

inlåningen från allmänheten kommer i sparbankerna från hushållssektorn, 

motsvarande siffra för affärsbankerna är dryga 50 % (1982). Företagssektorn 

svarar hos sparbankerna för ca 10 % av inlåningen, i affärsbankerna för ca 30 

% och övriga sektorer, inklusive kommunerna för resten, ca 15 % och unge-

fär lika i båda bankgrupperna. Sparbankerna har två tredjedelar av sin utlå-
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ning +ll allmänheten på hushållssektorn inklusive bostadsfinansieringen. 

Affärsbankerna har sin tyngdpunkt på kreditgivning +ll näringslivet.  

 

En sak kan iak�as. Förändringarna i kundstrukturen över +den är små, 

knappast skönjbara. Under de gånga fem åren, perioden 1978-82 verkar 

kundmönstret för affärsbanker respek+ve sparbanker inte ha ändrats.  

 

*En spli�rad struktur. Det har visats av många a� varje företag som arbetar 

på en marknad med konkurrens har a� välja endera av två övergripande 

strategier för a� lyckas. An+ngen arbeta med tyngdpunkten i kostnadseffek-

+vitet eller med hög differen+erbarhet, det vill säga i rela+on +ll sina kon-

kurrenter med hög grad av särprägel i produkt och kvalitet. Vad det handlar 

om är a� ingendera av de två övergripande strategierna arbetar utan den 

andra strategin. De går hand i hand men en av de två har all+d i det fram-

gångsrika företaget varit ledstjärna och vik+gare än den andra strategin. 

 

Med hjälp av en enkel figur (nästa sida) kan vi placera in de svenska ban-

kerna/bankgrupperna med utgångspunkt från vilken huvudstrategi de har 

valt, kostnadseffek+vitet eller differen+erbarhet. Det är alldeles uppenbart 

a� +ll exempel Bohusbanken, Sveriges minsta men lönsammaste affärsbank, 

har nischat in sig mot en viss del av marknaden, förmodligen i kombina+on 

med god kontroll över rörelsekostnaderna. Det har gjort a� Bohusbanken 

har placerat sig i den förnämligaste "hörnan" av diagrammet.   

 

Jag har, för a� exemplifiera, också placerat Pitedalens Sparbank i diagram-

met, en välskö�, lönsam och marknadsorienterad medelstor sparbank. 

 

På fri hand (men sannolikt ändå med en viss grad av objek+vitet) kan vi kon-

statera a� föreningsbankerna visserligen har låg kostnadseffek+vitet, men 

genom sin huvudmannagrupp (jordbrukare/skogsbrukare) också kan sägas 

ha en hög grad av särprägel i sin marknadsföring. De tre rikstäckande affärs-
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bankerna har en särprägel bara genom sin storlek och marknadstäckning. De 

senaste 2-3 årens mer än dubbla volymexpansion hos de tre storbankerna 

jämfört med övriga banker antyder inte bara konkurrenskra: utan också 

särprägel. 

 

Provinsbanksgruppen försöker e:er bästa förmåga a� profilera sig med 

vinkling mot en slags merchantbankfilosofi. I fallet Östgötabanken är det 

u�alat. Sundsvallsbanken har under lång +d arbetat e:er den strategiska 

linjen. I fallet Wermlandsbanken är bilden för en utomstående mer oklar, 

det är en blandning av lokal förankring ("Värmlands bank") och företags-

bank. Detsamma gäller de tre övriga. 

 

Bilden av sparbankerna blir mycket spli�rad. Å ena sidan finns e� antal 

mycket välskö�a sparbanker där hög kostnadseffek+vitet har parats med e� 

skickligt utny�jande av den lokala förankringen (=särprägel). I VästSverige 

kan +ll exempel Varberg, Borås, Skaraborgs-bankerna, Vänersborg vara goda 

exempel. I den andra änden – låg kostnadseffek+vitet och en diffus mark-

nadsprofil – finns e� stort antal stora och medelstora sparbanker, antagligen 

merparten av den så kallade sta+s+kgruppen [=de större svenska sparban-

kerna]. I den här änden måste vi också placera Första Sparbanken. 

 

Analysen leder +ll en väsentlig slutsats – sparbankernas strategiska posi+on 

är mer diffus än konkurrenternas. Sparbankerna som grupp saknar särprä-

gel. Bredden mellan "bra och dålig" sparbank, de stora skillnaderna i storlek, 

skilda marknadsfilosofier från en sparbank +ll en annan etc. – allt leder +ll 

slutsatsen a� sparbanksrörelsen inte har en bra, genomtänkt och accepte-

rad övergripande strategi. 

 

Det samlade intrycket av denna analys av marknad, kundstruktur och strate-

gisk posi+on blir dystert. Det finns visst parallella posi+va tendenser, en av 

de mest glädjande är a� lönsamheten har upprä�hållits. Sparbankerna har i 

själva verket vunnit andel av lönsamheten från affärsbankerna (mä� som 

andel av det sammanlagda rörelseöversko�et i miljarder kronor) sedan 
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mi�en av 1970-talet, nog så sensa+onellt med tanke på sparbankernas 

marknadsandelsförluster under perioden. 

 

Ändå blir den tongivande slutsatsen av analysen a� sparbankerna kanske 

mer än andra banker är inne i e� brytningsskede. Tecknen är också indi-
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rekta. Sparbanksrörelsens ledare, ingen undantagen, ägnar allt för mycket 

+d åt inåtvändhet, navelskåderi och grymtande över vad andra sparbanker 

gör eller inte gör. Det är e� säkert u�ryck för en sak, bristande ledarskap i 

meningen a� en vision saknas över vad sparbankerna står för och vill åstad-

komma. Vill vi ändra på det måste, i e� första steg, problemen upp på bor-

det. 

Sparbankernas problem 

Orsakssammanhangen är givetvis komplicerade. Det finns emeller+d enligt 

min mening tre skäl +ll sparbankernas marknadsmässiga krä:gång och all-

varliga iden+tetskris, tre skäl vilka framstår som tydligare och tyngre än 

andra. 

 

1. Sparbankerna har en allIör svag huvudmannains"tu"on 

Mycket tyder på a� affärsbankerna i Sverige under lång +d har ha: e� bä�re 

grepp om kostnadsutvecklingen i verksamheten än sparbankerna. Resul-

tatansvar på kontorsnivå är +ll exempel något som vissa affärsbanker arbetat 

med sedan början av 1960-talet, möjligen i några fall redan +digare. Många 

sparbanker är härvidlag nymornade. Det sena uppvaknandet har med all 

säkerhet en djupare liggande förklaring. 

 

Det har funnits en tvetydighet i den ekonomiska målsä�ningen för sparban-

kerna och sparbanksrörelsen. Lönsamhet har sa�s i motsatsställning +ll sam-

hällsny�a. Det har sagts av ledande svenska sparbanksföreträdare a� spar-

bankerna har en lönsamheten överordnad, mera socialt inriktad ekonomisk 

målsä�ning [mest tydligt framgår den spli�rade synen på lönsamhet i spar-

bankernas lång+dsutredning från början av 1970-talet, se Sparbankernas 

Lång"dsutredning, 1971 Svenska Sparbanksföreningen, Stockholm]. Lägger 

man någon prak+sk mening i e� sådant synsä� måste det innebära a� spar-

bankerna medvetet skulle vara beredda a� långsik+gt acceptera högre kost-

nader och/eller lägre intäkter än vad konkurrenterna förbinder med samma 

tjänst eller verksamhet, alterna+vt a� sparbankerna skulle erbjuda kost-
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samma tjänster, som affärsbankerna av lönsamhetsskäl inte ens har i si� 

sor+ment. Kanske det inte finns så många exempel på a� det i prak+ken har 

blivit på det sä�et. Däremot kan det förmodligen sägas a� denna kluvenhet i 

målsä�ningsfrågan – som bevisligen existerat – har fördröjt och försvårat 

effek+vitetssträvandena i sparbanksrörelsen. 

 

En del av förklaringen ligger i sparbankernas unika associa+onsrä�sliga form, 

vilken i prak+ken ger huvudmännen, i motsats +ll vad som gäller för ak+ebo-

lagens huvudmän, ak+eägarna, e� diffust ansvarsområde och därmed en 

svag ställning. Det är rimligt a� anta a� sparbank som juridisk form i det 

långa loppet har skapat aDtyder och värderingar hos förtroendemän, styrel-

ser och bland företagsledningar som nega+vt påverkat sparbankernas möj-

ligheter a� bedriva en så effek+v verksamhet som möjligt. Till de�a kan läg-

gas sparbankernas historiska ursprung som oegennyDga välgörenhetsinrä�-

ningar, den forZarande vanliga begreppsmässiga sammanblandningen mel-

lan utdelad vinst och rörelsevinst, kryddat med annat suddigt tänkande i 

målsä�ningsfrågan – allt är faktorer vilka har medverkat +ll a� sparbankerna 

effek+vitetsmässigt hamnat på e:erkälken – men också, vilket jag strax skall 

återkomma +ll, mer än andra har saknat förmåga +ll radikalt nytänkande i 

strategi och struktur. 

 

 2.  Sparbankernas affärsidé och samhällsroll är diffus 

Richard Normann har myntat begreppet "den magiska formeln". Den sum-

merar alla kännetecken hos framgångsrika serviceföretag. Dessa har e� 

marknadssegment, en serviceidé, e� servicesystem och en image. I e� sam-

spel – e� "servicemanagement" – blir det en magisk formel för framgång. 

 

Det är tänkvärt a� bank, som är e� serviceföretag, i e� historiskt perspek+v 

har +llämpat just denna magi. Stockholms Enskilda Bank är e� exempel. 

Sparbankerna e� annat. Med e� marknadssegment ("privatpersoner och 

hushåll med betoning på mindre bemedlade"), en serviceidé (hjälp +ll själv-

hjälp genom sparsamhet), e� servicesystem (en, e:er en etableringsperiod, 
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stor mängd juridiskt suveräna lokala enheter med enkel teknik och snål be-

manning) och så småningom en image ("småfolkets bank"), är sparbanksrö-

relsen e� skolexempel på den magiska formeln i prak+sk +llämpning se� ur 

en specifik sparbanks perspek+v, och sedan på hur denna idé reproducerats 

+ll e� stort antal sparbanker och +ll en framgångsrik landsomfa�ande rö-

relse. Denna framgångsperiod varade något över hundra år – från år 1820 +ll 

omkring 1930. Under senare decennier har utvecklingen diffuserat den ur-

sprungliga renheten. Spridningen i storlek mellan olika sparbanker har blivit 

mycket stor. Flera serviceområden har kommit in i bilden och idag har spar-

bankerna nästan utan undantag en blandning av huvudmarknader och ser-

vicekoncept. Den magiska formeln är borta och glömd. 

 

Det skapar oklarhet. Sparbankernas ledare vet inte på vilket ben de skall stå. 

Vilka marknader är det sparbankerna skall arbeta på? Är det den volym-

mässigt dominerande hushållsmarknaden som är den vik+ga delen av spar-

bankernas rörelse? Eller är det småföretagen, vilka så väl tycks passa spar-

bankernas storlek och förankring? Eller är det kommunsektorn som också 

den har stark tradi+on som en vik+g målgrupp för sparbankerna? Eller är det 

den så kallade gemensamma marknaden, de rikstäckande storföretagen och 

organisa+onerna som är den målgrupp som sparbankerna framför andra bör 

prioritera? Eller är det någon väl avvägd kombina+on av alla dessa målgrup-

per? Bilden är förvirrad. Det finns, litet överdrivet sagt, lika många uppfa�-

ningar om vad som är rä� och rik+gt i denna fråga om vilka som är sparban-

kernas huvudmarknader som det finns personer inom sparbankerna som 

y�rar sig. 

 

De sparbankscentrala organisa+onerna bidrar inte +ll a� bilden blir tydli-

gare, snarare tvärtom. De intervjuu�alanden som gjordes inför en Affärsvärl-

den-ar+kel om sparbankernas strategiska läge för e� par år sedan (Affärs-

världen, 19/1980) gav uppenbarligen e� sådant intryck a� Affärsvärlden i sin 

kommentar slog fast a� "...sparbanksrörelsen tycks vara på väg från den 

offensiv mot en inbrytning på företagssektorn som präglade 1970-talet". Det 

är e� exempel på hur villrådighet bidrar +ll a� otydlighet skapas. Det finns 
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fler exempel. De�a a� Svenska Sparbanksföreningens ledning under senare 

år har +llå+t a� visst tvivel få� uppstå om sparbanksrörelsens par+poli+ska 

neutralitet är e� annat. 

 

Sparbankernas Bank bidrar +ll oklarheten på e� helt annat sä�. Banken 

mejslar ut – som e� komplement +ll dess klassiska funk+on som clearing- 

och likviditetsutjämnande ins+tu+on för sparbankerna – en egen marknad, 

en nisch, delvis skild från de marknader som den enskilda sparbanken bear-

betar. Det är en utveckling som i Sparbankernas Banks perspek+v givetvis är 

begriplig. Men den har också en baksida. Den betyder a� gränslinjen mellan 

banken å ena sidan, och dess ägare, de enskilda sparbankerna å andra sidan, 

på sikt oundvikligen blir tydligare markerad. Självklarheten a� Sparbanker-

nas Bank är +ll för sparbankerna kan bli allt mindre självklar. Sparbankernas 

Bank riskerar a� bli en ins+tu+on som med +den allt mera går för egen ma-

skin. I förlängningen blir det lä� för dess byråkra+ a� se ner på sparbanker-

nas behov av service som "olönsamt småplock", särskilt när dessa behov 

ställs parallellt med allt det stora, intressanta och dynamiska som finns på 

penning- och kapitalmarknaderna och i storföretagsamheten. De�a är inte 

någon randanmärkning, det är en principfråga som går djupt och som har 

högsta aktualitet. Tillkomsten av det så kallade sparbankskonsor+et måste 

ses i de�a perspek+v. [E� antal stora sparbanker bildade 1983 +llsammans 

med Sparbankernas Bank e� ordnat samarbete, sparbankskonsor+et, där 

målgruppen var större svenska företag och organisa+oner. Första Sparban-

ken deltog inte i samarbetet.]  

 

Iak�agelserna kan fogas samman. Den stora spridningen i framgång, mark-

nadsmässigt och lönsamhetsmässigt, mellan de enskilda sparbankerna som 

gör sparbanksrörelsen för en utomstående +ll något oklart och motstridigt, 

de olika uppfa�ningarna ute i sparbankerna om vad som bör vara sparban-

kernas huvudsakliga marknader, Svenska Sparbanksföreningens oförmåga 

a� ge tydliga signaler +ll omvärlden om var sparbanksrörelsen står och står 

för, Sparbankernas Banks strävanden a� bygga upp en egen marknadsmäss-

ig placorm – alla dessa fragment blir, när de sä�s samman +ll en helhet, 
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inget annat än e� övertygande bevis för en rörelse i iden+tetskris. Sparban-

kernas affärsidé och samhällsroll är oklar. 

 

Det är min bestämda uppfa�ning a� denna fundamentala brist på en ge-

mensam, allomfa�ande placorm, inte låter sig avhjälpa förrän vi få� en 

sådan ordning i sparbanksrörelsen a� såväl strategi som struktur kan be-

handlas och beslutas snabbt, objek+vt och välgrundat och förändringar se-

dan genomföras med kra: och målmedvetenhet. In+ll dess blir varje försök 

a� formulera en gemensam affärsidé en lek med ord och teori, lika menlös 

som den så kallade strategiska plan som med Svenska Sparbanksföreningen 

som samordnare, utarbetades för några år sedan. 

 

Det ställer strukturfrågan i fokus. 

 

3. Sparbankernas spli�rade organisatoriska struktur ger handikapp på vissa 

marknader och beslutströghet i strategifrågor  

Bank har antagligen e� bland serviceföretag ganska unikt karaktärsdrag – en 

bank säljer sina tjänster på såväl konsument- som producentmarknader. Det 

är marknader som i väsentliga avseenden skiljer sig åt. Försäljningen på hus-

hållsmarknaden, särskilt den breda massmarknaden, är o:a enkel och repe-

++v, ibland inte ens personaliserad. Ändå är kraven stora. Det måste vara en 

service som inte bara fungerar bra i varje "sanningens ögonblick" där kund 

och tjänsteman träffas, utan också ges med samma kvalitet längst ut i orga-

nisa+onen, på det minsta kontoret. Hushållsmarknaden betjänas med andra 

ord bäst med starkt decentraliserad struktur, nära +ll de människor som skall 

utny�ja den. Det är där grundvalen för framgång läggs. 

 

Företagsmarknaden ställer andra krav – +ll exempel hög teknisk kvalitet, 

professionalism och problemlösarförmåga. Kravet på decentralisering i rörel-

sen finns också här, men mindre starkt u�alat. Under flera år var dåvarande 

Stockholms Enskilda Bank den svenska storindustrins bank par préférence – 

och de�a med en rörelse som i prak+ken skö�es från e� enda kontor, hu-

vudkontoret vid Kungsträdgården i Stockholm. De svenska provinsbankernas 

etableringar i Stockholm och Göteborg är för det mesta framgångsrika rörel-
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ser inriktade främst mot företagsamheten. Dessa båda exempel tjänar inget 

annat sy:e än a� sä�a fingret på a� marknadens och kundernas karaktär 

har betydelse för hur en bank eller en bankgrupp skall organisera sig. 

 

Hur har då sparbankerna med sin på många självständiga enheter uppspli�-

rade struktur klarat konkurrensen? Ja, svaret blir i de�a perspek+v logiskt – 

på hushållsmarknaden har det gå� bra, på företagsmarknaden sämre. 

 

På hushållsmarknaden är en starkt lokalt förankrad enhet som väl känner 

människornas behov och som i kra: av sin suveränitet kan fa�a snabba be-

slut överlägsen, i varje fall inte underlägsen, alterna+vet, det stora företaget 

med en decentraliserad organisa+on. Det gäller i synnerhet när, som i fallet 

sparbankerna, den lokala enheten kan backas upp av slagkra:iga, gemen-

samma stödresurser på +ll exempel dataområdet. På hushållsmarknaden 

har också sparbankerna klarat +ll exempel 1970-talet rela+vt se� mycket 

bra. 

 

På företagsmarknaden är bilden en annan. Sparbanksrörelsens unika struk-

tur – nästan 200 formellt suveräna enheter (inklusive bolag) – har här skapat 

e� konkurrensunderläge, i synnerhet på den delen av företagsmarknaden 

som för varje år blivit mera centraliserad och interna+onaliserad. I en ar+kel 

för några år sedan exemplifierade jag sparbanksrörelsens dilemma på denna 

marknad på följande sä�: 

 

Om sparbankerna skulle vilja konkurrera om Åhléns eller IKEAs eller Es-

sos svenska affärer, vem förhandlar då med ledningarna för Åhléns, IKEA 

resp Esso? Är det Sparbanksföreningen? Är det Sparbankernas Bank? 

Oberoende av vem, måste frågan ställas på vems mandat man förhand-

lar. Om det är en a�rak+v affär vi talar om är konkurrensen hård med de 

stora affärsbankerna, som rimligtvis har en annan beslutsförhet. PK-

bankens styrelse behöver +ll exempel inte förankra si� ställningstagande 

hos berörda, lokala eller regionala PK-banker. Det måste Sparbanksför-

eningen och/eller Sparbankernas Bank göra. (Sparbankerna 7/1979) 
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Sparbankskonsor+et kom +ll 1983 med uppgi: a� överbrygga denna be-

slutströghet. Det principiellt intressanta är inte bildandet av konsor+et. Det 

är däremot konstruk+onen av samarbetet och +dpunkten för dess +llkomst. 

Det är en "sparbankslösning" i meningen a� den dels inte fullt ut tar konse-

kvenserna av vad marknaden kräver och ägarmässigt samordnar de banker 

som vill arbeta på, och sä�a av resurser för, den så kallade gemensamma 

marknaden, dels finns på plats med resurser och beslutsapparat först när 

denna marknads lönsamhet för bankerna fak+skt kan ifrågasä�as. 

 

Allt de�a är symptom på en mer djupgående problema+k – sparbanksrörel-

sens federa+va struktur. 

 

Federa+va strukturer, det vill säga grupperingar av fristående juridiska per-

soner med bland annat ekonomiskt samarbete i gemensamma organ har vi 

ganska go� om exempel på – inom +ll exempel dagligvaruhandel (ICA), för-

säkringsverksamhet (Länsförsäkringsbolagen) och banking (sparbankerna, 

föreningsbankerna). Federa+va strukturer har konkurrensfördelar i vissa 

specifika situa+oner, med i grova drag följande karaktäris+ka: (1) Federa+on-

en bör bestå av rela+vt jämnstora och "jämlika" enheter. (2) Det bör vara 

hushållsmarknader och/eller en "massmarknad" på företagsområdet (+ll 

exempel lantbrukare) som federa+onens företag arbetar på. (3) Det bör vara 

en huvudmarknad som betjänas, +ll exempel som för ICA försäljning av livs-

medel/dagligvaror. Dessutom, och vik+gast, är a� (4) e� federa+vt system 

av allt a� döma är mest lämpat för lugna och stabila perioder där kra:fulla 

strukturförändringar i marknad och organisa+on inte är ekonomiskt nödvän-

diga. E� federa+vt system har med andra ord svårigheter med strategibyten. 

 

Sparbanksrörelsen som federa+vt system bryter mot så go� som alla dessa 

förutsä�ningar för god funk+on. Spännvidden i storlek mellan enheterna är 

enorm – Första Sparbanken är 10 000 gånger större än sparbanken i Kräk-

lingbo! Kundstrukturen har en motsvarande spännvidd, allt från mul+na+on-

ella företag +ll den minste och yngste spararen. Sparbankerna blandar olika 
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huvudmarknader genom a� dels arbeta på hushållsmarknader av olika slag, 

dels också på företagsmarknader. Och sist, men inte minst, sparbankerna 

står av uppenbara skäl inför betydande påfrestningar med anspråk på strate-

gibyten, långt mer djupgående både i takt och innehåll än vad vi varit vana 

vid. Federa+va strukturer tycks ha skapats under +der då det väsentligen 

gällde a� ta +llvara tradi+onella skalfördelar (+ll exempel gemensam upp-

handling eller marknadsföring) eller svara för en del av rörelsen som inte 

den enskilda enheten klarade av på e� effek+vt sä� (+ll exempel clearing 

eller dagslikviditetens placering). Idag lever vi i en +d då istället omdefi-

ni+oner av affärsinriktning blir väsentliga strategiska problem – och då är de 

federa+va strukturerna på många sä� dåligt rustade. Det är ingen +llfällig-

het a� det är Skandia (=feodalt system) och inte länsförsäkringsbolagen 

(=federa+vt system) som har genomfört en framgångsrik interna+onalisering 

av försäkringsrörelsen. 

 

För a� sammanfa�a problemanalysen. 

 

Den svaga huvudmannains"tu"onen med dess nega+va följder för effek+vi-

tet och lönsamhet är e� huvudproblem för sparbanksrörelsen. Men det 

finns lösningar inom räckhåll. E� radikalt alterna+v (som fordrar lagändring) 

skulle vara a� göra om sparbankerna +ll ak+ebolag, en möjlighet som de 

amerikanska sparbankerna i vissa delstater, bland annat New York, har givits 

nyligen. E� annat alterna+v, mindre spektakulärt, och vilket prak+skt har 

kommit a� +llämpas i försäkringsbranschen skulle vara a� sä�a delar av 

rörelsen på bolag. Skulle dessa alterna+v inte vara möjliga eller önskvärda 

finns givetvis former av ar+ficiella metoder a� ak+vera ägaransvaret. 

 

Med dessa kommentarer lämnar vi huvudmannafrågan inte därför a� den är 

ovik+g utan mera därför a� den rör de enskilda sparbankernas organisa+on 

snarare än sparbanksrörelsen i sin helhet, som är temat i det här samman-

hanget. 
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Den oklara affärsidén och samhällsrollen, det andra huvudproblemet, är 

självklart nog det vik+gaste och mest djupgående. Men kanske mest på 

pappret. Sparbankernas fram+da strategi och marknadsinriktning kan inte bli 

väsentligt annorlunda än den som sparbankerna redan arbetar e:er – fast 

spli�rat och utan samordning. Till denna fråga skall jag strax återkomma. 

 

Det ställer det tredje huvudproblemet, strukturfrågan, i fokus. 

"Liten bank går upp i en lite större bank" 

Tradi+onellt har strukturförändringen följt e� mycket enkelt mönster – 

"liten bank går upp i en lite större bank". Långsamt har antalet sparbanker 

reducerats, under e:erkrigs+den med några få per år, från 459 sparbanker 

1945 +ll 160 1983. Takten i sammanslagningarna har minskat. Konsekvent 

har också fusionsintensiteten varit lägre än utredda och u�alade målsä�-

ningar. 1964 års strukturkommi�é föreslog +ll exempel a� de då 399 spar-

bankerna skulle reduceras +ll 72, det målet skulle med dåvarande fusions-

takt (som var högre än dagens) vara nå� omkring år 1980. Vi vet a� antalet 

sparbanker det året var ca 165, långt från 1964 års ambi+oner. 

 

Denna tradi+onella modell för strukturförändring måste ifrågasä�as. Det 

finns åtminstone tre skäl för a� de�a vägval på upptrampad s+g ter sig allt 

mera oacceptabelt om sy:et är a� väsentligt förbä�ra sparbankernas kon-

kurrenskra: på lång sikt. 

 

(1) Strukturförändringsprocessen tar allZör lång +d och kräver allZör mycket 

managementkapacitet. Medan konkurrenterna arbetar full +d på marknaden 

kommer betydande delar av sparbankernas ledningskapacitet a� gå åt +ll 

fusionsdiskussioner, och +ll krävande samordningsarbete e:er genomförd 

fusion. Tecknen är många på a� det finns en otålighet hos dagens sparbanks-

chefer. "Gör an+ngen något rejält i strukturfrågan omgående, eller sluta 

prata om a� strukturen är e� problem." 
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(2) Vi löser inte med tradi+onell strukturmodell problemet med sparbanks-

rörelsens beslutsmässiga handikapp. Beslutsmässig handlingskra: och 

främst kra:full omorientering av verksamheten blir nödvändig för de ban-

ker/bankgrupper som framgångsrikt vill klara konkurrensen under 80- och 

90-talen. En federa+v struktur har – och särskilt när den som i sparbanker-

nas fall, som +digare visats, är ineffek+v bland annat genom spännvidden i 

storlek mellan de olika sparbankerna – e� handikapp vid varje sådan omori-

entering. Besluten, inte minst när de har e� radikalt mål, blir fördröjda och 

innehållsmässigt u�unnade. Under +den går affärer och konkurrenskra: 

förlorad. 

 

Till dessa två skäl kan läggas e� tredje. 

 

(3) Vi får enligt tradi+onell strukturmodell inte någon förändring av central-

organens ansvar och organisa+on. E:erkrigs+dens strukturförändringar i 

sparbanksledet har inte ha: någon pendang i djupgående förändringar i 

centralorganens struktur och beslutsordningar. Nya verksamheter har +ll-

kommit, omorganisa+oner har ske� men i grova drag lever kons+tu+on och 

arbetsfördelning sedan gamla +der kvar. Det har skapat en o+llfredsstäl-

lande situa+on. Förhållandena mellan de enskilda sparbankerna och central-

organen, mellan de två centralenheterna inbördes respek+ve inom Svenska 

Sparbanksföreningen och Sparbankernas Bank, är i vik+ga avseenden oklara 

och bidrar därmed +ll ineffek+vitet i e� totalperspek+v. De�a konstate-

rande, som knappast ifrågasä�s av någon insiktsfull sparbanksföreträdare, 

återspeglar givetvis den federa+va strukturen och främst bristen på en 

handlingskra:ig ägarfunk+on. 

 

Av dessa tre skäl (och andra onämnda) måste i strukturfrågan enligt min 

mening en annan väg väljas än den sparbankerna hiDlls har följt. 

En sparbanksrörelse på offensiven 

Struktur skall följa strategi. Det är en enkel och beprövad formel för fram-

gång, +llämpbar på e� företag men också på en federa+on som sparbanks-
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rörelsen. Den säger egentligen endast något om tågordningen i långsik+gt 

förändringsarbete. Bestäm i det första steget det du vill åstadkomma och 

ordna e:er det din organisa+on! Ange strategin först och forma strukturen 

e:er den och däre:er! 

 

E� nytänkande i sparbanksrörelsen måste följa denna enkla formel för fram-

gång. E� första steg där strategin preciseras. E� andra steg där konsekven-

serna tas, där såväl den enskilda sparbankens som centralorganens organi-

sa+on påverkas i sin form e:er det man vill långsik+gt åstadkomma. 

 

Det har redan anty�s a� det endast finns två tänkbara strategiska vägar +ll 

framgång för e� företag eller företagsgrupp (som sparbankerna). An+ngen 

en strategi där tyngdpunkten ligger på ökad differen+ering och särprägel, 

där strävan alltså är a� produktmässigt och/ eller målgruppsmässigt skilja ut 

sig från konkurrenterna. Eller också en strategi där alla ansträngningar görs 

a� producera och leverera produkter eller tjänster mer kostnadseffek+vt än 

andra som arbetar på marknaden. Sparbanksrörelsen har i valet mellan 

dessa två övergripande strategier, bokstavligt talat inget val. Skall vi klara 80- 

och 90-talens konkurrens framgångsrikt måste det bygga på a� vi ökar spar-

bankernas särprägel, blir rela+vt andra särskilt bra på vissa marknader. Själv-

klart skall hög kostnadseffek+vitet all+d vara e� mål, i synnerhet är det en 

framgångsnyckel på massmarknaden, men det kan aldrig för sparbanksrörel-

sen (eller för någon bankgrupp) bli den tongivande övergripande strategin. 

 

Föreningsbankerna är e� go� exempel på särprägelstrategin i prak+sk +ll-

lämpning. Föreningsbankerna, eller snarare dess föregångare jordbrukskas-

serörelsen, har från första början koncentrerat sig mot e� huvudsegment, 

jord- och skogsbrukare, i takt med framgångarna ver+kalt integrerat mot 

producentkoopera+va företag för a� idag ha byggt upp e� stabilt, för kon-

kurrenterna svårmatchat nätverk av rela+oner inom denna del av näringsli-

vet. Strategin har uppenbarligen varit klar. Konsekvent har strukturen, +ll 

exempel den mycket kostsamma uppbyggnaden av e� mer finmaskigt nät av 

fullservicekontor, anpassats. Föreningsbankerna saknar säkert inte problem, 



87 

 

men en sak kan sägas, de är e:erkrigs+dens vinnare på bankmarknaden. 

Föreningsbankerna har ökat sin marknadsandel av inlåningen från 1,3 % år 

1945 +ll ca 7,3 % år 1983. Sparbankerna har under samma period förlorat 

6,8 procentenheter på inlåningsmarknaden. 

En marknadsstrategi för sparbankerna  

De�a anslag antyder också konturerna av e� förslag +ll övergripande stra-

tegi för sparbankerna. Förslaget grundas på följande allmänna förutsä�ning-

ar: 

 

*Marknadsstrategin (= valet av huvudmarknader för sparbankerna) skall dels 

ta +llvara sparbanksrörelsens tradi+on och av hävd starka sidor. Förslaget 

handlar härvid bland annat om en aDtydförändring, om a� sparbanksrörel-

sen och dess företrädare skall vara stolta över sparbankernas ursprung och 

mera än hiDlls se affärsmöjligheterna i tradi+onen. 

 

*Marknadsstrategin skall, som e� komplement, tydligare och mera kra:fullt 

än hiDlls inriktas mot nya och mera dynamiska marknader, utvalda e:er 

sparbankernas förutsä�ningar. 

 

Till dessa två grundförutsä�ningar kommer en tredje: 

 

*Marknadsstrategin skall vara enkel och rak, lä� kommunicerbar +ll mark-

naden och anställda. 

 

Slutsatsen blir följande: Sparbankerna skall under 1980- och 1990-talen kon-

sekvent bygga upp produkter, leveranssystem och management för två hu-

vudmarknader. 

 

Privatmarknaden: Målsä�ningen skall ambi+onsmässigt vara den högsta 

möjliga, ingen bankgrupp eller annan aktör på marknaden för finansiella 

tjänster skall matcha i kvalitet eller bredd sparbankernas samlade service-
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koncept för privatmarknaden. Målsä�ningen skall gälla hela privatmark-

naden, massmarknaden där alla privatpersoner kan få snabb och effek+v 

bankservice, respek+ve den mer kvalificerade klientmarknaden (juridiska 

tjänster, komplicerade krediter, värdepappersaffärer, ekonomisk rådgivning 

etc.) där inga preferenser (annat än dem som varje bank beslutar) för vissa 

inkomst- eller förmögenhetskategorier skall finnas. Alla skall veta a� spar-

bankerna bä�re än andra +llvaratar individens och hushållens behov av 

banktjänster. 

 

Företagsmarknaden: Den primära målgruppen på företagsmarknaden för 

sparbankerna skall vara små, mindre och medelstora företag. Det finns två 

tunga argument för en sådan strategi. För det första måste sparbankerna på 

företagsmarknaden koncentrera sig på segment där storleken på kunden 

matchar bankens egen storlek, eller på segment där kundens verksamhet är 

fokuserad +ll bankens geografiska verksamhetsområde. Verkligheten har 

styrt sparbankerna i den riktningen. Det är ingen +llfällighet a� små och me-

delstora företag dominerar dagens företagsporZölj i sparbankerna. Det är 

idag verklighetsflykt a� tro a� sparbankerna, även Första Sparbanken eller 

Sparbankernas Bank, kan bli annat än andraplansaktörer mot storföretagen. 

För det andra gäller a� skall sparbankerna ha en chans a� på företagsområ-

det ta betydande marknadsandelar måste +dsperspek+vet vara långt, flera 

decennier. Strategin måste vara a� växa in i företagsmarknaden med sina 

kunder. Litet företag blir stort företag. Litet engagemang blir stort engage-

mang. En konsekvent och kra:full satsning från sparbankerna på nyföretag-

samhet och mindre och medelstora företag under 80- och 90-talen blir, om 

strategin genomförs skickligt, fundamentet för stora marknadsandelsvinster 

under de första år+ondena på 2000-talet. Några genvägar finns det inte. 

 

Undervägs och som e� komplement skall sparbankerna givetvis arbeta på 

andra målgrupper av juridiska personer: Kommuner, kommunala företag och 

förvaltningar, vissa rikstäckande företag och organisa+oner etc. Men det 

måste göras klart a� sådana marknader visserligen kan vara värdefulla a� 

bearbeta för a� bygga upp kompetens och professionalism. Men det kom-
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mer a� bli en verksamhet med låg avkastning och med, under överskådlig 

+d, volymmässigt marginell betydelse. 

 

Det går lä� a� kri+sera den här uppdelningen. Det går a� säga a� de�a a� 

fokusera på två huvudmarknader för sparbankerna är en självklarhet. Det är 

just precis dessa två huvudmarknader sparbankerna har idag. Uppenbarligen 

svarar privatmarknaden och mindre och medelstora företag för 85-90 % av 

rörelsen mä� i inlåning och utlåning. Strategin blir som sådan en trivialitet. 

 

Strategin skulle förbli en trivialitet om den inte åZöljdes av förändringar i 

strukturen. Det andra steget, mycket svårare a� ta e:ersom det rubbar in-

vanda tankemönster och befintliga strukturer, innebär a� produkter, leve-

ranssystem (antalet sparbanker och kontor, teknik etc.) och marknadsföring-

en i e� totalt sparbanksperspek+v skall anpassas +ll respek+ve huvudmark-

nad. Privatmarknaden kräver si�, sin sparbanksstruktur, sina specifika ser-

vicekoncept, sin teknik, si� kunnande och sin management. Företagsmark-

naden kräver si�. 

 

Denna insikt om sambandet mellan strategi och struktur är nyckeln +ll fram-

gång för e� serviceföretag, det har jag varit inne på. +digare. I prak+sk +ll-

lämpning är det själva kvintessensen i en marknadsorienterad organisa+on. 

 

Det här gäller i den enskilda sparbanken. Men exakt samma resonemang 

måste föras i sparbanksrörelseperspek+v. Vi måste bestämma oss för hur 

många sparbanker vi skall ha på respek+ve huvudmarknad, hur centralorga-

nen skall vara uppbyggda för a� stödja på bästa sä� etc. Struktur måste med 

andra ord följa strategi. 

 

Vilka slutsatserna blir? Ja, enligt min mening följande: 

 

*Vi skall +llåta en federa+v organisa+onsform, det vill säga en struktur med 

e� antal fristående sparbanker där den lämpar sig se� i marknadsperspek-

+v, i prak+ken mot privatmarknaderna. Men vi skall också parallellt vara 
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beredda a� lämna den och bilda en ägarmässigt samordnad stor sparbanks-

enhet (inklusive Sparbankernas Bank) för de marknader där skalfördelar och 

beslutsmässighet uppenbarligen kräver det, främst företagsmarknaden. Vis-

ionen, för de�a är snarare en långsik+g idealbild än e� kortsik+gt prak+skt 

genomförbart förslag, bygger med andra ord på a� den fram+da sparbanks-

strukturen består av dels e� rela+vt stort antal, ungefär jämnstora, sparban-

ker vilka arbetar mot privatmarknaden (och mot nedre delen av småföre-

tagssegmentet), dels en större sparbanksenhet som arbetar på hela spektret 

av marknader, från den mest kvalificerade delen av företagsmarknaden in-

klusive penning- och kapitalmarknaderna, småföretagsmarknaden och pri-

vatmarknaden, +ll a� också vara en resurs för de fristående små sparbanker-

na. 

 

*Centralorganens organisa+on och verksamhet skall spegla valet av huvud-

marknader. Strukturen skall således här följa strategin genom a� verksam-

heten organisatoriskt delas upp i en privatmarknadssektor och en företags-

sektor. Orimligheter i de kons+tu+onella förutsä�ningarna skall undanröjas. 

Principen om a� alla banker skall behandlas lika, principen om en bank – en 

röst, båda har överlevt sig själva och är speglingar av en gammal +d när fe-

dera+onen verkligen bestod av e� mycket stort antal, ungefär lika stora en-

heter vilka dessutom arbetade på en och samma marknad. Hur kan i längden 

en ordning försvaras där, som idag, 20 % av antalet sparbanker svarar för 80 

% av rörelsen men har 20 % av röstetalet i sparbanksrörelsens högsta beslu-

tande organ, årsmötet i Svenska Sparbanksföreningen? 

 

Trådarna kan därmed dras samman. Konsekvensen skulle bli en strukturför-

ändring där, om några år, tre dis+nkta aktörer inom sparbanksrörelsen skulle 

kunna urskiljas: 

 

*En stor ägarmässigt samordnad bankkoncern med dels ansvaret för a� vara 

spjutspets på företagsmarknaden och som samordnat alla de resurser där 

storlek i sig skapar konkurrensfördelar (utlandsrörelsen, verksamheten på 

penning- och kapitalmarknaderna, fondrörelsen etc.), men som i övrigt 
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byggs upp med en djärv och innova+v decentralisering där e� antal region-

ala "banker i banken" driver sin rörelse mer eller mindre som om varje enhet 

vore en fristående juridisk person. Dels ansvaret för clearing, likviditetsut-

jämning och affärsstöd +ll de fristående sparbankerna. 

 

*E� antal mycket effek+va, små och medelstora sparbanker med stark lokal 

förankring (50-70 % av privatmarknaden). I motsats +ll konven+onell visdom 

tror jag a� även den lilla sparbanken under vissa förutsä�ningar lönsamt kan 

leva vidare. Med hög kostnadseffek+vitet, nästan uteslutande inriktning mot 

privatmarknaden och i in+mt samarbete med centralorganen vad gäller +ll 

exempel dataproduk+on och -utveckling, finns det inget som säger annat än 

a� sådana banker också fortsä�ningsvis kan leva vidare med stor framgång. 

Orust Sparbank kan vara arketypen för den här kategorin. 

 

*En sparbankskoncern med e� antal nischföretag, ordnade i fyra koncern-

bildningar: (1) Företag vilka huvudsakligen arbetar på privatmarknaden 

(Spafab, Spintab, Spafi, Sparbankskort etc.) respek+ve (2) på företagsmark-

naden (Ifab, VäsZinans, Sparev etc.). Därutöver två administra+va koncern-

bolag (3) Spadab samt (4) övriga (SAC, Sparfrämjandet). 

 

Det har redan sagts a� de�a är en vision, en ideal struktur om e� antal år. Vi 

skall under +den ha två fusionsstrategier, dels a� gradvis, men kra:fullt och 

målmedvetet, bygga upp den stora sparbanksenheten genom fusioner mel-

lan de stora sparbankerna inklusive Första Sparbanken och Sparbankernas 

Bank. Dels a� forma en parallell struktur av mindre sparbanker, slagkra:iga 

på en lokal marknad. Båda processerna måste ta sin +d. 

 

Övergångsvis skulle givetvis hela spektret av sparbanker finnas. Skillnaden 

mot den nuvarande ordningen med villrådighet i strukturfrågan skulle vara 

a� man visste åt vilket håll utvecklingen var på gång. Det skulle räcka för a� 

under vägen fram tjäna marknadsandelar. 

 

Det skulle bli en sparbanksrörelse på offensiven. 
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[Man kan notera a� den här visionen, den som jag senare kom a� kalla 

”både-och”-strukturen, kom a� förverkligas 6-7 år senare genom Sparbanks-

gruppen AB. Skillnaden var a� jag inte 1983 var djärv nog a� föreslå ak+ebo-

lag.] 

Avslutning 

Det finns i en analys av det här slaget en risk a� man som iak�agare och 

granskare utgår från e� allZör snävt perspek+v, +dsmässigt eller på annat 

sä�. Är +ll exempel de 10-15 år som förflu+t sedan den samordnade lags+:-

ningen kom 1969 en allZör kort +d a� studera? Eller är analysen närsynt i 

meningen a� vi s+rrat oss blinda på problem som är specifika för den 

svenska sparbanksrörelsen? Det verkar inte så. I själva verket antyder e� 

bredare perspek+v a� analysen och slutsatserna står sig. Det är snarare så 

a� de understryks både när vi har det mycket långa +dsperspek+vet för ögo-

nen och när vi studerar hur sparbankerna i andra länder arbetar och utveck-

las. 

Det breda perspek�vet 

Det har redan +digare framhållits a� sparbanksrörelsen i Sverige från grun-

darperioden 1820-60 och fram +ll någon gång under 1930-talet var en rö-

relse på framgång. Antalet sparbanker ökade kon+nuerligt i takt med a� 

servicekonceptet höll och framgångarna kom. Som mest fanns strax under 

500 sparbanker i mi�en av 1920-talet. 

 

Däre:er, sedan 1930-talet, har sparbankerna varit på defensiven. Den ur-

sprungliga affärsidén var uppenbarligen inte längre konkurrenskra:ig. Förut-

sä�ningarna hade ändrats i takt med a� e� modernt industrisamhälle växte 

fram. Nya konkurrenter, också på sparbankernas huvudmarknad, kom in i 

bilden, främst postsparbanksrörelsen. Från 1930-talets början +ll idag har 

staten via posten (inklusive Sveriges Kreditbank/PK-banken) ökat marknads-

andelen inlåning trefaldigt, från 5-7 % av marknaden i början av 1930-talet 

+ll över 20 % idag. Också andra konkurrenter har vuxit sig starka. Under 

samma period men med tyngdpunkten e:er 1945, har jordbrukskasse-
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/föreningsbanksrörelsen tagit ca 7 procentenheter av inlåningsmarknaden. 

Sammantaget har dessa båda "nykomlingar" ökat sin marknadsandel under 

de senaste fem+o åren med 20-25 procentenheter. 

 

Förlorarna är affärsbankerna och sparbankerna. Sparbankerna hade lite över 

40 % av inlåningsmarknaden 1930 (e:er e� mycket framgångsrikt 1920-tal 

då sparbankerna, delvis påskyndat av y�re omständigheter, tog ca 10 pro-

centenheter av marknaden, främst från affärsbankerna). Idag har sparban-

kerna dryga 30 % av marknaden. Det som är mest karaktäris+skt är a� de 

svenska sparbankerna i de�a långa +dsperspek+v trendmässigt – i en nästan 

rak, nedåtgående linje mellan 1930 och 1982 – har förlorat inlåningsmark-

nad. 

 

Visst, sparbanksproblemen under 1970-talet är delvis bundna +ll just den 

perioden, bland annat är den extraordinära volym+llväxten i affärsbanksle-

det under de senaste 5-8 åren en +dstypisk företeelse formad av den speci-

ella samhällsekonomiska situa+on med stora finansiella obalanser, som rå�. 

Men e� obehagligt faktum kvarstår – sparbankerna är sedan flera decennier 

inne i en marknadsmässig nedförsbacke. Det långa +dsperspek+vet framhä-

ver enligt min mening behovet av en djupgående strategisk och strukturell 

förändring. 

 

Är då de svenska sparbankernas situa+on unik? Är det svenska perspek+vet 

för snävt? Svaret är nej. Parallelliteten mellan situa+onen i Sverige och den i 

+ll exempel Norge, Danmark och Finland är påfallande klar. 

 

Marknadsutvecklingen är densamma. Marknadsandelen mä� som inlåning 

har sjunkit från 1970-talets början i Norge, Sverige och Danmark. Det enda 

land som visar en svagt s+gande marknadsandelsutveckling är Finland. Vid 

utgången av 1982 hade de finska sparbankerna tagit 1 % av inlåningsmark-

naden under perioden 1970-1982. Den mest nega+va utvecklingen visar de 

norska sparbankerna, de har förlorat ca 5 % av marknaden under samma +d, 

dock med en återhämtning under den senare delen av perioden. 
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Strukturbilden är också densamma i de nordiska länderna – med e� vik+gt 

undantag. I Danmark är sparbankernas rörelse långt mera koncentrerad +ll 

de större sparbankerna än i övriga nordiska länder, särskilt +ll de två största 

sparbankerna. Dessa, SDS och Bikuben, svarade för 57 % av sparbankernas 

samlade inlåning vid utgången av 1982. I de övriga nordiska länderna ligger 

de två största sparbankernas andel på 15-18 %. Finland har också en rela+vt 

särpräglad struktur genom a� sparbankerna är volymmässigt små. 

 

Problemen är också desamma – liksom frustra+onen inför a� ingen+ng 

kra:fullt görs. I Norge och Danmark blommar stridigheter mellan olika delar 

av sparbanksrörelsen upp med jämna mellanrum. Norska Sparbanksför-

eningens årsmöte 1983 refererades på ledarplats i Sparebanksbladet på föl-

jande sä�: "...det ser ut som om vi måste vänja oss vid oenighet som en livs-

form i norskt sparbanksväsende" (Sparebanksbladet, 10/83). I Danmark har 

betydande motsä�ningar nyligen kommit +ll ytan mellan de två Köpen-

hamnssparbankerna och övriga sparbanker, utlöst av SDS och Bikubens er-

bjudande a� integrera Fellesbanken i sina egna rörelser. 

 

Och ländergenomgången kan vidgas y�erligare. Sparbanksstrukturen disku-

teras intensivt i många andra länder. Det tas strukturella ini+a+v, i några fall 

oväntade och okonven+onella. I Holland har sparbankerna i Amsterdam, 

Ro�erdam och Breda fusionerat och den nya banken, Vereinigde Sparbank, 

har i e� slag få� över en tredjedel av sparbanksrörelsen. Den u�alade mål-

sä�ningen är a� på 5-10 år vara en rikstäckande storsparbank. I Österrike 

svarar två rela+vt jämstora Wien-sparbanker – Erste Sparkasse och Zen-

tralSparkasse – +llsammans för över häl:en av sparbankernas verksamhet i 

landet, en struktur som starkt påminner om Danmarks. Y�erligare en iak�a-

gelse kan göras. De nämnda storsparbankerna i dessa tre länder är dyna-

miska och professionellt skö�a banker vilka varit framgångsrika i konkurren-

sen med andra bankgrupper på marknaden. 
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Det finns en gemensam nämnare i den här utvecklingen an+ngen vi talar om 

de nordiska länderna, eller om andra med oss jämförbara länder som Hol-

land och Österrike. Sparbanksstrukturen är i stöpsleven – och än mera in-

tressant, den klassiska, regionala strukturmodellen, en sparbanksrörelse 

baserad på e� antal stora, regionala sparbanker typ länssparbanker, är i 

prak+ken under starkt ifrågasä�ande. I Danmark och Österrike är den mo-

dellen sedan länge övergiven, liksom numera i Holland. I Sverige och Norge 

är samma utveckling på väg. Första Sparbanken och Sparbanken Oslo-

Akershus är genom sin storlek primus inter pares och omöjliggör (om de inte 

skall brytas sönder) en framgångsrik regional strukturmodell. 

 

Slutsatsen av denna perspek+vbreddning står klar. A� i Sverige under de 

närmaste 5-10 åren medverka +ll a� vi får en sparbanksstruktur med två 

huvudkomponenter, en ägarmässigt samordnad storsparbank komple�erad 

med en grupp, ungefär jämnstora, medelstora sparbanker – ligger mer i linje 

med utvecklingen i andra, jämförbara länder än en regionaliserad sparbanks-

rörelse av det slag som sedan länge har sagts vara idealet. 

Till sist 

En framställning av det här slaget går lä� a� kri+sera, den är i själva verket 

som upplagd för kri+k. Men kri+k som är konstruk+v är utvecklande, och gör 

den slutgil+ga lösningen mer effek+v. Det är bara den irra+onella, svagt un-

derbyggda, "tyckande" kri+ken som är destruk+v. Sådan kri+k leder +ll hand-

lingsförlamning eller på sin höjd +ll urva�nade lösningar. Och det är precis 

det som sparbanksrörelsen just nu, inför 80- och 90-talens kärvare konkur-

rensklimat inte är betjänt av. 

 

Enligt min mening måste e� rejält övergripande strategiskt och strukturellt 

grepp tas. Blir det inte så kommer vi a� vandra på den väg som vi redan nu 

har börjat gå. Första Sparbanken ordnar si� och frågar ingen om lov, andra 

stora sparbanker gör sammalunda. Sparbankernas Bank utvecklar sin nisch 
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och Svenska Sparbanksföreningen blir allt mera kra:lös i takt med a� de 

enskilda sparbankerna blir större och spännvidden mellan den största och 

den minsta sparbanken ökar. Allt de�a och mer som kommer +ll bäddar för 

gurgel, kompromisslösningar och i sista hand öppna motsä�ningar. Under 

+den fortsä�er vi a� förlora terräng på marknaden. 

 

Tystnad med problem är av ondo – och frågan är om inte svensk sparbanks-

rörelse hamnat i en slags "tystnadens epok". Vi sä�er inte upp problemen på 

piedestal för öppen diskussion. Vi talar om dem men i slutna rum mellan 

likar. Och det tycks vara någon+ng ny�. Sparbankshistorien är av allt a� 

döma kantad med intensiva principdiskussioner och öppet ven+lerande av 

skilda ståndpunkter. Det har vi för lite av idag. 

 

Kan den här genomgången bidra +ll en sansad och breddad diskussion är 

sy:et nå�. 
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Kapitel 3 

Exit sparbank? 
Dags att ifrågasätta sparbank som företagsform 

 

 

Det hade nu gå� nästan tre år sedan anförandet i Sande,ord (”Sparbank-

erna på offensiven”, se föregående kapitel). Jag hade steg för steg blivit mer 

och mer övertygad om a� sparbankernas företagsform, en unik s"*elsekon-

struk"on, hade stora konkurrensnackdelar. Den låg på tvärs mot fram"den. 

Företagsformer med e� diffust ägande – och sparbank är en sådan – skulle 

med "den få det allt svårare i konkurrensen. Effek"viteten, och särskilt 

branscheffek"viteten, skulle inte kunna upprä�hållas på konkurrenternas 

nivå. Riskkapitalförsörjningen skulle förr eller senare komma a� bli e� pro-

blem helt enkelt e*ersom affärsbankerna, den stora konkurrenten, billigare 

och enklare kunde ordna det riskkapital som expansionen krävde. Ju större 

sparbank, desto tydligare skulle det här konkurrenshandikappet bli. 
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”Exit sparbank” är e� anförande vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte 

den 9 oktober 1986 (publicerad i en småskri* några veckor senare, i novem-

ber 1986). Anförandet hölls på ini"a"v av Jan Rydh, Sparbanksföreningens 

VD. Det hedrar honom. För han var, minst sagt, motståndare "ll tanken a� 

sparbankerna skulle kunna bli ak"ebolag. Kanske tänkte han a� han genom 

mi� anförande skulle vi få en diskussion på årsmötet som kunde föra frågan 

åt sidan en gång för alla. Årsmötet var inte vilken sammankomst som helst. 

Det var årets vik"gaste samling av sparbanksrörelsens ledande företrädare, 

både förtroendemän och bankchefer. Det fanns all anledning a� tro a� en 

majoritet av deltagarna, särskilt förtroendemännen skolade som de var i 

tradi"onellt sparbankstänkande, skulle komma a� tycka a� Karl-Henrik 

Pe�ersson hade fel.  

 

Någon har sagt, sant eller falskt, a� aldrig "digare har så många e*er e� 

anförande på e� årsmöte i Svenska Sparbanksföreningen valt a� gå upp i 

talarstolen och kommentera det som sagts. Folk stod i kö. Och det tanke-

väckande är a� alla som tog "ll orda, alla utan undantag, ansåg a� jag hade 

fel. Ändå dröjde det bara tre år innan det jag hade argumenterat för, a� de 

stora sparbankerna måste bli ak"ebolag, blev verklighet. Jag säger inte det 

för a� framhålla min egen profe"ska förmåga. Mera för a� peka på den 

ovilja a� tänka i nya banor, och den konserva"sm, som kan finnas hos 

idéburna rörelser när verkligheten inte längre stämmer med idén. Jag har 

svårt a� komma på e� bä�re exempel än sparbankerna under 1980-talet. 

 

Texten är intakt från 1986. Däremot har e� antal av de grafer som fanns 

med tagits bort. 
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 Exit Sparbank? 

"Sparbankerna har trendmässigt förlorat 

på såväl in- som utlåningssidan under 

lång +d." 

(Affärsvärlden, 1985, nr 5) 

 

Tidningen Affärsvärldens konstaterande är korrekt. Sparbankerna har under 

lång +d förlorat mark på marknaden. Den insikten måste givetvis vara den 

centrala frågeställningen för varje person som känner ansvar för sparbanks-

rörelsens fram+d. Den måste bilda bas för en diskussion utan skygglappar 

där även den känsligaste frågan av alla, sparbankernas speciella företags-

form, tas upp +ll förutsä�ningslös granskning och eventuell omprövning. Det 

är sy:et med denna genomgång. 

 

En sak måste slås fast från början. Bilden av sparbankernas utveckling är 

ingalunda enbart nega+v. E� antal framgångsrika produktlanseringar på 

privatmarknaden har starkt oroat konkurrenterna. Miljonkontot kan vara e� 

exempel på det. Sparbankernas Bank har tagit andel från storbankerna på 

bland annat energifinansieringsområdet och på företagscer+fikatsmark-

naden. Strukturprocessen har tagit fart och få� bredd genom +llkomsten av 

+ll exempel Sparbanken Skåne, Sparbanken Norrland, Nya Sparbanken – och 

inte minst genom bildandet av Sparbanken Alfa som blir i samma storleks-

ordning som Första Sparbanken. 

 

Men det verkligt glädjande är a� sparbankerna har tagit lönsamhetsandel 

från affärsbankerna. År 1975 svarade sparbankerna för bara 20 % av affärs-

bankernas och sparbankernas samlade rörelseöversko� i miljarder kronor. 

10 år senare hade andelen s+git +ll 25 %! Granskar man mera i detalj den 

här utvecklingens orsaker finner man a� det är sparbankernas så kallade 

övriga intäkter – samtliga rörelseintäkter exkl. räntene�o – som bär upp 

merparten av förändringen. Det i sin tur har väsentligen två förklaringar.  
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Sparbankerna har lärt sig a� som affärsbankerna ta betalt för vissa tjänster 

via avgi:er och provisioner. Det gäller inte minst avgi:er i samband med 

kreditgivningen. Sparbankerna har också i snabb takt utvecklat de delar av 

bankrörelsen som regelmässigt är provisionsbetalda snarare än räntene�o-

betalda, +ll exempel fond- och notariatrörelsen, delar av utlandsverksamhet-

en etc.  

 

Även när lönsamheten mäts som räntabilitet på eget kapital har sparbanker-

na under senare år kunnat hävda sin ställning. Sparbankernas räntabilitet blir 

inte bara för varje år högre än affärsbankernas, gapet vidgas. Mäts däremot 

räntabiliteten före ska� enligt den så kallade Bankföreningsmodellen har 

affärsbankerna forZarande högre avkastning än sparbankerna. 

 

Det här är den ljusa delen av bilden av sparbankerna. Vitaliteten i produktut-

vecklingen. Den pågående strukturomvandlingen och, inte minst vik+gt, den 

rela+vt förbä�rade lönsamheten under det senaste decenniet. 

 

Den mörka delen av bilden är den som beskriver marknadsutvecklingen. 

Med samma beskrivningsmetod som gäller för "lönsamhetsandelen" kan vi 

bara konstatera a� sparbankerna under den senaste +oårsperioden har för-

lorat i det närmaste 10 procentenheter av marknaden, från a� ha svarat för 

ca 31 % av affärsbankernas och sparbankernas samlade totala kapitalanskaff-

ning år 1975 +ll 22 % år 1985. 

 

Det går med visst fog a� hävda a� en sådan beskrivning inte gör sparbanker-

na full rä�visa. Det senaste decenniets alla finansiella obalanser – inte minst 

det under perioden stora, snabbt växande budgetundersko�et – har skapat 

gigan+ska likviditetsanhopningar hos stora företag och ins+tu+oner vilka 

tradi+onellt är affärsbankernas kunder, och vilkas banklikviditet följaktligen 

också hamnar på affärsbankernas kapitalanskaffningssida. Det är också 

affärsbankernas företagskunder som under dessa år svarar för merparten av 

"kapitalimporten", det vill säga den utlandsfinansierade delen av bankverk-

samheten. Det är ingen +llfällighet a� det i första hand är de tre storbanker-
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na – PK-banken, SE-banken och Svenska Handelsbanken – som tagit mark-

nadsandel (mä� som total kapitalanskaffning) under perioden från 1975. 

Förlorarna är inte bara sparbankerna utan också i de�a perspek+v provins-

bankerna och föreningsbankerna. 

 

Men även när denna typ av påverkan är eliminerad genom a� vi inskränker 

analysen +ll inlåningen från allmänheten (som +ll exempel för affärsbanker-

na 1985 bara svarade för 27 % av balansomslutningen) kvarstår bilden av en 

marknadsförlorande sparbanksrörelse, i själva verket förstärks och förtydli-

gas trenden när +dsperspek+vet dras ut +ll e� antal decennier.  

 

I de�a långsik+ga perspek+v framstår också de privata affärsbankerna över-

raskande nog som en av förlorarna, särskilt var det fallet under periodens 

första tre decennier. Den statligt ägda bankverksamheten (Postsparbanken, 

Sveriges Kreditbank, PK-banken) har vunnit marknadsandelar, från så go� 

som ingen+ng omkring år 1920 +ll 23 % i mi�en av 1980-talet. Förenings-

bankerna, som prak+skt verkat endast under e:erkrigs+den, har idag ca 8 % 

av marknaden, också det en mycket framgångsrik, trendmässigt ihållig mark-

nadspenetra+on. 

 

Men som sagt, den bankgrupp som utan jämförelse mest tydligt framstår 

som förlorare under perioden är sparbankerna. I det närmaste linjärt trend-

mässigt har sparbankerna sedan 1930-talet förlorat ca 10 procentenheter av 

marknaden (från ca 40 % i början av 1930-talet +ll drygt 30 % i mi�en av 

1980-talet). Det är den bistra sanningen. Det är inga +llfälligheternas olyck-

liga omständigheter eller övergående problem som den talar om. Den säger 

kort och go� a� under minst 50 år har sparbankerna varit förlorarna på 

marknaden. 

 

Bilden är inte alls okänd. Men den möts då och då av ledande sparbanksfö-

reträdare med argument och aDtyder som enligt min mening inte är överty-

gande, ibland +ll och med direkt missvisande. 
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Det är +ll exempel inte rä� och rä�vist a�, som inte så sällan görs, 

"konsolidera" sparbankernas utlåning med Spintab-gruppens utlåning och 

då kunna slå fast a� marknadsandelarna, mä� från utlåningssidan, under 

+ll exempel 1980-talet i det stora hela varit konstanta. Det är inte sparban-

kernas förtjänst a� Spintab-gruppens företag varit innova+va, aggressiva 

och därmed framgångsrika och också vunnit marknadsandel på denna del 

av bostadsfinansieringsmarknaden. Faktum kvarstår även vid e� sådant 

räknestycke.  

 

En annan förklaring som då och då hörs är a� hänvisa +ll a� sparbankerna 

ute i landet har hävdat sin ställning och förlorarna är storstadssparbanker-

na, i synnerhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en självklarhet a� 

har sparbankerna förlorat marknad har man gjort det i första hand på de 

delmarknader där vid varje +dpunkt merparten av likviditeten har funnits 

och där sparandet har vuxit snabbast – och det är, i synnerhet under e:er-

krigs+den, i landets största städer och kommuner. Det är en högst rimlig 

hypotes a� anta a� sparbankerna när marknaden mäts som total kapitalan-

skaffning under den senaste 10-15-årsperioden har varit förlorare på mark-

naden i landets 10-15 största kommuner och hållit sin ställning, i många fall 

förstärkt den, i övriga kommuner. Den bilden bara speglar det som +digare 

sagts, a� det varit affärsbankerna, och främst storbankerna, som bäst ha: 

+llgång +ll storlikviditeten. När "äpplen jämförs med äpplen", när utveckl-

ingen på främst hushållsmarknaden i storstadsområdena respek+ve ute i 

landet jämförs är inte storstadssparbankerna förlorare vare sig resultat- 

eller marknadsmässigt. Snarare tvärtom. Första Sparbanken har +ll exempel 

idag högre lönsamhet än genomsni�et av sparbanker, växer snabbare än 

sparbankerna i övrigt, och ökar sina marknadsandelar. 

 

Ingen lek med sta+s+k, än mindre retorik, kan tyvärr undanskymma det 

faktum a� sparbankerna är förlorarna på bankmarknaden under 1900-talet. 

Ser man utvecklingen i termer av företagsform och fördelar inlåningsmark-

naden för perioden 1918-1985 på respek+ve affärsbank (= summan av de 

privata affärsbankerna och PK-banken), föreningsbank och sparbank är det 
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bara a� konfronteras med den nakna verkligheten a� sparbank är den enda 

företagsform som är marknadsförlorare – de två andra, jordbrukskas-

sorna/föreningsbankerna respek+ve affärsbankerna är båda vinnare. 

 

En svag marknadsutveckling är givetvis bara symptom på problem som ligger 

djupare. Orsakssammanhangen är komplicerade. Det finns emeller+d enligt 

min mening tre skäl +ll sparbankernas marknadsmässiga krä:gång, tre skäl 

vilka framstår som tydligare och tyngre än andra. 

1. Sparbankernas affärsidé och samhällsroll är diffus 

2. Sparbankernas spli%rade organisatoriska struktur ger handi-

kapp på vissa marknader och beslutströghet i strategifrågor 

 

[Under dessa två punkter upprepas argumenta+onen i ”Sparbanken på 

offensiven”, se föregående kapitel.] 

 

Det tredje elementet, och det vik+gaste, är förknippat med sparbank som 

företagsform. Det är också den fråga som analysen och framställningen i 

fortsä�ningen helt skall fokuseras på. 

3.        Sparbankerna har e% handikapp genom sin företagsform 

Sparbank är en unik företagsform, starkt påminnande om en s+:else, men 

utan a� vara det i associa+onsrä�slig mening. En sparbank är en sparbank. 

På en punkt är skillnaden stor gentemot de två andra företagsformerna på 

bankmarknaden. En sparbank har inga ägare som ak+ebolaget (affärsbank-

erna) eller den ekonomiska föreningen (föreningsbankerna). Den styrs som 

högsta organ av en huvudmannains+tu+on, där huvudmännen +ll häl:en 

väljs av kommunala församlingar, +ll häl:en av sig själva. 

 

Sparbank som företagsform har nackdelar och handikapp gentemot affärs-

bank som företagsform i främst två avseenden. 
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(1) Ak�ebolagsformen är överlägsen i effek�vitetshänssende  

Jag frågade för en +d sedan Bengt Skoglund, +digare framgångsrik VD i Spar-

banken Skaraborg och nu mera VD i konkurrenten, Skaraborgsbanken, vilka 

de vik+gaste skillnaderna mellan a� vara VD i en sparbank och en affärsbank 

var. Han pekade på två skillnader, båda högst tankeväckande. Den första var 

a� känslan för lönsamhet och effek+vitet hade gå� mera på djupet och 

bredden i affärsbanken än i sparbanken. Det är en intressant iak�agelse helt 

enkelt e:ersom Sparbanken Skaraborg under lång +d +llhört landets mest 

lönsamma sparbanker. 

 

Den andra iak�agelsen är närmast en självklarhet men det gör kanske inne-

börden så mycket mera tydlig. VD:s ställning i e� ak+ebolag med en stark 

ägare är i prak+ken så stark som han själv som VD är framgångsrik. En fram-

gångsrik VD i en sparbank har givetvis också en stark ställning – men det har i 

prak+ken också, och där finns skillnaden, den medelmåDge och +ll och med 

svage verkställande direktören. Det fordras näst in+ll gravt tjänstefel för a� 

en VD i en sparbank skall tvingas lämna sin posi+on, hur mycket mismanage-

ment och marknadsförluster där än må vara. Paradoxalt nog är ak+ebolaget i 

denna mening en väsentligt mycket mera "demokra+sk" företagsform. Ut-

sortering av svagt management är inbyggd i systemet. 

 

E� +llägg är vik+gt a� göra. Effek+viteten i företagsspecifik mening är med 

all säkerhet lägre i sparbank än i affärsbank. Men de�a är inte den mest be-

tydelsefulla aspekten på sparbankernas effek+vitetshandikapp +ll följd av 

företagsformen. De verkligt stora effek+vitetsförlusterna är hänförliga +ll 

vad som skulle kunna kallas branscheffek+viteten, det vill säga +ll i vilken 

utsträckning "branschen" sparbank är mer eller mindre effek+v än "bran-

schen" affärsbank. De�a vidare effek+vitetsbegrepp ve�er mot sådant som 

god strukturell anpassningsförmåga +ll ändrade marknadsförhållanden i 

makroperspek+vet (+ll exempel förskjutningar i sparandet mellan olika fi-

nansiella sektorer), snabbheten i strukturra+onaliseringen, den tekniska och 

marknadsmässiga utvecklingsnivån etc. 
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Det är min bestämda uppfa�ning a� när effek+vitetsbegreppet ges denna 

vidare tolkning är skillnaden mycket stor mellan ak+ebolag och sparbank – 

+ll sparbanks nackdel. Det är av allt a� döma också de�a breda perspek+v 

som fd generaldirektören i Bankinspek+onen Sten Walberg hade för ögonen 

när han i e� anförande i mars 1986 behandlade sparbank som företagsform: 

 

I sparbanksrörelsen kan ägandeproblemen synas obefintliga e:ersom 

några ägare inte finns. Sparbankerna äger sig själva. Det kan vara +ll-

fredsställande från ideologisk synpunkt men är det inte när det gäller 

effek+viteten. Avsaknaden av ägare innebär a� det inte finns någon som 

har satsat riskkapital i sparbanken och u+från omsorgen om den egna 

ekonomin kan ställa sparbankens styrelse och ledning +ll svars för miss-

grepp och underlåtenhetssynder. Intresset hos huvudmannakårerna är 

varierande. O:ast ganska ljumt. Huvudmännens poli+ska förankring har 

stundom medfört a� andra intressen än sparbankens bästa har vägle� 

besluten, bland annat lokaliseringssynpunkter och andra lokalt färgade 

synpunkter. Sparbankernas framgång har i allt för stor utsträckning blivit 

beroende av egna ambi+oner hos styrelser och ledningar – som också 

ibland, särskilt i fusionssammanhang, ganska ohämmat kunnat +llgodose 

egna, personliga intressen. Det råder inte något tvivel om a� det ojämna 

resultatet av strävandena +ll strukturra+onalisering inom sparbanksrö-

relsen väsentligen är a� +llskriva dessa brister i huvudmannains+tu+on-

en, likaså ojämnheten i strävandena för och skickligheten i a� etablera 

konkurrens bland företagskunder. [Walberg, S., ”Det svenska banksyste-

met; utveckling, ägande, ansvar”, 20 mars 1986.] 

 

Ord och inga visor. Och kort och kärnfullt sammanfa�ar däre:er Sten Wal-

berg sina erfarenheter av sparbank som företagsform: 

 

Från effek+vitetssynpunkt är ak+ebolagsformen den mest ra+onella. 

 

Det andra u�rycket för sparbankens handikapp gentemot ak+ebolaget är 

mera handfast och lä� iden+fierbart – sparbankernas sämre riskkapitalför-

sörjning. 
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(2) Sparbankerna klarar inte på lång sikt – och konkurrensne-

utralt – sin riskkapitalförsörjning 

I varje land med e� utvecklat bankväsende finns e� av myndigheterna styrt 

samband mellan den enskilda bankens egna kapital och dess rörelse. Erfa-

renheterna har helt enkelt visat a� e� sunt bankväsende fordrar a� varje 

bank har en kapitalbas som matchar verksamhetens omfa�ning, inriktning 

och risk. I Sverige styrs dessa myndighetskrav via de så kallade kapitaltäck-

ningsreglerna. Modellen har två sidor. 

 

Den ena sidan gäller det egna kapitalet. Så som kapitaltäckningsreglerna för 

närvarande är uZormade innebär det a� kapitalbasen, som förenklat sagt är 

den del av det egna kapitalet som får räknas som "buffert" mot risker i ban-

kens rörelse, består av summan av tre element. Det första elementet är det 

egna beska�ade kapitalet. Med eget kapital avses i en affärsbank ak+ekapi-

talet, reservfonden och disposi+onsfonden – och av bolagsstämman fast-

ställd vinstbalans. På samma sä� utgör summan av grundfond, reservfond 

och garan+fond i sparbank kapitalbasens första element. Till de�a får sedan 

läggas två andra element vid beräkningen av kapitalbasen. Dels 40 % av ban-

kens samtliga obeska�ade reserver, de så kallade värderegleringskontona, 

dels det nominella värdet av upptagna förlagslån, i båda fallen dock högst 

motsvarande storleken på det beska�ade egna kapitalet. Kapitalbasen kan 

med andra ord teore+skt aldrig bli större än tre gånger det beska�ade egna 

kapitalet. Däremot är den o:a lägre, främst genom a� förlagslånemöjlighet-

erna inte utny�jats fullt ut – eller ens alls. 

 

Den andra sidan av kapitaltäckningsreglerna enligt svensk modell är a� ban-

kens +llgångssida indelas i riskklasser där varje riskkategori kräver en specifik 

procentsats i kapitaltäckning. En +omiljonerskredit mot företagsinteckning 

kräver +ll exempel 8 % kapitaltäckning, det vill säga "tär" på kapitalbasen 

med 800 000 kronor. Modellen ger +ll resultat a� vid varje +dpunkt finns e� 

gap mellan den teore+skt framräknade kapitalbasen och den fak+ska rörel-

sens krav på kapitalbasen. 
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Den här uppräkningen av välkändheter är en nödvändig utgångspunkt för a� 

förstå det dilemma som sparbankerna står inför. Låt oss granska de större 

sparbankerna (sta+s+kgruppen) för perioden 1980-1985. Gradvis har rörel-

sens inriktning och storlek tagit en allt större del av dessa bankers kapitalbas 

i anspråk – och de�a trots a�, som +digare anty�s lönsamheten under 

1980-talet varit +llfredsställande och kapitalbasen därmed för många spar-

banker har förstärkts. 

 

Redan innevarande år (1986) är flera sparbanker på eller i omedelbar närhet 

av kapitalkravet. Tänkvärt nog gäller det i första hand för de mest dynamiska 

sparbankerna vilka expanderar sin utlåning mer än genomsni�et, och dessu-

tom gör det på företagsmarknaden som kräver högre kapitaltäckning. 

 

Vidgas +dshorisonten +ll a� omfa�a den närmaste 5-10-årsperioden står 

sparbankerna inför två tänkbara strategier. Den ena är a� acceptera en fort-

sa� "förlorande" roll på marknaden, och den vägen se +ll a� vare sig rörel-

sens +llväxt eller risk blir sådan a� kapitalbasen någonsin blir o+llräcklig. Det 

är en oacceptabel handlingslinje, både av e� teore+skt och e� prak+skt skäl. 

 

Teore+ska studier visar a� det av allt a� döma i bankverksamhet finns e� 

posi+vt samband mellan +llväxt och räntabilitet på eget kapital. Med andra 

ord kan det påvisas a� den bankgrupp som långsik+gt växer snabbast kan 

räkna med a� också bä�re kunna upprä�hålla räntabiliteten. (A� sparban-

kerna under det senaste decenniet har kunnat rela+vt förbä�ra lönsamhet-

en och räntabiliteten trots sjunkande marknadsandelar står med all säkerhet 

inte i strid med det konstaterandet. Det speglar snarare avregleringens kon-

sekvenser, +ll exempel a� det räntehandikapp som sparbankerna under lång 

+d hade, togs bort under perioden. Men också lika säkert förändrad affärsin-

riktning, bland annat mot verksamhet som ger ökade provisionsintäkter.) 

 

Men alldeles oavse� det teore+ska och empiriska argumentet gäller a� 

verkligheten i de�a avseende är obönhörlig. En strategi som utgår från a� 

en krympande marknadsandel är acceptabel är dömd a� misslyckas i snart 



108 

 

sagt varje företag. Den leder oundvikligen företaget in i en ond cirkel via 

stegvis u�unnad specialistkompetens och på sikt sekunda management. Det 

är kort sagt omöjligt a� rekrytera toppfolk, an+ngen det gäller specialister 

eller management, +ll e� företag i krä:gång. 

 

Den andra strategin och således den av uppenbara skäl enda godtagbara är 

a� vilja vinna +llbaka förlorade marknadsandelar, a� vilja vända trenden 

mot ständigt minskande marknadsandelar av utlåningen. Men se� i kapi-

taltäckningsperspek+v finns det då endast två metoder a� förverkliga strate-

gin. 

 

*Myndigheterna "luckrar upp" kapitaltäckningskraven, det vill säga är villiga 

a� mera generöst definiera kapitalbasen, +ll exempel genom a� +llåta a� en 

större andel av de obeska�ade reserverna kan räknas in i kapitalbasen och 

frikopplas från det beska�ade kapitalets storlek. 

 

En sådan liberalisering av kapitaltäckningsreglerna är knappast sannolik. E� 

par skäl talar emot. De svenska kapitaltäckningsreglerna är jämförelsevis 

frikos+ga. E� tecken på det är a� storbankerna med sina betydande inter-

na+onella verksamheter, vilka i sin tur kräver en högklassig ra+ng, i prak+ken 

ålägger sig krav som går utöver vad de formella reglerna för kapitaltäckning 

fordrar. E� andra skäl är a� riskerna i bankverksamheten breddats, dels ge-

nom a� nya typer av risker, +ll exempel ränterisker gjort sig alltmera 

påminda, dels genom a� riskerna sammantagna också blivit större i takt med 

a� avregleringen av de finansiella marknaderna har tagit fart. Vi kan räkna 

med a� myndigheterna kommer a� fa�a beslut som innebär a� kapitaltäck-

ningskravet inte bara som nu skall spegla kreditrisker och risker inom balans-

räkningen, utan också ränterisker och risker utanför balansräkningen. Det 

vore logiskt om dessa nya regler sammantaget skärpte kapitaltäckningskra-

ven. Riskerna är, som sagt, större i en dynamisk, avreglerad finansiell mark-

nad, än i en trög, hårt myndighetsstyrd bankmarknad som vi har ha: under 

lång +d i de flesta länder. 
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*Kapitalbasen förstärks genom bankens egna insatser. För en sparbank finns 

teore+skt två huvudalterna+v när det gäller a� förstärka kapitalbasens 

första element, det vill säga a� "öka på" det beska�ade egna kapitalet. Det 

första – a� som vid en ak+eemission +llföra externt beska�at kapital direkt 

+ll det egna kapitalet – är forZarande bara en formell möjlighet för sparban-

kerna. Det andra alterna+vet är det självklara a� från vinster ska�a fram 

ökad reservfond och den vägen bredda kapitalbasen. 

 

Båda alterna+ven är värda a� noga penetrera och begrunda. 

 

A� ge sparbankerna möjlighet a� emi�era så kallade garan+fondsbevis och 

därmed i analogi med en ak+eemission direkt förstärka det beska�ade egna 

kapitalet är vad Svenska Sparbanksföreningen i en skrivelse av den 22 mars 

1985 hemställt om hos regeringen. Kortsik+gt skulle e� sådant alterna+v 

vara +ll hjälp. Långsik+gt är det enligt min mening förknippat med stora frå-

getecken och inte en konkurrensneutral lösning på sparbankernas riskka-

pitalförsörjning. Det finns e� antal skäl för den ståndpunkten. 

 

*Garan+fondsbevisets avkastning kan enligt sparbankslagen av allt a� döma 

inte göras avhängigt bankens resultat, e� klart handikapp gentemot ak+en 

vars värde i en fungerande marknad följer kvalitén på verksamheten, en nog 

så vik+g förklaring +ll ak+eägarens engagemang i och intresse för de företag 

i vilka han eller hon är delägare. Eller omvänt. Garan+fondsbevisägaren 

skulle inte denna enkla väg kunna bli engagerad delägare i en sparbank, bara 

passiv innehavare av e� värdepapper vars förräntning är känd på förhand. 

 

*Likviditeten i garan+fondbeviset måste garanteras placeraren genom a� 

någon form av marknad i pappret etableras. Det kan tyckas enkelt och 

okomplicerat. Men frågan om hur de�a prak+skt skall gå +ll är behä:ad 

med e� antal tekniska och marknadsmässiga svårigheter. 
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*Det är y�erst tveksamt om garan+fond i e� vidare perspek+v, +ll exempel 

av e� interna+onellt ra+ngins+tut, godkänns som riskkapital+llsko� fullt ut 

jämförbart med ak+ekapitalet. Det skulle i så fall lägga en hämsko på de 

stora sparbankerna med en egen utlandsrörelse. 

 

Sammantaget blir bilden tydlig. Det går inte a� hävda a� sparbankerna ge-

nom a� emi�era +ll garan+fond skulle ha erbjudits en möjlighet a� skaffa 

riskkapital på i prak+ken lika villkor som affärsbankerna. På varje punkt i ana-

lysen finns frågetecken som, även om de någorlunda +llfredsställande kan 

rätas ut, i prak+ken innebär a� garan+fondsbevisen är "second best" +ll ak-

+er. Och då har ändå inte kostnaderna för kapitalanskaffningen tagits i beak-

tande. Det är högst troligt a� avkastningskravet på riskkapital via garan+-

fondsbevis av marknaden själv skulle – allt annat lika – sä�as högre än för 

ak+er, bland annat en spegling av instrumentets inflexibla karaktär, låga 

standardiseringsgrad, den smala marknaden inklusive kostnaderna för mark-

nadens "utbildning", marknadsföring och uppbyggandet av en "market 

maker"-organisa+on. Den nackdelen kan givetvis elimineras av myndigheter-

na via +ll exempel subven+onerande ska�eregler, men även så återstår de 

tekniska nackdelarna. Garan+fondsbevisen är kort och go� e� sekunda al-

terna+v +ll ak+er. 

 

Den andra metoden a� förstärka kapitalbasen är således a� sparbankerna 

helt eller delvis beska�ar sin bru�ovinst, därmed ökar reservfonden och 

genom förstärkningseffekten vidgar kapitalbasen. Det är lä� sagt a� det är 

den modell som sparbankerna skall välja. Det är särskilt lä� och naturligt a� 

säga det e� år när bankvinsterna både absolut och rela+vt är större än nå-

gonsin. Kruxet är bara a� modellen inte är kostnadsmässigt konkurrensneu-

tral. 

 

SE-banken har i höst aviserat en nyemission på ca 700 Mkr. Östgötabanken, 

som är en liten affärsbank, väsentligt mindre än de stora regionsparbanker-

na, kommer enligt pressuppgi:er a� nyemi�era in+ll 80 Mkr. Med all säker-

het kommer också andra affärsbanker a� inom det närmaste året utny�ja 
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möjligheten a� via ak+emarknaden skaffa ny� riskkapital. Kanske kommer 

affärsbankerna som grupp a� de närmaste månaderna kunna förstärka sin 

kapitalbas med 1 000 Mkr eller mera i beska�at kapital genom nyemission-

er. Skulle sparbankerna med den enda metod som prak+skt står +ll förfo-

gande för dem beska�a bru�oresultatet och den vägen utöka de egna fon-

derna i motsvarande grad, skulle det – första året – få ske +ll i runda tal 60 % 

högre kostnad för kapitalet än det som affärsbankernas nyemissioner ger 

(med Anell-avdrag, som i prak+ken gör ak+eutdelningen avdragsgill under 

kanske 10-15 år, +ll ca 200 % högre kostnad det första året). Det kan inte 

kallas rä�vist. 

 

Det blir en ofrånkomlig slutsats av denna analys a� sparbankerna på sikt inte 

kan klara sin riskkapitalförsörjning på e� konkurrensneutralt sä�, det vill 

säga +ll i stort se� samma kostnader för kapitalet som affärsbankerna och 

med i övrigt konkurrensneutrala emissionstekniker och instrument. 

 

Slutsatsen leder +ll själva kärnpunkten i den så kallade samordnade banklag-

s+:ningen där principen om konkurrensneutralitet mellan de tre bankgrup-

perna indirekt är stadfäst. Skall denna grundläggande princip för banklag-

s+:ningen gälla även i fram+den måste av allt a� döma valet av associ-

a+onsrä�slig form vara fri�. Eller sagt i mera rakt språk. Lags+:ningen kan 

inte i fram+den få lägga hinder i vägen för den sparbank som vill ändra sin 

företagsform +ll ak+ebolag om den samordnade banklags+:ningens anda av 

likställighet och neutralitet mellan bankgrupperna skall kunna upprä�hållas. 

 

Det andra alterna+vet – en återgång +ll en funk+onell uppdelning av bank-

marknaden och e� avståndstagande från likställighetsprincipen – är bara 

teore+skt e� alterna+v. Det skulle främst drabba sparbankerna, förmodligen 

eliminera dem från marknaden. Det skulle tvinga fram en återgång +ll en 

hårdreglerad finansiell marknad. Det skulle med all säkerhet ge konsumen-

ten av finansiella tjänster en dyrare och i övrigt mindre bra produkt. Argu-

menten mot en sådan handlingslinje är bedövande starka. 
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Erfarenheter från andra länder 

A� en sparbank görs om +ll ak+ebolag är i e� interna+onellt perspek+v 

ingen+ng ny�. Det är snarare så a� en blick över gränserna ger intrycket av 

a� utvecklingen både prak+skt och idémässigt på många håll kommit myck-

et längre än den gjort i Sverige. På senare +d har massmedia också i Sverige 

uZörligt kommenterat den gigan+ska nyemissionen för Trustee Savings Bank 

(TSB), e� holdingbolag för de fyra sparbanksgrupper som i fortsä�ningen 

kommer a� utgöra sparbanksrörelsen i England. Emissionen har framgångs-

rikt genomförts och inneburit a� 6 miljoner bri�er (av en befolkning på 55 

miljoner) har tecknat ak+er i TSB, inte ens den mycket omskrivna Bri+sh Te-

lecom-emissionen för några år sedan hade sådan bredd. Genomförandet av 

TSB-emissionen får således +ll följd a� mer än var +onde engelsman har e� 

privatekonomiskt intresse för hur sparbankerna bedriver sin rörelse! 

 

I USA har sedan flera år pågå� en konvertering av sparbank +ll ak+ebolag. 

Av samtliga Saving & Loans +llgångar är i mi�en av 1980-talet ca 60 % hän-

förliga +ll konverterade sparbanker. Den siffran skall jämföras med ca 25 % i 

början av 1980-talet. 

 

I många andra länder pågår diskussioner och lags+:ningsarbete för a� un-

derlä�a en konvertering. Det gäller +ll exempel för Österrike där enligt upp-

gi: erforderliga beslut är fa�ade för a� möjliggöra för i prak+ken de två 

stora sparbankerna – Erste Sparkasse Österreich respek+ve ZentralSparkasse 

– a� göras om +ll ak+ebolag. I Holland diskuteras en lösning som påminner 

om den engelska. I Finland har sparbanksförbundet som en utlöpare av den 

så kallade banklagskommi�éns betänkande utarbetat e� förslag som ligger 

nära ak+ebolagsformen. Bland annat skulle enligt sparbanksförbundets för-

slag så kallade grundfondsak+er med rösträ� emi�eras. 

Argumenteringen i sammanfa%ning 

Fördelarna med a� en sparbank ges möjlighet a� bli ak+ebolag är många 

och handfasta: 
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*Effek+viteten i strikt företagsspecifik mening skulle öka. Det blir följden av 

(1) bä�re kontroll av management genom den så kallade exit-funk+onen, 

ak+emarknadens speciella sä� a� u�ala si� stöd för eller ogillande av en 

viss företagsledning, (2) löpande betygsä�ning via kursutveckling, och (3) 

möjligheten a� göra de anställda +ll delägare. Det senare är inte oväsentligt, 

i själva verket är e� delägande för de anställda av allt döma långsik+gt 

ofrånkomligt för varje företag som vill konkurrera framgångsrikt om specia-

lister och kunskapsarbetare. Och det tvingas också sparbankerna +ll om vi 

vill spela med i bankmarknadens division 1. 

 

Jag hade för en +d sedan +llfälle a� lyssna +ll Göran Löfgren, VD i BPA, samt 

en av BPA:s fackliga ledare. Från skilda utgångspunkter beskrev och applåde-

rade de båda BPA:s beslut a� bredda ak+eägandet och bli börsnoterat. Vid 

denna +dpunkt (augus+ 1986) hade ca 6 000 av BPA:s ca 14 000 anställda 

köpt ak+er för genomsni�ligt 8 000 kronor i det egna företaget. BPA-

exemplet är s+mulerande av många skäl. A� en facklig representant i e� 

klassiskt fackligt ägt så kallat rörelseföretag – där blo�a tanken på en börsin-

troduk+on för några år sedan sannolikt skulle ha se�s som en hädelse – är 

posi+v och ser fördelarna av e� delägande både för de egna medlemmarna 

och för företaget är e� tecken på både mognad och verklighetsförankring. 

Det blir sam+digt alldeles av sig självt också e� memento för sparbanksrörel-

sen. 

 

*Den verkligt stora effek+vitetsvinsten skulle dock, som +digare anty�s, ges 

+ll branschen som helhet när vinsterna av en snabbare och mer ra+onell 

strukturomvandling kunde hämtas hem. När rik+ga och naturliga struktur-

grepp inte längre hindrades eller fördröjdes av verkställande direktörers 

aversioner eller preferenser, när regionala motsä�ningar och störningar inte 

längre fick påverka innehållet och takten i strukturprocessen, när eventuella 

maktbasförskjutningar inom och mellan sparbankernas centrala organ inte 

+lläts fördröja och uZorma organisa+on och beslutsprocess , då skulle spar-

bankerna vinna kra: och effek+vitet. 
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*Riskkapitalförsörjningen skulle tryggas – och på e� konkurrensneutralt sä�. 

Det argumentet behöver inga y�erligare kommentarer. 

 

*Och dessutom är ak+ebolaget en världen över välkänd och väl beprövad 

företagsform. Den fördelen skall inte underska�as, inte minst i e� kostnads-

perspek+v. Det har redan +digare påpekats a� avkastningskravet på, och 

kostnaderna för, riskkapitalanskaffningen i en avreglerad marknad med all 

säkerhet är lägre för ak+ekapitalet än för varje annat alterna+v, inklusive 

garan+fondsbevis. 

 

Det finns givetvis också nackdelar med a� lämna sparbanksformen och bli 

ak+ebolag. 

 

*En mer än 160-årig ins+tu+on går i graven med all den känslomässiga vånda 

som oundvikligen är förknippad med e� sådant steg. 

 

Det är dock intresseväckande a� tanken på a� driva sparbank i ak+ebolags-

form inte alls är ny, i själva verket fanns under 1800-talet ak+esparbanker 

bland annat i Västervik (grundad 1835) och Oskarshamn (1839). Klassisk 

sparbanksverksamhet bedrevs således i ak+ebolagsform med tradi+onella 

delägare och utdelningsrä� på insa� kapital. Och vad mera är. Dessa ak+e-

sparbanker var framgångsrika jämfört med de mycket vanligare så kallade 

enskilda sparbankerna och med dem som hade kommuner och lands+ng 

som s+:are. 

 

Möjligheten a� driva ak+esparbanker togs bort genom 1892 års banklags+:-

ning. Då stadfästes a� "förbehåll om andel i vinst måste utgå om penningin-

rä�ningen forZarande ville anses som sparbank". Det var alltså först 1892 

som lags+:arna i Sverige fann anledning a� definiera sparbank som en före-

tagsform som inte kan bedrivas i ak+ebolagsform eller på annat sä� ge andel 

i vinst +ll s+:are och kapitalplacerare. Djupare än så si�er inte rö�erna. Emil 

Sommarin, sparbankernas främste historieskrivare, är mycket tydlig i si� 

omdöme om det beslutet. 
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Uteslutningen av ak+esparbanker med vinstutdelning ledde +ll avföran-

det ur det svenska sparbanksväsendet av några välskö�a och framgångs-

rika sparbanker, i vilka utdelningsrä�en ingalunda missbrukats. 

 

Den här insikten om sparbankernas historia slår undan benen för de lä�-

köpta argument som då och då vädras om a� sparbank närmast är en "av 

Gud given" företagsform som en gång för alla formats på e� visst sä� och, 

oavse� vad verkligheten kräver, också framöver skall vara formad just på 

de�a sä�. 

 

*Oberoendet kan minska. Sparbank har genom sin företagsform defini+ons-

mässigt en fristående ställning. Det är något posi+vt. Men det är sam+digt 

självklart en felsyn a� sparbank idag därmed är friseglande från skilda intres-

sens och maktgrupperingars påverkan. Så är inte fallet. Skillnaden ligger 

endast i a� ägandet har eliminerats som maktbas. En konvertering från spar-

bank +ll ak+ebolag måste givetvis kombineras med begränsningsregler vad 

gäller ägandet på en hand. Det är inget ny� och oprövat. 

 

*Högre beska�ning av ak+ebolag är också en nackdel. E:ersom affärsban-

kernas utdelning är beska�ad kommer i prak+ken ak+ebolaget a� ha en 

väsentligt högre fak+sk ska�ebelastning än sparbanken. Mä� i procent av 

medelomslutningen torde summan av affärsbankernas kostnader för ska� 

och utdelning ligga 0,30 -0,40 % högre än för sparbankernas ska�ekostna-

der. 

 

De sakliga argumenten för a� sparbank är en associa+onsrä�slig form i un-

derläge, och därmed för a� den sparbank som så önskar skall kunna konver-

tera +ll ak+ebolag, är enligt min mening många och starka. För hur skulle vi 

någonsin kunna blunda för a� sparbank som enda företagsform blir förlo-

rare på marknaden när perspek+vet dras ut +ll a� omfa�a e� antal decen-

nier? Hur skulle vi kunna negligera alla indicier på a� effek+viteten som e� 
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genomsni� i sparbankerna är lägre än i affärsbankerna? Hur skulle vi kunna 

bortse från a� Sten Walberg, med lång prak+sk erfarenhet av enskilda ban-

kers problem och av strukturförändringen i bankväsendet, kom +ll den slut-

satsen a� ak+ebolaget ur effek+vitetssynvinkel är en sparbankerna överläg-

sen associa+onsrä�slig form? Hur skulle vi kunna försvara en ordning för 

riskkapitalförsörjningen som av allt a� döma inte blir konkurrensneutral 

utan drabbar sparbankerna med bland annat högre kostnad för kapitalet än 

vad som kommer a� gälla för affärsbankerna? 

 

Och hur skulle vi kunna bortse från BPA-exemplet, från den våg av börsintro-

duk+oner som vi kan räkna med kommer från tradi+onella så kallade rörel-

seföretag, från statligt ägda företag, från fackligt ägda, och från koopera+vt 

ägda företag. Den vågen har naturligtvis en enkel och rak förklaring. Det be-

döms vara bra för dessa företag och nödvändigt för överlevnad på sikt. Då 

får den förhärskande ideologin an+ngen formuleras om eller stå +llbaka s+l-

la+gande. 

 

Slutargumentet – för det finns också e� sådant – blir e� kra:fullt komple-

ment +ll allt de�a. Det vidgar också perspek+vet. 

Sparbank på tvärs mot fram�den 

Det ligger i +den a� tala om kunskap som det moderna samhällets främsta 

värdeskapande resurs. Det är också av allt a� döma sant tal. Men när den 

insikten leder +ll slutsatsen a� kapitalet, och kapitalets effek+va utny�jande, 

därmed blir mindre vik+gt blir det långt mera tveksamt. Och det blir enligt 

min mening direkt felak+gt när den slutsatsen dras (som en ledande företrä-

dare för Svenska Sparbanksföreningen nyligen gjorde) a� "ak+ebolaget" är 

den gamla +dens ägarform, en spegling av den +d då kapitalet hade över-

höghet, och därmed kan sorteras ut som en mindre effek+v associa+onsrä�-

slig form, förslagsvis +ll förmån för "sparbank" som är mera vän med dagens 

och morgondagens verklighet. 
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Jag hävdar motsatsen. Det finns åtminstone två tydliga tendenser i samhälls-

utvecklingen vilka båda i prak+ken blir "förordare" för ak+ebolag och där-

med för a� sparbank som företagsform inte längre räcker +ll. Den första 

blickar bakåt i historien. Den andra framåt i +den. 

 

*Det mesta pekar på a� organisa+onsformer där ägande saknats eller, mer 

vanligt, blivit svagt företrä� i e� historiskt perspek+v har förlorat +ll förmån 

för de organisa+onsformer där ägandet varit tydligare och mera direkt har 

kunnat påverka. Samhällsresurser som inte har ägare slås ut eller trycks +ll-

baka. Allmänningen, urtypen för en resurs utan ägare, blir med +den utny�-

jad, förnedrad och, bildligt talat, våldtagen. Det finns en koppling mellan det 

här principresonemanget och sparbank som företagsform. Sparbank har som 

företagsform en svag ägarfunk+on. Och, som sagt, +den verkar mot varje 

organisa+onsform där ägandet är otydligt och därmed oengagerat. 

 

*Dagens frontlinjeföretag – högteknologiska företag, informa+onsföretag 

med krea+v verksamhet, vissa företag som agerar på finansiella marknader 

etc. – antyder fram+dens krav i e� alldeles speciellt avseende. Det här är 

företag där kapitalet inte är främsta värdeskapande resurs utan den enskilde 

tjänstemannens och organisa+onens samlade kunskap. Det ökar sårbarhet-

en. E� företags främsta +llgångar kan bokstavligen tacka för sig och vandra 

ut genom dörren. Lojaliteten +ll det egna företaget formas av sådant som 

meningsfullheten i det man gör eller +llverkar, känslan av personlig utveckl-

ing genom arbetet, ledarskapets kvalitet. Men också, vilket är tankeväck-

ande nog, av möjligheten +ll delägande i företaget. Tecknen är många på a� 

fram+dens företag, fristående eller sammanki�ade i federa+oner, måste 

erbjuda sina anställda e� delägande. Sparbankerna är inget undantag. 

 

Det här måste tolkas rä�. "Ak+ebolaget" i dagens tappning kan givetvis 

också av verkligheten komma a� ifrågasä�as som en mindre effek+v före-

tagsform. Det finns seriösa samhällskri+ker, +ll och med erfarna kapitalister, 

som redan gör det, särskilt den opersonliga maktkoncentra+on som ak+ebo-
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lagsformen i prak+ken möjliggör med bland annat okänslighet inför miljö 

och natur som kännetecken. Det är beräDgad kri+k. Den handlar dock inte 

om ak+ebolagsformen i sig, utan om hur den +llämpas. Den undanröjer inte 

a� ak+ebolagsformen har dessa två för fram+den grundläggande karaktä-

ris+ka – det tydliga ägaransvaret respek+ve möjligheten a� bli delägare i det 

egna företaget – som gör den +ll en sparbank överlägsen företagsform. 

 

Sammantagna blir således dessa två komponenter i analysen det principiella 

argumentet för a� sparbankerna, de som så önskar, skall kunna "go public". 

Det bara understryker det alla de andra, mer jordnära och välkända, argu-

menten redan har anty�. 
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 Kapitel 4 

Sparbankerna kan bli 90-

talets vinnare 
 

Det hade när det här pappret, ”Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare”, pub-

licerades i mars 1989 gå� lite mer än två år sedan anförandet på Svenska 

Sparbanksföreningens årsmöte och de upprörda kommentarerna "ll mi� 

förslag a� de sparbanker som ville, skulle kunna konvertera "ll ak"ebolag. 

Och inte mycket, nästan inget alls, hade hänt i den frågan under dessa dryga 

två år. I själva verket gjorde många, inte minst i Svenska Sparbanksförening-

ens ledning, vad de kunde för a� motarbeta dessa, i deras ögon, hädiska 

tankar. Mot slutet av 1987 betraktades frågan om sparbank som företags-

form som avförd från den officiella dagordningen (enligt "dningen Sparban-

kerna, nr. 14, 1987).  
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Det var mot den här bakgrunden som jag tog "llfället i akt a� i e� anförande 

vid Västra Sveriges Sparbanksförenings presidiekonferens den 28 november 

1988, återigen försöka ta e� analy"skt grepp på sparbankernas problem, 

och e*er bästa förmåga skissera på vad som borde göras. Min utgångspunkt 

var a� den svenska sparbanksrörelsen hade en stor outny�jad poten"al. Vi 

var forIarande nordens största bankgrupp alla kategorier. Men vi hade för-

lorat marknadsandelar under lång "d. Visionen var a� sparbankerna återi-

gen, redan under 90-talet, skulle kunna bli vinnare på den svenska bank-

marknaden. Men som jag skriver: 

 

Det är e� "llfälle som måste tas, inte en utveckling som ges. Det går a� 

skärpa det påståendet y�erligare och formulera en tes: Skulle sparbanks-

rörelsen strukturellt och organisatoriskt fortsä�a som idag är vi givna 

förlorare på 90-talets bankmarknad.  

 

E*ersom bankkrisen e� par år senare, fullkomligt oanad när det här anfö-

randet hölls, tvingade bort mig från Första Sparbanken, och därmed spar-

banksrörelsen (den frågan skall jag återkomma "ll), kom ”Sparbankerna kan 

bli 90-talets vinnare”, a� bli min sista mer genomarbetade analys av spar-

bankeriet. E� slags testamente som jag så här i e*erhand är ganska stolt 

över. Det mesta i analysen blev rä� i meningen a� just så blev verkligheten 

"ll slut. 
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Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare 

När det sena 1900-talets bankhistoria en gång skall skrivas, kommer antagli-

gen 1985 a� få symbolisera va�endelaren mellan reglerad och avreglerad +d 

för bankerna, det år som defini+vt inledde sluZasen för regleringsperioden 

som hade varat sedan 1930-talet. Det som skedde 1985 (främst a� räntere-

gleringen togs bort liksom volymbegränsningarna i utlåningen) var visserli-

gen logiska steg i en färdriktning mot avreglering som Riksbanken inle� 

några år +digare. Men ändå kom besluten 1985 a� bli mer radikala och mer 

omfa�ande i sina konsekvenser än vad de flesta bankmän nog hade räknat 

med. Avregleringen hade på allvar slagit igenom. 

 

Avregleringen har skakat om bankerna. Det är beräDgat a� tala om e� hot 

mot bankernas stabila posi+on i samhället, kanske inte e� hot mot överlev-

nad, [det antagandet visade sig e� par år senare, när finanskrisen slog +ll 

hösten 1990, vara e� felak+gt antagande] men alldeles klart e� hot i me-

ningen a� risken för a� få ikläda sig en väsentligt mindre betydelsefull roll i 

samhället har ökat drama+skt. Bankerna kommer ganska säkert a� fortsä�a 

a� tappa marknad mä� +ll exempel som andel av den samlade kreditgiv-

ningen. Bankerna får maka åt sig +ll förmån för andra aktörer än banker. Det 

är det ena. Och mellan de tre bankgrupperna – affärsbanker, sparbanker och 

föreningsbanker – kommer lika säkert andelsförskjutningar. Det är det 

andra. Till dessa frågor skall jag återkomma. 

 

De svenska sparbankerna kan bli vinnare i den djupgående strukturföränd-

ring och tyngdpunktsförskjutning på bankmarknaden som nu är på gång. På 

e� unikt sä� har de fak+ska förutsä�ningarna för a� sparbankerna för första 

gången på decennier skulle kunna bli marknadsvinnare – och bli det med en 

lönsamhet som inte är sämre än konkurrenternas – skapats. Det finns e� 

tungt sakskäl för den övertygelsen – sparbankernas tradi+onella marknad är 

ganska säkert fram+dens ekonomiskt mest intressanta bankmarknad. Eller 

u�ryckt med bankmannens språk: Sparbankerna är rä� posi+onerade på 

marknaden med sin huvudinriktning mot privat- och hushållsmarknaden 
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samt mot små, mindre och medelstora företag, kommuner etc. Det är på 

den marknaden som bank har en given plats a� fylla och möjlighet a� finna 

de mest lönsamma verksamheterna. Också +ll den frågan skall jag åter-

komma. 

 

Men det finns e� men. 

 

A� göra sparbankerna +ll 90-talets vinnare är e� +llfälle som måste tas, inte 

en utveckling som ges. Det går a� skärpa det påståendet y�erligare och for-

mulera en tes: Skulle sparbanksrörelsen fortsä�a som idag är vi givna förlo-

rare på 90-talets bankmarknad. Det påståendet är själva grundtesen för den 

här genomgången. 

Det är något som inte stämmer i svensk sparbanksrörelse 

Det finns e� antal tecken på a� sparbanksrörelsen går i otakt med sig själv – 

och av allt a� döma har gjort det under mycket lång +d. 

 

*Sparbankerna har trendmässigt förlorat marknadsandel "ll de andra bank-

grupperna under hela 1900-talet. Sta+s+ken talar si� tydliga språk. Mä� 

som andel av inlåningen från allmänheten har sparbankerna, inklusive Spar-

bankernas Bank, minskat marknadsandelen från som högst kring 40 % av 

den totala bankmarknaden under 1930-talet +ll idag drygt 30 % (1986, 31,3 

%). Det är sparbankerna ensamma om bland bankgrupperna. Affärsbankerna 

har hållit sin andel av inlåningsmarknaden kring 60 % under mycket lång +d. 

Föreningsbankerna har ökat sin andel +ll fn 10 % av inlåningsmarknaden, för 

övrigt en högst anmärkningsvärd presta+on med tanke på a� förenings-

banksrörelsen i prak+ken startade först e:er andra världskriget.  

 

Det argumentet hörs ibland a� visserligen har kanske sparbankerna förlorat 

andel av inlåningsmarknaden men bilden skulle inte bli densamma om utlå-

ningen fokuserades, särskilt om sparbankernas framgångsrika bostadsfinan-

sieringsverksamhet via Spintab-ins+tuten skulle inkluderas i sta+s+ken. Ty-

värr är det en illusion. Sparbanksrörelsens andel av de svenska kredi+ns+tu-
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tens samlade kreditgivning har också den minskat med ca 10 procentenheter 

under de senaste decennierna, från ca 34 % 1949 +ll 24 % 1987. Det innebär 

a� även om vi +ll sparbankernas totala kreditgivning lägger hela utlåningen 

inom Sparbankernas Bank, Spintab-gruppen (kapitalmarknadsbolagen) och 

IFAB-företagen (finansbolagen), kommer sparbanksrörelsen bara upp +ll en 

knapp Kärdedel av den samlade svenska kreditmarknaden, mot en dryg tred-

jedel för några år+onden sedan. 

 

*”Vi är så bra”-aStyden. Det finns allZör o:a en obalans mellan det vi i hög-

+dliga sammanhang säger a� sparbanksrörelsen är och det den i verklighet-

en är. 

 

”Sparbanksrörelsen är på stark frammarsch. Sparbankerna behåller och 

utvecklar sina marknadsandelar. Sparbankerna redovisar goda resultat, 

väl i nivå med andra aktörer på marknaden.” (Jan Rydh, VD i Svenska 

Sparbanksföreningen, årsmötet 1988) 

 

Det är inte sakligt se� fel a� u�rycka sig så. Det går a� tala i sådana vänd-

ningar om den +dsperiod som mäts väljs med omsorg. Men om +dsperspek-

+vet görs +llräckligt långt (+ll exempel från den så kallade samordnade bank-

lags+:ningens ikra:trädande år 1969 som är den verkliga startpunkten för 

den moderna svenska sparbanksrörelsen fram +ll idag), då skulle det vara 

minst lika rä� a� u�rycka sig på följande sä�: 

 

”Sparbankerna (inkl Sparbankernas Bank) har sedan 1969 trendmässigt 

förlorat marknadsandel på inlåningsmarknaden. Sparbankernas andel av 

utlåningen har sjunkit från ca 40 % 1969 +ll idag ca 30 %. Sparbankernas 

andel av bankväsendets samlade rörelseöversko� har under perioden 

minskat från 25% +ll 20%.” 

 

A� sparbankerna återkommande av sina ledande företrädare framställs som 

marknadsvinnare och ekonomiskt framgångsrika trots a� det knappast kan 

sägas vara rä� och rik+gt, a� djupgående problem nästan aldrig sägs finnas 
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trots a� alla vet a� de finns, speglar antagligen bara vad den federa+va or-

ganisa+onen kräver av sina talesmän. (Om det antagandet är rik+gt, vilket 

jag tror, är det onekligen e� federa+onens svaghetstecken. Är antagandet 

inte sant, är det en tradi+on med högst tveksamt värde för sparbanksrörel-

sen.) 

 

*Sparbank som företagsform ifrågasä�s av sparbankerna i allt fler länder – 

men inte i Sverige. Det är tankeväckande a� i de flesta västländer med vilka 

vi normalt brukar jämföra oss, är sparbank som företagsform i stöpsleven. 

Det räcker med a� räkna upp de europeiska länder där sparbanker redan har 

konverterat +ll ak+ebolag (England), nyligen få� den legala möjligheten a� 

göra det (Danmark, Österrike) eller är på väg a� skaffa sig den möjligheten 

(Finland). ”Going public” bland sparbanker har i själva verket blivit en inter-

na+onell rörelse som långt ifrån är begränsad +ll dessa fyra länder. Eller som 

den danska Sparkasseforeningens månads+dskri: Sparekassen u�ryckte det 

i en ledare: ”Faenomenet er simpelthen universelt” (oktober 1987). Spar-

banker i vissa andra länder konverterar redan i snabb takt (USA), andra arbe-

tar för lags+:ning som skall möjliggöra konvertering (Italien), åter andra 

diskuterar intensivt och förutsä�ningslöst företagsformen. ”Go-public”-

trenden bland sparbankerna förstärks av a� andra oägda eller ömsesidigt 

ägda ins+tu+oner tvingats in i samma omprövning av företagsformen, främst 

+ll följd av a� riskkapitalbehovet ökar i snabbare takt än vad egengenere-

rade medel förmår a� klara av, i sin tur en återspegling av a� en mer diffe-

ren+erad och riskfylld verksamhet blivit en självklarhet i takt med a� avre-

gleringarna på bank- och finansmarknaderna fortsa� världen över. E� exem-

pel är de engelska Building Socie+es – mycket stora, ömsesidigt ägda fas+g-

hetsfinansierande organisa+oner – där den näst största, Abbey Na+onal, 

nyligen offentliggjort planer på a� konvertera +ll ak+ebolag. E� annat mer 

närliggande exempel är Trygg-Hansa, där det ömsesidiga försäkringsbolaget 

kommer a� konverteras +ll ak+ebolag. Listan kan göras längre. 
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De svenska sparbankerna tycks i det här perspek+vet ha hamnat på e:erkäl-

ken. Frågan om sparbank som företagsform är avförd från den officiella dag-

ordningen. Beslutet är fa�at (jfr Sparbankerna, nr 14/dec. 1987). Sparbank 

är sparbank och skall så förbli. Det är bara det a� det beslutet i så fall är 

fa�at utan den breda och djupgående deba� som enligt min mening är nöd-

vändig i en så central fråga för sparbankerna, en deba� där också andra me-

ningar än den officiella med respekt får komma +ll tals. Tystnad, eller för 

den delen raljerande argumenta+on kan skjuta en sakdeba� på fram+den. 

Men verkligheten kommer förr eller senare ifa�. Till den dagen vi verkligen 

vet räcker det med a� konstatera a� svensk sparbanksrörelse så långt, på 

e� dogma+skt, och i e� interna+onellt perspek+v unikt sä�, i prak+ken har 

gjort sparbankernas företagsform +ll huvudsak och deras innehåll (och där-

med konkurrensförmåga) +ll en bisak. Den ståndpunkten, om den får råda, 

kommer ganska säkert a� visa sig stå de svenska sparbankerna mycket dyrt. 

Eller sagt på annat sä�. Det vore garanterat bra för de svenska sparbanker-

nas långsik+ga konkurrensförmåga om vi +llägnade oss samma pragma+ska 

syn på hur strukturförändring måste drivas som Peder Elkjaer, ordförande 

+ll 1985 i Danmarks Sparkasseforening, visar när han skriver: 

 

Om det blir nödvändigt måste också frågan om sparbankernas organi-

sa+onsform och status som självägande ins+tu+on tas upp +ll fördomsfri 

behandling. Det är inte organisa+onsformen som sådan som är avgö-

rande. (Sparekassen, december 1985) 

 

Bä�re kan det inte sägas. 

 

*Strukturförändringen går fortare hos konkurrenterna. Det sä� på vilket 

Götabanken förändrade sin verksamhet och företagskultur under 2-3 år 

(1983-1985) var icke-bankmässig i sin radikalitet och snabbhet. Det var en 

hårdhänt men strategiskt medveten förändringsprocess som genomfördes – 

och lyckades i termer av förbä�rad lönsamhet och tydlighet på marknaden. 
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Men det absolut bästa exemplet erbjuder Gota-gruppens +llkomst 

1986/1987. Det är ingen överdri: a� säga (som Affärsvärlden gjort) a� det 

ini+a+v +ll strukturförändring som här tagits är ”det mest intressanta som 

hänt på bankmarknaden i Sverige på decennier”. Genom e� kra:fullt age-

rande skapades på kort +d en bankgrupp som inom sig hade flera instru-

ment och verktyg än de flesta interna+onella förebilder. Där fanns bank, 

finansbolag, fondkommissionärer, värdepappersfonder, bostadsfinansie-

ringsins+tut och dessutom e� fas+ghetsbolag. Gota har gå� vidare genom 

förvärv av bland annat ak+emajoriteten i Skaraborgsbanken och genom det 

omskrivna samarbetet med Finlands största bank, Kansallis Bank. Det är en 

rimlig gissning a� nästa strukturella steg av Gota-gruppen tas ut i Europa. 

 

Genom Gotagruppens +llkomst har affärsbankerna grupperat sig i fyra hu-

vudblock – SE-banken, Svenska Handelsbanken, PK-banken och nu Gota-

gruppen. Det är antagligen mest en +dsfråga innan kvarstående provins-

banker (Nordbanken, Östgöta Enskilda Bank och Skånska Banken) sugs upp 

av någon av de fyra stora blocken. 

 

Vad har då sparbankerna gjort? Ja, i varje fall inte särskilt mycket för a� 

skapa e� väl sammansvetsat sparbanksblock. E:er 1985 har egentligen 

ingen+ng av vikt hänt i strukturhänseende inom den svenska sparbanksrö-

relsen. 

 

*Tendenserna "ll spli�ring. Spli�ring är kanske e� för starkt ord. Men en 

utomstående och ini+erad iak�agare av sparbanksrörelsen under +ll exem-

pel det senaste decenniet skulle ganska säkert slås av de många 

”spännings+llstånd” och motsä�ningar som finns – mellan de stora sparban-

kerna och de små, mellan Första Sparbanken och övriga sparbanker, mellan 

Sparbankernas Bank och Svenska Sparbanksföreningen, mellan framgångs-

rika sparbanker och mindre framgångsrika etc. Spännings+llstånden tar sig 

konkreta u�ryck. Bildandet av organisa+onen för de mindre sparbankerna, 

Fristående Sparbankers Riksförbund. De stora regionsparbankernas Stock-

holms- och Göteborgsetableringar och Första Sparbankens kontorsetable-
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ringar i Uppsala, Linköping och Uddevalla. Den så kallade stockholmsutred-

ningen etc. Listan kan göras längre. 

 

*Den klassiska sparbanksideologin är på reträ�. Svenska Sparbanksförening-

en har ini+erat en studie kring hur förtroendemannafunk+onen och den 

lokala förankringen i en sparbank påverkas av en fusion. En av förfa�arna, 

Anders Forsell, har däre:er på Sparbanksföreningens uppdrag – fördjupat 

och generaliserat studien +ll a� bli en utomordentligt läsvärd och tänkvärd 

analys av sparbanksrörelsen i ideologiskt och idémässigt perspek+v. [Forsell, 

A., ”Från tradi+onell +ll modern sparbank”, EFI, oktober 1987] 

 

Analysen ger klara besked. Den tradi+onella sparbanken, den lilla sparban-

ken med djupa rö�er i sin egen ort, är vad gäller idéer och föreställningsra-

mar på defensiven. Nyckelorden för den klassiska sparbanken känns idag 

föråldrade: Bygden. Ömsesidig ny�a. Insä�arna etc. Det är den här typen av 

banker som genom fusioner går upp i större enheter, numera o:a i den reg-

ionala storsparbanken. Det är då två skilda världar som möts när en gammal 

sparbankskultur i en fusion konfronteras med den moderna storsparbanken. 

Det har i den tradi+onella sparbanken funnits en samklang mellan idén (a� 

vara +ll för människorna och orten, ingen+ng annat) och det sä� på vilket 

man arbetat (+ll exempel den självständiga ortssparbanken med förtroende-

männen som garanter för a� denna fasta koppling mellan idé och verksam-

het all+d upprä�hållits). I den moderna stora sparbanken kommer ur-

sprungsidén på undantag och därmed förtroendemannains+tu+onen i kläm. 

Sparbanksidén i klassisk mening urholkas. 

 

Rapporten klargör på e� övertygande sä� a� de större sparbankerna idag är 

idémässigt tudelade. Den tradi+onella sparbanksidén lever kvar. Den moder-

na sparbankskulturen är emeller+d långt starkare – och vinner ständigt 

mark. ”Moderniseringen tas för given, den ifrågasä�s inte på allvar av någon 

och behöver inte diskuteras.” 
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Dualismen skapar bekymmer för sparbankerna, särskilt för de större enhet-

erna. Det krävs en skicklig balansgång mellan a� vara en idémässigt förank-

rad organisa+on som tradi+onen kräver, och en affärsmässigt inriktad bank 

som konkurrensen kräver. 

 

Idémässig dualism inom sparbanksrörelsen är ganska säkert detsamma som 

a� effek+vitet och marknad går förlorad, något som vi lika säkert inte har 

råd med om sparbankerna vill bli 90-talets vinnare. 

  

Finns det då något mönster i dessa iak�agelser? Finns det en minsta gemen-

sam nämnare i de förlorade marknadsandelarna, i a� sparbanksrörelsens 

ledare sällan talar klartext om de problem som naturligtvis all+d finns och 

allZör o:a framställer sparbankernas marknadsmässiga och ekonomiska 

läge som ljusare än det fak+skt är, i a� sparbankerna i många andra västlän-

der oortodoxt lämnar företagsformen sparbank och konverterar +ll ak+ebo-

lag men så inte i Sverige, i a� strukturomvandlingen e:er 1985 går snabbt 

hos konkurrenterna men har stannat upp hos sparbanksrörelsen, i a� spän-

ning och motsä�ningar är mera av e� modus vivendi, e� sä� a� vara, än 

+llfälligheter, och i a� de större svenska sparbankerna inom sig nästan utan 

undantag bär på en kostsam dualism mellan tradi+onell sparbanksideologi 

och affärsmässighet? Bildar dessa fragment en problembild som kan förstås 

och formuleras? 

 

Ja, det gör de. Symptomen går a� sortera +ll en problembild som är tydlig 

nog och som kan sammanfa�as i tre påståenden: 

 

• Sparbanksrörelsen har inte längre en entydig idé och företagskultur – 
den har tre. 

• Den spli�rade organisatoriska strukturen omöjliggör en effek+v led-
ning av den samlade sparbanksrörelsen. 
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• Sparbankerna har på vissa marknader e� handikapp genom sin före-
tagsform. 

 

Jag skall i det följande analysera varje problemområde för sig. 

1. Sparbanksrörelsen har inte längre en entydig idé och företagskul-

tur – den har tre  

Anders Forsells iak�agelse a� den klassiska sparbanken och sparbanksidén 

är på snabb reträ� +ll förmån för den moderna storsparbanken med sin 

affärskultur, är vik+g för a� förstå de problem som svensk sparbanksrörelse 

har. Min tes är a� sparbanksrörelsen inom sig rymmer åtminstone tre paral-

lella företagstyper och företagskulturer, alla tre med så dis+nkta känneteck-

en a� det är meningsfullt a� göra åtskillnad dem emellan: 

 

Den moderna ortssparbankskulturen 

Regionsparbankskulturen respek+ve 

Penning- och kapitalmarknadskulturen  

 

*Ortssparbankskulturen. Arketypen för den moderna ortssparbanken är 

Orust Sparbank. En må�ligt stor sparbank (ca 500 Mkr inlåning) med en 

stark lokal förankring (+ll exempel över 70 % av in- och utlåningen +ll privat-

marknaden inom verksamhetsområdet), intensiv affärsinriktning, låga rörel-

sekostnader – och som en konsekvens extraordinärt god lönsamhet. 

(Avkastning på eget kapital 1988 drygt 30 %!) Det är inte för inte som Orust 

Sparbank har valts +ll ”Sveriges bästa sparbank”. Bo Olsson, VD i Orust Spar-

bank har beskrivit sin bank bland annat på följande sä� [Sparbankerna, 

9/1988] : 

 

”En stor bank har inget a� +llföra e� område av den här karaktären. 

Kommunen har vi som helkund, liksom merparten av företagarna. Inget 

företag har mer än 300 anställda. Det klarar vi.” 
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”Personalen är +ll största delen Orustbor.” 

 

”Vi har satsat på teknik från allra första början... redan i höst får vi en 

Reuterskärm.” 

 

 ”...alla våra kontor utom e� är ombyggda eller nya. Där tror jag a� vi har 

en av nycklarna +ll framgången.” 

 

”Sparbanken finns ’mi� i byn’ och redan det y�re vi�nar om den tyngd 

och den centrala ställning sparbanken har som en av öns bärande in-

s+tu+oner.” 

 

Skulle vi på fri hand göra en lista med nyckelorden för företagskulturen för 

Orusts Sparbank och därmed för andra professionellt skö�a ortssparbanker 

skulle den åtminstone innehålla följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Det vi kan se är a� dessa nyckelord är en blandning av klassiska sparbanks-

begrepp: (ortens människor, lokal förankring, förtroendeman), vanliga hon-

nörsord i sparbankssammanhang (samverkan), men också ord som u�rycker 

modern bankverksamhet (affärsmässighet, avancerad teknik). 

 

*Regionsparbankskulturen. Arketypen för regionsparbanken är Sparbanken 

Kronan, en stor sparbank (ca 11 Mdr i inlåning från allmänheten) och e� 

starkt grepp över såväl privat- som företagsmarknaderna inom verksamhets-

området (stora delar av sydöstra Sverige), med en offensiv marknads- och 

affärsorienterad företagskultur och med en god lönsamhet (16,3 % i räntabi-

* Ortens människor * Samverkan 

* Ortens företag  * Affärsmässighet 

* Lokal förankring * Avancerad teknik 

* Kostnadskontroll * Fötroendeman 
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litet på eget kapital som genomsni� för perioden 1984-87), kort sagt en ut-

omordentlig exponent för regionsparbankerna. 

 

De klassiska sparbanksbegreppen finns inte med när företagskulturen i Spar-

banken Kronan sammanfa�ande skall beskrivas. Anders Forsell har gjort 

följande ”s+ckordslista” just med utgångspunkt från en studie av  Sparban-

ken Kronan: 

 

 
 

 

S+ckorden ger bilden av en företagskultur som är starkt präglad och styrd av 

professionell management. Det de inte u�rycker är a� den gamla förtroen-

demannakulturen, som vi +digare se�, finns kvar i dessa stora sparbanker. 

Det skapar bekymmer för såväl företagsledning som förtroendemän, inte 

minst för huvudmännen. De känner av allt a� döma a� deras möjligheter a� 

påverka den stora bankens verksamhet numera är näst in+ll obefintliga. I 

många sparbanker, inklusive i Första Sparbanken, har huvudmannasamman-

trädet blivit en +llställning med så go� som allt förprogrammerat och pro-

fessionellt genomfört, inklusive den generösa middag som med rä�a av hu-

vudmännen för det mesta betraktas som sammanträdets höjdpunkt och 

verkliga behållning. Oväntade frågor och intensiv diskussion blir störningar i 

programmet. Det blir i prak+ken e� stort gap mellan vad den medvetne hu-

vudmannen tycker a� han har för befogenheter, och den verklighet han mö-

ter. 

 

*Affärsmässig *Konkurrens 

*Avreglering *Kostnadseffek+vitet 

*Banking *Leveranssystem 

*Betalningstrafik *Marknader 

*Koncept *Professionell 
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*PKM-kulturen. Arketypen för e� sparbanksföretag med en penning- och 

kapitalmarknadskultur (PKM-kultur) är Sparbankernas Bank. Sparbankernas 

Bank är inte en bank i tradi+onell mening, snarare en slags merchantbank 

med tonvikt på kreditgivning via instrument (+ll exempel företagscer+fikats-

program där Sparbankernas Bank idag är en av de större, svenska aktörer-

na), med handel i ak+er, valutor och värdepapper som en andra huvudverk-

samhet och med en funding av rörelsen som, i motsats +ll i ”vanlig” bank, i 

allt väsentligt sker på penning- och kapitalmarknaden. Företagskulturen i 

Sparbankernas Bank kan ganska säkert sammanfa�as i följande ”s+ckord”: 

 

 

Den renodlade PKM-kulturen (som givetvis också finns i Sparbankerna Banks 

do�erbolag liksom i Första Sparbankens nischbolag +ll exempel Värdepap-

persfonder AB) är en värld för sig så långt från den klassiska sparbankskul-

turen man kan komma, men långt också från regionsparbankskulturen och 

den moderna ortssparbankskulturen. Det ligger ingen värdering i det konsta-

terandet. Det bara antyder e� problem. 

 

Det behöver inte sägas av andra a� en analys och kategorisering med så här 

enkla medel är grund och följaktligen öppen för kri+k och invändningar. Den 

är emeller+d enligt min mening +llräckligt verklighetsförankrad för si� sy:e 

a� påvisa a� det inom sparbanksrörelsen finns åtminstone tre dis+nkt åt-

skilda företagstyper, och därmed företagskulturer, som lever parallellt. Det 

ligger i sakens natur a� i gränslandet mellan dessa tre företagskulturer finns 

oklara blandformer. Det är +ll exempel så a� inom Första Sparbanken finns 

såväl en regionsparbankskultur som en PKM-kultur. Den senare hi�ar vi inte 

bara inom utlands- och finansrörelserna utan i växande utsträckning också 

*Instrumentalisering *Funding 

*Riskkontroll *Kreditmarknadsbolag 

*Punkter *Nisch 

*Program *Ra+ng 
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inom Första Företag (den del av banken som arbetar med företagskreditgiv-

ning). Det är en rimlig gissning a� en blandkultur existerar också i det andra 

gränslandet mellan små och stora sparbanker. Medelstora, välskö�a företag 

som Borås Sparbank, Varbergs Sparbank, Skaraborgs Läns Sparbank, Piteda-

lens Sparbank, Sparbanken i Alingsås etc., rymmer förmodligen inom sig en 

blandning av ortssparbankskultur och regionsparbankskultur. 

 

Vi kan på denna första punkt nu närma oss en problemformulering. Det finns 

e� mönster i förvirringen. De tre företagstyperna och företagskulturerna har 

var för sig en klar uppfa�ning om vilka marknader som skall prioriteras och 

var den uthålliga lönsamheten kan hämtas. Problemet är inte en strategisk 

anarki i varje sparbanksföretag taget för sig. Problemet är a� tre företags-

typer och företagskulturer skall samexistera och, än vik+gare samordnas, +ll 

en slagkra:ig enhet som har a� konkurrera med bankgrupper i samma stor-

leksordning vilka redan har instrumenten för samordning i sin hand. Eller 

sagt på annat sä�. Den federa+va organisa+onsformen är inte lämpad för a� 

inom sig rymma så olika företag och företagskulturer som sparbanksrörelsen 

idag gör. 

 

Det leder över +ll frågan om sparbanksrörelsens organisatoriska struktur. 

2. Den spli%rade organisatoriska strukturen omöjliggör en effek�v 

ledning av den samlade sparbanksrörelsen 

Om sparbanksrörelsens tre parallella företagskulturer kan sägas utgöra 

”mjukvaran” i problembilden är den spli�rade organisatoriska strukturen 

”hårdvaran”. Det finns ingen självklar indelning och kategorisering av den 

svenska sparbanksrörelsen men följande grupperingar kan användas e:er-

som de både har viss organisatorisk och marknadsmässig relevans: 

 

*FSR-sparbankerna, det vill säga de ca 90 småsparbanker vilka är medlem-

mar i intresseorganisa+onen Fristående Sparbankers Riksförbund. Dessa 

sparbanker hade hösten 1988 en total inlåning från allmänheten på något 
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över 20 Mdr motsvarande ca 15 % av den samlade sparbanksrörelsens inlå-

ning. Organisa+onen omspänner sparbanker från den halvstora Sparbanken 

Syd (inlåning 1,2 Mdr) +ll den py�elilla Dalhems Sparbank (inlåning 4,6 Mkr). 

 

*Konsor"esparbankerna, dels de så kallade regionsparbankerna (Alfa, Nya, 

Kronan, Skåne, Norrland och Väst), dels de resterande konsor+esparbanker-

na (Dalarna, Uppsala, Lundabygden, Norrbo�en, Borås, Kris+anstad och 

Jämtland). Tillsammans har dessa 13 sparbanker ca 60 % av sparbanksrörel-

sens samlade inlåning och bildar därmed den rörelsemässiga tyngdpunkten i 

den svenska sparbanksrörelsen. 

 

*Sparbankernas Bank-gruppen, det vill säga den av sparbankerna helägda 

företagsgrupp som inom sig, förutom moderbolaget Sparbankernas Bank, 

också rymmer kapitalmarknadsbolag (Spintab, Spafi, Spabo, Kommunkredit 

etc.), ak+efonder och finansbolag (Industrifinans AB). Sparbankernas Banks 

inlåning från allmänheten är ca 15 Mdr eller drygt en +ondel av den samlade 

sparbanksinlåningen. Sparbankernas Bank-gruppen har totala +llgångar på 

drygt 200 Mdr där kapitalmarknadsbolagen är storleksmässigt helt domine-

rande. 

 

*Första Sparbanken-gruppen. Med en inlåning från allmänheten på ca 20 

Mdr och en utlåning på ca 25 Mdr svarar moderbolaget, Första Sparbanken, 

för ca 15 % av sparbankernas in- och utlåningsverksamhet, i prak+ken såle-

des en ungefär lika stor andel som FSR-sparbankerna har +llsammans. Till 

det kommer verksamheten i e� antal helägda do�erbolag – VäsZinans, Vär-

depappersfonder, Mälarstaden (fas+ghetsförvaltning) – och intressebolag 

(+ll exempel Spareken). 

 

Dessa fyra organisatoriska grupperingar där två (FSR respek+ve konsor+et) 

är löst sammanfogade intressegrupperingar och två (Sparbankernas Bank 

respek+ve Första Sparbanken-grupperna) är sammanhållna juridiska perso-

ner, täcker in merparten av den svenska sparbanksrörelsen, dock inte hela. 

Det finns e� litet antal medelstora sparbanker vid sidan om fyra-
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grupperingen. Varbergs Sparbank, Falkenbergs Sparbank och Skaraborgs 

Läns Sparbank är de tre största. 

 

Den strukturbild som här beskrivits sammanfa�as i nedanstående figur. 
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Den spli�rade organisatoriska strukturen blir tydlig i det här perspek+vet. 

Problemet a� leda en så organisatoriskt heterogen ”rörelse” känns också det 

uppenbart. En grundlig problemformulering handlar emeller+d om a� förstå 

hur en federa+v organisa+on som sparbankerna fungerar – eller snarare vad 

som fordras för a� en federa+v organisa+on skall vara konkurrenskra:ig. 

Också det ämnet behandlade jag uZörligt 1984 i Sparbankerna på offensiven 

(kapitel 2). Principresonemanget gäller forZarande, och tål a� upprepas: 

 

Federa+va strukturer, det vill säga grupperingar av fristående juridiska 

personer med bland annat ekonomiskt samarbete i gemensamma organ, 

har vi ganska go� om exempel på – inom +ll exempel dagligvaruhandel 

(ICA), försäkringsverksamhet (Länsförsäkringsbolagen) och banking (spar-

bankerna, föreningsbankerna). Federa+va strukturer har konkurrensför-

delar i vissa specifika situa+oner med i grova drag följande karaktäris+ka: 

(1) Federa+onen bör bestå av rela+vt jämstora och ”jämlika” enheter. (2) 

Det bör vara hushållsmarknader och/eller en massmarknad på företags-

området (+ll exempel lantbrukare) som federa+onens företag arbetar på. 

(3) Det bör vara en huvudmarknad som betjänas, +ll exempel som för ICA 

försäljning av livsmedel/dagligvaror. (4) E� federa+vt system är dessu-

tom av allt a� döma mest lämpat för lugna och stabila perioder där kra:-

fulla strukturförändringar i marknader och organisa+on inte är ekono-

miskt nödvändiga. E� federa+vt system har med andra ord  svårigheter 

med strategibyten. 

 

Sparbanksrörelsen som federa+vt system bryter mot så go� som alla 

dessa förutsä�ningar för god funk+on. Spännvidden i storlek mellan en-

heterna är enorm. Första Sparbanken är 10.000 gånger större än spar-

banken i Kräklingbo! Kundstrukturen har motsvarande spännvidd, all+-

från mul+na+onella företag +ll den minste och yngste spararen. Sparban-

kerna blandar olika huvudmarknader genom a� dels arbeta på hushålls-

marknader av olika slag, dels också på företagsmarknader, och sist, men 

inte minst, sparbankerna står av uppenbara skäl inför betydande påfrest-



137 

 

ningar med anspråk på strategibyten, långt mer djupgående i takt och 

innehåll än vad vi varit vana vid. 

 

Så beskrev jag bilden av sparbanksrörelsen i början av år 1984. 

 

Det har tagits steg framåt i strukturprocessen sedan dess. Det är posi+vt a� 

sparbanksfedera+onens stora aktörer, de stora sparbankerna, under senare 

år genom +ll exempel bildandet av Sparbanken Alfa och Nya Sparbanken har 

blivit mer jämlika i storlek och därmed jämspelta. Men forZarande kvarstår 

a� sparbanksstrukturen är storleksmässigt spli�rad, a� la+tuden mellan den 

största sparbanken och den minsta på det stora hela taget är densamma, a� 

de marknader som sparbankerna vill bearbeta omspänner mera än de breda 

marknader vilka av allt a� döma är mest lämpade för en federa+on. Det 

mesta talar för a� den regionsparbanksstruktur som vi nu få� – Första, Alfa, 

Kronan etc. – inte är stabil, endast en övergångsfas som plöjer för än mer 

radikala strukturgrepp. 

 

Beslutströgheten i strategifrågor är forZarande densamma. E� exempel kan 

vara pris- och avgi:spoli+ken. E� annat kan vara den så kallade Stock-

holmsmarknadsfrågan. Det är bara det a� kravet på kra:fulla, snabba och 

samordnade strategi- och organisa+onsförändringar för sparbanksrörelsen 

har skärpts sedan 1984. Avregleringen har gjort det nödvändigt a� agera för 

a� inte tappa mark +ll konkurrenterna. Det är ingen +llfällighet a� Gota-

grupperingen har kommit +ll e:er år 1985. 

 

Det är inte svårt a� sammanfa�a. Sparbankernas struktur och beslutspro-

cess är forZarande e� tungt element i problembeskrivningen. 

 

Det tredje problemet, och enligt min mening styrande för de båda andra, är 

förknippat med sparbank som företagsform. 
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3. Sparbankerna har e% handikapp genom sin företagsform 

Jan Rydh u�ryckte sig för bara några månader sedan, i september 1988, på 

följande sä� apropå kreditmarknadskommi�éns förslag om så kallade garan-

+fondsbevis: 

 

Sparbankernas försörjning med riskkapital är...tryggad. 

                                        Pressmeddelande den 22 september 1988. 

 

Det citatet skall ställas mot en formulering i Första Sparbankens remissvar 

med anledning av just kreditmarknadskommi�éns förslag +ll garan+fond: 

 

Det kan noteras a� för Första Sparbanken skulle e� genomförande av 

kreditmarknadskommi�éns förslag ge e� +llsko� +ll kapitalbasen på 500-

700 Mkr. Med den takt i utlåningsexpansionen som Första Sparbanken 

ha: som genomsni� under år 1986 och 1987 skulle ny+llsko�et +ll kapi-

talbasen vara helt förbrukat inom 1-1,5 år. 

  Första Sparbankens remissvar +ll regeringen, 21 

  september 1988. 

 

I e� nötskal fångar de två citaten, pikant nog formulerade nästan på dagen 

sam+digt, den spännvidd i uppfa�ningar som finns inom sparbanksrörelsen 

vad gäller synen på riskkapitalförsörjningen. Citaten ger också en blixtbelys-

ning av a� företagsformens möjligheter och begränsningar kan uppfa�as 

diametralt motsa� beroende på vem som u�alar sig. 

 

Det leder över +ll en mera systema+sk diskussion kring riskkapitalfrågan och 

därmed företagsformen ”sparbank”. 

 

Riskkapitalförsörjningen har betydelse för en sparbank i två avseenden. För 

det första måste riskkapital +ll konkurrensneutral kostnad kunna tas fram i 

sådan omfa�ning a� sparbankens medarbetare kan arbeta för full maskin 

med utlåningen, och lika lite som affärsbankskollegorna behöva betrakta 

riskkapitalet som en begränsande faktor. Så är det inte idag i många expan-
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siva sparbanker, defini+vt inte i Första Sparbanken. Det är den för alla själv-

klara, kvan+ta+va och kortsik+ga dimensionen på riskkapitalförsörjningen. 

 

För det andra måste formerna för riskkapitalförsörjningen bli sådana a� på 

sparbankernas styrelser och verkställande ledningar verkar minst lika starka 

kra:er mot ökad effek+vitet som på konkurrenternas, affärsbankernas, led-

ningar. Så är det inte idag – och kommer av allt a� döma inte heller a� bli 

om garan+fondsinstrumentet införs. Det är den svårgripbara, kvalita+va och 

långsik+ga dimensionen på frågan. 

 

Jag skall i det följande behandla dessa två aspekter var för sig. 

 

Den kvan"ta"va dimensionen på riskkapitalförsörjningen. Regeringen kom-

mer av allt a� döma a� lägga en proposi+on +ll riksdagen med förslag a� de 

svenska sparbankerna på vissa villkor skall kunna emi�era garan+fondsbevis. 

Instrumentet skulle göra det möjligt för sparbankerna a� ”fylla på” med ex-

ternt beska�at eget kapital på samma sä� som affärsbankerna gör vid en 

nyemission. Till e� sådant eventuellt förslag kan följande kommentarer gö-

ras: 

 

Garan+fondsbevisen kan i det korta perspek+vet hjälpa sparbankerna a� +ll 

konkurrensneutral kostnad (som förutsä�er a� räntan är avdragsgill) för-

stärka kapitalbasen i den omfa�ning som krävs. Det är utmärkt. Det är e� 

steg framåt men det är inte e� +llräckligt långt steg framåt. För Första Spar-

bankens del skulle, som just anty�s, en garan+fondsmodell i enlighet med 

kreditmarknadskommi�éns förslag innebära, allt annat lika, a� ny+llsko�et 

+ll bankens kapitalbas skulle vara förbrukat på mindre än två år. Det är enligt 

min mening bara en fråga om några få år, kanske mindre än 5 år innan riska-

pitalförsörjningen också för många av de andra stora och dynamiska spar-

bankerna är på tapeten, påskyndat av de skärpta kapitaltäckningsregler som 

blir följden av den pågående interna+onella harmoniseringen av kapitaltäck-

ningsreglerna (jfr den så kallade Cooke-kommi�éns förslag). 
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Den mest fundamentala kri+ken gäller dock modellens långsik+ga verkningar 

på sparbankernas konkurrensförmåga. De svenska sparbankerna skulle i 

själva verket via den garan+fondsmodell som kreditmarknadskommi�én 

uZormat, lite dras+skt u�ryckt, få den kanske sämsta kapitalförsörjningsmo-

dellen i Europa, under alla omständigheter den sämsta bland de nordiska 

sparbankerna. Det leder över +ll den andra aspekten på riskkapitalförsörj-

ningen. 

 

Den kvalita"va dimensionen på riskkapitalförsörjningen. Konkurrensneutrali-

tet mellan sparbanker och affärsbanker kräver a� sparbankerna får emi�era 

e� instrument vars avkastning (liksom ak+en) kan variera i takt med bankens 

resultat men också a� innehavaren av de�a papper (liksom för ak+en) +ll-

försäkras e� inflytande på bankens verksamhet. Det är på den punkten som 

de nordiska grannländernas sparbanker, med de beslut som myndigheterna i 

respek+ve land nu har fa�at, genomgående skulle få e� försteg framför de 

svenska sparbankerna. I Norge och Finland är myndigheterna beredda a� ge 

garan+fondsbevisets innehavare både visst inflytande (som det svenska för-

slaget inte gör) och en avkastning som är relaterad +ll bankens ekonomiska 

resultat. 

 

Det som hänt i Danmark är i sammanhanget särskilt intressant. De danska 

sparbankerna är de enda i Norden som har en prak+sk erfarenhet av garan+-

fond som e� medel a� förstärka kapitalbasen. Det har sedan det infördes i 

sin hiDllsvarande form för drygt 10 år sedan (1975 års danska banklags+:-

ning) givit sparbankerna e� egenkapital+llsko� på ca 3 miljarder dkr. Vissa 

av sparbankerna, +ll exempel den näst största sparbanken Bikuben, har ut-

ny�jat instrumentet i betydande omfa�ning, andra knappast alls. Av allt a� 

döma är det dock rä� a� säga a� instrumentet under e� antal år var av av-

görande betydelse för a� de danska sparbankerna inte hade några bekym-

mer med kapitalkraven. 

 

Bilden ändrades emeller+d i mi�en av 1980-talet. Analyser som Danmarks 

Sparkasseforening genomförde visade a� med högst rimliga antaganden om 
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sparbankernas marknadsandelsutveckling, intjäningsförmåga och årliga +ll-

växt i garan+fondskapitalet, skulle de danska sparbankerna inom bara några 

få år inte kunna klara av kapitalkraven. 

 

Det ledde i första steget +ll a� en noggrann prövning av möjligheterna a� 

reformera garan+fondsinstrumentet genomfördes. Analysen, och den inter-

na idédiskussion som den gav upphov +ll, fick en radikal upplösning. Utan 

strid tog Danmarks sparbanker – först genom e� beslut i Sparkasseforening-

ens styrelse, sedan i dess representantskap och sist på årsmötet 1987 – be-

slutet a� hemställa hos regeringen om a� de sparbanker som så önskar 

skulle kunna konvertera +ll ak+ebolag. Proposi+onen las första gången på 

Folke+ngets bord i november 1987. Beslut fa�ades först e� drygt år senare, 

i december 1988. 

 

De danska sparbankernas beslut är tankeväckande särskilt i e� avseende. 

Det står klart a� e� ny�, modernt garan+fondssystem skulle – med infly-

tande och resultatrelaterad avkastning +ll garan+fondsinnehavaren – prak-

+skt vara så nära ak+ebolaget a� den logiska slutsatsen för de danska spar-

bankerna blev a� ak+eformen var a� föredra. 

 

Den kvalita+va aspekten på riskkapitalförsörjningsmodellen blir o:a bort-

glömd. Deba�en domineras, nog så begripligt, av ”sparbankerna-måste-

givetvis-få-+llgång-+ll-riskkapital”-frågan. Det är lä� a� med +ll exempel 

Första Sparbanken som konkret fall peka på det konkurrenshandikapp som 

sparbankerna uppenbarligen har. Däri ligger en risk. Om den extraordinära 

kreditexpansion som vi har ha: inte fortsä�er, och om lönsamheten i spar-

bankerna upprä�hålls på en hygglig nivå, kan uppmärksamheten på brister-

na hos ”sparbank” som företagsform komma a� ma�as av. Den kvan+ta+va 

dimensionen blir inte längre e� problem. En sådan utveckling skulle vara 

förödande för sparbankerna av det enkla skälet a� +den verkar för a� den 

kvalita"va dimensionen blir mer avgörande för framgång. E� bevis för det är 

a� fram+dens kunskapsföretag, och bank blir alltmera e� kunskapsföretag, 

av allt a� döma måste erbjuda sina anställda delägande. Det är ingen stor 
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konkurrensnackdel idag a� inte ha den möjligheten, det kommer med sä-

kerhet a� bli det i fram+den. 

 

Det finns e� y�erligare memento. Effek+viteten i företagsspecifik mening är 

inte den mest betydelsefulla aspekten på sparbankernas effek+vitetshandi-

kapp +ll följd av företagsformen. Med skicklig management kan en enskild 

sparbank vara minst lika effek+v och framgångsrik som en affärsbank. Den 

verkligt stora effek+vitetsolägenheten är hänförlig +ll branscheffek+viteten, 

det vill säga i vilken utsträckning ”branschen” sparbank är mer eller mindre 

effek+v än ”branschen” affärsbank. De�a vidare effek+vitetsbegrepp ve�er 

mot sådant som snabbheten i strukturra+onaliseringen av branschen, god 

strukturell anpassningsförmåga +ll ändrade marknadsförhållanden i makro-

perspek+vet (+ll exempel förskjutningar i sparande mellan olika finansiella 

sektorer), den tekniska och marknadsmässiga utvecklingsnivån etc. 

 

Det är min bestämda uppfa�ning a� när effek+vitetsbegreppet ges denna 

vidare tolkning är skillnaden mycket stor mellan ak+ebolag och sparbank – 

+ll sparbankens nackdel. Det är av allt a� döma också de�a breda perspek-

+v som +digare generaldirektören i Bankinspek+onen Sten Walberg hade 

för ögonen när han i e� anförande i mars 1986 sammanfa�ade sina erfaren-

heter av sparbank som företagsform: 

 

Ur effek+vitetssynpunkt är ak+ebolagsformen den mest ra+onella. 

 

De tre problemområdena går a� sammanfa�a i en minsta gemensam näm-

nare. A� sparbanksrörelsen har tre parallella företagskulturer, a� de genom 

den spli�rade organisa+onsstrukturen har beslutströghet i alla marknads- 

och strategifrågor som gäller hela sparbanksrörelsen, a� de genom sin före-

tagsform inte bara i prak+ken har en svag ”ägare” i huvudmannains+tu+on-

en utan också för de större sparbankerna e� inbyggt konkurrensunderläge 

visavi affärsbankerna, allt de�a är detsamma som a� säga a� den svenska 

sparbanksrörelsen saknar ledning, det vill säga e� kra:fullt ledarskap där 

med ledarskap avses kombina+onen av djärva visioner och formellt stabil 
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beslutsplacorm. Givet den situa+on vi har idag kan inte någon – enskild 

person eller grupp av personer – ta ledningen av sparbanksrörelsen. En svag 

ledning i denna mening är inbyggd i själva systemet. Det konstaterandet 

döljer ingen personkri+k. Sparbanksrörelsen inkl de centrala organisa+oner-

na har inom sig mängder av goda chefer och ledare på ”hemmaplan”, perso-

ner som i en annan organisatorisk struktur med framgång skulle kunna bli 

sparbanksrörelsens ledare och föregångsmän. 

 

Utgångspunkten för en vision – Bankerna i omvälvning 

Kreditmarknadskommi�én säger sig med si� förslag vilja återge bankerna en 

oomtvistad huvudroll på kreditmarknaden. Utan tvivel stärker också kom-

mi�éns förslag bankernas ställning visavi nu-situa+onen, bland annat genom 

principen a� all kreditgivning oberoende av om den beviljas av bank eller 

annan aktör skall ha samma kapitaltäckningsregler. Men när det är sagt gäl-

ler också följande: 

 

*Bankerna får minskad betydelse på marknaden. Bankerna har under lång 

+d förlorat andelar av kreditmarknaden. Av den samlade utlåningen +ll all-

mänheten som banker, bostadsins+tut och finansbolag +llsammans hade vid 

utgången av år 1981 svarade bankerna för 50 %, 1987 var samma andel 40 

%. De båda andra ins+tutgrupperna hade tagit fem procentenheter vardera 

från bankerna. Den här utvecklingen, som är gemensam för bankerna i fler-

talet västländer, kommer med all säkerhet a� fortgå. 

 

Bankernas förmåga a� tjäna pengar i jämförelse med andra aktörer minskar 

rimligen i takt med a� bankernas rela+va andel av marknaden minskar, i 

synnerhet e:ersom priset för inlåningen från allmänheten trendmässigt 

tycks närma sig priset på grossistmarknaden för pengar. Inlåningsmonopo-

let, som under lång +d varit så betydelsefullt för bankernas ekonomi, blir 

gradvis e� monopol utan särskilda ekonomiska förmåner, i synnerhet om 

man betänker a� uppsamlingen av allmänhetens sparande och likviditet 

kräver e� finmaskigt och därmed kostnadskrävande kontorsnät. 
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*Den finansiella koncernen (eller bankkoncernen) växer fram som den cen-

trala aktören på finansmarknaden. Om bank minskar i betydelse så är det 

inte detsamma som a� säga a� den bankägda delen av kreditmarknaden 

minskar i motsvarande grad. År 1980 hade de bankägda ins+tuten (banker 

samt bankägda finansbolag och mellanhandsins+tut) 60 % av marknaden 

mä� i total balansomslutning, 1987 57 %, det vill säga en högst må�lig ned-

gång från en redan hög nivå. 

 

Den här utvecklingen fokuserar bankkoncernen (= koncernbildning där mo-

derföretaget är bank som sedan genom do�erföretag bedriver andra finansi-

ella verksamheter) eller, som e� alterna+v, den finansiella koncernen (= kon-

cernbildning med e� icke-rörelsedrivande holdingbolag som äger finansiella 

aktörer inkl banker). Vi har ingen anledning a� tro a� den utveckling vi re-

dan kan se mot stora, finansiella koncerner/bankkoncerner i Sverige hejdas, 

mest sannolikt är a� den påskyndas. Vi måste vänja oss vid a� tänka i 

”koncern” snarare än ”bank” när vi vill tala om huvudrollsinnehavarna på 

kreditmarknaden. 

 

*Koncentra"onen på de finansiella marknaderna fortsä�er. Utvecklingen är 

tydlig mot ökad skalekonomi i finansiell verksamhet. Eller sagt i mera raka 

ord. Ju större banken eller den sammanhållna bankgruppen är, desto bä�re 

riskhantering, lägre fundingkostnad och på vissa områden (+ll exempel data-

området) lägre dri:skostnader och högre kostnadseffek+vitet. Dessa kra:er 

driver på mot ökad företagskoncentra+on. 

 

Också den geografiska koncentra+onen fortsä�er. De stora aktörernas domi-

nans förstärks. Och dessa finns i ökad utsträckning på storstadsmarknader-

na. De stora och växande finansiella obalanserna, och vik+gast budgetunder-

sko�et, har givetvis under den senaste 10-årsperioden påskyndat koncent-

ra+onen. En mer balanserad samhällsekonomi, som vi nu tycks få, skulle 

möjligen kunna dämpa men knappast ändra färdriktningen därvidlag. Den 

geografiska koncentra+onen kommer med all sannolikhet a� fortgå. 
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*Globaliseringen av de finansiella marknaderna fortsä�er. Det är en allZör 

välkänd trend för a� här kräva argumenta+on. Men det är vik+gt a� förstå 

a� dess y�re former, +ll exempel EG:s inre marknad för finansiella tjänster, 

kommer a� ställa krav på a� svenska banker och bankgrupper rustar sig för 

ökad konkurrens. De svenska sparbankerna har, som inledningsvis antyddes, 

en given plats i den här utvecklingen, och vad mera är, de har en huvudroll 

a� spela om strategin formuleras tydligt och, vik+gast, om organisa+onen 

ordnas e:er strategin. Det finns två huvudsakliga skäl för den uppfa�ningen. 

 

Det första skälet är kort och go� sparbankernas samlade ekonomiska styrka i 

utgångsläget. De svenska sparbankerna är med råge nordens största bank-

grupp med en sammanlagd balansomslutning vid utgången av 1987 på ca 

360 Mdr kronor. Det egna kapitalet, inkl obeska�ade reserver, uppgår +ll ca 

18 Mdr kronor. Övriga svenska bankgrupper är väsentligt mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andra skälet, som också det antyddes inledningsvis, är a� sparbankernas 

tradi+onella huvudmarknad är den verkliga fram+dsmarknaden för banker-

na. En genomgång av på vilka marknader bankerna på sikt kommer a� tjäna 

pengar visar, knappast särskilt förvånande, a� det blir på retailmarknaderna, 

det vill säga på marknaderna för privatpersoner, små, mindre och medel-

stora företag, kommuner etc., kort sagt på sparbankernas hemmamark-

nader. 

 

                                          Per 31 december 1987, Miljarder kronor 

  Balansomslut-

ning 

Konsoliderat 

kapital 

Beska�at 

eget kapital 

”Sparbanks-

koncernen” 

362 18,0 3,7 

SEB-gruppen 234 18,1 4,3 

SHB-gruppen 203 13,4 2,6 

PKB-gruppen 181 11,6 2,7 
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Fyra hörnstenar för visionen  
Både-och-principen. Bejaka a� i sparbanksrörelsen skall rymmas både bank-

ak+ebolag (+ll exempel ombildade regionsparbanker) och tradi+onella spar-

banker. 

 

Holdingbolagsprincipen. Se +ll a� vi får en samlad ledning av sparbanksrörel-

sen utan a� inskränka på den regionala principen. 

 

Frivillighetsprincipen. Använd ak+ebolagsformen där den passar och spar-

banksformen där den passar. Nuvarande sparbanker skall med andra ord ha 

frihet vad gäller övergång +ll ak+ebolag eller inte. 

 

Principen grundar sig på självklarheten a� företagsformen sparbank har 

olika beräDgande i olika sparbanker. Det är +ll exempel högst sannolikt a� 

för Orust Sparbank ger sparbank konkurrensfördelar. På lika goda grunder är 

det rä� a� säga a� för de stora regionsparbankerna ger sparbank förr eller 

senare nackdelar i konkurrensen (som det redan har gjort för Första Spar-

banken), för åter andra, +ll exempel medelstora sparbanker som Borås Spar-

bank och Varbergs Sparbank är företagsformen i konkurrenshänseende tro-

ligtvis neutral. Frivillighetsprincipen sy:ar endast +ll a� garantera det själv-

klara a� inte tvinga på någon en form som inte passar. 

 

Förtroendemannaprincipen. Basera förslaget på a� förtroendemannarollen 

stärks, inte försvagas. 

 

Låt mig sammanfa�a visionen i fem påståenden med förklaringar. 

Försök inte a% bilda en enda sparbank – ”Sparbanken Sverige”... 

Antalet sparbanker i Sverige har trendmässigt minskat från som mest 498 

sparbanker år 1928 +ll idag 114 (hösten 1988). Det kan med den trenden 

förefalla som om ”Sparbanken Sverige” är en ofrånkomlighet. Med +ll synes 

obeveklig logik pekar kurvan över antalet sparbanker mot a� en enda spar-

bank är en realitet inom 10-20 år. 
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Det skulle säkert vara oklokt a� verka för a� den utvecklingen skulle +llåtas 

bli en realitet. Sparbank som företagsform har fördelar i det lilla formatet, 

inte i jä�eformat. Många sparbanker skulle inte frivilligt ansluta sig. Stora 

delar av sparbanksrörelsen, inte minst nischföretagen, skulle under alla om-

ständigheter hamna utanför en ”Sparbanken Sverige”. Visst, vissa samord-

ningsfördelar har ”Sparbanken Sverige”-tanken men dessa väger inte upp de 

nackdelar och risker som uppenbarligen finns. 

 ... bilda istället holdingbolaget ”Spargruppen AB” ... 

Visionen bejakar den federa+va organisa+onen, det vill säga en struktur med 

e� antal fristående sparbanker men endast där den lämpar sig i marknads-

perspek+v, i första hand mot privatmarknaderna. 

 

Vi måste vara beredda a� lämna den och bilda en ägarmässigt samordnad 

stor sparbanksenhet (”Spargruppen AB”) för de marknader där skalfördelar 

och beslutsmässighet uppenbarligen kräver det. Visionen bygger med andra 

ord på a� den fram+da sparbanksstrukturen består av dels e� rela+vt stort 

antal, ungefär jämstora sparbanker vilka arbetar mot privatmarknaderna och 

mot vissa delar av företagssegmentet, dels en större, sammanhållen spar-

banksenhet i holdingbolagsform som arbetar över hela spektret av mark-

nader från den mest kvalificerade delen av företagsmarknaden inklusive 

penning- och kapitalmarknaden +ll småföretagsmarknaden och privatmark-

naden, det vill säga tradi+onell retailbanking. 

... och bilda holdingbolaget så a% sparbankerna blir dominerande 

ägare och så a% e% regionalt ägande uppmuntras... 

Hur skall då de�a gå +ll? Ja, en av allt a� döma mycket genomtänkt modell 

kan hämtas från Danmark. Den danska modellen för konvertering +ll ak+e-

bolag har följande element:  

Sparbank som beslutat a� konvertera överför samtliga +llgångar, skulder 

och förpliktelser +ll e� nybildat ak+ebolag mot ak+er i bolaget (vars 
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värde således motsvarar sparbankens upparbetade reserver). Sparban-

ken, det vill säga själva s+:elsen, omvandlas +ll en fond som i prak+ken 

har som enda uppgi: a� förvalta ak+er i bankak+ebolaget.  

 Fondens ak+er är röstberäDgade, dock med samma rösträ�sbegräns-

ning som skall gälla för samtliga ak+eägare. Fondens ak+er kan vara ut-

delningsberäDgade (på denna punkt, liksom generellt, ger proposi+onen 

sparbanken stor flexibilitet a� välja modell). 

Jämsides emi�eras ak+er vilka säljs +ll kunder och medarbetare, +ll in-

s+tu+onella placerare och givetvis +ll allmänheten i övrigt. Dessa ak+er, 

som får marknadsmässig avkastning och prissä�ning, förutsä�s bli note-

rade på Köpenhamns Fondbörs. 

 

Förebilden är därmed +llskapad. En storsparbank, +ll exempel Första Spar-

banken, som önskar konvertera överför samtliga sina +llgångar +ll e� nybil-

dat bolag – Första Sparbanken AB – vars ak+er förvärvas av det gemen-

samma holdingbolaget – ”Spargruppen AB” (e� icke rörelsedrivande hol-

dingbolag får inte ha namnet ”bank” i sig). Den gamla sparbanken ombildas i 

sin tur +ll en fond som förvärvar ak+er +ll motsvarande värde i ”Spar-

gruppen AB”. Fondens styrelse, som lämpligen kan sammanfalla med spar-

bankens styrelse och väljas av huvudmännen, kommer då a� ha ägarinfly-

tande, rösträ� och utdelningsrä�, i ”Spargruppen AB”. ”Spargruppen AB” 

skulle sam+digt genomföra en emission +ll allmänheten för a� förstärka 

kapitalbasen i holdingbolaget (men sparbankerna, det vill säga fonderna, 

skulle hela +den vara garanterade e� majoritetsägande i holdingbolaget). På 

samma sä� kan de konverterade sparbankerna välja a� låta regionala intres-

sen, kunder och anställda, bli majoritetsägare i bolaget. Härigenom kan kapi-

talbasen vidgas och starka minoritetsintressen påverka bankens skötsel och 

lönsamhetstänkande. 
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... och gör det så a% bildandet av ”Spargruppen AB” blir Sveriges 

genom �derna största emission. Och så a% åtminstone var tredje, 

vuxne svensk blir ak�eägare i holdingbolaget ... 

Det finns på denna punkt en förlaga a� studera – bildandet av TSB Group plc 

i England (som är holdingbolaget för den samlade engelska fd sparbanksrö-

relsen) som när emissionen genomfördes hösten 1986 i e� slag gjorde flera 

miljoner bri�er +ll ak+eägare. Det +llhör de o:a otänkta fördelarna med 

sparbanks konvertering +ll ak+ebolag a� e� bre� folkligt engagemang kan 

uppnås med långt större ”demokra+sk” halt än vad en huvudmannaförsam-

ling någonsin kan sägas representera. 

Visionen måste vara a� ”Spargruppen AB” får det bredaste ägandet som 

något svenskt företag har. 

... och sy ihop hela den samlade svenska sparbanksrörelsen. 

Visionen är således en strukturförändring där, om några år, två dis+nkta de-

lar av sparbanksrörelsen kan urskiljas. 

 

*En finansiell koncern – ”Spargruppen AB” – med i sin tur två huvudgrenar: 

(1) Bankverksamheten bedrivs i do�erbolag dels regionalt genom i utbyggt 

skick 5-10 fristående, volymmässigt stora banker, dels centralt genom Spar-

bankernas Bank samt (2) Nischföretagsverksamheten ordnas i tre företags-

grupperingar (a) kapitalmarknadsbolag, det vill säga Spintab, Spafi, Spabo m 

fl, (b) ak+efonder, det vill säga Sparbankernas Ak+efonder och Första Spar-

bankens Värdepappersfonder AB samt (c) finansbolag, det vill säga Industrifi-

nans-företagen respek+ve VäsZinans-gruppens företag. Därutöver förutsä�s 

holdingbolaget äga en administra+v koncernbildning med bland annat data-

företagen (Spadab, Första Data). 

 

*E� antal mycket effek+va, små och medelstora sparbanker med stark lokal 

förankring (50 -70 % av privatmarknaden). Den moderna ortssparbanken har 

en fram+d. Med affärsinriktning, hög kostnadseffek+vitet och i in+mt samar-

bete, med centralorganen vad gäller +ll exempel dataproduk+on och -
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utveckling, finns det inget som säger annat än a� sådana banker fortsä�-

ningsvis kan arbeta vidare med stor framgång. 

 

Vad skulle vi då ha uppnå� om visionen förverkligas? Ja, precis det som 

måste +ll, en sammanhållen struktur för merparten av sparbanksrörelsens 

stora banker och för nischbolagen inklusive Sparbankernas Bank men utan 

a� den regionala friheten inskränks, snarare har den förstärkts. (Det vi inte 

har uppnå� med förslaget är en automa+sk garan+ för a� de små sparban-

kerna också i fortsä�ningen får det centrala stöd de måste ha. En sådan ga-

ran+ måste byggas in i förslaget, +ll exempel genom a� de små sparbanker-

na ”kons+tu+onellt” ges inflytande i holdingbolagets beslutsorgan eller ge-

nom a� de på något annat sä� får garan+ för a� både administra+vt och 

rörelsemässigt ger den uppbackning som e:erfrågas.) 

Det brådskar 

Sparbanksrörelsen är just nu inne i en brytningsperiod där radikala, struktu-

rella och organisatoriska åtgärder är nödvändiga om inte odiskutabla möjlig-

heter inför 90-talet skall spelas bort. Får sparbankerna inte e� snabbt grepp 

om sin struktur är alterna+vet säkert a� rörelsen än mera bryts upp i frag-

ment där de stora regionsparbankerna i ökad grad går sin egen väg, sanno-

likt som ak+ebolag. Vi kan jämföra med vad som håller på a� ske i Danmark. 

Eller för den delen i Finland där den största sparbanken (STS) sålt sina ak+er i 

Skopbank och är på god väg a� ombildas +ll ak+ebolag. 

 

För a� sammanfa�a. E� rejält övergripande strukturellt grepp måste tas, 

och +den som står +ll förfogande innan något konkret måste börja hända är 

kort. Blir det inte så kommer vi a� vandra på den väg som vi redan har gå� 

under 1980-talet. Första Sparbanken ordnar si� och frågar ingen om lov, 

andra stora sparbanker gör ganska säkert sammalunda. De små sparbanker-

na får gradvis försämrad uppbackning, alterna+vt lösningar som i första 

hand är anpassade för de stora sparbankerna. Sparbankernas Bank utvecklar 

sin nisch etc. Och allt de�a utan någon kra:full samordning helt enkelt 



151 

 

e:ersom instrumenten för en kra:full samordning inte finns +ll hands. Un-

der +den fortsä�er sparbankerna a� förlora terräng på marknaden – och i 

än snabbare takt +ll de finansiella koncerner (typ Gota) eller bankkoncerner 

(typ SE-banken) som sannolikt kommer a� dominera 90-talets bankmark-

nad. 

 

Det gäller a� handla oortodoxt, kra:fullt och snabbt om vi skall kunna ut-

ny�ja möjligheten a� göra sparbankerna +ll 90-talets vinnare, för den möj-

ligheten finns. 

 

En fråga kvarstår då obesvarad. Varför skall de svenska sparbankerna ha som 

mål a� bli ”90-talets vinnare” på bankmarknaden? Räcker det inte med en 

lägre, mer defensiv ambi+onsnivå? Varför skall sparbanksrörelsen i konkur-

rens med +ll exempel affärsbanker och föreningsbanker sträva e:er a� bli 

”vinnare” på bankmarknaden? 

 

Det finns två tunga argument varför strävan a� bli ”störst och bäst” är en 

självklarhet. 

 

För det första är frågeställningen akademisk. Den har ingen+ng a� göra med 

verkligheten när det kommer ner +ll a� managementmässigt sköta e� före-

tag eller en företagsgrupp som sparbankerna. En företagsledning som för si� 

företag eller sin grupp väljer strategin a� bli ”second best” är förlorad på 

förhand. De mest professionella och dynamiska medarbetarna går +ll exem-

pel inte a� rekrytera +ll e� företag med en sådan inställning – och de duk-

+ga som redan finns i organisa+onen kommer gradvis a� lämna den. Den 

onda cirkeln tar e:er hand över. 

 

För det andra är den offensiva och bejakande strategin a� bli ”störst och 

bäst” en självklarhet också av e� helt annat skäl. Sparbankerna som Sveriges 

största bankgrupp har givetvis e� långtgående samhällsansvar och en vik+g 

samhällsroll a� spela. Sparbanksrörelsens övergripande mål kan aldrig vara 

a� +ll exempel maximera avkastningen på det arbetande kapitalet. Det över-
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gripande målet måste u�ryckas i termer av a� sparbankerna inom sin nisch, 

banking och andra finansiella tjänster, professionellt, effek+vt och ansvars-

fullt skall delta i samhällsbygget och göra det med all den kra: vi förmår. A� 

i det perspek+vet, och när möjligheten finns, inte ha som mål a� göra spar-

bankerna +ll ”90-talets vinnare” är en orimlighet. 

Till sist 

Det bästa som kunde ske skulle vara a� de så kallade regionsparbankerna 

(Alfa, Nya, Kronan, Skåne, Norrland, Väst), Första Sparbanken och Sparban-

kernas Bank beslöt a� för sina respek+ve huvudmän lägga förslag om bildan-

det av ”Spargruppen AB” med i princip det upplägg som här skisserats – och 

sedan samordna och genomföra strukturförändringen så skyndsamt som 

möjligt, i prak+ken inom de närmaste 2-3 åren. 

 

Den näst bästa som kunde ske skulle vara a� Första Sparbanken och Spar-

bankernas Bank på egen hand bildar en finansiell koncern och därmed bäd-

dar för e� andra steg där regionsparbankerna kunde konvertera +ll do�er-

bolag i ”Spargruppen AB”. Sakskälen för denna lösning är starka genom a� 

synergi- och samordningseffekterna mellan Sparbankernas Bank och Första 

Sparbanken antagligen är stora, särskilt på Stockholmsmarknaden. 

 

Det tredje bästa som kunde ske, och säkert också det som kommer a� ske 

om inte något av de två första alterna+ven börjar förverkligas inom de närm-

aste 1-2 åren, skulle vara a� Första Sparbanken själv sa�e verksamheten på 

bolag, då utan samordning med sparbanksrörelsen i övrigt. 

 

Det sämsta som kunde ske skulle vara a� sparbanksrörelsen organisatoriskt 

fortsä�er som idag. 

 

[Man kan konstatera a� när anförandet hölls hösten 1988 fanns forZarande 

inga y�re tecken på a� e� år senare skulle den här visionen bli verklighet 

och Sparbanksgruppen AB vara enhälligt beslutad. På bara några månader i 
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början av 1989 skedde en omsvängning. Det blev plötsligt högsta mode a� 

tala om a� en juridisk samordning måste +ll av de större sparbankerna och 

Sparbankernas Bank, och a� de stora sparbankerna i den processen skulle 

omvandlas +ll ak+ebolag. Den enda del av visionen som då inte kom a� för-

verkligas var börsnoteringen, och spridningen av ägandet. Det kom lite se-

nare.] 
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Kapitel 5 

E# samtal om den svenska 

sparbanksrörelsen under 

1980-talet 
Intervju med Karl-Henrik Pettersson den 31 januari 1996 

 

Ingvar Körberg, känd person i sparbankskretsar bland annat e*er sina 

många år som chefredaktör för "dningen Sparbankerna, fick i december 

1995 uppdraget a� skriva historien om sparbanksrörelsen under den, minst 

sagt, drama"ska och omdanande perioden e*er 1980, kort sagt den period 

som den här boken handlar om. Det var styrelsen i Sparbanken Sverige AB, 

den nybildade bankgruppen som få� sin form under den turbulenta perioden 

i början av 1990-talet, som gav Körberg uppdraget. Det resulterade så små-

ningom, 1999, i en omfa�ande och, tycker jag, högst läsvärd och väl balan-

serad bok, ”Ekluten – förändringsprocessen inom Sparbanksrörelsen 1980-

1995”, (Ekerlids förlag).  



156 

 

Som en del av researchen för boken blev jag, liksom naturligtvis många 

andra, intervjuad av Körberg, i mi� fall i december 1996. Det här är ut-

skri*en av intervjun utan strykningar eller andra redigeringar (men med 

några smärre språkliga ändringar för a� göra texten mer läUörståelig).  

 

Intervjun blir intressant av några skäl. För det första är frågorna så ini"erade 

a� det blir e� relevant samtal för den som vill förstå vad som skedde. Samta-

let spänner också över just den period under vilken jag var verksam i spar-

banksrörelsen (1978-1991), och blir på det sä�et en bra sammanfa�ning av 

skeendet där jag på e� eller annat sä� var inblandad. Och inblandad var jag 

ju i det mesta helt enkelt e*ersom jag sa� i en ledande posi"on i den största 

sparbanken. Dessutom blir samtalet levande genom a� det inte snålas, vare 

sig från Ingvar Körbergs eller min sida,  med namns nämnande, och för den 

delen inte heller med omdömen om personer. Man kan slutligen också se 

intervjun som en personligt färgad resumé av boken så långt. 
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Ingvar Körberg (IK): Redan från det a# du �llträdde som VD för Länsspar-

banken Göteborg 1978 förde du fram radikala idéer om sparbankernas 

struktur. Hur kunde du egentligen göra det? Vad hade du för informa�on 

som inte andra hade? 

 

Det var inte så a� jag redan 1978 började tala om sparbanksstrukturen, det 

kom först väsentligt senare. De första åren diskuterade jag i första hand 

sparbankernas svaga lönsamhet. Det skrev jag bland annat om i en ar+kel i 

Sparbankerna, jag tror a� det var på våren 1979. 

 

IK: Jag tror a# du hade den frågan uppe redan i den intervju som vi gjorde 

med dig våren 1978, alltså innan du hade börjat i Göteborg. Hur kunde du 

ha en så dis�nkt uppfa#ning om sparbankernas lönsamhet redan då? 

Jag tror a� e� av skälen +ll mi� u�alande om behovet av goda vinster eller 

hur jag nu u�ryckte mig i den här intervjun, var a� jag som +llträdande VD 

redan innan jag började i Göteborg i juni 1978 hade läst bland annat spar-

bankernas strukturutredning från början av 1970-talet, den ”gröna boken”. 

Jag kommer forZarande ihåg hur hårt jag reagerade på den naiva och verk-

lighetsfrämmande syn på lönsamhet som fanns i utredningen, eller snarare 

a� det fanns motsä�ningar i en så central fråga som synen på behovet av 

lönsamhet. För vad jag mest hade fäst mig vid var a� det i e� säry�rande 

undertecknat av Sven G Svensson och Gunnar Ojde, den senare min företrä-

dare i Göteborg, fanns en luddig vinstuppfa�ning som möjligen låg i linje 

med vad som vissa vänsterkretsar hade framfört under 1960-talet men som 

enligt min mening hade lite a� göra med vad som behövdes som riktlinje för 

sparbankerna. Det går inte a� ha ”lagom vinst” som mål för e� företag som 

arbetar i hård konkurrens. För mig blev det så småningom helt klart a� e� av 

skälen +ll a� sparbankerna inte nådde samma lönsamhet och effek+vitet 

som affärsbankerna – det är det jag beskriver och diskuterar i ar+keln i Spar-

bankerna – var den otydlighet i målsä�ningsfrågan som uppenbarligen 

fanns. 
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IK: Strukturfrågorna kom du alltså in på något senare? 

Ja, om du med det menar i termer av en idédeba� i form av ar+klar eller 

anföranden. Men jag hade i prak+ken ägnat mig åt strukturfrågan på e� helt 

annat sä� genom a� medverka +ll Första Sparbankens +llkomst. Den dis-

kussionen började under 1981 och blev e� hel+dsengagemang under 1982. 

Så nog fanns strukturfrågan med från början fast på e� mera handfast sä�. 

Förmodligen är det väl så a� Första Sparbankens bildande mer än något an-

nat har påskyndat strukturprocessen inom sparbankerna under 1980-talet. 

IK: Första Sparbanken hade jag tänkt a# återkomma �ll senare under inter-

vjun. Låt oss börja med principdiskussionerna i strukturfrågan. När började 

du tala om bolagisering av sparbankerna? 

I Sparbankerna på offensiven, publicerad i januari 1984 och baserad på e� 

anförande inför nordiska direktörskonferensen i SandeKord på senhösten 

1983 [se kapitel 2], så skissar jag på någon+ng som jag senare kallade ”både-

och-strukturen”, nämligen a� vi både skulle ha en stor bank grundad på de 

stora sparbankerna inkl Sparbankernas Bank, och därutöver, som jag skriver, 

”e� antal konkurrenskra:iga, starkt lokalt förankrade, små och medelstora 

sparbanker”. Det är precis den struktur vi har i dag. Vid det här +llfället ta-

lade jag med förhållandevis små bokstäver när det gällde ak+ebolagsfrågan. 

Jag skriver emeller+d a� ”e� radikalt alterna+v som fordrar lagändring 

skulle vara a� göra om sparbankerna +ll ak+ebolag, en möjlighet som de 

amerikanska sparbankerna i vissa delstater, bland annat New York, har givits 

nyligen”. Ak+ebolagsfrågan nämns inte mer än på de�a förhållandevis för-

sik+ga sä�. Det var alltså i november 1983. 

IK: Jag går �llbaka lite i �den. Du blev alltså invald i Svenska Sparbanksför-

eningens styrelse 1978 och vad jag vet avgick du redan 1980 på egen begä-

ran. Det var a# du tyckte a# Sparbanksföreningen inte fungerade rik�gt? 

Det är korrekt. Det var på hösten 1980. Jag kommer ihåg a� jag var i Köpen-

hamn med Västra Sveriges Sparbanksförening och meddelade Jan Rydh mi� 

beslut genom e� telefonsamtal. I e� brev som jag skickade när jag kom hem 

+ll dåvarande ordföranden Per Eckerberg utvecklades mo+ven för beslutet. 
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Det var en förhållandevis komplicerad bakgrund tror jag man kan säga. Jag 

ska börja med a� säga a� när jag kom in i sparbankerna som VD i Göteborg 

sommaren 1978, hade jag i mi� förhållande +ll sparbankerna och också 

Svenska Sparbanksföreningen, en slags tabula rasa, jag hade, kort sagt, inga 

föruZa�ade meningar. Det här var lite speciellt för under mina år i industri-

departementet hade jag ha: väldigt mycket kontakter med så go� som alla 

andra maktgrupperingar i samhället. Jag hade jobbat med storföretagen, 

med facket och jag kom +ll kanslihuset från en affärsbank. Men om sparban-

kerna kunde jag egentligen ingen+ng. I den meningen hade jag en tabula 

rasa. 

När jag kom in i Sparbanksföreningens styrelse – för övrigt invaldes jag mer 

eller mindre sam+digt också i Sparbankernas Banks styrelse – upptäckte jag 

vissa saker som jag tyckte ins+nk+vt illa om. Den diffusa målbilden när det 

gällde synen på vinst och lönsamhet i sparbankerna som jag upplevde a� 

ledande företrädare för Sparbanksföreningen hade, var en sak. Vid den +d-

punkten var forZarande, ska man komma ihåg, Sven G Svensson VD för Spar-

banksföreningen. 

Två saker var det som gjorde a� jag kom a� lämna redan e:er två år. Det 

ena var den ideologiserande aDtyden hos ledande företrädare för Spar-

banksföreningen som jag tyckte mig kunna se. Det fanns i Sparbanksför-

eningen en aDtyd och atmosfär som påminde om den poli+ska miljö från 

vilken jag kom, nämligen a� man talar om hur förträfflig man är – och har 

man problem så är man ovillig a� medge det. Helst talar man inte om dem 

alls och framför allt går man inte ut officiellt och säger a� det finns något 

som inte är bra.  

Vi pratade +digare om ar+keln från våren 1979. Jag fick klart för mig a� det 

var väldigt olämpligt a� som jag gjorde där, bokstavligt och bildligt talat, visa 

bilder på a� sparbankerna hade förlorat marknadsandelar visavi konkurren-

terna. Det var precis så som en poli+ker skulle ha reagerat. Det var bara det 

a� poli+ker arbetar på den poli+ska marknaden, det här var en affärsverk-

samhet. Sparbanken bedriver affärer och där kan man inte från ledningens 

sida uppträda som en poli+ker. 
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Jag kände a� här fanns det någon+ng som jag var djupt kri+sk mot i själva 

aDtyden. Jag hade med mig från min akademiska bakgrund a� gå ner och 

gräva i siffrorna och sen plocka fram och visa på a� ”så här ser problemen 

ut”. När jag senare, 1983, på liknande sä� påvisar a� sparbankerna hade 

förlorat marknadsandel på inlåningssidan i 30–40 år, då fick jag än en gång 

känna på a� så talar man inte om man är ledande företrädare för sparban-

kerna. Det här var det första. 

Det andra som kom mig a� lämna Sparbanksföreningen var några mera 

handfasta erfarenheter. Det hade a� göra med en del av de ini+a+v som jag 

tog inom Länssparbanken Göteborg. Jag skulle vilja kalla det för en ogenerös 

inställning från de ledande företrädarna i Sparbanksföreningen. 

Jag gick för det första fram +ll regeringen med en ansökan om a� Länsspar-

banken Göteborg skulle få bilda e� eget finansbolag. Jag tror det var på som-

maren 1979. Jag hade då förankrat mina och styrelsens tankar hos Sten Wal-

berg på Bankinspek+onen och i kanslihuset, med de kontakter jag hade var 

det inte svårt, och banken fick också +llståndet. Det blev sedermera VäsZi-

nans. Men jag fick väldigt mycket på huden för a� jag gjorde de�a.  

 

IK: Av vem? 

Av Jan Rydh som i princip sa a� så får man bara inte göra. Sparbankernas 

Bank, som ju egentligen var den som kanske närmast var berörd genom a� 

VäsZinans möjligen skulle kunna ses som en konkurrent +ll Industrifinans, 

hörde jag inte av i den frågan. Det är möjligt a� de hade synpunkter, men 

dessa framfördes i så fall inte +ll mig. Det gjorde däremot Jan Rydh. 

Det andra var en mycket mindre fråga, men den fick en högre dignitet i mina 

och Länssparbanken Göteborgs samarbetsrela+oner med Sparbanksför-

eningen. Det var så a� bankerna gavs en möjlighet, som jag minns det under 

år 1980, a� emi�era så kallade bankobliga+oner. Det var e� långt värdepap-

per som skulle möjliggöra för bankerna a� få en mer långfris+g funding. Sty-

relsen beslöt a� Länssparbanken Göteborg skulle utny�ja möjligheten och 

emi�era egna bankobliga+oner som – inom parentes – sedan visade sig bli 
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en utomordentligt god affär för banken. Det blev bara 25 mkr, så det är ju 

ganska lite, men ändå. Jag fick mycket kri+k för a� vi tagit de�a ini+a+v. 

Upplåning på den långa marknaden var någon+ng som skulle skötas av Spar-

bankernas Bank. De skulle gå ut och gemensamt för sparbanksrörelsen 

emi�era värdepappren som sedan skulle por+oneras ut +ll sparbankerna. 

IK: Det är for:arande Jan Rydh som kri�serar dig? 

Som jag minns det, ja. I varje fall har jag inget minne av a� Birger Lönnquist, 

som återigen var den som närmast skulle kunna ha ha: synpunkter, någon-

sin kommenterade frågan. Jag tror a� det var Jan Rydh som framförde kri+-

ken, måhända gjorde han det på uppdrag av Sparbankernas Bank. 

E� tredje exempel var ansökan om fondkommissionärsskap. Det var så a� 

lags+:ningen öppnade, jag tror vi är framme vid 1981, för sparbanker a� bli 

fondkommissionärer. Pikant nog fick jag uppslaget från Sten Walberg som 

jag hela +den hade goda kontakter med. Han sa vid något +llfälle då jag 

träffade honom: ”Ska ni inte ansöka om a� bli fondkommissionärer?” Jag 

åkte hem och ganska omgående ansökte Länssparbanken Göteborg om a� 

få bli fondkommissionär. Då tog det också hus i helvete. 

Det här var tre exempel som jag blev kri+serad för. Kri+ken tog sig olika for-

mer, en del sub+la, andra mest osofis+kerat maktspråk. Du kan gå +llbaka 

+ll Sparbanksföreningens protokoll från de här åren och finna a� vid något 

+llfälle, förmodligen under 1980, så kom det, av en ”+llfällighet”, två eller 

möjligen tre skrivelser, nästan likalydande, från regionala sparbanksförening-

ar, där man ansåg a� Länssparbanken Göteborg uppträdde osolidariskt och, 

om jag minns rä�, helst borde uteslutas ur Sparbanksföreningen. 

 

IK: Vilka var dina belackare då i Västsverige? 

Jag tror inte det var särskilt många alls, givetvis med undantag av Karl-Erik 

Andersson [VD för sparbanken i Vänersborg] men han var ju generös med 

kri+k åt alla håll. I övrigt hade jag, tycker jag åtminstone själv, under alla år 

väldigt goda kontakter med mina kollegor i de västsvenska sparbankerna – 

och Västra Sveriges Sparbanksförening skickade heller ingen skrivelse i det 

här sammanhanget. 
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IK: Jag kommer ihåg fondkommissionärsärendet därför a# Sparbanksför-

eningen hade frågan på remiss. Man avstyrkte inte formellt, men man 

gjorde e# u#alande �ll protokollet. 

Du påminner mig nu. Det är korrekt det du säger och om jag minns rä� pub-

licerades just det här styrelseu�alandet i +dningen Sparbankerna ”androm 

+ll varnagel”. Alla skulle få veta a� om man tar egna ini+a+v hängs man ut 

offentligt. Självklart betraktade jag det som y�erligare e� märkligt beteende, 

e� ”nåls+ck” från Jan Rydh som gjorde vad han kunde för a� misskreditera 

de ini+a+v vi tog i Länssparbanken Göteborg 

IK: De andra två frågorna kommer jag inte själv ihåg. 

Det enklaste kan vara a� du +�ar i de här skrivelserna, de finns rimligen bi-

lagda +ll Sparbanksföreningens styrelses protokoll.  

De grundläggande skälen +ll varför jag lämnade Sparbanksföreningens sty-

relse har jag därmed redogjort för. Det fanns emeller+d y�erligare e� par 

mer prak+ska orsaker. Jag upptäckte a� många av de frågor som diskutera-

des i Sparbanksföreningens styrelse, de behandlades dagen därpå eller möj-

ligen dagen innan, också i Sparbankernas Banks styrelse. Jag tyckte jag hade 

min +d +ll annat än a� si�a och lyssna av i stort se� samma diskussion, o:a 

med samma deltagare, i båda styrelserna. 

IK: Hur länge sa# du kvar i Sparbankernas Banks styrelse? 

Tills jag blev utslängd. Det låter kanske dras+skt, men det var så a� när 

Första Sparbanken kom +ll blev det beslutat, vilket jag inte tycker är fel 

egentligen, a� banken bara fick vara representerad av en person i Sparban-

kernas Banks styrelse. Då lämnade jag, det måste ha varit våren 1982. 

IK: Var det en överenskommelse mellan dig och Ber�l a# du skulle gå? 

Ja, det var naturligt för mig. Jag erbjöd mig a� gå av det enkla skälet a� Ber-

+l hade suDt där mycket längre än jag och han fanns i Stockholm. 

Det andra handfasta skälet +ll varför jag lämnade Sparbanksföreningens 

styrelse var, kort sagt, sä�et a� arbeta i styrelsen. Styrelsen var en väldigt 

stor församling, dels var det många ledamöter och kanske en del supplean-
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ter, det kommer jag inte ihåg, och så var det tjänstemän. Det kanske innebar 

a� vi var upp emot 20 personer eller fler i rummet. Jag upptäckte ganska 

snabbt a� frågorna var – och jag kan förstå varför – förberedda i den me-

ningen a� det var mer eller mindre givet vilket beslutet skulle bli. När man 

då y�rade sig så tyckte jag o:a a� man gjorde det i onödan egentligen, jag 

+llhörde inte kretsen som var vidtalad på förhand.  

IK: Det var Eckerberg som var ordförande då? 

Per Eckerberg var ordförande och Sven G Svensson var första +den VD och 

sedan Jan Rydh. Då har du svar på den frågan. 

Framför allt var det de två grundläggande invändningarna som avgjorde, den 

ideologiserande aDtyden och den ogenerösa inställningen +ll de ini+a+v 

Länssparbanken Göteborg tog. 

IK: Om vi fortsä#er e# tag �ll med det här med din syn på sparbankerna 

och fram�den. Du återkom i ar�kel e>er ar�kel, så många kanske de inte 

var, men det var några stycken i alla fall, där du framför de här synpunkter-

na och du får, när det gäller företagsformen, mycket kra>igt motstånd. Det 

kulminerade väl kanske, som jag tolkar det, vid årsmötet i Östersund, då 

du framträdde för a# diskutera den här frågan, då du också fick e# väldigt 

kra>igt, nästan aggressivt motstånd. Stämmer det? 

Från det a� Sparbankerna på offensiven publicerades i början av 1984 och 

fram +ll årsmötet 1986 så skrev jag inte så mycket om strukturfrågorna. Där-

emot höll jag nog en del anföranden och ”höll grytan kokande”.  

Apropå din fråga, ja det stämmer. Bakgrunden +ll a� jag kom a� hålla det 

här anförandet om företagsformsfrågan inför årsmötet skall go�skrivas Jan 

Rydh. Det var på hans ini+a+v. Jag blev glad för det, jag var ju känd för a� 

driva de här frågorna och a� vi inte hade samma uppfa�ning var också känt, 

det var generöst a� han gav mig en möjlighet a� komma +ll tals. Då tänkte 

jag a� nu ska jag förbereda mig ordentligt. 

Jag tror a� Jan Rydh frågade mig någon gång på våren 1986, årsmötet var i 

oktober. Jag sa�e omedelbart igång a� researcha frågan på olika sä�. Jag 
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hade kontakter med Danmark, Österrike och England som hade hunnit 

mycket längre än i Sverige, och jag åkte också +ll USA därför a� jag visste a� 

sparbankerna där i has+g takt konverterade +ll ak+ebolag. Det ledde bland 

annat +ll a� jag besökte American Savings i New York City, som just hade 

gå� ”public”, för a� höra hur det prak+skt hade gå� +ll, vilka de första erfa-

renheterna hade varit etc. 

Allt det arbetet blev sedermera anförandet som i sin tur gavs ut i en skri: – 

Exit sparbank? – publicerad hösten 1986. 

Vad jag då gör i anförandet, och i Exit Sparbank?, var a� ta ställning för a� 

de sparbanker som vill ska kunna konvertera +ll ak+ebolag. Det blev missför-

stånd i deba�en tror jag, det hävdades a� jag hade sagt a� alla skulle kon-

vertera +ll ak+ebolag. Det trodde jag vare sig var möjligt eller önskvärt, och 

det låg inte heller i linje med ”både-och”-filosofin från 1983. Utan jag föror-

dade – och det gjordes egentligen ganska dis+nkt i mi� anförande i Öster-

sund – a� de sparbanker som önskade borde ges de legala möjligheterna a� 

konvertera, det var det hela. 

Det blev, som du säger, en väldig reak+on – och jag missbedömde reak+on-

en. Jag hade ven+lerat ak+ebolagsfrågan med en del VD–kollegor, och upp-

levde a� jag få� en försik+g men ändå, från många håll, posi+v reak+on på 

a� det skulle finnas mycket a� vinna på a� de stora sparbankerna kunde 

konvertera +ll ak+ebolag. Den missbedömning av reak+onen som jag gjorde 

är lä� a� förklara i e:erhand. På e� årsmöte så domineras församlingen av 

förtroendevalda för mindre sparbanker och a� komma +ll förtroendevalda, 

frälsta sparbanksmän för genomsni�ligt må�ligt stora sparbanker, och säga 

a� nu tycker jag a� vi ska lämna sparbank som företagsform och bli ak+ebo-

lag i stället, det är, bildligt talat, a� spo�a i kyrkan. Någon sa +ll mig a� det 

hade inte hänt a� något anförande vid Sparbanksföreningens årsmöte nå-

gonsin hade givit upphov +ll så mycket diskussion och reak+on som det här 

anförandet. Det är förmodligen sant, det är bara det a� reak+onen var oer-

hört enstämmig. Det var en kö +ll talarstolen och alla sa samma sak, Pe�ers-

son har fel. 
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IK: Det var särskilt två personer som gjorde aggressiva u#alanden mot dig 

enligt det referat i Sparbankerna som jag gjorde och det var Håkan Tidlund 

och det var Göran Collert. [VD för Sparbanken Skaraborg resp. VD Sparban-

kernas Bank] 

Ja, det är tänkbart, det har jag glömt. Den person som jag kommer ihåg var 

mest dis+nkt mot var Bo Forslund, den socialdemokra+ske poli+kern från 

Västernorrland, också ledamot av Sparbanksföreningens styrelse. 

Hur som helst blev reak+onen hård och det var väl det som gjorde a� jag 

sa�e anförandet på pränt och skrev Exit sparbank? Den publicerades några 

veckor e:er årsmötet och distribuerades, inte +ll alla som var med i Öster-

sund, men i ganska vida kretsar och också +ll myndigheterna, +ll exempel 

Riksbanken och Bankinspek+onen. Jag fick mycket press, alla de stora +d-

ningarna och Affärsvärlden och Veckans affärer, alla skrev om anförandet 

eller om Exit Sparbank? Så det blev i den meningen en stor uppmärksamhet. 

IK: Får jag läsa upp för dig e# ledars�ck, som dock inte jag har skrivit. Jag 

vet inte vem som skrivit det. ”Däremot vore det svek om sparbankerna 

förvandlades �ll ak�ebolag, de#a mot bakgrund av a# det är först nu i det 

pos�ndustriella samhället som var och en få# en egen inkomst a# värna 

om. I det ögonblicket får inte sparbankerna svika. Mer än någonsin gäller 

a# de stora kundgrupperna måste ha en bank som de med förtroende kan 

vända sig �ll. Den banken kan aldrig styras av en grupp privata kapitalä-

gare.” 

Det är en fantas+sk formulering egentligen när man vet vad som sedan ske�. 

En del u�alanden som gjordes av ledande sparbanksföreträdare så sent som 

1989 menar jag är oerhört förvånande. Om inte annat så tycker jag a� en del 

av dem som u�alade sig kri+skt i Östersund eller senare borde ha tänkt tan-

ken – tänk om det ändå blir ak+ebolag, det kanske är bäst a� åtminstone 

tala i lite mindre dis+nkta ordalag. Det fanns långt e:er Östersund – jag vet 

a� jag tänkte det redan då – en sorts oprofessionell oförsik+ghet i många 

u�alanden från mina motståndare i den här frågan. ”Aldrig kommer vi a� 

lämna sparbanksformen etc., etc.”  



166 

 

IK: De#a var 1986. Hur kommer det sig a# du var så säker på din sak? 

E� skäl +ll a� jag redan 1986 var övertygad om a� jag skulle komma a� få 

rä� var det som skedde i andra länder. När jag talade med mina utländska 

kollegor, och då var det o:ast storbankskollegorna, det var Oslo Akkershus, 

det var Erste Sparkasse i Wien, det var TSB i England, det var SDS i Danmark, 

STS i Finland osv., så hade vi påfallande lika syn på sparbanksrörelsen. Vi 

hade i långa stycken samma problem, och vilket var intressant, det fördes en 

principiell deba� i företagsformsfrågan i dessa länder som vi överhuvud ta-

get inte hade +llstymmelse +ll i det här landet. Det är en av de mera tanke-

väckande aspekterna på utvecklingen under 1980-talet tycker jag. Varför 

fördes det i Sverige inte en principiell deba� ens i närheten av den som 

fanns i de flesta andra länder som vi annars i sparbankssammanhang hade 

mycket kontakt med? Locket hade lagts på. Enligt min mening var Jan Rydh 

huvudansvarig för a� det blev så. 

IK: Hade du några i Sverige som du diskuterade med och som kunde disku-

tera med dig på e# intellektuellt sä#? 

Det hör ju +ll bilden a� Ber+l Sjöstrand och jag diskuterade de här frågorna 

löpande och vi hade så go� som all+d samma uppfa�ning. Han var den som 

jag utan jämförelse diskuterade mest med.  

IK: Men Ber�l framförde ju aldrig det. 

Nej, det är möjligt, men han delade min uppfa�ning och jag hade också, vill 

jag påstå, min styrelse med mig, i alla fall de tunga i styrelsen, Lars Lindmark, 

Åke Norling, Göran Johansson osv. Göran Johansson, som jag pratade myck-

et med i den här frågan, hade en dis+nkt uppfa�ning, kort sagt, a� fri-

stående ak+ebolag, det vill säga a� Första Sparbanken på egen hand skulle 

göras om +ll ak+ebolag, var han tveksam +ll, däremot a� göra om sparban-

kerna +ll ak+ebolag och ordna strukturfrågan sam+digt kunde han mycket 

väl tänka sig. 

Den person som jag senare förde lite mera analy+ska resonemang med, sär-

skilt när grundfondsbevisen kom in i bilden, var Johan Lybeck [professor i 

na+onalekonomi, en +d anställd vid Sparbankernas Bank]. Då är vi framme 
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vid 1987. Före det vill jag påstå a� det i första hand var i Första Sparbankens 

styrelse, i plenum och på tu man hand med vissa ledamöter, som den princi-

piella diskussionen fördes. 

IK: Roland Duvebäck? 

Ja, men jag stod ju närmare Ber+l. Han var ändå min kollega. Jag hade också 

mycket lä� a� föra resonemang med Bernt Gröön. Jag vet a� Bernt och jag 

vid e� +llfälle, på en BMA-konferens i Atlanta i USA, fick +llfälle a� resonera. 

Det var gissningsvis 1983, kanske något senare. Vi pratade om sparbanksrö-

relsens problem, också om strukturfrågan. Jag upplevde hela +den Bernt 

Gröön som odogma+sk även om han inte hade min dis+nkta uppfa�ning. 

IK: Hur var dina samtal med Birger Lönnquist och sedermera Göran Collert? 

Birger Lönnquist har jag all+d gillat som person, jag tyckte väldigt bra om 

hans lågmälda sä� a� sköta Sparbankernas Bank. Jag har överhuvud taget 

hela +den – det kanske kan förvåna den oini+erade – varit i stort se� posi+v 

+ll det sä� på vilket Sparbankernas Bank skö�es. Det var på det hela taget 

en välskö� organisa+on. A� Första Sparbanken sedan, i synnerhet senare 

under 80-talet i vissa lägen hamnade i en konfliktsitua+on med Sparbanker-

nas Bank, berodde på a� Första Sparbanken bedrev en stor verksamhet i 

Stockholm och där fanns utan tvivel vissa konfliktytor. Några diskussioner 

med Ber+l Lönnquist i ak+ebolagsfrågan kan jag däremot inte påminna mig. 

Vad gäller Collert hade jag mindre med honom a� göra. Man får komma ihåg 

a� jag lämnade Sparbankernas Banks styrelse 1982. Det var först när det 

brände +ll 1989 i strukturfrågan som vi fick mycket mera med varandra a� 

göra. Och naturligtvis när Sparbanksgruppen var bildad. 

IK: Ska vi gå över �ll fusionen? 

Jag tycker vi först borde föra strukturfrågediskussionen +ll slut, vi är framme 

egentligen hösten 1986 i och med Östersunds-anförandet. 

Som jag redan sagt var jag besviken på a� det inte fördes en idédeba� i före-

tagsformsfrågan. I stället fick vi en diskussion, och den var ganska intensiv, 

kring grundfondsbevisen. Grundfondsbevisen skulle vara det instrument 

med vilket sparbankerna skulle klara sin kapitalförsörjning. Det var alterna+-
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vet +ll ak+er och ak+ebolag. Kombina+onen av de här två, tystnaden i de-

ba�en och a� Jan Rydh drev frågan om garan+fondsbevisen som e� slags 

fullvärdigt riskkapital för sparbankerna, gjorde a� jag skrev en ar+kel – 

”Idédeba� behövs om sparbankernas företagsform” – i +dningen Sparban-

kerna på hösten 1987, e� år e:er Östersund. Ar+keln handlade i hög grad 

om garan+fondsbevisen, men den utmynnar i en slags klagan över varför vi i 

Sverige inte kan föra en principdeba�. Jag citerar Peder Elkjer, +ll 1985 ord-

förande i Danmarks Sparkasseförening som hade skrivit följande:  

 

”Om det nu blir nödvändigt måste också frågan om sparbankernas organi-

sa+onsform och status som självägande ins+tu+on tas upp +ll fördomsfri 

behandling. Det är inte organisa+onsformen som sådan som är avgörande, 

uppgi:en är a� bygga vidare på sparbankernas idémässiga grund. Det är i 

det som existensberäDgandet ligger.” 

 

De�a hade han skrivit i +dningen Sparkassen i december 1985. Jag slutar 

ar+keln med: ”Bä�re kan det inte sägas”. 

 

Det var e� klagorop från min sida, varför för man inte en deba�, det gör 

man i andra länder, varför är det så tyst? Det enda i form av debaDnlägg 

som hade förekommit i +dningen Sparbankerna under mellan+den, mellan 

årsmötet 1986 och hösten 1987, var a� Johan Lybeck skrev en ar+kel på 

våren 1987. Men han var förhållandevis försik+g i ak+ebolagsfrågan, han 

ansåg dock a� man borde kunna ge ut ak+er upp +ll 49 % av ak+ekapitalet. 

Det var i stort se� som jag kommer ihåg den enda offentliga deba� som för-

des. 

 

För egen del hade jag vid den här +dpunkten skrivet en del annat i frågan. I 

januari 1988 gav jag ut en ny småskri: – Tre modeller för sparbankernas 

riskkapitalförsörjning – en sammanfa�ning av hur man i Danmark, Holland 

och England hade arbetat med sparbankernas riskkapitalförsörjning. Nu 

hade ak+ebolagsfrågan börjat mogna ute i sparbankerna, det blev en väldig 
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e:erfrågan på den här opreten+ösa lilla skri:en. Upplagan tog slut och det 

gjorde a� vi tryckte upp en ny upplaga som kom e� halvt år senare som 

dessutom då innehöll länderbeskrivningar också från Österrike och Finland 

(Hur ser sparbankerna i några andra länder på ak"ebolagsfrågan?). Enstaka 

sparbanker kunde nu ringa +ll min sekreterare Inger Svensson och säga ”kan 

vi få 20 ex”. Vi hade med andra ord vid den här +dpunkten – våren 1988 – 

kommit in i det stadiet a� det fördes en deba� ute i vissa sparbanker om 

företagsformen. De här småskri:erna var e� underlag som var neutralt och 

som kunde delas ut +ll styrelserna. På det sä�et förstod jag a� frågan fördes 

framåt genom en diskussion. Det var klart uppmuntrande. 

 

På våren 1988 gav jag ut e� OH-paket (Riskkapitalförsörjningen är sparban-

kernas ödesfråga). Det var egentligen mi� anförande vid huvudmannasam-

manträdet i Första Sparbanken i april 1988. Nu hade ak+ebolagsfrågan defi-

ni+vt hamnat i uppmärksamhetsfokus hos sparbankerna. E:erfrågan på den 

här typen av material var stort och vi distribuerade materialet för jag upp-

fa�ade mig forZarande lite grann som ensamkrigare i frågan. 

 

Lite längre fram fick jag frågan om jag ville hålla e� anförande vid Västra 

Sveriges sparbanksförenings presidiekonferens i Göteborg i oktober 1988. 

Det accepterade jag. Det blev så småningom dels e� OH-paket, dels en små-

skri:, båda med +teln Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare [kapitel 4], 

båda utgivna i november 1988.  

 

Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare är något av mi� testamente i ak+ebo-

lags- och strukturfrågan. Där utvecklar jag alltså mina argument från de här 

fem åren. Materialet delades ut i vida kretsar, för nu var e:erfrågan ännu 

större. Snöbollen hade börjat rulla. Det finns inte mycket mer a� +llägga. 

Göran Collert gjorde e� u�alande någon gång kring årsski:et 1988-89 om 

a� ak+ebolag borde det kunna bli. Sedan kom som du vet strukturgruppen 

med Gunnar Norling som ordförande, vi fick en ketchupeffekt, plötsligt 

tyckte alla a� ak+ebolag var rä� företagsform för den nya samordnade spar-

banksrörelsen. 
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IK: Du säger i slutet av Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare a# det bästa 

som skulle kunna ske var a# de sju stora regionsparbankerna och Sparban-

kernas Bank beslutar sig för a# lägga fram e# förslag om bildandet av Spar-

banksgruppen AB som e# holdingbolag. 

Just det, det var så jag tyckte. På en väsentlig punkt skiljer sig Sparbanks-

gruppen som den kom a� se ut i strukturgruppens förslag hösten 1989 från 

vad jag föreslog e� år +digare, det skulle inte bli någon börsintroduk+on. 

Om vi bortser från börsintroduk+onen så kan man säga a� sparbanksgrup-

pen i sin holdingbolagskonstruk+on, och det som jag föreslog då i november 

1988, var så go� som iden+ska. 

 

IK: Får jag ställa den direkta frågan, är det di# förslag som alltså blev Spar-

banksgruppen AB?  

Jag vet a� det finns u�alanden i olika +dningar av den innebörden, men jag 

säger det inte. Men det som blev Sparbanksgruppen hösten 1989 bejakar jag 

och är väldigt glad a� det kom så långt så snabbt. I övrigt, det är väl ostridigt, 

är sanningen den a� före utgången av 1988 var det knappast någon annan 

än jag själv som y�rade sig offentligt och som tyckte a� en ak+ebolagskon-

struk+on var något önskvärt. Det som jag skrev och la som e� förslag hösten 

1988, det blev så go� som i alla delar Sparbanksgruppen AB. I den meningen 

är det ju svårt a� påstå a� jag inte har ha: en viss inverkan. 

 

IK: Har du få# det bekrä>at från strukturgruppen? 

Ja, under hand har jag få� det. Gunnar Norling har +ll mig sagt, det kan han 

säkert bekrä:a för dig, något i s+l med ”a� det är ju di� förslag som vi har 

lagt egentligen med små justeringar”. Däremot vet ju du lika bra som jag a� 

Karl-Henrik Pe�ersson var så kontroversiell a� officiellt skulle naturligtvis 

de�a överhuvud taget inte förekomma a� man skulle kunna erkänna det. 

Tvärt om är det så – jag såg det i mina +dningsklipp i går – a� någon hade 

sagt, förmodligen Jan Rydh, a�: ”Karl-Henrik Pe�ersson har ingen+ng med 

det här förslaget a� göra.”  

 

I +dningen Sparbankerna finns e� referat från den presskonferens som hölls 

med anledning av strukturgruppens rapport i augus+ 1989. Det är e� stort 
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uppslag och mi� på sidan finns en bild och under den sägs det a� Jan Rydh 

u�alade sig med anledning av en ar+kel i Svenska Dagbladet där Karl-Henrik 

Pe�ersson hade sagt a� strukturgruppens förslag var bra med undantag av 

börsintroduk+onen, som Pe�ersson tyckte det skulle bli, varpå Jan Rydh 

mycket kärnfullt säger: ”Glöm det”. Det är e� verkligt go� exempel på vad 

jag sa förut om oförsik+ghet. För jag insåg – och det gjorde givetvis många 

andra också – a� har sparbankerna bildat e� ak+ebolag enligt strukturgrup-

pens förslag är det bara en +dsfråga innan vi får en börsintroduk+on. Därför 

förstod jag inte rik+gt hur Jan kunde vara så oförståndig, och a� så dis+nkt 

vid en presskonferens gå ut och säga: Glöm det! om en fram+da börsintro-

duk+on. Nu har vi det. 

 

IK: De#a säger han e>er strukturkommi#éns rapport. 

Korrekt. Det var, om jag förstod referatet rä�, vid den presskonferensen då 

rapporten presenterades. 

 

IK: Du talade om Gunnar Norling. Hade han kontakt med dig under utred-

ningsarbetet? Var det någon som hade det? 

Ber+l Sjöstrand som var medlem i strukturkommi�én hade ju ständiga kon-

takter med honom, på så sä� fanns det en indirekt kontakt. Dessutom för-

höll det sig på det sä�et a� vid den här +den så fanns en informell VD-grupp 

bestående av Göran Collert, Bernt Gröön, P-G Nyberg, Carl-Erik Ståhlberg, 

och jag själv. Jag vet inte om de andra hade träffats +digare, men jag inbjöds 

a� delta i mötena någon gång på våren 1989 på ini+a+v av, tror jag, Bernt 

Gröön. Gruppen blev en slags skuggregering kan man säga. Jag hade då allt 

det, som jag uppfa�ade, inflytande som jag behövde den vägen.  

 

Svaret på din fråga är – jag kan inte påminna mig a� Gunnar Norling tog nå-

gon kontakt med mig under utredningsarbetet. För övrigt har jag för mig a� 

Gunnar Norling var med när jag höll mi� anförande inför Västra Sveriges 

Sparbanksförening hösten 1988. Han hade säkert också läst Sparbankerna 

kan bli 90-talets vinnare så jag hade inget behov av a� under utredningsar-

betet ha någon y�erligare kontakt, jag tror a� han visste vad jag tänkte. 
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IK: Du hade kontakt med Ber�l Sjöstrand naturligtvis så du visste hela �den 

under utredningsarbetet vad som hände? 

Som jag sa – ja. Det vill jag passa på a� säga a� jag o:a mö�e uppfa�ningen 

bland mina kollegor a� man trodde a� Ber+l och jag hade svårt a� prata 

med varandra. Tvärtom, Ber+l och jag har i alla +der ha: väldigt goda kon-

takter, och ha: lä� a� samarbeta och varit öppna mot varandra. 

 

IK: Ni var ju väldigt olika du och Ber�l. 

Visserligen, men – och det tror jag kan vitsordas av alla som jobbade med 

oss i Första Sparbanken – vi hade nästan aldrig olika uppfa�ningar i frågor 

som gällde bankens skötsel. 

 

För a� nu fullfölja historiebeskrivningen, en liten detalj +ll apropå sä�et a� 

försöka påverka genom a� skriva. Hösten 1989, då hade alltså strukturutred-

ningens förslag kommit och Sparbanksgruppen var de facto under bildande, 

gav jag ut y�erligare en liten skri: som jag kallade: Hur arbetar framgångs-

rika bankholdingbolag? I samband med en resa +ll USA besökte jag några av 

de framgångsrikaste amerikanska bankerna, så kallade regionals, bland an-

nat Banc One. Jag fick då bekrä:at a� holdingbolagskonstruk+onen var en 

väldigt dynamisk organisa+onsform. Det var bland annat det som gjorde a� 

jag i den interna diskussionen drev uppfa�ningen a� den nya bolagsbildning-

en skulle vara e� holdingbolag. För vid den +dpunkten var just holdingbolag 

eller koncernbildning en fråga som diskuterades.  

 

IK: Om vi nu sammanfa#ar det vi pratat om. Du kom �ll sparbanksrörelsen 

1978 och började nästan omedelbart a# diskutera hur sparbankerna skulle 

se ut in på 90-talet. Det är alltså 10 år som du enträget engagerade dig i 

den här frågan. Varför gjorde du det egentligen? Kände du så starkt för 

sparbanksrörelsen a# du ville se �ll a# den skulle komma a# överleva, 

eller var det bara e# intressant fråga a# diskutera? 

Jag tror a� det var flera orsaker, en blandning av det nu nämner. Det första 

dock, och vik+gaste, var a� jag trots allt var VD för Sveriges näst största 
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sparbank, sedermera en av två VDar för Sveriges största sparbank. Jag visste 

ju a� vad som gäller är a� göra det bästa möjliga av de�a företag. Och de�a 

företag, Första Sparbanken, var +ll sin företagsform en sparbank, alltså hade 

jag e� inbyggt och självklart intresse av sparbanksrörelsen och sparbank som 

företagsform. Det var det ena. 

 

Det andra var den intellektuella utmaningen, a� försöka påverka genom 

idéers kra:. Jag uppfa�ade a� särskilt Sparbanksföreningens inställning +ll 

hur sparbankerna skulle kunna bli effek+va företag var delvis föråldrad och 

förlegad. Det gällde särskilt den rigida synen på företagsformen. Jag blev 

gradvis övertygad om a� jag hade rä� på den punkten. Man kan säga a� 

e:er 1986 så var jag helt övertygad om a� jag var på rä� spår. Jag kände 

nästan en mission, a� nu vill jag verkligen försöka a� påverka så a� det blir 

en bä�re ordning.  

 

Det är symptoma+skt a� +teln på den lilla skri: där jag 1988 sammanfa�ade 

vad åtminstone fem års funderande hade le� fram +ll, var Sparbankerna kan 

bli 90-talets vinnare. För det var jag övertygad om a� sparbankerna kunde 

bli på grund av den starka retailförankringen, förankringen på hushållsmark-

naden, små- och medelstora företag osv. Det var där lönsamheten fanns i 

fram+den. Men, det stora ”men-et” var a� vi måste ordna strukturen. Och 

den struktur vi kom a� ordna, det var i prak+ken den ”både-och”-struktur 

som jag hade skissat på redan hösten 1983, det vill säga både en stor, ägar-

mässigt samordnad enhet – nu Sparbanken Sverige – och e� antal, små 

starkt lokalt förankrade fristående sparbanker. Jag tror a� ”både-och”-

strukturen är väldigt kra:full.  

 

Jag har, inom parentes sagt, ha: en diskussion med min gode vän Göran 

Bergendahl, professor i företagsekonomi i Göteborg och kunnig i bankfrågor, 

om den lilla sparbankens, ortssparbankens, alltså arketypen Orust sparbank, 

livskra:. Jag har länge varit övertygad om a� sådana sparbanker har alla 

förutsä�ningar i världen a� överleva. Göran Bergendahl däremot har sagt, 

du har fel. Så små bankföretag kan inte överleva, det finns skalfördelar av 
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olika slag som gör det omöjligt. Jag har sagt OK, det bygger givetvis på a� 

det finns gemensamma resurser, +ll exempel på dataområdet. Jag har blivit 

ännu mer övertygad om a� jag har rä�. 

 

Du kanske kommer ihåg a� jag skrev en ar+kel i +dningen Sparbankerna – då 

är vi inne på 1990 – ”Hur ser en bra sparbank ut i slutet av 90-talet?”. Det är 

egentligen en lovsång +ll de små, fristående sparbankerna, som det visar sig 

har ekonomiska förutsä�ningar a� överleva. Det skulle däremot inte de 

andra, stora sparbankerna ha ha:, inte Första, inte Alfa, inte Nya etc. De 

måste samordnas +ll exempel på det sä� som Sparbanksgruppen kom a� bli. 

Alltså fick vi +ll slut ”både-och”-strukturen. Jag tror a� det är en struktur för 

överskådlig fram+d. Det gör a� jag betraktar i dag sparbankerna som den 

poten+elle verkliga vinnaren på bankområdet under 90-talet. 

 

IK: Det betyder alltså a# du tycker a# det blivit en slutlig lösning som är 

bra? 

Exakt, det tycker jag. Idag kan jag säga a� jag har få� det precis som jag ville, 

+ll och med börsintroduk+on. 

  

IK: Men i början sa du a# du inte trodde på en Sparbanken Sverige, det sa 

du �digt på 80-talet. 

Alla sparbanker samlade i e� företag, Sparbanken Sverige, har jag aldrig tro� 

på. Vi ska ha dels en samordning av de stora inkl Sparbankernas Bank, dels 

en grupp starkt lokalt förankrade fristående banker, kanske är de 50 eller 75, 

Orusts Sparbank är som sagt arketypen. På så sä� ska strukturen se ut, så 

har jag tyckt hela 80-talet, inte en Sparbanken Sverige. Det var, återigen, det 

jag menade med ”både-och”-strukturen och som jag först skrev om 1983. 

 

IK: Men nu tycker du a# det blivit en bra lösning? 

Jag tycker det blivit en mycket bra lösning. 

 

IK: Tycker du också a# det är rä# a# man nu går �llbaka �ll den lokala 

sparbanken inom Sparbanken Sverige? 
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Jag tycker a� idén med lokala sparbanker är rä� i vad avser allt utom på 

storstadsmarknaderna. Jag är tveksam +ll a� du kan hantera en storstads-

marknad på det sä�et. Det måste finnas, ska vi säga, någon form av samord-

ning av dessa lokala sparbanker i storstäderna. Ta en ort som Varberg som är 

en förhållandevis stor stad, det kan säkert vara e� konkurrenskra:igt spar-

banksområde. Men någonstans när du går upp i storlek, jag vet inte rik+gt 

var gränsen går, men i varje fall om vi talar om Stockholm, Göteborg och 

Malmö, är jag tveksam +ll a� man ska ha verksamheten indelad i kanske fem 

eller +o suveräna sparbanksområden utan samordning sinsemellan. Skälet är 

a� kunderna på en storstadsmarknad fungerar på det sä�et a� de vill ha 

någon person a� tala med i sista hand, e� ansikte utåt. I Stockholm finns det 

genom a� där finns sparbankernas ledning, men i Göteborg och Malmö finns 

det inte. Förmodligen har vi samma problema+k i andra stora städer – Linkö-

ping, Norrköping, Örebro, Uppsala osv. 

 

IK: Till sist skulle jag ändå vilja pressa dig på en fråga. Du har sagt a# du 

bara hade kontakt och stöd av en person, och det var Ber�l Sjöstrand. 

Finns det inte någon mer person i svensk sparbanksrörelse som officiellt, 

eller mer inofficiellt, stödde dig, ringde upp dig och sa det här är intres-

sant? 

Jo. Då har jag u�ryckt mig felak+gt därför jag uppfa�ade din fråga som vilka 

jag diskuterade med. Då svarade jag när det gäller sparbankerna, i första 

hand Ber+l Sjöstrand. Talar vi om e� allmänt stöd, e� underhandsstöd, så är 

det ju ingen diskussion om a� kretsen var större. Redan +digt upptäckte jag 

a� e� av de +llfällen då man kunde få veta lite mer och få sanningen, det var 

i de sociala sammanhangen, +ll groggen när Västra Sverige hade sin årliga 

presidiekonferens exempelvis. Eller när Sparbankernas Bank hade sin bolags-

stämmomiddag eller när Sparbanksföreningen hade si� årsmöte. Då träffade 

jag på personer som kunde komma fram och hålla långa föreläsningar om 

hur rä� jag hade i den eller den frågan. Jag kände a� jag hade e� stöd, om 

inte annat moraliskt, som gick långt utöver vad som officiellt sas. 
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IK: Vill du nämna namnet på några? 

Nej, jag tycker inte det. Jag tror inte a� de själva skulle vilja det. 

 

IK: Sedan stod de inte för det alltså? 

Från min sida kände jag aldrig så, jag upplevde inget svek om det är det du 

sy:ar på. Men här snuddar du vid en av de upplevelser som jag blev väldigt 

betänksam inför. Hur kunde det komma sig a� en stor rörelse som sparban-

kerna inte kunde +llåta en friare deba� där man ställde upp problemen på 

bordet och diskuterade? Däremot kunde man, när man blev lite lurvig sent 

på kvällen, y�ra sig o:ast väldigt kri+skt mot de centrala organen och deras 

företrädare. Det gällde i och för sig både mot Sparbanksföreningen och ban-

ken. 

 

IK: Den här frågan om man hade en fri deba# eller inte i svensk sparbanks-

rörelse, den är lite dubbelbo#nad. Det är klart a# Sven G hade en oerhörd 

auktoritet, men jag tror inte a# Sven G medvetet ville motarbeta tankar av 

annat slag, men han bemö#e dem och han var så överlägsen många i si# 

sä# a# argumentera och u#rycka sig a# man fick mindervärdeskomplex 

och på det viset så vågade man inte rik�gt gå in i deba#. 

Du har rä� i det tror jag. Min erfarenhet av Sven G Svensson är väldigt kort 

och det fungerade bra. Däremot hade jag en vice VD, Evert Tornberg, fd chef 

för en av bankerna i Göteborg, som hade helt andra erfarenheter. Evert var 

en intellektuell person som jag hade stor respekt för. Men han hade blivit illa 

+lltufsad av Sven G, förmodligen på det sä� du beskriver. Han kunde vits-

orda a� fanns det uppfa�ningar som gick på tvärs mot vad Sven G ansåg 

vara rä� kunde han med sin verbala begåvning mala ner mycket av det mot-

ståndet. Evert Tornberg var väldigt bi�er mot Sven G Svensson. Rik+gt exakt 

vad som i sakfrågan låg bakom känner jag inte +ll, händelserna låg minst e� 

+otal år före mi� inträde i sparbanksrörelsen. 

 

IK: Jan Rydh var ju å andra sidan en person som var mycket mer öppen för 

deba#. 
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Jag tror a� felet som Jan Rydh gjorde var a� han i vissa avseenden tog över 

det arbetssä� gentemot sparbankernas ledare som Sven G hade skapat och 

hamnade då i en situa+on där han träffade på sådana som mig som liksom 

inte föll undan. Jan gjorde väl där e� misstag. 

 

Det var också så a� +derna ändrade sig. Med åren växte sparbankerna i stor-

lek och de skaffade sig egna uppfa�ningar i sakfrågor och de hade inte 

samma behov av Sparbanksföreningen, med det skapades en större själv-

ständighet. 

 

IK: Det finns ju två personer i sparbankernas historia som har varit av oer-

hört stor betydelse, den ene var Josef Hugo Jönsson och den andre var 

Sven G Svensson. 

Jag har personligen inte alls någon nega+v uppfa�ning om Sven G Svensson. 

 

IK: Vi hade alltså en strukturutredning som arbetade oerhört snabbt, den 

�llsa#es i april, den var färdig i mi#en av augus�, ärendet skickades ut på 

remiss �ll sparbankerna och sparbankerna svarade rela�vt snabbt. Och vad 

som händer är alltså det a# holdingbolagslösningen för det första rekom-

menderades av strukturkommi#én och sedan stöddes nästan hundrapro-

cen�gt av sparbankerna. Det är fantas�skt förvånande med tanke på a# 

federa�onsidén fanns med som e# andra förslag och där egentligen väldigt 

många sparbanker, om de fri# få# bestämma hade valt den. Det de nu 

säger som argument i sina remissvar är a# för sparbanksrörelsens enighets 

skull, så går vi med på denna holdingbolagsform. 

Jag har inget a� invända mot din beskrivning, den är korrekt. Jag skulle dock 

vilja säga en sak. Jag tror a� själva nyckeln +ll varför vi fick den reak+on vi 

fick på strukturutredningens förslag, det var a� det gav just ”både-och”-

möjligheten, det vill säga å ena sidan så handlade det då om a� de större 

sparbankerna, jag tror det var de 11 största och Sparbankernas Bank, skulle 

bilda Sparbanksgruppen AB. Men å andra sidan handlade det också om a� 

det stora flertalet av de som besvarade strukturkommi�éns rapport, de 

skulle inte komma a� ingå i Sparbanksgruppen. Jag tror inte a� du hade kun-
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nat genomföra det här om du hade ha: någon ambi+on a� bilda Sparban-

ken Sverige i meningen en bank. Vad vi fick var en reak+on från flertalet av 

sparbanker av typen – för de stora sparbankernas skull och för sparbankerna 

som helhet så är vi beredda a� ställa upp på de�a, men de flesta av oss kan 

ändå säga: inte vi, för vi kommer a� sköta vår bank precis som vi all+d gjort i 

form av sparbank. 

 

IK: Jag har skrivit ner en hel del kommentarer som gjordes i Tidningen 

Sparbankerna och där säger �ll exempel Dunge från Vimmerby sparbank 

och även Madeleine Ramel, a# det här med ak�ebolag kan vi gå med på 

för de andras skull, men det är ju en lycka a# tanken på a# introduceras på 

börsen har sa#s i fråga, och a# det inte är aktuellt. Hade man sagt något 

om den saken, då hade det inte varit lä#. 

Jag tror a� de som var ansvariga för strukturutredningen var väl införstådda 

med a� det gällde a� lägga e� förslag som var poli+skt gångbart i meningen 

genomförbart. Hade man gå� fram och sagt a� nu ska Pe�ersson dessutom 

få sin börsintroduk+on, då hade det sannolikt blivit nej. I synnerhet e:ersom 

man sakligt kunde konstatera a� riskkapitalbehovet vid den +dpunkten inte 

var sådant a� man måste fylla på med ak+ekapital. Det var en nyckelfråga, 

för hade den nya sparbanksgruppen behövt några miljarder i riskkapital, ja 

då hade man inte ha: något alterna+v. 

 

IK: Så kom man så långt a# Sparbanksgruppen ska bildas. Då spekuleras 

det om vem som ska bli chef. E# av de namn som nämndes var di# namn. 

Det var andra människor som pratade om det och jag fick då och då frågan, 

både internt i banken och av utomstående. Dessutom skrev Sparbankerna 

om det, +dningen hade någon slags namnlista på de tänkbara. Det fanns, 

som jag har nämnt, en grupp av de tunga verkställande direktörerna, det var 

Bernt Gröön, P-G Nyberg, Carl-Erik Ståhlberg, Göran Collert och jag själv. Vi 

fungerade som någon slags samordningsgrupp och träffades som jag 

nämnde +digare regelbundet under hela den här +den fram +ll dess kon-

cernledningen formellt +llträdde. 



179 

 

IK: En officiell grupp? 

Alla visste väl a� den fanns. Jag har för mig a� gruppen +ll och med hade e� 

eget namn som Bernt hade givit den, om jag inte nu minns alldeles fel. Vi 

träffades i alla fall med stor regelbundenhet och så go� som all+d uppe på 

Sparbankernas Bank hos Göran Collert. 

 

IK: Det var Göran Collert, det var du, det var Bernt Gröön, det var  P-G Ny-

berg och Carl-Erik Ståhlberg? 

Ja, och Sören Andersson var o:ast med som sekreterare. Vi pratade om sak-

frågorna på e�, tycker jag, odogma+skt, prak+skt sä�, vad gör vi nu? Det var 

alltså en diskussion som pågick under strukturkommi�éns arbete och också 

e:er det a� kommi�én lagt si� förslag. Jag har någonstans minnesanteck-

ningar från de här sammanträdena, men min upplevelse så här i e:erhand 

var a� vi utan svårigheter kunde prata konstruk+vt om de frågor som då 

kändes aktuella. 

 

IK: Var den gruppen känd? Kände Jan Rydh �ll den? 

Den var, som jag sa, säkert känd. Men man ska vara klar över a� Jan Rydh 

vid den +dpunkten inte skulle ha varit en tänkbar medlem i gruppen. Han 

hade gå� för långt, han var en gång för alla ute. Jag upplevde ibland a� mina 

kollegor i gruppen var mer kri+ska mot Jan Rydh än vad jag var. Jag hade 

kanske den fördelen a� det fanns inga personliga motsä�ningar helt enkelt 

e:ersom jag inte kände Jan Rydh personligen. Våra motsä�ningar låg på det 

idémässiga planet. Vi hade kämpat på barrikaderna för var sin uppfa�ning 

och det hade väl fällts en del hårda ord från båda sidor. Men jag hade inga 

erfarenheter av a� arbeta prak+skt med Jan Rydh. Jag tror a� det hos en del 

andra fanns mer prak+ska och personliga erfarenheter som formade de 

hårda orden om Jan. I varje fall var summan av kardemumman a� han inte 

vid något +llfälle deltog i de här diskussionerna. 
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IK: Vi pratar alltså om de prak�ska frågorna i samband med bildandet av 

Sparbanksgruppen och ni diskuterade om vem av er som skulle bli chef? 

Nej, det vill jag påstå a� vi inte gjorde. Det kanske pratades på tu man hand, 

men jag har inget minne av a� vi vid något +llfälle i VD-gruppen diskutera-

des vem som skulle bli VD. Den person jag pratade med det om var Ber+l 

Sjöstrand. Ber+l var för övrigt också e� av de namn som nämndes i samman-

hanget som tänkbar chef för den nya banken. Men vi var helt på det klara 

med a� vare sig Ber+l Sjöstrand eller Karl-Henrik Petersson kunde komma 

ifråga som VD för Sparbanksgruppen. Det var helt kristallklart. Jag var allde-

les för kontroversiell, Ber+l var alldeles för kontroversiell.  

 

Vi pratade om alterna+v och kom ganska snabbt fram +ll a� den person som 

vi tyckte, i alla fall som jag tyckte, skulle bli VD var Bernt Gröön. Jag hade, 

som jag har sagt +digare, goda kontakter med Bernt och jag tyckte han var 

bra, jag tyckte han skö� Kronan bra i det stora hela och han var marknadso-

rienterad och kunde retail, det kände jag för. Bernt hade dessutom en slags 

förmåga a� ha goda kontakter åt alla håll sam+digt, det borgade för a� hans 

namn kunde gå hem 

 

Alltså för a� sammanfa�a, för mig var det aldrig realis+skt a� bli VD för 

Sparbanksgruppen. Det var andra människor som vänligt nog kom och tyckte 

de�a, men jag trodde det aldrig. 

 

IK: Får jag göra en liten parentes här som rör alterna�va lösningar �ll hur 

Sparbanksgruppen skulle se ut. An�ngen skulle man lägga hela bankverk-

samheten under Sparbankernas Bank eller också skulle man välja en hol-

dingbolagskonstruk�on. Vad jag har förstå# så var Ber�l Sjöstrand helt 

emot tanken på a# det var Sparbankernas Bank som skulle leda bankverk-

samheten och det var även din uppfa#ning. 

Det var absolut min uppfa�ning. Överhuvud taget hade Ber+l och jag sam-

stämda uppfa�ningar också i dessa frågor. 
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IK: Hur var det i övrigt i den här VD-gruppen? Diskuterade ni det här? 

Ja, det gjorde vi. Den som verkligen hade uppfa�ningen a� Sparbankernas 

Bank skulle vara kärnan i en koncernbildning var naturligtvis Göran, han var 

trots allt VD för Sparbankernas Bank och med det hade han då automa+skt 

blivit VD för Sparbanksgruppen om vi tagit den här enföretagskoncern-

lösningen. 

 

Min uppfa�ning var präglad av två saker. Den första hade a� göra med spar-

bankernas verksamhetsinriktning, sparbankerna var retailbanker och sådan 

verksamhet skall bedrivas i starkt decentraliserade organisa+onsformer, all 

erfarenhet pekade på det. Fristående do�erbolag samordnade av holdingbo-

laget var då en +lltalande organisa+on. Den skulle dessutom göra må�ligt 

stora ingrepp i de banker som redan fungerade. Det andra var mina erfaren-

heter från USA. Några av de mest framgångsrika bankerna i USA var bankhol-

dingkonstruk+oner. Det hade jag, som jag nämnt, skrivit om hösten 1989. 

Jag drev alltså, sommaren/hösten 1989, hårt tanken på a� vi skulle ha en 

holdingbolagskonstruk+on. Även om det inte var några öppna fighter vid de 

informella VD-gruppsmötena, så var det outsagt delade uppfa�ningar. Gö-

ran ville således ha en koncernkonstruk+on, Bernt ville det säkert inte, jag 

ville det inte. 

 

IK: Inte P-G Nyberg heller? 

Antagligen inte. Jag kommer inte ihåg hur resonemangen gick, men, återi-

gen, den som tyckte a� en koncernbildning var bra var Göran Collert. Men 

mot oss som hade den andra uppfa�ningen och mot de grupperingar som 

fanns bakom oss, styrelser och andra förtroendemän, så var det vid den +d-

punkten självklart a� det skulle bli en holdingbolagskonstruk+on. 

 

IK: Har du något mer intressant a# säga om vad ni pratade om i den här 

gruppen? 

För a� svara på den frågan skulle jag ha behövt +�a på mina minnesanteck-

ningar och det har jag inte gjort. Men det kan sägas a� sedan besluten om 
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sparbanksgruppen formellt hade tagits kom vi in i mera handfasta frågor. Jag 

var +ll exempel ordförande i den så kallade ”datagruppen” som skulle sam-

ordna datafrågorna. Men då är vi längre fram i processen. Under det käns-

liga skedet under 1989 förde vi diskussioner som hade mer karaktär av a� 

lösa knäckfrågor ”unterwegs”, hålla goda kontakter, för vi förstod a� vi 

skulle på något sä� komma a� bli en del av ledningen i den nya Sparbanks-

gruppen. Det är ungefär vad jag kommer ihåg. 

 

IK: Det �llsa#es alltså en organisa�onskommi#é. Ingick du i den? 

Nej. Överhuvud taget ingick jag inte i några sådana konstella+oner, Ber+l 

Sjöstrands och min överenskommelse var a� i den mån Första Sparbanken 

skulle vara med så var det via Ber+l. 

 

IK: Jag tror a# organisa�onskommi#én var mest förtroendemän. 

Ja, det kanske det var. Jag har glömt det. 

 

IK: Det hade �ll och från talats om a# det skulle kunna bli e# dubbelkom-

mando i ledningen för den nya banken. Så blev det inte. ”Organisa�ons-

kommi#én meddelar a# det inte blir e# dubbelkommando i ledningen för 

SGAB. De två kandidaterna Jan Rydh och Bernt Gröön har sagt sig kunna 

acceptera e# dubbelkommando, men det ska nu vara odelat enligt organi-

sa�onskommi#én.” Det är e# beslut som fa#ades den 6 mars 1990. 

Jag kommer väl ihåg den här diskussionen, eller snarare det som föregick 

den. Det var mycket dragande i tåtar under bord och så under den perioden. 

Jag hade min bild mycket klar, det skulle vara en person som hade det verk-

ställande ansvaret. 

 

IK: De#a var också Göranssons uppfa#ning? 

Det är jag övertygad om. Det var en turbulent period. Det har jag en del intri-

kata och intressanta interiörbilder från. 
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IK: Jag får kanske återkomma? 

Du får göra det, jag har det nämligen nerskrivet. Det finns en del mycket 

speciella turer i sammanhanget. 

 

IK: Hur som helst säger man i organisa�onskommi#én, och det är framför 

allt Ber�l Göransson som säger det, a# nu är det oomtvistligt a# den verk-

samhet som ska bedrivas i Sparbanksgruppen AB skall ledas av Bernt 

Gröön, styrelsen är enig. Han utsågs 11 mars 1990. Sedan kommer man 

med en märklig konstruk�on av Jan Rydhs uppgi>er i fortsä#ningen. 

Man ska vara klar över a� det var just en konstruk+on. Alla som jag träffade 

på vid den här +dpunkten var ense om a� vi skulle ha en VD, en koncern-

chef, och det skulle vara Bernt Gröön. A� man måste se +ll a� ordna det 

någorlunda snyggt för Jan Rydh, det var liksom naturligt. Men det var aldrig 

något tvivel under den här processen om a� Jan Rydh var ute ur bilden. Hans 

formella makt var de facto utraderad. 

 

IK: Om Jan Rydhs ställning säger Göransson: ”Nu slog vi två flugor i en 

smäll. Vi behåller den förtroendemannaledda verksamheten men ger en 

person rollen a# svara för �ll exempel policyfrågor och samhällskontakter. 

Därför föreslås Jan Rydh �ll arbetande styrelseordförande i den sparbanks-

s�>else som ska äga Investmentbolaget SFAB.” Undan för undan tas hans 

makt ifrån honom. 

Jag tror du gör rä� i a� tolka de där orden, som låter vackra, så a� från det 

a� organisa+onskommi�én hade tagit dessa avgörande beslut, var Jan Rydh 

i prak+ken helt ute ur bilden.  

 

IK: Du säger i e# u#alande i Tidningen Sparbankerna a# du är mycket nöjd 

med styrelsens beslut och vill inte prata om börsnotering nu längre. ”I mi# 

förslag låg möjligheten a# gå ut på marknaden och skaffa riskkapital, det 

är rik�gt, men behöver man inte externt riskkapital de närmaste åren, så 

behöver man inte”. Dessutom så anser du a# Bernt Gröön är rä# person 

säger du och det har du nu sagt a# det tyckte du också. Det sa du inte bara. 

Nej jag tyckte det. 
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IK: Dessutom sa du a# ”Jag hoppas a# Kjell-Olof Feldt blir ordförande.” 

Ja när du säger det så minns jag. Kjell-Olof har jag stor respekt och beundran 

för. Jag tyckte a� Sparbanksgruppen var e� så stort företag a� vi skulle ha 

en hel+dsarbetande styrelseordförande. Det var e� kontroversiellt förslag 

då e:ersom e� sä� a� behålla någon slags förankring med sparbanksrörel-

sen var a� ha en förtroendevald ordförande. Dessutom kände sig säkert Ber-

+l Göransson kallad. Men det hade varit perfekt med Kjell-Olof Feldt som 

ordförande. 

 

IK: Hade du talat med honom om det? 

Nej det hade jag inte. 

 

IK: Det var ingen som nappade på det? 

Nej, bland annat därför a� det var en fråga som redan var avgjord, det där 

kan Ber+l Sjöstrand bä�re än jag, men det tror jag. Jag tror inte man hade 

ens tanken a� ha en så kra:full hel+dsarbetande ordförande. 

 

IK: Det blev Ber�l Göransson i stället? 

Ja och han är ju inte Kjell-Olof Feldt. För övrigt är det tankeväckande a� idag 

har vi det jag var ute e:er, en hel+dsarbetande ordförande för Sparbanken 

Sverige. 

 

IK: Dessutom säger du a# du är glad a# Första Sparbanken är inne i famil-

jen igen. ”Se Första Sparbanken som en möjlighet, inte som e# problem.” 

Det var en naturlig reak+on från min sida. Vi hade kommit fram +ll en lös-

ning som jag trodde på, då skulle vi ställa upp med Första Sparbanken och 

göra det som en resurs, inte som e� problem. Det var så jag resonerade. 

 

IK: Någon gång på våren 1990 fly#ade Bernt Gröön in i e# rum i Sparbanks-

föreningens lokaler och bildade en gruppering som blev en slags interim-

is�sk koncernledning. Det var du, Carl-Erik Ståhlberg, Bernt Gröön , P-G 

Nyberg  och Göran Collert? 
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Ja, så var det och Bernt sökte e:er formerna för den nya koncernledningen. 

Jag kommer bland annat ihåg a� Bernt i samband med a� vi var över i New 

York i en ra+ngfråga i maj 1990 – det var, som jag minns det, Bernt, jag, och 

Göran Collert – sa a� han ville a� jag skulle lämna Första Sparbanken och på 

hel+d ingå i Sparbanksgruppens nya koncernledning. Det var ju smickrande, 

men jag gav nästan omgående beskedet, a� det vill jag inte. 

 

IK: Varför? 

Jag trivdes väldigt bra i Första Sparbanken. Och jag var rädd för a� det skulle 

bli e� lite för lite prak+skt jobb, jag gillar det här a� jobba med folk och när-

heten +ll det opera+va. Jag gav det avböjande beskedet, men, e:er samtal 

med min ordförande, sa jag också a� jag var beredd a� ställa upp och jobba 

del+d i koncernledningen. Det var förmodligen någon gång under juni 1990. 

Sedan bildade Bernt en gruppering bestående av oss fyra, men han hade 

också frågat Carl-Eric om a� gå in i koncernledningen på hel+d som han ac-

cepterade. Han lämnade Nya Sparbanken och blev vice VD i SGAB. Koncern-

ledningen bestod däre:er av Bernt och Carl-Eric och i övrigt av tre del+dsar-

betande, Göran Collert, P-G Nyberg och Karl-Henrik Pe�ersson. Så delade vi 

upp ansvarsområdena, jag blev ansvarig för privatmarknaden. 

 

IK: Ville du ha den biten? 

Ja, det var jag intresserad av. Privatmarknadsfrågorna hade jag jobbat myck-

et med i Första Sparbanken och a� nu få chansen a� ta tag i samordningen 

av sparbankernas samlade agerande på privatmarknaderna, det såg jag fram 

emot. Så jag tog mig an den uppgi:en med intresse och engagemang någon 

gång e:er sommaren 1990. 

 

Däre:er kan historien för min del göras väldigt kort. Redan på hösten 1990 

kom finansbolagskrisen och Första Sparbanken redovisade på våren 1991 e� 

dåligt resultat och sedan lämnade jag banken vid huvudmannasammanträ-

det i maj 1991. 
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IK: På grund av kredi:örlusterna? 

Nej, snarare då a� banken visade en mindre förlust vilket fick Bankin-

spek+onen a� ini+era en undersökning som i sin tur ledde fram +ll a� Första 

Sparbanken fick så kallad allvarlig kri+k för vissa ärenden som inspek+onen 

tyckte a� vi hade hanterat administra+vt oskickligt. Om man vill u�rycka sig 

så kan man säga a� vi hamnade i en förtroendekris med +llsynsmyndighet-

en. Bankinspek+onens skrivelse kom någon gång i mars 1991 och i anledning 

av den tog jag beslutet a� gå. Eller snarare, jag var i prak+ken tvingad a� gå. 

Ber+l Sjöstrand hade några veckor +digare på samma grunder tagit samma 

beslut. Det gjordes i och för sig betydande försök från styrelsens sida a� 

övertyga mig om a� stanna och framförallt a� övertala Bankinspek+onen 

om a� Karl-Henrik Pe�ersson borde kunna stanna. Om det hade varit möjligt 

vid den +dpunkten, vilket det i prak+ken inte var, så skulle det å andra sidan 

bara ha handlat om månader, för hösten 1991 kom ju den stora krisen för 

Första Sparbanken och då hade jag utan vidare tvingats a� lämna.  

 

Det var alldeles rä� a� ta beslutet a� gå. Det var i prak+ken oerhört svårt a� 

tänka sig a� si�a kvar e:er den kri+k vi hade få� från inspek+onen.  

 

IK: Var det otänkbart för dig a# fortsä#a i Sparbanksgruppen? 

Vad jag vet är a� det inte var otänkbart för Bankinspek+onen. Det var An-

ders Sahlén som sa: ”OK, lämnar du Första Sparbanken +ll följd av den här 

kri+ken, så har jag inget a� invända mot a� du arbetar vidare i Sparbanks-

gruppen.” 

 

IK: Varför gjorde du inte det? 

Det var otänkbart av många skäl. Jag tror inte Bernt Gröön ville anställa mig 

– jag hade trots allt nyligen tackat nej – och även om han hade velat det, tror 

jag inte a� den nya Sparbanksgruppens styrelse skulle ha accepterat det. 

Man ska komma ihåg a� jag var trots allt en väldigt kontroversiell person.  
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IK: Om jag inte är fel underrä#ad så 14 dagar innan kredi:örlusterna upp-

märksammades så sas det a# Första Sparbanken skulle göra si# bästa re-

sultat någonsin. 

Nej, det är fel. Däremot är det korrekt a� vi ungefär 6 månader +digare hade 

talat om ”det bästa resultatet någonsin”. Bakgrunden var den a� jag och 

Ber+l Sjöstrand den 26 september 1990 undertecknade delårsrapporten för 

ter+al 3. Då hade vi upparbetat ca 400 mkr i vinst och då skrev vi a� om 

inget speciellt inträffar, så kommer vi a� kunna redovisa det bästa resultatet 

någonsin våren 1991. Men e� halvt år senare, redovisade vi således det 

sämsta resultatet någonsin, en förlust i banken på över 100 mkr, som i för sig 

senare under bankkrisens gång skulle visa sig vara lite pengar, men vid den 

+dpunkten var det mycket och framför allt var det störande a� vi gjorde 

denna våldsamma felbedömning mellan september 1990 och mars 1991. Jag 

har skrivit om det här i Bankkrisen inifrån [SNS Förlag 1993]. 

 

IK: Jag är dåligt underrä#ad, det är rykten jag utgår ifrån. Men du hade en 

kreditchef som he#e Kurt Jansson, han försvann mycket has�gt från ban-

ken. 

Ja, det gjorde han, men det var hösten 1989, e� och e� halvt år innan dessa 

händelser. Det hade ingen+ng med frågan om 1990 års resultat eller felbe-

dömningen a� göra. Kurt Jansson var en utomordentligt skicklig kreditman. 

Skälen +ll a� han slutade hade ingen+ng a� göra med krediZrågor. 

 

IK: En annan fråga, finansbolagsfrågan, Första Finans. Roger Torkelsson 

som var VD, känner jag sedan han var konsulent. Jag skulle vilja veta vilken 

roll som Första Finans spelade för kreditproblemen i Första Sparbanken. 

Ingen stor roll. Visserligen förlorade Första Finans verksamhetsåret 1990 i 

det närmaste 150 mkr. Och den redovisade förlusten i Första Sparbanken-

koncernen var 300 mkr 1990 varav alltså häl:en var Första Finans-

förlusterna. Det är ändå fel a� säga a� Första Finans var avgörande för ban-

kens problem, vare sig 1990 eller senare. Sedan är det en annan sak a� det 

fanns en hel del a� kri+sera i Första Finans. Det var delvis en för frikos+g 
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utlåning. Det köptes dessutom e� företag, e� finansbolag i Stockholm, som 

visade sig vara rena ormboet och som kostade väldigt mycket pengar. 

 

IK: Behandlar du det här i din bok Bankkrisen inifrån? 

Nej, boken handlar inte alls om Första Sparbanken, den handlar om bankkri-

sen i en vidare mening. [Se Pe�ersson, K-H., 1993, Bankkrisen inifrån, SNS 

Förlag, Stockholm.] 

 

IK: Tycker du jag ska intervjua Roger? 

Nej jag tycker egentligen inte det, i varje fall inte för Första Finans stora be-

tydelses skull, utan snarare då för a� du känner honom och för a� han un-

der flera år var vice chef för företagssidan i Göteborg under Kurt Jansson och 

gjorde det bra. Rogers historia är den a� han var konsulent från början, ar-

betade en +d med planeringsfrågor och blev senare kontorschef. Han var 

extremt affärsorienterad och krea+v. 

 

IK: Du gillade honom? 

Ja, jag tycker bra om Roger. Det var kanske inte alla som gjorde det. A� jag 

tyckte bra om honom var för a� han tjänade pengar åt banken. Dessutom 

gillade jag honom som person. 

 

IK: Däremot en annan person som väl hade med Första Finans a# göra, är 

Göran Johansson. Honom ska jag intervjua. 

Det ska du göra, tycker jag. Den som var ordförande för Första Finans var 

Ber+l Sjöstrand. 

 

IK: Men Göran Johansson sa# i styrelsen? 

Nej det gjorde han inte. Göran sa� som du vet i Första Sparbankens styrelse, 

han blev +ll och med ordförande e:er det a� jag hade lämnat våren 1991. 

Under min +d var han ordförande i den företagsstyrelse vi hade för Göte-

borgsrörelsen, företagsverksamheten hade en egen styrelse både i Stock-

holm och Göteborg. I Första Finans styrelse sa� han aldrig, där var alltså 
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Ber+l under senare år ordförande, där sa� Ingvar Trogen, +digare chef för 

Uddevallavarvet, Ralf Edebo som var chef för Berol Kemi i Stenungsund, Bo 

Göran Andreasson, då vid Alfa Laval, jag själv och verkställande direktören. 

 

IK: Man kan fråga sig varför hände allt det här? Får jag ge en egen version?  

En av orsakerna �ll krisen i Första Sparbanken var bland annat a# man ville 

visa a# man var duk�g, det var det ena. Det andra var a# man bröt ner 

redovisningen på kontor och a# det var vik�gt a# varje kontor visade så 

bra resultat som möjligt, a# man egentligen bara läste en rad i redovis-

ningen, nämligen den som visade vinsten. Det tredje var a# banken inte 

var en enhet, det var två enheter som konkurrerade med varandra, Göte-

borg och Stockholm. Vad säger du om det? 

Jag tycker alla tre punkterna är felak+ga. Jag ska utveckla varför, din första 

punkt var a� vi ville vara duk+ga. I en trivial mening så är det naturligtvis 

sant. Jag tror a� alla företag och företagsledningar vill visa a� det egna före-

taget är så bra som möjligt. Det är självklart så. 

 

IK: Får Jag komple#era, jag menar inte a# det bara gällde Första Sparban-

ken utan det gällde bankerna över huvudtaget e>er det a# restrik�onerna 

hade släppts. A# man ville vara ak�v och visa a# man var duk�g. 

Det ligger väl mycket i det. En ledning och styrelse vill all+d a� det egna före-

taget går så bra som möjligt. När avregleringen kom 1985 så släpptes det 

loss stora kra:er. Utlåningen kunde öka utan a� Riksbanken la sig i. Jag tol-

kade dig på den här punkten så a� Första Sparbanken på något sä� visavi 

affärsbanker eller andra sparbanker ville visa oss särskilt duk+ga och lånade 

ut mer än andra. Så var det inte. Många andra banker ökade kreditgivningen 

mera än Första Sparbanken under de kri+ska åren 1987-89. Det intressanta 

med krisen, och det här utvecklar jag i Bankkrisen inifrån, det är a� i det 

stora hela så drabbas alla tre bankgrupperna – inte alla banker men väl 

bankgrupperna – nästan exakt lika mycket i meningen totala krediZörluster i 

procent av utlåningen. Det är alltså e� systemfel vi har a� göra med. 
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Din andra punkt tar jag avstånd ifrån därför a� så gick det inte +ll. Visserli-

gen var det så a� man lade ut ansvaret för lönsamheten och volym på kon-

torsnivå, men de krediter som sedermera i bankerna blev de stora förlust-

krediterna, det som gjorde a� bankerna gick omkull, det var krediter som 

hade hanterats av den högsta ledningen. Många gånger kom dessa stora 

fas+ghetskrediter inte ens från kontoren utan från någon centralt placerad 

affärsenhet, olika i olika banker. De hade inte beslutats ute på kontorsnivå i 

någon bank. De hade alla passerat sådana som jag själv, verkställande direk-

tören, och centralstyrelsen, helt enkelt e:ersom de var så stora. Enligt Bank-

inspek+onen skall krediter över en viss miniminivå upp +ll styrelsen och 

alltså måste den högsta ledningen involveras i besluten. 

 

Man kan dessutom +llägga a� den bank i Sverige som har, med rä�a, anse�s 

vara den bästa banken före och under bankkrisen – Handelsbanken – det är 

den mest hårt decentraliserade banken av alla, den som kanske har givit 

kontoren störst frihet a� agera. 

 

Den tredje punkten, påståendet a� vi hade en konkurrens mellan Stockholm 

och Göteborg, är felak+gt. Jag vet a� den här uppfa�ningen fanns på väldigt 

många håll i sparbankeriet – a� det var väldigt stor skillnad mellan Stock-

holm och Göteborg och a� de båda enheterna, bildlikt talat, slogs med 

varandra. Jag har inte alls den bilden och jag tror du kan få det bekrä:at av 

de som verkligen sa� med, både i styrelsen och direk+onen och från andra. 

Det fanns olikheter i kultur mellan Stockholm och Göteborg. Å andra sidan 

ska man komma ihåg a� det var 60 mil mellan verksamhetsområdena. Det 

var inte hela världen om det var olika kultur.  

 

Min bild av anledningen +ll a� Första Sparbanken fick stora problem på kre-

ditsidan är tydlig i konturerna – och orsakerna är egentligen två. Det ena är 

a� Första Sparbanken var en storstadsbank. Stockholm och Göteborg drab-

bades utan jämförelse hårdast av fas+ghetskrisen. Banken hade hela sin kre-

ditrörelse, nästan 40 miljarder, på dessa två marknader, det var där alla fi-

nans- och fas+ghetsbolagen hade sina huvudkontor. Det blev så a� säga en 
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koncentra+on av risk. Karl-Erik Andersson och Sparbanken Väst drabbades 

verkligen av de�a därför a� när han kom in 1987 med si� lilla kontor i Göte-

borg, så hamnade han mi� i e� rå�bo och just när e:erfrågan på stora fas-

+ghetskrediter tog fart på allvar. Storstadsmarknaderna, och inte minst Gö-

teborg, hade en väldigt tuff fas+ghetsmarknad. Om man då som Första Spar-

banken var helt koncentrerad på dessa marknader, så kunde vi inte, som de 

stora bankerna, balansera storstadsrörelsen med Korpilombolo där det inte 

hände lika mycket. Det är det ena.  

 

Det andra, det är ju a� vi hade få� fart på organisa+onen. Första Sparban-

ken hade fak+skt e� enormt ”go” både i Stockholm och Göteborg. 

 

IK: Jag har hört det inifrån Första Sparbanken a# kulturerna var olika och 

a# det fanns konkurrens. 

Från ledningen? Det är inte sant. 

 

IK: Jag tror på dig. Jag provocerar dig lite här. 

Det var väl så a� det fanns e� slags konkurrens mellan Kurt Jansson och Nils-

Olov Malmström, hans kollega på företagssidan i Stockholm, men den var 

inte annorlunda än den som finns i många företag. Det har man ju hört från 

affärsbankerna a� det konkurreras internt också där, inte minst inom SE-

banken. 

 

IK: Jag påstod bara a# Första Sparbanken inte blev en bank, den smälte 

inte samman fullständigt. 

I den meningen a� de båda verksamheterna låg 60 mil från varandra och 

naturligtvis hade en olikartad bakgrund var det kanske inte möjligt, eller ens 

önskvärt. Jag upplevde aldrig de�a som e� problem. Däremot fick åt-

minstone jag ägna +d åt a� övertyga sparbankskollegor om a� det inte var 

något problem. Överhuvudtaget fanns det, vi har varit inne på det förut, 

mängder av föruZa�ade meningar om Första Sparbanken. Ber+l och jag pra-

tade om det ibland. Hur formades +ll exempel bilden av a� Ber+l och jag 
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hade svårt med samarbetet? För det var ingen som var med i Första Spar-

bankens ledning som skulle kunna bekrä:a det. 

 

IK: Nej, det har jag aldrig hört sägas. 

Men jag har hört det. 

 

IK: Vad jag hört är just a# ni visade varandra en mycket stor solidaritet. 

Absolut. Det var e� väldigt genuint samarbete. Dels gillade vi varandra och 

dels hade jag mycket stor respekt för Ber+ls kunnande och jag tror han hade 

respekt för det jag kunde. Vi komple�erade varandra i väldigt hög grad. 

 

IK: Men ligger det inte lite grann i ändå vad jag sa förut? Jag får formulera 

det på lite annorlunda sä#. När nu sparbankerna e>er 1969 går in på en 

marknad som redan är täckt så a# säga och ska in och konkurrera på ny#, 

så måste man när man ska visa sig duk�g på det här området, ta mera risk-

fyllda krediter än de redan etablerade, vilket då också stämmer för Karl-

Erik Andersson, när han kommer in i Göteborg, a# han är ännu e# steg 

e>er och får ta ännu större risker. 

Det resonemanget håller jag med om. Den samordnade banklags+:ningen 

gjorde naturligtvis a� sparbankerna steg för steg fick gå in på marknader där 

inte de bästa riskerna fanns a� +llgå, de goda kunderna värnade affärsban-

kerna om. Akademikerna kallar de�a för ”adverse selec+on”. Men om vi 

fly�ar fram oss +ll senare delen av 80-talet gäller inte det resonemanget för 

Första Sparbanken. Om man tar fas+ghetskrisen, för bankkrisen är iden+sk 

med fas+ghetsbolagskrisen, upplevde jag inte a� det här var den stora frå-

gan, a� Första Sparbanken fick ta sämre risker än andra. För egentligen var 

det så a� de stora fas+ghetsbolagen gick runt och shoppade i de olika ban-

kerna. Den bank där de fick bäst villkor, den banken fick ge krediterna. Fick 

man det i Första, fick man det i Handelsbanken, det spelade ingen roll. Bevi-

set för a� det förhöll sig så får man om man granskar de tre bankgruppernas 

– sparbankernas, föreningsbankernas och affärsbankernas – förlustsiffror, 

jag var inne på det +digare. KrediZörlusterna i procent av utlåningen är i 
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genomsni� nästan iden+skt lika stora för perioden 1990-92, alltså bankkri-

sens kri+ska år. Det måste vara någon slags bevis på a� i stort se� har alla 

banker bete� sig på samma sä�. Sedan är det ju så a� inom affärsbanks-

gruppen har Handelsbanken drabbats mindre än Nordbanken osv., inom 

sparbanksgruppen har Första Sparbanken drabbats hårdare än Malmö etc. 

Det finns skillnader inom grupperna.  

 

Kort u�ryckt, det är klart a� Första Sparbanken gjorde en del direkta felak-

+gheter i handläggningen och vissa oförsik+ga och korkade kreditbedöm-

ningar, men jag menar a� vi på det hela taget inte var sämre än andra. Fram-

för allt så var Första Sparbanken en renodlad storstadsbank, Stockholm och 

Göteborg, och där fanns rå�orna i fas+ghetskrisen och det fick vi betala dyrt 

för genom en koncentra+on av risk. För det andra hade vi, som jag sa, en 

rik+g rulle på banken. Vi var kända för a� vara väldigt aggressiva på mark-

naden och vi tog marknadsandel både på privatsidan och företagssidan. 

 

IK: Det här har du naturligtvis tänkt mycket på? 

Ja jag har ju skrivit om det, det har gjort a� jag tvingats tänka på det. 

 

IK: Du har talat med dina kollegor i affärsbankerna som också råkat illa ut? 

Javisst. Boken, Bankkrisen inifrån, gjorde a� jag åkte runt i Sverige och höll 

föredrag om bankkrisen nästan e� helt år. Jag har talat med hur många som 

helst om det här och jag tror jag har en ganska klar bild för mig. 

 

IK: Du står även i dag mycket klart för vad du skrev i boken. 

Absolut. 

 

IK: Ingen�ng har förändrats? 

Nej, jag tycker inte det. Nu är ju Bankkrisen inifrån som jag sa en mera all-

män, akademisk analys av bankkrisens orsaker och bakgrund. Den handlar 

inte alls om Första Sparbanken. Det var inte min roll a� mi� i bankkrisen 

skriva en bok om Första Sparbanken. 
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IK: Vi lämnar det här, men en följdfråga. I Sparbanksgruppen inträffade ju 

a# man lämnade Första Sparbanken utanför. 

Det har väl aldrig inträffat? Första Sparbanken har varit med i Sparbanks-

gruppen hela +den. Vad som inträffade var, om jag förstod det rä� – det här 

var e:er min +d – a� +ll följd av Första Sparbankens problem så kunde man 

inte fullfölja ägandet som det var tänkt. Däremot har Första Sparbanken 

organisatoriskt hela +den varit en integrerad del av Sparbanksgruppen, det 

har inte i den meningen varit någon skillnad mellan Första och Alfa +ll exem-

pel. 

 

IK: Jag har en minnesbild av en personalinforma�on i samband med a# de 

stora förlusterna i Första Sparbanken kungjordes. Där säger Bernt a# vi 

måste lämna Första utanför bildandet av Sparbanksgruppen. 

Då var det säkerligen enbart i det här ägarmässiga avseendet, det vill säga 

a� Sparbankss+:elsen Första inte hade några resurser. För annars skulle 

Första Sparbanken ha ha: en egen styrelse längre än de andra regionban-

kerna. Och så har det inte varit om jag förstår det rä�. 

 

IK: En följdfråga, hur såg du på det som hände med Första Sparbanken vid 

det här �llfället? 

Vi är då framme vid hösten 1991, e� halvt år e:er det a� jag hade lämnat 

banken, det var då de här stora förlusterna kom upp +ll ytan. Jag blev väldigt 

förvånad. Jag hade skrivit i årsredovisningen våren 1991 a� det kan bli mer 

förluster. Men jag hade inget hum om a� det fanns så stora förluster dolda 

som kom fram bara några månader senare. Jag var sam+digt inte ensam om 

a� inte förstå storleksordningen på problemen 1991. Med facit i hand visar 

det sig a� Första Sparbanken inte alls var lika hårt drabbad som +ll exempel 

Gota. Men det visste vi inte hösten 1991. Gota höll bildligt talat masken och 

sköt problemen framför sig +lls det blev rena katastrofen. Skulle vi sum-

mera, skulle jag gissa a� Gota hade dubbelt så höga krediZörluster som 

Första Sparbanken trots a� vi var i samma storleksordning. Jag togs med 

förvåning på något sä�. 

 



195 

 

IK: Nu går vi �llbaka �ll 1982. Det gäller alltså fusionen. Diskussionen hade 

pågå# rä# länge innan fusionen kom? 

Så här förhöll det sig. Redan på hösten 1978, i alla fall senast 1979, tog jag 

ini+a+vet +ll a� de tre storstadssparbankernas ledningar i meningen VD och 

vice VD skulle träffas med viss regelbundenhet. Det var alltså Evert Tornberg 

och jag från Göteborg, Ber+l Sjöstrand och Ulf Fredriksson från Stockholm 

och Roland Duvebäck och Ingvar Hagman från Malmö. Säg a� vi träffades 

första gången våren 1979, jag har en bild, e� fotografi, från våren 1979 där 

Ber+l, Roland och jag si�er på Berns och äter middag.  

 

Jag tror a� vi alla upplevde a� det var givande samtal. En gång i halvåret 

eller kanske tre gånger om året hade vi träffar. Vi roterade runt, Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Det var tvådagarsövningar i meningen a� vi träffades 

o:ast på kvällen ena dagen, åt en middag och sedan arbetade vi hela dagen 

därpå. Det var ordning och reda i samtalen, den som var värd hade ansvaret 

för a� det fanns en dagordning och diskussionerna var livliga. 

 

IK: Storstadssparbankernas problem? 

Ja, kalla dem det men det var också möjligheter, vi upptäckte a� det fanns 

pengar a� tjäna på a� lära av varandra. Sedermera fick jag bekrä:at a� i alla 

länder med en sparbanksrörelse hade storstadssparbankerna, eller snarare 

de stora sparbankerna, sin egen problema+k och o:a e� nära samarbete. 

 

IK: Det var inte fusionsdiskussioner? 

Nej, nej. Men jag skall berä�a hur det gick +ll. Den 24 februari 1981 skrev 

Roland Duvebäck en inbjudan +ll en ny storstadsträff den 12 mars i Stock-

holm, trots a� Malmö var värd. Han skriver a� vi skulle träffas på Operakäl-

laren, på verandan kl 19.00 för a� aväta ”en spartansk sparbanksmål+d”. 

 

Vi träffades mycket rik+gt på Operakällaren och åt en god middag. Jag vill 

minnas a� det var +ll kaffet, i varje fall var det ganska sent och några glas 

hade löst upp vissa hämningar, som Roland Duvebäck säger ungefär så här: 

”Vi har så trevligt vid våra träffar a� vi egentligen borde slå ihop våra ban-

ker.” 
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Det var början på det som e� knappt år senare skulle bli Första Sparbanken. 

Före det hade den här diskussionen inte förts. 

 

Sedan +ll din fråga? Vad hände sedan? 

 

Ja, det har jag beskrivit i en tjock bok som heter ”Historien om hur Första 

Sparbanken kom "ll”. Den finns i två exemplar. Jag tog fram den +ll Ber+l 

Sjöstrands 50-årsdag 1988, så Ber+l har e� exemplar och jag e�. Det ser 

sam+digt mer ut än vad det är. Boken inleds med mina dikterade minnen 

från +den från Operakällarmiddagen och fram +ll dess alla beslut var fa�ade 

e� och e� halvt år senare, men resten är dokumenta+on, kopior av PM och 

annat. Mina dikterade minnesanteckningar finns som e� särtryck som gå� 

ut i en liten krets, vår styrelse och direk+onen i Göteborg och Stockholm osv. 

Du får e� exemplar [=kapitel 1 i boken]. 

 

IK: Då behöver du inte berä#a om den nu, för den finns där. 

Ja, det tror jag, men jag tycker du kan ställa ungefär de frågor som du tänkt, 

så kan du själv läsa den sedan. 

 

IK: Jag vet ju a# det var tänkt a# Malmö skulle vara med, men är det sant 

a# dagarna innan det skulle kungöras, så ringer Roland Duvebäck och sä-

ger a# tyvärr, vi kan inte ställa upp? 

Ja, det är sant. Vi skulle ha en träff hos mig här i Göteborg i början av febru-

ari 1982 – närmast för a� finslipa planeringen inför offentliggörandet några 

veckor senare – och det var inför den träffen som Roland ringer och säger 

ungefär: ”Tyvärr det här går inte”. Han berä�ade a� man just hade fört e� 

resonemang i styrelsens presidium i Malmö och i första hand Arne Lundberg, 

som var e� av de tunga namnen i styrelsen i Sparbanken Malmöhus, ansåg 

inte a� en storstadsbankfusion skulle göras. Han menade a� man i första 

hand skulle prioritera en – tydligen pågående – strukturdiskussion bland 

sparbankerna i Skåne. 
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IK: Vad hade hänt med diskussionerna mellan Kronan och Malmö, var de 

före eller e>er era diskussioner? 

Jag kan inte svara på den frågan. Det fördes ständigt en massa diskussioner i 

sparbankssverige om fusioner hit och dit. Jag kan nämna a� samma dag som 

Första Sparbanken-fusionen blev officiell i februari 1982 så talade jag med 

Gösta Karlsson i telefon och han sa något i s+l med: ”Kan du inte bromsa det 

här, vi – det vill säga Länssparbanken Värmland och Göteborg – kan väl gå 

ihop i stället?” 

 

IK: När ringde han sa du? 

Det var nog jag som ringde. Samma morgon som det blev officiellt om jag 

minns rä�. 

 

IK: Det var ju ingen som kände �ll det här, det var mycket hemligt. Inte ens 

Sparbanken Stockholms informa�onschef, Bert Ekengren, kände �ll det 

förrän kvällen innan. 

Nej, det stämmer nog. De som kände +ll det, bortse� från verkställande di-

rektörerna och vice verkställande direktörerna, var ordföranden och vice 

ordföranden i våra tre banker. Vi hade träffats e� antal gånger. Vi, då menar 

jag vi 12. Dessutom kände några få y�erligare personer +ll a� något var på 

gång, några jurister och revisorer. Men en person som Inger Svensson, min 

sekreterare, som annars visste det mesta om vad som skedde i banken, hon 

kände inte +ll vad som var på gång. Jag är övertygad om a� Ber+l och Roland 

hade sina respek+ve organisa+oner i samma grepp. 

 

IK: Bert Ekengren kände inte �ll det? 

Nej, det är jag säker på a� han inte gjorde. Vi var medvetna om vikten av a� 

hålla planerna väldigt hemliga, bland annat av det skälet a� vi på e� +digt 

stadium var överens om a� skulle Sten Walberg, Bankinspek+onens general-

direktör, säga nej, så skulle vi lägga ner projektet. Lars Lindmark, ordförande 

i Stockholm, var gammal bekant +ll Sten Walberg och kände honom väl. Och 

vi visste alla a� skulle han ställa sig på tvären, då kunde inte vi göra någon-
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+ng. Han skulle få informa+onen från oss och kunna ta ställning +ll den opå-

verkad av rykten och annat. Därför var det en nyckelfråga a� vi först lyss-

nade av med honom innan vi informerade en vidare krets. Den 11 februari 

1982 träffade vi Sten Walberg, mindre än två veckor senare offentliggjordes 

fusionen. 

 

IK: Tog ni inte en risk när ni inte hade era styrelser informerade? 

Ordföranden och vice ordföranden hade ju deltagit i förberedelserna. Det vill 

väldigt mycket +ll a� en styrelse går emot ordförande, vice ordförande och 

VD. Vi hade Åke Norling, fd moderatledare i Göteborg och landshövding, och 

vi hade Göran Johansson, starkt socialdemokra+skt namn redan på den +-

den. Och Lars Lindmark, Stockholms ordförande, var oerhört stark i styrel-

sen, det gjorde a� det här var inte något stort risktagande. När vi presente-

rade det för styrelsen i Göteborg tre dagar före presskonferensen – och för 

övrigt sam+digt i Stockholm – så blev det närmast applåder. Det fanns inget 

motstånd i styrelsen i någon av bankerna, bortse� från a� facket i Göteborg 

gick emot. 

 

IK: Vi i föreningen reagerade mot a# inte branschorganisa�onens VD 

kände �ll det förrän presskonferensen. 

Jan Rydh fick informa+onen dagen innan presskonferensen. Torsdagen den 

25 februari var det sammanträde i Sparbankernas Bank. Ber+l Sjöstrand och 

jag hade gjort upp a� vi skulle äta lunch med Jan Rydh på Sparbanken Stock-

holm omedelbart e:er styrelsemötet, vilket vi också gjorde. Jag skriver i 

Historien om hur Första Sparbanken kom "ll a� Jan tog informa+onen ”med 

fa�ning”. Han fick pressmeddelandet och lovade a� genom föreningen dis-

tribuera det via telex +ll i varje fall de större sparbankerna. Dagen därpå, 

fredagen den 26 februari var presskonferensen. 

 

IK: Det var en besvikelse a# inte Malmö kom med? 

Ja det var det. Grundstrukturen innefa�ade alla tre bankerna. Jag tror a� det 

hade blivit väldigt bra och vi hade tagit e� svårintagligt grepp över den fram-

+da strukturförändringen. Men man måste i alla sådana här sammanhang 
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acceptera verkligheten, och verkligheten var den a� en fusion med Malmö 

inte kunde genomföras. Det är lite pikant a� det fak+skt var Roland Duve-

bäck, som jag berä�at om, som fällde de avgörande orden på Operakällaren 

e� år +digare: ”Borde vi inte slå ihop våra banker.” Jag tror a� han då genu-

int menade det, men så blev det inte. Det var synd. Men å andra sidan fanns 

det en del fördelar med det som blev, vi blev två i stället för tre, det kunde 

vara lite mer lä�hanterligt a� sköta de�a. 

 

IK: Genom Bert Ekengren känner jag ju �ll Ber�l Sjöstrands uppfa#ning om 

storstadssparbankerna och dess problem som ju då var helt annorlunda än 

andra sparbankers problem. Jag känner också �ll a# man ifrån Stockholm 

Sparbank sa a# vi är all�d rädda för vad som kan inträffa på Sparbanksför-

eningen, vad man kan hi#a på där, därför det är ingen svårighet a# hands-

kas med sådana gemensamma överenskommelser på landsorten, e# helt 

annat problem a# handskas med det i storstaden. Dessutom vet jag också 

a# man från Stockholm Sparbank all�d upplevde en stor konkurrent i Spar-

bankernas Bank och a# man kanske �ll och med betraktade Sparbankernas 

Bank som den store konkurrenten, �ll exempel när man gick in på fören-

ingssidan, den man hade a# konkurrera med i sådana sammanhang, det 

var i stort se# bara Sparbankernas Bank. Du måste också som VD för Läns-

sparbanken Göteborg ha upplevt de här problemen och jag tror du kan 

formulera det väldigt bra, om de speciella problemen som existerade för 

storstaden och rela�onen �ll Sparbankernas Bank. Du har sagt något om 

Sparbanksföreningen �digare, men det här är en ny fråga, det här med alla 

de överenskommelser som träffades på Sparbanksföreningen och som 

drabbade er. 

Den fråga du drar upp, är en stor och i långa stycken avgörande fråga för 

mycket av vad som ske�, det tror jag man kan säga. Låt mig ta det från bör-

jan. 

 

E� av de första ini+a+ven som togs från sparbankernas ledning när det 

gällde den nya verkställande direktören i Göteborg 1978 var a� jag skulle äta 

lunch med Sven G Svensson och Birger Lönnquist. Denna lunch avåts på 
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Operakällaren – eller möjligen Operaterassen –  någon gång på senvåren 

eller sommaren 1978. Jag kommer forZarande ihåg lunchen e:ersom Sven 

G använde si� stöd och sin starka röst på e� sådant sä� a� det var inte bara 

jag som hörde vad han sa och berä�ade, utan alla som sa� runt omkring.  

 

En av de saker han vid det här +llfället y�rade gjorde mig betänksam. Jag 

hade som jag har sagt +digare inga föruZa�ade meningar, men han sa 

någon+ng i s+l med det a� man borde inte från Länssparbanken Göteborgs 

sida inta samma avoga inställning +ll samarbetet inom sparbanksrörelsen 

som man av hävd hade gjort från Sparbanken Stockholms sida. Jag förstod 

inte rik+gt varför han sa så, kanske var det inte heller så psykologiskt klokt 

e:ersom det gjorde mig intresserad. Det gick inte lång +d förrän jag började 

förstå sambanden tydligare.  

 

Med det kommer vi ganska snabbt in på skälen +ll varför man i alla länder 

med e� sparbanksväsende vid den här +den hade en storstadsproblema+k, 

eller snarare en storbanksproblema+k, e� motsatsförhållande mellan de 

stora sparbankerna och de små och, än tydligare, mellan de stora sparban-

kerna och de centrala organen. De VD-kollegor i andra länders storsparban-

ker som jag så småningom träffade, kunde berä�a i stort se� samma histo-

rier som jag själv kunde berä�a om samarbete inom rörelsen som inte fun-

gerade.  

 

Det i sin tur leder in på de grundläggande frågorna om strukturen, om a� en 

federa+v struktur som inte består av jämstora enheter skapar problem. Hur 

kan man få en organisa+on som sparbanksrörelsen a� fungera bra när den 

största sparbanken är 10 000 gånger större än den minsta sparbanken, det 

var skillnaden mellan Första Sparbanken och Kräklingbo Sparbank? Det är 

givet a� det blir problem. Inte minst blir det problem se� ur den stora spar-

bankens synvinkel, därför den banken upplever många gånger a� de pro-

blem som diskuteras i de centrala organen är inte de problem den själv kän-

ner är de mest centrala. Det är de som genomsni�et sparbanker upplever. 

Den stora sparbanken har exempelvis personella resurser för a� klara av 
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många av de uppgi:er som löses via de centrala organen för genomsni�s-

sparbanken. E� annat problem är det beslutssystem, en bank en röst, som vi 

hade på den +den. Hur kunde det vara a� den stora Första Sparbanken i 

stort se� skulle ha lika mycket, eller lite, a� säga +ll om i de gemensamma 

angelägenheterna som den lilla sparbanken? 

 

Det finns e� systemfel i en federa+v organisa+on av den här arten – och 

konsekvensen blir samarbetsproblem av olika slag. A� dessa sedan i sin 

prak+ska uZormning o:a förbinds med vissa personer, a� det blir en Ber+l 

Sjöstrand eller en Karl-Henrik Petersson som är ”omöjliga”, och som i fråga 

e:er fråga bryter e� annars väl fungerande samarbete, är kanske naturligt 

men a� kri+sera personer är a� skjuta på fel mål. Det är själva systemet som 

leder fram +ll de här problemen. 

 

När det gäller andra delen av din fråga, rela+onen +ll Sparbankernas Bank, 

kan Ber+l Sjöstrand svara bä�re än jag. Men man ska nog inte överdriva 

skärmytslingarna mellan Stockholm Sparbank och Sparbankernas Bank. Vis-

serligen fanns det, precis som du sa, på föreningsområdet, alltså mot +ll ex-

empel LO och TCO, en konkurrenssitua+on. Å andra sidan var det så a� 

Stockholms Sparbanks rörelse – och senare Första Sparbankens Stockholms-

rörelse – och Sparbankernas Banks inte alls konkurrerande på privatsidan 

och knappast på mindre och medelstora företag, trots allt sparbankens hu-

vudmarknader. Det var mycket tal om konkurrens men mindre substans i 

talet när man granskar förhållandena närmare. Dessutom hade Ber+l Sjö-

strand god insyn i Sparbankernas Bank, sa� i styrelsen och kreditkommi�én 

och hade, tror jag, goda rela+oner +ll Birger Lönnquist. Det är mi� intryck a� 

de två fungerade bra +llsammans och respekterade varandra. 

 

De stora och grundläggande frågorna, de som gav upphov +ll den typ av 

motsatsförhållande mellan sparbankerna och Sparbanken Stockholm som 

man hörde talas om, gällde nog i första hand Sparbanksföreningen och vad 

den stod för. Återigen, i grunden låg problemen i den federa+va strukturen. 

Jag antar a� det var lite av det som Sven G Svensson hade i baktanke när 

han sa som han gjorde +ll mig på Operakällaren.  
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Gunnar Ojde min företrädare som VD i Göteborg, som jag respekterar på 

många sä�, var en övertygad centralist. Han ansåg, bildligt talat, a� allt go� 

kom från Sparbanksföreningen och andra centrala organ. Det var en inställ-

ning som skapade en slags märklig e:ergivenhet mot föreningen och letargi i 

den egna organisa+onen. Alla nya produkter, alla ini+a+v skulle komma från 

Stockholm. När jag började i Länssparbanken Göteborg 1978 så upptäckte 

jag a� i stort se� alla hans närmaste medarbetare ansåg a� det var en fel-

ak+g ståndpunkt. De sa +ll mig: Se nu +ll a� du inte hamnar i den här situ-

a+onen, för den har fört oss alldeles fel. A� okri+skt acceptera allt vad som 

sägs från föreningens sida, det har le� oss i fördärvet. Det var inte så a� jag 

lät mig styras av den typen av synpunkter från medarbetarna, jag kom 

ganska snabbt underfund om problemen som jag redan beskrivit mångordigt 

i vårt samtal. Jag såg a� här fanns en storstadsproblema+k och det var ju det 

som gjorde a� de här tre bankerna fann varandra. 

 

IK: Men du hade en nära medarbetare i Bosse Lönn som ju var en Gunnar 

Ojde-man och som vi på föreningen hade mycket samarbete med. Alltså 

min inställning, och som jag jobbade e>er, var den a# föreningens uppgi> 

är ömsesidig, nämligen vi ska ta upp bra idéer från sparbankerna och för-

söka göra något av dem. De bra idéerna ska vi alltså sprida. Jag vet a# vi 

fick väldigt mycket just ifrån Bosse. 

Så småningom blev ju Bosse Lönn chef för privatsidan i banken. Det tedde 

sig naturligt, jag hade absolut inget a� invända mot de�a, a� han fick före-

träda oss och kunde överlämna den kunskap vi hade på privatsidan +ll före-

ningen. Vi var ganska generösa med a� ställa upp med vårt kunnande om 

privatmarknaden. Då var det Bosse den som företrädde oss. 

 

IK: Du missförstod mig lite. Jag menar a# Bosse Lönn också var en person 

som var föreningsintresserad. 

Ja, det är tänkbart. Det tror jag nog a� han var. Det fanns också i Stockholm 

sådana personer. 
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IK: Vad betydde Bosse Lönn för banken? 

Han betydde inte mer än de andra i ledningen, det tycker jag inte man kan 

säga. Jag hade ju fler medarbetare, om vi talar om Göteborg, som varit med 

länge och som har ha: tunga posi+oner under många år. Hans Andreasson 

+ll exempel på administra+va sidan och Bo Jerhamre på personalsidan. Alla 

tre har varit med sedan Gunnar Ojdes +d med de +llhörde så a� säga den 

nya genera+onen. De tyngsta i Länssparbanken Göteborgs ledning hade av 

olika skäl försvunnit +digare – Evert Tornberg, Rune Kris+ansson och Allan 

Bäverhag. De var ju de tunga när jag kom in, medan Bo Lönn, Hans Andreas-

son och Bo Jerhamre var de juniora. 

 

IK: Alla namn du nämnt, är ju sådana man känner igen. 

Ja det förstår jag. Men jag tycker inte jag vill framhålla Bo Lönn mer än andra 

i de här sammanhangen. Bosse och jag jobbade ju ihop alla år, han var duk+g 

på privatsidan. Det är ungefär vad jag kan säga.  

 

Det kanske i din fråga kan finnas någon slags antydan om a� vi inte var ense 

i Göteborgs ledning om hur samarbetet med föreningen skulle se ut. På den 

punkten kan beskedet bli kristallklart – det har jag knappast aldrig upplevt. 

Visst, jag vet a� några i direk+onen tyckte a� det var tveksamt a� jag läm-

nade Sparbanksföreningens styrelse i början av 1980-talet. Det är det enda 

+llfälle jag kan påminna mig a� det fanns någon avvikande synpunkt i samar-

betsfrågan från direk+onens sida. Å andra sidan hade jag styrelseordföran-

dens backing på mi� beslut a� lämna. 

 

IK: Du nämnde a# Gösta Karlsson undrade om det inte går a# göra det här 

med Första Sparbanken om intet och i stället fusionera med några väst-

svenska sparbanker. Var det några andra fusionsdiskussioner som pågick 

under din första �d? 

Det pågick ju ständiga så kallade strukturdiskussioner och sparbanksstruk-

turen var tema på olika sparbankskonferenser. Men konkreta fusionsdiskuss-

ioner kan jag inte påminna mig a� vi förde annat än när man träffades, +ll 
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exempel på Västra Sveriges presidiekonferenser, då kom diskussionen upp 

a� vi borde göra någon+ng. Mer konkret än så blev det aldrig. Jag upplevde 

det frustrerande. Jag är mycket mera av typen som säger a� nu tar vi tag i 

frågan och gör något påtagligt. Därför var det här a� prata med Ber+l Sjö-

strand mer givande. Det var min typ av person, då hände det saker.  

 

För övrigt var det vid en Västra Sverige-presidiekonferens i Danmark som jag 

fick klart för mig hur en fusion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö 

skulle kunna göras. Det beskrevs för oss a� någon av de stora danska spar-

bankerna, jag har glömt vilken, hade gjort en så kallad hoppande fusion, det 

vill säga utan a� det geografiska verksamhetsområdet hängde ihop. På nå-

gon sä� slog det mig, varför gör vi inte så i Sverige. Jag var med andra ord 

mentalt förberedd när Roland Duvebäck fällde de, i mi� tycke, bevingade 

orden – ”varför slår vi inte ihop våra banker” – på Operakällaren våren 1981. 

Första Sparbanken som konstruk+on tog ju många med överraskning, så kan 

man bara inte göra, utan liten bank går upp i lite större bank och de har all+d 

gränsat +ll varandra. 

 

IK: Blev Första Sparbanken det du hade tänkt dig? 

Ja, det tycker jag. Jag blev aldrig besviken på Första Sparbanken. Man kan se 

frågan på åtminstone två sä�. Den första frågan man kan ställa sig är: Blev 

Första Sparbanken en organisa+on som fungerade och åstadkom det vi hade 

tänkt oss och det vi sa från början? Den andra frågan är: Blev Första Spar-

banken en katalyserande faktor i sparbanksrörelsens strukturutveckling? Jag 

tycker a� svaret på båda frågorna är ja.  

 

När det gäller den första delen så vet jag inte hur väl orienterad du är, men 

sanningen är ändå den a� Första Sparbanken låg mycket långt fram i si� 

marknadstänkande och vi tog konkreta ini+a+v på marknaden, allt från 

Ak+eshop +ll Telefonbank, båda var vi först med i Sverige. Jag hörde förres-

ten a� Telefonbanken inom Sparbanken Sverige, som för övrigt leds av en 

gammal Första Sparbankare, idag får 500 nya kunder om dagen. Vi tog en 

massa ini+a+v som gjorde a� marknadsmässigt så blev vi kända för a� vara 
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innova+va. Richard Normann kallade Första Sparbanken för ”Sveriges kanske 

mest innova+va bank”.  

 

Mycket gällde privatsidan men vi hade en enorm fart också på företagssidan 

mot slutet av 80-talet både i Stockholm och Göteborg. Divisionaliseringen, 

uppdelningen i en privatsida och en företagssida, hade skapat en oerhörd 

dynamik, inte minst på företagssidan. Det blev för mycket fart, det gick för 

fort. Det är en av de saker jag kan kri+seras för. Det andra är a� jag inte tog 

tag i kostnadssidan +llräckligt, vi borde ha stramat åt kostnaderna hårdare. I 

dag lever vi i den världen a� man säger upp bankanställda. Det var en otänk-

bar tanke så sent som 1990, det gjorde bara inte en bank. Med facit i hand är 

det ändå något som jag borde ha gjort. Men i grova drag är jag utomordent-

ligt nöjd med Första Sparbanken. Vi skaffade oss respekt på marknaden. Jag 

har många bevis på det, när det gäller Göteborg i alla fall, från kollegor på 

affärsbankssidan. 

 

När det gäller den andra frågan kan man ju svårligen bortse från a� +llkoms-

ten av Första Sparbanken ledde +ll en slags revolu+on i sparbanks-sverige. 

Fusionen rörde om i grytan. Jag kommer ihåg hur vi hade delat upp oss – jag 

och Evert Tornberg – för a� ringa runt och informera några av våra väst-

svenska kollegor om fusionen någon dag innan den blev officiell och hur de 

jag talade med reagerade. Vilken chockverkan Första Sparbankens +llkomst 

hade i den svenska sparbanksvärlden. Så jag antar a� fusionen fungerade 

som e� slags ferment. Det ledde så småningom +ll a� vi fick Alfa, Nya och 

andra grupperingar. Även om det tog nästan 10 år +ll det vi har i dag, ”både-

och”-strukturen, så var Första Sparbanken antagligen första steget på en 

nödvändig mellanfas för a� komma dithän. 

 

IK: Ja det skulle jag tro är den slutsats man kommer �ll. Det var du som 

startade hela den här diskussionen, hade inte du kommit då så hade inte 

den diskussionen börjat vid den �dpunkten i varje fall. 

Sam+digt får man ju aldrig övervärdera sig själv. Historien har sin gång. Det 

kommer mig a� tänka på årsmötet 1986. Hur förnu:igt var det a� vara så 
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dis+nkt som jag var. Var det klokt eller oklokt a� så tydligt ta ställning för 

ak+ebolagsfrågan? Har det påskyndat eller har det fördröjt en oundviklig 

strukturprocess? För mig var det enkelt, jag hade jobbat mig fram +ll en 

ståndpunkt, det var bra om sparbankerna fick den legala möjligheten a� 

konvertera +ll ak+ebolag. Och då skulle jag säga det. Så fungerar jag som 

person. A� sedan reak+onen blev kompakt nega+v, det tog mig som sagt 

med överraskning, men frågan är: fördröjde det eller möjligen försvårade 

det +llkomsten av det som jag då ville åstadkomma? 

 

IK: Jag tror a# det påskyndade. Även om man då var så energisk i sin argu-

menta�on mot, så sa#e ju det under alla omständigheter igång en tanke-

process. 

Ja, det gjorde det säkert. Jag föraktade, som jag har sagt +digare, det här 

sä�et a� reagera. Man kan acceptera a� det kommer en spontan reak+on 

vid si�ande bord som är känslomässig, men man kan inte acceptera a� man 

inte möter e� allvarligt menat och genomarbetat förslag med sakliga motar-

gument. ”Du har fel på grund av det och det här och det här.” Det fanns ju 

över huvudtaget ingen+ng sådant. På den punkten bär Jan Rydh det tunga 

ansvaret, det har jag redan sagt. 

 

IK: Nu kommer jag a# säga något jag inte kan stå för, men jag tror a# det 

var så a# många av de anföranden som hölls mot dig i Östersund, var för-

beredda. 

Ja, det är inte uteslutet. Det skulle i så fall ha varit i linje med Jan Rydhs 

”poli+ska” sä� a� arbeta, poli+ker arbetar ju så. Om man misstänker a� 

någon kommer a� säga någon+ng som inte är bra eller i linje med de egna 

intressena, ja då måste vi ha någon som går upp och argumenterar mot. 

 

IK: Han visste ju vad du skulle säga. 

Huvudlinjen ja, men kanske inte a� jag skulle vara så dis+nkt. A� så pass 

begåvade, väl orienterade och ekonomiskt kunniga personer kunde gå ut 

och låsa fast sig i en ”aldrig-i-livet-ak+ebolag”-posi+on som man gjorde vid 

årsmötet i Östersund, du nämner Håkan Tidlund och Göran Collert, det är för 
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mig obegripligt. Man visste ju bland annat a� i andra länder pågick den 

här diskussionen om sparbankernas företagsform. Det fanns kända spar-

banksföreträdare i närliggande länder som tyckte precis som jag. Jag vet 

a� någon av dem som var närvarande i Östersund kom fram +ll mig, möj-

ligen var det Lars Eskesen från Danmark, och sa: Du har helt rä�. Andra 

kunde se och bejaka den utveckling som var på gång, men de ledande 

företrädarna i Sverige kunde inte göra det och de�a gjorde mig besviken. 

 

IK: Var det ingen som kom fram e>eråt och sa a# de tyckte det var bra? 

Nej, inte i Östersund, i varje fall inte som jag kommer ihåg.  

 

IK: Du har talat om a# du hade stort utbyte av dina diskussioner med 

Ber�l Sjöstrand. Du har talat om Roland Duvebäck i det här samman-

hanget också, men du måste ju ha pratat med en massa andra personer 

i de här frågorna. Bernt Gröön �ll exempel, vad pratade du med honom 

om? 

Rent allmänt är det en självklarhet a� jag hade kontakter med väldigt 

många av mina VD-kollegor, men det är också rik+gt a� säga, a� de som 

jag i första hand pratade strukturfrågor med var Ber+l Sjöstrand och Rol-

and Duvebäck – och, inte a� förglömma, Göran Johansson. Jag hade stort 

utbyte av Göran Johansson som samtalspartner i ak+ebolagsfrågan. Han 

är idealisk som styrelseledamot, han tar sig +d för a� sä�a sig in i en 

fråga, väger för och emot och tar däre:er ställning och då kan man all+d 

lita på a� den ståndpunkten håller han fast vid oavse�, bildligt talat, om 

så kungen skulle tycka annorlunda. 

 

När det gäller de övriga sparbanksledarna så var det o:ast i samband 

med träffar av olika slag, det kunde vara i Sparbankernas Banks styrelse-

sammanhang, det kunde vara på någon av de presidiekonferenser som 

hölls eller i samband med något av föreningens arrangemang, det var där 

och särskilt vid de många +llfällen +ll social samvaro som dessa övningar 

all+d gav utrymme för som vi kunde talas vid. Då har jag naturligtvis pra-



208 

 

tat med alla de du nämner, med Bernt Gröön, Göran Collert, Gösta Karlsson, 

Bengt Skoglund och andra, under årens lopp i stort se� med varenda en. 

 

IK: Håkan Tidlund? 

Det beror lite på när vi är i +den. Håkan var visserligen med på e� +digt sta-

dium i Sparbanken Skaraborg, jag tror redan i början av 80-talet. Han och 

Bengt Skoglund var parhästar och det gjorde a� där fanns en indirekt kon-

takt inom ramen för samarbetet i Västsverige. Men det var Bengt som jag i 

första hand träffade. Mot slutet av 80-talet hade jag emeller+d en del med 

Håkan a� göra, bland annat i datasammanhang. Det fungerade bra. Däremot 

tror jag inte a� vi pratade särskilt mycket strukturfrågor. En annan person 

jag vill nämna är Birger Lönnquist, återigen jag uppska�ade Birger Lönnquist 

väldigt mycket. Jag pratade gärna med honom. Men även här blev det sällan 

strukturdiskussioner, kanske upplevde jag Birger som allZör nära bunden +ll 

den etablerade strukturuppfa�ningen. 

 

IK: Jag försöker få fram e# nätverk. 

Nätverket är i stort se� de personer som jag har nämnt. Men återigen, det 

var inte så a� jag ringde upp dem och pratade struktur. Det var som jag har 

sagt så många gånger informella kontakter när vi träffades i sociala samman-

hang. Ju senare det blev på kvällen, ju mer grogg som druckits, desto frisprå-

kigare blev diskussionen. Det blev naturligtvis inga särskilt djupa och analy-

+ska samtal. Men det var vid sådana +llfällen som jag förstod a� jag hade 

stöd från en betydligt vidare krets än vad den officiella bilden gav intryck av. 

 

IK: Hade du aldrig några intellektuella samtal med Jan Rydh? 

Nej, det kan jag inte påstå. Jag hade väldigt svårt med en sådan person som 

Jan Rydh med sin, som jag tycker, ideologiserande aDtyd. Jag har lä�are 

med personer som har mer analy+sk läggning, +ll exempel Ber+l Sjöstrand. 

Det kanske Jan också har men jag känner honom inte i den kapaciteten. När 

jag +�ar på de ar+klar som jag har skrivit i +dningen Sparbankerna är de 

nästan alla ganska analy+ska och tar utgångspunkt i en handfast fråga. De 

kan handla om sparbankernas lönsamhet eller om grundfondsbevis. I de fall 
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Jan Rydh kommenterat dem är hans svar lika säkert ideologiska. E� exempel 

är hans svar på min ”idédeba�-behövs”-ar+kel hösten 1987. 

 

En fråga vi inte diskuterat men som jag drev väldigt hårt inom Första Spar-

banken och som syntes också en hel del utåt – jag skrev om det i Sparban-

kerna bland annat – var avgi:sfrågan. Det var en fråga som jag la ner väldigt 

mycket energi på under några år e:er 1985. Jag försökte tala om för min 

egen styrelse och andra a� vi i bankerna – och inte minst i sparbankerna – 

inte kan ha en oerhört stor grupp hushållskunder, i själva verket en majoritet 

av lönekunderna, som kostar bankerna pengar, vi måste ändra prissä�ning-

en. Jag stångade min panna blodig, jag fick aldrig styrelsen i Första Sparban-

ken a� ta e� radikalt beslut i prissä�ningsfrågan. Jag säger det inte för a� få 

poäng men i dag håller vi precis på a� få den modell som bland annat vi skis-

sade på då. Sparbankernas nya prismodell är i linje med vad jag tyckte a� 

Första Sparbanken skulle införa 1986/87. Det går a� kontrollera via styrelse-

protokoll och annat. 

 

IK: Du får rä# på alla punkter �ll slut. 

På 60-talet kom löneutbetalningarna. Det blev modernt i mi�en av 60-talet 

a� bankerna skulle ackvirera lönekunder. Jag jobbade då i Sundsvallsbanken 

åt Jan Wallander som hans assistent. I min och min företrädares – Bo Dam-

bergs – roll låg då bland annat a� räkna fram lönsamheten på lönekonton. Vi 

kunde konstatera mycket snabbt a� det var omöjligt a� få den genomsni�-

liga lönekunden lönsam. Jan Wallander drog den korrekta slutsatsen och sa: 

Vi tar inga lönekunder genom a� ak+vt agera på marknaden och där las en 

grund +ll varför den gamla Sundsvallsbanken blev Sveriges lönsammaste 

bank. Banken samlade inte på sig mängder av nya lönekunder utan lät i stäl-

let Handelsbanken, ”Sveriges största sparbank” som den då kallades i Norr-

land, ta dessa kunder, i varje fall i Sundsvallsregionen.  

 

Jag var påverkad av den här erfarenheten. Vi gjorde under 1986 och 1987 

mängder av nya beräkningar inom Första Sparbanken och fann a� skulle vi 

tackla problemet med lönekundskollek+vets olönsamhet var vi tvungna a� 
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få transak+onsavgi:er eller andra avgi:er. Andra gjorde givetvis samma 

kalkyler och det ledde fram +ll den så kallade avgi:sdeba�en som du kom-

mer ihåg. Det var poli+skt infekterat +ll tusen. Jag deltog någon gång i en 

paneldeba� som blev väldigt poli+serad. Till och med Ingvar Carlsson gick ut 

och u�alade sig om det orä�mä+ga med avgi:er. Men i grunden var det rä� 

tänkt. 

 

IK: Hugo Caneman [legendarisk VD för sparbanken i Stockholm under 1960-

talet], och sedermera också Ber�l Sjöstrand hade ju den inställningen a# 

man skulle försöka a# gripa kunderna vid de �llfällen då de verkligen fick 

pengar, arvsski>en �ll exempel. 

Det är möjligt, det kan jag inte bedöma. Man kan kri+sera Sparbanken Stock-

holm för a� man inte tog lönekunderna som kollek+v men det var lönsam-

hetsmässigt korrekt. 

 

IK: Kortsik�gt? 

Ja, kortsik+gt, men å andra sidan tog det ju decennier innan lönekundsaffä-

ren blev lönsam om den nu är det ens i mi�en av 1990-talet, det vet jag inte. 

Jag räknade ut a� sparbankerna i slutet av 80-talet förlorade 1 miljard om 

året på lönekunderna och det tror jag inte var mycket fel. 

 

IK: En annan person, P-G Nyberg? 

P-G hade jag inte särskilt mycket kontakt med även om vi var lika gamla och 

+llhörde samma VD-genera+on. Av de nämnda var det P-G jag hade minst 

kontakt med. 

 

IK: Johan Lybeck, hade du kontakter med honom? 

Ja, det har jag +digare nämnt. Vi hade mest kontakt under åren e:er 1986 

när han var anställd i Sparbankernas Bank. Jag kände honom från Göteborg, 

men inte särskilt väl. Det var när han kom in i sparbankeriet som vi skrev 

några ar+klar +llsammans. Vi hade också en omfa�ande brevväxling i struk-

turfrågan, opublicerad vilket säkert är bäst. 
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Kapitel 6 

Om hur det går �ll a# bli 

av med en bankledning 

trots a# styrelsen inte vill 
Minnesanteckningar från händelseutvecklingen i Första 

Sparbanken våren 1991 
 

 

Under hösten 1990 kom de första tecknen på a� en finanskris var i antå-

gande i Sverige. Den 24 september 1990, ”den svarta måndagen”, utsa�es 

finansbolaget Nyckeln för en ”run”. Problemen spreds sig snabbt under hös-

ten också "ll bankerna. I början av 1991 stod det klart a� många svenska 

banker skulle tvingas redovisa stora krediIörluster. Det gällde även Första 

Sparbanken. Så småningom presenterade Första Sparbanken e� bokslut för 

1990 som för koncernen visade en förlust på 300 miljoner.  
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Det följande är mina minnesanteckningar från perioden från mars "ll maj 

1991. Det var under den perioden det stod klart a� Bankinspek"onen hade 

synpunkter på om bankens verkställande ledning, Ber"l Sjöstrand och jag 

själv, kunde si�a kvar med tanke på de stora problemen. Det var naturligtvis 

för en "llsynsmyndighet högst legi"mt a� ifrågasä�a ledningen i en så extra-

ordinär situa"on som rådde. Det hade man dessutom redan gjort mot led-

ningen och styrelsen i vissa andra banker, mest spektakulärt mot Nordban-

ken där VD:n och styrelseordföranden hade tvingats lämna. 

 

Det är det här maktspelet mellan myndigheten och bankens styrelse som 

anteckningarna beskriver. De är dikterade på band i omedelbar anslutning 

"ll de händelser som beskrivs. De korrigeringar som är gjorda är enbart av 

redigeringsteknisk art, framför allt har upprepningar tagits bort. Anteckning-

arna är inte "digare publicerade. 

 

Det blir en fascinerande berä�else, inte bara för oss som var inblandade och 

som detaljrikt påminns om vad som skedde, utan kanske också för den som 

vill på djupet förstå e� vik"gt skeende i sparbankernas historia. För det här 

var inte bara en händelseutveckling som berörde Första Sparbanken. Lite 

från sidan beskrivs i anteckningarna också maktspelet kring Sparbanksgrup-

pen. 

 

Bara för a� undvika alla missförstånd. Det var alldeles rä� av Bankin-

spek"onen a� medverka "ll a� jag själv, och Ber"l Sjöstrand, tvingades 

lämna ledningen för Första Sparbanken. Det måste, alldeles bortse� från 

ansvarsfrågan, "ll nya kra*er när e� företag drabbas av stora problem. Det 

som var tveksamt var a� göra det mot styrelsens önskan. Det är trots allt 

styrelsen, inte en myndighet, som "ll- och avsä�er verkställande direktörer. 
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Om hur det går �ll a% bli av med en bankledning 

trots a% styrelsen inte vill 

Ansvarsfrågan aktualiseras första gången 

(dikterat söndagen den 17 mars 1991) 

 

Den första kontakten från Bankinspek+onens (BI:s) sida under 1991 togs 

någon av de första dagarna i januari. Jag var inte på plats och Inger Svensson 

[min sekreterare] tog emot beskedet a� BI ville ha ledningens bedömning av 

beräknade krediZörluster för 1990 i form av en preliminär sammanställning. 

Det intryck jag fick var a� BI gjorde en sådan enkät +ll alla stora banker. 

Sammanställningen skulle vara BI +llhanda måndagen den 7 januari. Jag 

skickade in sammanställningen som slutade på 676 mkr, vilket, med tanke på 

a� bokslutsarbetet ännu inte hade börjat på allvar, jag rundade av +ll a� 

Första Sparbankens krediZörluster för 1990 beräknades bli 700 mkr. 

 

Några dagar däre:er ringde Anders Sahlén [BI:s generaldirektör] upp Ber+l 

Sjöstrand och bad om e� sammanträffande med Ber+l och mig på BI. Enligt 

mina noteringar var det måndagen den 14 januari. Vi träffade Anders Sahlén, 

Mats Josefsson och Lars Erik Rosberg [de två senare ledande tjänstemän vid 

BI]. Diskussionen fördes i lågmäld ton. Det fanns i de kommentarer som fäll-

des från Anders Sahléns sida en viss rädsla för marknadens reak+on på a� 

Första Sparbanken skulle visa förlust. Det stod nämligen vid den här +dpunk-

ten klart a� på koncernnivå skulle banken komma a� visa minussiffror. För 

moderbolaget – banken – var det mera oklart. Men vi låg mycket nära e� 

nollresultat. Det ställdes e� antal frågor – i första hand från Mats Josefssons 

sida – kring några av de engagemang som vi inte hade reserverat för, bland 

annat Allhus, men sammantaget var det e� samtal utan övertoner. Det be-

slut som BI redan hade tagit, en praxis i en situa+on med höga krediZörlus-

ter, a� ge BI:s egna revisorer i banken (Åke Åkerblom och Sven Lindström) 

uppdraget a� granska gjorda reserveringar, fick vi besked om. Revisorernas 
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rapport skulle föreligga den 15 februari, anpassat +ll a� Första Sparbanken 

hade styrelsesammanträde den 19 februari, det sammanträde som vi räk-

nade med skulle vara bokslutssammanträde. 

 

BI-revisorernas arbete drogs mer eller mindre omgående igång och de arbe-

tade i prak+ken parallellt med de ordinarie revisorerna. Jag träffade i e� 

sammanhang i lunchrummet i Stockholm – förmodligen i mi�en av vecka 5 – 

bland annat Åke Åkerblom. Jag förstod a� BI-revisorerna sökte informa+on 

om vilka åtgärder som bankens ledning hade vidtagit med anledning av kre-

diZörlusterna. Jag berä�ade helt kort om vad som är på gång och på basis av 

samtalet gjorde jag en sammanställning av de olika åtgärder som styrelsen 

och direk+onen tagit ställning +ll. 

 

Av allt a� döma fick den dokumenta+onen en viss betydelse för BI-

revisorernas slutliga formuleringar. Det anges +ll exempel i skrivelsen a� de 

synpunkter på ru+ner och beslutsordningar som revisorerna hade, också 

hade +llgodose�s i direk+ven för den utredning som direk+onen hade beslu-

tat om vid si� sammanträde den 11 januari. Det prak+ska resultatet av BI-

revisorernas arbete blev a� bankens samlade krediZörluster (konstaterade 

förluster samt befarade krediZörluster) i bokslutet hamnade på 778,5 mkr. I 

allt väsentligt handlade skillnaden mot de 700 mkr som jag +digare hade 

räknat med om en uppräkning av reserveringsbehoven för Obligen+a-

engagemanget som nu svarade för ca 300 mkr av totalförlusterna. 

 

Jag talade vid något +llfälle i början av februari med Lars Erik Rosberg och 

fick klart för mig a� han då höll på a� formulera en remisskrivelse, det vill 

säga BI-revisorernas promemoria skulle på sedvanligt sä� skickas +ll Första 

Sparbankens styrelse för synpunkter. Så småningom kom remisskrivelsen, 

försik+gt och vänligt formulerad, med fem mer konkreta frågor. 

 

Parallellt med de�a pågick bokslutsarbetet. Det slutliga resultatet för ban-

ken kom a� bli - 99 mkr. För koncernen uppgick krediZörlusterna +ll ca 980. 

mkr och resultatet +ll - 300 mkr. 
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Jag hade sportlov i hemmet veckan 11-15 februari. Det var emeller+d en 

vecka med mycket arbete genom a� jag lade grunden +ll den nya organi-

sa+on som skulle presenteras vid styrelsens sammanträde veckan därpå – 

+sdagen den 19 februari. Jag ägnade stor +d under veckan åt a� tala med 

berörda medarbetare som besökte mig på Överåsgatan. Familjen i övrigt var 

i Stockholm. 

 

Tidigt på torsdagsmorgonen, 14 februari, ringde Bo Lönn och sa a� han sent 

föregående kväll, vid elva+den, blivit uppringd av en Expressen-journalist 

som ville få bekrä:at a� Ber+l Sjöstrand skulle tvingas lämna banken +ll följd 

av de stora krediZörlusterna genom a� BI ställde det kravet. Bosse Lönn 

förnekade – med all rä� – kännedom om det ryktet. Jag i min tur ringde 

omedelbart upp Ber+l och berä�ade det jag hade hört. E:er diverse turer 

(då Ber+l bland annat ringde upp Bo Lönn och undrade varför han själv inte 

hade få� den informa+onen direkt) tog Ber+l Sjöstrand kontakt med Anders 

Sahlén för a� få klarhet i om ryktet hade någon substans. Enligt Ber+l hade 

Anders Sahlén varit mycket tydlig. Det har inte ställts några sådana krav från 

BI:s sida. Han hade också sagt a� skulle någon journalist fråga honom skulle 

han bekrä:a a� några sådana krav inte fanns. 

 

Inför styrelsesammanträdet den 19 februari ringde jag upp Anders Sahlén. 

Jag ville få klartecken för a� i styrelsen kunna ta upp 1990 års bokslut utan 

a� det dessförinnan hade – som kutymen är – presenterats för BI:s ledning. 

Anders hade förståelse för a� vi hamnat i en svår +dssits. Bokslutsarbetet 

var i prak+ken åtminstone två veckor försenat. Vi kom överens om a� pre-

senta+onen istället skulle ske dagen e:er styrelsesammanträdet.  

 

Det skedde således på morgonen onsdagen den 20 februari inför Anders 

Sahlén, Mats Josefsson och y�erligare en handläggare. Från vår sida deltog, 

förutom jag själv, också Kjell Lindqvist. Också vid de�a +llfälle fördes samta-

let lågmält. Jag passade på a� informera om det ”le�er of intent” angående 

Första Sparbankens övertagande av Sparbanken Östra Sörmland (Södertälje) 
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som vi just hade tecknat med Nya Sparbanken. Anders Sahlén var posi+v +ll 

strukturförändringen och lovade en snabb handläggning av frågan från in-

spek+onens sida. 

 

Samma dag skulle bokslutsmeddelandet skickas ut. Det var en känslig oper-

a+on både vad gäller hur bokslutsmeddelandet formulerades och +dpunkt 

för när det skulle skickas ut. En av de knäckfrågor vi hade a� ta ställning +ll 

var om pressmeddelandet skulle avse moderbolaget enbart eller koncernen. 

Vi enades om a� bokslutsmeddelandet skulle avse banken, dock med några 

skrivningar som gjorde klart a� vi inte undanhöll krediZörlusterna i do�er-

bolagen. Tidpunkten för utskicket hade vi valt med tanke på a� Nordbanken 

skulle gå ut samma dag, och med all säkerhet komma a� dominera publicite-

ten. Vi skickade ut pressmeddelandet på e:ermiddagen omkring 16.00 +ll TT 

och med bud +ll de största och mest intressanta +dningarna. Vi lyckades 

över förväntan med denna opera+on. I flera dagar hade +dningarna och TV 

pratat om bankernas krediZörluster. Så +ll exempel hade +sdagen den 19 

februari SE-bankens resultat kommit med mycket stora krediZörluster. Det 

talades också om den lilla sparbanken i Tomelilla som på en utlåning på un-

der 1 000 mkr gjort krediZörluster på 250 mkr. 

 

När publiciteten kom den 21 februari ”försvann” Första Sparbankens bokslut 

mer eller mindre. Vi hade befarat en reak+on från kundernas sida men den 

uteblev helt. Vi kunde konstatera a� vi i stort se� hade gjort allt rä� i publi-

citetsfrågan.  

 

Remissen från BI avseende revisorernas skrivelse tvingade styrelsen +ll e� 

extra sammanträde den 27 februari (på grund av a� Åke Norling skulle resa 

utomlands och inte skulle vara +llbaka före den 6 mars då svaret på skrivel-

sen skulle vara BI +llhanda). Jag utarbetade förslaget +ll svar som styrelsen 

accepterade e:er en bra diskussion och en del kloka synpunkter. Vid det 

extra sammanträdet togs också beslutet om den nya organisa+onen. 
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Under e� antal månader hade det i Sparbanksgruppens (SGAB:s) ledning 

pågå� en diskussion om Ber+l Sjöstrands fram+d. Jag tror a� frågan först 

togs upp någon gång i november 1990 då Bernt Gröön [SGAB:s VD] ställde 

frågan +ll mig och övriga i SGAB:s ”koncernledning” om det inte vore tänk-

bart a� Ber+l Sjöstrand tog ansvaret för S+:elsen För Sparande och Utveckl-

ing (SFAB) när nu Jan Rydh hade blivit landshövding i Västerås.  SFAB:s hu-

vuduppgi: skulle vara a� äga de bolag som sedan gammalt fanns knutna +ll 

Svenska Sparbanksföreningens investmentbolagskoncern. Om e� sådant 

upplägg var tänkbart skulle det komma a� underlä�a en del av de föränd-

ringar som måste bli följden av SGAB:s bildande inklusive en samordning av 

Första Sparbankens do�erbolag med gruppens do�erbolag. Jag var för min 

del posi+v. Jag hade i takt med a� krediZörlusterna växte i banken inse� a� 

den nuvarande arbetsfördelningen mellan Ber+l Sjöstrand och mig – inklu-

sive Ber+l som ordförande i kreditdirek+onen – inte var bra (vilket inte på 

något sä� var en kri+k mot Ber+ls förmåga a� fa�a kreditbeslut).  

 

Den här diskussionen fördes på "halvfart" under några månader. Jag frågade 

vid något +llfälle under hösten Bernt Gröön om han hade tagit upp frågan 

med Ber+l men det hade han inte. Det gjordes först – om jag kommer ihåg 

det rä� – någon gång i början av 1991. Bernt Gröön och Ber+l Sjöstrand har 

ha: åtminstone två diskussioner i frågan. Vid den senaste (någon gång i bör-

jan av mars 1991) hade Ber+l visat e� posi+vt intresse enligt Bernt Gröön. 

Jag informerade Bernt om vad Anders Sahlén hade sagt +ll Ber+l Sjöstrand i 

ansvarsfrågan och Bernts kommentar är – i perspek+v – intressant: "Jag 

hade hoppats a� Anders Sahlén skulle ge Ber+l Sjöstrand en vink om a� han 

borde ta den möjlighet som öppnar sig.” 

 

Onsdagen den 13 mars skedde något. Pusselbitarna låter sig möjligen läggas 

ihop +ll en helhet. För egen del började det med a� jag talade per telefon 

med Bernt Gröön (apropå den heldag som vi hade ha: +llsammans den 12 

mars om samarbetet Första Sparbanken/Sparbankernas Bank). Bernt tog än 
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en gång upp frågan om Ber+l och SFAB och frågade om jag hade hört någon-

+ng. Jag sa sanningsenligt a� jag inte visste mera än vad jag hade sagt +di-

gare. Bernt sade någon+ng i s+l med a� han trodde a� det trots allt finns en 

öppning a� åstadkomma någon+ng. "Jag arbetar med frågan.”  

 

Den andra pusselbiten kom när jag vid lunch+d på onsdagen per telefon ta-

lade med Ber+l Sjöstrand. Han berä�ade då a� han samma dag hade ha: e� 

samtal per telefon (som jag fa�ade det) med Anders Sahlén om Första Fi-

nans och Roger Torkelsson. Anders Sahlén hade gjort klart a� man från BI:s 

sida hade svårt a� se hur Roger Torkelsson skulle kunna si�a kvar som VD. 

Det hade emeller+d – enligt Ber+l – inte varit något hårt ställningstagande. 

Han hade talat om a� det bör väl kunna gå a� ordna något jobb åt Roger 

Torkelsson inom koncernen. 

 

Ber+l Sjöstrand skulle senare samma dag åka +ll Göteborg för a� leda e� 

EG-seminarium för kunder och andra. E� par dagar senare fick jag via Roger 

Torkelsson, som i sin tur hade få� informa+onen från Bengt Fogelfors, y�er-

ligare en pusselbit. Bengt Fogelfors hade berä�at a� Ber+l Sjöstrand ome-

delbart innan han skulle åka +ll Arlanda för resan +ll Göteborg, hade få� en 

kallelse från Anders Sahlén a� omgående komma upp +ll BI. Ber+l hade ar-

gumenterat för a� han var på väg +ll Arlanda men fick, springande, ge sig 

iväg +ll inspek+onen. Enligt Bengt Fogelfors hade han kommit +llbaka ”kritvit 

i ansiktet”. 

 

Den Kärde pusselbiten gav mig Åke Norling sent på onsdagskvällen. Omkring 

kl 22.00 ringer Åke Norling och säger a� "nu har det brakat loss". Han hade 

samma kväll blivit uppringd av Anders Sahlén som berä�at om samtalet han 

hade ha: med Ber+l Sjöstrand där han gjort klart a� Ber+l inte kunde vara 

kvar i banken och – om jag förstod det rä� – också uppmanat honom a� ta 

det erbjudande som höll på a� ta form inom SGAB. Beskedet hade lämnats 

a� BI:s styrelse vid si� sammanträde den 18 april med all sannolikhet skulle 

komma a� rikta kri+k mot Första Sparbanken och a� det mot den bakgrun-

den passade bra a� det av allt a� döma kunde fa�as e� beslut om Ber+l 
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Sjöstrands fram+d redan den 10 april. Åke berä�ade a� Anders Sahlén också 

"är ute e:er dig och Göran (Johansson) som styrelseordförande". Åke hade 

argumenterat för a� det var mycket olämpligt a� jag lämnade VD-skapet 

sam+digt som Ber+l Sjöstrand och han själv skulle lämna [Åke Norling skulle 

av åldersskäl lämna ordförandeposten i banken]. Man hade kommit överens 

om a� Åke Norling skulle besöka Anders Sahlén måndagen den 18 mars. 

 

Pusslets olika bitar blir nu en hel bild. Det som av allt a� döma inträffat ons-

dagen den 13 mars är a� Bernt Gröön sammanträffat med Anders Sahlén 

och på något sä� övertygat Anders Sahlén om a� försöka påverka Ber+l Sjö-

strand a� ta befa�ningen inom SGAB. Det är också tänkbart a� annan in-

forma+on kommit fram sam+digt, +ll exempel a� man internt inom BI ha: 

en föredragning av Första Sparbankens skrivelse. Resultatet av vad som in-

träffat är dock mycket tydligt. Ber+l Sjöstrand kommer a� lämna Första 

Sparbanken och det kommer a� offentliggöras inom några få veckor. 

 

Vad som kommer a� hända med mig är forZarande en aning oklart. 

Det drar ihop sig 

(dikterat +sdagen den 19 mars 1991) 

 

De två senaste dagarna har varit händelserika. Det började med a� jag i går 

e:ermiddag blev uppringd av Åke Norling som just hade kommit +llbaka 

från besöket hos Anders Sahlén. Åke började med a� konstatera a� "det var 

en envis djävel". Det stod alldeles klart a� Ber+l Sjöstrand måste lämna. På 

den punkten hade diskussionen varit mycket kort. Han hade också varit – 

med Åke Norlings ord – ”ambivalent" när det gällde Göran Johansson som 

ordförande. Han hade u�ryckt a� "det var väl en bra karl" men hade ifråga-

sa� om han kunde någon+ng om bank, om han egentligen hade +d a� vara 

ordförande i en stor bank. Sahlén hade också berört Göran Johanssons an-

svar för de stora krediZörlusterna i Göteborg med tanke på a� han var ord-

förande i Första Företags regionala styrelse. 
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När det gällde mig hade uppenbarligen Åke argumenterat hårt för a� jag 

skulle kunna si�a kvar som VD. "Jag slogs verkligen för Dig." Åke hade sagt 

a� det skulle vara utomordentligt olyckligt om Första Sparbanken på kort +d 

förlorade hela sin ledning. Styrelsen hade fullt förtroende för VD och han 

hade sagt a� han för sin del tänkte ta strid med BI i VD-frågan om det skulle 

bli nödvändigt. Sahlén hade sagt a� en verkställande direktör all+d har e� 

ansvar. Han hade refererat +ll vad som hände i Nordbanken. "Helt kört är 

det väl inte för din del men Sahlén blir svår a� övertyga.” 

 

Åke och jag pratade kort om bakgrunden +ll vad som höll på a� hända. Det 

var alltmera uppenbart a� det fanns någon+ng annat än det som var direkt 

förknippat med banken i "Har du några fiender någonstans?” Jag berä�ade 

om vad som hade hänt några dagar +digare. 

 

Tisdagen den 12 mars hade Ber+l Sjöstrand och jag en heldag +llsammans 

med Göran Collert, Bernt Gröön och Carl-Erik Ståhlberg. E� antal punkter 

diskuterades och penetrerades och särskilt samarbetsytorna mellan Spar-

bankernas Bank och Första Sparbanken. På flera områden kom vi överens. 

På e� område var låsningen emeller+d ganska total – hur utlandsverksam-

heten i det korta perspek+vet skulle organiseras. När jag talade med Bernt 

Gröön på förmiddagen dagen därpå, onsdagen den 13 mars, fick jag klart för 

mig a� Bernt hade få� ”en omgång” (orden är hans) av Göran Collert på 

+sdagskvällen. Collert hade varit mycket upprörd och sagt a� Bernt mycket 

kra:fullare borde ta tag i rodret och se +ll a� Första Sparbanken ordnar in 

sig i ledet. Bernt Gröön lät både irriterad och bekymrad. Det ligger nära +ll 

hands a� det här budskapet från Göran Collert också på något lämpligt sä� 

har kommit Anders Sahlén +ll del. Se� i Collerts perspek+v fanns då två per-

soner – Ber+l Sjöstrand och Karl-Henrik Pe�ersson – som var allvarliga hin-

der för a� Sparbankernas Banks inten+oner på alla punkter skulle kunna 

uppfyllas. 



221 

 

Lite senare på måndagse:ermiddagen (18 mars) ringde Göran Johansson 

upp mig. Han bekrä:ade då a� Anders Sahlén hade talat med honom och 

givit i stort se� samma bild som +ll Åke Norling – så när som på en punkt. 

Enligt Göran fanns det ingen tveksamhet kring ordförandefrågan. Eller sna-

rare fick jag intrycket a� budskapet hade varit a� gör som vi har sagt, det vill 

säga: låt Ber+l Sjöstrand och Karl-Henrik Pe�ersson lämna, så har BI inga 

synpunkter på Göran Johansson som ny ordförande. 

 

Jag reste upp mycket +digt +ll Stockholm på +sdagsmorgonen (19 mars) för 

a� bland annat träffa Bernt Gröön. Jag gick rakt på sakfrågan. "Det är nu 

alldeles klart a� Ber+l Sjöstrand måste lämna och av allt a� döma måste 

också jag göra det." I motsats +ll den +digare gång då jag hade sagt ungefär 

samma sak – gissningsvis någon gång i början/mi�en av februari – verkade 

inte Bernt Gröön särskilt förvånad. Jag ställde frågan om han kände +ll An-

ders Sahléns inställning men fick inget klart svar. Vi kom överens om a� vi 

skulle äta lunch +llsammans på Annarella torsdagen den 21 mars. Därmed 

slutade samtalet. 

 

Jag åkte ner med 12-planet från Stockholm för a� kunna delta i centralsty-

relsens sammanträde på e:ermiddagen. Med på planet inför sammanträdet 

var bland andra Erik Rydström [ordförande i bankens revisorsgrupp], Ber+l 

Jonsson och Ann Ahlberg [Ber+l Jonsson, LO-ordföranden, och Ann Ahlberg, 

Va�enfalls finanschef, var båda styrelseledamöter i banken]. Jag sa� +llsam-

mans med Erik Rydström på planet och vi diskuterade igenom situa+onen. 

Han hade om jag förstod det rä� samma morgon få� informa+on från Åke 

Norling om BI:s inställning. På en punkt var Erik mycket klar. Han kunde inte 

förstå hur BI kunde medverka +ll a� sä�a Första Sparbanken i en så sårbar 

situa+on som skulle bli fallet om både koncernchef och verkställande direk-

tör tvingades lämna. Om jag tolkade Erik Rydström rä� hade han – se� ur 

revisorns synvinkel – mycket dis+nkta uppfa�ningar i den frågan. Av allt a� 

döma hade han sagt ungefär samma sak +ll Åke Norling några +mmar senare 

i Göteborg. 
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Styrelsesammanträdet blev en något dämpad +llställning. Det inleddes med 

a� Erik Rydström föredrog revisionsberä�elsen med den vidhängande, för-

klarande promemorian från revisorerna. Det fanns väl egentligen inte så 

mycket a� säga om innehållet i vare sig revisionsberä�elsen eller promemo-

rian. Jag sa dock ifrån på en punkt – a� ledningen inte skulle ha reagerat 

+llräckligt snabbt och kra:fullt på internrevisionens anmärkningar mot vissa 

brister i handläggningen av Adamas/Obligen+a-engagemanget (apropå en 

mening som kunde tolkas på det sä�et). 

 

Åke Norling avslutade sammanträdet med a� säga a� han "ville prata litet 

med förtroendemännen, bland annat om ordförandefrågan och presidiefrå-

gorna". Med det lämnade vi övriga – samtliga tjänstemän inkl de fackliga 

ledamöterna – rummet. Däre:er vidtog en diskussion under någon +mma. 

 

När Åke kommer in +ll mig e:er denna session säger han följande: "Nu är vi 

överens om a� göra e� allvarligt försök a� få behålla dig som VD." Han ut-

vecklade hur han redan nästa morgon skulle tala med Erik Rydström för a� 

ånyo få bekrä:at a� han hade samma uppfa�ning. Han ville också veta vil-

ken ståndpunkt BI:s revisorer hade intagit i sluZasen av revisionsarbetet. 

Han skulle också tala med Bernt Gröön. Göran Johansson skulle för sin del ta 

kontakt med Anders Sahlén och senare skulle också Åke Norling göra samma 

sak – allt således i sy:e a� försöka påverka inspek+onen så a� jag kunde 

vara kvar. Åke Norling var uppenbarligen på krigss+gen. Han hade redan före 

sammanträdet när han, Ber+l Sjöstrand och jag själv suDt och pratat givit 

u�ryck för det. Riktat +ll mig sa han: "Tål du den offentliga deba�en som 

skulle bli om vi vägrade a� låta dig gå?" Han sy:ade då på a� BI av allt a� 

döma vid si� sammanträde den 18 april i så fall skulle komma a� u�ala nå-

gon form av misstroendevotum mot a� styrelsen behåller verkställande di-

rektören. Jag sa a� det handlar aldrig om a� jag inte tål en sådan deba�. 

Självklart gör jag det. Det handlar mera om hur klokt det är a� sä�a banken i 

den offentlighet som skulle bli följden. Vi pratade inte särskilt mycket mera 

om saken. 



223 

 

Det drar ihop sig y%erligare något  

(dikterat torsdagen den 21 mars) 

 

Onsdagen den 20 mars hade Sparbankernas Bank bolagsstämma. Jag deltog 

inte i själva stämman men däremot i middagen E:er det a� vi hade bru+t 

upp från bordet träffade jag Anders Sahlén och vi kom överens om a� träffas 

redan dagen därpå, kl 10.00 på torsdagsförmiddagen. Jag gjorde en iak�a-

gelse. Anders Sahlén var påtagligt nervös när han pratade med mig om det 

kommande mötet. Alldeles uppenbarligen tycker han a� situa+onen är an-

strängande. 

 

Det första jag gjorde på torsdagsmorgonen var a� ringa Göran Johansson, 

närmast för a� få bekrä:at den bild Åke Norling hade givit av +sdagens 

e:ermöte med de förtroendevalda styrelseledamöterna. Göran bekrä:ade 

Åkes bild. Styrelsen var överens om a� göra en uppvaktning hos Anders Sah-

lén i sy:e a� få honom a� reversera beslutet om a� jag måste avgå. Vi kom 

överens om a� jag skulle ringa Göran omedelbart e:er lunch och berä�a 

vad som hade hänt på BI. 

 

Besöket hos Anders Sahlén var odrama+skt. Samtalet fördes i lugn och saklig 

ton. Sahlén började med a� konstatera a� BI av allt a� döma skulle komma 

a� rikta kri+k, kanske allvarlig kri+k, mot Första Sparbanken vid si� samman-

träde den 18 april. Underförstå� i det Anders Sahlén sa var a� någon måste 

bära ansvaret för vad som ske�. "Egentligen har det som skedde i Nordban-

ken gjort det svårare a� hantera en situa+on som den här." Jag tolkade An-

ders Sahlén så a� han menade a� den dras+ska ommöblering som hade 

ske� i Nordbanken gör a� allmänheten och massmedia kräver a� liknande 

åtgärder måste vidtas i +ll exempel Första Sparbanken. Det är tänkbart a� 

Sahlén menar a� det är hans skyldighet a� medverka +ll a� den deba�en 

inte uppstår. 
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Det resonemanget ledde över +ll själva ansvarsfrågan. Han betonade a� det 

givetvis aldrig handlar i BI:s perspek+v om personförföljelse. Han använde 

ordet "inkvisi+on". Det är skälet +ll varför inspek+onen i mycket god +d avi-

serar det beslut och den kri+k som kommer a� komma. Avsikten är a� möj-

liggöra för dem som berörs a� vidta erforderliga åtgärder. Han kom in på 

Ber+l Sjöstrand. Han hade förstå� a� han av allt a� döma skulle bli hel+ds-

arbetande ordförande (han använde begreppet VD) i SFAB. "Det blir väl bra.” 

 

"Och så gäller det dig." Resonemanget gick på ungefär följande sä�. "Det är 

inte i första hand krediZörlusterna som gör a� jag anser a� ansvarsfrågan 

också berör dig. Det är snarare vissa ordning- och redafrågor. Jag har läst 

inte bara din skrivelse (han sy:ade då på styrelsens svarsskrivelse +ll in-

spek+onen). Jag kände igen din s+l, jag har också läst en del revisions-

promemorior. (Han sy:ade då på de internrevisionsrappporter som hade 

bilagts styrelsens remissvar.) Vi tycker a� det verkar ha varit dålig ordning." 

Också handläggningen av Obligen+a-affären var uppe. Jag tolkade det senare 

som samma fråga som revisorerna hade tagit upp – a� vi inte +llräckligt 

snabbt och kra:fullt hade reagerat på internrevisionens påpekanden. 

 

Anders Sahlén hade vid den här +dpunkten pratat i kanske 10 minuter och 

jag tog nu +ll orda. När det gäller Obligen+a-affären, menade jag, a� det 

måste vara en feluppfa�ning. Jag gjorde klart för Anders Sahlén a� den pro-

memoria i Obligen+a-ärendet ställd +ll ”KHP” (som var daterad i september 

1989) och som han uppenbarligen sy:ade på, hade jag få� +ll mig inte som 

VD utan, vid den +dpunkten, som bara några dagar gammal interimis+sk 

chef för Första Företag. (Bakgrunden var a� VVD Kurt Jansson just hade slu-

tat i banken.) Det var dessutom en promemoria för kännedom, egentligen 

ställd +ll berörd handläggare på Första Företag. 

 

Vad gäller frågan om dålig ordning och reda i banken sa jag bara a� visst 

fanns det specifik kri+k som var helt korrekt. Men a� tala om allmän dålig 

intern kontroll är för mig obegripligt. Aldrig har jag hört den kri+ken från +ll 

exempel revisorerna. 
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Det här ledde mig sedan över +ll a� föra e� resonemang om hur styrelsen 

såg på ansvarsfrågan. Jag refererade dels a� jag vid styrelsens januari-

sammanträde hade ställt min plats +ll förfogande och få� e� entydigt be-

sked a� styrelsen hade förtroende för VD. Jag återgav också styrelsens be-

handling av ansvarsfrågan vid +sdagens sammanträde (så som den har refe-

rerats av Åke Norling och också på torsdagsförmiddagen av Göran Johans-

son). Jag sa a� min bestämda uppfa�ning är den a� en dras+sk förändring i 

ledningen av banken riskerar a� skada banken, i varje fall a� öka sårbarhet-

en för allvarlig skada. Jag nämnde också a� revisorerna hade +llstyrkt an-

svarsfrihet. Jag gjorde klart för Anders Sahlén a� det för mig inte handlar om 

a� jag inte förstår a� en verkställande direktör i vissa situa+oner måste ta 

si� ansvar. Det går inte a� delegera ansvaret i denna mening. Vad det hand-

lar om är a� en abrupt och omfa�ande förändring riskerar a� långt mera 

skada än hjälpa banken. Jag antydde a� jag givetvis var införstådd med a� 

lämna banken men a� det måste ske på e� övertänkt sä�. "Har du någon 

plan för hur det skulle kunna förverkligas?" Jag sa a� det hade jag inte på rak 

arm men ville gärna fundera och återkomma. 

 

Med de�a var i stort se� samtalet slut. Det fördes, som sagt, i mycket god 

anda. Anders antydde a� han nu närmast väntade på e� samtal från Åke 

Norling. Strax e:er klockan e� på e:ermiddagen ringde jag upp Göran Jo-

hansson och refererade vad som hade hänt. Han hade under mellan+den 

talat med Åke Norling och få� bekrä:at a� Erik Rydström delade styrelsens 

uppfa�ning om a� det var angeläget a� jag kunde si�a kvar. Göran lovade 

a� omgående – samma dag – ringa upp Anders Sahlén. 

 

Bara någon +mma e:er samtalet med Anders Sahlén träffade jag, som pla-

nerat, Bernt Gröön på Annarella. 

 

Också det var e� bra samtal – men på en punkt en besvikelse. Bernt Gröön 

gjorde klart a� i den situa+on som nu råder såg han ingen möjlighet a� an-

ställa mig i SGAB. "Du vet hur tongångarna går. Nu kommer vi a� i prak+ken 

anställa Ber+l Sjöstrand som ordförande i SFAB. Skulle vi dessutom knyta Dig 
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+ll SGAB skulle vi få en intern diskussion som jag inte kan ta." Jag hade på 

känn a� det skulle bli beskedet. På sä� och vis förstår jag Bernt. Sam+digt 

sä�er det mig i en utsa� – och inte så lite orä�vis – situa+on. Ber+l Sjö-

strand kommer a� anställas av Sparbanksgruppen av det enkla skälet a� 

planeringen inför de�a pågå� några månader. Ingen hade på rik+gt allvar 

räknat med a� jag skulle hamna i samma situa+on. Det betalar jag nu e� pris 

för. 

 

Överenskommelsen blev i stället a� jag på något lämpligt sä� knyts +ll SGAB 

på projektbasis med ungefär det ansvar som jag redan har – segmentsansva-

rig för privatmarknaden. "Det lovar jag a� verka för. Jag skall ta upp det re-

dan i e:ermiddag med Ber+l Göransson." 

 

Bernt Gröön var, som sagt, öppen och posi+v i samtalet. ”Jag tycker a� vårt 

samarbete har gå� mycket bra. Jag har lärt mig uppska�a Dig.” 

Det lä%ar något på trycket 

(dikterat onsdagen den 27 mars) 

Göran Johansson sökte Anders Sahlén per telefon i slutet av föregående 

vecka men genom a� Sahlén var bortrest (+ll Finland) fick han ingen direkt 

kontakt. De skulle i stället träffas i början av den här veckan, +sdagen den 26 

mars. 

 

Besöket hos inspek+onen gjorde a� Göran och jag träffades under en +mma 

på måndagse:ermiddagen (25 mars). Jag informerade honom först om det 

personalmeddelande som just gå� ut med beskedet a� Ber+l Sjöstrand 

skulle lämna. Däre:er gick vi i igenom de frågor som hade kommit upp i mi� 

samtal med Anders Sahlén – i synnerhet det som mer än något annat hade 

förvånat mig, hans argumenta+on vad gäller kri+ken mot mig. Jag var fort-

sa� konfunderad över det Anders Sahlén hade sagt, något i s+l med föl-

jande: "När det gäller dig är det i första hand inte krediZörlusterna det gäl-

ler. Vi tycker a� det brister i ordning och reda i banken och vi har synpunkter 
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på hur snabbt du har agerat vid e� +llfälle när det gäller vissa hanteringsbris-

ter i Obligen+a-affären." Även Göran blev förvånad över utspelet om ordning 

och reda. Det hade han aldrig hört talas om. Tak+skt se� försämrade det för 

Anders Sahlén a� fullfölja ansvarsfrågan visavi mig, menade Göran. "Hade 

han sagt a� du måste gå på grund av krediZörlusterna, hade det knappast 

funnits något a� invända. Däremot gör det det när det gäller ordning och 

reda-frågorna, och även i Obligen+a-affären." Jag hade redan på söndags-

e:ermiddagen skrivit ut e� brev +ll Göran Johansson där jag utvecklade min 

syn på just dessa två frågor. 

 

Göran Johansson ringde mig omedelbart e:er besöket hos Sahlén vid 10-

+den på förmiddagen den 26 mars. Jag har lite svårt a� referera Görans bud-

skap. På en punkt var det tydligt. Anders Sahlén hade inte ställt e� explicit 

krav på a� Karl-Henrik Pe�ersson måste lämna (vilket han enligt Göran hade 

gjort vid deras första telefonsamtal för någon dryg vecka sedan). Sahlén 

hade emeller+d upprepat – och därmed bekrä:at min bild – talet om 

”ordning och reda”. Jag ställde avslutningsvis en slags kontrollfråga för a� få 

Görans verkliga uppfa�ning upp på bordet. Det kunde ju tänkas a� han av 

omtanke inte hade givit mig hela bilden: "Jag skickar ut e� pressmeddelande 

idag om a� jag lämnar banken." Svaret var tydligt: "Nej, för fan." 

 

Göran Johansson och Anders Sahlén hade kommit överens om a� ha en ny 

kontakt e:er påsk. 

 

Under +sdagen (26 mars) gick informa+onen ut om a� Ber+l Sjöstrand läm-

nar banken, dels genom en personalinforma+on, dels via e� pressmed-

delande från SGAB. När de�a skrivs finns ingen pressreak+on från +dningar-

na, möjligen kommer den på torsdag. Jag talade helt kort med Ber+l under 

+sdagen bland annat om +dsplanen för hans avgång. Han räknar med a� 

sluta omgående. Jag ställde en del frågor om hur personalen i koncernled-

ningen uppfa�ade situa+onen. "De är mycket oroliga. Jag har lovat a� tala 

med var och en när jag kommer +llbaka från min utlandsresa." Vi talade 

också något om ordförandeskapen i do�erbolagen. Även om Ber+l inte var 
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helt tydlig förstod jag a� också på den här punkten handlade det om korta 

bollar. 

 

På +sdagskvällen talade jag bland annat med Roy Syle [en senior kredithand-

läggare i Göteborg] som på mi� uppdrag hade tagit fram en analys av vilka 

åtgärder vi från bankens sida hade vidtagit i Obligen+a-frågan med anled-

ning av internrevisionens rapport. Det projektet hade jag ini+erat omedel-

bart e:er mi� besök hos Anders Sahlén. Jag tyckte inte a� anklagelsen om 

underlåtenhet skulle få stå opåtald. Roy Syles beskrivning antyder a� e� 

antal åtgärder också hade vidtagits. Sam+digt är det svårt a� komma ifrån 

a� det inte fanns en viss +dsfördröjning mellan januari 1989 och senare de-

len av 1989, +ll exempel då det gäller a� åtgärda brister i depån vad gäller 

värderingen. Det ansvaret faller på den kundansvarige. Däremot bekrä:ar 

Roy Syles sammanställning a� jag själv på olika sä� hade agerat utan för-

dröjning. På den punkten kan inte revisorerna eller BI ha något a� säga. 

 

Den här veckan hade jag också e� samtal med Åke Norling om min ekono-

miska fram+d. Vi träffades hos mig på +sdagse:ermiddagen. Jag hade redan 

dagen innan skickat Åke mina avtal (det ursprungliga avtalet från 1978, e� 

+lläggsavtal undertecknat av Härje Stenberg [fd styrelseordförande] från 

1981 samt – från 1985 – en försäkringsteknisk uZormning av de +digare av-

talen). Vi diskuterade två tänkbara scenarios. Det ena skulle vara a� jag på 

projektbasis kunde arbeta i SGAB:s ledning (så som Bernt Gröön hade ställt i 

utsikt vid vårt samtal). Jag testade då Åke på möjligheten a� – i varje fall 

under en övergångsperiod – banken skulle kunna stå för lägenhetskostna-

derna för ”min” lägenhet i Stockholm sam+digt som min op+on a� få för-

värva lägenheten förlängdes. I övrigt skulle avtalets regler gälla, det vill säga 

jag skulle få 50 % av min lön idag e:er sex månaders uppsägnings+d med full 

lön. 

 

Det andra scenariot inträffar om denna möjlighet a� arbeta i SGAB:s ledning 

inte finns. Det får +ll konsekvens a� jag i prak+ken ställs utan arbete och 

således måste leva på halva den lön som jag har idag (vilket i och för sig inte 
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alls skulle vara någon låg lön) e:er de sex månaderna. Jag föreslog här a� i 

så fall måste uppsägnings+den förlängas, +ll exempelvis e� år. Åke Norling 

var inte alls främmande för de�a. "Det måste vi kunna diskutera." Han ta-

lade också om en nedtrappningsperiod över +ll exempel två år. 

 

Jag upplevde samtalet med Åke Norling bra och konstruk+vt. Antagligen 

känner han en slags förvånad uppgivenhet. "Det är för djävligt a� det skulle 

bli så här. Du har hamnat oförskyllt ute i kylan." 

 

Redan dagen dessförinnan (måndagen den 25 mars) hade jag tagit kontakt 

med Olof Gedda [känd Göteborgsadvokat som banken samarbetade med vid 

behov] och diskuterat igenom med honom avtalens juridiska hållbarhet. Olle 

kunde endast konstatera a� han inte såg några oklarheter i avtalen (vilket 

hade varit märkligt e:ersom han själv, åtminstone delvis, varit involverad i 

de diskussioner som föregick avtalen). 

Bankinspek�onens slutgil�ga ställningstagande 

(dikterat söndagen den 7 april) 

 

Påskveckan +llbringade jag på Groveda +llsammans med familjen. Det som i 

VD-frågan hände under veckan var a� jag ägnade en hel del +d åt a� skriva 

dels en promemoria om handläggningen av Obligen+a-ärendet inklusive e� 

brev +ll Erik Rydström där jag påvisar a� jag rimligen inte kan anklagas för 

a� ha varit för sakZärdig när det gällde åtgärder med anledning av internre-

visionens rapporter i Obligen+a-ärendet. Dels – och vik+gast – e� brev +ll 

Anders Sahlén i vilket jag argumenterar för a� den kri+k han hade u�alat när 

vi träffades var orä�vis och obefogad. 

 

Mer än så hände inte i den här frågan under veckan. Jag sökte visserligen 

Göran Johansson på fredagen men av olika skäl kom vi inte i kontakt med 

varandra förrän under söndagskvällen (7 april) då jag ringde upp honom i 

bostaden. Han berä�ade a� han under onsdagen (3 april) hade varit i Stock-
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holm och bland annat träffat Ber+l Jonsson på LO. Han hade också ha: sam-

tal med Bengt-Åke Berg [ledamot av bankens Stockholmsstyrelse]. Tillsam-

mans hade man kommit överens om a� "göra y�erligare e� försök a� över-

tala Anders Sahlén om a� du kunde vara kvar som VD". Han hade ringt upp 

Anders Sahlén från LO och sagt a� han befann sig i Stockholm och gärna ville 

komma upp och prata om ansvarsfrågan. Det gick a� ordna och de träffades 

sent på onsdagse:ermiddagen uppe hos Anders Sahlén. 

 

Beskedet i ansvarsfrågan hade varit mycket tydligt. Anders Sahlén hade sagt 

a� han hade läst revisorernas rapporter och a� man nu från BI:s sida höll på 

a� formulera den skrivelse som skulle behandlas vid sammanträdet den 18 

april. Han hade för Göran Johansson gjort alldeles klart a� om det inte blev 

så a� jag offentliggjorde min avgång före den 18 april skulle man skriva a� 

inspek+onen inte hade förtroende för verkställande direktören. "Han var så 

in i helvete tydlig på den här punkten.” Vi pratade en del om den utpress-

ningssitua+on som BI i prak+ken sä�er bankens styrelse i. Budskapet var 

otvetydigt – ser ni inte +ll a� verkställande direktören omedelbart aviserar 

sin avgång kommer vi a� skriva a� vi inte har förtroende för vare sig honom 

eller styrelsen. Mycket kra:fullare kan en utpressning visavi en bankstyrelse 

inte vara. 

 

Jag nämnde för Göran vad som hade inträffat +digare under söndagskvällen. 

Anders Sahlén hade ringt mig. Han undrade om vi kunde träffas dagen 

därpå. ”Är du i Stockholm i morgon?" Jag konstaterade kort a� det hade jag 

inte planer på men det här var en vik+g fråga och jag var beredd a� åka upp. 

Vi kom överens om a� träffas kl 15.00 på måndagen. 

 

Vid det samtalet med Anders Sahlén hade jag således inte den informa+on 

som Göran nu hade givit mig. Den vänliga tonen gjorde a� jag heller inte 

hade anledning misstänka något annat än a� e� besök hos generaldirektö-

ren var värt ansträngningen. 

 

Jag gör några reflek+oner med anledning av den informa+on jag få� i kväll. 
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*Det är någon+ng som inte stämmer. An+ngen är det så a� Göran har annan 

informa+on från Anders Sahlén (eller från annat håll) som han inte är beredd 

a� delge mig. Vad det skulle kunna vara har jag ingen rik+g uppfa�ning om. 

Eller också är det så enkelt a� Anders Sahlén gjort klart a� vill Göran Johans-

son bli ordförande så måste verkställande direktören bytas ut. Den tolkning-

en skulle stämma med +digare informa+on, bland annat från Åke Norling 

och från Göran när det gällde det första telefonsamtalet som han hade med 

Anders Sahlén. Jag fäste mig vid a� Göran också blev lite förvånad över a� 

Anders Sahlén hade ringt upp mig. 

 

*En andra reflek+on är a� BI på de�a sä� övertar styrelsens ansvar i den 

grundläggande frågan om man har förtroende för verkställande direktören 

eller inte. Det är ändå värt a� notera a� styrelsen på olika sä� – både via 

Åke Norling och Göran Johansson – vid flera +llfällen har gjort försök a� 

övertala BI:s ledning om a� jag skulle kunna vara kvar som VD. Dessutom 

hade man uppenbarligen fa�at e� sådant beslut vid ”e:ermötet” den 19 

mars. Trots de�a tvingas styrelsen nu +ll reträ�. 

 

*En tredje reflek+on gäller mig själv. Det är samma som jag känt under hela 

den här processen. Jag är egentligen inte alls särskilt störd över beskedet. 

Jag har under lång +d varit inställd på a� denna situa+on skulle kunna upp-

stå. Jag kommer a� sova utmärkt också i na�. 

Det avgörande mötet med Anders Sahlén  

(dikterat +sdagen den 9 april) 

 

Jag for upp +ll Stockholm med 12-planet, träffade Tommy Lindell som hade 

sin första dag som ny VVD i banken och gick däre:er över +ll BI för a� träffa 

Anders Sahlén kl 15.00. 

 

Vi sa�e oss i BI:s välkända styrelserum (där jag under årens lopp vid många 

+llfällen suDt och bland annat presenterat bankens bokslut). Det visade sig 

a� Anders Sahlén inte var ensam utan också hade tagit med sig S+g Daniels-
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son och Lars Olof Thörn [ledande tjänstmän vid myndigheten]. De två senare 

”gamla bekanta” genom a� de över åren ha: mycket a� göra med Första 

Sparbanken. Anders började samtalet med a� säga – sam+digt som han 

hade mi� brev framför sig – ”Du kan väl börja med a� utveckla lite vad som 

står i det här”. Jag blev en aning ställd inför den öppningen på samtalet men 

utvecklade synpunkterna i brevet på ungefär följande sä�. 

 

Situa+onen känns inte bara ny och drama+sk utan också i viss mening lärorik 

och utvecklande. En aspekt på det är den takt i vilken förändringen har ske�. 

Jag nämnde a� jag bara för något halvt år sedan +llsammans med Ber+l Sjö-

strand i delårsrapporten per augus+ hade skrivit a� vinsten skulle bli ca 500 

mkr för 1990 och därmed det bästa rörelseresultatet någonsin i bankens 

historia. Vi hade visserligen skrivit in en brasklapp om oplanerade krediZör-

luster men händelsen visar på snabbheten och överraskningselementet i det 

som skedde hösten 1990. 

 

En annan aspekt som jag tog upp hade a� göra med det sä� som BI uppen-

barligen arbetade i en situa+on som denna. Jag nämnde a� jag i e� svep på 

planet upp hade läst igenom den bilaga med revisionsrapporter som hade 

skickats in +ll inspek+onen. Om man sträckläser revisionsrapporterna för e� 

antal år blir bilden ofrånkomligen mycket mörk. "Men det är ju inte så det 

går +ll i prak+ken. Internrevision skriver löpande sina rapporter, lämnar dem 

+ll VD och styrelse, och de behandlas, och eventuella beslut om åtgärder 

fa�as. Däre:er läggs de +ll handlingarna för a� e� halvår senare återkomma 

i form av en ny rapport. Har åtgärder då inte vidtagits kommer kri+ken +ll-

baka." 

 

"Jag vidgår givetvis de brister som finns nämnda i rapporterna, +ll exempel 

bristerna vid inventeringarna. Däremot vidgår jag inte e� allmänt omdöme 

om a� ordningen och redan i Första Sparbanken är dålig. Det stämmer inte 

med den bild jag själv har – eller har givits av revisorerna. Jag har också i 

brevet be� dig a� tala med revisorerna för a� få det bekrä:at. Jag vet inte 
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om det har ske�." På den senare punkten fick jag inget svar. Jag kommente-

rade också kort det jag hade skrivit i mi� brev om Obligen+a-hand-

läggningen. 

 

Under samtalet i styrelserummet sade Anders Sahlén inte så mycket i sak. 

S+g Danielsson tyckte för sin del a� det inte var rä� a� i en sådan här situ-

a+on gå +llbaka över åren och +ll exempel analysera vad som hade sagts i 

någon av BI:s besöksrapporter (som jag hävdade aldrig hade explicit talat om 

bristande ordning och reda). S+g Danielsson hade fäst sig vid två saker när 

han hade studerat ärendet inkl mi� senaste brev. "Det ena är a� de brister 

som finns redovisades i internrevisionens rapporter omfa�ar inte bara kre-

ditverksamheten utan också andra delar av banken. Det andra är a� felen 

många gånger tycks vara återkommande." 

 

Anders Sahlén summerade genom a� säga a� BI – "i varje fall så kommer jag 

a� förorda det" – kommer a� rikta allvarlig kri+k mot banken. Jag ställde 

frågan rakt om det skulle innebära a� i inspek+onens skrivning skulle u�alas 

a� jag som VD då inte skulle ha myndighetens förtroende. Anders Sahlén 

svarade inte på det direkt – endast indirekt genom a� säga: "Du och jag kan 

väl fortsä�a samtalet en stund inne hos mig." 

 

Vi gjorde det och det framgick då med all önskvärd tydlighet a� Anders Sah-

lén ansåg a� jag borde lämna VD-skapet i banken. Han gjorde sam+digt klart 

a� det inte var BI:s ansvar eller inten+on a� fa�a sådana beslut – det låg på 

mig alterna+vt på bankens styrelse. Jag u�ryckte för min del a� jag inte 

hade svårt a� förstå a� en verkställande direktör i vissa lägen måste ta si� 

ansvar. Det är naturligt både som en symbolhandling inåt en organisa+on 

och mot marknaden. Det är också någon+ng som man som VD är betald för. 

Sam+digt tyckte jag a� jag hade hamnat i en orä�vist besvärlig situa+on. 

Genom a� reträ�platsen för Ber+l Sjöstrand hade diskuterats i SGAB:s led-

ning under e� stort antal månader hade den möjligheten öppnats sam+digt 
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som det fick +ll följd a� man inte kunde ta hand om också Karl-Henrik 

Pe�ersson. Anders Sahlén var på den här punkten förvånad. "Det är ju märk-

ligt a� denna jä�eorganisa+on inte skulle kunna ta hand om dig på något 

lämpligt sä�", u�ryckte han sig. Vi pratade också en del om när jag skulle 

lämna. Jag ställde frågan om han hade någon+ng emot a� jag gjorde det i 

samband med huvudmannasammanträdet den 21 maj. Jag fick ingen entydig 

reak+on – annat än a� Anders Sahlén såg det svårt a� "du si�er kvar e:er 

det a� vår skrivelse har kommit". Resultatet av samtalet på den här punkten 

blev a� vi skulle återkomma och ge Sahlén e� besked om hur vi ville göra 

senast på torsdag. 

 

Besöket hos Anders Sahlén var en skenrä�egång. Jag hade redan när vi 

träffades i styrelserummet en stark känsla av a� allt redan var beslutat 

(vilket också stämde med den bild som Göran Johansson hade givit). Det var 

e� slags ar+ghetsbesök som hade blivit nödvändigt +ll följd av det brev jag 

hade skickat. Det fanns inte minsta +llstymmelse +ll en uppmjukad hållning! 

A� han också tog med S+g Danielsson och Lars-Olof Thörn är lite svårbegrip-

ligt, möjligen ville han med det för mig visa a� bakom beslutet stod inte bara 

en ny generaldirektör, Anders var ganska ny på posten, utan också, erfarna 

seniora medarbetare med god kännedom om banken och om Karl-Henrik 

Pe�ersson. Inte heller samtalet i enrum gav någon annan bild än a� allt var 

"klappat och klart". Det återstod bara a� få Karl-Henrik Pe�ersson a� själv 

ta beslutet a� lämna. 

 

Jag gick direkt från Anders Sahlén +ll Bernt Gröön. Det blev e� förhållande-

vis kort samtal (genom a� jag måste åka ut +ll Arlanda för a� hinna med 

18.05-planet +ll Göteborg) men vi hann prata något om vad som skulle 

komma a� ske. Bernt Gröön kunde vid det här samtalet "strö y�erligare salt 

i såren". Jag tog upp det vi pratade om på Annarella vid presidiet i fredags. 

"Det gick inte." Bernt Gröön sy:ade på a� vi hade pratat om möjligheten a� 

jag på konsultbasis skulle arbeta med privatmarknadsfrågorna under i varje 

fall något år. Det förslaget hade inte fallit i god jord menade Bernt Gröön 

e:ersom man vid samma sammanträde hade diskuterat Ber+l Sjöstrand och 
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hans roll. Där hade det gå� ”grus i maskineriet” och det fanns en viss irri-

ta+on mot det som höll på a� ske. Bernt Gröön antydde a� lösningen med 

Ber+l Sjöstrand som ordförande i SFAB var långt ifrån klar. 

 

Jag tar inte den här beskrivningen rik+gt på allvar. Det är möjligt a� det finns 

kri+k mot Ber+l Sjöstrand, men det kan knappast vara skälet +ll a� SGAB 

inte ens på konsultbasis kan anlita Karl-Henrik Pe�ersson. Det finns säkerlig-

en andra förklaringar. En kan helt enkelt vara a� Bernt Gröön själv inte är 

intresserad. Det kan mycket väl vara på det sä�et. Den pres+geförlust som 

Bernt i prak+ken led genom a� både jag, P G Nyberg och Göran Collert tack-

ade nej +ll a� gå in i SGAB:s koncernledning sommaren 1990 finns troligtvis 

kvar som en del av förklaringen +ll vad som nu sker. En annan förklaring kan 

givetvis vara den som Bernt Gröön själv anger – a� det är svårt a� komma 

+ll SGAB:s styrelse och säga a� nu skall man också ta hand om en annan av 

Första Sparbankens ledarfigurer. De lekmän som si�er i styrelsens presidium 

är säkerligen mera benägna a� ta +ll sig sådana argument än a� från ra+on-

ell synpunkt medverka +ll a� alla goda kra:er involveras i SGAB:s byggande. 

 

Samtalet hos Bernt Gröön avslutades med a� vi också talade några ord med 

Carl-Erik Ståhlberg. Vid e� par +llfällen under samtalet hade Bernt Gröön 

sagt: ”Vi kan väl ta in Carl-Erik så får han också ta del av vårt samtal." Bernt 

Gröön upprepade vad han hade sagt om sammanträdet med presidiet och 

de svårigheter som då hade uppstå�. Det var e� sä� a� inför mig bekrä:a 

a� den bild han hade givit var rik+g. Det hade jag heller aldrig betvivlat. 

Bernt Gröön gjorde klart a� det knappast går a� komma +llbaka +ll styrelsen 

i det här ärendet under de närmaste månaderna. Hans råd var a� låta som-

maren gå "så får vi se”. Av de skäl som jag redan har anty� sä�er jag inte 

särskilt stor +llit +ll a� det kan komma ut något konstruk+vt. Jag tror a� 

viljan saknas. 

 

Jag åkte hem som planerat och under kvällen berä�ade jag för Nina och 

Andreas (Anita var i London med sin kurs i konstvetenskap) om a� jag skulle 

komma a� lämna banken. För Nina var det inte e� särskilt svårt budskap. 
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Anita hade redan +digare anty� möjligheten och Nina hade nu hunnit vänja 

sig vid tanken. Andreas däremot blev ledsen. Barn är konserva+va i mening-

en a� de vill ändra så lite som möjligt. Så också Andreas. För honom finns 

det också andra aspekter. Vad skall kompisarna säga? "Det kommer väl inte 

a� stå a� du blir sparkad?" Vi pratade en hel del om den här frågan +llsam-

mans. En vik+g fråga är uppenbarligen vad jag skall göra sen. "Vi är vana vid 

en pappa som all+d jobbar och är borta. Vi tycker det är bra”, sa Nina. Och 

Andreas menade a� jag måste ju jobba. "Det gör ju alla pappor." På si� sys-

tema+ska sä� ställde han också e� antal raka och rik+ga frågor. "Hur skall vi 

klara a� få pengar?" När jag svarade a� det ordnar sig all+d kom en 

moZråga. "Du kan väl inte få full lön ända +lls du blir pensionerad?" Det 

gjorde a� jag måste säga a� så är det inte. "Men hur mycket lön kommer du 

då a� få, en tredjedel, häl:en?" Det gjorde a� jag också måste svara på den 

frågan. 

 

Jag sa +ll Nina och Andreas a� de var de första personerna som hade få� 

veta mi� beslut. Jag undrade om de tyckte det var fel a� jag hade tagit upp 

frågan. Det tyckte de inte, inte heller Andreas som var mest störd och led-

sen. Vi fortsa�e prata om saken när vi hade gå� och lagt oss och då ställde 

han en komple�erande fråga. "Hur blir det med bilen då?" Jag sa a� av allt 

a� döma så måste vi ha kvar vår gamla BMW – och inte byta +ll en ny som vi 

just hade planerat. Det gjorde Andreas än en gång ledsen. Han tänkte säkert 

på vad kompisarna skulle säga om a� han hade en pappa som hade en fem 

år gammal BMW. Så är det inte på Överåsgatan. 

 

Dagen därpå (9 april) var jag hemma på förmiddagen och skrev e� press-

meddelande och e� brev +ll "Alla anställda i Första Sparbanken". Åke Nor-

ling ringde och sa a� "det gick ju dåligt". Han hade få� beskedet från Bernt 

Gröön som uppenbarligen hade ringt redan på måndagskvällen. Bernt Gröön 

hade bland annat tagit upp e:erträdarfrågan. "Det bör vara någon som tas 

u+från." Jag fa�ade det så a� Bernt då hade talat om den Z VD som kanske 

måste +ll. Vi kom överens om a� försöka träffas dagen därpå, då +llsam-

mans med Göran Johansson. 
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Jag sökte Göran som var på Laholmen (Strömstad) och han ringde mig vid 

lunch+d. Jag gav honom beskedet om Anders Sahléns inställning och vi pra-

tade om diverse frågor i sammanhanget inklusive om jag kunde tänkas 

stanna som VD +ll huvudmannasammanträdet i maj. Vi var överens om a� 

träffas på onsdagen – som vi beslöt göra kl 13.00 på banken. 

 

Under dagen pratade jag också vid e� par +llfällen med Ber+l Sjöstrand. Han 

nämnde a� han hade träffat Bernt Gröön under dagen och a� de då hade 

talat om tänkbara verkställande direktörer. E� namn som Ber+l Sjöstrand 

hade föreslagit Gröön var Bengt Skoglund, numera vVD i Gotabanken, +di-

gare i Sparbankernas Bank och under lång +d VD för Sparbanken Skaraborg. 

"Jag har tänkt en hel del på den här frågan och egentligen bara kommit fram 

+ll det här namnet." Jag höll med honom. Bengt Skoglund skulle vara e� 

utmärkt namn. 

 

Ber+l och jag ägnade vid de här samtalen under dagen också en del +d åt en 

allmän reflek+on kring händelsekedjan. Jag sa a� det är någon+ng som inte 

stämmer. Självklart är det så a� det finns anledning a� rikta kri+k mot Första 

Sparbanken och dess ledning för a� vi, koncernen, hade krediZörluster på i 

det närmaste 1 000 mkr (och därmed en förlust på 300 mkr). Men det finns 

ingen rik+g propor+on mellan det konstaterandet å ena sidan och BI:s krav 

på a� Ber+l och jag måste lämna å andra sidan. "Det skulle inte förvåna mig 

e� ögonblick om både du och jag betalar e� pris för a� vi i alla år har varit 

uppkä:iga och besvärliga personer i sparbankeriet." Jag tror inte a� Anders 

Sahlén har gå� i maskopi med Bernt Gröön eller Göran Collert i sy:e a� ne-

utralisera eller helt få bort två, i sparbanksperspek+v, ”besvärliga” personer. 

Det kan räcka med a� Anders Sahlén själv, möjligen e:er diskussion med 

sina närmaste i inspek+onen, kommit +ll slutsatsen a� SGAB:s omvandling 

kan gå smidigare om Ber+l Sjöstrand och Karl-Henrik Pe�ersson inte +llåts 

spela en så central roll som de hiDlls har gjort. Första Sparbankens krediZör-

luster skapar förutsä�ningar för a� vidta åtgärder. Det är minst sagt an-

märkningsvärt när en enhällig styrelse i Första Sparbanken, uppbackad av 

revisorskollegiets ordförande Erik Rydström, inte lyckas påverka BI:s general-
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direktör i ansvarsfrågan så a� VD kan si�a kvar. Det är trots allt styrelsen 

som har ansvaret för bankens fram+d, inte BI. 

”Dagen D” 

(dikterat fredagen den 12 april) 

 

Det här är dagen D i den meningen a� det idag blev offentligt a� jag kom-

mer a� lämna VD-skapet i banken. Det började med a� jag redan strax e:er 

8 på morgonen per telefon informerade Mats Malmström [en av ledamöter-

na i direk+onen] i bil på väg +ll Södertälje. Mats lät chockad. Han u�ryckte 

a� han verkligen hade uppska�at a� arbeta med mig och menade a� det 

kom +dsmässigt olyckligt. Vi pratade i 15 minuter. 

 

E� av de intressantaste telefonsamtalen på fredagsmorgonen svarade Göran 

Johansson för. Han kunde då rapportera från det sammanträffande han 

hade ha: med Anders Sahlén på torsdagskvällen – de hade träffats kl 20.00. 

Göran hade fyra punkter a� diskutera med Anders Sahlén. Tidpunkten för 

när jag skulle lämna VD-ansvaret, kunde jag tänkas bli Första Sparbankens 

representant i holdingbolagets styrelse (en möjlighet som Åke, Göran och jag 

hade diskuterat vid några +llfällen), Bengt Skoglund som tänkbar e:erträ-

dare respek+ve a� Anders Sahlén inte hade någon+ng emot a� Göran själv 

blev ordförande i Första Sparbankens styrelse. 

 

På alla dessa fyra punkter var informa+onen i det stora hela posi+v. När det 

gällde om jag kunde stanna +ll huvudmannasammanträdet var Anders Sah-

lén närmast rädd för vilken pressreak+onen skulle komma a� bli. Skulle det 

gå alldeles sne� så var det olämpligt a� jag sa� kvar. Vid en mera sansad 

pressreak+on hade Anders Sahlén ingen+ng emot a� jag sa� kvar +ll den 21 

maj. I det här sammanhanget kom det enligt Göran upp en något udda frå-

geställning. "Det var uppenbart a� Anders Sahlén var lite rädd för a� du inte 

skulle vilja lämna den 21 maj utan a� frågan skulle komma upp +ll ompröv-

ning." Han sa bland annat a� "Karl-Henrik har ju uppenbarligen fackets stöd" 
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(+ll den punkten fick jag senare förklaringen). Göran gjorde klart a� dels har 

Karl-Henrik bestämt sig och då kan man utgå från a� det blir så, dels har BI 

också Görans eget ord på a� beslutet skulle fullföljas. När det gällde om jag 

skulle kunna si�a som Första Sparbanken-s+:elsens representant i holding-

bolagets styrelse ville Anders Sahlén inte ta ställning. Göran trodde a� också 

det hängde samman med vilken pressreak+onen skulle komma a� bli. Jag 

upplevde det som e� posi+vt besked. Dörren var i varje fall inte helt stängd. 

På namnet Bengt Skoglund reagerade Anders Sahlén mycket posi+vt. Göran 

hade nämnt a� "det är Karl-Henrik som har kommit med förslaget" (vilket 

var fel e:ersom det var Ber+l Sjöstrand som första gången nämnde namnet). 

Anders Sahlén hade heller ingen+ng emot a� Göran Johansson blev ordfö-

rande. "Det är mest med tanke på dig själv, se� ur poli+sk synvinkel, som jag 

kan vara lite tveksam", hade han sagt. 

 

Vid det ordinarie direk+onssammanträdet kl 10.00 informerade jag om mi� 

beslut. Alla deltog utom Bo Lönn (han var i Källen och jag hade ännu inte 

lyckats få telefonkontakt med honom) och Mats Malmström. Dessutom del-

tog Bo Jerhamre och Gunilla Claesson (i stället för Cenneth Kennegård som 

var på Island). Jag läste upp brevet och vi diskuterade någon halv+mma kring 

konsekvenserna. Däre:er körde vi e� sedvanligt direk+onssammanträde 

med e� stort antal punkter på dagordningen. Det gjorde jag medvetet dels 

för a� inte tappa +d, dels för a� markera a� det är vik+gt a� organisa+onen 

inte nu blir beslutsförlamad. Tommy Lindell kom med dagens kommentar. 

"Det här var ju verkligen inget första sammanträde som man skulle önska 

sig." Y�randet skall ses mot bakgrund av a� det var hans första samman-

träde med direk+onen e:er det a� han återanställts i Första Sparbanken. 

 

Jag talade med Bo Lönn i telefon. Bosse var mycket olycklig. Återkommande 

sa han "Det är för bedrövligt, det är för bedrövligt". Jag kände starkt a� 

Bosse verkligen menade vad han sa. Han betonade särskilt a� han just då 

bortsåg från banken och mera såg det som en personlig reak+on. 
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När jag skriver det här vid 15-+den börjar rummet få karaktär av blomster-

handel. Bara för några minuter sedan kom Jan Alexandersson och Pierre 

Rhenlund [chefer vid Telefonbanken] med en buke�. "Vi kände a� vi ville 

göra det här." Det hade kommit mängder med ”u�ryck” för överraskning 

och bestörtning. Jag hade t.ex. få� telefax från telefonbanken i Stockholm. 

 

Till vår VD Karl-Henrik 

Informa+onen om a� Du sagt upp Dig slog ner som en bomb. Vi blir helt 

mållösa och känner spontant a� inte blir det bä�re om Du slutar. 

Stanna i stället så kämpar vi +llsammans i frontlinjen! 

                                                                    Telefonbankarna i Stockholm 

 

Det är klart a� man blir glad – för a� inte säga rörd över sådant 

 

Också på annat sä� har jag under dagen gradvis inse� a� informa+onen 

hade kommit som en chock. Många har u�ryckt sin uppska�ning över mi� 

chefskap, i både ord och på papper. En något udda sådan reak+on svarade 

Cenneth Kennegård för. Jag fick tag i honom på Island. Han var redan infor-

merad av Lage Lydell och Gunilla Claesson, men inte bara det. Han berä�ade 

a� han i +sdags (9 april) hade besökt Anders Sahlén för a� försöka påverka 

inspek+onens ställningstagande. Han hade emeller+d få� klart för sig a� på 

tjänstemannaplanet hade inspek+onen bestämt sig. BI skulle komma a� 

rikta allvarlig kri+k mot Första Sparbanken. "Ja, se det som e� u�ryck för a� 

vi uppska�ar dig som chef och vill ha dig kvar." 

"Det är något sjukt med Bankinspek�onen” 

(dikterat måndagen den 15 april) 

 

Måndagen inleddes med besök hos tandläkaren. När jag åkte därifrån vid 9-

+den blev jag per biltelefon uppringd av Inger Svensson som ville berä�a a� 

Dagens Industri hade en ”tung” ledare – signerad Hasse Olsson – med rubri-

ken "Det är något sjukt med Bankinspek+onen”. Budskapet i ledaren var a� 

BI gå� e� snäpp för långt. Det kan aldrig vara en +llsynsmyndighets uppgi: 
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a� ta över ägarnas och styrelsernas ansvar, allt apropå a� Första Sparban-

ken på bara några veckor blivit av med sin högsta ledning. Det hade också 

varit Dagens Industris huvudrubrik i lördagsnumret "Bank utan ledning". 

 

Så började dagen. Dagen (på banken) slutade med a� Per Danesjö kom in på 

rummet med si� kontorschefsgäng med e� stort fång blommor och vänliga 

ord och kramar. Jag har också få� diverse andra u�ryck för uppska�ning. Jag 

sa a� man känner sig ungefär som den dag man fyllde 50 år. Från morgon +ll 

kväll får man då höra hur förträfflig man är. Det här är andra gången som jag 

går in under en sådan här omdömesdusch. 

 

Andra ”highlights” under måndagens var e� samtal med Lage Lydell och 

Cenneth Kennegård. Vi diskuterade bland annat e:erträdarfrågan. Min 

grundinställning är a� det är mycket vik+gt a� banken får en permanent 

lösning på VD-frågan. Jag tror inte på +llfällighetslösningar. Uppenbarligen 

hade Bernt Gröön – som Cenneth Kennegård hade talat med under e:er-

middagen – varit inne på a� P G Nyberg skulle kunna ta över temporärt. 

Cenneth var tveksam. Jag var tveksam. Av många skäl måste det vara fel. 

Uppenbarligen har Göran Johansson för sin del bestämt sig för a� någon 

intern kandidat inte finns. Det är av allt a� döma samma uppfa�ning som 

facket har. Lage och Cenneth undrade vilken uppfa�ning jag har och jag sa 

a� är det någon+ng som jag nu bör vakta min tunga kring så är det e:erträ-

darfrågan. 

 

Jag träffade återigen, under e:ermiddagen, Cenneth Kennegård och han gav 

mig då en del merinforma+on om samtalet han hade ha: med Anders Sah-

lén föregående vecka. Sahlén hade gjort klart a� BI ”på tjänstemannaplanet” 

(som han hade u�ryckt sig) hade bestämt sig. Det skulle komma a� riktas 

kri+k mot banken och den skulle gälla i första hand, som Cenneth uppfa�ade 

det, ordning- och redafrågor. Cenneth hade argumenterat för a� om någon 

skall hängas ut kunde det räcka med den avgående ordföranden Åke Norling. 

Han hade vädjat +ll Anders Sahlén a� "Första Sparbanken skall få ha kvar 

Karl-Henrik Pe�ersson som VD". 
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Anders Sahlén hade också i övrigt under samtalet  lu:at en del synpunkter. 

Han tyckte a� SGAB:s holdingbolagskonstruk+on i princip var felak+g. Den 

borde i stället ha byggt på Sparbankernas Bank. [Det hör +ll bilden a� dessa 

två organisa+onsalterna+v hade stå� mot varandra under utredningsfasen 

och en enhällig organisa+onskommi�é hade valt holdingbolagsmodellen.] 

Han hade varnat för a� ”slå sönder” Sparbankernas Bank (som han visste a� 

Ber+l Sjöstrand hade föreslagit). Sahlén hade också sagt a� Första Sparban-

kens organisa+on av allt a� döma inte var bra. Han trodde a� en uppspli�-

ring på en Stockholms- och en Göteborgsrörelse skulle komma. 

 

Cenneth och jag pratade om y�erligare en del tänkbara VD-kandidater för 

Första Sparbanken. "Det enda namn som jag har kunnat komma på – jag har 

tänkt en del över helgen – är Sören Andersson." Uppenbarligen hade Cen-

neth testat namnet på Bernt Gröön vid e:ermiddagens samtal. Bernt hade 

varit tveksam +ll Sören Anderssons ledaregenskaper. Jag delade den bedöm-

ningen, särskilt med tanke på a� Sören ha: en rela+vt begränsad arbetsle-

darerfarenhet. Jag förmodar a� det namnet inte kommer +llbaks. 

 

Apropå BI så nämnde Ann Ahlberg när hon ringde mig i fredags (12 april) a� 

också hon hade varit i kontakt med BI, möjligen samma dag som Cenneth 

Kennegård. Jag har ingen rik+g klar bild av hur den kontakten hade tagits. 

Jag förmodar a� det var via e� telefonsamtal med Anders Sahlén. "Jag fick 

klart för mig a� BI hade fa�at si� beslut. Jag u�ryckte tydligt a� jag för min 

del hade förtroende för dig som VD." Överhuvud taget var Ann Ahlberg 

mycket vänlig i sina omdömen om mig. "Du skall känna a� jag tycker a� det 

här är helt felak+gt. Du är en utmärkt verkställande direktör.” 

 

Åke Norling ringde upp mig under e:ermiddagen och meddelade a� han 

hade talat med Ber+l Göransson [SGAB:s ordförande, landshövding i Malmö-

hus]. Denne hade varit bestämd. Han kunde inte tänka sig a� Karl-Henrik 

Pe�ersson skulle gå in i SGAB:s styrelse. Han hade också gjort klart – det 

Bernt Gröön hade anty� för mig – a� frågan om Ber+l Sjöstrand som ordfö-

rande i SFAB på något sä� hade strulat +ll sig. Det var inte alls var omöjligt 
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a� lösningen för Ber+l skulle komma a� omöjliggöras. Han hade fört e� re-

sonemang som rela+vt mycket påminde om det Bernt hade fört. 

”Sparbanksgruppen kan inte ta hand om Ber+l Sjöstrand, Karl-Henrik 

Pe�ersson och Carl-Erik Ståhlberg." (Det senare sy:ade på a� Carl-Erik nylig-

en lämnat som VD för Nya Sparbanken med rela+vt minst lika stora kre-

diZörluster som Första Sparbanken 1990.) 

Onsdagen den 17 april 

(dikterat onsdagen den 17 april 1991) 

 

Jag började dagen med ASSI:s styrelsesammanträde. Ber+l Danielsson 

[styrelsens ordförande och bankchefskollega] sa bara: "Jag trycker Din hand 

lite extra hårt idag." Jag tolkar det som en varm gest. Påfallande många refe-

rerar +ll Dagens Industri-ledaren. Förmodligen är det väl delvis e� försök a� 

vara vänlig, u�rycka omtanke. Delvis är det genuint känt. Väldigt många 

tycker uppenbarligen a� BI har gå� alldeles för långt. 

 

På vägen in +ll styrelsesammanträdet ringde jag upp Bernt Gröön för a� 

höra hur han såg på a� jag deltog i e:ermiddagens Sparliv-styrelsemöte. Vi 

hade svårigheter med telefonförbindelsen men jag hörde på Bernt a� han 

lät små� irriterad. Det gjorde a� vi kom överens om a� vi skulle träffas kl 

13.30 samma dag.  

 

Det gjorde vi också. Det blev e� något kons+gt samtal. Bernt Gröön tog in 

också Carl-Erik Ståhlberg och sa ungefär så a� han ville bara u�rycka hur han 

själv skulle ha gjort i den situa+on som jag befinner mig i. "Jag skulle ha gå� 

på dagen." Han hade uppenbarligen lite svårt a� förstå a� Första Sparban-

kens styrelse kunde +llåta a� jag sa� kvar som VD. Jag svarade a� det fanns 

egentligen två skäl +ll det. Det ena var a� Första Sparbanken just i det här 

läget är mycket sårbar och a� det är vik+gt a� vi håller ihop banken led-

ningsmässigt. Det andra var a� jag utgick ifrån a� man snabbt måste finna 

en permanent lösning på VD-frågan. Jag vet forZarande inte varför Bernt 
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egentligen tog upp frågan på det här sä�et, möjligen la mi� beslut a� stanna 

kvar som VD +ll årsstämman den 21 maj en sten i vägen för någon +llfällig 

lösning på VD-frågan som Bernt hade i kikaren. 

 

Sedan diskuterade vi återigen vad som skall ske framöver. Bernt närmast 

refererade – för a� jag skulle förstå a� det här inte var något personligt – 

si� och Carl-Erik Ståhlbergs samtal med Göran Johansson häromkvällen. 

Göran hade då mycket rakt enligt Bernt ställt frågan: "Gillar ni inte Karl-

Henrik?" (underförstå� varför ordnar Ni inte en reträ�plats åt honom). 

Bernt hade argumenterat för a� så är det inte. Det kunde ju rimligen inte 

vara så e:ersom han för bara några månader sedan hade försökt övertyga 

mig a� lämna VD-skapet och på hel+d gå i ledningen för SGAB (det här refe-

ratet av vad som hade ske� vid samtalet med Göran Johansson stämmer väl 

överens med vad Göran hade sagt). 

 

Det är svårt a� förstå sig på Bernt Gröön. Han är paradoxal i meningen a� 

han både är rak och diffus. Han har tydligt ge� mig beskedet a� det kortsik-

+gt inte finns någon placorm för mig inom SGAB, och jag har accepterat 

det. Det diffusa ligger i vad han egentligen tycker. Jag kan inte komma ifrån, 

det har jag varit inne på +digare, a� Bernt nu tar betalt för den förnedring 

som han säkert kände när han inte fick igenom sin modell med en hel+dsar-

betande, tung koncernledning. Det har sagts mig a� Bernt Gröön är långsint 

när det gäller oförrä�er. Det är kanske så det ligger +ll. Det betyder i så fall 

a� det kommer inte a� öppna sig någon+ng heller e:er sommaren. 

 

När jag nu återigen dikterar är klockan 23.30 på onsdagskvällen (17 april). 

Jag har just talat med Åke Norling. Det var en udda fråga. Jag blev uppringd 

under kvällen av Tommy Lindell som hade hört a� Nils-Olov Malmström 

[chefen för Första Företag i Stockholm] hade kontaktat Åke Norling och för-

säkrat sig om a� han kunde reversera sin uppsägning. Bakgrunden var a� 

Nils-Olov blev så besviken över a� han inte fick bli förste vice VD a� han 

hade aviserat, inte bara för mig utan för hela sin organisa+on och därmed 

banken, a� han skulle komma a� sluta. Han hade under resans gång hunnit 
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a� kri+sera diverse personer, inte bara mig utan också Tommy Lindell. Det 

gjorde a� situa+onen höll på a� bli ohållbar. Det kändes angeläget, som 

frågan hade utvecklat sig, a� Nils-Olov fullföljde tanken a� sluta i banken. 

Det hade han uppenbarligen känt a� det fanns många som tyckte, inklusive 

Cenneth Kennegård, och således ringt upp Åke Norling och försäkrat sig om 

dennes stöd. Åke hade frågat om det fanns någon skri:lig uppsägning. 

E:ersom det inte gjorde det hade han tyckt a� då var det ingen+ng som 

hindrade a� han stannade kvar. Åke var bestämd på den punkten. Jag argu-

menterade för a� Nils-Olov hade "gå� e� steg för långt". 

 

Åke Norling frågade något om mi� samtal med Bengt Skoglund (jag hade 

talat med Bengt Skoglund igår kväll på uppmaning av Göran Johansson). 

Bengt hade ställt de frågor jag själv skulle ha ställt om banken i motsvarande 

situa+on. Jag sa +ll Åke a� +ll mig hade han – av fullt naturliga skäl – inte 

ge� någon som helst antydan om vilket hans beslut skulle komma a� bli. Jag 

visste från e� +digare samtal under dagen a� Åke var mycket angelägen om 

a� snabbt få fram e� beslut. Det var han inne på också vid vårt samtal nu. 

"Ger han preliminärt ja på lördag när han skall tala med Göran, kan vi ordna 

det hela så a� redan vid det ordinarie styrelsemötet på +sdag (23 april), kan 

beslutet fa�as." Göran tyckte, det visste jag, a� Åke ville gå för snabbt fram i 

den här frågan. Jag hade samma uppfa�ning. "Jag tror inte a� man skall vara 

så säker a� Bengt Skoglund tackar ja a� man skall pusha honom +ll en be-

slutssitua+on. Vi får se vad som händer." 

 

Åke och jag talade också något om det +lläggsavtal som Olle Gedda hade 

utarbetat. Jag hade talat med Olle i telefon under e:ermiddagen om avtals-

utkastet och på basis av det samtalet och de justeringar vi då var överens om 

hade Gedda senare talat med Åke Norling. Åke redogjorde för sina syn-

punkter. Det betyder a� vi grova drag är överens om +lläggsavtalets inne-

håll.  
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Reflek�oner en kväll i april 

Det här skrivs sent på kvällen den 17 april. Jag si�er i lägenheten  i Stock-

holm och dikterar. 

 

Det som har ske� under den senaste veckan ger upphov +ll tankar och fun-

deringar. Det följande är e� försök a� skapa struktur i funderingarna.  

Om människor 

När en situa+on som denna inträffar reagerar de människor man kommer i 

kontakt med väldigt olika. Det finns några olika kategorier. 

 

*De som vågar ta kontakt. Dessa personer kan alla få e� namn. Det är alla 

dem som har kommit in på rummet, ringt, skrivit eller på annat sä� u�ryckt, 

all+d posi+vt och konstruk+vt, vad de tyckt i den situa+on som nu gäller. Det 

är många personer vid det här laget. 

 

*De som "känner för” mig. Det finns alldeles uppenbart en stor mängd per-

soner som tycker a� jag har råkat illa ut och försöker förstå hur jag upplever 

situa+onen, och känner sympa+. Det tar sig också konkreta u�ryck i a� de 

ringer, ibland o:a, och frågar hur jag mår. En typisk sådan person är, något 

+ll min förvåning, Göran Johansson. Jag har knappast talat med någon så 

o:a under de senaste dagarna som med Göran. En annan är Åke Norling. 

Båda har o:a ha: prak+ska skäl för a� ringa men har också nästan all+d 

ställt frågor om hur det står +ll. Alldeles uppenbart känner de för mig i den 

här situa+onen. Ann Ahlberg är en annan person (även om hon bara har 

ringt en gång). Liksom Inger Svensson. 

 

*Sedan finns de som applåderar det som sker. Det är ingen tvekan om a� 

vissa ”vad var det jag sa-personer” tycker a� det är utomordentligt +llfreds-

ställande a� Karl-Henrik Pe�ersson har sagt upp sig. Ingen glädje är som 

skadeglädjen. Man kan inte under så lång +d göra så många bro� mot tradi-

+on och invanda banor som jag har gjort utan a� få e� antal människor som 
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tycker annorlunda och bidar sin +d. Dessa personer applåderar givetvis nu. 

Det är sam+digt svårt a� bestämma vilka dessa personer är. Det känns bara 

intui+vt a� de finns. 

 

*En närbesläktad kategori är de som undviker kontakt (vilket de inte gjorde 

+digare). Dessa personer syns och märks. Det är de som +�ar under lugg, 

sneglar, +�ar bort, eventuellt går omvägar, har svårt a� hi�a +d när jag vill 

prata etc. Faktum är a� man kan få en liten aning om hur en leprasmi�ad 

kunde känna sig i e� medel+da samhälle. Det finns bortstötningstendenser, 

en slags noli-me-tangere-aDtyd. Det är e� intressant psykologiskt fenomen.  

 

Den sista kategorin personer finns inte bara i banken, den finns också inom 

sparbankeriet i vidare mening. Mina rela+oner +ll SGAB är härvidlag talande. 

Jag har få� klart för mig a� det finns ingen plats för Karl-Henrik Pe�ersson i 

SGAB. Argumenten är delvis kända, de har beskrivits av Bernt Gröön. Det 

tyngsta och vik+gaste argumentet är a�: ”Vi har redan tagit hand om Ber+l 

Sjöstrand. Vi kan inte ta hand om hela Första Sparbankens ledning." Till det 

kommer de mer svårgripbara argumenten. De som aldrig u�alas i klartext +ll 

mig – men som jag vet finns där: ”Karl-Henrik har varit besvärlig med Jan 

Rydh. Nu får han +llbaka.” ”Pe�ersson företräder en syn på strukturfrågan 

som är felak+g. Sparbanker skall inte bli ak+ebolag, än mindre börsnoteras.” 

etc. etc. 

 

Till sist en helt annan sak. 

 

*Jag är, kanske lite +ll min egen förvåning, inte alls särskilt störd över det 

som hänt. Det +llhör spelets regler och nästan kliniskt iak�ar jag det som 

sker och den press och oro som andra uppenbarligen känner. Det fanns 

många "blanka" pannor runt styrelsebordet senast. Min reak+on kan möjlig-

en förklaras av a� jag inte känner minsta ånger för vad vi har gjort. Banken 

går, bortse� från de extraordinära krediZörlusterna, bra. För övrigt blir jag 

blir mer och mer klar över a� vågen av krediZörluster över Sverige, de har ju 

i prak+ken drabbat alla banker, har mer a� göra med systemrisk än företags-



248 

 

specifik risk. Det lä�ar y�erligare på bördan. [Idag vet vi a� det var så, alla 

tre bankgrupperna – affärsbanker, sparbanker och föreningssparbanker – 

drabbades under krisåren i början av 1990-talet av nästan exakt lika stora 

krediZörluster räknat som andel av utlåningen. Däremot var skillnaderna 

stora inom grupperna.] 

Om de små marginalernas tyranni 

Det finns en iak�agelse om situa+onen som framstår som mera tydlig än 

någon annan – det minimala steget mellan framgång och motgång. Det 

borde inte vara en överraskning när man är över 50 år gammal a� omstän-

digheterna har makt. De gör a� man med lite tur hamnar i lådan med ”guld 

och gröna skogar”, med lite otur i ”svarta lådan”. Den senaste +dens händel-

ser lämnar goda exempel på de�a.  

 

Hade inte Ber+l Sjöstrand erbjudits jobbet som arbetande ordförande i SFAB 

så är det inte uteslutet a� jag hade kunnat si�a i Ber+ls sits med e� jobb a� 

gå +ll i stället för a� stå utan arbete [nu blev det tyvärr inte så för Ber+l, av 

någon för mig okänd anledning fullföljdes aldrig erbjudandet]. Hade Kurt 

Jansson [chefen för Första Företag i Göteborg] av något skäl kommit på kant 

med eller blivit misstänksam mot Tibor Veres [huvudägare i Obligen+a-

gruppen] och hans företag för 2-3 år sedan, hade Första Sparbankens kre-

diZörluster 1990 inte varit 778 mkr utan kanske 400 mkr. Med all säkerhet 

hade inte då det inträffat som nu har inträffat. 

 

Så här går det a� fortsä�a. Det är de små marginalernas tyranni. 

Om Bankinspek�onen 

Frågorna kring BI:s arbetsformer och ansvar blir många när man genomlöpt 

en sådan erfarenhet som jag har gjort under den senaste månaden. Några 

frågor är särskilt angelägna a� få svar på. 

 

Är det BI eller är det bankens styrelse som +ll- och avsä�er verkställande 

direktör? Den frågan är relevant i Första Sparbankens fall. Styrelsen har all-
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deles uppenbarligen gjort stora ansträngningar a� förmå BI a� behålla mig 

som VD. Åke Norling, Göran Johansson, Cenneth Kennegård, Ann Ahlberg 

och möjligen andra har på olika sä� u�ryckt de�a önskemål +ll Anders Sah-

lén. På e� absurt sä� har styrelsen kommit med mössan i hand och sagt 

"snälla inspek+onen kan vi inte få ha vår VD kvar". Det borde självklart vara 

så, så är lagen skriven och tänkt, a� styrelsen i e� företag utan inblandning 

beslutar om vilken verkställande direktör företaget skall ha. Den grundregeln 

har inspek+onen flagrant bru+t mot. 

 

År BI:s arbetsformer förenliga med god myndighetspraxis? Jag är övertygad 

om a� det inte är så. Inte med hänvisning +ll e� samhällsintresse, inte ens 

med betoning på långsik+gt samhällsintresse, är det rimligt a� en myndighet 

beter sig på det sä� som inspek+onen fak+skt har gjort. Det handlar om a� 

utsä�a styrelsen och verkställande direktören för en mycket handfast ut-

pressningssitua+on. Myndigheten är noga med a� understryka a� den givet-

vis inte fa�ar beslut om en verkställande direktör skall si�a kvar eller inte. 

Myndigheten fa�ar endast beslut om graden av kri+k och hur kri+ken är 

formulerad. Men det är en lek med verkligheten. Om man, som Anders Sah-

lén gjort, mycket tydligt, låt vara inlindat och indirekt, säger a� "om ni inte 

ser +ll a� VD avgår, kommer vi a� formulera vår skrivelse så a� verkstäl-

lande direktören och styrelsen inte har +llsynsmyndighetens förtroende", så 

är loppet kört. Med den starka ställning BI har skulle en sådan misstroende-

förklaring i prak+ken göra det omöjligt för en verkställande direktör i en 

svensk bank a� si�a kvar. Det vet alla inklusive BI. Det är som om i e� börs-

bolag den helt dominerande ak+eägaren hade sagt samma sak. Utpress-

ningssitua+onen har också varit mycket påtaglig. Vid något av de samtal som 

Göran Johansson ha: med Anders Sahlén har denne +ll och med u�ryckligen 

sagt a� han avvaktar med a� slutgil+gt formulera skrivelsen +lls dess man 

med säkerhet vet a� Karl-Henrik Pe�ersson kommer a� lämna. Kan verklig-

en e� sådant beteende vara i enlighet med god myndighetspraxis? 

 

Eller är det god myndighetspraxis a� i e� fall som de�a endast muntligt och 

i mycket vaga ordalag u�ala vilken kri+k man har och inte låta motparten ta 
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del av kri+ken, innan domen faller. Ännu, dagen innan skrivelsen kommer, 

den kommer av allt a� döma i morgon, vet vi inte vad den i sak innehåller. 

Styrelsen har inte ha: någon som helst möjlighet a� bemöta den kri+k som 

uppenbarligen kommer a� u�alas. Frågan kommer väl antagligen aldrig a� 

kunna prövas med det är intressant a� spekulera i vad JK skulle ha a� säga 

bara på denna punkt. A� remi�era e� ärende för synpunkter och +llrä�aläg-

ganden innan beslut fa�as borde vara en självklarhet för en myndighet, i 

synnerhet när ärendet är av sådan vikt för företaget och de personer som 

berörs. 

 

[Ungefär vid den här +den fick jag från en av landets mer välkända jurister 

e� utkast +ll +dningsar+kel, han ville ha min faktagranskning av händelseför-

loppet. Ar+keln ifrågasa�e på juridiska grunder BI:s handläggning av Första 

Sparbanken-frågan. Mig veterligen kom aldrig ar+keln a� publiceras.] 

Bankinspek�onens skrivelse 

(dikterat fredagen den 19 april 1991) 

 

Jag hade redan på torsdagse:ermiddagen få� beskedet a� BI:s skrivelse 

skulle faxas +ll banken omkring kl 17.00. Jag hade varit i Stockholm samma 

dag och befann mig hemma på Överåsgatan när min sekreterare för dagen, 

Lena Erlandsson, meddelade de�a. Hon faxade också senare över skrivelsen. 

 

Min reak+on på skrivelsen när jag läste den sam+digt som den kom ut ur 

faxen var närmast lä�nad. Jag tyckte a� den föreföll mycket substanslös och 

mycket allmänt hållen. När jag sedan läste igenom den i lugn och ro be-

krä:ades det intrycket. Det var emeller+d mi� intryck. När Anita samma 

kväll läste den var hennes bild en annan. Det är kanske inte så kons+gt. Det 

är också e� u�ryck för den formuleringskonst som BI ägnar sig åt. Genom 

lösryckta citat ur bland annat internrevisionens rapporter får man vid en 

snabb genomläsning intrycket av brister och slarv. 
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Senare under den gångna veckan har jag få� flera bekrä:elser på a� skrivel-

sen kan tolkas olika. Ju mera bankman och ju mera kunnig man är i hur en 

bank fungerar desto lamare förefaller skrivelsen. Ju mera lekman, ju mera 

okunnig om bankverksamhet man är, desto mera grav förefaller kri+ken. 

 

Jag ägnade en del av torsdagskvällen åt a� skriva e� utkast +ll pressmed-

delande. Det behövde jag aldrig använda under fredagen. Det visade sig a� 

det var mycket tyst från journalisthåll. Till banken ringde egentligen bara två 

+dningar, dels Dagens Industri som redan +digare hade aviserat a� de skulle 

komma a� följa upp den här affären, dels Svenska Dagbladet. 

 

Jag använde däremot underlaget för pressmeddelandet som en stomme i e� 

brev +ll styrelsens ledamöter. Vi hade direk+on på fredagsmorgonen och i 

stället för a� delta i den ägnade jag mig åt a� skriva och distribuera brevet 

+ll styrelsen (med fax kring lunch+d). Jag kände mer och mer för a� skriva 

e� sådant brev ju tydligare det stod a� BI:s handläggning av frågan var minst 

sagt tveksam. Argumenten för de�a finns utvecklat i brevet. 

 

Jag talade bara med en journalist under dagen – Svenska Dagbladets Björn 

Olausson. (Anna-Bell Dahlberg på Dagens Industri hade däremot på något 

sä� få� tag i styrelsebrevet.) Svenska Dagbladet refererade min kri+ska in-

ställning +ll BI:s handläggning av ärendet och Dagens Industri refererade 

"det brev som Karl-Henrik Pe�ersson skickat ut +ll styrelsen" på e� rik+gt 

sä�. Rubriken på DI-ar+keln var: "Ångrar a� han sa upp sig". Den publicitet 

som gick sne� var den i Göteborgs Posten. GP hade uppenbarligen anlitat en 

frilansjournalist i Stockholm för a� ”skriva av” BI-skrivelsen och det referatet 

byggdes sedan på med e� ”på platsen”-reportage från Frölunda Torg. I mot-

sats +ll föregående lördag, då GP på e� bra sä� kommenterat mi� beslut a� 

lämna, var således GP denna vecka den +dning som man kunde ha syn-

punkter på. Överlag var emeller+d publiciteten både må�lig och rik+g. 
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Under fredagen hade jag också telefonkontakt med Göran Raspe och Sven 

Lindström [revisorer i banken]. Jag tog den kontakten för a� försäkra mig 

om a� BI:s ledning inte hade talat med revisorerna e:er det a� jag skickade 

brevet +ll Anders Sahlén. Båda bekrä:ade a� någon sådan kontakt inte hade 

tagits. De hade inte heller hört talas om a� någon av de övriga revisorerna 

hade hört av BI.  

Styrelsesammanträdet den 23 april 

(dikterat +sdagen den 23 april) 

 

Jag åt lunch med Åke Norling före styrelsen. Vi gick igenom mi� +lläggsavtal. 

Det var inga större förändringar och vi är därmed överens. Styrelsen inled-

des med a� jag gick igenom kvartalsbokslutet. Det visade överlag en posi+v 

utveckling. Intäkterna låg väsentligt över budget (+ 7 %) och rörelsekostna-

derna väsentligt under budget. Vi gör ingen prognos e:er kvartalsbokslutet 

men det jag samma morgon hade få� veta om krediZörlusterna föranledde 

mig a� säga a� vi kan vara säkra på a� när prognosen första gången skall 

göras baserad på bokslutet per den 30 april kommer krediZörlusterna a� 

höjas från budgeterade 250 mkr +ll åtminstone 400-500 mkr. Jag hade 

nämnt det för Åke Norling vid lunchen och jag visste a� Göran Johansson var 

medveten om siffrorna för Första Företag i Göteborg e:er måndagens sty-

relsemöte (som hade varit något kao+skt enligt uppgi:). Jag kände a� in-

forma+onen om de växande krediZörlusterna chockade styrelsen. Det stod 

för första gången för många klart, inklusive för många anställda i banken, a� 

de höga krediZörlusterna 1990 inte skulle bli en engångsföreteelse. 

 

Diskussionen gled in på BI:s skrivelse, ansvarsfrågor och annat – och den 

blev lång och intressant. Åke Norling började med a� referera si� första 

samtal med Anders Sahlén. Han hade frågat vad som skulle hända om Första 

Sparbankens styrelse vägrade acceptera kri+ken mot Karl-Henrik Pe�ersson. 

(Det, vilket jag på annat sä� vet, hade upprört Anders Sahlén.) Göran Jo-

hansson refererade sina samtal med Anders Sahlén. "Jag tror a� jag har talat 

med honom fyra gånger." Så småningom kom också andra vi�nesmål. Ann 
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Ahlberg berä�ade a� hon hade ringt upp Anders Sahlén och ”talat för” VD 

men få� beskedet a� beslutet i prak+ken var fa�at – allvarlig kri+k skulle 

riktas mot Första Sparbanken. Cenneth Kennegård berä�ade om si� besök 

och fällde en mycket vänlig kommentar a� "Du vet, Karl-Henrik a� jag då sa 

a� vi ville ha vår verkställande direktör kvar". 

 

Flera talare vi�nade om a� de uppfa�ade skrivelsen som tunn och oveder-

hä:ig. Någon sa, ordagrant enligt mina noteringar, a� skrivelsen är som a� 

"bli beskjuten från bakhåll" – styrelsen har överhuvudtaget inte få� möjlig-

het a� bemöta kri+ken. Det fördes en längre diskussion om vad som egentli-

gen ligger bakom BI:s beslut och uppenbara vilja a� få bort också Karl-Henrik 

Pe�ersson. Göran Johansson sa a� han vid sina samtal med Anders Sahlén 

på olika sä� hade försökt utröna om det fanns några andra bevekelsegrun-

der. Han hade för sin del teorin a� det kunde ha någon+ng a� göra med den 

kontroversiella ställning som jag hade ha: visavi sparbankerna. ”Sam+digt 

tror jag inte det om vi talar om BI. Jag fick närmast intrycket a� Anders Sah-

lén tyckte a� Sparbanksgruppens +llkomst var något posi+vt och a� han 

också visste a� Karl-Henrik var pappa +ll idén." Göran Johansson antydde a� 

han kunde tänka sig a� det fanns "någon i huset", i banken, som var vänlig 

nog a� lämna informa+oner +ll BI. Han berä�ade för styrelsen a� han redan 

i januari hade tagit kontakt med Anders Sahlén för a� fråga om det rykte a� 

Karl-Henrik Pe�ersson skulle tvingas lämna VD-skapet som hade spridits i 

banken, var sant. Anders Sahlén hade rakt sagt ifrån a� något sådant ställ-

ningstagande inte fanns. 

 

Under någon halv+mme e:er det ordinarie sammanträdet hade styrelsens 

förtroendevalda inkl de fackliga representanterna en enskild överläggning 

för a� diskutera e:erträdarfrågan. Styrelsen gav då också Åke Norling full-

makt a� sluta det avtal med mig som hade arbetats fram. 
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Stor tack- och avskedsföreställning – Huvudmannasamman-

trädet den 21 maj 1991 

Det följande dikteras på morgonen onsdagen den 22 maj, med andra ord är 

minnesbilden så tydlig den rimligen kan bli. 

 

Första Sparbankens ordinarie årsmöte (huvudmannasammanträde) hölls 

1991 på World Trade Center i Stockholm. Det började, som alla de 13 huvud-

mannasammanträden som jag deltagit i, brukar börja. Ordföranden hälsar 

välkommen och den formella delen av stämman inleds. 

 

Nästan omgående e:er det a� dagordningen hade påbörjats kommer den 

punkt där verkställande direktören håller sin "berä�else" över vad som har 

förekommit föregående år. Jag hade förbere� mi� anförande väl, och på 

samma sä� som jag all+d har brukat göra, det vill säga med e� antal bilder 

som skapar struktur. Uppenbarligen var föredragningen och det sä� på vil-

ket sä� jag gjorde framställningen den här gången sådant a� omdömena 

blev extraordinärt posi+va. Jag har aldrig någonsin e:er e� anförande i e� 

sådant här sammanhang få� så mycket lovord. ”Lysande”, ”Briljant”, 

”Enastående”, var ord som användes. "Jag har hört dig många gånger och 

varje gång är dina anföranden mycket bra, men den här gången tog priset." 

”Jag är lärare (en huvudman) men jag har aldrig träffat på någon som har en 

sådan pedagogisk förmåga som du." Även om man sorterar bort häl:en av 

dessa omdömen så tror jag a� anförandet gick hem.  

 

Jag analyserade mycket rakt den situa+on som Första Sparbanken hade 

hamnat i när det gäller krediZörlusterna. Jag var självkri+sk och uppenbarlig-

en pedagogisk. Det indirekta beviset på a� anförandet var rä� +ll si� inne-

håll och +ll sin avvägning var a� de frågor som ställdes e:eråt var inte bara 

få utan dessutom mycket snälla. Över huvud taget var både Åke Norling och 

den ny+llträdande ordföranden Göran Johansson e:er sammanträdet ut-

omordentligt glada och lyckliga över hur bra det hade gå�. "Det är inte nå-

gon tvekan om a� det var din förtjänst genom det sä� på vilket du presente-
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rade verksamheten." (Det hör +ll bilden a� omedelbart före huvudsamman-

trädet så talade jag med Åke Norling om den +dspress som jag av allt a� 

döma skulle komma a� hamna i mellan det a� huvudmannasammanträdet 

började och den planerade middagen 19.30 på Grand Hotell. Åke sa: "Du 

måste pressa ner di� anförande +ll någon halv+mma''. Jag sa a� jag har väl-

digt svårt a� göra det. Jag tror a� jag behöver 45 minuter, kanske en +mma. 

Åke var inte särskilt lycklig över de�a men jag tror – med facit i hand – a� 

den +d som jag använde, kring en +mma, var väl använd.) 

 

Huvudmannasammanträdet avslutades med a� Åke Norling under någon 

halv+mma tackade av avgående huvudmän och styrelseledamöter och av-

slutningsvis Ber+l Sjöstrand och Karl-Henrik Pe�ersson. Jag tyckte a� Åke 

Norling gjorde de�a på e� utomordentligt fint sä�. Han hade vänligheten a� 

också – utan a� förarga någon – avsluta med avtackningen av mig. 

 

Åke förvånade mig en aning genom den varma ton som hans anförande 

hade. De exakta orden kommer jag inte ihåg, men något av innehållet. Han 

talade om min förmåga a� tänka strategiskt och visionärt. Han talade om 

förmågan a� balansera en "djup teore+sk kunskap med e� prak+skt handlag 

a� sköta e� företag", han talade om mi� nätverk av personliga kontakter. 

"Du känner ju så go� som alla i det här landet." 

 

Hans tal innehöll – med mina må� mä� – tre 'highlights": 

 

*"Det måste vi väl erkänna a� sparbankeriet – som o:a är det u�ryck Karl-

Henrik använder när han skall karaktärisera sparbanksrörelsen – inte har det 

mest dynamiska anseendet bland konkurrenterna, affärsbankerna. Men en 

sak har jag fäst mig vid, alla de affärsbanksledare som jag känner har all+d 

u�ryckt en enorm respekt för dig." (Jag har inte frågat Åke Norling varifrån 

han har få� de här u�alandena, men jag vet a� han inte så sällan talar med 

Alf Åkerman, Bo Ramfors, Åke Gustavsson, Kenneth Odéus och möjligen 

också med andra.) 
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*"Du hade när du kom +ll banken i slutet på 70-talet e� socialdemokra+skt 

förflutet – så tror jag i alla fall a� det var – och med tanke på det har jag för-

vånats över di� intresse för lönsamhetsfrågorna. Det är bara a� konstatera 

a� du kanske inte all+d har få� med dig styrelsen i dina funderingar och det 

du vill åstadkomma. Jag tänker då närmast på avgi:sfrågarna.”  

 

*"Det jag inte förstår är varför Sparbanksgruppen inte omedelbart har tagit 

+ll sig din kapacitet. Den behövs med all säkerhet. Du skulle bä�re än någon 

annan +ll exempel kunna driva pris- och avgi:sfrågorna, för dessa kommer 

oundvikligen upp +ll analys och beslut." (Det hör +ll bilden a� när Åke sa det 

sista vände han sig mot Bernt Gröön som sa� bara e� par meter ifrån talar-

stolen.) 

 

Det hela avslutades med a� jag fick blommor och e� schatull med individu-

ellt präglade silverbägare. (Uppenbarligen är det senare en tradi+on i Spar-

banken Stockholm.) Applåderna ville knappast sluta. Vid och e:er middagen 

på Grand Hotell fortsa�e de posi+va omdömena – fast nu på e� mera per-

sonligt och individuellt plan. Undantaget var a� Cenneth Kennegård vid mid-

dagen höll e� tal om trojkan – Åke Norling, Ber+l Sjöstrand och Karl-Henrik 

Pe�ersson – som avtackades ”i bunt”, men med en individuell touche. Även 

från Cenneth Kennegård var orden mycket vänliga. Han talade om mi� vis-

ionära ledarskap som de anställda hade sa� värde på. Han talade om min 

öppenhet för argument, a� jag hade lyssnat på facket osv. 

 

E:er middagen +ll kaffet och ännu senare +ll groggen kom de individuella 

kommentarerna – ju senare på kvällen desto mera personliga. 

 

En huvudman kommer fram +ll mig när jag si�er +llsammans med Ber+l Sjö-

strand och Bengt Skoglund och säger a� hon vill tacka för vad jag gjort för 

banken och beklagar verkligen a� jag nu har beslutat mig för a� lämna. "Du 

skall veta en sak – jag vill särskilt tacka dig för de brev du har skickat +ll hu-

vudmännen. De har varit formulerade på e� sådant sä� a� jag tyckte a� just 

jag hade få� e� personligt brev." Och för det fick jag en rejäl kram. 
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En annan huvudman – denna gång man – talade om mi� briljanta anfö-

rande. "Du skall veta a� jag under alla de år som jag ha: möjligheten a� 

delta i huvudmannasammanträden verkligen har känt a� du har ge� mig och 

sammanträdena den verkliga behållningen.” Gunnar Larsson tryckte min 

hand och sa: "Din sor+ från Första Sparbanken var någon+ng alldeles extra". 

Han sa också a� han på olika sä� beundrade mig för a� jag ända in +ll denna 

dag hade skö� mi� arbete på e� så engagerat sä�. 

 

En mängd personer från Första Sparbanken kom fram och tog i hand och 

tackade. Några gjorde det på e� lite extra personligt sä�. Lennart Pe�ers-

son, Gunnar Schönberg, Jan Sundgren är några. Dessutom – +ll min stora 

förvåning – Kers+n Marcusson. "Du skall veta a� du är en chef jag verkligen 

har se� upp +ll. Jag är väldigt ledsen för a� du slutar." 

 

Jag är nöjd med gårdagen, inte i första hand för alla de vänliga orden utan 

a� därför a� min sor+ från Första Sparbanken blev gedigen. Jag kände a� 

jag genom mi� anförande inte bara klarade ut en del lä�begripliga missför-

stånd utan också fick möjlighet a�, +llsammans med Ber+l Sjöstrand, 

”dominera” +llställningen, vilket rä�eligen borde gälla när man slutar e:er 

13 år som verkställande direktör. Jag tror – och kanske gäller det i synnerhet 

på sikt – a� ha tvingats sluta med omgående verkan den 18 april, a� inte 

visavi huvudmännen eller bankens ledning på e� rejält sä� få avrunda, 

skulle ha inneburit a� ”sorgearbetet” hade blivit förhindrat och fördröjt. 

 

En andra reflek+on man måste göra i e� sådant här sammanhang är om alla 

de vänliga orden verkligen är genuina och ”menade”. Det är klart a� häl:en 

av värdeinnehållet i det som sägs måste omedelbart tas bort. Men även där-

e:er kvarstår e� rejält må� av posi+vt e:ermäle och jag tror a� det är me-

nat. De indirekta bevisen för det ligger i sådant som applåden som inte ville 

sluta eller a� några frågor inte ställdes e:er anförandet (vilket det garante-

rat hade gjorts om jag inte hade varit tydlig och upprik+g). 
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Kort sagt vågar jag, med den risk för felbedömning som ligger i a� perspek+-

vet är så +dsmässigt kort, tro a� jag lämnar Första Sparbanken med flaggan i 

topp. Det skall bli mycket intressant a� se om det gäller också om något 

halvår eller så. Jag har igår +ll mängder av personer sagt – apropå frågan 

"Vad skall du göra nu? Har du bestämt dig?" – sagt a�: "Det är jag inte orolig 

för. Det ordnar sig säkert". Den kommentar och det svar jag få� +llbaka har 

varit "Självklart, du kommer a� mycket snart ha någon+ng ännu större på 

gång". Jag är inte säker på a� vi med det menar samma sak. När Ingegerd 

Bjurholm [sekreterare +ll ledningen i Stockholm] skulle lämna sent i går kväll 

kom hon fram +ll mig och tackade för de år som hade varit, och så sa hon a� 

man hade suDt vid bordet och diskuterat vad jag skulle göra nu. "Kan du då 

inte berä�a vad ni hade kommit fram +ll?" Det gjorde hon genom a� dra 

mig avsides, och berä�ade a� två tänkbara utvecklingslinjer hade man spe-

kulerat i. Det ena var a� jag skulle gå +llbaka +ll maktens boningar, det vill 

säga kanslihuset, och bli "någon+ng stort". "Det andra är a� du sä�er dig 

hemma och blir förfa�are och a� vi får se dig på TV och läsa dina böcker." 

 

Det senare ligger kanske närmast det som jag just för dagen känner mest för. 
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Några högst personliga reflek�oner 25 år e@eråt 

Jag tvingades lämna VD-skapet i Första Sparbanken våren 1991, trots a� jag 

då inte själv ville det, och trots a� styrelsen gjorde vad den kunde för a� jag 

skulle få vara kvar. Med det jag idag vet var det rä� a� sluta. A� Bankin-

spek+onen så ihärdigt höll fast vid a� det var dags a� lämna är det bara a� 

tacka för. Det var också en lycka a� jag inte kom a� gå in i Sparbanksgrup-

pen AB:s ledning så som Bernt Gröön ville på våren 1990, och som han några 

månader senare när de snåla vindarna började blåsa inte kunde hålla fast 

vid. Då kändes det orä�vist. Idag är jag tacksam. Jag har istället under de 20 

år som har gå� få� ägna mig åt det jag i grunden kände starkt för e:er 13 

hek+ska år som VD, och e:er några lika hek+ska år i kanslihuset dessförinn-

an. Jag fick möjlighet a� gå +llbaka +ll det jag en gång började med, det aka-

demiska, a� i lugn och ro få analysera, tänka och skriva om sådant som in-

tresserar mig. Det har bland annat blivit e� antal böcker om den svenska 

bankkrisen.1 Med andra ord, Ingegerd Bjurholm och hennes bankkollegor 

hade där vid bordet sent på kvällen på huvudsammanträdet 1991 resonerat 

sig fram +ll en ganska realis+sk bild av vad jag skulle komma a� syssla med 

när jag lämnade banken.  

 

Sy:et med kapitlet är a� med det perspek+v jag har idag försöka förstå 

grunden +ll de motsä�ningar som fanns inom sparbanksrörelsen under hela 

1980-talet. Det syntes i konflikter mellan stora sparbanker och små, mellan 

Första Sparbanken och andra stora regionala sparbanker, mellan Svenska 

Sparbanksföreningen och Sparbankernas Bank etc. Det som låg bakom – det 

är min tes – var den strukturkris som kännetecknade sparbanksrörelsen un-

der 1980-talet, och som hade sina rö�er mycket längre +llbaka. För det var 

en strukturkris om vi med det menar a� sparbanksrörelsen blev mer och 

mer ostyrbar, mot slutet av 1980-talet närmast anarkis+sk. Anarkismen fick 

sin kulmen vid e� omtalat sammanträde med Sparbanksföreningens styrelse 

i Bryssel i april 1989.  

 

Jag skall också kommentera Första Sparbankens roll i strukturperspek+vet. 

Min uppfa�ning, och den delas säkerligen inte av alla, är a� bildandet av 

Första Sparbanken 1982 närmast var en ”blessing in disguise” för sparban-
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kerna. Det gav en stark impuls +ll a� sä�a igång den strukturprocess som 

några år senare blev Sparbanksgruppen AB (SGAB). Utan Första Sparbanken 

kunde det, paradoxalt nog, ha gå� rik+gt illa för sparbankerna som samman-

hållen grupp. 

Det blev �ll slut som jag hade tänkt och skrivit – på varje 

punkt 

Den här bilden (nästa sida) från 1983 finns med i underlaget för Sparbanker-

na på offensiven (kapitel 2). Budskapet i bilden, det som jag lite senare kom 

a� kalla ”både-och”-strukturen, sammanfa�ade vad jag hade kommit fram 

+ll när jag granskade de svenska sparbankernas problem och möjligheter. Å 

ena sidan borde de stora regionsparbankerna +llsammans med Sparbanker-

nas Bank bilda en sammanhållen juridisk person. Å andra sidan skulle det 

bildas en federa+on av e� stort antal konkurrenskra:iga, någorlunda jäm-

stora, lokalt förankrade små och medelstora sparbanker. Det var, som det 

står, en idealbild ”om 5-10 år”. 

  

Idealet blev också verklighet. Och det tog ungefär sex år. I augus+ 1989 läm-

nade den så kallade strukturkommi�én si� förslag. Det var ”både-och”-

strukturen i prak+sk tappning. Med en skillnad. Jag hade inte 1983 kommit 

så långt i min analys av sparbank som företagsform a� jag föreslog a� den 

konsoliderade enheten skulle vara ak+ebolag. Det framgår av bilden a� det 

jag såg framför mig var ”en stor sparbank”. Det var först e:er 1986 som jag 

förstod a� det fanns både effek+vitetsskäl och riskkapitalförsörjningsskäl a� 

låta den juridiskt samordnade enheten vara ak"ebolag. 

 

Till den slutsatsen kom också strukturkommi�én tre år senare. Mera precist 

enades kommi�én om a� det nya bolaget skulle konstrueras som e� hol-

dingbolag. Under paraplyet, holdingbolaget SGAB, skulle de stora sparban-

kerna, däribland Första Sparbanken, och Sparbankernas Bank  finnas som 

helägda do�erbolag. Det redovisades också en variant av den modellen, a� 

sparbankerna skulle bli do�erbolag +ll en ”centralbank” vilken naturligtvis i 

prak+ken skulle komma a� ledas av Sparbankernas Bank. Det var med andra 
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ord y�erligare e� steg i konsolidering. Det alterna+vet valdes bort. I januari 

1990 tog Svenska Sparbanksföreningen enhälligt beslutet a� SGAB skulle 

bildas enligt det första alterna+vet. Några veckor senare, den 1 april 1990 

+llsa�es Bernt Gröön som VD. 
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Jag blev +llfrågad av en +dning om vad jag tyckte om strukturkommi�éns 

arbete och beslut och u�rycker mig entusias+skt och inte så lite självmed-

vetet: ”E� första fantas+skt steg framåt för sparbanksrörelsen. Till 90 pro-

cent följer kommi�éns rekommenda+on det jag +digare föreslagit.” Det jag 

sy:ade på med de saknade +o procenten handlade om ägandet. Struktur-

kommi�éns förslag var mycket tydligt på den punkten. SGAB skulle vara själ-

vägt av sparbankerna. Det egna kapital som fanns i grundarbankerna, de 

stora regionsparbankerna och Sparbankernas Bank-koncernen, skulle ombil-

das +ll s+:elser som i sin tur skulle äga SGAB. Också de fristående sparban-

kerna skulle gå in med visst ägarkapital. 

 

Teore+skt var en sådan ägarkonstruk+on möjlig. Men det behövdes inte så 

mycket fantasi för a� förstå a� i den alltmer finansorienterade globala eko-

nomi som vi hade redan då kunde det mycket snart dyka upp situa+oner där 

SGAB behövde påfyllning av riskkapital, och i en sådan omfa�ning a� SGAB:s 

ägare skulle få svårigheter a� klara uppgi:en. För ville man hålla ägarkretsen 

intakt fanns, utöver nya +llsko� från de fristående sparbankerna, bara möj-

ligheten a� ska�a fram egna vinster, och det var e� handikapp i konkurren-

sen med affärsbankerna. Av den anledningen ansåg jag a� en fram+da börs-

introduk+on, som också garanterade en effek+v andrahandsmarknad för 

ak+en, inte på formella grunder skulle uteslutas. Möjligheten borde finnas 

den dag det krävdes. Det var inget som majoriteten av sparbankerna och 

Svenska Sparbanksföreningen ansåg. Jag blev hårdhänt +llrä�avisad. ”Glöm 

det!” som Jan Rydh så märgfullt u�ryckte det. 

 

Det blev +ll sist också börsintroduk+on, låt vara påskyndad av den bankkris 

som något år senare skulle komma a� drabba Sverige, och sparbankerna. 

På en väsentlig punkt hade jag fel 

Liksom alla andra (+ll exempel samtliga personer i strukturkommi�én) var 

jag övertygad om a� holdingbolagskonstruk+onen var bäst för SGAB. Alter-

na+vet, ”centralbankslösningen” där alla sparbanker och andra affärsverk-

samheter blev så a� säga ”avdelningar” i e� och samma företag, betraktade 

jag som en sämre lösning. 
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Det fanns, det måste jag erkänna, e� stort inslag av makZundering i den 

ståndpunkten. Det var inte särskilt a�rak+vt för mig som VD för den största 

enheten a� bli ”avdelningschef” i Sparbankernas Bank. Det var vad som i 

prak+ken låg i förlängningen av det alterna+vet. Det var sam+digt inte det 

enda, ens det vik+gaste, argumentet för a� jag förordade holdingbolagsmo-

dellen. Sparbankerna bedrev retailbanking och det var en verksamhet som 

krävde en starkt decentraliserad organisa+on. Det var också så a� Sparban-

kernas Bank hade en företagskultur (PKM-kulturen, se Sparbankerna kan bli 

90-talets vinnare, kapitel 4) som skilde sig högst avsevärt från +ll exempel 

den företagskultur som fanns i Första Sparbanken, och än mera från hur det 

såg ut i mediansparbanken. Det fanns utan tvekan en risk med så stora kul-

turskillnader, det var som upplagt för strul mellan, bildligt talat, centrum och 

periferi. 

 

Men avgörande för mig var a� holdingbolaget fungerade utmärkt för expan-

siva retailbanker i andra länder. Jag besökte e� antal stora amerikanska ban-

ker, bland andra Banc One, som var organiserad e:er holdingsbolagsmo-

dellen. Banc One var vid den här +dpunkten en framgångssaga på USA:s 

bankmarknad. Det var en av de mest snabbväxande amerikanska bankerna, 

och strategin var a� växa genom fusioner. Jag kunde i strukturen se stora 

likheter med det som SGAB stod inför, bara med den skillnaden a� 

”fusionen” här skedde i e� steg. 

 

Jag hade fel i den analysen. A� holdingbolagskonstruk+onen fungerade ut-

märkt för banker som aggressivt köpte upp andra banker var en sak. Det var 

en process som löpte över +d. Och den köpande banken, Banc One i det här 

exemplet, var primus inter pares bland de banker som ingick i gruppen med 

ägandets fulla makt a� samordna de företag som fanns i porZöljen under 

holdingbolaget. Den kra:en saknade SGAB:s ledning. Makten fanns i formell 

mening men i verkligheten var den urva�nad. Ingvar Körberg refererar i sin 

bok Ekluten uZörligt hur svårt det var för SGAB:s verkställande direktör, 

Bernt Gröön, a� få +ll en samordning, och hur frustrerande en del av bank-

cheferna också upplevde situa+onen.2 
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Det var, paradoxalt nog, en skänk från ovan a� den svenska bankkrisen i 

början av 1990-talet tog kommandot över utvecklingen. På mycket kort +d 

försvann SGAB och med det holdingbolagsmodellen. I stället kom Sparban-

ken Sverige AB, och en centralbankslösning. 

 

Det hör inte +ll den här historien men bara en kort kommentar +ll vad som 

hände under och e:er bankkrisen. Den bild jag har få� som utomstående är 

a� ledningen för Sparbanken Sverige, i prak+ken Göran Collert och hans 

närmaste medarbetare, gjorde e� extraordinärt go� jobb. Göran Collert och 

de andra i ledningen såg +ll a� sparbankerna överlevde krisen, det var inte 

en självklarhet, och de tog de strukturgrepp, +ll exempel fusionen med Före-

ningsbankerna, som var nödvändiga, åtminstone önskvärda, för a� på bästa 

sä� ta +ll vara den +llgång som låg i a� vara Sveriges största retailbank. 

Swedbank, som är dagens namn, är i mi� tycke Sveriges absolut mest intres-

santa bankkoncern, inte minst i samarbete med e� sex+otal fristående spar-

banker. Argumenten är desamma som jag redovisade när jag skrev a� 

”sparbankerna kan bli 90-talets vinnare”. Det var bara det a� förverkligandet 

av visionen sköts framåt något decennium eller mer +ll följd av bankkrisen.  

Fyra frågor �ll Jan Rydh om jag hade träffat honom idag  

Jan Rydh var Svenska Sparbanksföreningens verkställande direktör under så 

go� som hela den +d som jag var verksam i sparbanksrörelsen, från somma-

ren 1978 fram +ll våren 1991. På det idémässiga planet var jag och Jan i 

ständig konflikt (däremot var det aldrig, åtminstone inte från min sida, något 

personligt, vi kände helt enkelt inte varandra). På de två centrala punkter i 

strukturfrågan som jag hade drivit under årens lopp – ”både-och”-strukturen 

och ak+ebolagsfrågan – var han motståndare. Lite polemiskt, och med en 

snegling på vad jag just skrivit, kan man säga a� Jan Rydh fick fel på båda 

punkterna. Det strukturförslag som så småningom ledde fram +ll SGAB bygg-

de just på dessa två principer. 

 

Jag skall ställa fyra frågor +ll Jan Rydh som om jag hade träffat honom i dag, 

och jag skall utveckla vad jag menar med frågorna. Det är bara en lek med 
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verkligheten, vi har inte träffats, men det är e� sä� a� lite mer personligt 

beskriva hur jag upplevde Svenska Sparbanksföreningen och dess verkstäl-

lande direktör under den här +den.  

 

1.  Varför, Jan Rydh, ville du inte förstå a� sparbanksrörelsen som strukturen 

såg ut de facto saknade ledning?  

Varje sparbank och varje bolag i sparbanksrörelsen hade naturligtvis en led-

ning i formell och prak+sk mening. Men helheten, sparbanksrörelsen, sak-

nade i prak+ken ledning helt enkel e:ersom det blir en omöjlighet a� leda 

en grupp av företag effek+vt när företagskulturerna är så olika, och storleks-

strukturen så obalanserad. Sparbanksföreningen var en branschorganisa+on, 

varken mer eller mindre. Men så såg du, Jan Rydh, av allt a� döma inte på 

saken. Ingvar Körberg skriver om din syn på ledningsfrågan: ”Hans [Jan 

Rydhs] grundinställning var a� Svenska Sparbanksföreningen var sparbanks-

rörelsens högsta organ och a� det var därifrån ledningen skulle utgå.”3 I rea-

liteten fanns det inga prak+ska förutsä�ningar a� leda ”sparbankskon-

cernen” i den meningen som exempelvis SE-banks- eller Handelsbankssfärer-

na leddes. Sparbanksföreningen var så långt från en koncernledning man kan 

tänka sig. Det visade utvecklingen med all önskvärd tydlighet. Det var inte 

bara Första Sparbanken som gick egna vägar utan a� fråga om lov, eller ens 

informera på förhand. Det gjorde många helt enkelt e:ersom det var rä� 

och nödvändigt affärsmässigt eller strukturellt. Och det blev allt tydligare för 

varje år som gick. Bankdirektörerna i de större sparbankerna tog egna ini-

+a+v i strukturfrågan utan a� informera Sparbanksföreningen. Tillkomsten 

av Sparbanken Alfa kan vara e� konkret exempel. A� informera fördröjde 

processen, det kunde leda +ll kostsamt läckage och sannolikheten var hög 

a� man skulle bli kri+serad. 

 

Det jag är frågande inför är varför du inte +llstod a� så här var det. Och på 

den grunden tog ini+a+v +ll a� ändra på strukturen så a� sparbankerna 

skulle få en ledning värd namnet. A� du inte gjorde det kan möjligen på e� 

sä� vara begripligt. Det skulle ha inneburit a� du hade tvingats ta tag i små-

påvarna, inklusive i Karl-Henrik Pe�ersson, och med hjälp av analyser och 
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problembeskrivningar – för det var det enda verktyget du hade i din hand – 

få oss, och våra styrelser och förtroendemän, a� förstå a� på det här sä�et 

kan vi inte fortsä�a. Vi måste få en juridisk samordning +ll stånd som åt-

minstone omfa�ar de största sparbankerna och Sparbankernas Bank. Så 

borde du ha argumenterat. Med din djupa kunskap om sparbankerna borde 

du kunna ha sagt det redan någon gång i början av 1980-talet, eller i själva 

verket mycket +digare än så (vilket jag skall återkomma +ll). Du borde exem-

pelvis ha kunnat se a� ”både-och”-strukturen egentligen var en ofrånkomlig-

het, och däre:er drivit frågan med all den kra: som posi+onen gav. Det som 

gör mig betänksam är a� det du i prak+ken sa och skrev under 1980-talet, 

egentligen fram +ll det bi�ra slutet när du lämnade sparbanksrörelsen, anty-

der a� du trodde a� sparbanksgruppen fak+skt fungerade på e� konkur-

rensmässigt +llfredsställande sä�. Och följaktligen hade en ”konkurrens-

kra:ig” ledning. Så var det inte i verkligheten. 

 

2.  Varför ville du inte förstå, än mindre "llstå, det alla ekonomer visste, a� 

sparbank var en sekunda företagsform jämfört med ak"ebolag? 

Det finns ingen anledning a� upprepa de bevis för a� sparbankerna hade e� 

handikapp genom sin företagsform som jag redan har skrivit uZörligt om, 

och som finns redovisade i kapitel 3 och 4. I kort sammanfa�ning var det två 

huvudargument – (1) a� ak+ebolagsformen är överlägsen sparbanksformen i 

effek+vitetshänseende, alltså a� drivkra:erna mot ökad produk+vitet är 

starkare i ak+ebolaget än i sparbanken, vilket långsik+gt ofrånkomligen får 

nega+va effekter för sparbanksrörelsen i en miljö där den konkurrerar på lika 

villkor med andra banker, respek+ve (2) a� sparbankerna, och i prak+ken 

talar vi då om de lite större sparbankerna, på lång sikt inte på e� konkur-

rensneutralt sä� kommer a� klara sin riskkapitalförsörjning.  

 

Det jag inte förstår, Jan Rydh, är hur du kunde missa a� dessa två argument i 

högsta grad var relevanta för den svenska sparbanksrörelsen när jag redovi-

sade analysen vid årsmötet 1986. Det var inga påhi� av mig, argumenten var 

grundade både i teori och empiri. Det fanns så många indika+oner på a� 

företagsformen var central för de stora sparbankernas konkurrensförmåga, 
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och därmed för sparbanksrörelsen, a� det borde inte ha varit möjligt a� 

hävda a� jag hade fel. Det pågick en seriös diskussion kring dessa frågor 

bland sparbankerna i andra länder, inte minst i övriga nordiska länder. Också 

e� antal utomstående personer med djup inblick i sparbanksrörelsen, +ll 

exempel Bankinspek+onens generaldirektör Sten Walberg, var tydlig i si� 

omdöme.4 (”Från effek+vitetssynpunkt är ak+ebolagsformen den mest 

ra+onella.”)  

 

Och så här kan jag fortsä�a. Hur kunde du, baserat på kreditmarknadskom-

mi�én förslag om så kallade grundfondsbevis, så sent som på hösten 1988 

hävda a� ”sparbankernas försörjning med riskkapital var tryggad”?5 Under-

förstå� a� sparbanksformen var tryggad från hotet från ak+ebolagisering. 

Det var den uppenbarligen inte. Mindre än e� år senare hade beslutet tagits 

a� bilda SGAB. 

 

Slutligen, hur kunde du när SGAB var formellt bildad vara så säker på a� den 

nya bankgruppen aldrig skulle komma a� börsintroduceras? En sådan sak 

går ju inte a� bestämma med vilja och tyckande om målet är framgång och 

överlevnad. Det blir verkligheten som bestämmer. Kanske blir det börsintro-

duk+on e:ersom verksamheten är så lyckosam a� expansionen kräver mer 

eget kapital än egna vinster möjliggör. Kanske måste det skapas en andra-

handsmarknad i ak+en alldeles oavse� hur ägarkapitalet en gång skaffats. 

Kanske kommer i prak+ken myndigheter och poli+ker a� tvinga fram en 

börsintroduk+on genom beslut om ökade kapitalkrav, exakt det som vi lever 

med just nu som en e:erbörd +ll den senaste finanskrisen. Eller kanske ham-

nar den egenägda SGAB i en djup överlevnadskris som den gjorde under 

bankkrisen några år in på 1990-talet. Det senare trodde i och för sig ingen 

1989. Men alldeles bortse� från det scenariot, hur kunde du vara så säker på 

a� inte något av det andra fak+skt skulle kunna inträffa? 

 

Finns det någon rimlig förklaring +ll din ståndpunkt i frågan om sparbanker-

nas företagsform? Ja, det kan bara finnas en förklaring. Du var övertygad om 

a� du hade rä�. Du trodde verkligen a� alla som försökte argumentera för 

en annan linje hade fel. Det är i sig tankeväckande.6 
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3. Varför denna ovilja a� ta "ll sig en seriös analys, och driva en idédeba�?  

Det mest basala för a� kunna lösa problem är a� man kan ena sig om hur 

verkligheten ser ut. Du och jag hade stora svårigheter på den punkten. Det 

gällde särskilt frågan om hur duk+ga sparbankerna var på marknaden när vi 

som grupp jämfördes med våra konkurrenter. Det var för mig alldeles up-

penbart e:er a� ha granskat siffrorna a� sparbankerna, och då menade jag 

sparbankerna inklusive Sparbankernas Bank, trendmässigt hade förlorat 

marknadsandelar +ll de andra bankgrupperna under decennier. Det här dia-

grammet (nästa sida) redovisade jag vid Svenska Sparbanksföreningens års-

möte 1986. 

 

Det visar a� marknadsandelarna för sparbankernas inlåning från allmänhet-

en åkt rutschkana under lång +d. I grova drag hade sparbankerna på 50 år 

förlorat ca +o procentenheter av inlåningsmarknaden. E� vik+gt skäl, och 

det ser man tydligt i diagrammet, var a� föreningsbankerna hade tagit unge-

fär lika mycket inlåningsmarknad som sparbankerna förlorat. Jag fick kri+k 

på olika sä� för a� jag tog fram den här bilden och siffror som visade samma 

sak. Det ansågs +ll och med vara trolöst, ja närmast svekfullt. Men det var 

sanningen. A� sparbankerna förlorade marknadsandelar på inlåningsmark-

naden – och hade gjort det sedan 1930-talet – konstaterade för övrigt den så 

kallade Inlåningskommi�én i si� betänkande Ak"v inlåningspoli"k redan 

1967. Kommi�én hade naturligtvis se� samma utveckling som jag såg – och 

jag kunde konstatera a� den dessutom hade fortsa� under 1970- och 1980-

talen.  

 

Oförmågan a� kunna ena sig om en verklighetsbild i en så elementär fråga 

som marknadsandelsutveckling la i nästa steg en hämsko på den större och 

mycket vik+gare frågan om problembild och om vad som borde göras.  

 

Jag la ner mycket +d och tankemöda på de tre dokument som finns i boken. 

Jag läste och granskade siffror, jag pratade med folk i och utanför banken. I 

samtliga fall presenterades resultatet först på en konferens med andra spar-

banksmänniskor. Det gav y�erligare input och på den grunden skrev jag se-

dan ihop en skri: som publicerades och spreds. Det var seriöst menat. Så 
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här i e:erhand kan jag bara konstatera a� inte en enda gång i dessa tre fall – 

Sparbankerna på offensiven publicerades +digt 1984, Exit sparbank? hösten 

1986 och Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare tre år senare, hösten 1989 

– fick jag en respons från Svenska Sparbanksföringens ledning. Jag skulle 

verkligen ha uppska�at a� få en analys +llbaka där man visade på a� jag 

hade fel på den och den punkten. Det kunde ha räckt med a� en medarbe-

tare +ll dig hade skrivit e� papper som argumenterade i sak för a� mi� reso-

nemang var ofullkomligt eller hade logiska brister, eller a� mina siffror inte 

var korrekta. Det kom ingen+ng. Det hördes ingen+ng. Eller som Ingvar Kör-

berg skriver: ”Någon egentlig deba� följde inte på Pe�erssons inlägg.”7 Det 

är e� understatement. Det följde ingen deba� alls. 

 

Samma frågor kan ställas kring den mer renodlade idédeba�en. Det behöv-

des inte många kontakter med sparbanker i andra länder, inte minst övriga 

nordiska länder, +ll exempel Danmark, för a� förstå a� deba�en kring spar-

bankerna som företag, och företagsformens styrkor och svagheter, hade 

pågå� länge där och var långt mer fördomsfri och akademisk än i Sverige. 



272 

 

Ingvar Körberg skriver en aning uppgivet och kri+skt: ”Vissa ansåg a� spar-

banksrörelsen var en idéburen rörelse, men trots de�a var idédeba�en 

tunn.”8  

 

Det finns bara en tänkbar förklaring +ll tystnaden. Det fanns vid närmare 

granskning inget a� invända mot den analys jag hade presenterat. Det gick 

inte a� påvisa a� jag hade dåligt underbyggda slutsatser. Men e:ersom slut-

satserna, låt oss säga ak+ebolagstanken, inte stämde med vad du ansåg rä� 

och rik+gt var det lika bra a� vara tyst och hoppas på a� så få som möjligt 

skulle ta upp tråden, eller få möjlighet a� förstå vad jag hade försökt säga. 

Den andra förklaringen, a� jag hade fel i analysen, kan ju inte vara möjlig av 

det enkla skälet a� i så fall hade du, Jan Rydh, enkelt kunnat nöja sig med a� 

påvisa felak+gheterna – och därmed hade mina förslag dö� av övertygande 

motargumenta+on. Men som sagt, det kom inga analyser eller sakligt under-

byggda motargument.  

 

4. Varför de�a ständiga maktspel och poli"serande?  

Det dröjde inte många månader e:er det a� jag anställts som VD i Länsspar-

banken Göteborg 1978 innan jag kände igen e� maktspel och poli+serande 

från Sparbanksföreningens ledning. Det var samma beteende som fanns i 

den poli+ska miljö som jag just hade lämnat (kanslihuset). Det drogs i tåtar, 

ringdes samtal och åts luncher i sy:e a� förankra, kort sagt det spelades på 

alla kända ”poli+ska” instrument för a� åstadkomma det man i en trång 

krets hade bestämt sig för skulle gälla, eller, som i fallet Sparbanksförening-

en, för a� återföra en som man tyckte vilsegången sparbank +ll ordningen.  

 

Ingvar Körberg beskriver uZörligt en av de incidenter som berörde mig och 

Länssparbanken Göteborg. Det var 1980. Bankens styrelse hade, baserat på 

en studie av en utomstående konsult, kommit fram +ll a� vi i Göteborg hade 

en +llräckligt stor marknad för a� kunna få +ll stånd en lönsam finansbolags-

rörelse. Så vi meddelade föreningen, e:er Bankinspek+onens godkännande, 

a� vi hade för avsikt a� bilda e� helägt finansbolag, det som senare blev 

VäsZinans. Det var, för a� u�rycka det försik+gt, inget som Sparbanksför-

eningen gillade. Det är en sak a� man inte tyckte om det vi hade för avsikt 
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a� göra. Det fanns e� finansbolag inom Sparbankernas Bank, och a� Läns-

sparbanken Göteborg bildade eget kunde möjligen på marginalen försvaga 

dess ställning. Det argumentet kunde jag förstå. Men jag kunde absolut inte 

acceptera det sä� på vilket maktspelet mot banken i den här frågan tog sig 

u�ryck. 

 

Som av en ren +llfällighet damp det ned e� antal skrivelser +ll Sparbanksför-

eningen från regionala sparbanksföreningar där Länssparbanken Göteborgs 

beslut kri+serades.9 En sådan våg av skrivelser, och det sä� som de var for-

mulerade på, dyker inte upp utan y�re påverkan. Någon hade viskat i lämp-

liga personers öron a� borde inte de�a hädiska beteende leda +ll en pro-

test. Ingen skall inbilla mig a� dessa skrivelser kom sam+digt och i stort se� 

likalydande utan a� någon hade pushat för det. Och jag satsar många kronor 

på a� denne någon fanns i Sparbanksföreningen.  

 

Jag utsa�es för samma slags maktspel, men i andra, e� snäpp mer sub+la, 

former, när Länssparbanken Göteborg ville emi�era egna bankobliga+oner, 

och när vi ansökte om a� bli fondkommissionär. Och Länssparbanken Göte-

borg var inte ensam. Andra sparbanker som på e� eller annat sä� inte 

gjorde som en majoritet av Sparbanksföreningens styrelse ansåg rä� och 

rik+gt utsa�es för olika slags påtryckningar via maktspel. En annan aspekt på 

samma fråga, och en av anledningarna +ll a� jag e:er par år lämnade före-

ningens styrelse, var a� vid varje styrelsemöte fick man en känsla av a� de 

vik+ga besluten var avgjorda på förhand, förankrade genom underhandskon-

takter med personer som man visste hade ”rä�” åsikt. Jag kände mig ibland 

som en små� löjlig sta+st. 

 

Mest uppenbart blev maktspelet inför mi� anförande vid Sparbanksför-

eningens årsmöte 1986 (Exit sparbank?, kapitel 3). Jag var naiv nog a� tro a� 

det kompakta motstånd som jag mö�e – det var vid det +llfället som folk 

stod i kö för a� säga a� jag hade fel – var spontana u�ryck för a� man ville 

säga sin mening. På olika sä� har jag förstå�, och det antyder också Ingvar 

Körberg i den intervju som finns i boken (kapitel 5), a� så var det inte alls. 

Det var maktspel à la Sparbanksföreningen. Det var samordnade ansträng-
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ningar. Vissa personer var vidtalade a� gå upp i talarstolen och argumentera 

mot. Det vik+gaste var med andra ord ifrågasä�andet inte sakargumentens 

relevans. Det var maktspel i känd tappning med misstänkliggörande, gliring-

ar och demagogi, sådant poli+ker använder när argumenten tryter. Det är 

för mig obegripligt a� de som gick upp i talarstolen och med sådan emfas 

talade om a� konvertering +ll ak+ebolag aldrig blir aktuellt för svenska spar-

banker, kunde vara så oförsik+ga. Man behövde ju inte tro på Pe�ersson. 

Det räckte med a� +�a sig omkring och se vad som gjordes, och hur diskuss-

ionen gick, i andra länder. Med den utblicken hade man lä� blivit övertygad 

om a� konvertering +ll ak+ebolag var mer än en blåögd tanke. Den hade 

förankring i verkligheten. Det kunde inte uteslutas a� det skulle bli så också i 

Sverige. Hur kan man då, alldeles bortse� från det som menas med integri-

tet, riskera a� e:er en +d, lä� rodnande, få ta +llbaka det man sagt 

e:ersom verkligheten kom ifa�?  

 

Det visade sig a� det bara skulle ta tre år innan bolagiseringen av större de-

len av svensk sparbanksrörelse var e� faktum. Och det var inga y�re eller 

akuta kra:er, bankkrisen kom långt senare, som tvingade sparbankerna a� 

göra något man inte ville. Det gjordes helt frivilligt. Strukturgruppen under 

Gunnar Norlings ledning tog e� enhälligt beslut a� bilda SGAB i augus+ 

1989. De ledande sparbanksföreträdarna hade på kort +d blivit övertygade 

om a� en samordning av sparbanksrörelsens större företag i ak+ebolags-

form var nödvändigt, precis det jag hade sagt vid årsmötet 1986. Så kan det 

gå med maktspel för sin egen sak. 

 

Historiens omständigheter gjorde, för a� sammanfa�a hur jag ser på saken, 

a� Jan Rydh gick helt fel som VD för Svenska Sparbanksföreningen. Han var 

skolad i e� sä� a� leda sparbanksrörelsen som med nöd och näppe funge-

rade under 1960- och 1970-talen men som under 1980-talet blev alltmera 

omöjligt, och som +ll sist blommade ut i en djup kris för sparbankerna. Kri+-

ken som måste riktas mot Jan är a� han konsekvent vägrade a� acceptera 

den nya verkligheten, och därför lika konsekvent motsa�e sig de förslag +ll 

förändringar i sparbankernas struktur och företagsform som togs fram, 
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bland annat av mig. Beviset för a� det gick fel, och det är e� minst sagt över-

tygande belägg, är a� han av verkligheten tvingades a� på punkt e:er punkt 

ge upp sina åsikter. Den sista, a� sparbankerna aldrig skulle komma a� börs-

introduceras (”Glöm det!”), tog visserligen några år men slutligen hade också 

den bas+onen fallit. Återigen, jag förstår inte varför Jan Rydh inte tog +ll sig 

seriöst menade analyser och förslag. Som den intelligenta person han är 

borde det för honom ha varit en självklarhet. Lika självklart som a� tro, tyck-

ande och maktspel i en affärsdrivande verksamhet är en oförnu:ighet. 

För a% undvika en missuppfa%ning 

Det kan finnas en grund för missförstånd när man läser mina fyra frågor +ll 

Jan Rydh. En läsare kan möjligen få intrycket a� han var ensam i sin uppfa�-

ning, och i sin kri+k mot mig och mot Första Sparbanken. Så var det inte alls. 

Det var många i sparbanksrörelsen – och jag talar då om bankchefer, styrel-

seledamöter och huvudmän – som tyckte som Svenska Sparbanksförening-

ens direktör. Och defini+vt inte tyckte som Karl-Henrik Pe�ersson. Det fanns 

flera skäl +ll det: 

 

För det första kände de allra flesta inte igen sig i beskrivningen av en spar-

banksrörelse med problem. Det stora flertalet sparbanker hade höga mark-

nadsandelar, några ortssparbanker hade väsentligt  över 50% av inlånings-

marknaden, lönsamheten var acceptabel och det fanns en fram+dstro. De 

som hade den erfarenheten, och det var således många, hade svårt a� för-

stå vad Pe�ersson pratade om. Och man hade lä� a� ta +ll sig Jan Rydhs 

avståndstagande. Liksom aDtyden och budskapet a� ”sparbankerna är 

bäst”. 

 

Många, säkerligen en klar majoritet av sparbankerna, kände heller inget be-

hov av en förändring av strukturen (utöver en och annan fusion med en när-

liggande sparbank), än mindre av företagsformen. För renodlade ortsspar-

banker fanns det inte särskilt mycket skalekonomi som kunde bli argument 

för en fusion (allt under förutsä�ning a� det finns en trygg försörjning med 

specialis�jänster av olika slag, särskilt på dataområdet). På samma sä� fanns 
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det för den gruppen inga tunga sakskäl som gjorde e� byte av företagsform 

önskvärt. Bankchefer, styrelseledamöter och huvudmän i dessa banker 

hade självfallet svårt a� förstå vad jag pratade om. Och således mycket 

lä�are a� förstå, och känna sympa+ för, Jan Rydhs ståndpunkt. 

 

För det tredje var det också för många en känslomässig reak+on, säkert i 

många fall uppblandad och förstärkt med någon av de två första förklaring-

arna. Det fanns åtminstone två typer av känslomässiga reak+oner. Den ena 

gick ut på a� sådana som Pe�erson var inga rik+ga sparbanksmän. De för-

stod inte vad sparbankrörelsen stod för. Och alltså skulle dom helst hålla 

kä:en och utan a� bråka ställa upp på vad Svenska Sparbanksföreningen 

beslutade. ”Du är en stor olycka för sparbankerna.” Det var vad en lullig 

förtroendeman, jag har glömt hans namn, kom fram +ll mig och sa någon 

gång på e:erna�en vid en av de många middagar som ständigt avåts av 

sparbankernas ledande företrädare, jag tror a� det var på en av Sparban-

kernas Banks bokslutsmiddagar i mi�en av 1980-talet. Det skall sam+digt 

sägas a� det var en engångsföreteelse.  

 

Den andra känslomässiga reak+onen var mer poli+sk. Det fanns på sina håll 

uppfa�ningen a� sparbanksrörelsen var, ungefär som Folksam, en del av 

arbetarrörelsen och socialdemokra+n. Det var i förtroendemannakretsen, 

och bland en del styrelseledamöter, som den uppfa�ningen fanns. Möjligen 

på sina håll också centralt. Jag reagerade på det från första stund. Det var 

självfallet inte bra för en bankgrupp, än mindre för en enskild bank, a� ens 

antydningsvis kopplas samman med e� visst par+, eller en viss poli+sk rikt-

ning. Det fanns heller ingen historisk grund för a� sparbankerna skulle 

kunna kopplas samman med arbetarrörelsen. Sparbank var i så fall snarare 

e� u�ryck för en liberal rörelse. Sparbankerna hade i början av 1800-talet 

bildats på ini+a+v av den lokala överklassen som i god liberal anda ville 

åstadkomma e� system för hjälp +ll självhjälp +ll dem som hade det ekono-

miskt besvärligt. Så sent som i början av 1900-talet betraktades sparbanker-

na allmänt som borgerligt kontrollerade bankins+tu+oner.10  
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En strukturstrategi som ledde rakt mot en katastrof 

En grundläggande fråga är obesvarad. Vad var det som låg bakom det ir-

ra+onella beteende som kännetecknade Svenska Sparbanksföreningens led-

ning under alla de år som jag hade en viss inblick i arbetet (1978-1990)? Var-

för uppträdde Jan Rydh som han gjorde? Min hypotes är a� det kan förklaras 

av a� sparbanksrörelsens strukturutveckling när den väl kom igång e:er 

andra världskriget, gick i banor som gjorde federa+onen alltmer ostyrbar för 

varje år som gick. Det fanns så a� säga en inbyggd mekanism som ställde +ll 

mer och mer bekymmer för den organisa+on, Svenska Sparbanksföreningen, 

som skulle ”hålla ordning i klassen”.  Och naturligtvis därmed också för den 

person som skulle leda Svenska Sparbanksföreningen. 

 

Låt oss ta det maktspel som jag har beskrivit som en utgångspunkt för ana-

lysen. En rimlig teori är a� maktspelet kom +ll e:ersom det i e� visst skede 

av sparbankshistorien blev en nödvändighet. Under sparbanksrörelsens 

framgångs+d från omkring 1820 och lite över hundra år framåt, behövdes 

inget maktspel för a� hålla ihop rörelsen. Det var en federa+on av i stort se� 

jämspelta och jämstora sparbanker. Expansionen skedde i första hand ge-

nom a� nya sparbanker ständigt kom +ll. Någon samordning av betydelse 

fanns knappast behov av. E:er 1930 ändrades den bilden steg för steg. Spar-

bankerna började fusionera e:er principen liten bank går upp i en lite större 

bank och e:erhand bestod sparbanksrörelsen av allt färre enheter och med 

en växande skillnad i storlek. Samarbetsbehovet ökade också +ll följd av ut-

vecklingen på bankmarknaden.  

 

Man kan spekulera i a� när Sven G Svensson år 1963 blev VD för Svenska 

Sparbanksföreningen var olikheterna i företagskultur och storlek så stora a� 

det krävdes maktspel för a� hålla ihop rörelsen. Och a� döma av vad jag har 

hört var Sven G en maktspelare av rang. An+ngen var sparbanksdirektörerna 

med honom (som Gunnar Ojde när han var VD i Göteborgs Sparbank) eller 

mot honom (som Evert Thornberg när han var VD i Göteborg och Bohus Läns 

Sparbank), den första kategorin direktörer hamnade, bildligt talat, i värmen, 

den senare i kylan. Sammanhållning var prioritet e�. Den var underordnad 
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analys och förnu: se� i den enskilda sparbankens perspek+v. (Jag har pratat 

+llräckligt många gånger med Evert Thornberg för a� kunna förstå a� så var 

det för vissa större sparbanker.) Eller som Sven G Svensson u�ryckte det: En 

lyckosam fram+d för sparbankerna får vi bara ”...under förutsä�ning a� man 

håller samman benhårt”. A� ”benhårt” hålla samman låter sig lä� säga men 

i prak+ken blev det för varje dag allt mera onåbart. Självmedvetna och 

starka sparbankschefer som Hugo Caneman i Stockholms Sparbank, VD un-

der 1960-talet, och hans e:erträdare, Ber+l Sjöstrand, fronderade med 

framgång också under Sven G Svenssons +d. Det var en förvarning om vad 

som skulle komma. 

  

Med nedanstående graf +ll hjälp (hämtad från bildunderlaget +ll Sparban-

kerna kan bli 90-talets vinnare, kapitel 4) förstår vi bä�re vilken i prak+ken 

omöjlig ledningsuppgi: Svenska Sparbanksföreningen stod inför redan 1950, 

i själva verket ännu +digare. För vad diagrammet berä�ar är a� antalet spar-

banker e:er 1950 snabbt reducerades. Det betyder a� skillnaden i storlek 
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mellan e� mindre antal allt större sparbanker och det stora antalet små 

sparbanker ökade. Hade vi konstruerat e� ”möjlighet-a�-styra”-index bestå-

ende av, låt oss säga, de fem största sparbankernas balansomslutning divide-

rat med de fem minsta sparbankernas balansomslutning, och hade vi årligen 

följt det indexets utveckling från grundarperioden fram +ll 1990 då SGAB 

bildades och en helt ny era inleddes, ja då hade vi kunnat se följande: Under 

de första hundra åren, grovt se� fram +ll 1930 hade indexet varit lågt, och 

hade inte ändrats särskilt mycket. Det betydde med andra ord a� skillnader-

na i storlek var små, och därmed styrförmågan hög.11 (A� det inte i prak+ken 

behövdes någon nämnvärd samordning mellan sparbankerna före 1930 är 

en helt annan sak.) Under några decennier från säg 1930 och fram +ll mi�en 

av 1900-talet hände heller inte så mycket med indexet. Det steg något för 

varje år men låg forZarande på en låg nivå. Med den våg av allt större spar-

banker som sköljde över landet under framförallt 1950- och 1960-talen, 

kommunsparbanksperioden, och början av länssparbanksperioden (de första 

stora länssparbankerna, typ Östergötland, bildades i slutet av 1960-talet), 

steg indexet kra:igt. Det blev svårare a� styra sparbanksrörelsen, a� bildligt 

talat hålla ordning i klassen. Det fanns tecken på motsä�ningar inom spar-

banksrörelsen. E� exempel var a� de stora sparbankerna utvecklade rörelse-

grenar, och därmed företagskulturer, som inte den lilla sparbanken kunde 

eller ville göra, och det gav upphov +ll spänningar och irrita+oner. Utveckl-

ingen ficks si� crescendo i och med bildandet av Första Sparbanken 1982, 

och några år senare av Sparbanken Alfa, Nya Sparbanken etc. Indexet rakade 

i höjden. Svenska Sparbanksföreningens styrförmåga visavi sparbankerna var 

så go� som obefintlig. Sparbankernas strukturkris var akut. 

 

För a� sammanfa�a. Sparbanksrörelsen hade, åtminstone sedan 1950-talet, 

slagit in på en strukturstrategi som ledde mot katastrof (definierat som a� 

sparbanksrörelsen som grupp var icke-styrbar). Det dröjde innan katastrofen 

kom +ll ytan. Den kunde hjälpligt hanteras med maktspel, e� omfa�ande 

socialt umgänge för ledningar och förtroendemän vid bolagsstämmor, års-

möten, konferenser etc., som skapade vi-anda och framgångskänsla, samt 

dribblande med sta+s+k, inte så a� sta+s+ken var felak+g men den var vald 



280 

 

med sådan omsorg a� de problem som fanns när man +�ade närmare, +ll 

exempel vad gäller sparbankernas marknadsandelar, tonades ner eller för-

svann helt. Till sist, under 1980-talet, sprack bubblan. Strukturstrategin, med 

ständigt större sparbanker i ena änden av skalan, och inte särskilt stora för-

ändringar i storlek i den andra änden av skalan (”ortssparbankerna”), ledde 

+ll a� +ll sist blev ”både-och”-strategin den enda vägen a� gå. 

 

Med den förklaring som den här enkla modellen erbjuder blir Svenska Spar-

bankföreningens agerande under 1980-talet mer begripligt. Det går a� för-

stå maktspelet. Det går a� förstå a� Jan Rydh hade en näst in+ll omöjlig 

uppgi:. Det var e� ovanligt krävande sisyfosarbete. Problemen kom inte 

bara ständigt +llbaka, de blev större och mer svårhanterliga för varje år som 

gick. Ingvar Körbergs detaljerade redogörelse i Ekluten för skeendet under 

1980-talet gör det alldeles tydligt. Till sist gick det inte längre. Kri+ken man 

kan rikta mot Jan Rydh är a� han av allt a� döma inte förstod, eller ville för-

stå, vad grundproblemet bestod av, a� sparbankernas strukturstrategi sakta 

men säkert ledde sparbanksrörelsen mot katastrof. Det borde han ha gjort. 

Och agerat däre:er. 

Det historiska arvet 

Sam+digt är ännu inte alla frågor besvarade. Analysen är forZarande allZör 

grund. Det måste finnas förklaringar +ll varför sparbanksstrukturen utveckla-

des som den gjorde, och därmed tvingade in Svenska Sparbanksföreningens 

ledning i e� hörn där det i prak+ken inte fanns särskilt många frihetsgrader. 

Svaret på den frågan måste sökas långt före 1950. Min hypotes är a� förkla-

ringen finns i lags+:ningen för sparbankerna.  Eller mera precist i 1892 års 

sparbankslag.  

 

Målat med bred pensel kan man karaktärisera sparbankernas förhållande +ll 

lags+:ningen mycket enkelt.12 Räknat från grundarperioden under första 

häl:en av 1800-talet och fram +ll 1892 skö�es sparbankerna i stort se� utan 

särskild lags+:ning. Med andra ord, de enskilda sparbankerna var fria a� 

agera inom de ramar som grundarnas inten+oner, reglementen, lokala myn-
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digheter och praxis ställde upp. 1892 års sparbankslag kom a� inskränka den 

friheten radikalt. Det var också en radikal frihetsinskränkning om jämförel-

sen görs med vilka friheter som de privata bankerna hade vid samma +d. 

Dessa frihetsinskränkningar fanns i grova drag kvar fram +ll 1969, och den så 

kallade samordnade banklags+:ningen. Då fick återigen sparbankerna rä�en 

a� konkurrera med andra banker på lika villkor. 

 

Mera konkret kan man hävda a� 1892 års sparbankslag kom a� påverka 

sparbankernas strukturutveckling på två olika sä�.  

 

För det första genom a� det i lag bestämdes a� sparbankerna skulle vara 

icke-vinstutdelande företag. Visserligen kan man säga a� den stora majorite-

ten av de sparbanker som bildats under 1800-talet var icke-vinstutdelande 

företag, och a� lags+:ningen därför bara kodifierade e� förhållande som 

redan gällde. Men mot det står a� det före 1892 också fanns sparbanker 

med annan företagsform. Som jag har skrivit om i kapitel 3 fanns det spar-

banker där verksamheten, och det var klassisk sparbanksverksamhet, be-

drevs ak+ebolagsform med delägare och utdelningsrä� på insa� kapital. I 

vissa fall var utdelningen +ll ak+eägarna betydande. Sparbanken i Västervik 

grundad 1835 kan vara det konkreta exemplet. Ak+esparbankerna fanns 

med i sparbankssta+s+ken fram +ll 1880-talet.13 I och med 1892 års lag för-

svann företagsformen ak+esparbank. Det slogs helt enkelt fast a� ville en 

penninginrä�ning forZarande kalla sig sparbank skulle den vara icke-

vinstutdelande.  

 

Det var e� beslut med långtgående strukturella konsekvenser för sparban-

kerna. Med modernt språkbruk kan man säga a� 1892-års sparbankslag 

förde in sparbankerna i samma kategori som dagens Non Profit-organisa-

+oner (NPO:s) – och gav därmed också sparbankerna samma inskränkta 

strukturella förutsä�ningar som NPO:s.  E� NPO-företag har inte ak+ebola-

gets möjligheter a� bli e� större företag genom uppköp och samgåenden i 

takt med a� det finns ökad skalekonomi i verksamheten eller när det finns 

andra skäl a� växa. Också riskkapitalförsörjningen är sämre. E� NPO-företag 
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kan inte skaffa externt riskkapital (om inte grundfonden förstärks genom 

dona+oner). Båda dessa förhållanden påverkar strukturutvecklingen. NPO-

företag är därför, föga förvånande, regelmässigt små företag mä� i +ll exem-

pel antal anställda eller omsä�ning om jämförelsen görs med ak+ebolag 

verksamma i samma branscher. Parallellen +ll sparbankerna blir tydlig. Mer 

konkret u�ryckt kan man säga a� här finns förklaringen +ll a� sparbankerna 

under 1900-talets första decennier fortsa�e a� växa i antal, medan antalet 

affärsbanker under samma period kra:igt reducerades. Så sent som 1939 

skriver en iak�agare av det svenska bankväsendet om sparbankerna a� 

”…några spår +ll koncentra+onstendenser, som gjort sig så kra:igt gällande 

hos affärsbankerna, har ej kunnat förmärkas”.14 Förfa�aren grundade sig 

bland annat på a� under de första åren av 1930-talet hade antalet sparban-

ker bara reducerats med 6, från 482 1930 +ll 476 1936. 

 

För det andra påverkade 1892 års lag strukturomvandling genom a� spar-

bankerna fick hårdhänta och precisa regler för sin bankrörelse. Man hänför-

de, bildligt talat, sparbankerna +ll e� hörn av bankmarknaden. Det blev +ll 

exempel förbjudet a� ta emot annan inlåning än på motbok, dessutom med 

kvan+ta+va begränsningar i hur stora belopp som en insä�are fick ha i spar-

banken, och utlåning fick bara ske mot skuldebrev. Det var medvetna beslut i 

meningen a� sparbank inte skulle ges möjligheter +ll, som Emil Sommarin 

u�rycker det, ”…egentlig bankrörelse, varav farorna hade ådagalagts i Dan-

mark”.15 Man kan säga a� nästa stora lags+:ningsarbete som berörde spar-

bankerna, 1923 års sparbankslag, bekrä:ade och befäste den här begräns-

ningen i sparbankernas rörelsefrihet. 

 

Det behövs inte mycket fantasi för a� förstå a� lägre frihetsgrader i bankrö-

relsen fick strukturella följder för sparbankerna. Rörelseinskränkningarna 

förstärkte de kra:er som gjorde sparbankerna +ll rela+vt se� mindre företag 

än de privata bankerna. Om sparbankerna +ll exempel inte ges full frihet a� 

konkurrera om inlåningen med annat än ”sparbanksbok”, eller om man inte 

får låna ut mot annat än skuldebrev, medan konkurrenterna har sådana fri-

heter, ja då stannar den rela+va +llväxten av, och incitamenten a� växa som 
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företag sänks. Mest påtagliga blir inskränkningarna när vi diskuterar spar-

bankernas verksamhetsområde. Genom lag fick inte sparbanker bedriva sin 

verksamhet utanför e� visst geografiskt område. Under den period som vi 

diskuterar här, säg fram +ll 1940, handlade verksamhetsområdet för nästan 

alla sparbanker om rela+vt små enheter, an+ngen om må�ligt stora städer, 

eller om byar, mindre orter eller socknar. Det är med andra ord ingen +llfäl-

lighet a� det i slutet av 1930-talet fanns nästan 500 sparbanker. Eller 

u�ryckt på annat sä�. När lagen preciserar det geografiska verksamhetsom-

rådet för en sparbank, får det följder i meningen a� det hindrar, åtminstone 

fördröjer, ekonomiskt sunda strukturförändringar. Den lagfästa verksam-

hetsområdesbegränsningen är en liten del i pusslet som förklarar sparban-

kernas särpräglade strukturutveckling under 1900-talet. 

 

Den här argumenta+onen kan missförstås. Jag hävdar inte a� då+dens lag-

s+:are, de som arbetade fram 1892 års sparbankslag, agerade mot bä�re 

vetande. Så var det naturligtvis inte. 1892 års sparbankslag, liksom 1923 års 

sparbankslag, återspeglade sin +ds idéströmningar, vad som var poli+skt 

genomförbart, och vad som vid den +den var känt om hur bankverksamhet 

skulle skötas säkert och effek+vt. Det låg exempelvis i +den för hundra år 

sedan, och inte bara i Sverige, a� dela upp bankmarknaden mellan de pri-

vata bankerna (näringslivets krediZörsörjning och likviditetshantering) och 

sparbankerna (hushållens och småföretagens in- och utlåning). I den me-

ningen var de lagar som e:er 1892 styrde sparbankernas verksamhet 

idémässigt, poli+skt och möjligen även samhällsekonomiskt, ra+onellt 

fa�ade beslut.  

 

Å andra sidan står det lika klart a� med den uZormning som 1892 års spar-

bankslag (och dess e:erföljare) fick, kom sparbanksrörelsens struktur a� 

påverkas radikalt med den prak+ska konsekvensen a� det fram +ll 1930-

talets slut helt hade saknats konsolidering, det som brukar kallas struktur-

omvandling. Sparbanksrörelsen dominerades därför vid den +den, som vi 

just konstaterat, av en stor mängd rela+vt mycket små företag. Det i sin tur 

försämrade konkurrensförmågan. Och det var något som sparbankerna inte 
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hade råd med så som situa+onen såg ut i mi�en av förra seklet, säg 1950, i 

synnerhet inte e:ersom affärsbankerna sedan länge konkurrerade om hus-

hållssparandet, e:ersom Föreningsbankerna e:er andra världskriget fram-

gångsrikt hade börjat konkurrera på en av sparbankernas huvudmarknader, 

landsbygdens små företag, och e:ersom det blev allt tydligare a� lags+:ar-

na på sikt skulle komma a� jämställa de olika bankgrupperna. 

 

För a� sammanfa�a. Min tes är a� e� fundamentalt skäl +ll varför de 

svenska sparbankerna e:er andra världskriget kom a� leva med kroniska 

bekymmer med strukturen16 och med samarbetet inom sparbanksrörelsen, 

mer än något annat har sin förklaring i 1892 års sparbankslags bestämmelser 

a� sparbank skulle vara e� icke-vinstutdelande företag respek+ve a� bank-

marknaden skulle delas upp och sparbankerna ges vik+ga inskränkningar i 

sin bankrörelse. Den förklarar därmed också varför Jan Rydh, och före ho-

nom Sven G Svensson, de facto ställdes inför en omöjlig uppgi: om målet 

var a� styra sparbanksrörelsen med samma effek+vitet som konkurrenZöre-

tagen, i första hand affärsbankskoncernerna, styrdes. Det var helt enkelt inte 

möjligt. A� det redan +digt, sannolikt redan under 1950-talet, inte fanns 

någon återvändo i färden mot ”både-och”-strukturen, en dominerande juri-

diskt sammanhållen storbank och e� antal mindre fristående sparbanker, 

var det då ingen som förstod. Och a� i prak+ken företagsformen sparbank 

var uträknad för landets större sparbanker redan e:er 1969 och den sam-

ordnade banklags+:ningen, var det troligtvis heller ingen som kunde förstå. 

Allt sammantaget la de�a grunden för det maktspel, de missförstånd och de 

motsä�ningar som det fanns så go� om inom sparbanksrörelsen när jag kom 

i kontakt med den i slutet av 1970-talet. Mina idémässiga dispyter med Jan 

Rydh måste ses i det perspek+vet. 

 

Första Sparbanken  

Ingen glädje är som skadeglädjen sägs det. Ber+l Sjöstrand och jag inbjöd 

verkligen våra många belackare inom sparbankeriet +ll jubel och triumf, och 

+ll många ”vad var det jag sa”-kommentarer, när förlusterna i Första Spar-
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banken började komma på våren 1991 och vi båda tvingades bort från ban-

ken. Det var dessutom bara en mild västanfläkt mot vad kri+kerna kunde 

säga och tycka e� halvt år senare när krediZörlusterna i banken formligen 

exploderade. I oktober 1991 redovisades förluster och reserveringsbehov i 

storleksordningen 4,3 miljarder. Det var dessutom vid en +dpunkt då alla, 

inte minst media, betraktade en banks krediZörluster som e� u�ryck för 

mismanagement. Det skulle komma a� dröja nästan e� år innan media och 

ak+emarknaden började förstå a� det var en bankkris, en systemkris, Sve-

rige hade drabbats av. Det var under den här +den, 1991 och 1992, som 

”bankdirektörer med fallskärm” var landets paria par préférence. 

 

Nu kunde sparbanksdirektörerna go�a sig i Pe�erssons och Sjöstrands up-

penbara misslyckande med Första Sparbanken. Ber+l och jag brukade ibland 

på skämt, långt före dessa kris+der, säga a� vi ständigt sysselsa�e motsva-

rande e� par årsarbetare i sparbankerna, inräknat centralorganen, för a� 

bara kommentera vad Första Sparbanken gjorde, eller inte gjorde. Vi utgick 

ifrån a� det mesta var kri+ska kommentarer och skitsnack. Jag kan bara spe-

kulera i hur mycket +d det gick åt för samma sak hösten 1991. För nu hade 

man, tyckte man, svart på vi� på a� Första Sparbanken gjort fiasko. För det 

måste naturligtvis vara e� fiasko när koncernchef och VD tvingades lämna, 

och när förlusterna var så stora. 

 

Jag har, kanske inte så förvånande, en helt annan bild. Det är i själva verket 

en rimlig hypotes a� Första Sparbankens bildande var vad som krävdes för 

a� den nödvändiga strukturprocessen i sparbanksrörelsen skulle komma 

igång på allvar. Med andra ord a� sparbankerna, om allt vore rä�, borde 

vara tacksamma för det Sjöstrand och Pe�ersson, och deras styrelser och 

huvudmän, åstadkom. Och sanningen om Första Sparbankens krediZörluster 

är inte heller så entydig som den såg ut hösten 1991. I själva verket hade 

Första Sparbanken, när helhetsbilden stod klar i mi�en av 1990-talet, unge-

fär de krediZörluster som man kunde vänta sig av en mellanstor bank med 

hela sin rörelse på de två storstadsmarknaderna Stockholm-Göteborg. 

GOTA-gruppen, en bank i samma storleksordning som Första Sparbanken, 
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var när siffrorna kunde räknas ihop mycket hårdare drabbad. Liksom många 

andra mindre banker. Men låt mig återgå +ll strukturfrågan. 

Var det fel a% bilda Första Sparbanken? 

Självfallet inte. Det var rä� se� både ur e� företagsekonomiskt och e� spar-

banksstrukturellt perspek+v.  

För våra båda banker, Stockholms Sparbank och Länssparbanken Göteborg, 

öppnades möjligheter som vi inte hade var och en för sig. Det gällde både på 

marknaden och kostnadsmässigt. Det fanns skalekonomi och kompetenseko-

nomi (i meningen a� man kan dra +ll sig bä�re kompetens ju större man blir 

på marknaden) i utlands- och finansrörelsen, och i dataverksamheten. Och vi 

såg förutsä�ningar a� bli ännu bä�re och effek+vare på privat- och företags-

marknaden, inte minst genom a� lära av varandra. Det var givetvis också, så 

såg vi på saken, en stor strategisk +llgång a� vara en retailbank på de två 

vik+gaste och största storstadsmarknaderna. Det hör även +ll bilden a� vi 

genom fusionen blev en förhållandevis stor bank, den Kärde största banken i 

Sverige mä� i inlåning. Vi hade vid fusionen en inlåning på 14 miljarder, en 

utlåning på 20 miljarder, 150 kontor och 2000 anställda.  

 

A� bilda Första Sparbanken var rä� också för sparbanksrörelsen, det har jag 

redan anty�. Det blev det jäsämne som krävdes för a� trigga igång en abso-

lut nödvändig, radikal strukturomvandling av sparbanksrörelsen. Första Spar-

bankens +llkomst fick en effekt på åtminstone tre olika sä�. 

(1) Budskapets omedelbara chockverkan var i sig något posi"vt. Vi lyckades 

ta så go� som alla i sparbanksrörelsens ledning med total överrumpling när 

det i februari 1982 blev känt a� de två största svenska sparbankerna tänkte 

fusionera. ”Överraskningen var total” som Ingvar Körberg sammanfa�ar 

det.17 Det borde inte ha kommit som en överraskning för en Jan Rydh eller 

en Birger Lönnquist eller för andra ledande sparbankspersoner. Hoppande 

fusioner var inget okänt i andra länder. Det var inte obekant för någon a� 

storstadssparbankerna gick egna vägar på område e:er område. Det borde 

inte heller ha varit okänt a� bankcheferna i Stockholm, Göteborg och Malmö 
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då och då träffades, som jag kommer ihåg det gjorde vi inga ansträngningar 

a� hemlighålla sammankomsterna. Dessutom visste alla i ledande ställning, 

eller i varje fall kände de det på sig, a� den svenska sparbanksrörelsens 

struktur var en anomali, en absurditet med exempelvis flera tusen gångers 

skillnad i storlek mellan den största sparbanken och den minsta. Det var up-

penbart a� strukturen handikappade sparbankerna i konkurrensen med 

affärsbankerna och föreningsbankerna. Något måste ske. Men e:ersom 

inget handfast hände från Sparbanksföreningens sida i strukturfrågan vid 

den här +dpunkten, borde alla med överblick ha kunnat räkna ut a� det var 

storstadssparbankerna som både hade resurserna och förutsä�ningarna a� 

göra något, och e� behov av a� något kra:fullt skulle hända i strukturfrå-

gan.  

 

Men som sagt, beskedet kom som ”en blixt från klar himmel”. Budskapets 

omedelbara chockverkan rörde om i den mentala grytan. Sparbankernas, 

och i synnerhet de lite större sparbankernas, ledningar och styrelser ställde 

sig ganska säkert grundläggande frågor. Vad får fusionen Stockholm-Göte-

borg för inverkan på vår verksamhet? Vad skall vi göra nu i strukturfrågan? 

Och på vilket sä� påverkas Sparbanksföreningen och Sparbankernas Bank? 

Det hade i e� slag, bara genom e� pressmeddelande, skapats en helt ny 

karta över sparbanksverkligheten a� förhålla sig +ll. Det ledde +ll e� omilt 

uppvaknande på många håll. 

 

Det var också vad vi ville åstadkomma, vi ville med e� enda grepp ta ini+a+-

vet i strukturfrågan. Kra:en hade naturligtvis varit ännu större om också 

Sparbanken Malmöhus hade anslu+t sig som det var tänkt. Inte minst Roland 

Duvebäck, Sparbanken Malmöhus VD, var länge i ord entusias+sk inför möj-

ligheten av en fusion på tre man hand. Entusiasmen räckte inte när verklig-

heten kom närmare. Ingvar Körberg antyder i Ekluten a� Roland hela +den 

kan ha varit tveksam +ll en fusion med Sparbanken Stockholm och Länsspar-

banken Göteborg.18 Är det korrekt skulle det betyda a� hans entusiasm bara 

var en fasad. Jag vägrar a� tro det. Som jag minns våra samtal, och då inklu-

derar det samtalen där också bankernas presidier var närvarande, var Rol-
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and Duvebäck lika posi+v, eller för den delen reserverad, +ll en eventuell 

fusion som Ber+l och jag. När beskedet om Malmös avhopp kom i januari 

1982, bara veckor innan den planerade presskonferensen, kom det som en 

kalldusch för mig, förmodligen också för Ber+l. Vi tvingades ta e� mindre 

radikalt grepp, bara Stockholm och Göteborg, men av allt döma räckte det 

för a� chockera. 

När det stod klart för alla a� Första Sparbanken skulle komma a� bli verklig-

het, och då är vi framme i slutet av april 1982, inleddes nästa fas: 

(2) E� tänkande och utredande e*er nya förutsä�ningar sa�es igång. Eller 

rä�are sagt, jag utgår från, jag vet inte med säkerhet, a� det började tänkas, 

räknas och utredas mera systema+skt lite överallt.  

En sak är sam+digt slående, och inte så lite förvånande. Från Sparbanksför-

eningens sida gjordes, mig veterligen, inga försök a� ta tag i strukturfrågan 

med Första Sparbanken som en given faktor (och för övrigt inte heller allde-

les bortse� från det). Det dröjde två år, fram +ll början av 1984, innan Spar-

banksföreningen tog e� formellt ini+a+v. Det +llsa�es en ny strukturutred-

ning i februari 1984.  

 

Däremot hände det a� enskilda personer y�rade sig på e� dokumenterat 

sä� i strukturfrågan. Mi� anförande om sparbankernas strukturproblem vid 

nordiska direktörskonferensen hölls således på senhösten 1983, och publice-

rades i början av 1984 (Sparbankerna på offensiven, kapitel 2). Den krea+ve 

och frispråkige Jerker Pohl, VD för Sala Sparbank, utredde på uppdrag av e� 

antal sparbanker i Mellansverige strukturfrågan, och la så småningom, i slu-

tet av 1984, e� förslag om så kallade centrumsparbanker. Då var det emel-

ler+d för sent för sådant nytänkande. De stora regionsparbankerna höll på 

a� ta form. 

 

(3) Det började hända handfasta saker med strukturen, vik+gast var +llkoms-

ten av de så kallade regionsparbankerna. Sparbanken Norrland och Sparban-

ken Skåne kom först, under 1984. Och under 1985 och 1986 förbereddes och 

togs besluten a� bilda bland andra Sparbanken Alfa, Nya Sparbanken och 
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Sparbanken Väst. De nya regionaliserade storsparbankerna, inräknat Första 

Sparbanken, dominerade däre:er helt sparbanksrörelsen mä� i +ll exempel 

inlåning.  

 

Det finns go� om dokumenta+on som detaljerat berä�ar om a� det som 

kom ledningarna och styrelserna i de banker som fusionerade +ll regionala 

stora sparbanker a� agera var bildandet av Första Sparbanken.19 Det dessa 

banker gjorde kunde ses som en defensiv åtgärd men i prak+ken var det den 

mest offensivt orienterade strukturomvandlingen i sparbankernas historia 

diDlls. Allt skedde inom loppet av e� par år. 

  

När jag ser +llbaka på min +d i sparbanksrörelsen är beslutet a� bilda Första 

Sparbanken det utan jämförelse vik+gaste jag var med om. Vi tog kra:fullt 

ini+a+vet i strukturfrågan, det fanns däre:er ingen väg +llbaka. Med e� sli-

tet u�ryck kan man hävda a� sparbanksrörelsen som vi kände den i början 

av 1980-talet däre:er aldrig blev sig lik.  

 

En av konsekvenserna blev a� Svenska Sparbanksföreningen fick en ännu 

tydligare andraplansroll än den man redan hade. Eller som det u�rycks av 

Ingvar Körberg: ”Sparbanksföreningens kris inleddes genom bildandet av 

Första Sparbanken, den förstärktes genom Sparbanken Alfa, och den fort-

sa�e under senare delen av 1980-talet.”20 Det är i mi� tycke en felak+g be-

skrivning. Sparbanksföreningens kris var mycket äldre än så som jag har för-

sökt visa. Med kris menar jag då a� föreningen inte hade en realis+sk upp-

fa�ning om vad som krävdes i strukturfrågan, och som en följd av det förlo-

rade relevans. Den insikten borde Sparbanksföreningen kunna ha ha: långt 

+digare. Det borde ha varit möjligt för insiktsfulla analy+ker a� redan under 

1960-talet, senast 1970-talet, förstå a� en strukturstrategi som gick ut på a� 

enbart minska antalet sparbanker med +den skulle skapa en federa+on som 

inte gick a� styra. På den grunden borde man med analys och argument, för 

a� upprepa vad jag +digare har skrivit, ha försökt övertyga sparbankerna om 

a� federa+onen måste begränsas +ll banker som är någorlunda lika stora, 

och för den övriga delen måste det ske någon form av konsolidering +ll e� 

företag. Som vi vet skedde ingen+ng av de�a från Sparbanksföreningens 
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sida. Tvärtom blev den som ifrågasa�e den rådande strategin hårt kri+serad, 

bildligt kölhalad, och i maktspelet från föreningen framställd som någon som 

ville sparbankerna och sparbanksrörelsen illa.  

 

Strategiskt missade Svenska Sparbanksföreningen dessutom, och det tror jag 

gällde +ll långt in på 1980-talet och turbulensen kring bildandet av FSR, a� 

de små sparbankerna, ortssparbankerna, var e� helt eget ben i sparbanksrö-

relsen, och e� ekonomiskt och marknadsmässigt livskra:igt ben.21 Jag glöm-

mer aldrig när jag första gången, det var någon gång under 1978 eller 1979, 

besökte Orust Sparbank och fick alldeles klart för mig a� här fanns en liten, 

välskö� och vital sparbank som vad gäller marknadsandelar och lönsamhet 

låg långt före min egen bank, och för den delen också de flesta andra stora 

sparbanker. Det goda intrycket förstärktes när jag från mina affärsbankskol-

legor i Göteborg fick höra, något motvilligt u�alat, a� de hade svårigheter 

a� konkurrera med Orust Sparbank. Det var då grunden las för min posi+va 

inställning +ll ortssparbankerna. Den behöll jag under hela min sparbanks+d. 

Det förklarar också +ll stor del det jag skrev om ”både-och”-strukturen 1983. 

Alltså a� sparbanksrörelsen skulle, tyckte jag, bestå av både en stor sam-

manhållen enhet, inräknat Sparbankernas Bank, och e� stort antal ortsspar-

banker i federa+on. 

Första Sparbanken i mi% hjärta 

Jag är mycket stolt över a� jag fick vara med vid bildandet av Första Spar-

banken. Både för a� Ber+l Sjöstrand och jag tog ini+a+vet +ll en fusion (även 

om det var Roland Duvebäck som först u�alade tanken), och sedan i andra 

steget för a� våra styrelser och förtroendemän hade kra:en och modet a� 

ta de formella besluten, och se +ll a� de implementerades. Jag är stolt för 

a� Första Sparbanken fick en avgörande påverkan på sparbanksrörelsen och 

dess fram+d, det jag just beskrivit. Jag är också oerhört stolt över det vi 

åstadkom inom banken under de knappa +o år som jag var med om a� leda 

den. Vi gjorde, inte minst jag själv, mängder med allvarliga misstag och miss-

bedömningar. En del av dessa missgrepp kom +ll ytan i samband med bank-

krisen. Men felsteg och felbeslut är ofrånkomliga i en organisa+on som är 
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vital och expansiv. Och vital och expansiv var Första Sparbanken. Det fanns 

e� omvi�nat go i banken, vi var respekterade av våra konkurrenter och vi 

var kända för nytänkande och krea+vitet på retailmarknaden. Visst, Första 

Sparbankens historia blev kort, bara lite drygt +o år. Men den gjorde skill-

nad. Första Sparbanken kommer all+d a� ha stor plats i mi� hjärta. 

 

Tills sist  

Med det perspek+v jag har idag, 25-30 år e:er det här skeendet, blir tyng-

den och det betydelsefulla i det vi gjorde inte lika stor. Vi som var aktörer i 

det som då skedde, under 1980-talet, var egentligen bara som rö i historiens 

bris. Jag tror +ll exempel a� ingen i Första Sparbankens ledning någonsin 

trodde något annat än a� vi hade skapat e� företag som hade förutsä�ning-

ar a� för överskådlig +d kunna leva på sina egna meriter, kort sagt vara kon-

kurrenskra:ig. Och på samma sä� kände säkert ledningarna för Sparbanken 

Alfa och Nya Sparbanken och alla de andra stora sparbankerna. Ser vi på det 

med dagens ögon blir våra företag bara en slags parentes, e� konkret steg 

på vägen mot det måste ske, i det här fallet bildandet av en juridiskt sam-

manhållen enhet. Men kra:en i nuet, i det vi upplevde när vi gjorde våra 

jobb som verkställande direktörer eller vad det kunde vara, var så stor a� vi 

in i det sista hade svårt a� förstå nödvändigheten av en radikal förändring. 

Det är tankeväckande a� före 1988 var jag i stort se� ensam om a� öppet, 

inte bara +ll groggen i något socialt sammanhang, argumentera för a� de 

stora sparbankerna måste juridiskt samordnas i e� ak+ebolag. E� drygt år 

senare var alla överens a� det var vad som måste göras.  
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