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 Kapitel 5 

Ett samtal om den 

svenska sparbanks-

rörelsen under 1980-

talet 
Intervju med Karl-Henrik Pettersson den 31 januari 1996 

 

Ingvar Körberg, känd person i sparbankskretsar bland annat efter sina 

många år som chefredaktör för tidningen Sparbankerna, fick i december 

1995 uppdraget att skriva historien om sparbanksrörelsen under den, 

minst sagt, dramatiska och omdanande perioden efter 1980, kort sagt 

den period som den här boken handlar om. Det var styrelsen i Sparban-

ken Sverige AB, den nybildade bankgruppen som fått sin form under den 

turbulenta perioden i början av 1990-talet, som gav Körberg uppdraget. 
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Det resulterade så småningom, 1999, i en omfattande och, tycker jag, 

högst läsvärd och väl balanserad bok, ”Ekluten – förändringsprocessen 

inom Sparbanksrörelsen 1980-1995”, (Ekerlids förlag).  

 

Som en del av researchen för boken blev jag, liksom naturligtvis många 

andra, intervjuad av Körberg, i mitt fall i december 1996. Det här är ut-

skriften av intervjun utan strykningar eller andra redigeringar (men med 

några smärre språkliga ändringar för att göra texten begriplig).  

 

Intervjun blir intressant av några skäl. För det första är frågorna så initie-

rade att det blir ett relevant samtal för den som vill förstå vad som sked-

de. Samtalet spänner också över just den period som jag var verksam i 

sparbanksrörelsen (1978-1991) och blir på det sättet en bra sammanfatt-

ning av skeendet där jag på ett eller annat sätt var inblandad. Och inblan-

dad var jag ju det mesta helt enkelt eftersom jag satt i en ledande posi-

tion i den största sparbanken. Dessutom blir samtalet levande genom att 

det inte snålas, vare sig från Ingvar Körbergs eller min sida, om namns 

nämnande, och för den delen inte heller om omdömen om personer. Man 

kan slutligen också se intervjun som en personligt färgad resumé av den 

här boken så långt. 
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Ingvar Körberg (IK): Redan från det att du tillträdde som VD för Läns-

sparbanken Göteborg 1978 förde du fram radikala idéer om sparban-

kernas struktur. Hur kunde du egentligen göra det, vad hade du för in-

formation som inte andra hade? 

 

Det var inte så att 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 

artikel i Sparbankerna, jag tror att det var på våren 1979. 

 

IK. Jag tror att du hade den frågan uppe redan i den anställningsintervju 

som vi gjorde med dig våren 1978, alltså innan du hade börjat i Göte-

borg. Hur kunde du ha en så distinkt uppfattning om sparbankernas 

lönsamhet redan då? 

Jag tror att ett av skälen till mitt uttalande om behovet av goda vinster 

eller hur jag nu uttryckte mig i den här intervjun, var att jag som tillträ-

dande VD redan innan jag började i Göteborg i juni 1978 hade läst bland 

annat sparbankernas strukturutredning från början av 1970-talet, den 

”gröna boken”. Jag kommer fortfarande ihåg hur hårt jag reagerade på 

den naiva och verklighetsfrämmande syn på lönsamhet som fanns i ut-

redningen, eller snarare att det fanns motsättningar i en så central fråga 

som synen på behovet av lönsamhet. För vad jag mest hade fäst mig vid 

var att det i ett säryttrande undertecknat av Sven G Svensson och Gunnar 

Ojde, den senare min företrädare i Göteborg, fanns en luddig vinstupp-

fattning som möjligen låg i linje med vad som vissa vänsterkretsar hade 

framfört under 1960-talet men som enligt min mening hade lite att göra 

med vad som behövdes som riktlinje för sparbankerna. Det går inte att 

ha ”lagom vinst” som mål för ett företag som arbetar i hård konkurrens. 

För mig blev det så småningom helt klart att ett av skälen till att sparban-

kerna inte nådde samma lönsamhet och effektivitet som affärsbankerna 

– det är det jag beskriver och diskuterar i artikeln i Sparbankerna – var 

den otydlighet i målsättningsfrågan 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 idédebatt i form av artiklar eller 

anföranden. Men jag hade i praktiken ägnat mig åt strukturfrågan på ett 

helt annat sätt genom att medverka till Första Sparbankens tillkomst. 

Den diskussionen började under 1981 och blev ett heltidsengagemang 

under 1982. Så nog fanns strukturfrågan med från början fast på ett 

mera handfast sätt. Förmodligen är det väl så att Första Sparbankens 

bildande mer än något annat har påskyndat strukturprocessen inom 

sparbankerna under 1980-talet. 

IK: Första Sparbanken hade jag tänkt att återkomma till senare under 

intervjun. Låt oss börja med principdiskussionerna i strukturfrågan. När 

började du tala om aktiebolag till exempel? 

I Sparbankerna på offensiven, publicerad i januari 1984 och baserad på 

ett anförande inför nordiska direktörskonferensen i Sandefjord på sen-

hösten 1983 [se kapitel 2], så skissar jag på någonting som jag senare 

kallade ”både-och-strukturen”, nämligen att vi både skulle ha en stor 

bank grundad på de stora sparbankerna inkl Sparbankernas Bank, och 

därutöver, som jag skriver, ”ett antal konkurrenskraftiga, starkt lokalt 

förankrade, små och medelstora sparbanker”. Det är precis den struktur 

vi har i dag. Vid det här tillfället talade jag med förhållandevis små bok-

stäver när det gällde aktiebolagsfrågan. Jag skriver emellertid att ”ett 

radikalt alternativ som fordrar lagändring skulle vara att göra om spar-

bankerna till aktiebolag, en möjlighet som de amerikanska sparbankerna 

i vissa delstater, bland annat New York, har givits nyligen.” Aktiebolags-

frågan nämns inte mer än på detta förhållandevis försiktiga sätt. Det var 

alltså i november 1983. 

IK: Jag går tillbaka lite i tiden. Du blev alltså invald i Svenska Sparbanks-

föreningens styrelse 1978 och vad jag vet avgick du redan 1980 på egen 

begäran. Det var alltså att du tyckte att Sparbanksföreningen inte fun-

gerade riktigt. 

Det är korrekt. Det var på hösten 1980. Jag kommer ihåg att jag var i Kö-

penhamn med Västra Sveriges Sparbanksförening och meddelade Jan 
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Rydh mitt beslut genom ett telefonsamtal. I ett brev som jag skickade när 

jag kom hem till dåvarande ordföranden Per Eckerberg utvecklades moti-

ven för beslutet. 

Det var en förhållandevis komplicerad bakgrund tror jag man kan säga. 

Jag ska börja med att säga att när jag kom in i sparbankerna som VD i 

Göteborg sommaren 1978, hade jag i mitt förhållande till sparbankerna 

och också Svenska Sparbanksföreningen, ett slags tabula rasa, jag hade, 

kort sagt, inga förutfattade meningar. Det här var lite speciellt för under 

mina år i industridepartementet hade jag haft väldigt mycket kontakter 

med så gott som alla andra maktgrupperingar i samhället. Jag hade job-

bat med storföretagen, med facket och jag kom till kanslihuset från en 

affärsbank. Men om sparbankerna kunde jag egentligen ingenting. I den 

meningen hade jag ett tabula rasa. 

När jag kom in i Sparbanksföreningens styrelse – för övrigt invaldes jag 

mer eller mindre samtidigt också i Sparbankernas Banks styrelse – upp-

täckte jag vissa saker som jag tyckte instinktivt illa om. Den diffusa mål-

bilden när det gällde synen på vinst och lönsamhet i sparbankerna som 

jag upplevde att ledande företrädare för Sparbanksföreningen hade, var 

en sak. Vid den tidpunkten var fortfarande, ska man komma ihåg, Sven G 

Svensson VD för Sparbanksföreningen. 

Två saker var det som gjorde att jag kom att lämna redan efter två år. Det 

ena var den ideologiserande attityden hos ledande företrädare för Spar-

banksföreningen som jag tyckte mig kunna se. Det fanns i Sparbanksföre-

ningen en attityd och atmosfär som påminde om den politiska miljö från 

vilken jag kom, nämligen att man talar om hur förträfflig man är – och 

har man problem så är man ovillig att medge det. Helst talar man inte om 

dem alls och framför allt går man inte ut officiellt och säger att det finns 

något som inte är bra.  

Vi pratade tidigare om artikeln från våren 1979. Jag fick klart för mig att 

det var väldigt olämpligt att som jag gjorde där, bokstavligt och bildlikt 

talat, visa bilder på att sparbankerna hade förlorat marknadsandelar 

visavi konkurrenterna. Det var precis så som en politiker skulle ha reage-
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rat. Det var bara det att politiker arbetar på den politiska marknaden, det 

här var en affärsverksamhet. Sparbanken bedriver affärer och där kan 

man inte från ledningens sida uppträda som en politiker. 

Jag kände att här fanns det någonting som jag var djupt kritisk mot i själ-

va attityden. Jag hade med mig från min akademiska bakgrund att gå ner 

och gräva i siffrorna och sen plocka fram och visa på att ”så här ser pro-

blemen ut”. När jag senare, 1983, på liknande sätt påvisar att sparban-

kerna hade förlorat marknadsandel på inlåningssidan i 30–40 år, då fick 

jag än en gång känna på att så talar man inte om man är ledande företrä-

dare för sparbankerna. Det här var det första. 

Det andra som kom mig att lämna Sparbanksföreningen var några mera 

handfasta erfarenheter. Det hade att göra med en del av de initiativ 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 till regeringen med en ansökan om att Läns-

sparbanken Göteborg skulle få bilda ett eget finansbolag. Jag tror det var 

på sommaren 1979. Jag hade då förankrat mina och styrelsen tankar hos 

Sten Walberg på Bankinspektionen och i kanslihuset, med de kontakter 

jag hade var det inte svårt, och banken fick också tillståndet. Det blev 

sedermera Västfinans. Men jag fick väldigt mycket på huden för att jag 

gjorde detta.  

 

IK: Av vem? 

Av Jan Rydh som i princip sa att så får man bara inte göra. Sparbankernas 

Bank, som ju egentligen var den som kanske närmast var berörd genom 

att Västfinans möjligen skulle kunna ses som en konkurrent till Industrifi-

nans, hörde jag inte av i den frågan. Det är möjligt att de hade synpunk-

ter, men dessa framfördes i så fall inte till mig. Det gjorde däremot Jan 

Rydh. 

Det andra var en mycket mindre fråga, men den fick en högre dignitet i 

mina och Länssparbanken Göteborgs samarbetsrelationer med Spar-
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banksföreningen. Det var så att bankerna gavs en möjlighet, som jag 

minns det under år 1980, att emittera så kallade bankobligationer. Det 

var ett långt värdepapper som skulle möjliggöra för bankerna att få en 

mer långfristig funding. Styrelsen beslöt att Länssparbanken Göteborg 

skulle utnyttja möjligheten och emittera egna bankobligationer som – 

inom parentes – sedan visade sig bli en utomordentligt god affär för ban-

ken. Det blev bara 25 mkr, så det är ju ganska lite, men ändå. Jag fick 

mycket kritik för att vi tagit detta initiativ. Upplåning på den långa mark-

naden var någonting som skulle skötas av Sparbankernas Bank. De skulle 

gå ut och gemensamt för sparbanksrörelsen emittera värdepappren som 

sedan skulle portioneras ut till sparbankerna. 

IK: Det är fortfarande Jan Rydh som kritiserar dig? 

Som jag minns det, ja. I varje fall har jag inget minne av att Birger Lönn-

qvist, som återigen var den som närmast skulle kunna ha haft synpunk-

ter, någonsin kommenterade frågan. Jag tror att det var Jan Rydh som 

framförde kritiken, måhända gjorde han det på uppdrag av Sparbanker-

nas Bank. 

Ett tredje exempel var ansökan om fondkommissionärsskap. Det var så 

att lagstiftningen öppnade, jag tror vi är framme vid 1981, för sparbanker 

att bli fondkommissionärer. Pikant nog fick jag uppslaget från Sten Wal-

berg som jag hela tiden hade goda kontakter med. Han sa vid något till-

fälle då jag träffade honom: ”Ska ni inte ansöka om att bli fondkommis-

sionärer?”. Jag åkte hem och ganska omgående ansökte Länssparbanken 

Göteborg om att få bli fondkommissionär. Då tog det också hus i helvete. 

Det här var tre exempel som jag blev kritiserad för. Kritiken tog sig olika 

former, en del subtila, andra mest osofistikerat maktspråk. Du kan gå 

tillbaka till Sparbanksföreningens protokoll från de här åren och finna att 

vid något tillfälle, förmodligen under 1980, så kom det, av en ”till-

fällighet”, två eller möjligen tre skrivelser, nästan likalydande, från regio-

nala sparbanksföreningar, där man ansåg att Länssparbanken Göteborg 

uppträdde osolidariskt och, om jag minns rätt, helst borde uteslutas ur 

Sparbanksföreningen. 
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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 kritik åt alla håll. I övrigt hade jag, tycker jag åtminstone själv, under 

alla år väldigt goda kontakter med mina kollegor i de västsvenska spar-

bankerna – och Västra Sveriges Sparbanksförening skickade heller ingen 

skrivelse i det här sammanhanget. 

IK: Jag kommer ihåg fondkommissionärsärendet därför att Sparbanks-

föreningen hade frågan på remiss. Man avstyrkte inte formellt, men 

man gjorde ett uttalande till protokollet. 

Du påminner mig nu. Det är korrekt det du säger och om jag minns rätt 

publicerades just det här styrelseuttalandet i Sparbankerna ”androm till 

varnagel”. Alla skulle få veta att om man tar egna initiativ hängs man ut 

offentligt. Självklart betraktade jag det som ytterligare ett märkligt bete-

ende, ett ”nålstick” från Jan Rydh som gjorde vad han kunde för att miss-

kreditera de initiativ vi tog i Länssparbanken Göteborg 

IK: De andra två frågorna kommer jag inte själv ihåg. 

Det enklaste kan vara att du tittar i de här skrivelserna, de finns rimligen 

bilagda till Sparbanksföreningens styrelses protokoll.  

De grundläggande skälen till varför jag lämnade Sparbanksföreningens 

styrelse har jag därmed redogjort för. Det fanns emellertid ytterligare ett 

par mer praktiska orsaker. Jag upptäckte att många av de frågor som 

diskuterades i Sparbanksföreningens styrelse, de behandlades dagen 

därpå eller möjligen dagen innan, också i Sparbankernas Banks styrelse. 

Jag tyckte jag hade min tid till annat än att sitta och lyssna av i stort sett 

samma diskussion, ofta med samma deltagare, säg att det var en remiss 

eller någon mer principiell fråga, i båda styrelserna. 

IK: Hur länge satt du kvar i Sparbankernas Banks styrelse? 

Tills jag blev utslängd. Det låter kanske drastiskt, men det var så att när 

Första Sparbanken kom till blev det beslutat, vilket jag inte tycker är fel 
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egentligen, att banken bara fick vara representerad av en person i Spar-

bankernas Banks styrelse. Då lämnade jag, det måste ha varit våren 1982. 

IK: Var det en överenskommelse mellan dig och Bertil att du skulle gå? 

Ja, det var naturligt för mig. Jag erbjöd mig att gå av det enkla skälet att 

Bertil hade suttit där mycket längre än jag och han fanns i Stockholm. 

Det andra handfasta skälet till varför jag lämnade Sparbanksföreningens 

styrelse var, kort sagt, sättet att arbeta i styrelsen. Styrelsen var en väl-

digt stor församling, dels var det många ledamöter och kanske en del 

suppleanter, det kommer jag inte ihåg, och så var det tjänstemän. Det 

kanske innebar att vi var upp emot 20 personer eller fler i rummet. Jag 

upptäckte ganska snabbt att frågorna var – och jag kan förstå varför – 

förberedda i den meningen att det var mer eller mindre givet vilket be-

slutet skulle bli. När man då yttrade sig så tyckte jag ofta att man gjorde 

det i onödan egentligen, jag tillhörde 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 tiden VD 

och sedan Jan Rydh. Då har du svar på den frågan. 

IK: Ja det var bra. Det var många orsaker. 

Framför allt var det de två grundläggande invändningarna som avgjorde, 

den ideologiserande attityden och den ogenerösa inställningen till de 

initiativ Länssparbanken tog. 

IK: Om vi fortsätter ett tag till med, jag ska gå in på fusionen sedan när 

Första Sparbanken bildades, det här med din syn på sparbankerna och 

framtiden. Du återkom i artikel efter artikel, så många kanske de inte 

var, men det var några stycken i alla fall, där du framför de här syn-

punkterna och du får, när det gäller företagsformen, mycket kraftigt 

motstånd. Det kulminerade väl kanske, som jag tolkar det, vid årsmötet 

i Östersund, då du framträdde för att diskutera den här frågan, då du 

också fick ett väldigt kraftigt, nästan aggressivt motstånd. Stämmer 

det? 
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Från det att Sparbankerna på offensiven publicerades i början av 1984 

och fram till årsmötet 1986 så skrev jag inte så mycket om strukturfrågor-

na. Däremot höll jag nog en del anföranden och ”höll grytan kokande.”  

Apropå din fråga, ja det stämmer. Bakgrunden till att jag kom att hålla 

det här anförandet om företagsformsfrågan inför årsmötet skall gottskri-

vas Jan Rydh. Det var på hans initiativ. Jag blev glad för det, jag var ju 

känd för att driva de här frågorna och att vi inte hade samma uppfattning 

var också känt, det var generöst att han gav mig tillfället att komma till 

tals. Då tänkte jag att nu ska jag förbereda mig ordentligt. 

Jag tror att Jan Rydh frågade mig någon gång på våren 1986, årsmötet 

var i oktober. Jag satte omedelbart igång att researcha frågan på olika 

sätt. Jag hade kontakter med Danmark, Österrike och England som hade 

hunnit mycket längre än i Sverige, och jag åkte också till USA därför att 

jag visste att sparbankerna där i hastig takt konverterade till aktiebolag. 

Det ledde bland annat till att jag besökte American Savings i New York 

City, som just hade gått ”public”, för att höra hur det praktiskt hade gått 

till, vilka de första erfarenheterna hade varit etc. 

Allt det arbetet blev sedermera anförandet som i sin tur gavs ut i en skrift 

– Exit sparbank? – publicerad hösten 1986. 

Vad jag då gör i anförandet, och i Exit Sparbank?, var att ta ställning för 

att de sparbanker som vill ska kunna konvertera till aktiebolag. Det blev 

missförstånd i debatten tror jag, det hävdades att jag hade sagt att alla 

skulle konvertera till aktiebolag. Det trodde jag vare sig var möjligt eller 

önskvärt, och det låg inte heller i linje med ”både-och”-filosofin från 

1983. Utan jag förordade – och det gjordes egentligen ganska distinkt i 

mitt anförande i Östersund – att de sparbanker som önskade borde ges 

de legala möjligheterna att konvertera, det var det hela. 

Det blev, som du säger, en väldig reaktion – och jag missbedömde reak-

tionen. Jag hade ventilerat aktiebolagsfrågan med en del VD–kollegor, 

och upplevde att jag fått en försiktig men ändå, från många håll, positiv 
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reaktion på att det skulle finnas mycket att vinna på att de stora sparban-

kerna kunde konvertera till aktiebolag. Den missbedömning av reaktio-

nen som jag gjorde är lätt att förklara i efterhand. På ett årsmöte så do-

mineras församlingen av förtroendevalda för mindre sparbanker och att 

komma till förtroendevalda, frälsta sparbanksmän för genomsnittligt 

måttligt stora sparbanker, och säga att nu tycker jag att vi ska lämna 

sparbank som företagsform och bli aktiebolag i stället, det är, bildligt 

talat, att spotta i kyrkan. Någon sa till mig att det hade inte hänt att nå-

got anförande vid Sparbanksföreningens årsmöte någonsin hade givit 

upphov till så mycket diskussion och reaktion som det här anförandet. 

Det är förmodligen sant, det är bara det att reaktionen var oerhört en-

stämmig. Det var en kö till talarstolen och alla sa samma sak, Pettersson 

har fel. 

IK: Det var särskilt två personer som gjorde aggressiva uttalanden mot 

dig enligt det referat i Sparbankerna som jag gjorde och det var Håkan 

Tidlund och det var Göran Collert. 

Ja, det är tänkbart, det har jag glömt. Den person som jag kommer ihåg 

var mest distinkt mot var Bo Forslund, den socialdemokratiske politikern 

från Västernorrland, också ledamot av Sparbanksföreningens styrelse. 

Hur som helst blev reaktionen hård och det var väl det som gjorde att jag 

satte anförandet på pränt och skrev Exit sparbank?. Den publicerades 

några veckor efter årsmötet och distribuerades, inte till alla som var med 

i Östersund, men i ganska vida kretsar och också till myndigheterna, till 

exempel Riksbanken och Bankinspektionen. Jag fick mycket press, alla de 

stora tidningarna 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 vad ett ledarstick, som dock inte jag har skri-

vit. Jag vet inte vem som skrivit det. ”Däremot vore det svek om spar-

bankerna förvandlades till aktiebolag, detta mot bakgrund av att det är 

först nu i det postindustriella samhället som var och en fått en egen 
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inkomst att värna om. I det ögonblicket får inte sparbankerna svika. 

Mer än någonsin gäller att de stora kundgrupperna måste ha en bank 

som de med förtroende kan vända sig till. Den banken kan aldrig styras 

av en grupp privata kapitalägare.” 

Det är en fantastisk formulering egentligen när man vet vad som sedan 

skett. En del uttalanden som gjordes av ledande sparbanksföreträdare så 

sent som 1989 menar jag är oerhört förvånande. Om inte annat så tycker 

jag att en del av dem som uttalade sig kritiskt i Östersund eller senare 

borde ha tänkt tanken – tänk om det ändå blir aktiebolag, det kanske är 

bäst att åtminstone tala i lite mindre distinkta ordalag. Det fanns långt 

efter Östersund – jag vet att jag tänkte det redan då – en sorts oprofes-

sionell oförsiktighet i många uttalanden från mina motståndare i den här 

frågan. ”Aldrig kommer vi att lämna sparbanksformen etc., etc.”  

IK: Detta var 1986. Hur kommer det sig att du var så säker på din sak? 

Ett skäl till att jag redan 1986 var övertygad om att jag skulle komma att 

få rätt var det som skedde i andra länder. När jag talade med mina ut-

ländska kollegor, och då var det oftast 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 spar-

banksrörelsen. Vi hade i långa stycken samma problem, och vilket var 

intressant, det fördes en principiell debatt i företagsformsfrågan i dessa 

länder som vi överhuvud taget inte hade tillstymmelse till i det här lan-

det. Det är en av de mera tankeväckande aspekterna på utvecklingen 

under 1980-talet tycker jag. Varför fördes det i Sverige inte en principiell 

debatt 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 att det blev 

så. 

IK: Hade du några i Sverige här som du diskuterade med och som kunde 

diskutera med dig på ett intellektuellt sätt? 
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Det hör ju till bilden att Bertil Sjöstrand och jag diskuterade de här frå-

gorna löpande och vi hade så gott som alltid samma uppfattning. Han var 

den som jag utan jämförelse diskuterade mest med.  

IK: Men Bertil framförde ju aldrig det. 

Nej, det är möjligt, men han delade min uppfattning 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 mycket med i den här frågan, hade en distinkt uppfattning, kort 

sagt, att fristående aktiebolag, det vill säga att Första Sparbanken på 

egen hand skulle göras om till aktiebolag, var han tveksam till, däremot 

att göra om sparbankerna till aktiebolag och ordna strukturfrågan samti-

digt kunde han mycket väl tänka sig. 

Den person som jag senare förde lite mera analytiska resonemang med, 

särskilt när grundfondsbevisen kom in i bilden, var Johan Lybeck [pro-

fessor i nationalekonomi, en tid anställd vid Sparbankernas Bank]. Då är 

vi framme vid 1987. Före det vill jag påstå att det i första hand var i För-

sta Sparbankens styrelse, i plenum och på tu man hand med vissa leda-

möter, som den principiella diskussionen fördes. 

IK: Roland Duvebäck? 

Ja, men jag stod ju närmare Bertil. Han var ändå min kollega. Jag hade 

också mycket lätt att föra resonemang med Bernt Gröön. Jag vet att 

Bernt och jag var vid ett tillfälle på en BMA-konferens i Atlanta i USA fick 

tillfälle att resonera. Det var gissningsvis 1983, kanske något senare. Vi 

pratade om sparbanksrörelsens problem, också om strukturfrågan. Jag 

upplevde hela tiden Bernt Gröön som odogmatisk även om han inte hade 

min distinkta uppfattning. 

IK: Hur var dina samtal med Birger Lönnquist och sedermera Göran Col-

lert? 

Birger Lönnqvist har jag alltid gillat som person, jag tyckte väldigt bra om 

hans lågmälda sätt att sköta Sparbankernas Bank. Jag har överhuvud ta-
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get hela tiden – det kanske kan förvåna den oinitierade – varit i stort sett 

positiv till det sätt på vilket Sparbankernas Bank sköttes. Det var på det 

hela taget en välskött organisation. Att Första Sparbanken sedan, i syn-

nerhet senare under 80-talet i vissa lägen hamnade i en konfliktsituation 

med Sparbankernas Bank, berodde på att Första Sparbanken bedrev en 

stor verksamhet i Stockholm och där fanns utan tvivel vissa konfliktytor. 

Några diskussioner med Bertil Lönnquist i aktiebolagsfrågan kan jag där-

emot inte påminna mig. 

Vad gäller Collert hade jag mindre med honom att göra. Man får komma 

ihåg att jag lämnade Sparbankernas Banks styrelse 1982. Det var först 

när det brände till 1989 i strukturfrågan som vi fick mycket mera med 

varandra att göra. Och naturligtvis när Sparbanksgruppen var bildad. 

IK: Ska vi gå över till fusionen? 

Jag tycker vi först borde föra strukturfrågediskussionen till slut, vi är 

framme egentligen hösten 1986 i och med Östersunds-anförandet. 

Som jag redan sagt var jag besviken på att det inte fördes en idédebatt i 

företagsformsfrågan. 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 alternativet till aktiebolag. Kombinationen av de här två, tystna-

den i debatten och att Jan Rydh drev frågan om garantifondsbevisen som 

ett slags fullvärdigt riskkapital för sparbankerna, gjorde att jag skrev en 

artikel – ”Idédebatt behövs om sparbankernas företagsform” – i Sparban-

kerna på hösten 1987, ett år efter Östersund. Artikeln handlade i hög 

grad om garantifondsbevisen, men den utmynnar i en slags klagan över 

varför vi i Sverige inte kan föra en principdebatt. Jag citerar Peder Elkjer, 

till 1985 ordförande i Danmarks Sparkasseförening som hade skrivit föl-

jande:  

 

”Om det nu blir nödvändigt måste också frågan om sparbankernas orga-

nisationsform och status som självägande institution tas upp till fördoms-
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fri behandling. Det är inte organisationsformen som sådan som är avgö-

rande, uppgiften är att bygga vidare på sparbankernas idémässiga grund. 

Det är i det som existensberättigandet ligger.” 

 

Detta hade han skrivit i tidningen Sparkassen i december 1985. Jag slutar 

artikeln med: ”Bättre kan det inte sägas”. 

 

Det var ett klagorop från min sida, varför för man inte en debatt, det gör 

man i andra länder, varför är det så tyst? Det enda i form av debattinlägg 

som hade förekommit i Sparbankerna under mellantiden, mellan årsmö-

tet 1986 och hösten 1987, var att Johan Lybeck skrev en artikel på våren 

1987. Men han var förhållandevis försiktig i aktiebolagsfrågan, han ansåg 

dock att man borde kunna ge ut aktier upp till 49 % av aktiekapitalet. Det 

var i stort sett som jag kommer ihåg den enda offentliga debatt som för-

des. 

 

För egen del hade jag vid den här tidpunkten skrivet en del annat i frå-

gan. I januari 1988 gav jag ut en ny småskrift – Tre modeller för sparban-

kernas riskkapitalförsörjning – en sammanfattning av hur man i Danmark, 

Holland och England hade arbetat med sparbankernas riskkapitalförsörj-

ning. Nu hade aktiebolagsfrågan börjat mogna ute i sparbankerna, det 

blev en väldig efterfrågan på den här opretentiösa lilla skriften. Upplagan 

tog slut och det gjorde att vi tryckte upp en ny upplaga som kom ett halvt 

år senare som dessutom då innehöll länderbeskrivningar också från Ös-

terrike och Finland (Hur ser sparbankerna i några andra länder på aktie-

bolagsfrågan?). Enstaka sparbanker kunde nu ringa till min sekreterare 

Inger Svensson och säga ”kan vi få 20 ex”. Vi hade med andra ord vid den 

här tidpunkten – våren 1988 – kommit in det stadiet att det fördes en 

debatt ute i vissa sparbanker om företagsformen. De här småskrifterna 

var ett underlag som var neutralt och som kunde delas ut till styrelserna. 

På det sättet förstod jag att frågan fördes framåt genom en diskussion. 

Det var klart uppmuntrande. 
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På våren 1988 gav jag ut ett OH-paket (Riskkapitalförsörjningen är spar-

bankernas ödesfråga). Det var egentligen mitt anförande vid huvudman-

nasammanträdet i Första Sparbanken i april 1988. Nu hade aktiebolags-

frågan definitivt hamnat i uppmärksamhetsfokus hos sparbankerna. Ef-

terfrågan på den här typen av material var stort och vi distribuerade ma-

terialet för jag uppfattade mig fortfarande lite grann som ensamkrigare i 

frågan. 

 

Lite längre fram fick jag frågan om jag ville hålla ett anförande vid Västra 

Sveriges sparbanksförenings presidiekonferens i Göteborg i oktober 

1988. Det accepterade jag. Det blev så småningom dels ett OH-paket, 

dels en småskrift, båda med titeln Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare 

[kapitel 4], båda utgivna i november 1988.  

 

Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare är något av mitt testamente i ak-

tiebolags- och strukturfrågan. Där utvecklar jag alltså mina argument från 

de här fem åren. Materialet delades ut i vida kretsar, för nu var efterfrå-

gan ännu större. Snöbollen hade börjat rulla. Det finns inte mycket mer 

att tillägga. Göran Collert gjorde ett uttalande någon gång kring årsskiftet 

1988-89 om att aktiebolag borde det kunna bli. Sedan kom som du vet 

strukturgruppen med Gunnar Norling som ordförande, vi fick en ketchup-

effekt, plötsligt tyckte alla att aktiebolag var rätt företagsform för den 

nya samordnade sparbanksrörelsen. 

 

IK: Du säger i slutet av Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare att det 

bästa som skulle kunna ske var att de sju stora regionsparbankerna och 

Sparbankernas Bank beslutar sig för att lägga fram ett förslag om bil-

dandet av Sparbanksgruppen AB som ett holdingbolag. 

Just det, det var så jag tyckte. På en väsentlig punkt skiljer sig Sparbanks-

gruppen som den kom att se ut i strukturgruppens förslag hösten 1989 

från vad jag föreslog ett år tidigare, det skulle inte bli någon börsintro-

duktion. Om vi bortser från börsintroduktionen så kan man säga att spar-

banksgruppen i sin holdingbolagskonstruktion, och det som jag föreslog 

då i november 1988, var så gott som identiska. 
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IK: Får jag ställa den absolut direkta frågan, är det ditt förslag som alltså 

blev Sparbanksgruppen AB?  

Jag vet att det finns i uttalanden i olika tidningar av den innebörden, men 

jag säger det inte. Men det som blev Sparbanksgruppen hösten 1989 

bejakar jag och är väldigt glad att det kom så långt så snabbt. I övrigt, det 

är väl ostridigt, är sanningen den att före utgången av 1988 var det knap-

past någon annan än jag själv som yttrade sig offentligt och som tyckte 

att en aktiebolagskonstruktion var något önskvärt. Det som jag skrev och 

la som ett förslag hösten 1988, det blev så gott som i alla delar Spar-

banksgruppen AB. I den meningen är det ju svårt att påstå att jag inte har 

haft en viss inverkan. 

 

IK: Har du fått det bekräftat från strukturgruppen? 

Ja, under hand har jag fått det. Gunnar Norling har till mig sagt, det kan 

han säkert bekräfta för dig, något i stil med ”att det är ju ditt förslag som 

vi har lagt egentligen med små justeringar”. Däremot vet ju du lika bra 

som jag att Karl-Henrik Pettersson var så kontroversiell att officiellt skulle 

naturligtvis detta överhuvud taget inte förekomma att man skulle kunna 

erkänna det. Tvärt om är det så – jag såg det i mina tidningsklipp i går – 

att någon hade sagt, förmodligen Jan Rydh, att: ”Karl-Henrik Pettersson 

har ingenting med det här förslaget att göra.”  

 

I tidningen Sparbankerna finns ett referat från den presskonferens som 

hölls med anledning av strukturgruppens rapport i augusti 1989. Det är 

ett stort uppslag och mitt på sidan finns en bild och under den sägs det 

att Jan Rydh uttalade sig med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet 

där Karl-Henrik Pettersson hade sagt att strukturgruppens förslag var bra 

med undantag av börsintroduktionen, som Pettersson tyckte det skulle 

bli, varpå Jan Rydh mycket kärnfullt säger: ”Glöm det”. Det är ett verkligt 

gott exempel på vad jag sa förut om oförsiktighet. För jag insåg – och det 

gjorde givetvis många andra också – att har sparbankerna bildat ett ak-

tiebolag enligt strukturgruppens förslag är det bara en tidsfråga innan vi 

får en börsintroduktion. Därför förstod jag inte riktigt hur Jan kunde vara 
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så oförståndig, och att så distinkt vid en presskonferens gå ut och säga: 

Glöm det! om en framtida börsintroduktion. Nu har vi det. 

 

IK: Detta säger han efter strukturkommitténs rapport? 

Korrekt. Det var, om jag förstod referatet rätt, vid den presskonferensen 

då rapporten presenterades. 

 

IK: Du talade om Gunnar Norling. Hade kan kontakt med dig under ut-

redningsarbetet? Var det någon som hade det? 

Bertil Sjöstrand som var medlem i strukturkommittén hade ju ständiga 

kontakter med honom. Dessutom förhöll det sig på det sättet att vid den 

här tiden 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 tidigare, men jag inbjöds att delta i mötena 

någon gång på våren 1989 på initiativ av, tror jag, Bernt Gröön. Gruppen 

blev en slags skuggregering kan man säga. Jag hade då allt det, som jag 

uppfattade, inflytande som jag behövde den vägen.  

 

Svaret på din fråga är – jag kan inte påminna mig att Gunnar Norling tog 

någon kontakt med mig under utredningsarbetet. För övrigt har jag för 

mig att Gunnar Norling var med när jag höll mitt anförande inför Västra 

Sveriges Sparbanksförening hösten 1988. Han hade säkert också läst 

Sparbankerna kan bli 90-talets vinnare så jag hade inget behov av att 

under utredningsarbetet ha någon ytterligare kontakt, jag tror att han 

visste vad jag tänkte. 

 

IK: Du hade kontakt med Bertil Sjöstrand naturligtvis så du visste hela 

tiden under utredningsarbetet vad som hände? 

Som jag sa – ja. Det vill jag passa på att säga att jag ofta mötte uppfatt-

ningen bland mina kollegor att man trodde att Bertil och jag hade svårt 

att prata med varandra. Tvärtom, Bertil och jag har i alla tider haft väldigt 

goda kontakter, och haft lätt att samarbeta och varit öppna mot var-

andra. 



177 

 

IK: Ni var ju väldigt olika du och Bertil. 

Visserligen, men – och det tror jag kan vitsordas av alla som jobbade med 

oss i Första Sparbanken – vi hade nästan aldrig olika uppfattningar i frå-

gor som gällde bankens skötsel. 

 

För att nu fullfölja historiebeskrivningen, en liten detalj till apropå sättet 

att försöka påverka genom att skriva. Hösten 1989, då hade alltså struk-

turutredningens förslag kommit och Sparbanksgruppen var de facto un-

der bildande, gav jag ut ytterligare en liten skrift som jag kallade: Hur 

arbetar framgångsrika bankholdingbolag? I samband med en resa till 

USA besökte jag några av de framgångsrikaste amerikanska bankerna, så 

kallade regionals, bland annat Banc One. Jag fick då bekräftat att holding-

bolagskonstruktionen var en väldigt dynamisk organisationsform. Det var 

bland annat det som gjorde att jag i den interna diskussionen drev upp-

fattningen att den nya bolagsbildningen skulle vara ett holdingbolag. För 

vid den tidpunkten var just holdingbolag eller koncernbildning en fråga 

som diskuterades.  

 

IK: Om vi nu sammanfattar det vi pratat om. Du kom till sparbanksrö-

relsen 1978 och började nästan omedelbart att diskutera hur sparban-

kerna skulle se ut in på 90-talet. Det är alltså 10 år som du enträget en-

gagerade dig i den här frågan. Varför gjorde du det egentligen? Kände 

du så starkt för sparbanksrörelsen att du ville se till att den skulle kom-

ma att överleva, eller var det bara ett intressant fråga att diskutera? 

 

Jag tror att det var flera orsaker, en blandning av det nu nämner. Det 

första dock, och viktigaste, var att jag trots allt var VD för Sveriges näst 

största sparbank, sedermera en av två VDar för Sveriges största spar-

bank. Jag visste ju att vad som gäller är att göra det bästa möjliga av det-

ta företag. Och detta företag, Första Sparbanken, var till sin företagsform 

en sparbank, alltså hade jag ett inbyggt och självklart intresse av spar-

banksrörelsen och sparbank som företagsform. Det var det ena. 
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Det andra var den intellektuella utmaningen, att försöka påverka genom 

idéers kraft. Jag uppfattade att särskilt Sparbanksföreningens inställning 

till hur sparbankerna skulle kunna bli effektiva företag var delvis föråld-

rad och förlegad. Det gällde särskilt den rigida synen på företagsformen. 

Jag blev gradvis övertygad om att jag hade rätt på den punkten. Man kan 

säga att efter 1986 så var jag helt övertygad om att jag var på rätt spår. 

Jag kände nästan en mission, att nu vill jag verkligen försöka att påverka 

så att det blir en bättre ordning.  

 

Det är symptomatiskt att titeln på den lilla skrift där jag 1988 sammanfat-

tade vad åtminstone fem års funderande hade lett fram till, var Sparban-

kerna kan bli 90-talets vinnare. För det var jag övertygad om att sparban-

kerna kunde bli på grund av den starka retailförankringen, förankringen 

på hushållsmarknaden, små- och medelstora företag osv. Det var där 

lönsamheten fanns i framtiden. Men, det stora ”men-et” var att vi måste 

ordna strukturen. Och den struktur vi kom att ordna, det var i praktiken 

den ”både-och”-struktur som jag hade skissat på redan hösten 1983, det 

vill säga både en stor, ägarmässigt samordnad enhet – nu Sparbanken 

Sverige – och ett antal, små starkt lokalt förankrade fristående sparban-

ker. Jag tror att ”både-och”-strukturen är väldigt kraftfull.  

 

Jag har, inom parentes sagt, haft en diskussion med min gode vän Göran 

Bergendahl, professor i företagsekonomi i Göteborg och kunnig i bankfrå-

gor, om den lilla sparbankens, ortssparbankens, alltså arketypen Orust 

sparbank, livskraft. Jag har länge varit övertygad om att sådana sparban-

ker har alla förutsättningar i världen att överleva. Göran Bergendahl där-

emot har sagt, du har fel. Så små bankföretag kan inte överleva, det finns 

skalfördelar av olika slag som gör det omöjligt. Jag har sagt OK, det byg-

ger givetvis på att det finns gemensamma resurser, till exempel på data-

området. Jag har blivit ännu mer övertygad om att jag har rätt. 

 

Du kanske kommer ihåg att jag skrev en artikel i Sparbankerna – då är vi 

inne på 1990 – ”Hur ser en bra sparbank ut i slutet av 90-talet?”. Det är 
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egentligen en lovsång till de små, fristående sparbankerna, som det visar 

sig har ekonomiska förutsättningar att överleva. Det skulle däremot inte 

de andra, stora sparbankerna ha haft, inte Första, inte Alfa, inte Nya etc. 

De måste samordnas till exempel på det sätt som Sparbanksgruppen kom 

att bli. Alltså fick vi till slut ”både-och”-strukturen. Jag tror att det är en 

struktur för överskådlig framtid. Det gör att jag betraktar i dag sparban-

kerna som den potentielle verkliga vinnaren på bankområdet under 90-

talet. 

 

IK: Det betyder alltså att du tycker att det blivit en slutlig lösning som är 

bra? 

Exakt, det tycker jag. Idag kan jag säga att jag har fått det precis som jag 

ville, till och med börsintroduktion. 

  

IK: Men i början sa du att du inte trodde på en Sparbanken Sverige, det 

sa du tidigt på 80-talet. 

Alla sparbanker samlade i ett företag, Sparbanken Sverige, har jag aldrig 

trott 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 sätt ska 

strukturen se ut, så har jag tyckt hela 80-talet, inte en Sparbanken Sveri-

ge. Det var, återigen, det jag menade med ”både-och”-strukturen och 

som jag först skrev om 1983. 

 

IK: Men nu tycker du att det blivit en bra lösning? 

Jag tycker det blivit en mycket bra lösning. 

 

IK: Tycker du också att det är rätt att man nu går tillbaka till den lokala 

sparbanken inom Sparbanken Sverige? 

Jag tycker att idén med lokala sparbanker är rätt i vad avser allt utom på 

storstadsmarknaderna. Jag är tveksam till att du kan hantera en stor-

stadsmarknad på det sättet. Det måste finnas, ska vi säga, någon form av 

samordning av dessa lokala sparbanker i storstäderna. Ta en ort som Var-
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berg som är en förhållandevis stor stad, det kan säkert vara ett konkur-

renskraftigt sparbanksområde. Men någonstans när du går upp i storlek, 

jag vet inte riktigt var gränsen går, men i varje fall om vi talar om Stock-

holm, Göteborg och Malmö, är jag tveksam till att man ska ha verksam-

heten indelad i kanske fem eller tio suveräna sparbanksområden utan 

samordning sinsemellan. Skälet är att kunderna på en storstadsmarknad 

fungerar på det sättet att de vill ha någon person att tala med i sista 

hand, ett ansikte utåt. I Stockholm finns det genom att där finns sparban-

kernas ledning, men i Göteborg och Malmö finns det inte. Förmodligen 

har vi samma problematik i andra stora städer – Linköping, Norrköping, 

Örebro, Uppsala osv. 

 

IK: Till sist skulle jag ändå vilja pressa dig på en fråga. Du har sagt att du 

bara hade kontakt och stöd av en person, och det var Bertil Sjöstrand. 

Finns det inte någon mer person i svensk sparbanksrörelse som offici-

ellt, eller mer inofficiellt, stödde dig, ringde upp dig och sa det här är 

intressant? 

Jo. Då har jag uttryckt mig felaktigt därför jag uppfattade din fråga som 

vilka jag diskuterade med. Då svarade jag när det gäller sparbankerna, i 

första hand Bertil Sjöstrand. Talar vi om ett allmänt stöd, ett underhands-

stöd, så är det ju ingen diskussion om att kretsen var större. Redan tidigt 

upptäckte jag att en av de tillfällen då man kunde få veta lite mer och få 

sanningen, det var i de sociala sammanhangen, till groggen när Västra 

Sverige hade sin årliga presidiekonferens exempelvis. Eller när Sparban-

kernas Bank hade sin bolagsstämmomiddag eller när Sparbanksförening-

en hade sitt årsmöte. Då träffade jag på personer som kunde komma 

fram och hålla långa föreläsningar om hur rätt jag hade i den eller den 

frågan. Jag kände att jag hade ett stöd, om inte annat moraliskt, som gick 

långt utöver vad som officiellt sas. 

 

IK: Vill du nämna namnet på några? 

Nej, jag tycker inte det. Jag tror inte att de själva skulle vilja det. 
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IK: Sedan stod de inte för det alltså? 

Från min sida kände jag aldrig så, jag upplevde inget svek om det är det 

du syftar på. Men här snuddar du vid en av de upplevelser som jag blev 

väldigt betänksam inför. Hur kunde det komma sig att en stor rörelse 

som sparbankerna inte kunde tillåta en friare debatt där man ställde upp 

problemen på bordet och diskuterade? Däremot kunde man, när man 

blev lite lurvig sent på kvällen, yttra sig oftast väldigt kritiskt mot de cen-

trala organen och deras företrädare. Det gällde i och för sig både mot 

Sparbanksföreningen och banken. 

 

IK: Den här frågan om man hade en fri debatt eller inte i svensk spar-

banksrörelse, den är lite dubbelbottnad. Det är klart att Sven G hade en 

oerhörd auktoritet, men jag tror inte att Sven G medvetet ville motar-

beta tankar av annat slag, men han bemötte dem och han var så över-

lägsen många i sitt sätt att argumentera och uttrycka sig att man fick 

mindervärdeskomplex och på det viset så vågade man inte riktigt gå in i 

debatt. 

Du har rätt i det tror jag. Min erfarenhet av Sven G Svensson är väldigt 

kort och det fungerade bra. Däremot hade jag en vice VD, Evert Torn-

berg, fd chef för en av bankerna i Göteborg, som hade helt andra erfa-

renheter. Evert var en intellektuell person som jag hade stor respekt för. 

Men han hade blivit illa tilltufsad av Sven G, förmodligen på det sätt du 

beskriver. Han kunde vitsorda att fanns det uppfattningar som gick på 

tvärs mot vad Sven G ansåg vara rätt kunde han med sin verbala begåv-

ning mala ner mycket av det motståndet. Evert Tornberg var väldigt bit-

ter mot Sven G Svenson. Riktigt exakt vad som i sakfrågan låg bakom kän-

ner jag inte till, händelserna låg minst ett tiotal år före mitt inträde i spar-

banksrörelsen. 

 

IK: Jan Rydh var ju å andra sidan en person som var mycket mer öppen 

för debatt. 

Jag tror att felet som Jan Rydh gjorde var att han i vissa avseenden tog 

över det arbetssätt gentemot sparbankernas ledare som Sven G hade 
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skapat och hamnade då i en situation där han träffade på sådana som 

mig som liksom inte föll undan. Jan gjorde väl där ett misstag. 

 

Det var också så att tiderna ändrade sig. Med åren växte sparbankerna i 

storlek och de skaffade sig egna uppfattningar i sakfrågor och de hade 

inte samma behov av Sparbanksföreningen, med det skapades en större 

självständighet. 

 

IK: Det finns ju två personer i sparbankernas historia som har varit av 

oerhört stor betydelse, den ene var Josef Hugo Jönsson och den andre 

var Sven G Svenson. 

Jag har personligen inte alls någon negativ uppfattning om Sven G Sven-

son. 

 

IK: Vi hade alltså en strukturutredning som arbetade oerhört snabbt, 

den tillsattes i april, den var färdig i mitten av augusti, ärendet skicka-

des ut på remiss till sparbankerna och sparbankerna svarade relativt 

snabbt. Och vad som händer är alltså det att holdingbolagslösningen, 

för det första rekommenderades av strukturkommittén och sedan stöd-

des nästan hundraprocentigt av sparbankerna. Det är fantastiskt förvå-

nande med tanke på att federationsidén fanns med som ett andra för-

slag och där egentligen väldigt många sparbanker om de fritt fått be-

stämma hade valt den. Det de nu säger som argument i sina remissvar 

är att för sparbanksrörelsens enighets skull, så går vi med på denna 

holdingbolagsform. 

Jag har inget att invända mot din beskrivning, den är korrekt. Jag skulle 

dock vilja säga en sak. Jag tror att själva nyckeln till varför vi fick den re-

aktion vi fick på strukturutredningens förslag, det var att det gav just 

”både-och”-möjligheten, det vill säga å ena sidan så handlade det då om 

att de större sparbankerna, jag tror det var de 11 största och Sparbanker-

nas Bank, skulle bilda Sparbanksgruppen AB. Men å andra sidan handlade 

det också om att det stora flertalet av de som besvarade strukturkommit-

téns rapport, de skulle inte komma att ingå i Sparbanksgruppen. Jag tror 
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inte att du hade kunnat genomföra det här om du hade haft någon ambi-

tion att bilda Sparbanken Sverige i meningen en bank. Vad vi fick var en 

reaktion från flertalet av sparbanker av typen – för de stora sparbanker-

nas skull och för sparbankerna som helhet så är vi beredda att ställa upp 

på detta, men de flesta av oss kan ändå säga: inte vi, för vi kommer att 

sköta vår bank precis som vi alltid gjort i form av sparbank. 

 

IK: Jag har skrivit ner en hel del kommentarer som gjordes i Tidningen 

Sparbankerna och där säger till exempel Dunge från Vimmerby spar-

bank och även Madeleine Ramel, att det här med aktiebolag kan vi gå 

med på för de andras skull, men det är ju en lycka att tanken på att in-

troduceras på börsen, har satts i fråga och att det inte är aktuellt. Hade 

man sagt något om den saken, då hade det inte varit lätt. 

Jag tror att de som var ansvariga för strukturutredningen var väl inför-

stådda med att det gällde att lägga ett förslag som var politiskt gångbart i 

meningen genomförbart. Hade man gått fram och sagt att nu ska Petters-

son dessutom få sin börsintroduktion, då hade det sannolikt blivit nej. I 

synnerhet eftersom man sakligt kunde konstatera att riskkapitalbehovet 

vid den tidpunkten inte var sådant att man måste fylla på med aktiekapi-

tal. Det var en nyckelfråga, för hade den nya sparbanksgruppen behövt 

några miljarder i riskkapital, ja då hade man inte haft något alternativ. 

 

IK: Så kom man så långt att Sparbanksgruppen ska bildas. Då spekuleras 

det om vem som ska bli chef. Ett av de namn som nämndes var ditt 

namn. 

Det var andra människor som pratade om det och jag fick då och då frå-

gan, både internt i banken och av utomstående. Dessutom skrev Spar-

bankerna om det, tidningen hade någon slags namnlista på de tänkbara. 

Det fanns, som jag har nämnt, en grupp av de tunga verkställande direk-

törerna, det var Bernt Gröön, P-G Nyberg, Carl-Erik Ståhlberg, Göran Col-

lert och jag själv. Vi fungerade som någon slags samordningsgrupp och 

träffades som jag nämnde tidigare regelbundet under hela den här tiden 

fram till dess koncernledningen formellt tillträdde. 
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IK: En officiell grupp? 

Alla visste väl att den fanns. Jag har för mig att gruppen till och med hade 

ett eget namn som Bernt hade givit den, om jag inte minns alldeles fel. Vi 

träffades i alla fall med stor regelbundenhet och så gott som alltid uppe 

på Sparbankernas Bank hos Göran Collert. 

 

IK: Det var Göran Collert, det var du, det var Bernt Gröön, det var  P-G 

Nyberg och Carl-Erik Ståhlberg? 

Ja, och Sören Andersson var oftast med som sekreterare. Vi pratade om 

sakfrågorna på ett, tycker jag, odogmatiskt, praktiskt sätt, vad gör vi nu? 

Det var alltså en diskussion som pågick under strukturkommitténs arbete 

och också efter det att kommittén lagt sitt förslag. Jag har någonstans 

minnesanteckningar från de här sammanträdena, men min upplevelse så 

här i efterhand var att vi utan svårigheter kunde prata konstruktivt om de 

frågor som då kändes aktuella. 

 

IK: Var den gruppen känd? Kände Jan Rydh till den? 

Den var, som jag sa, säkert känd. Men man ska vara klar över att Jan 

Rydh vid den tidpunkten inte skulle ha varit en tänkbar medlem i grup-

pen. Han hade gått för långt, han var en gång för alla ute. Jag upplevde 

ibland att mina kollegor i gruppen var mer kritiska mot Jan Rydh än vad 

jag var. Jag hade kanske den fördelen att det fanns inga personliga mot-

sättningar helt enkelt eftersom jag inte kände Jan Rydh personligen. Våra 

motsättningar låg på det idémässiga planet. Vi hade kämpat på barrika-

derna för var sin uppfattning och det hade väl fällts en del hårda ord från 

båda sidor. Men jag hade inga erfarenheter av att arbeta praktiskt med 

Jan Rydh. Jag tror att det hos en del andra fanns mer praktiska och per-

sonliga erfarenheter som formade de hårda orden om Jan. 

I varje fall var summan av kardemumman att han inte vid något tillfälle 

deltog i de här diskussionerna. 

 

IK: Vi pratar alltså om de praktiska frågorna i samband med bildandet 

av Sparbanksgruppen och ni diskuterade om vem av er som skulle bli 

chef? 
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Nej, det vill jag påstå att vi inte gjorde. Det kanske pratades på tu man 

hand, men jag har inget minne av att vi vid något tillfälle i VD-gruppen 

diskuterades vem som skulle bli VD. Den person jag pratade med det om 

var Bertil Sjöstrand. Bertil var för övrigt också ett av de namn som nämn-

des i sammanhanget som tänkbar chef för den nya banken. Men vi var 

helt på det klara med att vare sig Bertil Sjöstrand eller Karl-Henrik Peters-

son kunde komma ifråga som VD för Sparbanksgruppen. Det var helt kris-

tallklart. Jag var alldeles för kontroversiell, Bertil var alldeles för kontro-

versiell.  

 

Vi pratade om alternativ och kom ganska snabbt fram till att den person 

som vi tyckte, i alla fall som jag tyckte, skulle bli VD var Bernt Gröön. Jag 

hade, som jag har sagt tidigare, goda kontakter med Bernt och jag tyckte 

han var bra, jag tyckte han skött Kronan bra i det stora hela och han var 

marknadsorienterad och kunde retail, det kände jag för. Bernt hade dess-

utom en slags förmåga att ha goda kontakter åt alla håll samtidigt, det 

borgade för att hans namn kunde gå hem 

 

Alltså för att sammanfatta, för mig var det aldrig realistiskt att bli VD för 

Sparbanksgruppen. Det var andra människor som vänligt nog kom och 

tyckte detta, men jag trodde det aldrig. 

 

IK: Får jag göra en liten parentes här som rör alternativa lösningar till 

hur Sparbanksgruppen skulle se ut. Antingen skulle man lägga hela 

bankverksamheten under Sparbankernas Bank eller också skulle man 

välja en holdingbolagskonstruktion. Vad jag har förstått så var Bertil 

Sjöstrand helt emot tanken på att det var Sparbankernas Bank som 

skulle leda bankverksamheten och det var även din uppfattning. 

Det var absolut min uppfattning. Överhuvud taget hade Bertil och jag 

samstämda uppfattningar också i dessa frågor. 

 

IK: Hur var det i övrigt i den här VD-gruppen? Diskuterade ni det här? 

Ja, det gjorde vi. Den som verkligen hade uppfattningen att Sparbanker-
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nas Bank skulle vara kärnan i en koncernbildning var naturligtvis Göran, 

han var trots allt VD för Sparbankernas Bank och med det hade han då 

automatiskt blivit VD för Sparbanksgruppen om vi tagit den här enföre-

tagskoncern-lösningen. 

 

Min uppfattning var präglad av två saker. Den första hade att göra med 

sparbankernas verksamhetsinriktning, sparbankerna var retailbanker och 

sådan verksamhet skall bedrivas i starkt decentraliserade organisations-

former, all erfarenhet pekade på det. Fristående dotterbolag samordna-

de av holdingbolaget var då en tilltalande organisation. Den skulle dess-

utom göra måttligt stora ingrepp i de banker som redan fungerade. Det 

andra var mina erfarenheter från USA. Några av de mest framgångsrika 

bankerna i USA var bankholdingkonstruktioner. Det hade jag, som jag 

nämnt, skrivit om hösten 1989. Jag drev alltså, sommaren/hösten 1989, 

hårt tanken på att vi skulle ha en holdingbolagskonstruktion. Även om 

det inte var några öppna fighter vid de informella VD-gruppsmötena, så 

var det outsagt delade uppfattningar. Göran ville således ha en koncern-

konstruktion, Bernt ville det säkert inte, jag ville det inte. 

 

IK: Inte P-G heller? 

Antagligen inte. Jag kommer inte ihåg hur resonemangen gick, men, åter-

igen, den som tyckte att en koncernbildning var bra var Göran Collert. 

Men mot oss som hade den andra uppfattningen och mot de gruppering-

ar som fanns bakom oss, styrelser och andra förtroendemän, så var det 

vid den tidpunkten självklart att det skulle bli en holdingbolagskonstruk-

tion. 

 

IK: Har du något mer intressant att säga om vad ni pratade om i den här 

gruppen? 

För att svara på den frågan skulle jag ha behövt titta på mina minnesan-

teckningar och det har jag inte gjort. Men det kan sägas att sedan beslu-

ten om sparbanksgruppen formellt hade tagits kom vi in i mera handfasta 

frågor. Jag var till exempel ordförande i den så kallade ”datagruppen” 
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som skulle samordna datafrågorna. Men då är vi längre fram i processen. 

Under det känsliga skedet under 1989 förde vi diskussioner som hade 

mer karaktär av att lösa knäckfrågor ”unter wegs”, hålla goda kontakter, 

för vi förstod att vi skulle på något sätt komma att bli en del av ledningen 

i den nya Sparbanksgruppen. Det är ungefär vad jag kommer ihåg. 

 

IK: Det tillsattes alltså en organisationskommitté. Ingick du i den? 

Nej. Överhuvud taget ingick jag inte i några sådana konstellationer, Bertil 

Sjöstrands och min överenskommelse var att i den mån Första Sparban-

ken skulle vara med så var det via Bertil. 

 

IK: Jag tror att organisationskommittén var mest förtroendemän? 

Ja, det kanske det var. Jag har glömt det. 

 

IK: Det hade till och från talats om att det skulle kunna bli ett dubbel-

kommando i ledningen för den nya banken. Så blev det inte. 

”Organisationskommittén meddelar att det inte blir ett dubbelkom-

mando i ledningen för SGAB. De två kandidaterna Jan Rydh och Bernt 

Gröön har sagt sig kunna acceptera ett dubbelkommando, men det ska 

nu vara odelat enligt organisationskommittén.” Det är ett beslut som 

fattades 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 perio-

den. Jag hade min bild mycket klar, det skulle vara en person som hade 

det verkställande ansvaret. 

 

IK: Detta var också Göranssons uppfattning? 

Det är jag övertygad om. Det var en turbulent period. Det har jag en del 

intrikata och intressanta interiörbilder från. 

 

IK: Jag får kanske återkomma? 

Du får göra det, jag har det nämligen nerskrivet. Det finns en del mycket 

speciella turer i sammanhanget. 
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IK: Hur som helst säger man i organisationskommittén, och det är fram-

för allt Bertil Göransson som säger det, att nu är det oomtvistligt att 

den verksamhet som ska bedrivas i Sparbanksgruppen AB skall ledas av 

Bernt Gröön, styrelsen är enig. Han utsågs 11 mars 1990. Sedan kom-

mer man med en märklig konstruktion av Jan Rydhs uppgifter i fortsätt-

ningen. 

Man ska vara klar över att det var just en konstruktion. Alla som jag träf-

fade på vid den här tidpunkten var ense om att vi skulle ha en VD, en 

koncernchef, och det skulle vara Bernt Gröön. Att man måste se till att 

ordna det någorlunda snyggt för Jan Rydh, det var liksom naturligt. Men 

det var aldrig något tvivel under den här processen om att 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 att svara för till exempel policyfrågor och samhällskon-

takter. Därför föreslås Jan Rydh till arbetande styrelseordförande i den 

sparbanksstiftelse som ska äga Investmentbolaget SFAB”. Undan för 

undan tas hans makt ifrån honom. 

Jag tror du gör rätt i att tolka de där orden, som låter vackra, så att från 

det att organisationskommittén hade tagit dessa avgörande beslut, var 

Jan Rydh i praktiken helt ute ur bilden.  

 

IK: Det var ju en lycka att han blev landshövding. 

Ja, det unnar jag honom väl. 

 

IK: Han hade inte klarat att fungerat i det här. 

Omöjligt. 

 

IK: Du säger i ett uttalande i Tidningen Sparbankerna att du är mycket 

nöjd med styrelsens beslut och vill inte prata om börsnotering nu läng-

re. ”I mitt förslag låg möjligheten att gå ut på marknaden och skaffa 

riskkapital, det är riktigt, men behöver man inte externt riskkapital de 

närmaste åren, så behöver man inte”. Dessutom så anser du att Bernt 
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Gröön är rätt person säger du och det har du nu sagt att det tyckte du 

också. Det sa du inte bara. 

Nej jag tyckte det. 

 

IK: Dessutom sa du att ”Jag hoppas att Kjell-Olov Feldt blir ordförande.” 

Ja när du säger det så minns jag. Kjell-Olov har jag stor respekt och be-

undran för. Jag tyckte att Sparbanksgruppen var ett så stort företag att vi 

skulle ha en heltidsarbetande styrelseordförande. Det var ett kontrover-

siellt förslag då eftersom ett sätt att behålla någon slags förankring med 

sparbanksrörelsen var att ha en förtroendevald ordförande. Dessutom 

kände sig säkert Bertil Göransson kallad. Men det hade varit perfekt med 

Kjell-Olov 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 att det var en fråga som redan var avgjord, det 

där kan Bertil Sjöstrand bättre än jag, men det tror jag. Jag tror inte man 

hade ens tanken att ha en så kraftfull heltidsarbetande ordförande. 

 

IK: Det blev Bertil Göransson i stället? 

Ja och han är ju inte Kjell-Olov Feldt. För övrigt är det tankeväckande att 

idag har vi det jag var ute efter, en heltidsarbetande ordförande för Spar-

banken Sverige. 

 

IK: Dessutom säger du att du är glad att Första Sparbanken är inne i 

familjen igen. ”Se Första Sparbanken som en möjlighet, inte som ett 

problem”. 

Det var en naturlig reaktion från min sida. Vi hade kommit fram till en 

lösning som jag trodde på, då skulle vi ställa upp med Första Sparbanken 

och göra det som en resurs, inte som ett problem. Det var så jag resone-

rade. 
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IK: Någon gång på våren 1990 flyttade Bernt Gröön in i ett rum i Spar-

banksföreningens lokaler och bildade en gruppering som blev en slags 

interimistisk koncernledning. Det var du, Carl-Erik Ståhlberg, Bernt Grö-

ön , P-G Nyberg  och Göran Collert? 

Ja, så var det och Bernt sökte efter formerna för den nya koncernledning-

en. Jag kommer bland annat ihåg att Bernt i samband med att vi var över 

i New York i en ratingfråga i maj 1990 – det var, som jag minns det, Bernt, 

jag, och Göran Collert – sa att han ville att jag skulle lämna Första Spar-

banken och på heltid ingå i Sparbanksgruppens nya koncernledning. Det 

var ju smickrande, men jag gav nästan omgående beskedet, det vill jag 

inte. 

 

IK: Varför? 

Jag trivdes väldigt bra i Första Sparbanken. Och jag var rädd för att det 

skulle bli ett lite för lite praktiskt jobb, jag gillar det här att jobba med 

folk och närheten till det operativa. Jag gav det avböjande beskedet, 

men, efter samtal med min ordförande, sa jag också att jag var beredd 

att ställa upp och jobba deltid i koncernledningen. Det var förmodligen 

någon gång under juni 1990. Sedan bildade Bernt en gruppering beståen-

de av oss fyra, men han hade också frågat Carl-Eric om att gå in i kon-

cernledningen på heltid som han accepterade. Han lämnade Nya Spar-

banken och blev vice VD i SGAB. Koncernledningen bestod därefter av 

Bernt och Carl-Eric och i övrigt av tre deltidsarbetande, Göran Collert, P-G 

Nyberg och Karl-Henrik Petersson. 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 

mycket med i Första Sparbanken och att nu få chansen att ta tag i sam-

ordningen av sparbankernas samlade agerande på privatmarknaderna, 

det såg jag fram emot. Så jag tog mig an den uppgiften med intresse och 

engagemang någon gång efter sommaren 1990. 
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Därefter kan historien för min del göras väldigt kort. Redan på hösten 

1990 kom finansbolagskrisen och Första Sparbanken redovisade på våren 

1991 ett dåligt resultat och sedan lämnade jag banken vid huvudmanna-

sammanträdet i maj 1991. 

 

IK: På grund av kreditförlusterna? 

Nej, snarare då att banken visade en mindre förlust vilket fick Bankin-

spektionen att initiera en undersökning som i sin tur ledde fram till att 

Första Sparbanken fick så kallad allvarlig kritik för vissa ärenden som in-

spektionen tyckte att vi hade hanterat administrativt oskickligt. Om man 

vill uttrycka sig så kan man säga att vi hamnade i en förtroendekris med 

tillsynsmyndigheten. Bankinspektionens skrivelse kom någon gång i mars 

1991 och i anledning av den tog jag beslutet att gå. Eller snarare, jag var i 

praktiken tvingad att gå. Bertil Sjöstrand hade några veckor tidigare på 

samma grunder tagit samma beslut. Det gjordes i och för sig betydande 

försök från styrelsen sida att övertyga mig om att stanna och framförallt 

att övertala Bankinspektionen om att Karl-Henrik Pettersson borde kun-

na stanna. Om det hade varit möjligt vid den tidpunkten, vilket det i prak-

tiken 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 att lämna.  

 

Det var alldeles rätt att ta beslutet att gå. Det var i praktiken oerhört 

svårt att tänka sig att sitta kvar efter den kritik vi hade fått från inspektio-

nen.  

 

IK: Var det otänkbart för dig att fortsätta med de uppgifterna i Spar-

banksgruppen? 

Vad jag vet är att det inte var otänkbart för Bankinspektionen. Det var 

Anders Sahlén som sa: ”OK, lämnar du Första Sparbanken till följd av den 

här kritiken, så har jag inget att invända mot att du arbetar vidare i Spar-

banksgruppen”. 

 



192 

 

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 att den nya Sparbanksgruppens styrelse skulle ha accep-

terat det. Man ska komma ihåg att jag var trots allt en väldigt kontrover-

siell person.  

 

IK: Om jag inte är fel underrättad så 14 dagar innan kreditförlusterna 

uppmärksammades så sas det att Första Sparbanken skulle göra sitt 

bästa resultat någonsin. 

Nej, det är fel. Däremot är det korrekt att vi ungefär 6 månader tidigare 

hade talat om ”det bästa resultatet någonsin”. Bakgrunden var den att 

jag och Bertil Sjöstrand den 26 september 1990  undertecknade delårs-

rapporten för tertial 3. Då hade vi upparbetat ca 400 mkr i vinst och då 

skrev vi att om inget speciellt inträffar, så kommer vi att kunna redovisa 

det bästa resultatet någonsin våren 1991. Men ett halvt år senare, redo-

visade 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 tidpunkten var det mycket och framför allt 

var det störande att 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 underrättad, det är rykten jag utgår ifrån. Men Du hade 

en kreditchef som hette Kurt Jansson, han försvann mycket hastigt från 

banken. 

Ja, det gjorde han, men det var hösten 1989, ett och ett halvt år innan 

dessa händelser. Det hade ingenting med frågan om 1990 års resultat 

eller felbedömningen att göra. Kurt Jansson var en utomordentligt skick-

lig kreditman. Skälen till att han slutade hade ingenting att göra med kre-

ditfrågor. 
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IK: En annan fråga som kanske är lite ömtålig, finansbolagsfrågan, För-

sta Finans. Roger Torkelsson som var VD, känner jag sedan han var kon-

sulent. 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. Visst, den redovisade förlusten i Första Sparban-

ken-koncernen var 300 mkr 1990 varav alltså hälften var Första Finans-

förlusterna. Det är ändå fel att säga att Första Finans var avgörande för 

bankens problem, vare sig 1990 eller senare. Sedan är det en annan sak 

att det fanns en hel del att kritisera i Första Finans. Det var delvis en för 

frikostig utlåning. Det köptes dessutom ett företag, ett finansbolag i 

Stockholm, som visade sig vara rena ormboet och som kostade väldigt 

mycket pengar. 

 

IK: Behandlar du även det här i Bankkrisen inifrån? 

Nej, boken handlar nästan inte alls om Första Sparbanken, den handlar 

om bankkrisen i en vidare mening. 

 

IK: Tycker du jag ska intervjua Roger? 

Nej jag tycker egentligen inte det, i varje fall inte för Första Finans stora 

betydelses skull, utan snarare då för att Du känner honom och för att han 

under flera år var vice chef för företagssidan i Göteborg under Kurt Jans-

son och gjorde det bra. Rogers historia är den att han var konsulent från 

början, arbetade en tid med planeringsfrågor och blev senare kontors-

chef. Han var extremt affärsorienterad och kreativ. 

 

IK: Du gillade honom? 

Ja, jag tycker bra om Roger. Det var kanske inte alla som gjorde det. Att 

jag tyckte bra om honom var för att han tjänade pengar åt banken. Dess-

utom gillade jag honom som person. 

 

IK: Däremot en annan person som väl hade med Första Finans att göra, 

är Göran Johansson. Honom ska jag intervjua. 
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Det ska du göra, tycker jag. Den som var ordförande för Första Finans var 

Bertil Sjöstrand. 

 

IK: Men Göran Johansson satt i styrelsen? 

Nej det gjorde han inte. Göran satt som du vet i Första Sparbankens sty-

relse, han blev till och med ordförande efter det att jag hade lämnat vå-

ren 1991. Under min tid var han ordförande i den företagsstyrelse vi 

hade för Göteborgsrörelsen, företagsverksamheten hade en egen styrel-

se både i Stockholm och Göteborg. I Första Finans styrelse satt han aldrig, 

där var alltså Bertil under senare år ordförande, där satt Ingvar Trogen, 

tidigare chef för Uddevallavarvet, Ralf Edebo som var chef för Berol Kemi 

i Stenungssund, 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 liten 

version?  En av orsakerna till krisen i Första Sparbanken var bland annat 

det att man ville visa att man var duktig, det var det ena. Det andra var 

att man bröt ner redovisningen på kontor och att det var viktigt att var-

je kontor visade så bra resultat som möjligt, att man egentligen bara 

läste en rad i redovisningen, nämligen den som visade vinsten. Det 

tredje var att, nu är vi inne på fusionen lite, banken inte var en enhet, 

det var två enheter som konkurrerade med varandra, Göteborg och 

Stockholm. Vad säger du om det? 

 

Jag tycker alla tre punkterna är felaktiga. Jag ska utveckla varför, din för-

sta punkt var att vi ville vara duktiga. I en trivial mening så är det natur-

ligtvis sant. Jag tror att alla företag och företagsledningar vill visa att det 

egna företaget är så bra som möjligt. Det är självklart så. 

 

IK: Får Jag komplettera, jag menar inte att det bara gällde Första Spar-

banken utan det gällde bankerna över huvudtaget efter det att restrik-

tionerna hade släppts. Att man ville vara aktiv och visa att man var duk-

tig. 
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Det ligger väl mycket i det. En ledning och styrelse vill alltid att det egna 

företaget går så bra som möjligt. När avregleringen kom 1985 så släpptes 

det loss stora krafter. Utlåningen kunde öka utan att Riksbanken la sig i. 

Jag tolkade dig på den här punkten så att Första Sparbanken på något 

sätt visavi affärsbanker eller andra sparbanker ville visa oss särskilt dukti-

ga och lånade ut mer än andra. Så var det inte. Många andra banker öka-

de kreditgivningen mera än Första Sparbanken under de kritiska åren 

1987-89. Det intressanta med krisen, och det här utvecklar jag i Bankkri-

sen inifrån, det är att i det stora hela så drabbas alla tre bankgrupperna – 

inte alla banker men väl bankgrupperna – nästan exakt lika mycket i me-

ningen kreditförluster i procent av utlåningen. Det är alltså ett systemfel 

vi har att göra med. 

 

Din andra punkt tar jag avstånd ifrån därför att så gick det inte till. Visser-

ligen var det så att man lade ut ansvaret för lönsamheten och volym på 

kontorsnivå, men de krediter som sedermera i bankerna blev de stora 

förlustkrediterna, det som gjorde att bankerna gick omkull, det var kredi-

ter som hade hanterats av den högsta ledningen. Många gånger kom 

dessa stora fastighetskrediter 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 direktören, och centralstyrelsen, helt enkelt eftersom 

de var så stora. Enligt Bankinspektionen skall krediter över en viss mini-

minivå upp till styrelsen och alltså måste den högsta ledningen involveras 

i besluten. 

 

Man kan dessutom tillägga att den bank i Sverige som har, med rätta, 

ansetts vara den bästa banken före och under bankkrisen – Handelsban-

ken – det är den mest hårt decentraliserade banken av alla, den som kan-

ske har givit kontoren störst frihet att agera. 

 

Den tredje punkten, påståendet att vi hade en konkurrens mellan Stock-

holm och Göteborg, är felaktigt. Jag vet att den här uppfattningen fanns 
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på väldigt många håll i sparbankeriet – att det var väldigt stor skillnad 

mellan Stockholm och Göteborg och att de båda enheterna, bildlikt talat, 

slogs med varandra. Jag har inte alls den bilden och jag tror du kan få det 

bekräftat av de som verkligen satt med, både i styrelsen och direktionen 

och från andra. Det fanns olikheter i kultur mellan Stockholm och Göte-

borg. Å andra sidan ska man komma ihåg att det var 60 mil mellan verk-

samhetsområdena. Det var inte hela världen om det var olika kultur.  

 

Min bild av anledningen till att Första Sparbanken fick stora problem på 

kreditsidan är tydlig i konturerna – och orsakerna är egentligen två. Det 

ena är att Första Sparbanken var en storstadsbank. Stockholm och Göte-

borg drabbades utan jämförelse hårdast av fastighetskrisen. Banken hade 

hela sin kreditrörelse, nästan 40 miljarder, på dessa två marknader, det 

var där alla finans- och fastighetsbolagen hade sina huvudkontor. Det 

blev så att säga en koncentration av risk. Karl-Erik Andersson och Spar-

banken Väst drabbades verkligen av detta därför att när han kom in 1987 

med sitt lilla kontor i Göteborg, så hamnade han mitt i ett råttbo och just 

när efterfrågan på stora fastighetskrediter tog fart på allvar. Storstads-

marknaderna, och inte minst Göteborg, hade en väldigt tuff fastighets-

marknad. Om man då som Första Sparbanken 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 att vi hade fått fart på organisationen. Första Spar-

banken hade faktiskt ett enormt ”go” både i Stockholm och Göteborg. 

 

IK: Jag har hört det inifrån Första Sparbanken att kulturerna var olika 

och att det fanns konkurrens. 

Från ledningen? 

 

IK: Nej inte från ledningen. 

Det är inte sant. 
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IK: Jag tror på dig. Jag provocerar dig lite här. 

Det var väl så att det fanns ett 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 att det konkurreras internt också där, inte 

minst inom SE-banken. 

 

IK: Jag påstod bara att Första Sparbanken inte blev en bank, den smälte 

inte samman fullständigt. 

I den meningen att 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 detta som ett problem. Däremot fick 

åtminstone jag ägna tid åt att övertyga sparbankskollegor om att det inte 

var något problem. Överhuvudtaget fanns det, vi har varit inne på det 

förut, mängder av förutfattade meningar om Första Sparbanken. Bertil 

och jag pratade om det ibland. Hur formades till exempel bilden av att 

Bertil och jag hade svårt med samarbetet? För det var ingen som var med 

i Första Sparbankens ledning som skulle kunna bekräfta det. 

 

IK: Nej, det har jag aldrig hört sägas. 

Men jag har hört det. 

 

IK: Vad jag hört är just att ni visade varandra en mycket stor solidaritet. 

Absolut. Det var ett väldigt genuint samarbete. Dels gillade vi varandra 

och dels hade jag mycket stor respekt för Bertils kunnande och jag tror 

han hade respekt för det jag kunde. Vi kompletterade varandra i väldigt 

hög grad. 

 

IK: Men ligger det inte lite grann i ändå vad jag sa förut? Jag får formu-

lera det på lite annorlunda sätt. När nu sparbankerna efter 1969 går in 

på en marknad som redan är täckt så att säga och ska in och konkurrera 

på nytt, så måste man när man ska visa sig duktig på det här området, 

ta mera riskfyllda krediter än de redan etablerade, vilket då också 
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stämmer för Karl-Erik Andersson, när han kommer in i Göteborg, att 

han är ännu ett steg efter och får ta ännu större risker. 

Det resonemanget håller jag med om. Den samordnade banklagstiftning-

en gjorde naturligtvis att sparbankerna steg för steg fick gå in på markna-

der där inte de bästa riskerna fanns att tillgå, de goda kunderna värnade 

affärsbankerna om. Akademikerna kallar detta för ”adverse selection”. 

Men om vi flyttar fram oss till senare delen av 80-talet gäller inte det 

resonemanget för Första Sparbanken. Om man tar fastighetskrisen, för 

bankkrisen är identisk med fastighetsbolagskrisen, upplevde jag inte att 

det här var den stora frågan, att Första Sparbanken fick ta sämre risker 

än andra. För egentligen var det så att de stora fastighetsbolagen gick 

runt och shoppade i de olika bankerna. Den bank där de fick bäst villkor, 

den banken fick ge krediterna. Fick man det i Första, fick man det i Han-

delsbanken, det spelade ingen roll. Beviset för att det förhöll sig så får 

man om man granskar de tre bankgruppernas – sparbankernas, före-

ningsbankernas och affärsbankernas – förlustsiffror, jag var inne på det 

tidigare. Kreditförlusterna i procent av utlåningen är i genomsnitt nästan 

identiskt lika stora för perioden 1990-92, alltså bankkrisens kritiska år. 

Det måste vara någon slags bevis på att i stort sett har alla banker betett 

sig på samma sätt. Sedan är det ju så att inom affärsbanksgruppen har 

Handelsbanken drabbats mindre än Nordbanken osv., inom sparbanks-

gruppen har Första Sparbanken drabbats hårdare än Malmö etc. Det 

finns skillnader inom grupperna.  

 

Kort uttryckt, det är klart att Första Sparbanken gjorde en del direkta 

felaktigheter i handläggningen och vissa oförsiktiga och korkade kredit-

bedömningar, men jag menar att vi på det hela taget inte var sämre än 

andra. Framför allt så var Första Sparbanken en renodlad storstadsbank, 

Stockholm och Göteborg, och där fanns råttorna i fastighetskrisen och 

det fick vi betala dyrt för genom en koncentration av risk. För det andra 

hade vi, som jag sa, en riktig rulle på banken. Vi var kända för att vara 

väldigt aggressiva på marknaden och vi tog marknadsandel både på pri-

vatsidan och företagssidan. 
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IK: Det här har du naturligtvis tänkt mycket på? 

Ja jag har ju skrivit om det, det har gjort att jag tvingats tänka på det. 

 

IK: Du har talat med dina kollegor i affärsbankerna som också råkat illa 

ut? 

Javisst. Boken, Bankkrisen inifrån, gjorde att jag åkte runt i Sverige och 

höll föredrag om bankkrisen nästan ett 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: Ingenting har förändrats? 

Nej, jag tycker inte det. Nu är ju Bankkrisen inifrån som jag sa en mera 

allmän, akademisk analys av bankkrisens orsaker och bakgrund. Den 

handlar inte alls om Första Sparbanken. Det var inte min roll att mitt i 

bankkrisen skriva en bok om Första Sparbanken. 

 

IK: Vi lämnar det här, men en följdfråga. I Sparbanksgruppen inträffade 

ju att man lämnade Första Sparbanken utanför. 

Det har väl aldrig inträffat? Första Sparbanken har varit med i Sparbanks-

gruppen hela tiden. Vad som inträffade var, om jag förstod det rätt – det 

här var efter min tid – att till följd av Första Sparbankens problem så kun-

de man inte fullfölja ägandet som det var tänkt. Däremot har Första Spar-

banken organisatoriskt hela tiden varit en integrerad del av Sparbanks-

gruppen, det har inte i den meningen varit någon skillnad mellan Första 

och Alfa till exempel. 

 

IK: Jag har en minnesbild av en personalinformation i samband med att 

de stora förlusterna i Första Sparbanken kungjordes. Där säger Bernt 

att vi måste lämna Första utanför bildandet av Sparbanksgruppen. 



200 

 

Då var det säkerligen enbart i det här ägarmässiga avseendet, det vill 

säga att sparbanksstiftelsen Första inte hade några resurser. För annars 

skulle Första Sparbanken ha haft en egen styrelse längre än de andra 

regionbankerna. Och så har det inte varit om jag förstår det rätt. 

 

IK: En följdfråga, hur såg du på det som hände med Första Sparbanken 

vid det här tillfället? 

Vi är då framme vid hösten 1991, ett halvt år efter det att jag hade läm-

nat banken, det var då de här stora förlusterna kom upp till ytan. Jag blev 

väldigt förvånad. Jag hade skrivit i årsredovisningen våren 1991 att det 

kan bli mer förluster. Men jag hade inget hum om att det fanns så stora 

förluster dolda som kom fram bara några månader senare. Jag var samti-

digt inte ensam om att inte förstå storleksordningen på problemen 1991. 

Med facit i hand visar det sig att Första Sparbanken inte alls var lika hårt 

drabbad som till exempel Gota. Men det visste vi inte hösten 1991. Gota 

höll bildligt talat masken och sköt problemen framför sig tills det blev 

rena katastrofen. Skulle vi summera, skulle jag gissa att Gota hade dub-

belt så höga kreditförluster som Första Sparbanken trots att vi var i sam-

ma storleksordning. Jag togs med förvåning på någon sätt. 

 

IK: Nu går vi tillbaka till 1982. Det gäller alltså fusionen. Diskussionen 

hade pågått rätt länge innan fusionen kom? 

Så här förhöll det sig. Redan på hösten 1978, i alla fall senast 1979, tog 

jag initiativet till att de tre storstadssparbankernas ledningar i meningen 

VD och vice VD skulle träffas med viss regelbundenhet. Det var alltså 

Evert Tornberg och jag från Göteborg, Bertil Sjöstrand och Ulf Fredriks-

son från Stockholm och Roland Duvebäck och Ingvar Hagman från 

Malmö. Säg att vi träffades första gången våren 1979, jag har en bild, ett 

fotografi, från våren 1979 där Bertil, Roland och jag sitter på Berns och 

äter middag.  

 

Jag tror att vi alla upplevde att det var givande samtal. En gång i halvåret 

eller kanske tre gånger om året hade vi träffar. Vi roterade runt, Stock-
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holm, Göteborg och Malmö. Det var tvådagarsövningar i meningen att vi 

träffades oftast 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 att det fanns en dagordning och diskussionerna 

var livliga. 

 

IK: Storstadssparbankernas problem? 

Ja, kalla dem det men det var också möjligheter, vi upptäckte att det 

fanns pengar att tjäna på att lära av varandra. Sedermera fick jag bekräf-

tat att i alla länder med en sparbanksrörelse hade storstadssparbanker-

na, eller snarare de stora sparbankerna, sin egen problematik och ofta 

ett nära samarbete. 

 

IK: Det var inte fusionsdiskussioner? 

Nej, nej. Men jag skall berätta hur det gick till. Den 24 februari 1981 skrev 

Roland Duvebäck en inbjudan till en ny storstadsträff den 12 mars i 

Stockholm, trots att Malmö var värd. Han skriver att vi skulle träffas på 

Operakällaren, på verandan kl 19.00 för att aväta ”en spartansk spar-

banksmåltid”. 

 

Vi träffades mycket riktigt på Operakällaren och åt en god middag. Jag vill 

minnas att det var till 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 att vi egentligen borde slå ihop våra 

banker”. 

 

Det var början på det som ett knappt år senare skulle bli Första Sparban-

ken. Före det hade den här diskussionen inte förts. 

 

Sedan till din fråga? Vad hände sedan? 

 

Ja, det har jag beskrivit i en tjock bok som heter ”Historien om hur Första 

Sparbanken kom till”. Den finns i två exemplar. Jag tog fram den till Bertil 
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Sjöstrands 50-årsdag 1988, så Bertil har ett exemplar och jag ett. Det ser 

samtidigt mer ut än vad det är. Boken inleds med mina dikterade minnen 

från tiden från Operakällarmiddagen och fram till dess alla beslut var 

fattade ett och ett halvt år senare, men resten är dokumentation, kopior 

av PM och annat. Mina dikterade minnesanteckningar finns som ett sär-

tryck som gått ut i en liten krets, vår styrelse och direktionen i Göteborg 

och Stockholm osv. Du får ett exemplar. 

 

IK: Då behöver du inte berätta 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 att det var tänkt att Malmö skulle vara med, men är det 

sant att dagarna innan det skulle kungöras, så ringer Roland Duvebäck 

och säger att tyvärr, vi kan inte ställa upp? 

Ja, det är sant. Vi skulle ha en träff hos mig här i Göteborg i början av 

januari 1982 – närmast för att finslipa planeringen inför offentliggöran-

det några veckor senare – och det var inför den träffen som Roland ring-

er och säger ungefär: ”Tyvärr det här går inte”. Han berättade att man 

just hade fört ett resonemang i styrelsens presidium i Malmö och i första 

hand Arne Lundberg, som var ett av de tunga namnen i styrelsen i Spar-

banken Malmöhus, ansåg inte att en storstadsbankfusion skulle göras. 

Han menade att man i första hand skulle prioritera en – tydligen pågåen-

de – strukturdiskussion bland sparbankerna i Skåne. 

 

IK: Vad hade hänt med diskussionerna mellan Kronan och Malmö, var 

de före eller efter era diskussioner? 

Jag kan inte svara på den frågan. Det fördes ständigt en massa diskussio-

ner i sparbankssverige om fusioner hit och dit. Jag kan nämna att samma 

dag som Första Sparbanken-fusionen blev officiell i februari 1982 så tala-

de jag med Gösta Karlsson i telefon och han sa något i stil med: ”Kan du 

inte bromsa det här, vi – det vill säga Länssparbanken Värmland och Gö-

teborg – kan väl gå ihop i stället?”. 
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IK: När ringde han sa du? 

Det var nog jag som ringde. Samma morgon som det blev officiellt om jag 

minns rätt. 

 

IK: Det var ju ingen som kände till det här, det var mycket hemligt. Inte 

ens Sparbanken Stockholms informationschef, Bert Ekengren, kände till 

det förrän kvällen innan. 

Nej, det stämmer nog. De som kände till det, bortsett från verkställande 

direktörerna och vice verkställande direktörerna, var ordföranden och 

vice ordföranden i våra tre banker. Vi hade träffats ett antal gånger. Vi, 

då menar jag vi 12. Dessutom kände några få ytterligare personer till att 

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 till vad som var på gång. Jag är överty-

gad om att Bertil och Roland hade sina respektive organisationer i sam-

ma grepp. 

 

IK: Bert Ekengren kände inte till det? 

Nej, det är jag säker på att han inte gjorde. Vi var medvetna om vikten av 

att hålla planerna väldigt hemliga, bland annat av det skälet att vi på ett 

tidigt stadium var överens om att skulle Sten Walberg, Bankinspektio-

nens generaldirektör, säga nej, så skulle vi lägga ner projektet. Lars Lind-

mark, ordförande i Stockholm, var gammal bekant till Sten Walberg och 

kände honom väl. Och vi visste alla att skulle han ställa sig på tvären, då 

kunde inte vi göra någonting. Han skulle få informationen från oss och 

kunna ta ställning till den opåverkad av rykten och annat. Därför var det 

en nyckelfråga att vi först lyssnade 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 till att en styrelse går emot ordförande, vice ordföran-
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de och VD. Vi hade Åke Norling, fd moderatledare i Göteborg och lands-

hövding, och vi hade Göran Johansson, starkt socialdemokratiskt namn 

redan på den tiden. Och Lars Lindmark, Stockholms ordförande, var oer-

hört stark i styrelsen, det gjorde att det här var inte något stort risktagan-

de. När vi presenterade det för styrelsen i Göteborg tre dagar före press-

konferensen – och för övrigt samtidigt i Stockholm – så blev det närmast 

applåder. Det fanns inget motstånd i styrelsen i någon av bankerna, bort-

sett från att facket i Göteborg gick emot. 

 

IK: Vi reagerade i föreningen mot att inte branschorganisationens VD 

kände till det förrän presskonferensen. 

Jan Rydh fick informationen dagen innan presskonferensen. Torsdagen 

den 25 februari var det sammanträde i Sparbankernas Bank. Bertil Sjö-

strand och jag hade gjort upp att vi skulle äta lunch med Jan Rydh på 

Sparbanken Stockholm omedelbart efter styrelsemötet, vilket vi också 

gjorde. Jag skriver i Historien om hur Första Sparbanken kom till att Jan 

tog informationen ”med fattning”. Han fick pressmeddelandet och lova-

de att genom föreningen distribuera det via telex till i varje fall de större 

sparbankerna. Dagen därpå, fredagen den 26 februari var presskonferen-

sen. 

 

IK: Det var en besvikelse att inte Malmö kom med? 

Ja det var det. Grundstrukturen innefattade alla tre bankerna. Jag tror att 

det hade blivit väldigt bra och vi hade tagit ett svårintagligt grepp över 

den framtida strukturförändringen. Men man måste i alla sådana här 

sammanhang acceptera verkligheten, och verkligheten var den att en 

fusion med Malmö inte kunde genomföras. Det är lite pikant att det fak-

tiskt var Roland Duvebäck, som jag berättat om, som fällde de avgörande 

orden på Operakällaren ett år tidigare: ”Borde vi inte slå ihop våra ban-

ker”. Jag tror att han då genuint 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 lätthanterligt att sköta 

detta. 
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IK: Genom Bert Ekengren känner jag ju till Bertil Sjöstrands uppfattning 

om storstadssparbankerna och dess problem som ju då var helt annor-

lunda än andra sparbankers problem. Jag känner också till att man ifrån 

Stockholm Sparbank sa att vi är alltid rädda för vad som kan inträffa på 

Sparbanksföreningen, vad man kan hitta på där, därför det är ingen 

svårighet att handskas med sådana gemensamma överenskommelser 

på landsorten, ett helt annat problem att handskas med det i storsta-

den. Dessutom vet jag också att man från Stockholm Sparbank alltid 

upplevde en stor konkurrent i Sparbankernas Bank och att man kanske 

till och med betraktade Sparbankernas Bank som den store konkurren-

ten, till exempel när man gick in på föreningssidan, där man hade att 

konkurrera med i sådana sammanhang, det var i stort sett bara Spar-

bankernas Bank. Du måste också som VD för Länssparbanken 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-

tionen till Sparbankernas Bank. Du har sagt något om Sparbanksföre-

ningen tidigare, men det här är en ny fråga, det här med alla de över-

enskommelser som träffades på Sparbanksföreningen och som drabba-

de er. 

Den fråga du drar upp, är en stor och i långa stycken avgörande fråga för 

mycket av vad som skett, det tror jag man kan säga. Låt mig ta det från 

början. 

 

Ett av de första initiativen som togs från sparbankernas ledning när det 

gällde den nya verkställande direktören i Göteborg 1978 var att jag skulle 

äta lunch med Sven G Svenson och Birger Lönnqvist. Denna lunch avåts 

på Operakällaren – eller möjligen Operaterassen –  någon gång på senvå-

ren eller sommaren 1978. Jag kommer fortfarande ihåg lunchen eftersom 

Sven G använde sitt stöd och sin starka röst på ett sådant sätt att det var 

inte bara jag som hörde vad han sa och berättade, utan alla som satt runt 

omkring.  
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En av de saker han vid det här tillfället yttrade gjorde mig betänksam. Jag 

hade som jag har sagt tidigare inga förutfattade meningar, men han sa 

någonting i stil med det att man borde inte från Länssparbanken Göte-

borgs sida inta samma avoga inställning till samarbetet inom sparbanks-

rörelsen som man av hävd hade gjort från Sparbanken Stockholms sida. 

Jag förstod inte riktigt varför han sa så, kanske var det inte heller så psy-

kologiskt klokt eftersom det gjorde mig intresserad. Det gick inte lång tid 

förrän jag började förstå sambanden tydligare.  

 

Med det kommer vi ganska snabbt in på skälen till varför man i alla län-

der med ett sparbanksväsende vid den här tiden hade en storstadspro-

blematik, eller snarare en storbanksproblematik, ett motsatsförhållande 

mellan de stora sparbankerna och de små och, än tydligare, mellan de 

stora sparbankerna och de centrala organen. De VD-kollegor i andra län-

ders storsparbanker som jag så småningom träffade, kunde berätta i 

stort sett samma historier som jag själv kunde berätta om samarbete 

inom rörelsen som inte fungerade.  

 

Det i sin tur leder in på de grundläggande frågorna om strukturen, om att 

en federativ struktur som inte består av jämstora enheter skapar pro-

blem. Hur kan man få en organisation som sparbanksrörelsen att 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 att det blir problem. Inte minst blir det problem 

sett ur den stora sparbankens synvinkel, därför den banken upplever 

många gånger att de problem som diskuteras i de centrala organen är 

inte de problem den själv känner är de mest centrala. Det är de som ge-

nomsnittet sparbanker upplever. Den stora sparbanken har exempelvis 

personella resurser för att klara av många av de uppgifter som löses via 

de centrala organen för genomsnittssparbanken. Ett annat problem är 

det beslutssystem, en bank en röst, som vi hade på den tiden. Hur kunde 

det vara att den stora Första Sparbanken i stort sett skulle ha lika mycket, 

eller lite, att säga till om i de gemensamma angelägenheterna som den 

lilla sparbanken? 
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Det finns ett systemfel i en federativ organisation av den här arten – och 

konsekvensen blir samarbetsproblem av olika slag. Att dessa sedan i sin 

praktiska utformning ofta förbinds med vissa personer, att det blir en 

Bertil Sjöstrand eller en Karl-Henrik Petersson som är ”omöjliga”, och 

som i fråga efter fråga bryter ett annars väl fungerande samarbete, är 

kanske naturligt men att kritsera personer är att skjuta på fel mål. Det är 

själva systemet som leder fram till de här problemen. 

 

När det gäller andra delen av din fråga, relationen till Sparbankernas 

Bank, kan Bertil Sjöstrand svara bättre än jag. Men man ska nog inte 

överdriva skärmytslingarna mellan Stockholm Sparbank och Sparbanker-

nas Bank. Visserligen fanns det, precis som du sa, på föreningsområdet, 

en konkurrenssituation. Å andra sidan var det så att Stockholms Spar-

banks rörelse – och senare Första Sparbankens Stockholmsrörelse – och 

Sparbankernas Banks inte alls konkurrerande på privatsidan och knap-

past på mindre och medelstora företag, trots allt sparbankens huvud-

marknader. Det var mycket tal om konkurrens men mindre substans i 

talet när man granskar förhållandena närmare. Dessutom hade Bertil 

Sjöstrand god insyn i Sparbankernas Bank, satt i styrelsen och kreditkom-

mittén och hade, tror jag, goda relationer till Birger Lönnqvist. Det är mitt 

intryck att de två fungerade bra tillsammans och respekterade varandra. 

 

De stora och grundläggande frågorna, de som gav upphov till 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 federativa 

strukturen. Jag antar att det var lite av det som Sven G Svensson hade i 

baktanke när han sa som han gjorde till mig på Operakällaren.  

 

Gunnar Ojde min företrädare som VD i Göteborg, som jag respekterar på 

många sätt, var en övertygad centralist. Han ansåg, bildligt talat, att allt 

gott kom från Sparbanksföreningen och andra centrala organ. Det var en 

inställning som skapade en slags märklig eftergivenhet mot föreningen 
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och letargi i den egna organisationen. Alla nya produkter, alla initiativ 

skulle komma från Stockholm. När jag började i Länssparbanken Göte-

borg 1978 så upptäckte jag att i stort sett alla hans närmaste medarbeta-

re ansåg att det var en felaktig ståndpunkt. De sa till mig: Se nu till att du 

inte hamnar i den här situationen, för den har fört oss alldeles fel. Att 

okritiskt acceptera allt vad som sägs från föreningens sida, det har lett 

oss i fördärvet. Det var inte så att jag lät mig styras av den typen av syn-

punkter från medarbetarna, jag kom ganska snabbt underfund om pro-

blemen som jag redan beskrivit mångordigt i vårt samtal. Jag såg att här 

fanns en storstadsproblematik och det var ju det som gjorde att de här 

tre bankerna fann varandra. 

 

IK: Men du hade en nära medarbetare i Bosse Lönn som ju var en Gun-

nar Ojde-man och som vi på föreningen hade mycket samarbete med. 

Alltså min inställning, och som jag jobbade efter, var den att förening-

ens uppgift är ömsesidig, nämligen vi ska ta upp bra idéer från sparban-

kerna och försöka göra något av dem. De bra idéerna ska vi alltså spri-

da. Jag vet att vi fick väldigt mycket just ifrån Bosse. 

Så småningom blev ju Bosse Lönn chef för privatsidan i banken. Det ted-

de sig naturligt, jag hade absolut inget att invända mot detta, att han fick 

företräda oss och kunde överlämna den kunskap vi hade på privatsidan 

till föreningen. Vi var ganska generösa med att ställa upp med vårt kun-

nande om privatmarknaden. Då var det Bosse den som företrädde oss. 

 

IK: Du missförstod mig lite. Jag menar att Bosse Lönn också var en per-

son som var föreningsintresserad. 

Ja, det är tänkbart. Det tror jag nog att han var. Det fanns också i Stock-

holm sådana personer. 

 

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 haft tunga positioner under många år. Hans 
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Andreasson till exempel på administrativa sidan och Bo Jerhamre på per-

sonalsidan. Alla tre har varit med sedan Gunnar Ojdes tid med de tillhör-

de så att säga den nya generationen. De tyngsta i Länssparbanken Göte-

borgs ledning hade av olika skäl försvunnit tidigare – Evert Tornberg, 

Rune Kristiansson och Allan Bäverhag. De var ju de tunga när jag kom in, 

medan Bo Lönn, Hans Andréasson 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 duktig på privatsidan. Det är ungefär vad jag kan säga.  

 

Det kanske i din fråga kan finnas någon slags antydan om att 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 att några i direktionen tyckte att det var 

tveksamt att jag lämnade Sparbanksföreningens styrelse i början av 

1980-talet. Det är det enda tillfälle jag kan påminna mig att det fanns 

någon avvikande synpunkt i samarbetsfrågan från direktionens sida. Å 

andra sidan hade jag styrelseordförandens backing på mitt beslut att 

lämna. 

 

IK: Du nämnde att Gösta Karlsson undrade om det inte går att göra det 

här med Första Sparbanken om intet och i stället fusionera med några 

västsvenska sparbanker. Var det några andra fusionsdiskussioner som 

pågick under din första tid? 

Det pågick ju ständiga så kallade strukturdiskussioner och sparbanks-

strukturen var tema på olika sparbankskonferenser. Men konkreta fu-

sionsdiskussioner kan jag inte påminna mig att vi förde annat än när man 

träffades, till exempel på Västra Sveriges presidiekonferenser, då kom 

diskussionen upp att vi borde göra någonting. Mer konkret än så blev det 

aldrig. Jag upplevde det frustrerande. Jag är mycket mera av typen som 

säger att nu tar vi tag i frågan och gör något påtagbart. Därför var det här 
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att prata med Bertil Sjöstrand 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 att någon av de stora 

danska sparbankerna, jag har glömt vilken, hade gjort en så kallad hop-

pande fusion, det vill säga utan att det geografiska verksamhetsområdet 

hängde ihop. På någon sätt slog det mig, varför gör vi inte så i Sverige. 

Jag var med andra ord mentalt förberedd när Roland Duvebäck fällde de, 

i mitt tycke, bevingade orden – ”varför slår vi inte ihop våra banker” – på 

Operakällaren våren 1981. Första Sparbanken som konstruktion tog ju 

många med överraskning, så kan man bara inte göra, utan liten bank går 

upp i lite större bank och de har alltid gränsat till 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 sätt. Den första frågan man kan ställa sig är: 

Blev Första Sparbanken en organisation som fungerade och åstadkom 

det vi hade tänkt oss och det vi sa från början? Den andra frågan är: Blev 

Första Sparbanken en katalyserande faktor i sparbanksrörelsens struktur-

utveckling? Jag tycker att 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 att Första Sparbanken låg mycket långt fram 

i sitt marknadstänkande och vi tog konkreta initiativ på marknaden, allt 

från Aktieshop till Telefonbank, båda var vi först med i Sverige. Jag hörde 

förresten att Telefonbanken inom Sparbanken Sverige, som för övrigt 

leds av en gammal Första Sparbankare, idag får 500 nya kunder om da-

gen. Vi tog en massa initiativ som gjorde att marknadsmässigt så blev vi 

kända för att vara innovativa. Richard Normann kallade Första Sparban-

ken för ”Sveriges kanske mest innovativa bank”.  
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Mycket gällde privatsidan men vi hade en enorm fart också på företagssi-

dan mot slutet av 80-talet både i Stockholm och Göteborg. Divisionalise-

ringen, 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 kritiseras för. Det andra är 

att jag inte tog tag i kostnadssidan tillräckligt, vi borde ha stramat åt kost-

naderna hårdare. I dag lever vi i den världen att man säger upp bankan-

ställda. Det var en otänkbar 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 utomordentligt nöjd med Första Sparbanken. Vi skaffa-

de 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 att till-

komsten av Första Sparbanken ledde till en slags revolution i sparbanks-

sverige. Fusionen rörde om i grytan. Jag kommer ihåg hur vi hade delat 

upp oss – jag och Evert Tornberg – för att ringa runt och informera några 

av våra västsvenska kollegor om fusionen någon dag innan den blev offi-

ciell och hur de jag talade med reagerade. Vilken chockverkan Första 

Sparbankens tillkomst hade i den svenska sparbanksvärlden. Så jag antar 

att fusionen fungerade som ett slags ferment. Det ledde så småningom 

till att vi fick Alfa, Nya och andra grupperingar. Även om det tog nästan 

10 år till det vi har i dag, ”både-och”-strukturen, så var Första Sparban-

ken antagligen första steget på en nödvändig mellanfas för att komma 

dithän. 

 

IK: Ja det skulle jag tro är den slutsats man kommer till. Det var du som 

startade hela den här diskussionen, hade inte du kommit då så hade 

inte den diskussionen börjat vid den tidpunkten i varje fall. 

Samtidigt får man ju aldrig övervärdera sig själv. Historien har sin gång. 

Det kommer mig att tänka på årsmötet 1986. Hur förnuftigt var det att 

vara så distinkt som jag var. Var det klokt eller oklokt att så tydligt ta 

ställning för aktiebolagsfrågan? Har det påskyndat eller har det fördröjt 
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en oundviklig strukturprocess? För mig var det enkelt, jag hade jobbat 

mig fram till en ståndpunkt, det var bra om sparbankerna fick den legala 

möjligheten att konvertera till aktiebolag. Och då skulle jag säga det. Så 

fungerar jag som person. Att sedan reaktionen blev kompakt negativ, det 

tog mig som sagt med överraskning, men frågan är: fördröjde det eller 

möjligen försvårade det tillkomsten av det som jag då ville åstadkomma? 

 

IK: Jag tror att det påskyndade. Även om man då var så energisk i sin 

argumentation mot, så satt ju det under alla omständigheter igång en 

tankeprocess. 

Ja, det gjorde det säkert. Jag föraktade, som jag har sagt tidigare, det här 

sättet att reagera. Man kan acceptera att det kommer en spontan reak-

tion vid sittande bord som är känslomässig, men man kan inte acceptera 

att man inte möter ett allvarligt menat och genomarbetat förslag med 

sakliga motargument. ”Du har fel på grund av det och det här och det 

här”. Det fanns ju över huvudtaget ingenting sådant. På den punkten bär 

Jan Rydh det tunga ansvaret, det har jag redan sagt. 

 

IK: Nu kommer jag att säga något jag inte kan stå för, men jag tror att 

det var så att många av de anföranden som hölls mot dig i Östersund, 

var förberedda. 

Ja, det är inte uteslutet. Det skulle i så fall ha varit i linje med Jan Rydhs 

”politiska” sätt att arbeta, politiker arbetar ju så. Om man misstänker att 

någon kommer att säga någonting 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 att jag skulle vara så distinkt. Att så pass 

begåvade, väl orienterade och ekonomiskt kunniga personer kunde gå ut 

och låsa fast sig i en ”aldrig-i-livet-aktiebolag”-position som man gjorde 

vid årsmötet i Östersund, du nämner Håkan Tidlund och Göran Collert, 

det är för mig obegripligt. Man visste ju bland annat att i andra länder 
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pågick den här diskussionen om sparbankernas företagsform. Det fanns 

kända sparbanksföreträdare i närliggande länder som tyckte precis som 

jag. Jag vet att någon av dem som var närvarande i Östersund kom fram 

till mig, möjligen var det Lars Eskesen från Danmark, och sa: Du har helt 

rätt. Andra kunde se och bejaka den utveckling som var på gång, men de 

ledande företrädarna i Sverige kunde inte göra det och detta gjorde mig 

besviken. 

 

IK: Var det ingen som kom fram efteråt och sa att de tyckte det var bra? 

Nej, inte i Östersund, i varje fall inte som jag kommer ihåg.  

 

IK: Jag letar efter det stenografiska protokollet från diskussionen. 

Det skulle vara kul att läsa, det är jag intresserad av själv. 

 

IK: Du har talat om att du hade stort utbyte av dina diskussioner med 

Bertil 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. Bert Gröön till exempel, vad pratade du med honom 

om? 

Rent allmänt är det en självklarhet att jag hade kontakter med väldigt 

många av mina VD-kollegor, men det är också riktigt att säga, att de som 

jag i första hand pratade strukturfrågor med var Bertil Sjöstrand och Ro-

land Duvebäck – och, inte att förglömma, Göran Johansson. Jag hade 

stort utbyte av Göran Johansson som samtalspartner i aktiebolagsfrågan. 

Han är idealisk som styrelseledamot, han tar sig tid för att sätta sig in i en 

fråga, väger för och emot och tar därefter ställning och då kan man alltid 

lita på att den ståndpunkten håller han fast vid oavsett, bildligt talat, om 

så kungen skulle tycka annorlunda. 

 

När det gäller de övriga sparbanksledarna så var det oftast 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 
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och särskilt vid de många tillfällen till social samvaro som dessa övningar 

alltid gav utrymme för som vi kunde talas vid. Då har jag naturligtvis pra-

tat med alla de du nämner, med Bernt Gröön, Göran Collert, Gösta Karls-

son, Bengt Skoglund och andra, under årens lopp i stort sett med varen-

da en. 

 

IK: Håkan Tidlund? 

Det beror lite på när vi är i tiden. Håkan var visserligen med på ett tidigt 

stadium i Sparbanken Skaraborg, jag tror redan i början av 80-talet. Han 

och Bengt Skoglund var parhästar och det gjorde att där fanns en indirekt 

kontakt inom ramen för samarbetet i Västsverige. Men det var Bengt 

som jag i första hand träffade. Mot slutet av 80-talet hade jag emellertid 

en del med Håkan att göra, bland annat i datasammanhang. Det fungera-

de bra. Däremot tror jag inte att vi pratade särskilt mycket strukturfrågor. 

En annan person jag vill nämna är Birger Lönnqvist, återigen jag uppskat-

tade Birger Lönnqvist väldigt mycket. Jag pratade gärna med honom. 

Men även här blev det sällan strukturdiskussioner, kanske upplevde jag 

Birger som alltför nära bunden till den etablerade strukturuppfattningen. 

 

IK: Jag försöker få fram ett nätverk. 

Nätverket är i stort sett de personer som jag har nämnt. Men återigen, 

det var inte så att jag ringde upp dem och pratade struktur. Det var som 

jag har sagt så många gånger informella kontakter när vi träffades i socia-

la sammanhang. Ju senare det blev på kvällen, ju mer grogg som druckits, 

desto frispråkigare blev diskussionen. Det blev naturligtvis inga särskilt 

djupa och analytiska samtal. Men det var vid sådana tillfällen som jag 

förstod att jag hade stöd från en betydligt vidare krets än vad den offici-

ella 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 attityd. Jag har 

lättare med personer som har mer analytisk läggning, till exempel Bertil 
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Sjöstrand. Det kanske Jan också har men jag känner honom inte i den 

kapaciteten. När jag tittar på de artiklar som jag har skrivit i Sparbanker-

na är de nästan alla ganska analytiska och tar utgångspunkt i en handfast 

fråga. De kan handla om sparbankernas lönsamhet eller om grundfonds-

bevis. I de fall Jan Rydh kommenterat dem är hans svar lika säkert ideolo-

giska. Ett exempel är hans svar på min ”idédebatt-behövs”-artikel hösten 

1987. 

 

En fråga vi inte diskuterat men som jag drev väldigt hårt inom Första 

Sparbanken och som syntes också en hel del utåt – jag skrev om det i 

Sparbankerna bland annat – var avgiftsfrågan. Det var en fråga som jag la 

ner väldigt mycket energi på under några år efter 1985. Jag försökte tala 

om för min egen styrelse och andra att 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 prissättningen. Jag stångade min panna blodig, jag fick aldrig 

styrelsen i Första Sparbanken att ta ett radikalt beslut i prissättningsfrå-

gan. Jag säger det inte för att få poäng men i dag håller vi precis på att få 

den modell som bland annat vi skissade på då. Sparbankernas nya pris-

modell är i linje med vad jag tyckte att Första Sparbanken skulle införa 

1986/87. Det går att kontrollera via styrelseprotokoll och annat. 

 

IK: Du får rätt på alla punkter till slut. 

På 60-talet kom löneutbetalningarna. Det blev modernt i mitten av 60-

talet att bankerna skulle ackvirera lönekunder. Jag jobbade då i Sunds-

vallsbanken åt Jan Wallander som hans assistent. I min och min företrä-

dares – Bo Dambergs – roll låg då bland annat att räkna fram lönsamhe-

ten på lönekonton. Vi kunde konstatera mycket snabbt att det var omöj-

ligt att få den genomsnittliga lönekunden lönsam. Jan Wallander drog 

den korrekta slutsatsen och sa: Vi tar inga lönekunder genom att aktivt 

agera på marknaden och där las en grund till varför den gamla Sunds-

vallsbanken blev Sveriges lönsammaste bank. Banken samlade inte på sig 

mängder av nya lönekunder utan lät i stället Handelsbanken, ”Sveriges 



216 

 

största sparbank” som den då kallades i Norrland, 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 att skulle 

vi tackla problemet med lönekundskollektivets olönsamhet var vi tvung-

na att få transaktionsavgifter eller andra avgifter. Andra gjorde givetvis 

samma kalkyler och det ledde fram till den så kallade avgiftsdebatten 

som du kommer ihåg. Det var politiskt infekterat till tusen. Jag deltog 

någon gång i en paneldebatt som blev väldigt politiserad. Till och med 

Ingvar Carlsson gick ut och uttalade sig om det orättmätiga med avgifter. 

Men i grunden var det rätt tänkt. 

 

IK: Hugo Caneman [legendarisk VD för sparbanken i Stockholm under 

1960-talet], och sedermera också Bertil Sjöstrand hade ju den inställ-

ningen att man skulle försöka att gripa kunderna vid de tillfällen då de 

verkligen fick pengar, arvsskiften till exempel. 

Det är möjligt, det kan jag inte bedöma. Man kan kritisera Sparbanken 

Stockholms för att man inte tog lönekunderna som kollektiv men det var 

lönsamhetsmässigt korrekt. 

 

IK: Kortsiktigt. 

Ja, kortsiktigt, men å andra sidan tog det ju decennier innan lönekundsaf-

fären blev lönsam om den nu är det ens i mitten av 1990-talet, det vet 

jag inte. Jag räknade ut att 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, Per-Göran Nyberg. 

Per-Göran hade jag inte särskilt mycket kontakt med även om vi var lika 

gamla och tillhörde samma VD-generation. Av de nämnda var det P-G jag 

hade minst kontakt med. 
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IK: Johan Lybeck, hade du kontakter med honom? 

Ja, det har jag tidigare nämnt. Vi hade mest kontakt under de här åren 

efter 1986 när han var anställd i Sparbankernas Bank. Jag kände honom 

lite från Göteborg, men inte mycket. Det var när han kom in i sparbanke-

riet som vi skrev några artiklar tillsammans. Vi hade också en omfattande 

brevväxling i strukturfrågan, opublicerad vilket säkert är bäst. 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


