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Förord

Jag hade inte kunnat skriva just den här boken om jag inte under
arbetet med den hade varit knuten till F-sektionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Ett oändligt antal seminarier, diskussioner, samtal och allsköns kaffe- och lunchprat varvid ideer har
stötts och blötts, framkastats och förkastats har bidragit till att
forma innehållet i denna bok i så hög grad att mina kolleger,
nuvarande och tidigare, i praktiken är medskyldiga till den. Kravet på ansvarstagande innebär dock (som vi lär våra studenter)
att någon person måste kunna ställas till svars, och som bokens
författare ser jag ingen möjlighet att undkomma ansvaret för
den. Dock: Ett stort tack, på gott och ont, till er kära kamrater
och medansvariga! Ett särskilt tack till min handledare Nils
Brunsson, för en outsinlig ström av entusiasm och synpunkter
- alltför många för att kunna införas - och till Barbara Czarniawska-Joerges (numera vid Lunds Universitet), speciellt för
utlärandet av konsten att bedriva studier på fältet och för
ständig uppmuntran! Tack också till mina övriga handledare
Lars-Gunnar Mattsson och Pierre Guillet de Monthoux som
åtog sig att kritiskt läsa ett antal manusversioner1 Thanks also to
Jim March and SCANCOR (Scandinavian Consortium for
Organizational Research) who made it possible for me to spend
an interesting and productive time at Stanford, and to the
community there for many good memoriesl Sparbankernas
Forskningsstiftelse bidrog med finansiellt stöd liksom Handelshögskolans stipendiefond. Stort tack för dettal Sist, men absolut
inte minst: Från hjärtat ett tack till alla sparbanksmänniskor
som så generöst delade med sig av tid, minnen, ideer och åsikter,
och utan vilkas hjälp jag inte hade kunnat skriva någon som helst
bok om sparbankerna. Ett särskilt tack till Ingvar Körberg, som
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ställde sitt arkivmaterial till mitt förfogandel och som också. gav
viktiga, och kritiska, synpunkter på ett utkast till kapitel 6.
Uppsala i februari 1992

Anders ForsseU
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KAPITEL I

Moderna och omoderna
sparbanker
'Det var den stora samhällsnöden i vårt land som gjorde att de
första sparbankerna kom till som ett slags välgörenhetsinrättningar, ett försök att hjälpa människorna att komma undan nöden och svårigheterna ochge ekonomisk ryggrad åt hembygden."
(Ur en minnesskrift om BursPastoratsSparbank)
'Vi kan inte fortsätta att hålla kontor i varenda buske. Många
landsortskontor är och har varit rena socialainrättningar."
(Ur en intervju med Bernt Gröön, blivande chef för Sparbanksgruppen,SvD 17.5.1990)
Hösten 1991 var Första Sparbanken nära att kollapsa och kunde
bara räddas genom ett gemensamt ingripande av regeringen och
Sparbanksgruppen. Åven andra sparbanker redovisade stora förluster när nu SD-talets högkonjunktur byttes mot det tidiga gotalets lågkonjunktur. Den bild av dessa sparbanker som nu målades upp stod i stark kontrast till bilden av forna tiders sparbank, där sparbössan stod i centrum och där Spara och Slösa i
Lyckoslanten lärde hundratusentals svenskar att det var bättre
att spara än att slösa. Det visade sig att den lärdomen inte alls
verkade ha satt spår i vissa sparbanker som snarare verkade ha
levt enligt motsatt maxim. Massmedia kunde berätta historier
om Första Sparbankens kreditgivning som gav intrycket att banken hade verkat under mottot: Utlåning och expansion till varje
pris!
I den här boken ska jag gå igenom och förklara den utveckling som innebar att många svenska sparbanker omvandlades
från sparbanker, där det långsiktiga sparandet stod i centrum,
13
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till sparbanker som, i likhet med Första Sparbanken, ställde utlåningen och de stora affärerna i centrum. Citaten ovan kan
illustrera denna utveckling. De avspeglar helt olika uppfattningar om vad sparbanker är och bör vara för slags organisationer. Det förra citatet speglar ett äldre, omodernt, och nästan
utdött synsätt. Det senare citatet speglar den modernare syn
som har dominerat sparbankerna sedan 1960- och 7o-talen.
I detta första kapitel inbjuds läsaren att besöka två sparbanker som vid slutet av 1980-talet representerade det gamla
respektive. det moderna i sparbanksvärlden. Vid denna tid hade
de flesta sparbanker anammat det moderna sättet att bedriva
sparbanksverksamhet. Den största skillnaden mellan dessa sparbanker var deras storlek. I sparbankslandet fanns alltifrån några
få stora regionala banker till ett stort antal mindre och små
sparbanker som bedrev verksamhet i en eller ett par kommuner.
De flesta moderna sparbanker hade ungefär samma tjänsteutbud, och de använde samma teknologi, baserad på datorer. De
stora sparbankerna särskilde sig genom sina större geografiska
verksamhetsområden, de verkade i ett eller flera län, och de
hade större kredit- och specialistresurser och större ambitioner
att växa ytterligare.
Vad som ytterligare slog en utomstående observatör vid
denna tid var att de flesta sparbanker verkade befinna sig i ett
intensivt förändringsskede. Avregleringar och andra förändringar i omvärlden fick starkt genomslag i sparbankerna. De fusionerade i snabb takt och var intensivt sysselsatta med att marknadsorientera organisationen och göra den mer affärsmässig och
professionell. Det var regionssparbankerna som angav tonen i
försöken att förändra, förnya och hålla takt med, och helst ligga
före, vad som uppfattas som tidens krav.
Det fanns dock ett litet antal mycket små sparbanker, som
stod vid sidan av denna utveckling. De verkade ha förändrats
mycket litet sedan de hade bildats i slutet av 1800-talet. De
fanns på några platser på landsbygden, särskilt talrika var de på
Gotland, och bedrev egentligen bara in- och utlåning i mycket
liten skala och med i huvudsak manuell teknologi. Bland andra
sparbanker betraktades de som helt otidsenliga - ett slags
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levande sparbanksmuseer - och de utgjorde en mycket marginell del av sparbanksrörelsen.
Dessa små landsbygdssparbanker och de stora regionssparbankerna utgjorde ytterligheterna i sparbanksfamiljen. De var
de sparbankstyper som mest respektive minst påminde om
IS00-talets traditionella sparbanker, såsom de beskrevs i sparbankshistoriken, och som jag ska berätta utförligare om i ett
senare kapitel. Utanför de små lantsparbankerna tycktes historien ha gjort halt. I de stora regionssparbankerna däremot, tycktes det mesta snabbt ha förändrats eller vara under förändring.
Trots att de två sparbanksslagen existerade sida vid sida kunde
en stor del av sparbankernas historia spännas mellan dem. Om
man använder begreppet modem i dess vardagsspråkliga mening
- i betydelsen nutida, aktuell och på modet - utgjorde dessa
sparbanker de mest respektive. de minst moderna sparbankerna.
En jämförelse mellan små lantsparbanker och stora regionssparbanker skulle därför kunna klargöra vilka förändringar som
moderna sparbanker har genomgått, dvs vad moderniseringen av
sparbankerna har inneburit.
Följande interiörer från några svenska sparbanker är försök
att sammanfatta mina intryck från besök dels i några av de största regionssparbankerna och dels i några små gotländska sockensparbanker. Det måste påpekas att mitt syfte inte är att
beskriva någon bestämd sparbank utan att beskriva typiska regionala sparbanker respektive typiska gammaldags lantsparbanker. De två sparbanker som presenteras i detta kapitel - Provinssparbanken och Ortby Sparbank - finns inte, och har aldrig
funnits, i sinnevärlden. Jag har konstruerat dem som typfall som
får representera varsin grupp av sparbanker. Båda har lånat
typiska drag från existerande sparbanker utan att därför försöka
avbilda någon av dem. Båda är sparbanker som skulle ha kunnat
finnas vid denna tid. De verksamheter, befattningar, organisationsutformningar och andra allmänna företeelser som beskrivs
finns i någon form i verkliga sparbanker, men deras konkreta
uttryck - som namngivna personer, platser och de flesta repliker etc - är påhittade. Syftet med beskrivningarna är att ge
läsaren en uppfattning om hur en modem respektive en gam-
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maldags sparbank fungerade vid slutet av 1980-talet och vad
som skiljde de två åt.

Ett besök i Provinssparbanken
När jag kommer in på Provinssparbankens huvudkontor en oktaberdag i slutet av SO-talet vet jag sedan tidigare att banken är
ett resultat av ett antal fusioner med omkringliggande sparbanker från 1960-talet och därefter. Fusionerna har lett fram till att
Provinssparbanken nu täcker flera län med sin verksamhet och är
en av landets största sparbanker. Jag vet att Provinssparbanken
är regionens dominerande bank, att den har 400Al andel av hushållssektorns inlåning och att dess utlåning fördelar sig med
ungefär 600Al på hushållssektorn. 300Al på företagssektorn och 10%
på övriga ( f a kommun och landsting). Jag vet också att Provinssparbanken växer snabbt och jag har förstått, eller snarare, har
man låtit mig förstå att förändring är bankens signum.
Det här är en modern bank. Borta är den strikta och högtidliga atmosfär som präglade forna tiders bankpalats. Här har
arkitekterna i stället - med hjälp av ljus, rymd och ljusa trämöbler - skapat en vänlig och inbjudande stämning. Allt ser
nytt ut. Trots att banken just har öppnat dörrarna är det mycket
kunder inne och personalen är redan fullt sysselsatt. Men det är
inte för att studera bankkontoret jag har kommit hit. Jag är här
för att träffa några personer ur bankens ledning. Vårt möte äger
rum på VDs kontor som ligger på bankpalatsets översta våning.
Det är, precis som bankkontoret på gatuplanet, stort, ljust och
luftigt.
VD Erik Sundman hälsar mig välkommen och presenterar
mig för de övriga deltagarna i vårt möte. De är bankens ordförande Sören Carlsson, som tillika är VD för ett medelstort
verkstadsföretag, styrelseledamoten Bengt Svensson, som är
kommunalråd, och chefen för Avdelningen Privatfinans Rune
Olsson. Det står snabbt klart att i detta sammanhang är det
Sundman som är den ledande auktoriteten, och det är också han
som startar vårt samtal.
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''Det har skett stora förändringar för sparbankerna sedan
slutet av 6D-talet. Det började lite smått med den nya banklagstiftningen vid 7D-talets inbrott och i nästa skede fick vi en väldig volymökning i banksparandet. I den här situationen fick vi
snabbt nya aktörer på marknaden. Det var finansbolag och liknande. I bankerna tyckte vi väl från början att det spelar väl
ingen roll om det kommer till några finansbolag. Vi hade ju en
rätt tuff reglering från Riksbankens sida, och man trodde långt
in på SD-talet att man skulle kunna begränsa kreditexpansionen
genom att reglera bankerna. Men det fungerar inte så. Ju mer
pressade bankerna blev desto mer ökade finansbolagen. Den insikten kom så småningom och vi fick då den här nya penningmarknaden. Staten lånar vid sidan av bankernas balansräkningar.
Sedan kom företagen, och kommunerna och landstingen osv. I
och med att vi fick penningmarknaden kunde också Riksbanken
sluta med regleringen. Till det kommer avregleringen internationellt. Vi, och andra länder, släpper in utländska banker och vi
släpper valutaregleringen. Helt plötsligt, på några få år, från
tidigt SD-tal till 1990, kommer vi att ha genomfört en större
förändring av svenskt bankväsende än under de 150 år vi genomlevt innan. Här krävs därför en helt annan typ av kunnande, av
strategiskt tänkande. Det handlar inte bara om tiondelar av
marknaden utan det handlar om mycket mer. "
För en stor sparbank som Provinssparbankerna verkar de
här förändringarna ha lett till att banken har utökat sin produkt- och verksamhetsrepertoar och till att den mycket uttalat
orienterar sig mot marknaden. Styrelseledamoten Bengt Svensson uttrycker den här inställningen: "Jag blev så småningom
övertygad om att det var helt nödvändigt att kasta sig in i affärer
och konkurrera med affärsbankerna för att överleva. Sparbankerna har varit en skyddad verksamhet och det är väl egentligen först nu som vi är ute i verklig konkurrens. "
Den traditionella sparbanksverksamheten har handlat om
att ta hand om småspararnas pengar och låna ut dem mot betryggande säkerhet. På hushållssektorn. eller breddmarknaden
som den ofta kallas, har denna verksamhet - som också förändras med nya ideer och innovationer, t ex motbokslösa konton
och nya spar- och kreditformer - kompletterats med system för
17
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snabba betalningar - datoriserad betalningstrafik - och utveckling av andra tjänster, t ex rådgivning i juridiska spörsmål
och försäljning av försäkringar.
När det gäller konsumtionskrediter prövar Provinssparbanken några nya ideer som är tänkta att ge ökad tillgänglighet
och snabbare prövning. En sådan ide kallas Telefonlånet och
bygger på att man i butiker ska ha en direkttelefon till banken
på vilken kunden snabbt ska kunna få en kredit ordnad.
Men för Provinssparbanken, liksom för andra banker, är
breddmarknaden ett problem. På breddmarknaden finns de
kunder som sparar mycket litet, lånar en del, men huvudsakligen
använder banken som förvaringsplats för sina inkomster: lönen
går in vid månadens slut och tas sedan successivt ut under
månadens lopp. Transaktionssystemen är dyra och det har varit
svårt för bankerna att ta betalt för dessa tjänster. "Hittills har vi
haft svårt att fullt ut realisera effektivitetspotentialerna i de
moderna leveranssystemen", förklarar Sundman. 'Volymerna
växer snabbare än vi hinner bygga ut systemen och det har varit
svårt att styra kunderna till ett vettigare och effektivare beteende. Folk fortsätter att köa framför kassorna när de ska betala
sina räkningar i stället för att använda gireringssystemen och de
fortsätter att köa framför betalningsautomaterna för att ta ut
småsummor, trots att de kan använda betalningskort eller
checker." De här kunderna är inte särskilt lönsamma, och hur
banken ska kunna få breddmarknaden mer lönsam har varit ett
ständigt diskussionsämne för bankens ledning under de senaste
åren.
En mindre och mer penningstark del av hushållssektorn är
betydligt mer intressant ur lönsamhetssynpunkt. För dessa kunder har Provinssparbanken byggt upp en Privatfinansavdelning
som man gärna visar upp. Här finns bl a ett modernt notariat i
vilket även ingår fondkommission. Privatfinans har ett omfattande samarbete med Sparbankernas Bank, som man bl a anlitar
som fondkommissionär. Chefen för Privatflnans. Rune Olsson,
tycker att samarbetet fungerar bra, men tillägger: "Om det inte
skulle göra det skulle vi vända oss till någon annan. Våra relationer är helt och hållet affärsmässiga]"
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Provinssparbanken satsar hårt på företagsmarknaden. Men
som sparbankens nye ordförande Sören Carlsson uttrycker
saken: " Det är långt steg från att tala om att vara företagsbank
till att verkligen bli det. Det handlar om att bygga upp kompetens och en kultur som passar ihop med kundernas."
Genom att inrätta en särskild Affärssparbank som en central enhet med eget kontor och med ansvariga specialister ute
på de större kontoren har Provinssparbankens ledning försökt
bygga upp den organisation och den professionella kompetens
som behövs för att lyckas i den hårda konkurrens som råder på
företagssegmentet. Här slåss ju sparbanken på affärsbankernas
hemmaplan. Förutom krediter och rådgivning handhar Affärssparbanken även penningmarknad och valutahandel. Målgrupper
är än sålänge de mindre och medelstora företagen, och där har
Provinssparbanken lyckats ta en stor bit av marknaden. Genom
samverkan med andra stora sparbanker finns nu också möjligheter att bearbeta även de större företagen, och där har ledningen
goda förhoppningar om framgångar i en nära framtid. En hämsko
är utlandssidan, som släpar efter på banken, och där är strategin
inte klar: Hur mycket ska man satsa på att bygga upp egen kompetens och hur mycket ska man förlita sig på Sparbankernas
Bank? För att stärka kompetensen på företagssektorn har man de
senaste åren också ansträngt sig att få in mer näringslivsfolk i
styrelsen och den nye ordföranden är själv ett exempel på det.
Det är inte bara den hårdare konkurrensen och andra förändringar i omvärlden som har motiverat de fusioner som har
skapat Provinssparbanken. Ett mycket viktigt skäl har varit de
strategiska ambitionerna hos bankens ledning, inte minst hos
VD Erik Sundman. 'Vi har haft ambitionen att sparbanken ska
vara den dominerande banken i den här regionen och då måste
vi vara med på alla intressanta områden: traditionell sparbanksverksamhet och betalningstrafik, traditionell affärsbanksverksamhet och investment banking. Men för att klara det har det
behövts stora resurser, och därför har vi sedan 6D-talet målmedvetet arbetat med att fusionera sparbankerna i regionen, och
som du vet har vi lyckats ganska bra med det. Tack vare fusionerna är vi nu den ledande banken här, och vi har stora resurser,
även om jag inte vill säga att det räcker."
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Fusionerna har dock medfört stora påfrestningar på organisationen. Det har ofta visat sig att det inte är helt lätt att sammansmälta två olika organisationer. 1 slutet av lO-talet är jag
rädd för att vi centraliserade organisationen för kraftigt när vi
gjorde fusioner", säger Erik Sundman. "Idag försöker vi delegera
så många beslut som möjligt till områdena, eftersom vi tror att
det bara är med en decentraliserad organisation som vi kan
behålla närheten till kunderna. Det finns faror med en sådan
organisation också. Det kan t ex bli konflikter mellan funktionschefen här på HK, som först och främst ser till sin bit, och områdeschefen. som måste balansera sina resurser över hela sitt
område. Men det är min övertygelse att det nästan alltid går att
lösa sådana konflikter på ett konstruktivt sätt."
De senaste åren har kapitalförsörjningen blivit ett visst
problem för Provinssparbanken. Genom den offensiva strategin
på marknaden, som har inneburit stora och kostsamma investeringar, inte minst i personalen, har man frestat på lönsamheten,
och med företagssektorns ökande kreditandel, med dess högre
krav på kapitaltäckning, börjar man närma sig smärtgränsen,
även om det ännu är en bit kvar. Det senaste året har Provinssparbanken, efter tillstånd från bankinspektionen, tagit upp ett
stort förlagslån, varefter kapitalutnyttjandet vid senaste bokslutet var 85%.
Styrelsen och bankledningen har också diskuterat förslaget
om att omvandla sparbankerna till aktiebolag, som ett sätt att
lösa kapitalförsörjningsfrågan, men man har tillsvidare sagt nej
till detta. "Sparbankernas kapitalförsörjning är utan tvekan ett
strategiskt problem som måste få en långsiktig lösning. Men det
ligger för stort värde i vår företagsform för att vi ska vara beredda att sälja ut den", menar Erik Sundman.
Vari består då detta värde? Sundman svarar: "Att vi inte
har några ägare innebär att vi inte kan köpas och säljas som en
handelsvara, vilket ger oss i ledningen stor frihet - som naturligtvis kan missbrukas. Det är därför viktigt att de förtroendevalda aktivt engagerar sig i bankens verksamhet och säger till när
de tycker att något är fel. Vi har också, tillsammans med Sparbanksföreningen, satsat på att utbilda förtroendemännen det
senaste året. De förtroendevalda är ju en viktig resurs för ban- .
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ken. Vi får in ett tvärsnitt av samhället i banken samtidigt som
banken får en bred kontaktyta utåt. Samtidigt ger sättet att
välja huvudmän, i kommuner och landsting, sparbanken ett demokratiskt innehåll. Undersökningar har också visat att sparbanken har en väldigt stark förankring bland kunderna och en god
renömme bland allmänheten, och den vill vi inte mista."
Jag undrar vad som händer med sparbankens ursprungliga
syften när man moderniserar och orienterar sig mer mot marknaden? Mycket av språket låter ju likadant som i vilket affärsföretag som helst? Det är en lätt provokation, men Sören Carlsson har nog hört detta förut, för han svarar snabbt: "Kunderna,
särskilt de som lägger alla sina bankaffärer hos oss, är våra uppdragsgivare, och uppdraget fullgör vi i affärsiden att ge bästa
och mest fullständiga bankservice på förmånliga villkor i vårt
verksamhetsområde. Och kundernas trohet är väl det bästa svaret på om vi lyckas. Det finns ingen - ska i alla fall inte behöva
finnas - någon motsättning mellan att arbeta professionellt och
affärsmässigt samtidigt som man försöker uppfylla sparbankernas ursprungliga syften!'

Ett besök i Ortby sparbank
Någon vecka senare kommer jag körande till Ortby, Det är en
grå förmiddag i november. Per telefon har jag stämt träff med
sparbankens kamrer Olle Vessberg. Han har beskrivit vägen till
kontoret: 'Vid kyrkan tar du till vänster och sedan är det tredje
huset på höger sida. Ett vitt hus i två våningar, omringat av
fruktträd." Det är lätt att hitta, och när jag kör in på gården står
han och väntar tillsammans med bankens ordförande Viktor
Johansson och kassören Bertil Gran. Vi hälsar på varandra och
går in på kontoret. Det här kontoret ser inte ut som moderna
bankkontor brukar göra, men jag känner ändå igen mig. Det här
bankkontoret är ett stort rum med ingång från gaveln. Rummet
har stora fönster och påminner om min första skolsal. Kanske
har det varit skola här? Det är nästan tomt sånär som på några
stolar, ett bord och en skrivpulpet. Framför och parallellt med
den bortre väggen löper en disk. Bakom disken finns ett litet
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rum där kassaskåpet står. Vi slår oss ner vid disken. Jag och Bertil sitter på kassasidan, Olle och Viktor på kundsidan.
Olle börjar berätta: "Ortby sparbank bildades 1891. Sedan
1955 äger vi den här fastigheten där vi har kontor i halva undervåningen. Resten av huset hyrs ut. Vi har öppet två gånger i
veckan, tisdagar och torsdagar kl.16.30-18.30. Då sköter jag
kassan. Men vi måste vara minst två personer under öppettid så
Bertil och Viktor brukar turas om att vara här med mig och då
tar de hand om dagboken. Det här är ju ett deltidsarbete.
Egentligen är jag lantbrukare och har en gård här i socknen. Men
kamrersjobbet tar ganska mycket tid. Eftersom folk känner mig
hör de av sig även på andra tider än öppettid. Och oftast går det
bra. Det är ju också roligt att kunna ställa upp och hjälpa till."
Jag frågar Olle om hur han började. Han skrattar lite och
säger: 'Det sägs ju ibland att uppdragen går i arv i de här små
sparbankerna, och i mitt fall stämmer det faktiskt. Min far var
en gång kassör i sparbanken, så jag lärde mig jobbet som pojke
skulle man kunna säga. Kamrer har jag varit sedan 1975. Innan
dess var jag med i styrelsen i ca tio år."
Det här kontoret är inte särskilt likt de bankkontor jag
brukar besöka som kund. Det är med säkerhet inte ritat på
Sparbankernas Arkitektkontor. Det ser lite slitet ut och de
dataterminaler som det vimlar av på andra bankkontor ser jag
ingenstans här. ''En dataterminal skulle kosta oss 60 000:-, och
det har vi inte råd med", menar Olle, och de andra instämmer.
Men man har en liten persondator på vilken man kan sköta kontoredovisningen, räkna ut räntor, samt sköta sparbankens egen
redovisning. 'Den har vi haft mycket nytta av", säger Olle. "Att
räkna räntor tog mycket tid tidigare, och det slipper vi nu."
Ortby sparbank är en av Sveriges minsta sparbanker, med
omkring Il milj kronor i inlåning. Kunderna, spararna, är folket
i bygden, och totalt har sparbanken omkring ett tusen konton.
Ingen av bygdens företagare, förutom jordbrukarna, är dock
kund i banken. Det finns inget annat bankkontor i Ortby. Närmaste konkurrenter finns i Hallbo, 5 km bort, där såväl Föreningsbanken som Nordbanken, företrädd av posten, har kontor.
I Ortby sparbank kan man spara på fyra olika slags konton,
däribland checkkonto. "Många har sin lön på konto här", säger
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Olle. 'Det går oftast till så att arbetsgivaren sätter in pengarna i
sin bank, som sedan för över pengarna hit. Vi har också postgiro
och konto i Provinssparbanken, som våra kunder kan använda för
insättning på andra tider än bankens öppettider. Men vill de ta
ut pengar måste de komma när vi har öppet, eller använda
check. Sådana här Minuten-apparater är det inte tal om här på
landsbygden. De kräver mycket större volymer för att löna sig."
"Vi har ju sparklubbarna också", säger Bertil. 'Vi har fyra
stycken, med varsin kassör, som en gång i månaden går runt i
stugorna och samlar in sparbeloppen. Den vägen får vi in minst
150 000:- om året; pengar som annars aldrig skulle komma in i
någon bank. Men något skolsparande har vi inte längre, och förresten har vi ju bara lågstadium kvar här i Ortby."
Till lönekontona har kunderna numera möjlighet att
koppla en gireringsservice. De skickar in sina avier tillsammans
med en betalningsorder varpå Olle gör överföringarna. Ideen till
det här girot kommer från en mindre sparbank i Skåne, och det
fungerar bra. Just möjligheten att girera har många kunder saknat tidigare. "Man får ju inte vara med i Sparbanksgirot om man
är så liten bank som vi", säger Olle, och fortsätter: "En tjänst
som vi inte har, det är att man inte kan växla utländsk valuta
här. Våra kunder vet ju det, men det händer att utländska turister kommer in och vill växla, och då kan vi inte hjälpa till. Vi har
pratat om det i styrelsen, men har inte tyckt att det varit någon
ide. Det skulle bli så liten volym, och ändå skulle vi behöva ha
vissa belopp i utländska valutor här i depå."
Sparbankens kontoinnehavare kan låna upp till 200 000:mot borgen. Finns det säkerhet i form av inteckning kan det bli
lite mer. Men större lån klarar inte banken av. Styrelsen är lite
försiktig och vill inte ta risker. Man har också kapitaltäck.ningsreglerna att följa, och det gör man utan problem, "till skillnad
mot vissa större sparbanker", tillägger Viktor Johansson Ii te syrligt, och fortsätter: " Förra året, 1986, utnyttjade vi vårt kapital
till ca 35%, och det är egentligen för lite. Vi har för mycket
pengar på banken just nu - i Sparbankernas Bank - och det
beror på att det inte har funnits tillräckligt många bra placeringar här lokalt ".
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Sparbanken i Ortby tillämpar ungefär samma räntesatser
på inlånat kapital som andra banker, men beräknar samma ränta
oavsett det sparade beloppets storlek. Dessutom har man aldrig
tagit några uttagsavgifter. Utlåningsräntorna ligger ca 1% under
andra bankers, och banken tar inga uppläggningsavgifter för lån.
'Vi har ju små omkostnader", säger Olle Vessberg, "och det är
inte meningen att banken ska gå med stor vinst." Viktor Johansson tillägger: "Sparbanken är ju till för att hjälpa folket här i
Ortby. Man skulle kunna säga att det är insättarna som äger
sparbanken och därför är det de som ska dra nytta av den!'
Folk lånar till delfinansiering av fastighetsköp, till finansiering av om- och tillbyggnader och till inköp av kapitalvaror som
bilar och jordbruksmaskiner. Vissa sommargäster har också
finansierat sina stugköp genom lån i sparbanken. ''Men om de
inte har sparkonto här har de också fått betala lite mer ränta",
förklarar Olle. Kan låntagaren lämna en fastighetsinteckning
som säkerhet är det aldrig något problem. Borgensförbindelser
går också bra, men styrelsen vill då gärna att åtminstone någon
ledamot känner borgensman eller gäldenär. "Vi måste ju veta om
en låntagare kan betala tillbaka", säger Olle. "och eftersom bygden inte är så stor brukar alltid någon förtroendevald känna till
den som söker lån."
Alltsedan 6o-talet har Provinssparbanken, tidigare Länssparbanken, föreslagit fusion, och nästan alla mindre sparbanker
i området har med tiden antagit budet. Men Ortby vill inte1"Vi
vill stå på våra egna ben så länge vi kan", säger Bertil Gran. 'Vi
har ju sett hur det har gått för många små sparbanker som fusionerat. De flesta har inte längre något kontor kvar. Och vi vet
att det här kontoret skulle läggas ner direkt efter en fusion, och
det vill vi inte. Jag är dessutom övertygad om att de flesta av
våra kunder då skulle gå över till Föreningsbanken eller till
Nordbanken. Men nu är det ett bra tag sedan Provinssparbanken
ville diskutera fusion. De är nog inte längre intresserade."
Ekonomiskt går banken väl ihop och soliditeten är hög. De
senaste åren har resultatet legat på ca 1.2% av medelomslutningen och soliditeten varit drygt 5%, och det är mina sagesmän
ganskanöjda med. Men det finns andra problem.'Visst känner vi
av konkurrensen från andra banker", säger Olle Vessberg.
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"Många jobbar i stan och har lönekonton i någon bank där, och
då tycker de kanske att det inte är någon ide att flytta över
pengarna hit. Särskilt gäller det de yngre. Det är överhuvudtaget
svårt att intressera dem för sparbanken. Nu är vi en samling
gubbar som sitter i banken. Jag tror att den yngsta är 45. Så rekryteringen är nog vårt största problem. Men så länge folk här
vill ha kvar banken ska vi nog kunna fortsätta. Vi tar ett år i taget, så får vi se..."

En jämförelse mellan
Provinssparbanken och Ortby sparbank
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Ortby sparbank och
Provinssparbanken? Det är t ex uppenbart att man bedriver en
annan verksamhet i Provinssparbanken än i Ortby. Man gör delvis andra saker på ett annat sätt och med en annan organisation
och annan personal. Det är också tydligt att man pratar mer om
sin verksamhet i Provinssparbanken och då använder ett annat
språk, och att man har andra ideer och föreställningar om det
man gör. Det som förenar de två bankerna är ett visst gemensamt historiskt arv och kärnverksamheten, som samtidigt är kärnan i all bankverksamhet: de bedriver in- och utlåning av pengar
mot ränta. Genom att i det följande på olika punkter jämföra
Provinssparbanken med Ortby sparbank får vi en uppfattning av
vad förändringarna av sparbankerna innebär.

Vad gör man i sparbanken - och på vilket sätt?
Ortby sparbank begränsar sin verksamhet till den lokala bygden
och dess ekonomi. Den har bara ett kontor med begränsade öppettider. Personalstyrkan är minimal i förhållande till förtroendemannagruppen. och gränsen mellan de två bara formell. Provinssparbanken verkar i konkurrens med andra banker i ett stort
geografiskt område. Den har många filialkontor förutom huvudkontoret och dessutom ett representationskontor i Stockholm.
25

Moderna och omoderna sparbanker
Banken har ungefär lika många anställda som förtroendevalda.
Personalen är indelad i en mängd olika befattningar, med olika,
och specialiserade arbetsuppgifter. Organisationen är uppbyggd
enligt "normala" hierarkiska principer, där organisationsscheman
ritad med VD i toppen och kassören i botten. I Ortby sparbank
finns inga organisationsscheman.
Ortbys verksamhet består huvudsakligen i att man lånar in
pengar från människor i bygden, och lånar ut dem till samma
grupp. Med lönekontona har även "korta" pengar kommit in i
sparbanken. En del av pengarna går vidare till staten och till
Sparbankernas Bank. Förutom denna basverksamhet har kunderna möjlighet att använda sig av bankens checkräkning och
gireringsservice. För Provinssparbanken gäller att hushållskunderna fortfarande är basen och huvudmarknaden. Kundkategorin landsting och kommuner minskar i betydelse medan små och
medelstora företag får en snabbt ökande betydelse. Vid sidan av
sparande och krediter är ekonomisk och juridisk rådgivning viktiga verksamheter, liksom förmedling av affärer, t ex i värdepapper. Förutom räntenettot har därför även provisioner blivit
en viktig inkomstkälla för Provinssparbanken. Den har dessutom
blivit en viktig förmedlare av betalningar, och förvaringsplats
för likvider.
I Ortby sparbank är resurserna små, det gäller såväl kunnande som specialistkunskap. Däremot har bankens förtroendemän överlägsen kunskap om sin bygd och sina kunder. Teknologin är i hög grad manuell och "no-line", vilket omöjliggörsnabb
betalningstrafik. Kapitalutnyttjandet är lågt. Provinssparbanken
har stora resurser i såväl kapital som specialistkunnande. Teknologin är datorbaserad och "on-line". Nya, mer riskfyllda, kunder
ger högre kapitalutnyttjande.
I Provinssparbanken uppfattar man decentralisering kontra
centralisering, och generalisering kontra specialisering som de
stora organisationsproblemen - som blir skäl för återkommande lösningsförsök i form av omorganiseringar. I Ortby sparbank är dessa problem okända.
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Vem bestämmer i sparbanken?
I Ortby sparbank är avståndet mellan beslut och verkställande
(handling) mycket litet. I den lilla sparbanken kan man egentligen inte skilja på beslutsfattare och verkställare. Alla frågor av
någon betydelse behandlas i styrelsen, där den verkställande
befattningshavaren, kamreren, tillika är ledamot. Dessutom
hjälper flera av de övriga styrelseledamöterna till i den praktiska
bankverksamheten. I tid och rum skiljs de två funktionerna åt formella beslut fattas på styrelsemöten - men samma människor gör båda sakerna.
Enligt sparbankslagen är det högsta beslutande organet i
sparbanker en huvudmannaförsamling, som till hälften utses av
kommunenlkommunernallandstinget i sparbankens verksamhetsområde. Det kommunala sambandet har i Ortby sparbanks
fall tänjts ut ordentligt eftersom Ortby sedan tjugo år tillbaka
inte längre är en egen kommun. Det innebär att hälften av bankens huvudmän utses av kommunfullmäktige i en kommun som
domineras aven annan, större sparbank och där Ortby är en
liten och perifer del. Till övervägande del utses dock de lokala
partiorganisationernas kandidater till huvudmän i sparbanken,
och dessa utser sedan andra kontoinnehavare till övriga huvudmän.
Formellt kan huvudmännen ses som (indirekta) representanter för spararna! kunderna. Men gemensamt för såväl Ortby
sparbank som Provinssparbanken är att huvudmännen har
mycket litet faktiskt inflytande - åtminstone över verksamheten. Inflytandet ligger i att huvudmannaförsamlingen utser styrelse och i att dess bekräftelse krävs för vissa förslag, t ex för
beslut om fusion. I Ortby fattas alla viktiga beslut i styrelsen.
Åven i Provinssparbanken har styrelsen ett stort reellt inflytande, men det är i hög grad fråga om en "veto-rätt": i rätten och
möjligheten att säga nej till de förslag som VD och direktionen
lägger fram. Provinssparbanken är ett resultat av ett stort antal
fusioner, och eftersom det i fusionsförhandlingarna ofta fanns
löften om styrelserepresentation, kommer styrelseledamöterna
från regionens alla områden, och ibland kan de också snarast ses
som just representanter för lokala intressen. Styrelsen har därför
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dåliga förutsättningar att som kollektiv ta initiativet. Detta
kommer i stället nästan alltid från den verkställande ledningen
och de högre tjänstemännen, som är samlade på samma plats,
träffas dagligen och därför har alla möjligheter att förena sig om
ideer och förslag. Dessutom svarar tjänstemännen för verkställandet av besluten. Så även om den moderna Provinssparbanken
- liksom den traditionella Ortby sparbank - saknar ägare,
styrs och förvaltas den, och de som styr och förvaltar den är
bankens högre tjänstemän.

Hur pratar man i sparbanken?
Det är med språket vi beskriver verkligheten och gör den
begriplig. Det är också med språket vi uttrycker våra ideer eller
föreställningar och kommunicerar med andra. Människor i olika
miljöer och med olika föreställningar använder olika språk.
I Ortby sparbank som har en relativt enkel och okomplicerad verksamhet och organisation, och där verksamheten i hög
grad är vänd mot bygden; där är det ocksåsmå skillnader mellan
bankspråket och vardagsspråket. I Provinssparbanken däremot,
som snarare orienterar sig mot en mer anonym och abstrakt
marknad, präglas språket av detta. Det är, särskilt på högre
organisatoriska nivåer fyllt av professionella termer, skilda från
vardagsspråket. Dessutom innebär Provinssparbankens struktur,
dvs att den är en stor och komplex organisation, att verksamheten på ledande nivåer till stor del utgörs av prat. Pratet är det
viktigaste medlet för att informera, presentera, förklara och
besluta, dvs för att styra organisationen (Czarniawska-Joerges
1988 och 1988 b). Och styrning är en mycket viktigare, svårare
och mer omfattande verksamhet i den stora, moderna Provinssparbanken än i den lilla Ortby sparbank. Följande ordlista förtecknar vanliga och återkommande professionella termer i det
språk som förekommer i Provinssparbanken. Nästan inga av
dessa termer förekommer, mer än ytterst sällan, i språket i
Ortby sparbank.
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Liten ordlista för moderna sparbanker:

Affärsmässig. Betecknar verksamhet som är/ska vara lönsam.
Affärsmässigheten måste sättas i centrum när man sysslar med
affärer. Personliga, idemässiga eller andra aspekter måste
komma i andra hand. Affärsmässighet är ett normerande begrepp och fungerar som den måttskala mot vilken verksamheter
bör mätas.

Avregleri1l{/ betecknar de förändringar i statens reglering av
bank- och kreditinstitutens verksamhet som har skett under
198o-talet. Avregleringen sker såväl nationellt som internationellt. Avregleringen minskar reglerade skillnader mellan olika
slags institut och innebär ökad konkurrens mellan olika institut.
För sparbanken är avregleringen en av de viktigaste förklaringarna till förändringsprocessen.

Banki1l{/ betyder helt enkelt bankverksamhet, och begreppet
används - sparsamt - bland vissa av sparbankens specialister.
"Investment banking" betecknar den verksamhet som särskilt
stora affärsbanker utövar när de förmedlar större företags emission av aktier, certifikat eller andra värdepapper i syfte att dra
in kapital till företaget. Förmedling av sådana affärer ger provision till banken.

Betalni1l{/straftk, se leveranssystem.
Koncept betyder enligt ordboken utkast, kladd, manuskript.
Används i affärsföretag för att beteckna t ex en affärside.
Konkurrens, enligt ordboken tävlan. I sparbanksspråket hör begreppet samman med "marknad" och är ett sätt att beskriva situationen på marknaden. Enligt denna beskrivning karaktäriseras
situationen på marknaden av hård konkurrens, dvs många konkurrenter tävlar om kunderna.
Kostnadseffektivitet hör ofta samman med "leveranssystem" och
"betalningstraflk" och betecknar den process i vilken verksamhet
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bedrivs till låg/lägsta möjliga kostnad. "Kostnads-effektivite t" är
en norm och ett mått. Begreppet används ofta om pågående
storskalig verksamhet, t ex betalningstrafik.

Kunder är de personer, företag, organisationer på marknaden
som använder sig av bankens produkter och tjänster. Kunderna
har ersatt spararna och insättarna som sparbankens avnämare.
Leveranssystem betecknar de stora sammankopplade datoriserade systemen för snabba betalningar ("betalningstrafik")mellan
kunder och mellan bank och kund. Centrum i systemen är datorerna och i periferin finns terminaler och automater. De
moderna leveranssystemen har möjliggjort snabb behandling av
stora "transaktionsvolymer". Men systemen är dyrbara och sparbankerna försöker "processa" systemen så ''kostnadseffektivt''
som möjligt.
Marknaden betecknar det verksamhetsområde på vilket sparbanken verkar genom att i tävlan ("konkurrens") med andra
bank- och kreditinstitut bjuda ut ('marknadsföra") sina varor och
tjänster till presumtiva kunder. Marknaden kan indelas i olika
"segment" beroende på kundkategori: företagsmarknad, breddmarknad, privatmarknad. "Marknaden" är ett av den moderna
sparbankens mest centrala begrepp och används bl a för att föp.
klara och motivera förändringar - "marknaden kräver" olika
saker, och sparbanken "marknadsorienterar" sig, dvs vänder sig
mot marknaden, lyssnar på dess signaler och anpassar sig därtill.
"Marknaden" är ett abstrakt och diffust begrepp, och är därför
användbart i många olika sammanhang.
Pro/essioneU (professionalism). I sparbanken är "professionell"ett
av de mest positivt laddade begreppen och utgör normen för
verksamheten. Motsatsen är snarast omodern, traditionell,
gammalmodig. Ordet kommer från profession = yrke, fack,
näringsfång. Den som utför ett professionellt arbete är en sann
yrkesman.
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Transaktion betecknar den betalning, insättning, uttag eller liknande som en kund gör och som kräver en viss arbets- eller
resursinsats av sparbanken.

o lika föreställningsvärldar
I den gammaldags sparbanken är samhörigheten med den lokala
bygden självklar. Styrelseledamöterna är i allmänhet födda och
uppvuxna i bygden och uppdraget i sparbanken går ofta i arv
från generation till generation och därför finns en naturlig
känsla av historisk kontinuitet. Ledamöterna känner personligen
de allra flesta av spararna! kontoinnehavarna och det är alldeles
självklart att sparbanken är till för dessa och för bygden. Det är
bygden och folket där som ska dra nytta av sparbanken. Det
finns två sidor i detta förhållande: Sparbanken ska hjälpa folk i
bygden i deras ekonomiska förehavanden samtidigt som den
utövar kontroll över samma människor genom att styrelsen har
insyn i deras ekonomiska situation. I denna förening av hjälp och
kontroll finns ett omodernt drag av patriarkalism i den traditionella sparbanken, ett drag som saknas i den moderna sparbankens affärsmässiga förhållande till kunderna.
Trots stora ekonomiska, sociala och kulturella förändringar
i det omgivande samhället kvarstår ännu en viss grad av social
stabilitet i landsbygdssamhället. och detta utgör basen för den
gammaldags sparbanken. Naturligtvis påverkas sparbanken även
av förändringarna utanför bygden, men sparbanken har små
möjligheter (resurser) att svara på dessa och det finns få modeller och förebilder från andra banker att lära nyheter och innovationer av. Bankverksamheten fortsätter drivas som man varit
van vid, enligt tidigare traditioner och rutiner.
I den traditionella sparbanksvärlden är det svårt att tala
om marknader och organisationsgränser. Den lokala ekonomin
utgör ingen egentlig marknad och det är svårt att tala om en
tydlig gräns mellan sparbanken och dess omgivning, mellan
organisationsmedlem och icke-medlem. De flesta av bygdens
människor är på något sätt knutna till sparbanken, och banken
"tillhör" dem. Och allt tydligare har det framgått att sparban31
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kens fortlevnad är beroende av dess förmåga att bibehålla detta
nära förhållande till bygden och människorna i den. Om sparbanken inte längre kan rekrytera sparare och funktionärer kan
den inte fortsätta att existera.
Provinssparbanken är en ung bank som befinner sig mitt i
en ström av pågående förändringar. Det gäller att följa med i
och vara beredd på förändringar, och att lära av exempel från
andra aktörer, både i Sverige och utomlands, som har kommit
längre. Historien är därför ointressant, det är framtiden med
dess hot och lockelser som är viktig. En belysande illustration
gav Första Sparbanken hösten 1990 då den lanserade en annons
där en ung kvinna får säga: "Jagstruntar i traditionerna. Jag vill
ha en bank som är framåt." Den underliggande meningen var att
just Första Sparbanken var en sådan bank som struntar i traditionerna och är framåt.
Affärsmässigheten som ideologiskt norm- och regelsystem
skiljer sig på många punkter från sparbankernas traditionella
ideologi. Den affärsmässiga ideologin hävdar att resultat och
marknadsandelar är viktiga mål, att produktionsprocesserna
måste vara kostnadseffektiva, att produkterna måste marknadsanpassas etc. Där den traditionella sparbanken betraktas som en
lokal inrättning för ekonomiskt stöd och hjälp är den moderna
sparbanken en av flera konkurrerande banktjänstproducenter.
Där gränsen mellan den traditionella sparbanken och de som
använder sig av den är svag och svår att exakt bestämma, och
relationerna mellan sparbankens funktionärer och spararna personliga, upprätthåller den moderna sparbanken en skarp gräns
mellan sig själv och marknaden, och relationerna mellan banken
och kunderna - som spararna nu kallas - är, åtminstone på
ideologisk nivå, strikt ekonomiska och affärsmässiga. Interntur bankorganisationens, dvs ur den professionella organisationens perspektiv - gäller organisationstillhörigheten i första hand
de anställda banktjänstemännen. Redan förtroendemännen huvudmän och styrelseledamöter - har en oklar position i
organisationens periferi, och kunderna - kontoinnehavarna och
spararna - står utanför organisationen, på marknaden.
Den moderna sparbanken ser kunderna som sina "uppdragsgivare". Men det handlar inte längre om att hjälpa, utan
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uppdraget fullföljs genom att sparbanken producerar professionella tjänster på ett effektivt sätt för kunderna. Sparbanken är i
detta perspektiven av flera producenter på marknaden och
moderniseringen betraktas som ett tävlingslopp där det gäller
att ligga i täten. Viktiga ledord i detta lopp är professionalism,
affärsmässighet, effektivitet och tillväxt. I Ortby sparbank går
förändringarna långsamt. Det är en lokalt bunden och ganska
konservativ värld som presenterar sig, med en stark skepsis mot
det storskaliga, och här finns en sturig vilja att värna om det
egna oberoendet.
Ortby och Provinssparbanken representerar två olika världar. Det som är möjligt och lämpligt i den ena världen är omöjligt och felaktigt i den andra. Människor i den moderna sparbanken uppfattar sparbanker av Ortbys typ som anomalier - de
är levande museer och intressant kuriosa, men helt otidsenliga
och omöjliga i ett modernt samhälle. Människorna i Ortby sparbank erkänner Provinssparbanken som ett faktum, som man
dessutom använder sig av ibland. Men dess verksamhetsformer
skulle vara omöjliga i Ortby, En fusion skulle för Ortby helt
enkelt innebära att sparbanken skulle försvinna. Likaväl som den
gammaldags sparbanken av Ortbys typ är otänkbar i det moderna (stads)samhället är den moderna sparbanken omöjlig i ett
landsbygdssamhälle som Ortby.

33

KAPITEL 2

Vad handlar boken om?
Den egentliga utgångspunkten för den här boken är en studie av
fusioners effekter på den lokala förankringen hos en stor sparbank (Wolff och Forssell 1985). Under den studiens lopp och
under en fortsättning (Forssell 1988) gjorde jag några iakttagelser som ledde till frågor som jag har sedan dess har försökt
besvara. Under arbetets gång har jag vridit och vänt på problemen, som det känns, otaliga gånger, jag har diskuterat dem med
praktiker på fältet och med kolleger, och jag har konsulterat litteratur som har förefallit mig vara relevant. Resultatet av detta
arbete föreligger i denna skrift.
De iakttagelser jag gjorde var: Det visade sig att de flesta
sparbanker hade förändrats väldigt mycket och, som det tycktes,
snabbt. Förändringarna välkomnades av många, men även de som
var mindre positiva till dem verkade uppfatta dem som oundvikliga, som en naturlagsbunden utveckling. De frågor som dessa
iakttagelser ledde mig till var: Hur skulle förändringarna bäst
karaktäriseras, vad var kärnan i dem? Och, varför uppfattades
utvecklingen som oundviklig? Denna fråga misstänkte jag kunde
besvaras om jag först besvarade en annan fråga: Hur och varför
förändrades sparbankerna såsom de gjorde?

Företagisering och organisatorisk
omvandling
Fenomenet var inte begränsat till sparbankerna, det var allmänt
förekommande. Det räckte med att läsa tidningarna för att se
att en mängd olika organisationer var sysselsatta med liknande
förändringar som sparbankerna. Exempelvis bolagiserade kom-
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mun er delar av sin verksamhet, lade ut den på privat entreprenad och började tala om sig själva som företag. Ledningarna för
de statliga affärsverken, som Posten och Televerket, arbetade
intensivt med att omvandla verken till affärsföretag i aktiebolagsform. Kooperativa Förbundet formade sin organisation efter
koncernmodellen. De ömsesidiga försäkringsbolagen omvandlade till aktiebolag. Biskoparna i den svenska statskyrkan deltog
i managementkurser. Elitidrottsföreningar som IFK Göteborg
och Djurgårdens IF gjorde idrottsmännen till handelsvaror, och
idrottsledare kunde tala om lagets spel som en produkt som
skulle marknadsföras och säljas (Dagens Nyheter 91 01 04).
Omvandlingen av sparbankerna kunde uppenbarligen betraktas
som ett exempel på en allmänt förekommande process i vilken
ideer och föreställningar med ursprung i affärsvärlden spreds
till delar av samhället där de tidigare inte hade hört hemma och
tillämpades där på verksamheter som tidigare inte hade betraktats som affärsverksamheter. Vid mitten och slutet av 1980talet var det som om ideernå om konkurrens och affärsmässighet
bar på oerhörda löften om bättre och effektivare verksamhet.
Plötsligt fylldes allehanda myndigheter, förvaltningar och ideella organisationer av företagandets retorik, och ideen om
marknadslösningar attraherade, och förförde, de mest tröga
organisationer (jmf Rombach 1991).
Fenomenet var inte heller specifikt svenskt utan förekom
även i andra länder. T ex hade den brittiska regeringspolitiken
under Thatchers period som premiärminister i mycket hög grad
handlat om privatisering av offentlig verksamhet (se Kay m.fl,
1986), och sedan sammanbrottet för den östeuropeiska statssocialismen matades vi av massmedia med uppgifter om hur
marknadsekonomi, företagsformen och affärsmässigheten var
förebilder för organiseringen av den ekonomiska verksamheten i
dessa länder.
Den process i vilken icke-företagslika organisationer i retorik, organisatoriska strukturer, metoder och/eller andra kännetecken börjar uppträda som affärsföretag på en marknad kommer i fortsättningen att kallas !öretagisering (efter Brunsson
1991). Ordet företag har enligt ordboken två betydelser på
svenska. Ordets första betydelse är handling, till tag, eller försök
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- undersförstått - i ett bestämt syfte. Den andra betydelsen
är affärsrörelse, industri o.d. I den här boken kommer ordet
företag att ges den senare betydelsen, dvs det kommer att beteckna formellt, som juridiska personer, organiserade affärsföretag, om inte annat framgår av texten.
Ett begrepp som ofta används i liknande mening som företagisering är privatisering. De två begreppen är dock inte liktydiga. Privatisering anger en organisations eller verksamhets byte
av huvudman, från offentlig till privat) Ett sådant byte kan
innebära en samtidig företagisering, men behöver inte göra det.
En företagisering behöver heller inte vara sammankopplad med
privatisering. T ex kan en offentlig verksamhet mycket väl företagiseras utan att samtidigt privatiseras. Många av de bolagiseringar som svenska kommuner har gjort under 80-talet är
exempel på företagisering utan privatisering, dvs kommunen är
fortfarande verksamhetens huvudman/ägare. Bolagisering är exempel på en företagisering som också innefattar ett byte av
associationsrättslig form, från en kommunal förvaltningsorganisation till ett aktiebolag.
Företaget är en av flera institutionella organisationsformer.
Jag kommer att mer utförligt behandla sådana senare. För denna
inledning vill jag bara påpeka att institutionella organisationsformer är sådana som definieras empiriskt; detta till skillnad
från t ex de teoretiska klassificeringar som görs i vissa organisationsteoretiska verk, t ex i Scott (1987/1981), Mintzberg (1979)
eller Morgan (1986). Lagstiftning är bara ett exempel på hur
institutionell klassificering sker. Den svenska associationsrätten
klassificerar organisationer som bolag, föreningar, kommunala
förvaltningar, ämbetsverk och affärsverk m m. Med den institutionella klassificeringen följer olika uppfattningar om vad en
bestämd organisation är eller bör vara, och vilka regler som gäller för den. Den viktigaste juridiska företagsformen är aktiebolaget och i ett associationsrättsligt sammanhang innebär företagisering att organisationer av andra slag börjar likna och eventuellt övergår i bolagsform. I juridisk mening kan en organisa-

l För en diskussion av huvudmannabegreppet,se Abraharnsson, 1975
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tions övergång till bolagsform betraktas som företagiseringens
kulmen.
Företagisering är en process i vilken en organisation byter
organisationsform från någon annan form till företag. Andra
byten av institutionell organisationsform är också möjliga. Den
offentliga sektorns expansion under 50-, 60- och 70-talen innebar t ex att många verksamheter som tidigare hade organiserats i
andra former i stället började organiseras av offentliga organisationer (t ex sjukkassorna, se kap. 11).Denna expansion har sedan
avstannat och verkar i skrivande stund vara slut. I stället pågår
en livlig diskussion om en minskning av den offentliga sektorns
verksamhetsområden. Ännu vid 9O-talets början har inte den
diskussionen haft några stora organisatoriska konsekvenser
(Hansson 1990) men det finns dock exempel på hur privatföretag och föreningar har övertagit tidigare offentliga verksamheter. Som specifik process är företagisering en variant av den allmänna process i vilken en organisation byter från en institutionell form till en annan. Denna process kallar jag organisatorisk
omvandling och begreppet omvandling används här i denna
bestämda mening, som ett byte av institutionell form.

Ett institutionellt perspektiv
När man ska försöka besvara frågan varför företagisering eller
andra omvandlingar sker kan man söka förklaringar bland existerande teorier. Det finns en mängd sådana som behandlar förändringar i organisationer och skillnader mellan olika slags organisationer. Grovt kan dessa teorier indelas i två slag. Antingen betraktas förändringar och uppkomna skillnader som resultat av
strategiska val eller som resultat av påverkan från omgivningen
(Sandelands och Drazin 1989). I det första fallet förläggs orsakerna inom organisationen, och till denna typ av förklaringar
kan då räknas bl a sådana teorier där strategier sätts i fokus (t ex
Porter 1983), teorier om politiska processer i organisationer
(t ex Lindblom 1959, Wildavsky 1974) och beslutsteorier (t ex
March och Simon 1958). I det andra fallet förläggs orsakerna
utanför organisationen, eller åtminstone till sådana faktorer,
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t ex teknologin, som (i princip) ligger utanför beslutsfattarnas/strategernas kontroll. Till denna typ av förklaringar hör
bl a olika contingency-teorier (t ex Thompson 1980/1967,
Woodward 1965, Mintzberg 1979), resursberoendeteori (pfeffer
och Salancik 1978) och populationsteori (t ex Hannan och
Freeman 1982).
Ett problem med alla dessa teorier är att ingen av dem
uttryckligen skiljer mellan organisatoriska omvandlingar och
andra förändringar, eller poängterar att skillnader mellan organisationer kan ha att göra med att de tillhör olika institutionella
organisationsformer. Överhuvudtaget intresserar de sig inte,
eller mycket litet, för olika institutionella organisationsformer.
När jag här behandlar organisatorisk omvandling är därför
perspektivet annorlunda än i ovannämnda teorier. Perspektivet
bestämmer vad och hur ett empiriskt fenomen betraktas. Mitt
perspektiv är institutionellt, vilket bl a betyder att jag betraktar
den värld i vilken organisatoriska omvandlingar sker som en
värld av institutioner och institutionella element, och att jag
studerar hur en specifik institutionell omgivning (Meyer och
Scott 1983, Brunsson och Olsen 1990) påverkar de former som
förändringar tar i enskilda organisationer. Det institutionella
perspektiv som åsyftas här är den s k nya institutionalism som
från slutet av 7D-talet började formuleras av ett antal nordamerikanska organisationsforskare, främst aven grupp kring John
Meyer på Stanford (se Thomas m fl. 1987, och Powell och DiMaggio 1991). Den nya institutionalismen är ingen enhetlig
teori, den består snarare aven samling teoretiska ideer som
förenas av ett förhållandevis enhetligt perspektiv. Den nya institutionalismen poängterar mer än annan organisationsteori, som
oftast utgår från organisationsmetaforer hämtade från mekanikens eller biologins värld (se Morgan 1986), att organisationer är
sociala system och sociala konstruktioner, och där andra teorier
fokuserar på interna val, intentioner, planer, politiska processer
etc inom organisationen eller på organisationens materiella
resursutbyten med omgivningen för att förklara förändringar
eller frånvaron av sådana, poängterar det institutionella perspektivet för-givet-tagna vanor och rutiner och, framförallt, i
samhället spridda ideer och föreställningar som centrala förkla38
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rande faktorer. En institutionell analys tenderar att urskilja på
vilket sätt olika samhälleliga sammanhang begränsar organisationers valmöjligheter vid förändringar.
En äldre organisationsteoretisk institutionalism, med Philip Selznick som förgrundsfigur, baserade oftast sina teoretiska
ideer på grundliga fältstudier av enstaka organisatoriska förlopp
(se Perrow 1986/72). Förebilden för denna typ av studier är
Selznicks studie av Tennessee Valley Authority, ett stort regionalt utvecklingsprojekt i USAs sydstater på 40-talet (Selznick
1966/1949). Den nya institutionalismen däremot har i huvudsak
använt sig av statistiska studier av relativt stora urval för att
empiriskt belägga sina teoretiska ideer. Ett lysande undantag är
Bolis historiska studie av framväxten av massutbildningen i
Sverige (1989). Föreliggande bok ansluter metodmässigt till den
äldre institutionalismen, men teoretiskt till den nya institutionalismens ideer. Eftersom jag tycker mig ha märkt att det institutionella perspektivet, i synnerhet dess social konstruktionistiska ontologi (se kap. 4), kan vara svårt att förstå har jag vinnlagt
mig om att vara mycket konkret i både beskrivning och analys.

Vilka frågor behandlas?
Boken behandlar i huvudsak tre sammanhängande frågor. Det
första gäller frågan om karaktären av den förändring som sparbankerna genomgått. Det empiriska underlaget för denna karaktäristik ges i kapitel l och i kapitelS, och de kategorier som
används utvecklas i kapitel 4, avsnittet "En repertoar av institutionella organisationsformer". Karaktäristiken sammanfattas i
kapitelS.
Svaret på den första frågan möjliggör besvarandet av den
andra frågan, som gäller orsakerna till förändringen av sparbankerna. Närmare bestämt försöker jag besvara frågan: Varför
företagiserades sparbankerna? Kapitlen 6, 7, 8 och 9 behandlar
företagiseringsprocessen empiriskt ur olika aspekter. Detta
material innehåller uppgifter som på olika sätt bidrar till att
förklara företagiseringen. I kapitel 10 samlas dessa uppgifter
ihop till ett sammanhängandeförklaringsförsök.
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När det empiriska fallet har fått en förklaring blir det
möjligt att på grundval av den förklaringen behandla den tredje
frågan, som gäller organisatorisk omvandling som ett generellt
fenomen. Det jag därvid gör att utveckla ett utkast till teori för
organisatorisk omvandling i kapitel Il. Den teori jag försöker
utveckla är en relativt enkel och konkret förklaringsmodell, som
dels identifierar viktiga faktorer som påverkar organisatorisk
omvandling, och dels något anger viktiga samband och deras
styrka. Jag har i görligaste mån försökt illustrera teoretiska
begrepp och analyser med empiriska exempel, och jag ser f ö
denna konkretisering som ett av bokens viktigaste bidrag till
den institutionella teoribildningen.
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Metodfrågor
Vilken forskningsmetod ska man använda när man vill besvara
frågor som: Hur och varför omvandlas organisationer, och vad
innebär omvandlingen för dem? Statistiska metoder har fördelen
att de förmår komprimera stora uppgiftsmängder till kraftfulla
mått, och de är ofta lämpliga när man har stora populationer
som man vill kvantitativt kartlägga i olika avseenden eller när
man vill hitta tänkbara samband (korrelationer) bland en stor
mängd variabler. Statistiska metoder har också svagheter. En är
att de förutsätter en välutvecklad teori och modell (Ruist 1990),
dvs att en tänkbar förklaring föregår studien. Ett annat problem
med sådana metoder är att man inte kan komma åt processer
med dem. Vad man mäter är tillstånd vid olika tidpunkter, och
resulterande teorier blir spekulationer om själva processerna.
Enligt Sandelands och Drazin (1989) förutsätter många organisationsteorier samband och organisatoriska mekanismer som de
inte kan belägga med den typ av statistiska metoder som gärna
används. De använder begrepp som selektion (populationsekologi) och anpassning (resursberoende), vilka pekar mot specifika processer, men de visar inte hur processerna går till (se även
Perrows kritik, 1972/1986, s. 213).

Fältstudier eller fallstudier?
I svensk företagsekonomisk forskning har studier på fältet blivit
en vanlig metod för att möjliggöra studier av organisatoriska
processer för vilka välutvecklade teorier saknas (Engwall m fl
1989). Fältstudier, som är en beprövad forskningsmetod inom
den antropologiska forskningen (se t ex Whyte 1984, Wax
1985fil, Czarniawska-Joerges 1992), innebär att empiriska pro41
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cesser och andra företeelser studeras i sitt eget sammanhang,
under okontrollerade förhållanden. Fältstudier möjliggör en god
förståelse för processer på organisationsnivå eftersom forskaren
tvingas bekanta sig grundligt med fältet. Det råder emellertid
en viss språkförbistring när det gäller begreppsanvändningen.
Inom företagsekonomin har begreppet fältstudier sällan eller
aldrig använts. I stället talar man om fallstudier. Problemet är
emellertid att begreppet fall även används för att beteckna det
avgränsade urval som forskaren gör ur populationen av det
empiriska fenomen som är av intresse. Begreppet fallstudier får
därför en dubbel innebörd: det betecknar såväl en metod som
ett urval (se t ex Valdelin 1974). Detta är förvirrande eftersom
de två inte självklart följs åt. Mitt förslag är att företagsekoriomer, i likhet med socialantropologer, bör använda begreppet
fältstudier för att beteckna metoden och fallstudier för att beteckna urvalet. Fallstudier har då med urvalet av empiriska
uppgifter att göra. Urvalet kan omfatta allt från totala populationer till ett enstaka fall av det fenomen som studeras, och det
påverkas av sådana faktorer som forskarens resurstillgång, fenomenets omfattning och komplexitet. Fallstudier är inte kopplade till någon bestämd metod, utan fallstudier kan göras med
olika metoder, även om kvalitativa fältstudier kanske är den
vanligaste.
Det som till syvende og sidst bör bestämma såväl urval som
metod är den forskningsfråga man vill besvara. Vill man studera,
och förklara, organisatoriska processer, menar jag att kvalitativa
fältstudier hör till de lämpligaste metoderna. Det största problemet med sådana studier är att de är mycket tidskrävande,
och därför i allmänhet sätter bestämda gränser för antalet fall
som kan studeras. Inget, utom forskarens förmåga och fantasi,
hindrar dock att man kombinerar olika metoder.

Generaliserbarhet?
Är då det eller de fall man studerar i något avseende allmängiltigt? Kan förklaringar, upptäckter eller andra slutsatser från en
fallstudie överföras till situationer, företeelser, sammanhang etc
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som inte har studerats? År de m a o generaliserbara? Något allmänt svar går inte att ge på den frågan; svaren kommer bl a att
variera med det studerade fenomenet, med de konkreta studiernas uppläggning, och med olika vetenskapliga traditioner och
skolor.
Vid studiet av ett fall framträder vissa fenomen som av
olika skäl viktiga; de kan t ex vara vanliga och t o m typiska för
en process eller de kan förklara andra fenomen i den. En viktig
del av det vetenskapliga arbetet består i att sätta abstrakta
namn på dessa fenomen och att ställa dem i kausalt förhållande
till varandra. Vanligen kallar vi detta namngivande att vi skapar
begrepp, och arbetet med att ställa begreppen i förhållande till
varandra att vi utvecklar förklaringar, modeller och teorier.
Våra iakttagelser är visserligen bundna till den studerade empiriska situationen, men de fenomen som uppfattas som typiska
kan eventuellt förekomma även i andra situationer och därför
kan utvecklade begrepp och teorier prövas och tillämpas på
dessa. Begreppen är förenklade och renodlade versioner av empiriska fenomen, och på samma sätt är teorierna inte avbildningar av empirin, utan språkliga och generella modeller av den
(jmf Brunsson 1981). Teorin representerar, föreställer, det studerade fenomenet. Begrepp och teorier som på detta sätt
utvecklats ur ett fall kan användas i andra fall som förefaller likartade, för att beskriva, förklara, skapa förståelse, prognosticera
eller vad som nu är syftet. Denna tillämpning är också en prövning av teorin, och eventuella avvikelser kan i sin tur ge upphov
till nya förklaringar, begrepp, modeller och till ny teori. Den
teori som kan skapas har alltid denna tentativa och diskursiva
karaktär. Den bör ses som försök att säga något väsentligt om
det studerade fenomenet, men det som sägs är aldrig sista ordet.

Förklaring eller förståelse?
Valet av metod bör bestämmas av forskningsfrågan, hävdade jag
ovan. Av betydelse här, och ofta negligerad i metoddiskussioner
i företagsekonomi, är den ontologiska status som det studerade
fenomenet har. Med ontologisk status menar jag fenomenets
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grad av objektivitet/subjektivitet. Många metoder inom samhällsvetenskapen har inspirerats av (den tidigare) naturvetenskapen, särskilt sådana som brukar kallas positivistiska. Det
finns dock viktiga skillnader mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap som gör sådana lån problematiska, och som har
att göra med de studerade fenomenens ontologiska status.
Naturvetenskapen studerar fenomen som i hög grad är objektiva, som vi åtminstone kan anta har objektiv existens oberoende av ideer, teorier och andra mänskliga föreställningar om
dem. Samhällsvetenskapen studerar ofta fenomen som är subjektiva eller inter-subjektiva, dvs sådana fenomen som är beroende
av människors - däribland forskarens - ideer, föreställningar,
intentioner, eller som helt enkelt utgörs av dem. Sådana fenomen kan, om de är synbara, registreras, men de kan aldrig förutsägas med samma säkerhet som man kan förutsäga att t ex ett
föremål lyder de fysikaliska lagarna. För att förstå t ex en människas handlingar måste man ha kunskap om vad den handlande
människan tänker och har för syften med sina handlingar, och
man måste känna till det sammanhangi vilket handlingen utförs.
Men även med sådan kunskap är mänskligt handlande bara i statistisk mening förutsägbart j det går att förutsäga med viss sannolikhet. Det osannolika kan ändå inträffa och då vara av stor
betydelse. Det mest typiska med människan är inte att hon
handlar rationellt, dvs förutsägbart, utan att hon, medvetet, kan
göra fel, dvs handla oförutsägbart hävdar Leach (1982). Om
naturvetenskapen sysslar med att utveckla kausala förklaringar
baserade på objektiva data sysslar samhällsvetenskapen mer med
att utveek1a teleologiska förklaringar: förklaringar som baseras
på kunskap om handlande människors intentioner, hävdar von
Wright (1975/71). Utan att vara helt ense med von Wright
menar jag ändå att han sätter fingret på den viktiga punkten: de
handlande människorna. Enligt min mening är emellertid hans
skrivning alltför psykologisk; även intentioner måste kunna förklaras, och de kan förklaras om vi ser dem som sociala och kulturella fenomen.
Jag vill hävda att den typ av förklaringar som, åtminstone
delar av, samhällsvetenskapen utvecklar, i stället för att ange
direkta orsakssamband, snarare hjälper oss att bättre förstå
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fenomenen, ger oss en bättre insikt om dem. Ett nyckelbegrepp i
detta metodsynsätt är tolkning; när vi försöker undersöka vad
människor tänker och avser, kan vi inte öppna deras hjärnor och
läsa av tankarna i dem. Ofta kan vi bara få sådan kunskap genom
människors egna utsagor, muntliga eller skriftliga, som sedan
tolkas. Detta synsätt har gett upphov till ett nytt vetenskapligt
paradigm (Kuhn 1962) inom samhällsvetenskapen, som bl a har
kallats det interpretativa (tolkande) paradigmet (BurrelI och
Morgan 1985). Metoclmässigt har detta synsätt den konsekvensen att det talar för metoder som fokuserar på ideer, intentioner och föreställningar. Bland sådana metoder finns fältstudier.

Den använda metoden
Om man vill förklara sådana handlingar som resulterar i organisationers omvandlingar måste man studera aktörernas egna förståelser och tolkningar av situationer och sammanhang. Deras
tolkningar är subjektiva i den meningen att det är enskilda individer som tolkar kontexten, men de "redskap" som individerna
använder för att göra detta - framförallt innebörder och
språkliga begrepp - är sociala fenomen. För att bli förstådda
och kunna interagera med andra måste individerna uttrycka sociala föreställningar (Moscovici 1984) och handlingar. Czarniawska-Joerges uttrycker förhållandet sålunda: "Något förenklat
är den sociala uppfattningen bärare av den sociala handlingens
mening, men det är bara genom individuella uppfattningar som
man kan nå den ... våra handlingar beror på vad vi uppfattar, det
spelar ingen roll om våra uppfattningar är sanna eller falska"
(Czarniawska-Joerges 1988: 40). I organisationsstudier som görs
ur ett institutionellt perspektiv träder följdaktligen ideer, föreställningar och deras bärare samt de processer i vilka ideer
introduceras och vinner gehör i nya organisatoriska sammanhang
i förgrunden. En studie av organisatorisk omvandling gjord ur
ett institutionellt perspektiv fokuserar därför på hur nya ideer
och föreställningar introduceras och antas i en organisation,
vem som introducerar dem, vilka ideer och föreställningar det
gäller, och i vilken kontext de ingår.
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För att lära känna aktörerna och deras föreställningar
måste forskarna i något avseende besöka det fält som de utforskar och bli bekanta med dess invånare. Det betyder dock inte
att forskarna, med Geertz ord, "...försöker bli antingen infödingar eller försöker imitera dem ... Vi försöker, i ordets vidaste mening, som omfattar mycket mer än prat, att konversera
med dem ..." (Geertz 1973: 13).2 Det jag gjorde ute på fältet
skulle antropologen kanske kalla etnografi - om jag har förstått
Geertz [Ibid] rätt. De tekniker jag använde var intervjuer, observationer och läsning av olika skriftliga dokument. Vid intervjuerna ställde jag frågor enligt en i förväg iordninggjord lista,
men lät respondenterna göra utvikningar från frågan, i synnerhet om jag fann att de gav nya uppgifter eller nya aspekter på
gammal information. Intervjuerna gjordes över en period på ca
fyra år. I några få fall intervjuade jag samma person två gånger,
men de flesta personer intervjuades bara en gång. Eftersom studien sträckte sig över en lång period där intressefokus varierade,
var intervjufrågorna olika vid olika stadier.
Projektet startade 1985 med en studie av förhållandet mellan fusioner och lokal förankring i Sparbanken Kronan. I denna
studie intervjuade vi personer på bankens alla nivåer och i
många olika positioner, alltifrån VD och styrelseordförande till
bankkassörer och ledamöter av kontorsstyrelser på landsbygdskontor. Särskilt grundligt gick vi tillväga i Uppvidinge
kommun, där jag tillbringade två veckor på områdeskontoret
och övriga kontor och gjorde intervjuer med kassörer, kontorschefer, specialister, områdeschefen och ledamöter av kontorsoch områdesstyrelsen. sammanlagt 18 personer. Vi kompletterade detta fältarbete med intervjuer på huvudkontoret i Växjö
och på några övriga platser, där vi intervjuade chefer, stabspersonaioch styrelseledamöter i banken, samt en representant för
den angränsande, men - ännu - oberoende Ölands sparbank.
Sammanlagt intervjuades 14 personer. Studien avrapporterades
hösten 1985 (se Wolff och Forssell 1985). Förutom denna rapport skrev jag på grundval av det empiriska materialet en aldrig
publicerad uppsats i vilken jag sammanfattade de intervjuades
2 ÖVersättningen från engelskan lir I samtliga fall författarens egen.
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minnen, erfarenheter och meningar om fusioner. Denna uppsats
ligger till grund för avsnittet "En regional sparbank växer fram" i
kapitel 7 i föreliggande bok. När studien startade visste jag inte
mer om sparbanker än gemene man, och de första intervjuerna
fungerade därför som en slags grundläggande kurs i sparbankskunskap. Eftersom studien handlade om fusioner kom frågorna
efter inledningsskedet att främst röra de intervjuades erfarenheter och åsikter om de fusioner de hade varit med om. Intervjuerna inleddes dock alltid med att jag bad mina respondenter
berätta om sin egen roll i sparbanker: arbetsuppgifter, placeringar m m. Jag försökte alltid att mer skapa en samtalssituation
än en regelrätt utfrågning, eftersom jag snart lärde mig att jag
fick veta mycket mer om mina sagesmän berättade på egen hand
än om jag försökte styra intervjun hårt. Av dessa intervjuer
lärde jag mig främst hur sparbanken var organiserad och styrdes,
hur arbetet gick till och hur det hade förändrats, och skillnaderna mellan Sparbanken Kronan och de tidigare oberoende sparbanker som hade funnits i Uppvidinge och som hade fusionerats
med Kronan.
I nästa studie försökte jag precisera sparbanksideen. För
denna studie gjordes ett antal intervjuer i olika sparbanker och
andra intressanta organisationer, däribland Bankmannaförbundet, bankinspektionen och finansdepartementet. I sparbanksvärlden gjordes intervjuer med företrädare för Svenska sparbanksföreningen. för de stora sparbankerna Sparbanken Alfa och
Upsala sparbank, för den medelstora Sala sparbank, och för två
små gotländska sparbanker, Kräklingbo sparbank och Havdhems
sparbank. Sammanlagt gjorde jag för denna studie 15 intervjuer.
Dessutom deltog jag som observatör vid ett två dagars förtroendemannaseminarium med Sparbanken Alfa. Studien startade
under hösten 1986 och avrapporterades ett år senare (se Forssell
1988). Beroende på vem som intervjuades kom frågorna i denna
studie att variera något. Bl a handlade frågorna om sparbankernas fusioner och expansion, om styrningen och makten över
sparbankerna och sparbanksrörelsen. om skillnaderna mot
affärsbanker, och om sparbankernas ändamål. Frågorna kom även
att röra sparbankernas praktiska verksamhet. I likhet med den
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första studien försökte jag även i denna studie få mina sagesmän
att berätta, snarare än att besvara frågor.
Respondenternas berättelser registrerades i den första
studien med penna och papper; dvs jag antecknade vad som
sades. I den andra studien övergick jag till att använda bandspelare för registrering av intervjuerna. Inspelningarna skrevs sedan
ut av mig eller en sekreterare. Efter dessa två studier gjorde jag
slutligen några kompletterande intervjuer under sommaren och
hösten 1989. Dels besökte jag ytterligare en liten gotländsk
sparbank, Burs pastorats sparbank, där jag intervjuade ordförande och kamrer om bankens verksamhet och organisation i nuoch dåtid. Dels intervjuade jag ett par ledamöter i Sparbanksföreningens strukturutredning, med anledning av förslaget att
bilda Sparbanksgruppen. Uppgifter från dessa intervjuer har
använts för kapitel 7 och 10 i föreliggande bok.
De erhållna uppgifterna fanns alltså främst i intervjuutskrifter, men även i anteckningar om observationer, i dokument
av olika slag, t ex mötesprotokoll. tidningsartiklar, årsredovisningar, diverse informationsmaterial, utredningar, lagtexter,
minnesskrifter och i historiker över sparbanker och sparbanksrörelsen. Dessa uppgifter klassificerades och sorterades enligt
en blandning av förutbestämda och under projektets gång framträdande kategorier och begrepp (Jmf Glaser och Strauss 1967).
Jag startade med några ideer och kategorier, men under processen uppstod andra, och kategoriseringen fortgick kontinuerligt
som en mental process, men som ett skrivbordsarbete gjordes
det vanligen efter varje runda av uppgiftsinsamling. En från början mycket rudimentär analysmodell utvecklades och modifierades fortlöpande under projektets gång. När uppgiftsinsamlingen till någon del var avslutad och uppgifterna hade sorterats
och klassificerats, gällde det att omvandla uppgifterna till text,
och att presentera dem som beskrivningar och analyser. Eftersom uppgifterna var av olika slag, och syftet med beskrivningarna kunde variera gavjag beskrivningarna olika litterär form.
Syftet med beskrivningarna i kapitel l var att teckna en
utförlig bild av de mest respektive minst moderna sparbanker
som fanns vid slutet av 1980-talet. Detta kunde göras på olika
sätt, men för att gjuta liv i beskrivningarna och göra dem lätt-
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lästa valde jag att utföra dem som reportage. Ett annat problem
var att de fenomen som skulle beskrivas inte var begränsade till
enstaka sparbanker utan till grupper av dem. Detta löste jag
genom att skapa två fiktiva sparbanker, i vilka jag renodlade
sådana företeelser som jag tyckte var viktiga och typiska för de
två grupperna av sparbanker. Dessa två fiktiva sparbanker är
all tså vad som brukar kallas idealtyper. Som sådana är de inte
ovanliga, utan det som är ovanligt med just dessa idealtyper är
formen för deras presentation. Kapitlet är en bearbetning av
första delen av rapporten "Från traditionell till modern sparbank" (Forssell, 1988).
Beskrivningarnai kapitelS och 6 är relativt konventionella
historieskrivningar - de försöker sammanfatta viktiga förändringar i stort, vad gäller praxis - t ex handlingsmönster och
teknologier - begreppsanvändning och föreställningar under
längre perioder. Historieskrivningen i kapitelS bygger helt på
litteraturen, främst på Hesslings och Körbergs respektive verk.
Kapitel 6 baseras huvudsakligen på en genomgång av tidningen
Sparfrämjaren/ Sparbankerna åren 1950-1982. Tidningen riktade sig framförallt till sparbankernas tjänstemän och förtroendevalda och presenterade vad som hände och var på gång i
sparbankerna. Den är naturligtvis färgad av sina redaktörers intressen, men mitt intryck är att den i stora drag ger en ganska
bra bild av vad som pågick i sparbanksrörelsen: aktuella debatter, introduktion av nya produkter, organisationsförändringar m
m. Jag använder tidningen som en spegel av sparbanksvärlden
under perioden. Metodmässigt gjorde jag så att jag gick igenom
alla nummer under den nämnda perioden. Jag antecknade i första hand nyheter, vare sig det gällde produkter, begrepp, debatter eller annat. Vissa artiklar analyserades grundligare, däribland några historiska översikter och debatter. Anteckningarna
samlades sedan i ett antal kategorier och sorterades i kronologisk ordning. Resultatet framgår av kapitlet.
Kapitel 7 som handlar om fusioner baseras dels på intervjuer - avsnittet "En regional sparbank..." - med människor
som har varit med om sådana, och dels på olika refererade skriftliga dokument - artiklar, pamfletter, utredningar - som återger fusionsdiskussionens viktigaste, och mest typiska, argument.
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Kapitel 8 är en genomgång av lagstiftningen kring sparbankerna.
Syftet med detta kapitel är att se hur omvandlingen speglas i
statens uttalade uppfattning om sparbankerna, deras uppgifter
och form. Refererade lagar och utredningar har angivits i texten.

Sanna och begripliga beskrivningar?
Den här studiens empiriska uppgifter presenteras alltså i ett
antal beskrivningar, som tjänar som underlag och belägg för
argumentationen och som får illustrera den. Det kan därför vara
på sin plats att något diskutera problem med beskrivningar.
Närmare bestämt ska två aspekter av beskrivningar diskuteras:
deras sanningsenlighet och deras begriplighet.
Beskrivningar är presentationer av sorterade uppgifter.
Några fullständiga beskrivningar kan inte finnas. En fullständig
beskrivning vore detsamma som det beskrivna sociala dramat
återuppspelat helt och fullt än en gång. Därför får vi problem
när vi ska bedöma en beskrivnings sanningsenlighet. Man kan
t ex undra över om de olika uppgifter som presenteras är
"sanna", och vad betyder det i så fall? En annan fråga som kan
ställas är vilken helhetsbild som summan av uppgifter ger läsaren? Ett vedertaget sätt att kontrollera beskrivningars sanningsenlighet är att jämföra dem med andra beskrivningar och uppgifter och att presentera beskrivningen för de som vet, bl a aktörer på fältet och andra forskare, och ta emot deras reaktioner. Så
har jag också gjort med olika beskrivningar. Några gånger har beskrivningarna fått kritik, vilket har föranlett mig att återvända
till dem, att granska dem i ljuset av kritiken och ibland att göra
smärre eller större förändringar av dem. För det mesta har dock
beskrivningarna inte fått någon kritik. Utebliven kritik behöver
naturligtvis inte betyda att de accepteras av mina sagesmän,
men jag har då valt att ändå använda dem i befintligt skick.
Den beskrivning som presen teras är inte en objektiv avbildning av det sociala fenomenet, utan en subjektiv tolkning av
det. Närmare bestämt har jag har tolkat respondenternas tolkningar av vad som har hänt. Vi skulle därför kunna tala om en
intersubjektiv tolkning. Därmed inte sagt att beskrivningen är
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ett "medelvärde" av sagesmännens versioner. Det är fortfarande
författaren som har framställt den och därvid valt såväl vad den
ska innehålla och hur den ska se ut.
Om beskrivningens riktighet bestäms i en slags förhandling
mellan författaren och hans/hennes uppgiftslämnare och andra
kunniga aktörer, rör frågan om beskrivningens begriplighet mer
förhållandet mellan författaren och läsaren. För att vara begripliga måste beskrivningar presentera en viss mängd uppgifter,
ställda i relation till varandra. Men som nämnts är beskrivningen alltid ofullständig, och dess gränser sätts av vad författaren anser vara väsentligt och nödvändigt för att göra beskrivningen riktig och förståelig. En beskrivning som accepteras av
sina sagesmän är begriplig åtminstone för de som delar denna
tolkning. Men det är inte givet att den är begriplig för andra
läsare. En beskrivning - t ex om en sluten religiös sekts liv och
föreställningar, skriven med sektens egen vokabulär - kan
mycket väl vara intersubjektiv i den mening som diskuterats
ovan, men ändå vara obegriplig för de flesta läsare. Ett
uppenbart fall är rationella västerlänningars svårigheter med att
förstå fundamentalistiska muslimers värld och vice versa.
Beskrivningens intersubjektivitet måste uppenbarligen omfatta
åtminstone någon annan läsare än sagesmännen för att det överhuvudtaget ska vara meningsfullt att tala om dess begriplighet.
Begripliga beskrivningar är täta l'thick'j beskrivningar, enligt Geertz (a.a.s.14). Han ger ingen precis definition på vad som
gör en beskrivning tät. Han antyder: "Om etnografi är tät beskrivning och etnografer de som gör beskrivningar, då är den
avgörande frågan för varje givet exempel på beskrivning, vare sig
det handlar om en fältjournal eller en monografi i Malinowskiformat, om den skiljer (mänskliga) blinkningar l'winks'j från
ryckningar l'twitches") och riktiga blinkningar från härmande
sådana. Det är inte mot en mängd otolkade data, radikalt
uttunnade beskrivningar, som vi måste mäta övertygelsen i våra
förklaringar, utan mot kraften i den vetenskapliga föreställningsförmågan att ge oss kontakt med främlingars liv"[Ibid s.I6).
Detta yttrande är inte särskilt precist i sina förslag, men en sak
är säker: Täta beskrivningar måste hjälpa oss som läsare att för-
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stå meningen i det som pågår (skilja på "blinkningar" och
"ryckningar"),inte bara peka på att något händer.
Bruner (1986) anknyter till detta när han skriver att en god
berättelse "...samtidigt måste konstruera två landskap. Ett är
handlingens landskap: agent, intention eller mål, situation, instrument, något som liknar en 'hlstoriegrammatik'. Det andra
landskapet är medvetandets landskap: vad de som deltar i handlingen vet, tänker eller känner, eller inte vet, tänker eller känner" [Ibid s.14) Det räcker inte med att presentera fysiska
ochJeller observerbara fakta, man måste också presentera "medvetandets landskap", de föreställningsvärldar som är aktörernas.
En ytterligare aspekt av den här diskussionen om beskrivningar som jag tror bör understrykas är att inga beskrivningar är
rena faktaförteckningar. Varje beskrivning är också en analys;
den är ett försök av författaren att i skriftlig form återge det
mönster som under studiens gång har framträtt för honomJhenne. Därför är åtskillnaden mellan beskrivning och analys, som ofta förekommer i forskningsrapporter - även i denna
- fiktiv i den meningen att någon bestämd gräns mellan de två
inte finns. Det finns dock skillnader. Beskrivningar rör sig ofta
nära empirin, och använder ofta empirins språk och uttryck
medan den uttalade analysen ofta är ett försök att överföra/översätta de specifika empiriska iakttagelserna till mer generella kategorier.
Vad är det då som ger beskrivningen och tolkningen dess
slutliga innehåll? Mina egna erfarenheter är att det första som
normalt händer när man startar ett fältarbete är att man översköljs av uppgifter som är svåra att ordna och göra meningsfulla.
Man känner inte till sammanhangen och betydelserna i det man
får veta, och därför är mycket av informationen på detta stadium bokstavligen meningslös (men inte onödig.] Bilden är kaotisk. Om man ändå fortsätter undersökningsarbetet bildas dock
så småningom ett mönster av alla uppgifter. Processen kan liknas
vid vad man gör när man lägger pussel. Då startar man med en
mängd lösa bitar, men så snart man har fått några att passa ihop
blir det lättare att passa in resten. Pusselanalogin slutar också
här. Med pusslet är slutbilden given i förväg. Det finns bara en
riktig lösning. Men när man löser det pussel som tolkningen av
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uppgifter utgör finns det flera lösningar. Alltså återstår frågan:
Hur formas det mönster som framträder?
Som socialforskare deltar man i flera världar. Det är särskilt tre som är viktiga. Den första är den vardagsvärld där man
deltar som privatperson. Den kan grovt beskrivas som de miljöer
och människor man lever i och med i sitt vardagliga liv -familj,
arbete, vänkrets, grannar etc - och där ens person har formats
av de erfarenheter och kunskaper, medvetna och omedvetna,
från strängt personliga till universella, som man har erhållit under livet. Den andra världen är den professionella. För socialforskaren omfattar den hans/hennes disciplin, och består av
olika kunskaper: begrepp, teorier, metoder etc. I mitt fall omfattar denna värld samhällsvetenskap och företagsekonomi, och
särskilt organisationsteori. Den tredje världen är den man studerar.
Forskaren kommer till denna tredje värld med denna ballast av personliga och professionella kunskaper och erfarenheter,
och det mönster som framträder kan ses som resultatet av
forskarens resor och jämförelser mellan olika världar med olika
perspektiv. Forskarens privata erfarenheter tror jag är särskilt
viktiga för hans! hennes problembestämning, medan den professionella är viktigare för valet av förklaringsmodeller. Den process i vilken mönstret skapas består, tror jag, delvis av medvetet
tänkande och jämförande, och delvis av ett intuitivt och undermedvetet associerande. Denna ide är i någon mån besläktad med
'grounded theory's' ide om ständig jämförelse. Men där Glaser
och Strauss (1967) koncentrerar sig på jämförelser mellan empiriska upptäckter i sin egen forskning skulle jag vilja vidga processen: Jämförelser görs mellan egna och andras empiriska upptäckter och egna och andras ideer och teorier.
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Detta kapitel har ett teoretiskt innehåll; här utvecklas ett antal
viktiga begrepp som används för att analysera och karaktärisera
moderniseringen av sparbankerna. Vissa av dessa begrepp har
läsaren redan mött. Här diskuteras de mer utförligt. Kapitlet
har två huvuddelar: I den första utvecklas institutionsbegreppet
och det institutionella perspektivet, och i den andra utvecklas
en repertoar av institutionella organisationsformer.

Institutionernas karaktär och betydelse
Den verklighet i vilken organiserandet sker är inte entydigt bestämd, utan uppfattas och kan uppfattas på många sätt. Verklighetsuppfattningar, kan placeras längs en objektiv-subjektiv
skala vars ena ytterlighet hävdar verklighetens objektiva, av
människan oberoende natur och den andra verklighetens subjektiva, av individen helt beroende natur (Burrell och Morgan
a.a.). Frågan om verklighetens natur hör hemma i filosofin, närmare bestämt i ontologin. Som metavetenskap. dvs överordnad
vetenskap, ingriper de filosofiska frågorna i andra, mer specialiserade vetenskapliga fack. Ontologiska antaganden finns, i allmänhet underförstådda, t ex i alla empiriska studier. Jag ska i
detta kapitels första del försöka precisera de ontologiska antaganden som ligger till grund för föreliggande bok - och som
kort berördes i metodavsnittet i föregående kapitel - eftersom
de är av stor betydelse för bokens resonemang, metod, uppläggning och slutsatser. Avsnittet utmynnar i en definition av och
diskussion om begreppet institution.
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Världen som social konstruktion
Vad vi möter i det sociala livet är framförallt människor och
ting i interaktion. Varje människa som deltar i det sociala livet
mottar ständigt en mängd sinnesintryck. Ett sinnesintryck i sig
betyder ingenting, det saknar mening till dess det har givits en
viss betydelse. Sinnesintrycken måste översättas till innebörder
innan människan kan reagera på signalerna från omvärlden. I
allmänhet kan vi ganska lätt vara överens om enstaka signalers
innebörder; vi hör en gök ropa eller ser en bil köra förbi. Men
det sociala livet är oftast mycket mer komplicerat än så. Vi
översköljs av intryck och är ständigt sysselsatta med att tolka,
sortera och kombinera de informationer som kombinationen av
intryck/innebörd ger. Detta arbete kan vara medvetet, då kallas
det ofta tänkande, omedvetet, dåkan det kallas betingning eller
t o m undermedvetet, och då kanske vi kallar processen intuition. Såväl sinnesintrycken som innebörderna är verkliga, men
av olika natur. Sinnesintrycken skapas av fysiska signaler - ljudoch ljusvågor, kemiska substanser etc - som till sin karaktär är
oberoende av människorna. Verkligheten framträder för oss bara
som sinnesintryck. Innebörderna däremot är kulturella produkter; de utgör tolkningar av verklighetens signaler. Tillsammans
bildar dessa tolkningar den värld vi känner till, och världen är
därför en social konstruktion (Berger och Luckmann 1979/1966).
Världen finns före oss. Vi föds till den och en viktig del av
människors fostran består i att lära sig hur den är beskaffad.
Från barnsben måste varje människa lära sig vilken innebörd som
en viss signal har i den kultur hon lever. Det finns ingen naturlig
översättning mellan intryck och innebörder. Inlärningen innebär
att världen tar plats inom oss som en ständigt närvarande föreställningsvärld, (Jmf Douglas 1986, s.45: "...think of the individual mind furnished as society writ small."]. Denna process kallas internalisering (Berger och Luckmann a.a). Denna inre föreställningsvärld använder vi för att tolka, klassificera och förstå
verklighetens signaler. Föreställningsvärlden har stor stabilitet,
och med den som karta kan vi handla, och genom dessa handlingar återskapa och stabilisera handlingsvärlden. en process som
kallas externalisering (Ibid.). Trots världens sociala karaktär 55
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det gäller såväl handlingsvärld som föreställningsvärld - är
översättningen från signal till innebörd en subjektiv handling.
Därför blir tolkningarna i konkreta situationer ofta något olika
mellan olika människor. Vi har väl alla varit med om händelser
där det efteråt visar sig att våra egna tolkningar skiljer sig så
markant från andra deltagares att vi får anledning att fundera
över om det verkligen var samma händelse vi var med om?
Trots detta subjektiva moment i översättningsprocessen
delar alla sociala enheter vissa föreställningar om verkligheten.
Utan sådana sociala föreställningar C'social representations",
Moscovici 1984) skulle det inte vara möjligt att inom denna
sociala enhet överhuvudtaget kommunicera om världen, förstå
andras handlingar i den och handla meningsfullt i den. Sociala
enheter som förenas av ett gemensamt sätt att tänka kallar
Douglas tankevärldar C'thought-worlds'1 och sättet att tänka i
dem tänkesätt C'thought-style", Douglas a.a., s.12). Världar som
förenas av gemensamma föreställningar och tänkesätt kan ha
olika utsträckning i tid och rum och ha olika grad av öppenhet/slutenhet. De kan vara små och skarpt avgränsade, såsom
exempelvis den operationssal där ett neurokirurgi-team arbetar,
eller de kan vara stora med diffusa gränser, t ex efterkrigsgenerationen. De kan vara hierarkiskt ordnade eller ej, t ex kan en
lokal kultur sägas vara underordnad den nationella, och de kan
överlappa varandra eller existera sida vid sida. Detta betyder
också att människor deltar i flera världar och i sin dagliga gärning går ut och in i olika världar, ofta utan att detta väcker förvåning eller skapar förvirring.
Eftersom det finns så många osäkra steg i kunskapsprocessen - mellan verklighetens signaler och världens innebörder,
mellan olika individers tolkningar och mellan olika världars
innebördssystem - skulle man kunna tänka sig att människor i
allmänhet lever i stor osäkerhet om verkligheten. Men så tycks
det inte vara. De flesta människor tycks i allmänhet leva ganska
obekymrade om verklighetens komplexitet och uppfatta nuets
verklighet som förhållandevis fast och entydig. I det vardagliga
livet upphäver vi distinktionen mellan signaler och innebörder,
mellan verklighet och värld, de blir ett och samma, och andra
människors annorlunda tolkningar uppfattar vi gärna som miss56
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förstånd, bristande kunskaper eller som dumhet - inte som
tecken på att de lever i en annan värld, med ett annat tänkesätt
och andra föreställningar och tolkningar. I stället för att tvivla
på verkligheten tar vi den för given. Det som tas för givet får
gärna en objektiv, tinglik karaktär. Åven sociala fenomen kan på
detta vis betraktas som ting. Innebörden smälter samman med
signalen och blir objekt. Detta förtingligande av sociala fenomen
brukar kallas reifikation. Ett exempel på sådana i hög grad sociala konstruktioner som vi gärna reifierar, dvs tillskriver en
materiell, objektiv existens är organisationer. Vi förknippar, och
förväxlar, organisationerna med objektiva, materiella attribut,
som t ex de byggnader där de bedriver verksamhet, och vi talar
om dem som om de hade liv: som om de föddes, levde och dog.

Den sociala människan
Några som under detta sekel upptäckte att det fanns flera världar var de europeiska och nordamerikanska antropologer som
for till främmande länder för att studera folkliv och kulturer på
plats. Ett välkänt exempel är Malinowskis vistelse på Trobrianderna, en ögrupp norr om Nya Guinea. Malinowski och andra
antropologer var dock inte de första som studerade främmande
folk. Det finns gott om etnografiska skildringar från antiken och
framåt, t ex Marco Polos berättelser från hans vistelse i Kina.
Vad antropologerna upptäckte och uppmärksammade oss på var
bl a detta: Andra människor inte bara levde annorlunda. De
uppfattade även verkligheten annorlunda och levde i en annan
värld än de själva. Ur sådana upptäckter föddes nya teorier om
människan. Nyckelbegreppen i dessa teorier är kultur och social.
Till skillnad från de flesta djurarter föds människan med
mycket få precisa instinkter. Hon är tvungen att lära sig nästan
allt, vilket ger henne en mycket lång barn- och ungdomstid
under vilken hon socialiseras: uppfostras och utbildas. För
människan spelar kulturen den roll som reglerare av beteenden
som instinkterna spelar för de flesta andra djurarter. Kulturen
bör därför ses "...inte som komplex av konkreta beteendemönster - vanor, sedvänjor, traditioner - som i stort sett har varit
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fallet tills nu, utan som en uppsättning kontrollmekanismer planer, recept, regler, instruktioner (vad dataingenjörerna kallar
"program") - för att kontrollera beteende." (Geertz 1973. s. 44)
Det som möjliggör för människan att ersätta instinkter
med kultur är hennes väldiga förmåga att lära av sin sociala omgivning och att respondera på den - förmågan till internalisering och externalisering. Asplund menar t o m att människans
responsivitet är hennes mest elementära sociala egenskap
(Asplund 1987). Den sociala responsiviteten innebär i sin mest
allmänna form att "...människan 'lever upp' i närvaro av andra.
Samvaron är hennes "rätta element". Upplivningen kan ta sig
olika former, men den form som kanske är lättast att iaktta och
registrera består bara i förhöjd aktivitetsnivå. Individens aktivitetsnivå blir högre i närvaro av andra än i ensamhet." (Asplund,
a.a. s.226) Responsen kan även ta mer bestämda former. "En
responstyp kan dominera över eller vara mer sannolik än andra
responstyper av många olika anledningar. En viktig anledning
kan uppenbarligen utgöras därav att det finns ett kulturellt
värde, vilket favoriserar en viss responstyp på bekostnad av
andra."(Ibid s. 226) Vi reagerar på andra inte bara i största allmänhet utan, beroende på situationen, med givna, kulturellt bestämda responser.
Dessa responser är dock inte determinerade på samma sätt
som instinkter. Fåglar och getingar bygger bon enligt instruktioner som är inbyggda i deras gener. Människor bygger bostäder
på grundval av olika slags kunskaper: bl a praktiska erfarenheter,
teoretisk utbildning och abstrakta ritningar. Mänskliga kunskaper förmedlas alltså genom andra medier än gener. Kunskaperna
är dessutom av ett annat slag. De är ofta abstrakta och allmänna
och lämnar stort utrymme för anpassning till den konkreta situationen. Vad som bl a möjliggör denna anpassning är den
mänskliga förmågan att tänka och kommunicera med symboler
- ord, gester, bilder, ljud etc. Därigenom kan människan
abstrahera och generalisera från det konkreta och speciella och
överföra denna kunskap till nya situationer.
Människan är en social varelse, vars ideer och uppfattningar om världen och livet endast delvis är hennes egna uppfinningar. Hon rör sig i en socialt konstruerad värld i vilken
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hennes föreställningsvärld formas med hjälp av ett socialt konstruerat tolkningsschema (eller tänkesätt, med Douglas begrepp)
som bl a anger vilka handlingar som är riktiga och möjliga. För
denna socialt konstruerade människa är konventionellt och
regelmässigt handlande enligt sociala normer det normala, och
innovativt och kreativt handlande undantag. Leach uttrycker
samma sak med andra ord: "...Mycket litet av vårt offentliga
uppträdande är medfött j de flesta av oss har bara en mycket
begränsad kreativ originalitet. Vi handlar som vi gör därför att
vi, på det ena eller andra sättet, har lärt av andra att det är så
man bör uppträda." (Leach 1982: 128).
Intressen definieras ofta utifrån individen och hans eller
hennes preferenser, och anses då utgå från en strävan hos individen att maximera sin egennytta. Denna ide anknyter starkt till
ett rationalistiskt tänkande och mer bestämt till föreställningen
om "economic man". I det institutionella perspektiv som jag har
anlagt i föreliggande bok är det rimligt att anta att även gruppers och individers preferenser och intressen är socialt konstruerade, och att det är sociala föreställningar som skapar individers och gruppers intressen snarare än motsatsen. Detta är även
den tes som vissa teoretiker inom den nya institutionalismen
har hävdat (se Boli 1989, Thomas m fl 1987, Alford och Friedland 1991). Jag använder intressebegreppet på något ställe i
boken. Med intresse menar jag då sådant som brukar beskrivas
som människors "normala"intressen i organisationer: arbete, god
lön, karriärmöjligheter, makt och inflytande, arbetsgemenskap
m m. Det betyder inte att jag tar ställning för ett rationalistiskt
synsätt på intressen som ett maximerande av egennytta. Normala intressen kan i ett institutionellt perspektiv i stället
betraktas som sociala föreställningar. Det kan dock vara av viss
vikt att påpeka att intressebegreppet framförallt är ett beskrivande sådant som åtminstone i sparbanksfallet sällan har vare sig
diskuterats eller definierats i empirin.
Den sociala människan är naturligtvis en förenklad och enfaldig (till skillnad från mångfaldig) bild av människan, som lämnar inget, eller mycket litet, utrymme för hennes fria vilja och
uppfinningsförmåga. Den är emellertid inte mer enfaldig än den
autonoma, rationella, kalkylerande och solitära beslutsfattare
S9
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(Asplund 1990, Swedberg, Himmelstrand och Brulin 1985) som
går under beteckningen den ekonomiska människan [economic
man') och som befolkar en stor del av samhällsvetenskaplig teori.
Min ursäkt för förenklingen är att det är nödvändigt att förstå
den socialta människan för att kunna förstå mycket av hennes
handlande, särskilt det slags handlande som jag nu ska behandla.

Institutioner som organiserandets byggbitar
Institutionsbegreppet har redan omnämnts ovan och är ett ofta
använt begrepp inom samhällsvetenskapen, men alltför ofta
utan att det preciseras. Jag menar att institutionsbegreppet har
en nyckelroll inom samhällsvetenskapen, att institutioner är
centrala för allt socialt liv, ja att institutionerna är de fundamentala elementen i organiserandets verklighet. Därför behöver
begreppet förklaras och preciseras.
Samma slags regelmässiga handlande som förekommer i
varje människas sociala liv förekommer även mellan människor.
När t ex flera människor tillsammans löser en återkommande
uppgift tenderar handlingarna även i detta fall att bli vanemässiga och standardiserade. Ett handlingsmönster uppstår: Den
andres handling är ett tecken som jag kan tyda och besvara respondera på - i form aven ny handling. För de människor
som inte var med när handlingsmönstret uppstod - som en
bestämd lösning på en bestämd uppgift - utan som kommer in
som deltagare när det redan existerar, är det en del av den
verklighet som kan tas för given. Handlingsmönstret har då lösgjorts från sin ursprungliga funktion och fått en objektiv status.
Med denna objektiftering har institutionaliseringen av handlingsmönstret startat (Berger och Luekmann a.a.). Nästa steg i
institutionaliseringen är att handlingsmönstret även lösgörs från
sin ursprungliga situation. Såväl handlingsmönster som situation
generaliseras, handlingsmönstret börjar användas i andra liknande situationer och får därigenom en viss social räckvidd, som
en viss typ av handlingsmönster somlöser en viss typ av uppgifter i
en viss typ av situation. Ett sådant spritt handlingsmönster är en
institution. Exempel på institutioner är sådana organisations-
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fonner som har nämnts ovan: aktiebolag, ämbetsverk, föreningar.
Andra är marknaden och staten.
En institution bör dock inte uppfattas som en uppsättning
beteenderegler eller ett handlingsmönster rätt och slätt. Varje
institution är förbunden med en viss slags situation. Så snart en
situation börjar igenkännas kan institutionens handlingsmönster
sättas igång. Det omvända gäller likaså: Användningen aven viss
institution tenderar att definiera situationen på ett bestämt
sätt. Institutionen tänker - bildligt talat - åt oss. (Douglas
a.a.). Därigenom blir det institutionaliserade handlandet ibland
en ritual, som utförs för att situationen påkallar det, inte nödvändigtvis för att det är det mest funktionella handlandet.
Ett konkret handlingsmönster är aldrig en institution i sig.
Den kan däremot vara uttryck för en typ av handlingsmönster
som vi kallar en institution. Familjen Svensson är ingen institution, men familjen som en generell social kategori är det. Som
sådan kan den bara finnas i föreställningsvärlden. Institutioner
är alltså föreställningar, som det institutionaliserade handlandet
är uttryck för. Institutionaliseringen sker genom att ett handlingsmönster upprepas, det typifieras som föreställning och
föreställningen sprids och imiteras. Institutionen som föreställning lagras i minnet hos de inblandade aktörerna, och överförs
till nya sådana genom inlärning. Denna kan ske på flera sätt, t ex
genom muntliga och skriftliga instruktioner, och genom praktiska erfarenheter. Det är dock svårt att tänka sig att varje individ som översätter mellan föreställningen om institutionen och
den institutionaliserade handlingen och vice versa gör detta
exakt likadant. Detta skapar ett mått av osäkerhet, improvisation och föränderlighet i det institutionaliserade handlandet.
Medvetna försök att reglera handlingsmönster sker genom att
regler skrivs ner. Många lagar är exempel på sådana reglementen. De fungerar då också som institutioners minnen. T ex
påminner oss aktiebolagslagen om hur aktiebolag ska fungera.
Förekomsten av institutioner underlättar tillvarons alla
val, men begränsar även valmöjligheterna. Den institutionella
repertoaren bestämmer gränserna för vad som är socialt möjligt.
I många fall är valen så självklara att ingen uppfattar dem som
sådana. Jag väljer t ex inte varje gång jag sätter mig i min bil om
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jag ska köra på höger eller vänster sida. Numera är valet att köra
bil på vägens högra sida i Sverige lika självklart som det före
1967 var att köra vänstertrafik. Om jag en dag skulle välja att
för omväxlings skull köra på vänster sida skulle detta mitt handlande leda till åtskillig osäkerhet hos mina medtrafikanter hur skulle de tolka detta beteende: är jag berusad, sinnesförvirrad, mordisk etc? - och förmodligen skulle turen sluta med en
kollision. Högertrafikregeln gör det möjligt att ta för givet vilken sida av vägen som trafiken kommer att flyta på. En institution som högertrafik skapar säkerhet och låter oss slippa att
återkommande förhandla om eller chansa på vilken sida av vägen
som vi bör köra. På detta sätt spar institutionerna energi i det
sociala livet. De "ekonomiserar"vardagslivet och bildar en färdig
repertoar av interaktionsformer, med "färdigskrivna" roller för
deltagarna. Detta betyder dock inte att institutionerna alltid
behöver vara de, i en teknisk mening, mest funktionella eller
effektiva lösningarna i sociala situationer.
Institutionaliserade handlingar utgör typiska, situationsbestämda responser, och inte bara det, de är normala, socialt godkända och accepterade responser. Institutionaliserat handlande
är m a o legitimt, och enligt Douglas vilar deras legitimitet
ytterst på en analogi med naturen: institutionerna överlever
stadiet av att vara ömtåliga konventioner: de är grundade i
naturen och därför i förnuftet. Genom att vara naturaliserade är
de del av den universella ordningen och kan sålunda tjäna som
grundval för argument." (Douglas,a.a., s.52)
Institutionerna är sociala konstruktioner: Vi skapar dem
genom att använda dem. Slutar vi använda dem upphör de med
tiden att finnas till. Trots denna deras sociala karaktär tenderar
vi att ge dem en självklar ställning i det sociala livet. Vi tar dem
för givna och betraktar dem som naturliga fenomen. Så länge
andra använder dem kari vi också ta dem för givna. De finns där
vare sig vi vill eller ej. Därför hör institutionerna, trots deras
sociala karaktär, till vardagslivets mest solida och bärande element. De utgör en slagsvardagslivets "byggbitar",
Den definition av institutionsbegreppet som har presenterats här är en av många möjliga. Exempelvis betecknar Douglas
med institution en legitimerad social gruppering (Douglas a a.
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s.46) och Selznick ett visst slag av organisation (Selznick 1957). I
vardaglig mening betecknar begreppet vissa eller vissa slag av
organisationer. Man talar t ex om den företagsekonomiska institutionen eller om institutionella placerare på börsen. Inom
samhällsvetenskapen används begreppet av flera ämnen, och
institutionella teoribildningar finns inom bl a nationalekonomin
och statsvetenskapen (powell och DiMaggio 1991). Framförallt
hör dock begreppet hemma i den social-psykologiska och sociologiska teoribildningen. Trots, eller på grund av, att institutionsbegreppet är ett av sociologins grundbegrepp saknar det en
vedertagen definition. Den definition som jag har valt här
betonar institutionens typifiering och generaliserbarhet, och
passar därför väl in på den typ av sociala fenomen, t ex organisationsformer och utbytesformer, som jag vill täcka med begreppet.

Organisationer i ett institutionellt perspektiv
Organisationer är sociala konstruktioner som produceras och
förändras genom människors handlande. Organisationer är system av kollektivt handlande (Czarniawska-Joerges 1992). Kollektivt handlande förutsätter vissa gemensamma föreställningar om
vad organisationen och dess sammanhang är och borde vara.
Handlandet kan vara politiskt-strategiskt - dvs vara intentionellt - men det vägleds av föreställningar som är kollektiva och
ofta har samhällelig räckvidd Omf Jansson 1992). I ett institutionellt perspektiv påverkar omvärlden därför organisationerna
inte bara, eller ens främst, genom att allokera materiella resurser till eller från dem, utan framförallt genom att ideer och
föreställningar överförs från omvärlden till organisationerna.
Organisationer kan inte i ett modernt öppet samhälle utestänga
omvärldens ideer och föreställningar, utan dominerande sociala
ideer, normer och andra föreställningar genomtränger organisationerna. Ideernå och föreställningarna bärs av organisationernas
medlemmar och eftersom dessa också deltar i samhällslivet
utanför organisationerna blir de förmedlare av sociala ideer och
föreställningar in i dem. Organisationers förändringar är därför
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ofta tillämpningar av sociala föreställningar om hur organisationer bör se ut och fungera.
Organiserandets element utgörs till största delen av socialt
konstruerade, färdiggjorda "byggbltar" (Meyer och Rowan 1977):
ideer (som affärsmässighet och effektivitet), yrkesgrupper, organisatoriska strukturer och former, teknologier etc. Dessa underlättar organiserandet men kan inte sättas ihop hur som helst vilket begränsar förändringarnas möjligheter. Organiserandets
verklighet är därför ingen "tabula rasa" i vilken organisatörer
fritt kan agera, utan kan snarare liknas vid en spelplan där
många av reglerna är givna och där aktörer möter andra aktörer,
som ofta vill andra saker än de själva, vilket skapar konflikter.
Till reglerna hör den tillgängliga institutionella repertoaren av
organisationsformer. Fler former är individuellt tänkbara, men
dessa brukar falla under beteckningar som utopier, fantasterier,
galenskap m m. Bara de institutionella formerna är socialt tänkbara, dvs förståeliga och kända för många människor och därför
möjliga att diskutera, sprida och tillämpa. Jag ska i den återstående delen av detta kapitel utveckla en repertoar av sådana insti tu tionella organisationsformer.

En repertoar av institutionella
organisationsformer
Det moderna svenska samhället domineras av ett fåtal organisatoriska system. De har olika funktioner, men här kommer jag att
behandla dem som ekonomiska system. Med ekonomiska system
menar jag, i en grov definition, system som hanterar och ordnar
med människors försörjning. Den främsta anledningen till att jag
här väljer att tala om dessa organisatoriska system som ekonomiska system är att sparbankerna brukar betraktas som ekonomiska organisationer. Med valet av ett ekonomiskt perspektiv följer att jag betonar organisationers verksamheter, dvs deras producerande funktioner, och att jag använder utbytesformer som
ett kriterium för att klassificera organisatoriska system.
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Ett av det svenska samhällets stora ekonomiska system
brukar, med ett något oegentligt begrepp, oftast kallas den offentliga sektorn. En mer precis beteckning vore det politiskekonomiska systemet, eftersom det omfattar sådan verksamhet
där de politiska-administrativa enheterna - kommuner,
landsting, staten - är huvudmän. Men trots denna invändning
kommer jag, för att inte försvåra för läsaren med ytterligare ett
ovant begrepp, att i fortsättningen använda det vanligtvis brukade begreppet offentliga sektorn. Systemet innehåller två typer
av organisationer, med olika uppgifter. Den första är politiska
församlingar - riksdagen, landsting, kommunfullmäktige - i
vilka olika intressen och åsikter förs fram och debatteras. En av
de politiska församlingarnas viktigaste uppgifter är att fatta
beslut. De fattade besluten överlämnas därefter till förvaltningsorganisationer, vilkas uppgift är att verkställa och producera beslutade verksamheter och tjänster. Förvaltningarna är
handlingsorganisationer, till skillnad från de politiska församlingarna som är avspeglande, politiska organisationer (Brunsson

1986).
Det andra stora ekonomiska systemet kallas ibland, i kontrast till den offentliga sektorn, den privata sektorn. Långtifrån
alla organisatoriska aktörer i detta system är dock privata och en
bättre beteckning, som dessutom anger den dominerande utbytes typen, är därför det marknadsekonomiska systemet. Den viktigaste formella organisationsformen i det marknadsekonomiska
systemet är affärsföretaget. Företaget är en utpräglad handlingsorganisation, men de flesta större företag har även ett
beslutande organ - t ex en stämma - med en rudimentär avspeglande, politisk funktion.
Dock ryms inte all ekonomisk produktion och alla ekonomiska transaktioner inom dessa två ekonomiska system. Det
finns också en tredje typ av ekonomiskt system, som vi skulle
kunna kalla självhushållningssektorn, för att skilja den från
marknads- och politisk hushållning, eller det gemenskapsekonomiska systemet. Detta systems minsta enheter är hushållen.
Även andra, större eller mindre kollektiv kan vara av gemenskapsekonomisk art. Dessa kollektiv sammanfogas t ex av familje-, släktskaps-, vänskaps-, kamrat-, grannskapsband eller lik65
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nande band av genuin natur, eller av band som baseras på
gemensamma ideer och övertygelser (Sjöstrand 1985). Kollektiven kan vara mer eller mindre fast organiserade i olika slags
sammanslutningar. Den vanligaste formella organisationsformen
för ett sådant kollektiv är föreningen. Föreningar rymmer inom
sig såväl politiska, avspeglande delar - t ex medlemsmöte som handlande sådana.
De ekonomiska systemen har olika ursprung, men de kan
härledas historiskt till de ursprungliga utbytesformer som enligt
Polanyi har skapats och använts av människan för att hantera det
elementära ekonomiska imperativet: försörjningsproblemet. För
sin försörjning har människan varit beroende av naturen och av
sina medmänniskor. Detta kallar Polanyi ekonomins "substantiva" innebörd, och de tre historiska utbytesformerna är: ömsesidighet, återfördelning och marknadsutbyte C'reciprocity", "redistribution" och "market exchange", Polanyi 1968, s.xiv).
Det ursprungliga ömsesidiga utbytet består i de obligatoriska gåvor mellan släktingar och vänner som har spelat stor roll
hos många "naturfolk" som har studerats av antropologerna.
Malinowski's rapporterade "kula-handel" från Trobrianderna är
kanske det mest kända exemplet. Aterfördelning betecknar
obligatorisk betalning (inte nödvändigtvis i pengar) till
"...centrala politiska eller religiösa auktoriteter, som använder
intäkterna för sitt eget uppehälle, för att producera samhälleliga tjänster och som lager för fall av individuell eller samhällelig katastrof." (Dalton 1968). Återfördelning och ömsesidighet
bygger på sociala obligatorier och kan betecknas som socio-ekonomiska till skillnad från marknadsutbytet, som inte är uttryck
för något socialt obligatorium, och som därför verkar särskilt
"ekonomiskt", dvs oberoende av det sociala sammanhanget.
Historiskt är såväl återfördelningen som ömsesidigheten
mer ursprungliga utbytesformer än marknadsutbytet (polanyi
a a.). I traditionella samhällen, såväl jagande och nomadiseande
som jordbrukande, var återfördelning och ömsesidigt utbyte, till
skillnad från marknadsutbyte. nödvändiga, och det är inte förrän
i modern tid, under de senaste två hundra åren, som marknadsutbytet har blivit den viktigaste ekonomiska utbytesformen.
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Ett problem med det ömsesidiga, reciproka utbytet är
dock själva termen, eftersom den antyder att de övriga utbytesformerna inte är reciproka. I själva begreppet utbyte ligger dock
att något byts ut mot något annat. En gåva byts mot en annan
gåva, även om det sker med tidsförskjutning. Man betalar skatt
eller en medlemsavgift och erhåller en annan nyttighet i utbyte.
Eller man betalar pengar och får en vara i gengäld. Mig förefaller
det därför som om alla legitima utbytesformer måste grundas på
reciprocitetsprincipen. Man kan t o m hävda att alla utbytesformer är legitima just för att de är reciproka. (Detta betyder
naturligtvis inte att alla konkreta utbyten av alla inblandade
parter betraktas som rättvisa! Men om jag gör ett dåligt köp betyder det inte att jag därefter dömer ut alla marknadsutbyten
som till sin natur dåliga och orättvisa.) Man kan kontrastera
detta mot en annan form för överföring av resurser som också
har lång historia. Denna form brukar kallas stöld, plundring,
erövring m m. Den karaktäriseras av att en part ofrivilligt lämnar ifrån sig en resurs/nyttighet till en annan part utan något i
utbyte. Denna form för resursöverföring innehåller inget utbyte
och är i de flesta moderna samhällen, och kanske just därför,
illegitim. I fortsättningen kommer jag att använda begreppet
gåvogivande för att beteckna den utbytesform som Polanyi kallade reciprok, och jag kommer att tala om köp/försäljning synonymt med marknadsutbyte.
De moderna ekonomiska institutionerna kan direkt eller
indirekt härledas ur de ursprungliga utbytesformerna. Den
moderna marknaden kan direkt härledas från det ursprungliga
marknadsutbytet - man köper och säljer. På samma sätt kan
den offentliga sektorn ses som en variant på återfördelningsekonomin: Medborgarna betalar in skatter som sedan används
för att bekosta gemensamma verksamheter eller som åter fördelas. Men återfördelning är den dominerande utbytesformen i
alla formella organisationsformer, alltså även i företag och föreningar, och för den delen även i hushållen. Resurser samlas, och
styrs (allokeras) av ett centrum till de delar av organisationen
(eller hushållet) där de anses behövas.
Gåvogivandet återfinns i det moderna samhället i t ex
givandet av presenter och gåvor till släktingar, vänner och kam-
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rater på födelsedagar, där det har en rituell och obligatorisk
prägel. Vi har väl alla skrivit på insamlingslistor till en arbetskamrat som fyller jämna år och vet hur svårt det är att vägra
delta. Den ekonomiska betydelsen av sådan uppvaktning är väl
sällan särskilt stor, åtminstone inte i Sverige, men däremot kan
den sociala vara det. Uppvaktningen producerar och reproducerar sociala band. Gåvogivande som princip återfinns även i
många andra personliga utbyten, inte minst i familjelivet, men
de verkar inte spela någon viktig roll i de marknadsekonomiska
eller offentliga systemen. Däremot kan de tänkas ha viss betydelse i gemenskapsekonomiska system.
Till varje ekonomiskt system hör vissa organisatoriska aktörer. Med en organisatorisk aktör menas här en organisation som
agerar, dvs handlar, inom systemet. På marknaden agerar företag, i stat, kommun och landsting politiska församlingar (om
prat och beslut räknas som handlingar) och förvaltningar, och i
gemenskaper föreningar. Företag, föreningar och förvaltningar
utgör de ekonomiska systemens viktigaste former för handlande
formella organisationer. Dessa tre bildar den repertoar av organisationsformer som ekonomiska verksamheter i det moderna
samhället kan organiseras inom (jmf Sjöstrand 1985). De kännetecknas av olika funktionssätt eller handlingsmönster, och det är
dessa som jag i första hand tar fasta på i följande karaktäristiker
av idealtypiska, dvs renodlade och teoretiska modeller för företag, förvaltningar och föreningar.
Företaget är en organisation som omvandlar insatta resurser - arbetskraft, kapital, råvaror m m - till produkter som
går att sälja med vinst på en marknad. Vinsten, eller resultatet,
är skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader. Företaget startas av ägare, som satsar ett startkapital och utgör företagets huvudman. Ett företag som misslyckas med att skapa vinst
och förmera det egna kapitalet löper stor risk att läggas ner. Förmågan att producera vinst är därför ett kritiskt villkor för företagets fortlevnad.
Bestämmanderätten utgår från ägaren/ägarna, som i större
företag ofta delegerar bestämmandet till en anställd ledning.
Företaget rekryterar sina anställda på arbetsmarknaden och arbetsorganisationen baseras på en bestämd hierarkisk fördelning
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av skyldigheter och befogenheter till vilka är kopplade belöningar och sanktioner.
Kunderna betalar till företaget i utbyte mot dess produkter. Förhållandet mellan företaget och kunderna är affärs- eller
kalkylmässigt; om kunden är missnöjd med företagets produkter
är hon fri att byta till en annan leverantör. Kunden har (i princip) inga andra skyldigheter gentemot företaget än att betala för
köpta varor. Företagets intäkter är beroende av dess förmåga att
övertyga köpare om att köpa dess produkter.
Förvaltningen delar vissa karaktäristika med företaget.
Även förvaltningen rekryterar sin personal på arbetsmarknaden,
och förvaltningens arbetsorganisation är uppbyggd efter liknande hierarkiska principer som företagets. Men det finns också
viktiga skillnader. Förvaltningen producerar i allmänhet direkt
eller indirekt för medborgarna, men målet är inte att ge vinst,
utan snarare att utföra vissa uppgifter som huvudmannen - det
politiska organet, t ex riksdagen, regeringen, kommunstyrelsen
- har bestämt. Förhållandet mellan förvaltningen och medborgarna är obligatoriskt, men indirekt såtillvida att medborgarnas eventuella missnöje i princip bara kanaliseras i den politiska processen, via det politiska organet. Förvaltningens fortlevnad är beroende på dess förmåga att nöjaktigt utföra sina uppgifter och! eller på huvudmannens bedömning av uppgifternas
nödvändighet. Förvaltningens kritiska villkor, det som avgör dess
överlevnad, är därför dess politiska legitimitet.
Förvaltningen finansieras genom uttaxering av medborgarna. Eftersom förvaltningen producerar för medborgarna, men
får sina resurser - anslagen - från huvudmannen finns ingen
direkt koppling mellan intäkter och kostnader. Återfördelningsprincipen gäller och förvaltningen står utanför såväl varu- som
kapitalmarknaden. Kostnaderna bestäms av verksamheten produktionen - men intäkterna av budgetprocessen. Förvaltningens förmåga att utföra sina uppgifter är i allmänhet svår att
mäta. Produktionen kommer därför att i hög grad styras av procedurregler, dvs uppgifterna ska utföras på ett bestämt sätt - i
enlighet med lagar, förordningar, direktiv och andra regler för att bli rätt. Till förmågan att göra rätt kopplas belöningar
och sanktioner.
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Föreningen är baserad på en gemenskap av något slag, t ex
en ekonomisk, politisk, kulturell eller geografisk sådan, och är
ett uttryck för medlemmarnas gemensamma intressen. Ekonomiska föreningar kallas ofta kooperativ. Medlemskapet är i princip frivilligt, men är ibland sammankopplade med andra medlemskap eller sociala roller. (Det kan t ex vara mer eller mindre
obligatoriskt att delta i en vägsamfällighet om man äger en fastighet till vilken tillräde bara kan ske på den väg som sköts av
samfälligheten.) Föreningens huvudman är kollektivet av medlemmar, och normalt styrs föreningen demokratiskt enligt principen en röst per medlem. I föreningen producerar dessutom
medlemmarna kollektiva nyttigheter för sig själva. Detta är en
viktig skillnad gentemot företag och politiska organisationer.
Dessasverksamhet är inriktad på kunder respektive medborgare
som står utanför organisationen. Föreningen införlivar sina
medlemmar i organisationen. Medlemmarna är dessutom föreningens viktigaste resurs - utan medlemmar upphör föreningen. Förmåga att reproducera medlemskapet är därför föreningens grundläggande överlevnadsvillkor (Stryjan 1987). Med
medlemskapet följer ett visst obligatorium i form av bestämda
rättigheter och skyldigheter, och mellan medlemmarna finns
ofta idemässiga och känslomässiga band, som bidrar till att ge
föreningen en viss stabilitet sålänge som denna gemenskap existerar.
Detta förhållande mellan medlemmen och föreningen skiljer sig starkt från förhållandet mellan kunden och företaget.
Stryjan (a.a.) har lånat några begrepp från Hirschman för att beteckna förhållningssättet hos individer i förhållande till organisationer. Om relationen är svag, anonym, instrumentell kan
individen reagera med exit, dvs överge organisationen, eller
med voice, protestera mot den. Det förra är en mer passiv reaktion än det senare. Exit-beteende är vanligt på marknaden; en
kund köper inte den vara han! hon inte vill ha. Exit är att rösta
med fötterna. Voice är t ex det normala i politiska val; väljaren!
medborgaren ger genom sitt val uttryck för missnöje och förnöjsamhet gentemot de politiska partierna. Om relationen mellan
individen och organisationen är starkare har individen två förhållningssätt: aktivt deltagande (Stryjan använder Hirschmans
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engelska begrepp "involvement") eller lojalitet. Det senare anger
en bundenhet eller trohet mot organisationen, men innebär
även att individen avstår från att försöka påverka den. Båda
dessa beteenden är mer utmärkande för den institutionella roll
vi kallar medlem än för den vi kallar kund eller väljare.
Det bör dock påpekas att medlemskap inte enbart finns i
föreningar. Exempelvis uppfattar sig ofta anställda i alla slags
organisationer som medlemmar i sin organisation och är ofta
lojala mot den. För de anställda bildar organisationen en gemenskap med ett informellt medlemskap. Ibland formaliseras sådana
gemenskaper i olika personalföreningar.
De tre ovannämnda organisationsformerna är idealtyper.
Deras kategorier är renodlade och konsistenta, till skillnad från
empiriska organisationer som ofta är blandade och inkensistenta. De tre formerna kan även betraktas som överordnade
institutioner - inom var och en ryms flera och mer specifika
varianter, t ex aktiebolag, handelsbolag, ämbetsverk, affärsverk,
ekonomiska föreningar (kooperativ), ideella föreningar, byalag,
kommunala förvaltningar etc.
Under de senaste två seklerna har individen framträtt, och
i hög grad ersatt kollektiva enheter eller Gud, som det centrum
kring vilket den ekonomiska verksamheten rör sig, och vars
nytta, välfärd eller andra intressen de ekonomiska aktiviteterna
ytterst ska gagna (Boli 1989, Perrow 1986). I de olika ekonomiska
systemen är det olika slag av individer som intar den centrala
rollen. Verksamheten i den offentliga sektorn är inriktad mot
medborgarna. Det är dessas nytta och välfärd som organisationerna i systemet antas ha som yttersta mål att gagna. I det
marknadsekonomiska systemet kan företagen vara såväl producenter som konsumenter, men till syvende og sidst är deras
uppgift att producera för individuella kunder. Dessa utgör den
sista länken i kedjan av resursomvandlingar, de är systemets
slutkonsumenter. I gemenskapsekonomiska system är individerna medlemmar. Det är som sådana de deltar i beslutsfattande
och produktion, och det är medlemmarnas intressen som ska
gagnas av systemets aktiviteter. Den roll som olika systems centrala individ uppträder i kommer att tjäna som ytterligare ett
kriterium för att klassificera organisatoriska system.
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De beskrivna ekonomiska systemen återges nedan i figur 1.
Enligt figuren definieras systemen med hjälp av fem kategorier:
utbytesform, form för formell organisation, huvudman kritiskt
villkor och det slags individ - den roll - vars nytta och välfärd
organisationen antas var inriktad på att gynna.
Ekonomiska
systern

Offentlig
sektor

Marknadsekonomi

Gemenskapsekonomi

Utbytesform

Återfördelning

Köp/försäljning
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Gåvogivande

Organisationsform

Förvaltning
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poltiska
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Kollektiv av
medlemmar

Kritiskt
villkor: Förmåga att
(åter)skapa

Politisk
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Medlemmar

Figur 1. Ekonomiska system, deras organisationsformer och andra
karaktäristika.
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KAPITEL

S

Vad för slags organisationer
är sparbankerna?
Syftet med detta kapitel är att beskriva vissa av de förändringar
som sparbankerna har genomgått sedan grundarperioden och att
kategorisera olika sparbankstyper. inkl. de tidiga sparbankerna,
med hjälp av det schema som utvecklades i föregående kapitel.
Kapitlet börjar med en kort historisk återblick, som sedan ligger
till grund för en karaktäristik av den traditionella sparbanksmodellen i termer av institutionell organisationsform. Därefter
görs en karaktäristik i samma termer av de två sparbanker som
presenterades i inledningskapitlet: den moderna regionssparbanken (provinssparbanken) och den omoderna landsbygdssparbanken (Ortby sparbank). Denna karaktäristik bygger på beskrivningarna och jämförelserna i kapitel l.

Sparbankernas tidiga historia
Den period som detta avsnitt behandlar är åren 1820-1950.
Det är en lång tid, som innebar omvälvande sociala, ekonomiska
och politiska förändringar i Sverige och likaså stora förändringar
för sparbankerna. Perioden börjar med att den första sparbanken
i Sverige bildas och den slutar när sparbankerna har blivit samhällsekonomiskt viktiga bankinrättningar med en samlad andel
av det totala banksparandet på nära 400A>. Trots stora förändringar finns det en stark kontinuitet i verksamheten: Sparbankerna ska främja sparandet bland folket! Det är sparbankernas
stora uppgift i samhällsbygget som kvarstår under hela denna
period.
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De första sparbankerna grundades i början av 1800-talet.
Det skedde under en omvälvande tid då det gamla ståndssamhället höll på att avlösas aven nytt modernare samhälle med nya
sociala och ekonomiska kategorier. Fattigdom och nöd var inga
nya företeelser men det var först vid denna tid som de började
upptäckas som sociala problem (Boli 1989). Bland delar av borgerskapet växte en filantropisk strömning fram vars budskap var
att de fattiga delarna av befolkning måste hjälpas. Det är mot
denna bakgrund de första sparbankerna ska ses - som konkreta
uttryck för sin tids filantropi, och de har ibland beskrivits som
en slags välgörenhetsinrättningar (Hessling 1990:15-16,
Körberg 1990:13). Genom uppfostran till sparsamhet skulle
småfolket förmås att bygga upp en materiell trygghet inför
dåliga tider. Ideen att bilda sparbanker kom närmast från
Skottland, där den allra första sparbanken anses ha bildats i
Ruthwell 1810. Hjälpkassor hade funnits tidigare. Det nya med
sparbanken var att vem som helst kunde sätta in hur små belopp
som helst och sedan ta ut dem vid behov.
Exemplet från Ruthwell spreds snabbt i Europa. I Sverige
bildades de första sparbankerna i de större städerna. Allra först
var Göteborg 1820, där en inflyttad tysk köpman, Eduard
Ludendorff, var initiativtagare, och bland övriga grundare återfanns landshövdingen, biskopen och flera framstående borgare.
Göteborgs sparbanks reglemente blev mönsterbildande i flera
avseenden, bl a bestämdes att till sparbankens direktion skulle
väljas "män av allmänt erkänd redlighet, välvilja och förmögenhet" (Ur reglementet, efter Hessling 1990: 21). Detta stod emot
ett tidigare förslag enligt 'vilket hälften av legamöterna skulle
utses av Kungl. Maj:t. Med Göteborgsrnodellen blev sparbankerna lokala, självständiga bankinstitut. Statens 'intresse visade
sig dock i att landshövdingarna blev ålagda att i sina femårsberättelser rapportera om sparbankerna och deras utveckling.
Landshövdingarna fick därigenom motiv för att aktivera sig i
bildandet av nya sparbanker. Aren 1820-1833 bildades 30 sparbanker i svenska städer. Vid slutet av denna period bildades
Sveriges första affärsbank, Skånska Privatbanken i Ystad, år
1831, och därefter utvecklades affärsbanker och sparbanker parallellt i Sverige.
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Sparbankerna var sparinrättningar och syftet var att lösa
fattigvårdsproblemet genom att uppfostra de mindre bemedlade delarna av befolkningen till sparsamhet. För att betona
denna inriktning på gemene man infördes regler som angav övre
gränser för insättningar. I början låg gränsen på 200 kronor, men
höjdes sedan successivt och fastställdes i 1923 års sparbankslag
till 30000 kronor. Trots detta dröjde det länge innan "de mindre bemedlade" kom att utgöra en större del av sparbankernas
insättare. År 1860 då det totala antalet insättare var ca ISO 000,
beräknades hälften av dessa tillhöra arbetarklassen [Hessling a.a.
s.24), och det var inte förrän på lS70-talet som man kan tala om
ett mer utbrett och allmänt sparande [Körberg a.a., s.14). De
framgångsrikaste sparbankerna fanns i export- och residensstäder, där insättarna dominerades av handelsmän, bönder, hantverkare och ståndspersoner. Detta förhållande avspeglades också
i den första sparbankslagen lS92, enligt vilken sparbankerna
skulle ta emot sparande från allmänheten, inte bara från de
mindre bemedlade. Därmed kan man säga att välgörenhetsideen
hade upphört. Välgörenhetsinrättningen hade definitivt ersatts
aven sparinrättning. Fortfarande var kreditgivningen underordnad sparandet. Det gällde att placera medlen så att en stadig
och långsiktig förräntning kunde säkras. Merparten av kreditgivningen bestod därför av intecknings- och borgenslån.
Grundarna donerade ett mindre startkapital och utgjorde i
allmänhet sparbankens första huvudmän och funktionärer. I de
flesta sparbanker stadgades att huvudmännen själva kunde utse
nya huvudmän, ibland tillsammans med olika korporationer,
t ex kommunalfullmäktige eller hushållningssällskapet. Inte fö,.
rän med 1955 års sparbankslag bestämdes ett gemensamt valförfarande för samtliga sparbanker. Enligt detta skulle kommunen
utse hälften av huvudmännen, som i sin tur genom självkomplettering skulle utse den andra hälften.
Till landsbygden kom sparbankerna senare på lSOD-talet
och fyllde en något annorlunda funktion. Lantbruket hade ett
stort behov av krediter, och kreditgivningen blev en viktig uppgift för lantsparbankerna vid sidan av sparandet. Särskilt i Skåne,
Småland och på Gotland bildades, ofta på hushållningssällskapens initiativ, en mängd mindre härads- eller sockensparbanker.
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Dessa sparbanker blev framförallt jordbruksbanker. Under
perioden 1865-1885 var nybildningen explosionsartad. Då bildades närmare 200 sockensparbanker. En ytterligare sparbankstyp uppstod 1847 då länssparbanker bildades i Skaraborgs och
Jämtlands län, och några år senare även i Norrbotten och
Kopparberg. Ytterligare länssparbanker bildades med tiden.
Initiativtagare var länstyrelsen. och utmärkande för länssparbankerna var ett nät av filialer. I län med länssparbanker bildades inte alls så många små sparbanker, som i de län som saknade
sådana. Sydsverige, särskilt Skåne och Småland, blev mycket
sparbankstäta landsdelar, medan det var mycket glesare mellan
sparbankerna i Nordsverige.
Som vi ser i figuren nedan steg antalet sparbanker snabbt
under den senare delen av 18<X>-talet och början av 1900-talet.
Det största antalet nåddes år 1928 då det fanns 498 sparbanker i
Sverige. Därefter sjönk antalet långsamt och år 1950 fanns det
450 sparbanker i landet.
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1860
151

1880 1900
341 388

1920
485

1940
472
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450

Figur2. Antalet sparbanker i Sverige 1820-1950 (KäIla: Körberg a.a.)

Ursprungligen hade de flesta sparbanker hållit öppet en eller ett
par gånger i veckan i en lånad lokal, t ex hos någon av grundarna
eller i kommunalhuset. Men sparbankerna var framgångsrika.
Deras verksamhet växte och lämnade ett visst överskott, varigenom sparbankerna så småningom kunde införskaffa egna kontersbyggnader. Den växande verksamheten ledde även till att
personal anställdes för att motta insättningar och sköta den
löpande redovisningen. Denna utveckling skedde först i de
större stads- och länssparbankerna på 1800-talet och spred sig
sedan under 1900-talet även till de flesta lantsparbanker.
Med 1892 års sparbankslag kan man säga att sparbanken
definitivt var etablerad som en egen typ av bankinstitut, och
gränsen drogs tydligt mot affärsbankerna. Affärsbankernas verksamhet inriktades på företagen och deras behov av att få kredi-
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ter och av att kunna placera överskottsmedel. Sparbankerna å
andra sidan skulle samla upp folkets besparingar och förränta
dessa på säkert sätt, med följd att sparbankernas krediter i
huvudsak finansierade bostads- och fastighetsbyggande samt
investeringar i jordbruket. Alla sparbanker reglerades juridiskt
av samma lag, men mellan stads-, läns- och lantsparbanker fanns
betydande skillnader i volymmässig och geografisk omfattning
och i verksamhetsinriktning.
Efter de första decenniernas idealistiska entusiasm följde
en lång period som Hessling kallar "grundandets och förvaltåndets tid". Nya sparbanker bildades och verksamheten fick
bestämda former. Svenska sparbanksföreningen hade bildats år
1900, men det var egentligen inte förrän fram på 2D-talet som
den blev av stor betydelse för sparbankernas utveckling. Ar
1925 bildade Sparbanksföreningen en avdelning för sparpropaganda och därmed startar en ny period i sparbankernas historia
som Hessling kallar "missionerandets tid". Ansvarig för den nya
avdelningen var J H Jönsson, som vid denna tid var chef för
Oppunda härads sparbank i Katrineholm. Avdelningen för sparpropaganda satte igång en intensiv upplysnings- och propagandakampanj om och för sparande, som väckte både uppslutning
och motstånd bland sparbanksfolk.
Jönssons och avdelningens - från 1943 Sparfrämjandet Förlagsaktiebolag - åtgärdsprogram omfattade åtta punkter:
1. Gåvoböcker till nyfödda
2. Skolsparröre1se och ekonomisk fostran
3. Hemsparröre1se
4. Sparklubbsrörelse och sparverksamhetbland ungdom
5. Sparverksamhet bland vuxna
6. Skattesparkassor ("Ekonomitjänstj.
7. Annonsering och annan sparbanksrek1am.
8. Förbättring av sparbankensservice.
(Hessling a.a, s.77)

Jag ska inte här fördjupa mig i dessa punkter, utan bara konstatera att de under de närmaste decennierna fick stort genomslag
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i sparbankernas verksamhet. På alla punkter sattes mer eller
mindre betydande sparfrämjande verksamheter igång, varav
vissa direkt eller indirekt finns kvar än idag. I det tidiga 1900talets folkbildaranda uttrycktes ideen om att befrämja sparsamhet i en intensiv och framgångsrik "missionsverksamhet". Ett
nytt inslag i periodens sparande var att de enskilda spararna
upprättade ett avtal om sparande med sparbanken. Sparandet
planlades och organiserades. Missionen var heller inte bara
utåtriktad, utan det gällde i hög grad även att föra ut ny kunskap till sparbankernas huvudmän, styrelser och anställda och
att förändra inställningar och attityder bland dem. I detta syfte
blev såväl den skriftliga propagandan som den muntliga, som utfördes av propagandaavdelningens/Sparfrämjandets konsulenter
och andra anställda på möten, föredrag och kurser viktiga. Sparbanksföreningen blev en viktig plattform för modernt sinnade
sparbanksmän som t ex J H Jönsson när de skulle föra ut sina
ideer till de svenska sparbankerna. Sparfrämjandet tid förefaller
ha nått sin kulmen under 40- och 5D-talen för att sedan klinga
ut under 6O-talet.
Från allra första början var sparbankerna de enda egentliga
bankinstituten. När sedan affärsbanker bildades uppstod en arbetsdelning mellan dem och sparbankerna. De sysslade med
olika verksamheter och konkurrensen dem emellan var i allmänhet mycket svag. I stället kunde ett visst samarbete förekomma.
Det hände att sparbanker placerade överskottskapital på räkning
i affärsbanker, och tjänstemän i affärsbanker kunde sitta i sparbankers styrelser. Affärsbankerna fick allvarliga problem i samband med 2D-talet deflationskris (Larsson och Lindgren 1990)
och senare i samband med depressionen på 3D-talet och förlorade inlåningsandelar under denna period (NygrenI985). Deras
andel av den totala bankinlåningen sjönk under perioden 192030 från 72.6 till 52.6%, och därefter ytterligare till 43.3% 1950
(Körberg a.a. s.50). I början av 5D-talet blev dock affärsbankerna
mer aktiva. Med det ökade välståndet blev gemene man en intressantare kundgrupp för affärsbankerna, och t ex försökte
Handelsbanken i en kampanj profilera sig som en folkets bank.
Det mest expansiva bankinstitutet under perioden 19201950 var Postsparbanken, som riktade sig till samma delar av be-
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folkningen som sparbankerna. Postsparbanken hade bildats
redan 1883, men riktigt framgångsrikbörjade den inte bli förrän
på 1920-talet. Särskilt framgångsrik blev den där sparbanker
saknades. Så var det allmänt i glesbygder och i stora delar av
Norrland. Mellan 1920 och 1950 ökade dess andel av den totala
bankinlåningen från 1.2 till 17.5%. Ett ytterligare bankinstitut
var jordbrukskassorna, som hade bildats 1916. Men ännu 1950
hade de bara 2.()OAI av inlåningen (Siffrorna är hämtade från Körberg a.a.).
Perioden 1920-1950 var en tid av stora framgångar för
sparbankerna. Under perioden ökade sparbankerna sin andel av
den totala bankinlåningen från 26.2 till 37.2%. De stora vinsterna gjordes under 20-talet och en topp nåddes under 30-talets inledning då sparbankerna hade en inlåningsandel som översteg 40%. Främsta anledningen var enligt Nygren att sparbankerna under denna period kunde hålla högre inlåningsränta än
affärsbankerna (Nygren a.a.). Det är väl heller inte otänkbart att
sparbankernas intensiva sparpropaganda gav resultat i form av
inlåningsandelar.
Ett problem med de uppgifter om bankinlåningen som jag
har redovisat här är att de inte skiljer på inlåning från hushåll
och företag. Ur dessa uppgifter kan vi inte veta om de kraftiga
svängningarna i inlåningsandelar beror på en förändrad sammansättning av den totala bankinlåningen, i vilken hushållens andel
ökade. En sådan utveckling antyds av det faktum att de två
bankinstitut som helt var inriktade på att samla upp hushållsparandet, sparbankerna och postsparbanken, var de som mest
ökade sina andelar av inlåningen under perioden.
Efter Hessling kan sparbankernas tidiga historia indelas i
två perioder: Grundarperioden 1820-1920 och sparfrämjandets
period 1920-1950. Under grundarperioden bildades praktiskt
taget alla svenska sparbanker. Sparbanken etablerades som organisationstyp och vi fick den indelning i stads-, lant- och länssparbanker som sedan varade fram till dess sparbankerna började fusionera under 1960-talet. Under sparfrämjandets period
började sparbankerna för första gången uppträda som en gemensam rörelse med ett gemensamt centrum.
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Trots de förändringar som skedde under hela perioden
1820-1950 kunde verksamhetsideen behållas i stort sett intakt.
Sparbanken främsta uppgift var att främja sparande, till spararnas nytta men också till samhällets. Sparbanken vände sig till
lokala sparare och erbjöd dessa att spara pengar i banken, och, i
vissa fall och till vissa ändamål, att låna i den. Sparbanken styrdes av huvudmän, som visserligen var ett slags patriarkaliskt
brödraskap, men som indirekt representerade spararna. Ideen
kan även sammanfattas med sparbankslagens första paragraf: "En
sparbank har till ändamål att utan rätt för dess stiftare eller
andra njuta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen,
befordra sparsamhet genom att driva bankverksamhet... En sparbanks rörelse skall avse främst ett visst givet verksamhetsområde." (1955 års sparbankslag ). Här uttrycks kort kärnan i den
traditionella sparbanksideen: Sparfrämjande, lokalt begränsad
verksamhet samt avsaknad av vinstintresse, förutom det som betingas av spararnas behov av säkerhet.

Sparbanken som organisationsform
Den traditionella sparbanksmodellen
Det har hävdats, som vi sett ovan, att de ursprungliga sparbankerna var välgörenhetsorganisationer, som skulle lösa fattigvårdsproblemet. Men detta är en diskutabel karaktäristik. Om
välgörenhet består i att relativt rikare människor skänker pengar
eller annat av värde till fattigare bestod välgörenheten i sparbankernas fall i att grundarna skänkte ett grundkapital. Därefter
fungerade sparbanken snarare som en självhjälpsorganisation.
Spararna sparade åt sig själva, men genom att många sparade i
samma kassa kunde ett större kapital samlas ihop och lånas ut
mot ränta. Eftersom varje sparares andel av det hopsamlade
kapitalet var liten kunde den tas ut utan alltför stort besvär i
den stund spararen behövde sitt sparkapital. Förhållandet mellan sparare och bank var frivilligt, spararen kunde närsomhelst
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träda i eller ur förbindelse med banken. Sparbanken var ett
exempel på hur ett frivilligt gemensamt handlande kunde vara
till nytta för var och en som deltog.
Det fanns emellertid ett annat drag i sparbankernas organisation som påminner om välgörenhetsorganisationer. Det gäller kontrollen över sparbanken och har samband med den sociala
hierarkin. Traditionell välgörenhet innebär ofta att människor i
överheten av moralisk-etiska skäl hjälper människor i menigheten, oftast i former som inte ifrågasätter eller hotar samhällets
sociala, politiska eller ekonomiska struktur. I denna mening var
sparbankerna välgörenhetsorganisationer. Det ursprungliga syftet var att verksamheten skulle bedrivas bland menigheten, men
kontrollen över organisationen förbehölls grundarna och senare,
genom det speciella valförfarandet, män som dessa utsåg och
som tenderade att komma från samma sociala skikt som grundarna. (Kvinnor var, och har förblivit, sällsynta i huvudmannaförsamlingar och styrelser). Som påpekades ovan var det dock
svårt att uppnå syftet. Under lång tid och i de flesta sparbanker
kom majoriteten av spararna från samma sociala skikt som grundarna. För samhällets överhet kan vi därför tala om sparbankerna
som egentliga självhjälpsorganisationer. Samma sak kan sägas om
lantsparbankerna, som i ännu högre grad än stadssparbankerna
användes som spar- och kreditinrättning av samma sociala skikt
- jordbrukarna - som startade och kontrollerade dem.
Under "sparfrämjandets tid", som har en tydlig början 1925
med startandet av avdelningen för sparpropaganda i Svenska
sparbanksföreningen och ett diffust slut på 60-talet, kan man
tala om sparbankerna som folkbanker, med en andel av den
totala bankinlåningen på över 35% och en ännu högre andel av
hushållssparandet. Ett viktigt nytt inslag var det planerade och
organiserade sparandet som innebar att spararen och sparbanken träffade ett avtal som förstärkte bandet dem emellan.
Den patriarkala eller förmyndaraktiga kontrollstrukturen
bibehölls, men genom att den praktiska verksamheten i allt
högre grad övertogs aven tjänstemannaorganisation, gled en del
av kontrollen över till denna grupp. Särskilt de högre
tjänstemännen, direktörerna, fick stort inflytande i de flesta
sparbanker.
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Under större delen av den tid vi här talar om var sparbankerna inga affärsföretag. De verkade inte på någon marknad, de
hade egentligen ingen konkurrens (och föreställde sig ingen), de
saknade kunder (spararna var sparare, inte kunder), och de hade
inget större vinstintresse och inte heller något större intresse av
att expandera. De var heller inga förvaltningsorganisationer.
Det hade från början förekommit förslag om att knyta dem nära
staten, och landshövdingar, präster och andra statliga företrädare deltog ofta som grundare och styresmän i sparbankerna,
men de svenska sparbankerna blev, efter mönstret från Göteborg, lokala inrättningar, utan central ledning. Ett centralt
organ, Svenska sparbanksföreningen, uppstod inte förrän år
1900, och en viktigare roll fick den inte förrän på 2o-talet. Men
Sparbanksföreningen förblev en frivillig förening, där medlemsbankerna deltog mer eller mindre efter behag.
Juridiskt kan sparbanken närmast betecknas som en stiftelse. Organisatoriskt kan den mer betecknas som en slags föreningsorganisation. Dels hade den den ideologiska,missionerande
prägel som utmärker många moderna föreningar [jmf Sjöstrand
1985) och dels baserades den, i likhet med de flesta kooperativa
organisationer, på en lokal gemenskap och på en grupps - spararnas - gemensamma materiella intresse. Tydligast var det
kooperativa inslaget i lantsparbankerna där det gemensamma
intresset gällde såväl sparandet som möjligheten att erhålla
krediter till låg ränta. Mottot var: "Sparbanken ger högsta och
tar lägsta ränta". I stadssparbankerna innebar den patriarkala
styrningen en förmodern, icke-demokratisk rest, men sparbankens gemensamma funktion fanns likväl. Uppkomsten aven stor
grupp av anställda tjänstemän innebar med tiden att även andra
intressen infördes i sparbankerna, men under den aktuella
perioden förändrade detta förhållande inte organisationstypen.
Införandet av sparavtal mellan sparare och bank innebar dessutom att sparbankernas föreningskaraktär stärktes emedan förhållandet mellan sparare och bank delvis fick den obligatoriska
karaktär som utmärker förhållandet mellan medlem och förening. Stadssparbankernas kreditverksamhet hade dock en lite
annorlunda karaktär. Här uppstod tidigt ett visst konkurrensförhållande, där såväl affärsbanker, sparbanker och hypoteks-
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institut gav lån mot fastighetsinteckning. Utlåningen fick aldrig
samma idealistiska och moraliserande innebörd som inlåningen.
Den handlade mer om att säkra avkastningen och var mer
affärsmässig till sin karaktär. Stadssparbankerna hade därför en
dubbel karaktär, där dock föreningens logik dominerade. Stadssparbanken var en föreningsliknande organisation som gjorde affärer med låntagare.

Den gammaldags lantsparbanken
Ortby sparbank som beskrevs i kapitel 1 anknyter nära till den
traditionella sparbanksmodellen. Dess verksamhet är inriktad på
lokalbefolkningen. De normer och regler som styr verksamheten
bygger på gemensamma lokala intressen och handlar om att
främja lokalbefolkningens ekonomiskaintressen. Sparbanken gör
detta genom att producera ekonomisk service, i form av kapitalförvaltning och kreditgivning. Men det är också tydligt att sparbanken, som en av de få återstående lokala ekonomiska inrättningarna har betydelse för bygdens sociala sammanhållning.
Formellt styrs den lilla gammaldags sparbanken genom en
indirekt demokrati, där huvudmän och styrelseledamöter indirekt representerar bankens sparare och låntagare. Demokratin
förstärks informellt genom de personliga banden mellan styrelseledamöterna och kontoinnehavarna. Organisationen är mycket
enkel, med en svagt utvecklad specialisering.
Grundvillkoret för den gammaldags sparbankens fortlevnad är som nämnts "dess förmåga att bibehålla det nära förhållandet till bygden och människorna i den. Om sparbanken inte
längre kan rekrytera sparare och funktionärer kan den inte
längre existera.Tovan, kap.L) Det är reproduktionen av den
lokala förankringen som är den gammaldags lantsparbankens
överlevnadsvillkor.
Den gammaldags sparbanken liknar i de flesta avseenden
den idealtypiska föreningen. Lokalbefolkningen utgör den
gemenskap vars intressen sparbanken försöker tillvarata i sin
verksamhet. Eftersom de flesta av socknens invånare har konto i
sparbanken kan kontoinnehavet betraktas som ett slags medlem-
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skap. Visserligen utses inte huvudmän och styrelse av kontoinnehavarna, men de utses bland dem. Den gammaldags sparbankens kritiska resurser utgörs inte av ekonomiska parametrar
som vinst, utan av funktionärernas engagemang och av kontoinnehavarnas vilja att förbli banken trogen. Den gammaldags
sparbanken ingår i ett gemenskapsekonomiskt system där bygden är basen.

Den moderna regionssparbanken
Den moderna sparbanken, som den representeras i kapitel lav
Provinssparbanken, skiljer sig starkt från den traditionella sparbanksmodellen. Den verkar i ett marknadsekonomiskt system
och måste därför vara marknadsorienterad. Den måste vara
beredd att konkurrera om kunderna med andra bankföretag.
Kunderna har inga skyldigheter att vara lojal gentemot sparbanken, utan de är i princip illojala och kan byta bank om det verkar
förmånligt. För att kunna konkurrera om kunderna krävs resurser, och därför måste den moderna sparbanken, precis som andra
banker, ha god lönsamhet i sin rörelse.
Den moderna sparbankens organisation är en komplex
hierarki med en högt utvecklad arbetsdelning. Fotfolket, kassapersonalen, har en bred allmänkompetens med betydande befogenheter. Samtidigt har produktdifferentieringen gett upphov
till ett stort antal specialisttjänster med hög status. Affärer och
affärsmässighet har blivit nyckelbegrepp, och i dessa begrepp
inkluderas sådana saker som kostnadseffektiva produktionsprocesser, en orientering mot och anpassning till marknaden och
konkurrenterna, utbyggnad av produktsortimentet, tillväxt och
en ökad betoning av lönsamheten.
Med organisationens tillväxt har inflytande och makt alltmer glidit över från huvudmän och styrelse till den verkställande ledningen. Likaså har tjänstemännen givits betydande
beslutsbefogenher i t ex kreditärenden, och den moderna sparbanken skulle med visst berättigande kunna beskrivas som ett
personalförvaltat företag, där personalen och i synnerhet led-
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ningen har det dominerande inflytandet över verksamhetens
inriktning.
Historiskt är förtroendemannaorganisationen bärare av
sparbankens traditionella ideer: lokal förankring och sparfrämjande, och med ett underordnat vinstintresse. Men med moderniseringen och professionaliseringen - som bärs upp av de
professionella tjänstemännen - har förtroendemannaorganisationen försvagats och hamnat i en ideologisk kris. Förtroendemännen i den moderna sparbanken kläms mellan de traditionella och de professionella normerna, som ju delvis är motsägande: Lokal förankring och orientering mot en mer anonym
regional (mass)marknad, hjälpsamhet och kostnadseffektivitet
etc. Motsägelserna kan lösas på olika sätt. Ett sätt att lösa motsägelserna är att i ord förneka dem. Man kan t.ex. besluta om att
lägga ner ett olönsamt kontor på landsbygden samtidigt som
man i ord försöker förringa nedläggningens praktiska betydelse.
Den formella styrelseformen och huvudmannaskapet minner
fortfarande om föreningen av sparare. Men när kontoinnehavarna definieras som kunder hamnar de utanför organisationens
gränser och tappar legitim rätt till demokratiskt inflytande.
Därigenom blir förtroendemännens position ytterligare försvagad: Vem och vilka intressen representerar de egentligen Ofr
Wolff och Forssell a.a.) ?
Den moderna sparbanken är en tudelad organisation, vars
ena del, den formella styrorganisationen, fortfarande är densamma som den traditionella sparbankens, och den liknar därför
föreningsformen. Den andra delen, bankverksamheten. som
dominerar organisationen är i de flesta avseenden däremot ett
"normalt" företag.
Karaktäristikerna av den gammaldags respektive den moderna
sparbankens organisationsformer sammanfattas i figur 3 på nästa
sida, och jämförs där med de idealtypiska institutionella organisationsformer som presenterades i kap. 4.
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Figur. 3. Den moderna ochgammaldags sparbankstypen jämförd med
(ideahyperna) företag ochförening.

Den moderna sparbanken liknar i alla avseenden utom vad gäller
huvudmannaskapet företagsformen, medan den gammaldags
sparbanken i de flesta avseenden mer liknar föreningen än företaget.
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KAPITEL

6

Från sparfrämjande till
bankföretag
Läsaren känner nu företagiseringens förhistoria när det gäller
sparbankerna. Med detta i minnet blir uppgiften i de följande
fyra kapitlen att beskriva den organisatoriska omvandlingen från
en föreningslik till en företagslik organisationsform. I enlighet
med metoddiskussionen i kapitel 3 kommer beskrivningen framförallt att inriktas på att identifiera reformatörerna, att presentera deras ideer om sparbankernas situation och uppgifter, samt
att beskriva de förändringar som skedde.
19sD-talet innebar att Sverige trädde in i en ny epok. Ekonomin blomstrade och välfärdssamhället skapades i en lång högkonjunktur som varade till slutet av 7D-talet. I sparbanksrörelsen trängde nya ideer in, som på 6D-talet började omsättas i stor
skala i verksamheten. Med den nya banklagstiftningen 1969, som
rörelsemässigt likställde alla slags bankinstitut, kodifierades och
legitimerades inträffade och pågående förändringar och betingades de fortsatta. Moderniseringen av sparbankerna hade många
sidor. Nya produkter och tjänster infördes, såväl i inlånings- och
utlåningsverksamheten som i sidoverksamheter såsom notariat
och juridisk rådgivning, ny teknologi knuten till datorisering
införskaffades, personalen utbildades och gavs ökade befogenheter och specialister anställdes. Från 6O-talet ägde också ett stort
antal sparbanksfusioner rum.
Vid SO-talets början stod sparbankernas sparfrämjande
verksamhet på sin höjdpunkt. Men under SD-talet börjar de affärsmässiga aspekterna på sparbankernas verksamhet betonas
alltmer, och tjugo år senare kunde åtminstone alla större sparbanker betecknas som moderna bankföretag. Som företag var de
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dock fortfarande små. Först ytterligare tjugo år senare, år 1991,
då sparbankerna bildade Sparbanksgruppen fullbordades omvandlingen till ett modernt storföretag.
Jag ska i detta kapitel behandla övergången till en mer
affärsmässig bankverksamhet. Tidsmässigt behandlar detta
avsnitt omvandlingens två första årtionden, 50- och SO-talen.
Avsnittet börjar med att en grupp viktiga reformatörer presenteras.

Reformatörerna
Från 1951 och långt in på SO-talet samlades en grupp yngre
sparbankschefer årligen till konferens i Saltsjöbaden. Konferenserna leddes av Sven G Svenson, historiker från Uppsala, som
1951 hade blivit ny chef för Sparfrämjandet. Här samlades man
och diskuterade sparbankernas verksamhet, och många av de
förändringar som sedan följde, särskilt på 6D-talet, hade förberetts genom diskussioner bland "Saltsjöbadspojkarna", som Hessling kallar dem (a.a.s. 211). En gemensam grundide för deltagarna var att sparbankerna måste delta i och anpassa sig till den
moderniseringsprocess som det svenska samhället genomgick.
Ett viktigt förhållande därvidlag gällde konkurrensen mellan de
olika bankinstituten. Sparbankerna skulle komma att få mer
konkurrens av affärsbankerna i framtiden. De måste därför vara
mer aktiva och beredda att pröva nya ideer, såväl i spar- som
kreditverksamheten.
Dessa reformatörer förde in nya ideer i sparbanksvärlden,
som sedan kom att omsättas på allvar på SO-talet, som blev ett
avgörande decennium för sparbankerna. Då hade "Saltsjöbadspojkarna" klättrat ytterligare i karriären och besatte många viktiga poster i sparbanksrörelsen, och nya, yngre, modernt sinnade
personer hade anställts. Som exempel gick Sven G Svenson 1961
över till Svenska sparbanksföreningen för att bli dess vice VD,
för att året därpå bli dess VD, en post som han behöll till 1979.
Han var alltså sparbanksrörelsens ledare under hela den period
då sparbankerna definitivt omformades från sparbanker i traditionell mening till moderna banker.
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Konkurrensen blev en del av sparbankernas
föreställningsvärld
Vid mitten av SD-talet förde SvenskaHandelsbanken en kampanj
för målsparande och SHBlanserade sig som 'Hela folkets bank".
Detta väckte naturligtvis en del reaktioner på sparbankshåll och
i Sparfrämjaren 2J 19S6 kommenterade Sven G. Svenson kampanjen i en ledare med rubriken "Gammalt vin i nya läglar". Där
skrev han bl a: 'Visserligen kan Handelsbankens nya "giv" sägas
vara ett väl kraftigt tramp i sparbankernas gamla välansade
blomsterrabatt... Det här med målsparande är någonting som
sparbankerna har predikat i över 20 år, som vi genomgående tillämpar på skolsparrörelse, sparklubbsrörelse osv..."
Han kom så in på anledningen till Handelsbankens kampanj: "Dessutom har man tydligen kommit till den uppfattningen, att även affärsbankernas inlåning i allt högre grad kommer att vara beroende av enskildas sparmedel. Dessa sparmedel
måste vidare på grund av inkomstutjämningen hämtas från allt
vidare kretsar av vårt folk. Den förut något ringaktade småspararen har med andra ord blivit även affärsbankernas kelgris." Men
vilket var då sparbankernas svar? Jo, "vi vill gärna ha konkurrens
om spararnas medel. Den är stimulerande. Den kan sätta fart
även på de tröge ... På sparbankshåll bör vi sålunda alls inte hälsa
affärsbankernas nya livaktighet med några trumpna miner. Vi
kommer att ha både nytta och glädje av konkurrensen, en konkurrens där dessutom de engagerade parterna ytterst gagnar en
gemensam och god sak." Hos Svenson var linjen klar. Sparbankerna skulle inte slå vakt om den traditionella indelningen av
bankverksamheten i olika sektorer utan välkomnade konkurrens.
Konkurrens på allvar uppstod vid samma tid när de stora
affärsbankerna startade en ny banktjänst, löneutbetalning
genom bank. En affärsbank kunde genom sina kontakter med
företagen snabbt inrätta lönekonton och på denna väg få insteg
bland löntagarna. Eftersom många av dessa redan hade sparkonton i sparbanken uppstod här ett direkt konkurrensförhållande
mellan sparbankerna och affärsbankerna. Sparbankerna var dock
ganska sena i sina reaktioner och det dröjde innan några få spar-
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banker åren 1957-58 började införa löneutbetalning som en ny
banktjänst. Vissa sparbanker, däribland Stockholms sparbank,
var av kostnadsskäl emot. Saltsjöbadskonferensen 1959 tog upp
frågan och den allmänna meningen där var att sparbankerna
måste agera mer kraftfullt än ditintills. Som en följd började
Sparfrämjandet, utan egentligt mandat från Sparbanksföreningen, propagera för löneutbetalning. Trots en trög inledning
kom denna verksamhet så småningom igång ute i sparbankerna.
Vid utgången av 1960 hade nästan alla större sparbanker inlett
verksamheten även om antalet lönekonton, ca 57 000, var förhållandevis blygsamt. Två år senare hade sparbankerna 143 000
lönekonton mot affärsbankernas 387 000 (Hessling s. 239). Där
affärsbankerna använde sina företagskunder som kanaler till löntagarna kunde sparbankerna ofta gå genom fackföreningarna.
Särskilt sedan Metallstrejken 1945, då sparbankerna som första
bank bestämde att man inte skulle kräva in amorteringar från
strejkande under den tid som arbetskonflikten pågick, hade kontakterna mellan fackföreningsrörelsen och sparbanksrörelsen
varit goda. Sparbankerna och fackföreningarna samarbetade bl a
i sparklubbsverksamheten ute på arbetsplatserna och det blev
allt vanligare att fackföreningsfolkvaldes in i sparbankernas styrelser. Detta samarbete har fortsatt i nutid med bl a de s k
medlemslånen.
Även Postbanken gav sig 1965 in i konkurrensen om löneutbetalningarna. Dess system gav visserligen lägre ränta, men
hade en annan fördel. Lönekontot i Postbanken kunde nämligen
också användas för in- och utbetalningar över postgirot. Det
skulle dröja ända till början av SO-talet innan sparbankerna
kunde införa motsvarande tjänst.Trots att affärsbankerna var
först och hade ett försprång blev med tiden sparbankerna på 70talet dominerande i fråga om löneutbetalning. Vid utgången av
1970 hade sparbankerna 870 000 lönekonton (Hessling a.a.s.
239).
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Spararna blev kunder
När 50-talet började var den sparfrämjande verksamheten i full
gång. Nyfödda barn begåvades med sparbössor, i skolorna läste
barnen om Spara och Slösa och sparade i skolsparbössor. och på
arbetsplatserna samlades de anställda i sparklubbar. Varje år
intensifierades den sparfrämjande verksamheten under en höstvecka då tävlingar, uppträdanden, filmvisningar, föredrag m m
drog det allmänna intresset till sparandet och till sparbankerna.
Det organiserade sparandet uppstod dock inte av sig självt, utan
det krävdes ett aktivt säljarbete från sparbankerna för att ackvirera sparare, starta sparklubbar o. likn. Själva begreppet "sälja"
började användas i sparbankerna under 50-talet Det var Sparfrämjandet som lanserade det, och som utbildade sparbankstjänstemän i försäljning. Det var dock inte helt lätt att omvandla
kassörer och kamrerer till försäljare. Det fanns ett motstånd,
som delvis säkert berodde på osäkerhet, men det fanns också en
motvilja mot försäljning som sådan. Försäljning hade, i likhet
med reklam, en dålig klang i många sparbanksmänniskors öron.
Men en attitydförändring ägde successivt rum därvidlag, och
samma sak hände även med sparbegreppet. Det blev under
efterkrigstiden svårare att motivera sparande med att anknyta
till en gammaldags moral. Ekonomisk upplysning, råd om hushållsekonomi o likn blev i stället viktiga inslag i den sparfrämjande verksamheten. I en ledare i Sparfrämjaren 1953 menade
Sven G Svenson att sparsamhet inte hade med moral att göra.
Sparbankerna var ingen moralisk rörelse, utan verkade i folkupplysningens tjänst. Han slutade med uppmaningen: "Låt oss
avmoralisera spargrisen."
Alltsedan missionsepoken startade hade det funnits ett antal konsulenter i sparbanksrörelsen. Hessling räknar med att det
fanns omkring femtio konsulenter vid slutet av 40-talet (a.a.:
259). Nya verksamheter som löneutbetalning, ekonomisk information, försäljning, reklam m m krävde ökade resurser och fler
konsulenter anställdes därför under 50- och 6O-talen. I Svenska
sparbanksföreningen bildades 1961 en särskild konsulentavdelning. Förutom de tidigare konsulenterna för jordbruksfrågor.
ungdomsverksamhet samt hem- och familjefrågor anställdes kon91
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sulenter för arbetsmarknadsfrågor, för skolan och för den högre
utbildningen. Det fanns dessutom flera landsdelskonsulenter.
med placering ute i landet. Konsulentavdelningens verksamhet
rörde sparbankernas gemensamma säljverksamhet. Konsulenterna for runt i landet och höll föredrag för såväl allmänheten
som för sparbanksfolk. de utbildade personal, de drog igång
sparkampanjer och organiserade löneutbetalningsverksamhet
mm.
Sparförsäljningen var viktig inte bara som en uppfostrande
uppgift, utan med en annalkande konkurrens blev det viktigt att
genom organiserat sparande knyta spararna till sparbankerna.
Därvidlag var försäljningen det viktigaste medlet, och med tiden
ett självklart sådant. Som nästa steg införlivades marknadsföringen i sparbankernas begreppsapparat. Marknadsföring hade
kommit till Sverige på 50-talet. Det räckte inte längre att göra
reklam på måfå, utan marknaden måste undersökas. Företagen
måste ta reda på vilka kunderna var och vilka önskemål de hade.
För sparbankerna, där försäljning och reklam på 6O-talet hade
blivit viktiga inslag, blev det naturligt att även tala om och bedriva marknadsföring, och som en följd omvandlades 1966 konsulentavdelningen till marknadsavdelning och konsulenterna
blev marknadsförare. En annan följdförändring av det nya sättet
att se på och bedriva verksamheten var att spararna som mål för
försäljning, reklam och andra marknadsföringsåtgärder nu (även)
började kallas kunder.

Nya kunder
Före GO-talet hade sparbankerna mycket liten kontakt med företagen. De tillhörde affärsbankernas domän. Under GO-talet
skedde en förändring, såtillvida att sparbankerna sakta börjar
intressera sig för företagen. År 1965 rapporterade t ex Sparfrämjaren från en företagarkonferens i Kronoberg som sparbankerna hade inbjudit till. Rubriken löd: "Sparbankerna främjar
företagsamheten." Budskapet till företagen var "...att sparbankerna nu mera än hittills ämnar inrikta sig på det lokala närings-
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livet och ta upp nya verksamhetsgrenar. De vill inrikta sig på
småföretagen - egenföretagarna. n
De följande åren ägnades företagen stort intresse i tidningen. 1967 rapporterade den om den första kursen om företagskrediter. Sparbanksveekan 1968 hade tonvikten bl a på företagen, och 1969 rapporterades att förlaget (Sparfrämjandet)
ägnade företagen stort intresse. Ansträngningarna verkade ge
resultat. 1973 hävdade VD för Sparbanken Östergötland, Sven
Sjögren, i en intervju att "...sparbankerna sakta men säkert ökar
sin marknadsandel av industrikrediter."
I en analys tio år efter den nya sparbankslagen gick Pär
Carlsten på Sparbanksföreningens ekonomiska sekretariat i en
artikel i tidningen Sparbankerna - som hade ersatt Sparfrämjaren ochSvensk sparbankstidskrift 1973 - igenom sparbankernas
ställning på företagsmarknaden. 14.5% av sparbankernas nyutlåning bestod av företagskrediter 1978, vilket motsvarade drygt
2 mdr kronor. Därtill kom lika mycket bostadskrediter. Dessutom tillkom väsentliga krediter från Spintab och Sparbankernas Bank. Av sparbankernas samlade utlåning vid utgången av
1978 gick drygt 9 mdr till icke-finansiella företag. Samma sektor
genererade ca 5 mdr i inlåning, vilket innebar att inlåningens
andel av utlåningen var 55%. För affärsbankerna var motsvarande
andel 69%. Detta gav sparbankerna marknadsandelar på ickefinansiella företag om 13.6% på utlåningssidan och 10.8% på
inlåningssidan. En anledning till sparbankernas relativt affärsbankerna sämre förhållande inlåning/utlåning, som Carlsten
pekade på, var att sparbankerna i högre grad hade sina kunder
bland de mindre företagen, som "har en relativt liten inlåning i
förhållande till lånebehovet över tid." Carlsten avslutade sin
artikel med orden: 'Med framgångsrika satsningar på företagssektorn framöver kan sparbankerna kanske öka sin andel av
denna marknad så att den bättre avspeglar sparbankernas relativa ställning på den svenska kreditmarknaden."
Den här utvecklingen fortsatte sedan under 8D-talet med
stigande andelar av inlåning och utlåning för sparbankerna på
företagssektorn. Ar 1989 var marknadsandelarna på denna sektor ca 20% på såväl ut- som inlåning [enl, uppgift från Svenska
sparbanksföreningen). En genomgång av tidningen Sparbankerna
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antyder att företagen tillsammans med de enskilda spararna,
som sedan har benämnts bl a hushållsektorn och privatmarknaden, har stått i fokus för sparbankernas marknadsföring och
inriktning under 70- och So-talen. Andra traditionella kundgrupper, som bl a jordbrukarna och kommunerna, har kommit
mer i skymundan.

Verksamheter, produkter och teknologi
Skolsparandet avtog från mitten av So-talet och upphörde i stort
sett från slutet av 60-talet. Däremot var sparande t på arbetsplatserna stort under hela perioden. Sparklubbarna ersattes så
småningom av lönsparande, som när löneutbetalning på bankkonto blev mer vanligt förekommande förenklades så att sparbeloppet kunde dras direkt från kontot. Andra former av målsparande blev vanligare, liksom kombinationer av sparande och krediter, s k sparlån. Överhuvudtaget blev konsumtionskrediter,
som tidigare nästan inte alls hade förekommit, vanligare under
6D-talet. Bosparande var och förblev vanligt och sparbankerna
fortsatte vara viktiga finansieringsinstitut på bostadsmarknaden.
Sparbankernas Inteckningsaktiebolag (Spintab) grundades redan
19S4 och blev en av landets största bostadsfinansieringsinstitut.
Det följdes av fler gemensamma kreditinstitut, riktade mot bl a
företagssektorn, kommunsektorn och jordbrukssektorn. På fastighetsmarknaden startade sparbankerna mäklarföretaget Spafab
1966, som sedan expanderade kraftigt under 70- och SO-talen.
Löneutbetalning på bankkonto blev, som vi sett, vanligt
under 60-talet. I slutet av detta decennium kom även de första
uttagsautomaterna. Sparbanksgiro fick man dock vänta ytterligare ca tio år på. Notariat fanns i många sparbanker från mitten
av 6O-talet, och lite senare blev det vanligt med juridisk rådgivning. Den första aktiefonden, Sparinvest, startades 1967 och har
sedan följts av flera.
Försäljning av försäkringar började sparbankerna med i
början av 60-talet. Då gällde det mest livförsäkringar och sparbankerna samarbetade med RKA, ett försäkringsinstitut, som
hade en liknande historia som sparbankerna. Senare utvecklades
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även ett samarbete med Folksam och sortimentet av försäkringar
kunde utvidgas. Försäljningen av försäkringar har ökat långsamt
men säkert i sparbankerna och 1990 presenterades ett nytt livförsäkringsbolag, Sparl.iv, som ägdes gemensamt av sparbankerna och Folksam.
Sparbanksföreningen skickade representanter till USA för
att lära det senaste nya inom bankverksamhet. En sådan nyhet
var datateknik, som i de svenska sparbankerna började ta i bruk i
början av 60-talet. I Sparbanksföreningens regi tillkom databolaget Spadab 1962. Anslutna sparbanker kunde använda Spadabs
tjänster, och med tiden kopplades de flesta sparbanker samman i
ett gemensamt datanät, vilket möjliggjorde den oerhörda ökning
av transaktionsvolymen som sedan har skett under 70- och 80talen.
Redan 1942 hade Sparbankernas Bank startats som en centralbank för sparbankerna, där de kunde placera överskottslikvider, få krediter och cleara sina ömsesidiga transaktioner. Tidigare hade sparbankerna varit beroende av affärsbankerna för
sådana tjänster. Under 50- och 60-talen fick Sparbankernas Bank
utökade uppgifter. De diskonterade växlar, lämnade kreditgarantier, handlade med utländsk valuta, blev sparbankernas ombud i handel med värdepapper och tog hand om stora placeringar och lån m m.

Personal, styrelser och huvudmän
Av tradition rekryterade sparbankerna sina huvudmän och styrelseledamöter bland samhällets toppar. I städerna var ofta
högre ämbetsmän, prästen och köpmän med. På landet var det
bönder, skolläraren och prästen. Under den här perioden förändrades samhällets sociala skiktning och detta avspeglades i
sparbankerna genom att kommunala politiker och tjänstemän,
fackföreningsmän, representanter från olika folkrörelser och
löntagarrepresentanter m fl klev in bland de gamla huvudmännen och styrelseledamöterna. Det blev viktigt att till huvudmän
och styrelseledamöter välja representanter från olika, för sparbankerna viktiga, organisationer.
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Parallellt med denna förändring av rekryteringen till förtroendemannaorganisationen skedde förändringar i tjänstemannaorganisationen. Traditionellt gjorde tjänstemännen karriär
den långa vägen. De började på en låg befattning och kunde
sedan under lång tid avancera i hierarkin. Ofta gjordes karriären
dessutom i samma bank. Detta förhållande började under 50talet uppfattas som ett problem. 1953 skrev t ex Erik Elinder,
en av de flitiga skribenterna i Sparfrämjaren vid periodens början, att det var en "...uppgift att göra det lättare för duktiga
sparbanksmän att byta jobb inom sparbanksrörelsen." 1953
publicerade Sparfrämjaren en undersökning över rekryteringen
till 116 högre befattningar i sparbanker (verkställande direktörer, direktörer och kamrerare). Slutsatsen var att "praktiskt
taget ingen rekrytering hade skett utanför sparbanksvärlden."
Till yttermera visso var "...vid tillsättandet av de högre befattningarna inom sparbanksväsendet ...befordran inom den egna
banken huvudrege1." Dessutom hade ytterst få av urvalets 116
personer, närmare bestämt elva, högre utbildning. Trettiofem
hade genomgången sparbanksskola. Artikelförfattaren menade
därför att det är "...fullt berättigat att tala om inavel om rekryteringen inom den svenskasparbanksvärlden."
Tretton år senare, 1966, presenterade Richard Ringmar,
som då arbetade med sparbankernas internutbildning, i Sparfrämjaren resultaten aven enkät bland sparbankernas tjänstemän. Det fanns då ca 6000 anställda tjänstemän i sparbankerna
på hel- eller deltid, och 4900 av dessa hade svarat. Av svaren
kom ca 2900 från kvinnor och 2000 från män, vilket tydde på att
det fanns en majoritet kvinnor bland tjänstemännen. Omkring
2400 av svaren kom från tjänstemän under 30 år, därav 1600
kvinnor. Av det totala antalet anställda hade ca hälften anställts
under de senaste fem åren. De nyanställda, särskilt kvinnorna,
arbetade i första hand i kassatjänst och med övrigt inlåningsarbete. Detsamma gällde bokföringsarbetet. Utlåning, revision,
distribution och personalledning dominerades däremot av män.
1974 tycktes f ö situationen vara densamma. En rubrik i Sparfrämjaren lyder "Manliga dominansen total på bankernas
"bättre" jobb".
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I enkäten 1966 hade man också frågat om respondenternas
utbildning. Det var fortfarande få som hade akademisk sådan,
bara 2%. Allmänt gymnasium och handelsgymnasium hade 14%
av respondenterna. 30% hade handelsskola, 37% hade enhets-,
grund-, real-, fltck- eller folkhögskola. Övriga 17% hade folkskola. Många av tjänstemännen hade genomgått någon sparbanksutbildning, och önskemålen om sådan var starka. 152 av
enkätens svarare hade genomgått sparbanksskolan, den mest
kvalificerade sparbanksutbildningen. Av dessa hade SS därefter
befattning som kamrer, kamrersassistent, eller kontorsföreståndare, och 54 hade företagsledande befattningar.
Personalstyrkan fortsatte växa under 70- och So-talen och
vid slutet av SO-talet hade sparbankerna ca 15000 tjänstemän
anställda, en ökning med 9 000 sedan 1966. Detta innebär att en
allt mindre del av de anställda hade personlig erfarenhet av
äldre former av sparbanksverksamhet. Däremot antydde en kort
genomgång av anställningsnotiser att Elinders påpekande om
"inavel" i sparbanksvärlden inte längre stämde. Omkring 1990
var det inte längre ovanligt att nyanställda tjänstemän, inte
minst på chefs- och specialistbefattningar, hade rekryterats från
andra banker och kapitalinstitut.
En annan aspekt av tjänstemannaorganisationens tillväxt
var att befogenheter successivt flyttades från styrelsen till verkställande direktören och direktionen, och därifrån vidare ned i
hierarkin. Ett exempel är att det kreditbelopp som kassörerna
själva kunde besluta om utan att tillfråga högre chefer eller styrelse, ständigt hade höjts. Tjänstemannaorganisationens utbyggnad hade en viktig bieffekt: Makt och inflytande hade flyttats
från i första hand styrelser till, särskilt, de högre tjänstemännen.
Samtidigt med dessa utvidgade befogenheter hade sparbankerna satsat hårt på att utbilda sin personal. Sparbankerna
hade anordnat kurser för tjänstemän ända sedan 1932 och de
hade gradvis växt i omfattning. Ar 1964 invigdes sparbankernas
kursgård Skepparholmen och sedan dess hade ett stort antal
tjänstemän och förtroendevalda genomgått kurser i central regi
där. Samtidigt hade lokala sparbanker bedrivit en omfattande
egen utbildningsverksamhet.
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1960-talet var förändringarnas årtionde
Sparbankernas moderna historia, från 19SD-tal till 1990, handlar
i hög grad om förändringar. Och när man lägger dessa förändringar bredvid varandra längs en tidsaxel, som jag har gjort i figuren nedan, blir vissa saker mycket tydliga. Framförallt blir det
uppenbart att 6D-talet faktiskt var den period under vilken den
traditionella sparbanken definitivt omvandlades till en modem
bank.
Datateknik,....----Uttagsautomater
Konkurrenter - - - - - - - - - - - Löneutbetalningar - - - - - - - Försäkringar- - - - - - - - - - GiroBankjurister - - Notariat--------Företagskunder - - - Aktiefonder - - - Fastighetsförmedling - - - Fastighetslån! byggnation! bosparande - - - - - Konsumtionskrediter - - - - - - - Sparklubbar- - - -Lönssparande- - - - - - - Skolsparande- - - - - - - - - - -19S0

1970

1960

Figur4. Nya ochgamia verksamheter 1950-1980.

På SD-talet sysslade sparbanken ännu i huvudsak med den verksamhet som hade etablerats som sparbanksverksamhet: Sparbankerna samlade in sparade medel från småspararna och propagerade för sparande och sparsamhet. Det inlånade kapitalet
användes mest för att finansiera fastighetsinköp och byggnadsproduktion. Verksamheten var väsentligen begränsad till den
lokala ekonomin. Men förändringar började försiktigt äga rum,
pådrivna inte minst aven grupp yngre sparbanksdirektörer.
Konkurrens från affärsbankerna om småspararnas medel började
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göra sig gällande, och det blev tydligt att sparbankerna måste
använda sig av reklam och annan marknadsföring för att inte förlora inlåning.
Reformatörerna var tvungna att övervinna en konservatism
och tröghet i SD-talets svenska sparbanker, som uppenbarligen
fanns där även om den är svår att direkt sätta fingret på. Motståndet artikulerades sällan, men det fanns bl a i vanor, rutiner
och i en allmänt konservativ attityd. Ett exempel som nämndes
ovan var Stockholms sparbanks ovilja att införa löneutbetalning
eftersom det skulle bli för dyrt. Enligt en reformatör i nästa
generation var denna konservatism orsaken till att sparbanken
hade betydligt lägre marknadsandelar i Stockholm än i resten av
landet.
Reformarbetet började ge resultat på allvar i början av 6Dtalet. Sparbankerna förberedde sig för hårdare konkurrens och
utvecklade sin marknadsföring lokalt och centralt. De tog upp
kampen om löntagarnas löneutbetalningar och blev så småningom den dominerande lönebanken. Sparbankerna införde
snabbt den modernaste datatekniken för banker. Kreditgivningen breddades varvid spararna också blev låntagare och kunder, och mot decenniets slut blev företagarna och företagen
intressanta kunder. Parallellt skedde en utveckling av sidoverksamheter som omvandlade sparbanker till moderna banker med
alla vanliga banktjänster: försäljning av försäkringar, notariat
med värdepappershandel och utlandstransaktioner, och juridisk
rådgivning. Från mitten av 6D-talet genomfördes ett stort antal
fusioner, som gradvis ändrade sparbankskartan, och sparbanksrörelsen startade ett antal nya viktiga företag. Och för att klara
allt detta nyanställdes och utbildades tusentals tjänstemän.
Alla dessa förändringar skedde under ett sjudande decennium. Det är som om de frön som såddes på SD-talet sköt fart i
hela sparbankslandet på en gång. 1960-talet var ett omvälvande
decennium för sparbankerna, liksom det var det för samhället i
stort. I och med den nya banklagstiftningen 1969 kan omvandlingen sägas vara definitiv. Den utgör företagiseringens "point of
no return". Sparbankerna hade blivit moderna bankföretag,
gränserna mellan olika banksektorer revs, och sparbankernas
fortsatta färdriktning bestämdes.
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De förändringar som inleddes på 60-talet drevs vidare
under 70- och SO-talen. Datatekniken utnyttjades i än högre
grad och de påbörjade nya verksamheterna etablerades och konsoliderades. Avregleringen av kapitalsektorn underlättade kapitalrörelser och kredittillgång samt förändrade konkurrensförhållandena, och fusionerna fortsatte. Resultatet känner vi från vår
beskrivningav den moderna regionssparbanken i kapitel l.
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Sparbankerna fusionerar
Vid utgången av 1960 fanns ännu 434 sparbanker i Sverige. Men
därefter satte en snabb fusionsprocess igång. Under 6O-talet gick
många mindre lantsparbanker samman med närmaste större
stadssparbank så att antalet sparbanker 1970 hade reducerats
till 273. Processen fortsatte sedan under 70-talet, då det blev
vanligt att även större sparbanker började gå samman med resultat att vi fick sparbanker som sträckte sig över ett helt län och
därutöver. Ar 1980 hade antalet sparbanker i Sverige minskat
till 164. 1982 skedde den första storfusionen då sparbankerna i
Göteborg och Stockholm bildade Första Sparbanken. Den följdes
av flera stora fusioner under resten av 80-talet. Bl a bildades
Sparbanken Alfa med huvudkontor i Jönköping, Sparbanken
Kronan med högkvarter i Växjö, och Nya sparbanken med
huvudkontor i Västerås, samtidigt som många mindre fusioner
också ägde rum. Från början var de strategiska ambitionerna
relativt blygsamma - målet var att på sin höjd bilda länstäckande sparbanker - men när sparbankerna började växa kan man
se att de strategiska ambitionerna likaså växte.
Fusionerna förändrade sparbankskartan. I stället för ett
stort antal lokala sparbanker av olika storlek spridda över hela
landet dominerades sparbanksrörelsen vid slutet av 80-talet av
ett litet antal regionala sparbanker och ett något större antal
länssparbanker. 1989 fanns ännu 109 sparbanker kvar i Sverige,
men av dessa hade de tjugo största ca 800A> av sparbankernas
totala inlåning. De resterande 95 sparbankerna delade på 200A> av
inlåningen. Dessa små sparbanker bedrev fortfarande verksamhet
i bara en eller ett par kommuner, och, i några fall, i bara en
socken. Som en reaktion mot de stora regionala sparbankerna
dominans bildades inom Sparbanksföreningen en intresseorgani101
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sation, Fristående sparbankers riksförbund, av ca 90 mindre
sparbanker.
Men processen såg ut att entydigt gå i en riktning - mot
större och resursstarkare enheter - och hösten 1989 föreslog en
av Svenska sparbanksföreningen tillsatt utredning att samtliga
existerande sparbanker skulle gå samman i en gemensam koncern, Sparbanksgruppen i Sverige AB. Därmed skulle den fusioneringsprocess kulminera, som hade inletts långt tidigare.
Fusionerna var en viktig del av sparbankernas omvandling
till moderna bankföretag. Ur forskningssynpunkt är de också
intressanta därför de ofta föregicks av diskussioner där argumenten för och emot avspeglade de olika föreställningar om
sparbanksverksamhet som fanns vid olika tidpunkter. I högre
grad än vid andra förändringar tvingade fusionsdiskussionerna
aktörerna att öppet redovisa sina föreställningar. I detta kapitel
ska jag återge några av de viktigaste argumenten kring fusioner
- och därmed kring hela omvandlingsprocessen - som har
använts från mitten av 196o-talet fram till 1990. Det är tre diskussioner som refereras. Den första är hämtad från framväxten
aven av de stora regionssparbankerna och speglar fusionsprocessens förändring från de första små fusionerna på 196o-talet till
de betydligt större på 8o-talet. Den andra diskussionen är hämtad från tidningen Sparbankerna 1978, och återger några av de
viktigaste argumenten vid den tiden dels från en motståndare
och dels från förespråkarna i sparbanksrörelsens ledning. På 80talet vävdes fusionsfrågan alltmer samman med frågan om sparbankernas kapitalförsörjning och den traditionella organisationsformen sattes ifråga. Denna diskussion, som avslutas med förslaget om att bilda Sparbanksgruppen AB, återges i kapitlets
sista avsnitt.

En regional sparbank växer fram
I detta avsnitt ska jag lite närmare beskriva fusionsmönstret i en
del av Sverige. I den studerade regionen skedde ett stort antal
fusioner från mitten av 6o-talet och ca tjugo år framåt, då i stort
sett alla sparbanker i området hade gått samman med länsspar102
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banken, som under processens lopp omvandlades till en regionsparbank.
Under perioden kunde man schematiskt urskilja fyra olika
slags sparbanker i regionen:
-Länssparbanken var områdets dominerande sparbank.
Genom flera fusioner med närliggande lantsparbanker hade den
skaffat sig ett betydande kontorsnät redan vid GO-talets slut.
Genom fortsatta fusioner under 70- och SO-talen utvecklades
den till en regional sparbank. Läns- och senare regionssparbanken använde sig under hela denna tid av avancerad teknologi och
utvecklade en affärsstrategi. med stor vikt lagd vid företagssektorn. Regionen var och är ett utpräglat småföretagsområde. och
för att stödja nyföretagande hade sparbanken bildat ett investmentbolag, där den var majoritetsägare. Banken var regionens i
särklass största, på såväl hushålls-, företags- och offentliga sektorerna. Drivande krafter i banken var dess verkställande direktörer.
-Vid GO-talets slut fanns fortfarande ett antal självständiga lantsparbanker i området. Dessa sparbanker liknade i
många avseenden den gammaldags sparbank som beskrevs i kap
l. Deras verksamhet begränsades till en kommun - såsom den
såg ut före kommunslagningarna. De utnyttjade en gammaldags
teknologi och hade oftast otidsenliga lokaler. Styrelsen hade
fortfarande stort inflytande över det dagliga arbetet och fattade
beslut i de flesta frågor. Styrelseledamöterna hade i allmänhet
en stark förankring i sin lokala miljö. Dessa sparbanker förändrades långsamt och saknade strategi för framtiden. När de bjöds
in till fusionsförhandlingar gick de flesta snabbt samman med
länssparbanken vid slutet av GO-talet och början av 70-talet.
-Den mindre stadssparbanken var belägen i ett annat län.
Den hade ett begränsat geografiskt verksamhetsområde, men
den var likväl under snabb förändring: ny teknologi, professionell organisation, utvecklad affärsstrategi. Den hade en stark
och driftig VD, inriktad på fortsatt expansion av verksamheten.
Han såg fusion med länssparbanken som ett steg på den vägen.
Styrelsen var däremot mer tveksam, och det var först efter relativt hårt internt motstånd som stadssparbanken fusionerade i
början av SO-talet.
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-Lokalsparbanken bedrev sin verksamhet i ett geografiskt
väl sammanhållet område, som präglades av stark lokalpatriotism. Trots sin begränsade storlek var lokalsparbanken en
affärsmässigt driven sparbank, med en omfattande företagsverksamhet, modem teknologi och professionell organisation. Banken leddes aven VD med stor erfarenhet av bankvärlden. Ett av
hans största bekymmer var stigande priser på centrala (Spadabs)
datatjänster. Lokalsparbanken har hela tiden varit emot alla planer på fusion med länssparbanken. och var medlem av Fristående Sparbankers Riksförbund.
Gång på gång sedan 60-talet inbjöd länssparbanken andra
sparbanker till fusionsförhandlingar. Ibland kom resultatet fusion - snabbt, ibland dröjde det och i några fall har det uteblivit. Processens främsta pådrivare var länssparbankens verkställande direktörer. Styrelsen intog en mer passiv roll, om än
med positiv inställning. Pådrivare fanns också i fusionerade
sparbanker, bl a VD för stadssparbanken. "Framstående och
energiska bankdirektörer är intresserade av att expandera", som
en styrelseledamot uttryckte saken.
Motståndare till fusion fanns i vissa av de fusionerade
sparbankernas styrelser, och i ett fall, i lokalsparbanken, var VD
den främsta motståndaren. Många styrelseledamöter och
huvudmän var tveksamma till fusion, men accepterade den i
brist på andra alternativ.
Vid sidan av diskussionen, men som intresserade åskådare
fanns bl a personalen och de fackliga organisationerna, kommunledningar, landshövdingar, andra sparbanker och Sparbanksföreningen samt bankinspektionen. Dessa agerade ibland i bakgrunden för att uttrycka sina åsikter och önskemål. Facket ville
försäkra sig om att fusioner inte skulle medföra avskedanden,
och en landshövding försökte i ett skede ta initiativ till en länssparbank, där stadssparbanken skulle ha ingått. I allmänhet
ställde sig dock dessa åskådare neutrala eller positiva till fusion.
De som någon gång reagerade negativt var vissa kommunledningar.
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Argumenten
Pådrivarna talade gärna om bankens framtida roll: "Sparbanken
var för liten för den roll vi ville spela." Pådrivarna ville skapa
den viktigaste banken i regionen. Kommunen var sedan länge för
liten och snart ävenså länet. Den gamla distinktionen mellan
affärsbank och sparbank hade gradvis luckrats upp, inte minst
sedan den nya banklagen 1969 öppnade affärs- och företagsmarknaden även för sparbankerna. Den gammaldags sparbanken
var inget ideal: 'Vi behövde mer affärsbankskaraktär. Vi
behövde moderniseras utan att tappa själen."
Förutom en mer utvecklad affärstrategi skulle en fusionerad sparbanks större resurser kunna ge fusionerade små sparbanker nya och ändamålsenliga lokaler, möjliggöra investeringar
i dyr datateknologi, ge personalen bättre möjligheter till utbildning och karriär, och därigenom göra sparbanken till en mer
attraktiv arbetsplats. Ett ytterligare lockbete, riktad till styrelser och huvudmän i de fusionerade sparbankerna, var löften om
bevarad självständighet l'... men det trodde vi inte på", sade en
styrelseledamot), plats i den stora sparbankens styrelse och
övertagande av hela förtroendemannaorganisationen.
Om man inte fusionerade väntade en svår framtid. Fusioner och expansion var "...nödvändiga om man skulle kunna hävda
sig (i en hårdnande konkurrens)", hävdade en pådrivare. Och han
fick instämmanden från en annan: "Man såg i andanom ökad
konkurrens, inte minst från andra företag (än affärsbanker)".
Många styrelseledamöter höll med: ''Med samhällsutvecklingen
och den stora kundkretsen skulle vi inte kunna klara utlåningen,
den stora byggnationen." Och en annan röst: 'Vi hade inte resurser att klara byggnationen på 6o-talet." Stora engagemang skulle
öka riskerna oacceptabelt mycket för små sparbanker. Enda
möjligheten att möta denna hotande framtid, där affärsbanker
och andra finansiärer skulle kapa åt sig allt större bitar av sparbankernas traditionella domän, var genom en starkare egen
bankorganisation, och för att få till en sådan var fusioner nödvändiga. Ett fastare regionalt samarbete var inget alternativ:
"Självständigheten blir begränsad om man ändå är beroende av
samarbete och konsortier."
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Motståndarna ifrågasatte fusionens fördelar. VD för lokalsparbanken hävdade att den egna bankens resurser var tillräckliga. Det fanns inget att vinna på fusion. Några styrelseledamöter ifrågasatte fördelarna med att gå in på företagsmarknaden:
"Man tar marknadsandelar, men risken är stor att man får de
sämsta bitarna." De påpekade också företagsmarknadens risker
och större krav på kapitaltäckning. 'Vi hade fått begränsa oss på
affärssidan. Vi klarade våra uppgifter utan problem utom när vi
skulle utvidga till företagen. Vi drevs in (i fusionen) mer när vi
började expandera."
Jämförelser gjordes med konsumentkooperationen: "Synd
att kopiera kooperationens fusioner sedan femton år. Där blev
det för stora enheter, de blev ogripbara." Samma styrelseledamot menade att det hade funnits, och fanns, en oreflekterad tro
på storskalighetens välsignelser. Men en sammanslagning av
svaga enheter löser inte problemen. I sådana fall "...är fusioner
en summering av problem." Motståndarna till fusion pekade
också på riskerna för centralstyrning och på svårigheterna för
förtroendevalda att styra en stor sparbank. Andra problem som
en fusion skulle medföra var att den fusionerade sparbanken
måste överta direktörer och förtroendemän i de fusionerade
sparbankerna, samt att "...ett antal människor skulle bli kolleger
och arbetskamrater hux flux. Det tar tid innan vi-stämningen
uppstår."
Lönsamheten diskuterades väldigt lite. Förespråkarna var
medvetna om att fusion, åtminstone på kort sikt, inte skulle
bidra till bättre lönsamhet, snarare tvärtom. En pådrivares tes
var: ''Marknad ger lönsamhet!' M a o gällde det först att expandera på marknaden, lönsamhet skulle då följa med tiden. Trots
att lönsamhetsargument hade kunnat vändas "mot fusion, var
det få motståndare som använde sig av sådana argument. De
som mest talade om ekonomiska effekter av fusioner var ekonomerna i länssparbanken. De såg de ekonomiska problemen som
fusioner innebar, och kunde innebära, men det betydde inte att
de ändrade sin positiva inställning till fusionerna.
En annan fråga, som huvudsakligen diskuterades vid sidan
av dagordningen gällde den fusionerade sparbankens lokala
förankring. Frågan diskuterades av styrelseledamöterna, men
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meningarna var delade. Den ena ståndpunkten var att det viktiga var serviceutbudet. Kunderna antogs rationellt välja efter
serviceförmåga. "Fusioner bör inte skapa problem för den lokala
förankringen, organisationen är uppbyggd så, kontorsnätet likaså
... Allmänheten märker inte så mycket av fusionerna bara de blir
väl betjänade." Den andra ståndpunkten hävdade att: 'Det kan
finnas en skepsis mot fusionen hos många sparare. Det finns
ingen entusiasm i folkdjupet."
Vid sidan av dagordningen fanns andra argument som inte
kunde användas i den offentliga diskussionen. Sådana argument
framfördes bara indirekt och tillskrevs alltid andra. Några talesmän hävdade att många förtroendemän reagerade emot
fusionen. De tyckte om "...känslan av att vara sin egen."De fruktade att den egna lilla banken helt skulle uppslukas av den stora.
Enligt pådrivarna var dessa förtroendemän helt enkelt rädda om
sin egen ställning. För pådrivarna fanns det också icke-uttalade
motiv för att fusionera och expandera. Det fanns en lockelse och
spänning i att få arbeta i och leda en en stor regional bank, som
den lilla banken saknade. En större bank skulle innebära större
inflytande, och och även större karriärmöjligheter. Det var också
bland den stora sparbankens högre tjänstemän som man kunde
finna den största entusiasmen för fusioner.
Många styrelseledamöter saknade denna entusiasm. De var
klara över att deras egen ställning skulle förändras.
"Professionalismen tar över från den ideella organisationen",
som en ledamot uttryckte sig. Samtidigt såg dessa ledamöter
inget alternativ när de uppfattade att kraven på sparbanken
ökade från omgivningen, att konkurrensen hårdnade och att
deras lilla sparbank riskerade att stå ensam utanför den fusionerade sparbanken. Slutsatsen blev därför: "Fusion är det enda riktiga - det går inte att spjärna emot!'
Initiativet till fusionsförhandlingar kom hela tiden från
den större läns- och, sedermera, regionsparbanken, som därmed
tycktes kunna bestämma dagordningen, dvs vad som skulle diskuteras och även hur det skulle kunna diskuteras. Pådrivarna
tecknade två bilder-av sparbankernas framtid, en mörk hotbild
av hårdnande konkurrens och stagnation, och en ljus vision aven
expansiv och framgångsrik regional sparbank. Därigenom skapa107
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des en valsituation som egentligen aldrig utmanades av motståndarna. Dessa hade uppenbarligen inte, utom i fallet med
lokalsparbanken, funderat så mycket på framtiden. Deras motstånd yttrades därför mest i försök att nyansera, och dänned
försvaga, argumenten i hotbilden och i försök att finna hot och
risker i visionen.
Något alternativ till den professionella och affärsmässiga
sparbanken hävdades egentligen aldrig i diskussionen. Ingen
förespråkade, åtminstone inte öppet, det gammaldags sättet att
bedriva sparbanksverksamhet: förtroendemannastyrning och en
begränsad verksamhetsrepertoar. Bara den lokala begränsningen
- den lokala förankringen - var fortfarande ett gångbart
argument från det gamla.

Diskussion om sparbanksstrukturen
På lokal och regional nivå diskuterades fusioner, på central nivå
diskuterades sparbanksstrukturen. Med det avsågs hur många
sparbanker som borde finnas och vilka områden de borde
omfatta. Ar 1962 tillsatte Sparbanksföreningen en strukturutredning, som två år senare lade fram sitt förslag. Enligt detta
borde sparbankerna följa de nya kommungränserna, och om så
skedde skulle 399 existerande sparbanker gå samman till 72
sparbanksområden. Ett nytt strukturbetänkande 1972 ändrade
målsättningen till 27 sparbanksområden. Dessa förslag kom
aldrig att följas, men de gav ändå argument till fusionsförespråkarna. Fusioner blev genom dessa utredningar sanktionerade
av sparbanksrörelsens högsta beslutande och verkställande nivåer.
Hösten 1978 fördes en debatt i tidningen Sparbankerna
(14/1978) om fusioner och sparbanksstruktur där många av de
vanligaste argumenten kring fusioner fördes fram. Deltagare i
debatten var på motståndarsidan Jerker Pohl, VD i Sala sparbank och sedermera ordförande i Fristående sparbankers förening (FSR) ocli styrelseledamot i Sparbanksföreningen, och på
förespråkarsidan Sven G Svenson, ordförande i Sparbanksföre-
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ningen, sekunderad av Sten Walberg, generaldirektör för bankinspektionen.
Pohl ifrågasatte i sitt inlägg storskalighetens fördelar. Han
hävdade att ett studium av tillgänglig statistik inte gav några
belägg för att stora sparbanker klarade sig bättre än mindre när
det gällde inlåningsutveckling och hävdandet av marknadsandelar. Och när det gällde lönsamhet och effektivitet menade han
att de medelstora och små sparbankerna generellt klarade sig
bättre än de stora sparbankerna. Slutsatsen var att tron på stora
sparbanker just var "tro", som inte stöddes av den faktiska
utvecklingen. I stället fanns det tendenser i samhället som
talade emot storskalighet: ''Medinflytandeproblematiken, frågetecknen kring regionalpolitiken, decentraliseringsprocesser i
privat och offentlig verksamhet samt den ekonomiska debattens
ifrågasättande av stordriftsfördelars tillämplighet i bank- och
annan serviceverksamhet."
Efter denna kritik gjorde han också en lista över den mindre skalans fördelar: 'De medelstora och mindre sparbankerna
står för åtskilliga värden som alltför lätt går förlorade i de större
enheterna. De korta beslutsvägarna gör att administrativa frågor
ej blockerar den helhjärtade uppmärksamhet som rörelsen bör
ägnas. Överskådligheten och lättrörligheten möjliggör snabba
marknadsinsatser och okonventionella grepp, som kan innebära
starka konkurrensfördelar mot mera tungrodda konkurrenter."
Även personalen hade fördelar aven mindre skala: "Som SAFs
nyligen redovisade enkät påvisar upplevs den mindre arbetsplatsen och den obyråkratiska företagsorganisationen regelmässigt
som en överlägsen arbetsmiljö. Förutom att detta är ett egenvärde medför det en god företagsanda, som har ett kraftigt
genomslag i kundkontakterna." Pohl avslutade detta resonemang
följdriktigt: 'Det bör därför inte överraska att många sparbanker
finner en så oåterkallelig operation som en fusion föga motiverad."
Pohl kritiserade Sparbanksföreningen och de gemensamma
företagen för att ensidigt gynna de stora sparbankerna. Ett
exempel var Spadabs prispolitik som enligt Pohl flyttade kostnader från stora sparbanker till de övriga. Hans inlägg avslutades
med ett krav på större inflytande för de medelstora och mindre
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sparbankerna, annars fanns risken för en splittring av sparbanksrörelsen.
Pohls kritik fick ett ilsket svar av Sven G Svenson. Han
konstaterar att fusionerna hade minskat antalet sparbanker
sedan slutet av SG-talet till dags dato från 440 till 188. Men av
dessa 188 sparbanker var 100 för små. Det var därför nödvändigt
att "strukturomvandlingen" fortsatte. Men, "det går inte att här
utveckla de övergripande och för de flesta helt uppenbara skälen
för detta påstående. I kortast möjliga sammanfattning finner jag
den vara en självklar konsekvensav riksdagens beslut att slutgiltigt konvertera de gamla filantropiska välfärdsinrättningarna till
moderna fullservicebanker med vilja och förmåga att stå på egna
ben och att på lika villkor ta upp konkurrensen med övriga banker."
Svenson påpekade: "En liknande utveckling är på väg överallt i Västeuropa. I några länder har strukturomvandlingen inte
kunnat ske utan tvingande beslut från samhällets sida...Här i
Sverige har gudskelov sparbankerna själva förstått att ta hand
om sina strukturfrågor. Ingen fusion har beslutats på annat
ställe än där ett sådant beslut skall fattas, dvs i vederbörande
sparbanks styrelse och huvudmannakår." Svenson slog alltså tillbaka: Det är inte Sparbanksföreningens ledning som har tvingat
fram fusionerna! Men han antydde ett annat hot: "Statsmakterna
synes ändå (trots över 250 fusioner) ifrågasätta om fusionsverksamheten har gått tillräckligt snabbt och varit tillräckligt omfattande."
Chefen för bankinspektionen Sten Walberg deltog, som
nämnts, också i den här debatten. Han var en ivrig förespråkare
för fusioner av sparbanker. Han började sitt inlägg med att
sammanfatta reformen 1969 av sparbankslagens rörelseregler:
"Före reformen ... kunde sparbankerna i stort sett nöja sig med
att vara hypoteks- och kapitalmarknadsinstitut med individuell
bottenbelåning av jordbruk, villor och flerfamiljshus som
huvudsaklig ingrediens i låneportföljen. Reformen innebar att
dessa uppgifter på längre sikt skulle flyttas över till andra institut och att sparbankerna mer och mer skulle driva en bankrörelse jämförlig med affärsbankernas: bevilja rörelsekrediter
främst till mindre och medelstora företag, finansiera större
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gruppbebyggelser, ta ansvaret för kommunal finansiering i
större skala osv. Sparbankerna skulle sålunda enligt riksdagens
intentioner bli ett konkurrenskraftigt alternativ till affärsbankerna inom praktiskt taget hela det traditionella affärsbanksområdet. För dessa uppgifter är de små och medelstora sparbankerna med få undantag inte rustade. Det krävs både kapitalresurser och specialister i långt större utsträckning än som är tänkbart. Och vi har i bankinspektionen haft åtskilliga bekymmer,
när små och medelstora sparbanker utan den utrustningen har
gett sig in på de nya områdena...
Samtidigt skall vi komma ihåg att affärsbankerna och
numera även föreningsbankerna har naggat sparbankernas traditionella område ganska ordentligt i kanten, främst uppsamlingen av hushållssparande. En konservering av nuvarande sparbanksstruktur kan på längre sikt inte betyda annat än stelnade
arbetsformer och krympande marknadsandelar."
Walberg var även kritisk mot Pohls sätt att tolka statistiken. "Grundfelet i Pohls tolkning av statistiken ligger emellertid
i att denna inte är rättvisande i fråga om sparbankernas kostnader. Tvärtemot vad Pohl påstår förhåller det sig så att de små, i
viss mån också de medelstora sparbankerna subventioneras av de
större. Det gäller inte minst avgifterna till Spadab."
Walberg kritiserade i sitt inlägg också bevekelsegrunderna
hos vissa fusionsmotståndare: "Resonemangav det slag som Pohl
för är ofta - men inte nödvändigtvis hos honom - kamouflage
för något mera jordiskt, något som med en lätt omskrivning av
Caesars bevingade ord kan uttryckas så: hellre den förste i en
liten sparbank än den andre i en länssparbank. Dylika personliga
synpunkter har i sparbanksrörelsen, där man inte kan ställas till
svars av aktieägare, fått alltför stor utbredning. De återkommer
i fusionsdiskussioner, där orimligt mycket kraft ägnas åt inte
helt uppbyggliga diskussioner om fördelningen av poster i den
nya sparbanken. Men inte nog med detta. Vi har också kunnat
iaktta, hur hävåandet av det personliga och lokala intressen
varit ett hinder för en framgångsrik verksamhet även efter
fusionens genomförande. Litet större besinning på dessa punkter skulle vara till fördel för sparbankerna, deras lönsamhet och
konkurrensförmåga."
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Därmed lämnar jag dessa tre debattörer. Jag ska här bara
påpeka en skillnad i debattörernas resonemang. De små och
medelstora sparbankerna klarar sig lika bra eller bättre än de
stora, hävdade Pohl. De små och medelstora sparbankerna kommer inte att klara framtiden, svarade Walberg. Pohl utgick från
tidigare och nuvarande förhållanden, medan Svenson och, i än
högre grad, Walberg talade om framtiden. Fusionernas motståndare och förespråkare placerade alltså sina argument i olika
tempus. Båda typerna av argument var svåra att falsifiera. Upplevda erfarenheter ställdes mot föreställningarna om framtiden.

Frågan om kapitalförsörjningen
En fråga som ofta kopplades ihop med "strukturomvandlingen"
var frågan om sparbankernas kapitalförsörjning. Eftersom sparbankerna i juridisk mening närmast var ett slags stiftelser innebar det bl a att de i princip inte kunde utöka det egna kapitalet
utom genom att generera och fondera egna vinstmedel. Sedan
1955 hade dock sparbankerna även kunnat räkna in upptagna
förlagslån i det egna kapitalet. Däremot hade sparbankerna till skillnad från andra bankinstitut - inte haft möjlighet att gå
till några ägare, eftersom sådana inte fanns, eller till allmänheten för att be dem skjuta till nytt kapital. Problemet med de
begränsade möjligheterna att utöka det egna kapitalet var att de
satte hämsko på sparbankernas expansion, eftersom lagen
krävde, vilket vi ska se i nästa kapitel, en viss relation mellan
eget kapital och utlånat. Dessutom krävde en mer affärsbankslik
låneportfölj större kapital än en traditionell sparbanks utlåning.
(Syftet här är dock inte att göra en "teknisk" genomgång av
denna fråga, utan bara att antyda vad den gäller och att påpeka
att frågan var en av de stora strids-frågorna i sparbanksrörelsen.)
En av de flitigaste debattörerna i frågan var Karl Henrik
Pettersson, dåvarande VD för Första Sparbanken i Göteborg.
Han hade sedan slutet av 7D-talet envist återkommit till frågan
om kapitalförsörjningen, och hans eget radikala förslag till lösning var att omvandla sparbankerna till aktiebolag, med rätt att
vid behov emittera nya aktier. I ett anförande hösten 1988
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utvecklade han sina tankegångar, och föredraget publicerades
sedan i en skrift med titeln "Sparbankerna kan bli 9O-talets vin"
nare.
Han började med att peka på vissa förändrade förutsättningar (pettersson kallar dessa "symptomen") :
- 1985 innebar det definitiva slutet för en reglerad banksektor
- sparbankerna hade förlorat marknadsandelar under hela 1900talet
- deras klassiska ideologi var på reträtt
- företagsformen ifrågasattes i många länder
- konkurrenterna (affärsbankerna) strukturerade snabbt om sig.

Med de förändrade förutsättningarna som bakgrund gick Pettersson därefter in mer specifikt på sparbankernas problem. Det
första problemet var att sparbanksrörelsen inom sig rymde tre
olika företagsideer och företagskulturer. De var 1) "den moderna ortssparbankskulturen", 2) "regionsparbankskulturen" och
3) "penning- och kapitalmarknadskulturen (pKM-kulturen).
1) Den moderna ortssparbanken var medelstor, den hade
en stark lokal ställning och dominerade hushållsmarknaden. den
hade en stark affärsinriktning, låga rörelsekostnader och god
lönsamhet. Orust Sparbank med 500 miljoner kronor i inlåning
nämndes som exempel. 2) Regionsparbanken var betydligt större
, den hade en stark ställning på såväl hushålls- som företagsmarknaderna inom verksamhetsområdet, den hade en affärsorienterad företagskultur och god lönsamhet. Sparbanken Kronan med 11 miljarder kronor i inlåning utgjorde exempel. 3)
Arketypen för PKM-kulturen var Sparbankernas Bank. Den var
snarast "en s k merchant-bank med tonvikt på kreditgivning via
instrument et ex företagscertifikat.i.], med handel i aktier, valutor och värdepapper som en andra huvudverksamhet och med en
funding av rörelsen som, i motsats till vanlig bank i allt väsentligt sker på penning- och kapitalmarknaden...Den renodlade
PKM-kulturen... är så långt från den klassiska sparbankskulturen
man kan komma... Det antyder ett problem." Pettersson påpekade att dessa tre kulturer var förenklingar, och att många sparbanker inom sig rymde flera kulturer.
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Problemet var inte att vardera kulturen och sparbankstypen var oklar utan att "tre företagstyper och företagskulturer
skall samexistera och, än viktigare, samordnas till en slagkraftig
enhet som har att konkurrera med bankgrupper i samma storleksordning som redan har instrumenten för samordning i sin
hand. Eller sagt på annat sätt. Den federativa organisationsformen är inte lämpad för att inom sig rymma så olika företag och
företagskulturer som sparbanksrörelsen idag utgör." Därmed har
vi också nämnt det andra problemet: 'Den splittrade organisatoriska strukturen omöjliggör en effektiv ledning av den samlade sparbanksrörelsen." Den federativa strukturen skulle också
leda till beslutströghet i strategiska frågor i ett läge när "kravet
på kraftfulla, snabba och samordnade strategi- och organisationsförändringar för sparbanksrörelsen har skärpts... Avregleringen har gjort det nödvändigt att agera för att inte tappa mark
till konkurrenterna."
Det tredje problemet, som dessutom var "styrande för de
båda andra", var att: "Sparbankerna har ett handikapp genom sin
företagsform." Och enligt Pettersson handlade detta problem
inte bara om kapitalförsörjning. Det fanns också en "kvalitativ
dimension" på problemet. Avsaknaden av ägare, med intresse av
att investerat kapital ger god förräntning, innebar ett mindre
tryck på sparbankernas ledningar att effektivisera, och ledde till
att sparbankerna som grupp var, i ekonomiska termer, mindre
effektiv än konkurrenterna. Pettersson citerade ett uttalande av
ovannämnde Sten Walberg från 1986: '1Jr effektivitetssynpunkt
är aktiebolagsformen den mest rationella." Han pekade också på
exemplet från Danmark där - på initiativ från sparbankernabeslut hade fattats i Folketinget om att de sparbanl-er som så
önskar skulle kunna konvertera till aktiebolag.
När så K-H Pettersson blickade in i framtiden såg han hur
bankerna skulle få minskad betydelse medan de finansiella koncernerna skulle bli de viktigaste aktörerna på kapitalmarknaden.
Vidare skulle utvecklingen mot ökad skalekonomi i finansiell
verksamhet fortsätta, liksom internationaliseringen C'globaliseringen", med Petterssons term) av de finansiella marknaderna.
Men en annan trend var att "sparbankernas traditionella huvudmarknad... är den verkliga framtidsmarknaden för bankerna."
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Och en samlad svensk sparbanksrörelse skulle bilda Nordens i
särklass största bankgrupp.
'Visionen" var, med de redovisade förutsättningarna, en
samlad sparbanksrörelse i ett holdingbolag, där ingående sparbanker skulle ha stor regional självständighet. De sparbanker
som vill borde kunna övergå till aktiebolagsformen. Förtroendemännens ställning borde behållas och stärkas. (Hur det sistnämnda skulle gå till står det mindre om.) 'Visionen" av den
framtida sparbanksrörelsen hade två delar:
" - En finansiell koncern - Spargruppen AB - med i sin
tur två huvudgrenar: l) Bankverksamheten bedrivs i dotterbolag,
dels regionalt genom 5-10 fristående, volymmässigt stora banker, dels centralt genom Sparbankernas Bank. 2) Nischföretagsverksamheten ordnas i tre företagsgrupperingar: a) kapitalmarknadsbolag. dvs Spintab, Spafi, Spabo m fl, b) aktiefonder,
dvs Sparbankernas Aktiefonder och Första Sparbankens Värdepappersfonder AB samt c) finansbolag, dvs Industrifinansföretagen respektive Västfinansgruppens företag. Därutöver förutsätts holdingbolaget äga en administrativ koncernbildning med
bl a dataföretagen [Spadab,Första Data).
-Ett antal mycket effektiva, små och medelstora sparbanker med stark lokal förankring (so-700A> av privatmarknaden).
Den moderna ortssparbanken har en framtid. Med affärsinriktning, hög kostnadseffektivitet och i intimt samarbete med centralorganen vad gäller t ex dataproduktion och datautveckling
finns det inget som säger annat än att sådana banker fortsättningsvis kan arbeta vidare med stor framgång."
Så kopplades alltså kapitalförsörjning och fusioner samman
till en helhet. Men Pettersson tog på slutet också upp en fråga
som berörde sparbankernas grundläggande ideologi när han frågade efter meningen med denna förändring. Varför borde sparbankerna bli 9O-talets vinnare på bankmarknaden? Pettersson
hade två svar: ''För det första är frågeställningen akademisk...En
företagsledning som för sitt företag eller sin grupp väljer strategin att bli "second best" är förlorad på förhand. De mest professionella och dynamiska medarbetarna går t ex inte att rekrytera
till ett företag med en sådan inställning - och de som redan
finns i organisationen kommer gradvis att lämna den. Den "onda
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cirkeln" tar efter hand över. För det andra är den offensiva och
bejakande strategin att bli "störst och bäst" en självklarhet också
av ett annat skäl. Sparbankerna som Sveriges största bankgrupp
har givetvis ett långtgående samhällsansvar och en viktig samhällsroll att spela. Sparbanksrörelsens övergripande (kursiv i
orig.) mål kan aldrig vara att t ex maximera avkastningen på det
arbetande kapitalet. Det övergripande målet måste uttryckas i
termer av att sparbankerna inom sin nisch - banking och andra
finansiella tjänster - professionellt, effektivt och ansvarsfullt
skall delta i samhällsbygget och göra det med all den kraft vi
förmår. Att i det perspektivet och när möjligheten finns inte ha
som mål att göra sparbankerna till "9Q-talets vinnare" är en
orimlighet."

"Sparbanksgruppen inför 1990-talet"
Svenska sparbanksföreningen beslutade på sitt styrelsemöte den
5 april 1989 att tillsätta en ny strukturutredning med uppdraget att "...ge förslag till förändringar så att en stark och sammanhållen sparbanksgrupp kan skapas för 9O-talet."Utredningen
skulle utföras aven kommitte, som omfattade tolv ledamöter,
och dessförutom två sekreterare. Av ledamöterna kom sex från
regionsparbanker, två från mindre sparbanker, två från centrala
organ, därav en från Sparbanksföreningen och en från Sparbankernas Bank, samt två ledamöter från Svenska bankmannaförbundet.
De två sekreterarna kom från Sparbanksföreningen respektive från Sparbankernas Bank. Kommitten var klar med sitt
uppdrag redan efter fyra månader, och publicerade den 15
augusti sitt förslag i en rapport: "Sparbanksgruppen inför 1990talet".
Rapporten började med att redogöra för de problem som
nuvarande sparbanksstruktur skapade. Splittringen, eller mångfalden, skapade problem gentemot omvärlden, som hade svårt
att se helheten och svårt att veta vem som som representerade
vad i sparbanksrörelsen. Mängden av självständiga juridiska
enheter gjorde att gruppens styrka som helhet inte kunde
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utnyttjas vid internationell upplåning och att obalanser mellan
olika delar inte kunde korrigeras. Beslutsprocesserna var tröga,
ibland skedde onödigt dubbelarbete, och sparbanksrörelsen
kunde inte agera med tillräcklig kraft i omstruktureringen av
kreditmarknaden.
Rapporten fortsatte med att beskriva de stora förändringarna i sparbankernas omvärld. 198Q-talethade varit en period av
avreglering, som hade fått stora och viktiga verkningar på hela
bank- och finanssektorn. Gränserna mellan banker och andra
kreditinstitut hade suddats ut, nya aktörer hade tillkommit, liksom nya marknader, produkter och distributionsformer. Till
följd av detta var hela sektorn på väg att struktureras om. Förändringarna skapade ett hårdnat konkurrensklimat och ställde
krav på stora nyinvesteringar. För 9O-talet skulle förändringarna
fortsätta, delvis till följd av pågående lagstiftningsarbete, internationaliseringen av den finansiella marknaden skulle öka än
mer, kapitaltäckningen komma att bli en viktig fråga, liksom
konkurrensen om kvalificerad personal och ledare.
Som rapportens nästa del sammanfattades Sparbanksgruppens position. På hushållssektorn utgjorde sparbankerna den
starkaste bankgruppen i Sverige, men med generellt lägre andelar i storstadsregionerna. På företagssektorn hade sparbankerna
tagit stora marknadsandelar de senaste tio åren.
''Marknadsandelarna på in- och utlåningen ligger nu på ca 20%
och är relativt jämnt fördelade på företag av olika storlek."
Sparbankerna hade en stark ställning hos de fackliga organisationerna, medan ställningen hos olika detaljhandelskedjor var
svagare. På den kommunala sektorn slutligen hade sparbankerna
fortfarande en stark ställning, även om kommunernas upplåning
och likvida överskott alltmer riktades mot de centrala penningoch kreditmarknaderna vilket skapade vissa svårigheter för sparbankerna. På marknaden som helhet gällde att "...man kan se att
framgång uppnås då denna (ställningen på marknaden) har en
stark koppling till behovet av regionalt/lokalt kontaktnät
(hushållssektorn, mindre företag etc), eller till starka gemensamma resurser (Sparbankernas Banks ställning på penning- och
valutahandeln, Spintabs position etc). Däremot har Sparbanksgruppen svagheter på marknaden när det krävs samspel mellan
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regionalallokala och centrala resurser eller när helhetens image
har betydelse."
När det gällde lönsamheten konstaterade kommitten att
sparbankerna som grupp hade lägre lönsamhet än konkurrenterna. Sparbankerna var mer beroende av räntenettona för uppnående av sitt resultat än andra banker, och de hade högre kostnader än andra banker, med undantag för Föreningsbankerna.
Detta ledde kommitten till slutsatsen att sparbankerna "har en i
förhållande till andra bankgrupper stor lönsamhetsrisk."
Sparbankernas kapitalställning hade betydelse i flera olika
avseenden. För det första måste de legala kapitaltäckningskraven
uppfyllas, för det andra hade kapitalställningen lönsamhetskonsekvens, för det tredje var kapitalställningen av betydelse för
villkoren vid Sparbankernas Banks utlandsupplåning, och slutligen hade "den associationsrättsliga formen" betydelse vid köp av
andra bolag. Aktiebolag kan erbjuda aktier som betalning vid
köp, vilket alltså inte sparbanker kunde. Kapitaltäckningen hade
blivit allt sämre under 80-talet, och "vid utgången av 1988 är
det endast 4 sparbanker av de 19 största som klarar det legala
kapitalkravet utan att utnyttja upplånat förlagskapital." Från
1990 skulle dock ett nytt regelsystem för kapitaltäckning
komma att införas - Cooke-reglerna - liksom en ny företagsbeskattning från 1991 med betydelse för sparbankernas kapitalställning. Kommittens slutsats var att" ... kapitaltäckningen ...
sannolikt inte blir något akut problem i Sparbanksgruppen under 1990-talet om förslaget till nytt skattesystem genomförs,
men även att "...Sparbanksgruppen i framtiden måste ges samma
formella möjligheter som konkurrenterna."
Som en tredje punkt när det gäller sparbankernas position
nämnde rapporten "Image", Allmänheten var generellt mer positiv till sparbankerna än till andra banker, men det fanns
"imageproblem" i förhållande till företagskunderna, som ofta
kände till den lokala! regionala sparbanken, men inte sparbanksrörelsen som helhet, vilket var en nackdel i förhållande till konkurrentbankerna. '1dentiteten uppfattas som splittrad", skrev
kommitten och sammanfattade att det var viktigt med tydlig
image och identitet i förhållande till såväl anställda som kunder
på 1990-talet.
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Efter denna omfattande lägesbeskrivning gjorde kommitten en sammanfattning av de "utmaningar" som sparbankerna
stod inför på 9O-talet:
-Det skullebli fortsatta förändringar på kreditmarknaden med
hårdare konkurrens lokalt/regionalt och på den gemensamma
marknaden.
-Krav på större effektivitet ochstora investeringar.
-Krav på ökadtydlighet i relation till kunder ochpersonal.
-Sparbankerna skulle komma att i ökad grad bli tvingade att
delta i strukturförändringar på kreditmarknaden, i form av köp
ochavyttringar avverksamhetsgrenar.
-Sparbankerna skulle komma att behöva attrahera kapital från
nyakällor.
-Samtidigt med pågående förändringar måste grundläggande
sparbanksvärden bibehållas.
Kommitten såg som sin uppgift att ge förslag på en struktur för
sparbankerna som skulle resultera i att ett antal mål skulle
uppfyllas. Det första målet var att sparbankernas särprägel
skulle bibehållas. Det skulle ske dels genom att den huvudsakliga verksamheten skulle fortsätta bedrivas regionaltl1okalt och
dels genom att de lokala/regionala enheterna skulle bibehålla en
stor beslutsrätt. Det senare innefattade en fortsatt stor betydelse för sparbankernas förtroendevalda. Det andra målet var
att sparbankerna som grupp skulle få en effektivare ledning och
styrning. Det tredje målet var att sparbankernas kapitalförsörjning skulle tryggas. Det fjärde målet var att förtydliga sparbankerna som helhet. Det fem te målet var förbättra möjligheterna
till bibehållen eller förbättrad marknadsställning och lönsamhet.
Det sjätte målet var att göra sparbankerna till attraktiva
arbetsplatser även i framtiden.
Kommitten gick i utredningen genom fyra olika modeller,
som alla skulle leda till att åtminstone några av de uppställda
målen - företrädesvis effektivare ledning och ledning - skulle
kunna uppnås. Men den stannade för två modeller som ställdes
mot varandra. Den ena modellen kallades "Den förstärkta federationen" och den andra 'Holdingbolaget Sparbanksgruppen AB".

119

Sparbankerna fusionerar
Sparbankerna var i utgångsläget en federation (se Swartz
1987), men kommitten menade att om den organisationsformen
skulle väljas även för framtiden krävdes vissa förändringar för
att de uppställda målen skulle kunna uppfyllas. En förstärkt
federation måste få en gemensam ledning och styrelse, och de
centrala bolagen, Sparbankernas Bank och Sparbanksföreningen
AB (de gemensamma servicebolagen), slås samman. Federationens befogenheter skulle gälla sådana saker som "mål, strategier, investeringar, kompetensförsörjning etc." Mellan sparbankerna måste konkurrens i princip förbjudas. Vidare måste federationens beslut, genom avtal, bli bindande för alla delar.
I förhållande till de uppställda målen gjorde kommitten
följande bedömning:
- Möjligheterna att nå en effektivare styrning och ledning förefaller goda.
- Tidigare angivna begränsningar i kapitalförsörjningen, utnyttjandet av obalanser och tillgång till strukturkapital, kan minska...
- Det är rimligt att förvänta sig en förbättring av måluppfyllelsen beträffande en förtydligad helhetsprofil.
- Att sparbanksprägeln kan bibehållas förefaller närmast självklart eftersom nuvarande grundläggande organisationskoncept
bibehålles.
- De skisserade spelreglerna borde ge förbättrade möjligheter
att flytta fram Sparbanksgruppens positioner både marknads och
lönsamhetsmässigt. Frågan är emellertid om den i de flesta fallen
indirekta metoden för ingrepp i den enskilda sparbankens verksamhet ger tillräcklig slagkraft i en framtid präglad av stark föränderlighet.
Förespråkare för federativa lösningar hävdar dock att ett federativt system lättare står emot oönskade förändringar och lättare
utvecklar nya ideer:
Det federativa systemet måste byggasupp omkring en medveten
och stark satsning från styrelser och ledning på att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats för de anställda. den
pågående interna diskussionen har dock skapat tvivel bland de
anställda på federationens möjligheter att lösa de framtida problemen. (s.49-5O)
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I Holdingbolaget Sparbanksgruppen AB skulle sparbankerna,
Sparbankernas Bank och Sparbanksföreningen AB samlas under
ett holdingbolag. Sparbankerna skulle bedriva sin verksamhet i
regionala sparbanksaktiebolag. Utöver vissa HK-funktioner
skulle sedan övriga verksamheter bedrivas i företag ägda av holdingbolaget. Som framgick av arbetsnamnet skulle holdingbolaget vara ett aktiebolag. Det skulle ägas av sparbanksstiftelser
som skulle bildas i och med att ingående sparbanker skulle sälja
sin rörelse till holdingbolaget mot aktier i detta. Stiftelsernas
styrelser skulle som nu tillsättas av huvudmän, valda på samma
sätt som nu. Sparbanksföreningen skulle också ombildas till en
stiftelse med delägarskap i holdingbolaget och med fortsatt
ägande av Sparbankernas Förvaltnings AB. De sparbanker som
inte ville ingå i Sparbanksgruppen borde bli delägare i denna,
och genom avtal ges styrelserepresentation i den. Fristående
sparbanker måste också ges samarbetsavtal med Sparbanksgruppen.
Genom den här organisatoriska konstruktionen skulle
sparbankerna ges möjlighet att agera på samma villkor som konkurrenterna. Samtidigt skulle konstruktionen möjliggöra för
sparbankerna att även i fortsättningen vara oberoende av
externa ägare. Hembudsregler skulle garantera att aktier ej
hamnar hos externa intressen. Vidare var "kommittens ambition
att förtroendevaldas ställning även i fortsättningen skall vara
fortsatt stark. Eventuella förändringar ligger i möjligheterna att
utveckla sparbanksstiftelsernas regionala roll."
Kommitten värderade Sparbanksgruppen ABs möjligheter
att uppfylla de uppställda målen på följande sätt:
Skapandet aven sammanhållen organisation av detta slag ger
förutsättningar för att öka effektiviteten i styrelse- och ledningsarbetet.. .
Ett holdinbolag ger tillgång till nu kända metoder för att trygga
kapitalförsörjningen inklusive i situationer där en väsentlig
utökning eller breddning av verksamheten är aktuell.
Bildandet aven sammanhållen Sparbanksgrupp med de villkor
som här angivits ger rimligen en förtydligad helhetsprofil.;
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Kommitten bedömer att Sparbanksgruppen AB kommer att uppfattas som offensivt och intressant av omvärlden. Detta i kombination med de interna förändringarna borde skapa gynnsamma
förutsättningar att marknads- och lönsamhetsmässigt flytta fram
Sparbanksgruppens positioner. Ett förstärkande inslag kan här
utgöras av alternativets möjlighetertill externa strukturgrepp.
EnSparbanksgrupp av ovanskisserat slagborde öka befintlig och
tillkommande personals tilltro till att Sparbanksgruppen kan
möta förändringar på kreditmarknaden i en sammansvetsad och
dynamisk organisationsmiljö.(s.61)
Kommittens slutsats var att, med en reservation, rekommendera
modellen med holdingbolaget som"den bästa lösningen för såväl
de sparbanker som väljer att ingå i Sparbanksgruppen AB som de
sparbanker som genom en nära samverkan vidareutvecklas inom
sparbankshelheten.' Förslaget möttes under remisstiden både av
ris och ros, men mest det senare. I Sparbankerna 14/1989 rapporterades att 101 av 109 sparbanker samt de bankanställdas
fackförbund var positiva till bildandet av sparbanksgruppen. På
Sparbanksföreningens extra årsmöte den 31 januari 1990 beslutades följaktligen, och enhälligt, att ett holdingbolag med
arbetsnamnet Sparbanksgruppen skulle bildas. I ett senare
följdbeslut bestämdes att Sparbanksföreningen i och med bildandet av Sparbanksgruppen AB hade spelat ut sin roll och
skulle läggas ned.
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8

Avgränsning eller
konkurrens?
I detta avsnitt ska jag byta perspektiv på sparbankernas företagisering. I kapitlets föregående avsnitt har företagiseringsprocessen betraktats "inifrån". I detta avsnitt betraktas den "utifrån",
från statens perspektiv såsom det avspeglas i lagstiftningen. Jag
börjar med att sammanfatta tidigare lagstiftning innan jag stannar upp vid 1969 års sparbankslag. som innebar en omvälvning
av tänkandet. Med denna lagstiftning avlöstes den gamla avgränsningsideen definitivt aven konkurrenside.
Bankväsendet har länge varit hårt reglerat av staten, och är
i denna mening en särbehandlad bransch. Den första egentliga
banklagstiftningen tillkom mot slutet av 1800-talet. Den uttalade anledningen var framförallt att det fanns anledning att
skydda en tredje part, nämligen insättarna. Men särbehandlingen kan ocksåses som ett uttryck för den vikt som staten lade
vid bankväsendets roll för landets näringsliv.
Lagstiftningen kan läsas som statens mening om vad som är
tillåtet och otillåtet, bra och dåligt, rätt och fel uppförande för
banker vid en viss tidpunkt. Lagen kan ses som ett yttre regelverk, utom vars gränser aktörerna inte kan (är tillåtna att) röra
sig. Det kan också, som nämndes i kapitel 4, betraktas som ett
institutionellt minne. Ofta utgör ny lagstiftning en kodifiering
av rådande praxis. Men i och med att lagstiftningen slår fast att
en viss regel ska gälla blir den också normerande, och alla som
rör sig på det område som lagstiftningen omfattar tvingas rätta
in sig i ledet. På detta sätt får lagstiftningen också en styrande
och normaliserande effekt; en effekt som dessutom kan antas bli
starkare ju mer detaljerad lagstiftningen är, och ju hårdare ef123
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terlevnaden av den kontrolleras. Lagstiftningen styr alltså, men
inte oberoende av aktörerna och allsmäktigt över dem. Lagstiftningen formas av praxis och, som vi senare ska se exempel på, av
aktörernas direkta deltagande i lagstiftningsarbetet.
För kontroll hade staten inrättat en särskild myndighet
(bankinspektionen, fr o m 1991 finansinspektionen), som skulle
tillse att lagens regler följdes, men som också ibland försökte
normera icke-reglerade handlingsområden. Exempelvis försökte
bankinspektionens chef, genom uttalanden och andra åtgärder,
på SD-talet normera s k etiskt beteende för högre banktjänstemän. I klarspråk: Vilka privilegier och förmånliga affärer kan
anses vara lämpliga för högre tjänstemän? Ett annat område som
bankinspektionen försökte påverka, och som hade stor relevans
för sparbankerna, gällde fusionerna. Generaldirektören uttryckte vid ett flertal tillfällen som sin uppfattning att fusioner
var nödvändiga, eftersom sparbanker måste ha en viss storlek
och styrka för att motsvara det moderna samhällets krav.
I det följande ska vi se hur sparbankslagstiftningen har sett
ut under olika tider. Tyngdpunkten ligger på modem tid, dvs
från 19SD-talet och framåt. Särskild vikt har lagts vid 1969 års
banklagstiftning, eftersom denna allmänt har betraktats som
mycket viktig. Men avsikten är inte att ge en utförlig beskrivning av alla detaljer i lagstiftningen, t ex av hur det egna kapitalet ska beräknas eller hur olika tillgångar ska värderas. Avsikten
är att presentera huvuddragen i lagstiftningen med fokus på sådana förändringar som kunde få återverkningar på sparbankernas
organisering.

Tidiga regler
Den första sparbankslagen kom IS92 som ersättning för en förordning från IS7S. Innan dess fanns överhuvudtaget ingen särskild reglering av sparbankerna. Syftet med dessa rättsliga regleringar sades framförallt vara att skydda låntagarnas insatta
medel. Därför infördes bestämmelser om kassareserv och om inoch utlåningen.
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Kassareserven skulle utgöra minst en tiondel av insättarnas
behållning vid senaste bokslut. Kassareserven borde finnas i sådana värdehandlingar som lätt kunde växlas till pengar. Inlåning
fick bara göras på motbok, med maximering av insatt belopp,
och utlåning fick bara göras mot säkerhet i skuldebrev. Dessa
regler innebar inskränkningar och syftade till att förhindra att
sparbanker utvecklades till egentlig bankrörelse. Sparbanker
kunde tidigare nämligen bevilja kreditiv, öppna checkräkning eller driva växelrörelse.
Sparbankens syfte angavs i § l till: "...af allmänheten till
förräntande mottaga penningar och genom räntans läggande till
hufvudstolen dem ytterligare förkofra samt medlen i mån af
uppsägning återbetala". Lagen betonade inlåningen, sparandet,
inte utlåningen. En anledning till detta var att det fanns exempel på sparbanker som hade bildats främst för att skapa en kreditanstalt, och ibland i direkt konkurrens med en tidigare sparbank. Därför förordades även att länsstyrelsens prövning aven
sparbanks reglemente inte bara skulle gälla dennas lagenlighet,
utan även dess ändamålsenlighet.

1923 års sparbankslag
(Citat från SFS 1923:286)
1892 års sparbankslag gällde under trettio år, fram ti1l1923 då
en ny sparbankslag trädde i kraft. I den slogs syftet fast: ''Med
sparbank förstås i denna lag penninginrättning, som utan rätt
för dess stiftare eller andra att njuta del i den vinst, som kan
uppkomma å rörelsen, har till ändamål att befordra sparsamhet
genom att i enlighet med de bestämmelser, som i denna lag
meddelas, bedriva in- och utlåning av penningar och därmed i
samband stående verksamhet."(SFS 1923:286)'
Här nämndes alltså även utlåningen, men fortfarande var
utlåningen snarast en biprodukt till inlåningen. Syftet med
utlåningen var att i säkerhet förränta spararnas pengar, inte att
ge någon speciell grupp kreditmöjligheter.
Bestämmelserna om kassareserv, och om in- och utlåning
behölls i stort sett från 1892. Däremot infördes två nya be-
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stämmelser av betydelse. Tidigare hade för affärsbanker införts
bestämmelser om en viss relation mellan inlåning och egna fonder. Nu infördes en liknande regel för sparbankerna. Effekten av
denna regel var att det sattes ett maximum för inlåningen, som
bestämdes av storleken på de egna fonderna. Sparbankerna åsattes lindrigare krav än affärsbankerna i detta avseende med motiveringen att sparbankerna på grund av deras relativt begränsade
verksamhetsvolym kunde tänkas känna sina låntagare bättre, vilket minskade risken för kreditförluster. Dessutom placerade
sparbankerna som regel storparten av sina lån på längre tid och
mot bättre säkerhet än affärsbankerna.
Den andra viktiga bestämmelsen gällde verksamhetens
geografiska utbredning. "Utan särskilt tillstånd må sparbank ej
utöva verksamhet vid avdelningskontor å annan ort än där styrelse har sitt säte, ej heller genom sparbankskommitte (en lägre
grad av filialkontor, min anm.) å ort utom sparbankens verksamhetsområde."(§ 21). En liknande etableringskontroll hade tidigare ålagts affärsbankerna, och infördes nu alltså även för sparbankerna.
Om sparbankens ledning föreskrevs i § 9 att " Sparbanks
angelägenheter skola omhänderhavas dels av huvudmän, vilka
skola såsom representanter för insättarna övervaka bankens förvaltning, och dels ... styrelse... som skall handhava den omedelbara ledningen av sparbankens verksamhet."
Om huvudmännen gällde enligt § 10 att de "...skola utses
på sätt reglementet föreskriver, ock skall... minst en tredjedel av
huvudmännen tillsättas av kommunalstämma, kommunalfullmäktige, allmän rådsstuga, stadsfullmäktige, municipalstämma,
municipalfullmäktige, landsting, häradsrätt eller hushållningssällskap." Därutöver skulle tillämpas självkomplettering.

1955 års sparbankslag
(SFS 1955:416)
Modernt sinnade sparbanksmän hade haft förhoppningar om att
den nya sparbankslagen skulle lätta på de regler som begränsade
sparbankernas rörelse. Men den nya sparbankslagen innehöll
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mycket få lättnader av det slaget. De viktigaste var dels att
sparbanker gavs rätt att inom en sk fri sektor ta emot inlåning
på annan räkning än sparbanksräkning, och dels att sparbanker
gavs rätt att i begränsad omfattning, upp till 25 000:- i varje
enskilt fall, bevilja kredit i checkräkning. Högsta möjliga insatta
belopp för en enskild insättare höjdes från 30 000:- till
100 000:-, och med införande av den fria sektorn kunde detta
belopp höjas ytterligare. Denna regeländring öppnade vissa
möjligheter för större insättare, t ex kommuner, att placera
överskottlikvider i sparbanken, vilket tidigare hade varit omöjligt. Men i övrigt var förändringarna när det gällde rörelsereglerna få.
När det gällde val av huvudmän stadgades i den nya sparbankslagen att hälften av huvudmännen, till skillnad mot en
tredjedel tidigare, skulle utses av "...fullmäktige i de städer,
köpingar och landskommuner, som ingå i sparbankens verksamhetsområde, eller av landsting."(§13) Återstoden skulle, som
tidigare, utses av huvudmännen själva.
När det gällde styrningen infördes 1955 en nyhet. Styrelsen gavs nu rätt "...att uppdraga åt delegation avgöra ärenden av
beskaffenhet att eljest ankomma på styrelsens egen prövning.
Delegation skall bestå av minst tre ledamöter och utses bland
styrelseledamöterna, dem som utgöra ledningen för avdelningskontor, eller tjänstemännen i sparbanken...
Uppdrag må avse (endast) beviljande av kredit... Grunderna för kreditgivningen skola angivas i instruktion." (§ 39).
Detta innebar ett erkännande av praxis, alltså att det fanns
andra befattningshavare i sparbankerna än huvudmän och styrelseledamöter, och ett accepterande av att verksamhetsvolymens
storlek nu hade nödvändiggjort delegering i de större sparbankerna.
De begränsningar av sparbankens geografiska verksamhetsområde som hade införts 1923 lättade något i 1955 års lag. Det
skulle inte föreligga hinder att, utanför bankens egentliga verksamhetsområde, "...såsom ombud anlita annan sparbank eller
bankaktiebolag.' (§35) Det sista kan läsas som Sparbankernas
Bank, och lagtexten kan tydas som ett erkännande aven ökad
betydelse för sparbanksrörelsens organiserade samarbete. Dess127
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utom tillades att det inte heller skulle finnas "..hinder för
skolsparrörelse eller sparklubbsrörelse", två, sedan 1923, nya
sparbanksverksamheter.
Som har nämnts tidigare var en ytterligare viktig ny regel i
den nya sparbankslagen att fusioner mellan sparbanker skulle
tillåtas utan att en av de ingående bankerna först måste likvideras. Denna regel gjorde fusioner lättare att genomföra, inte
minst på det psykologiska planet, och fungerade som en sporre
för ett ökat antal sparbanksfusioner.

1969 års ändring av sparbankslagen
(SOU 1967:64,Prop. 1968:143)
1955 års lag hade lämnat vissa problem olösta, som därefter blev
allt tydligare. Problemen hade sin grund i att det fanns en funktionsuppdelning mellan olika slags kreditinstitut, orsakad delvis
av olika lagregler för olika bankinstitut, och delvis av olika, historiskt grundade, praktiker. Men gränserna mellan de olika
instituten var dels ofta otydliga och dels föränderliga. Under 50talet förändrades framförallt inlåningen så att den för alla kreditinstitut blev allt mer lika. För alla slags kreditinstitut blev
hushållssparandet en viktig inlåningskälla. Konkurrensen ökade
alltså om spararnas pengar, samtidigt som lagreglerna, eftersom
de i vissa avseenden var olika för olika institut, förhindrade konkurrens på lika villkor.
För att utreda gränsdragningen mellan de olika kreditinstituten tillsattes därför en utredning 1962 på regeringens uppdrag. Denna utredning har ofta gått under benämningen "gränsdragningskommitteen", men dess officiella beteckning var kreditinstitututredningen. Till ordförande utsågs verkställande
direktören i Allmänna Pensionsfonden Lennart Dahlström.
Övriga ledamöter hämtades från bankväsendets olika intressenter: från departementet, bankinspektionen, livförsäkringsbolagen, postbanken, försäkringsinspektionen, affärsbankerna och
jordbrukskassorna. Från sparbankerna utsågs den verkställande
direktören i Svenska sparbanksföreningen Sven G. Svenson till
ledamot. Utredningen slutfördes under hösten 1967 och ut128
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mynnade i förslag till ny banklagstiftning som, efter remissförfarande antogs av Riksdagen år 1969.
1969 års sparbankslag beskrivs av alla initierade sparbanksmän som jag har diskuterat saken med som mycket viktig
för sparbanksröre1sen fortsatta utveckling. Den nya lagstiftningen innebar i stora drag att den lagreglerade gränsdragningen
mellan olika slags kreditinstitut upphörde. För reformatörerna
inom sparbanken gavsnu möjligheter som tidigare hade saknats,
och den nya lagen blev en bekräftelse på att deras linje hade
segrat. Efter 1969 såg sparbankens historia annorlunda ut. Det
finns därför skäl att relativt ingående beskriva den nya lagen och
utredningens kommentarer.
Kreditinstitutsutredningen anförde i sitt ställningstagande
till gränsdragningsfrågan bl.a. följande: "...i praktiken föreligger
en viss funktionsuppdelning mellan olika typer av bankinstitut.
Särskilt påtaglig är denna fördelning av arbetsuppgifter ifråga
om bankinstitutens utlåningsrörelse. När det gäller kapitalanskaffningen är funktionsfördelningen långt mindre påtaglig.
Utvecklingen på inlåningssidan har snarast lett till en betydande
likformighet. Sortimentet av inlåningsräkningar och räntevillkoren för inlåning är numera i stort sett desamma för de olika
typerna av bankinstitut. Samtliga bankinstitut kan därmed i
stort sett vända sig till samma kategorier av insättare." (s.51)
Alltså: Grändragningen fanns kvar när det gäller krediter, men
inte när det gällde inlåningen. Där hade konkurrensen ökat.
Utredningen fortsatte: '1 viss grad har även de för bankinstituten i författning givna föreskrifterna om rörelsen bidragit
till att konservera denna traditionella funktionsfördelning. De i
författning meddelade föreskrifterna om rörelsen har visserligen
i första hand syftat till att trygga institutens solvens och likviditet, men har därutöver även kommit att få gränsdragande
effekt."(s.51) Detta eftersom olika regler har gällt för olika typer
av bankinstitut. Begränsningarna hade varit olika för olika
bankinstitut. "Minst begränsande har lagstiftningen varit för
affärsbankerna ... vilka kunnat utforma sin verksamhet så att den
spänner över praktiskt taget hela fältet av kredit- och betalningsförmedlande verksamhet." (s.51)
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Lagstiftningens gränsdragande effekt "synes sammanhänga
med att (den) i betydande grad inneburit en kodifiering av den
funktionsfördelning som uppstått i praktiken". Syftet förefaller
då ha varit att på detta sätt "slåvakt om de olika institutens särart" sådan denna uppfattats vid tidpunkten för lagstiftningen.
Samtidigt hade "samhällsutvecklingen medfört att lagstiftningen
i viss mån begränsat sparbankers, jordbrukets kreditkassors och
postbankens möjligheter att anpassa sin verksamhet efter de
ändrade betingelserna. Detta hade under utvecklingens gång
lett till ett ständigt återkommande behov av punktändringar i
lagkomplexet." (s.52) Det utredningen här konstaterade när de
talade om "samhällsutvecklingen" och "de ändrade betingelserna", var att den lokala ekonomi som hade varit den naturliga
"miljön" för i första hand sparbanker och jordbrukskassor alltmer
hade öppnats för en expanderande marknadsekonomi. Detta
kom bl a till uttryck i den tydligare konkurrensen från affärsbankerna.
Efter att sålunda ha gått igenom och presenterat problemet kom så utredningen in på möjliga lösningar: "...frågan om
gränsdragningen mellan bankinstituten kan lösas efter endera av
två huvudlinjer. Antingen kan i reglerna för institutens rörelse
klarare än för närvarande anges ändamålet med verksamheten
och solvens- och likviditetsreglerna anknytas därtill eller också
kan ett för alla bankinstitut gemensamt regelsystem utformas
inom vars ram instituten får bedriva sin verksamhet alltefter
sina speciella förutsättningar och ambitioner.''(s.52)
Utredningen presenterade därefter argument för de två
olika lösningarna, och kom så småningom fram till sin ståndpunkt: ''Effektivitetssynpunkterna kan sålunda bäst tillgodoses
genom en så långt möjligt enhetlig rörelselagstiftning för
bankinstituten. En såvitt möjligt fri konkurrens mellan instituten på möjligast lika villkor får då sörja för att de olika behoven
av banktjänster blir tillgodosedda.En ökad konkurrens bör innebära en betydande stimulans till rationalisering och kan också
för kunderna medföra lägre kostnader och bättre service. Även
ett friare system kan i praktiken väntas medföra en viss funktionsfördelning. De skilda typerna av institut har var och en sin
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traditionella särart, och det torde dröja innan de gränser som nu
framstår som givna helt suddas ut." (s.53)
"Ett i huvudsak enhetligt system av regler för bankinstitutens rörelse innebär att varje bankinstitut i princip får legal rätt
att driva alla inom bankväsendet förekommande rörelsegrenar
och därigenom får möjlighet att smidigt anpassa sig till förändringarna i samhällsekonomin.''(s.54)
Hur ville då utredningen gå tillväga för att skapa enhetliga
rörelseregler. och enhetliga regler för solvens och likviditet?
Enligt de gällande reglerna begränsades bankinstitutens rörelse
grovt sett av förhållandet mellan inlåningen och storleken på det
egna kapitalet (fonderna). Tanken med detta arrangemang hade
varit att insättarna skulle garanteras att mot det insatta
kapitalet skulle svara en viss storlek på bankens fonderade
medel.
Utredningen föreslog nu att rörelsen i stället skulle
begränsas från placeringssidan genom att i lagen införa differentierade kapitaltäckningskrav. Man delade in placeringar i fyra
olika riskgrupper. Till grupp A fördes t ex inneliggande kassa,
fordringar hos Riksbanken, fordringar på staten och kommuner,
och andra liknande placeringar som bedömdes som riskfria. Vid
lagens antagande bestämdes att dessa placeringar inte skulle
kräva någon kapitaltäckning, dvs inte motsvaras av eget kapital
och därmed likvärdiga medel. Till grupp B fördes andra obligationer än statens, och "säkra" inteckningar, s k bottenlån. För
placeringar i grupp B skulle krävas egna fonder till 1% av beloppet. Till grupp C fördes i huvudsak övriga inteckningslån, och
här fordrades 4% kapitaltäckning. Grupp D innehöll resterande
placeringar, t.ex. företagsinteckningar och borgenslån, och
skulle kräva SOAl kapitaltäckning.
Utredningen visade i en översikt hur placeringarna var fördelade i ett antal banker av olika typer. ÖVersikten visade på en
markant skillnad mellan affärsbanker å ena sidan och sparbanker
och centralkassor för jordbrukskredit å den andra. De flesta
affärsbanker hade merparten av sina placeringar i riskgrupp D.
Detta var knappast oväntat med tanke på att företagskrediter
ofta låg i denna grupp. Den därnäst största gruppen av place-
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ringar fanns i grupp A. De flesta undersökta affärsbanker hade
över SOOA! av sina placeringar i dessa två grupper.
Sparbankerna och centralkassorna visade en annan bild.
Centralkassorna hade storparten, omkring 75%, av sina kreditmedel placerade i riskgrupperna A och B. Därav större procent i
B än i A. För sparbankerna var denna fördelning av placeringarna
ännu tydligare. De flesta undersökta sparbanker hade 80-90%
av medlen placerade i grupp A och B, och merparten, oftast över
50%, i B,dvs i bottenlån för fastigheter.
Undersökningen visade också att med denna fördelning av
placeringarna bara ett fåtal banker skulle komma att överskrida
sin kapitaltäckningskapacitet. Men dessa banker var alla centralkassor eller sparbanker. För samtliga affärsbanker skulle de nya
reglerna däremot innebära sänkta kapitaltäckningskrav, och
affärsbankerna skulle komma att utnyttja sin kapitaltäckningskapacitet till i allmänhet 60-70%.
Redan 1955 hade sparbankerna fått möjlighet att, i likhet
med affärsbanker, likställa upptagna förlagslån med egna fonder
till ett belopp motsvarande reservfonden. Men den av kreditinstitututredningen gjorde undersökningen av bankernas kapitaltäckning visade att ingen undersökt sparbank hade förlagslån
inräknade i de egna fonderna. Detsamma gällde för alla centralkassor utom två. Om behovet aven större kapitalbas uppstod
fanns här alltså en potentiell reserv att använda för sparbankerna.
Den nya banklagstiftningen innebar inte att de särskilda
banklagarna ersattes aven enda. I stället förde man in motsvarande bestämmelser för rörelsen i de olika lagarna, samtidigt
som särreglerna fanns kvar. Sparbankerna hade all tså fortfarande
en sparbankslag som i likhet med tidigare reglerade bl a verksamhetens syfte. Förutom rörelsereglerna behandlade utredningen även frågan om etableringen av bankkontor, och där
föreslog man helt sonika att etableringen skulle släppas fri. Man
antog att kostnadsskäl skulle förhindra en ineffektiv överetablering av bankkontor. En annan fråga av vikt för sparbankerna var
att den nya lagen tillät utvidgad delegation: Styrelsen fick tillstånd att uppdra åt styrelseledamot eller annan att ensam eller i
förening avgöra sådana ärenden som annars tillkom styrelsen.
132

Avgränsning ellerkonkurrens?

1987 års banklagstiftning
(SFS 1987:619)
Ovannämnda regel förändrades 1987 så att styrelsen nu fick
uppdra åt VD eller annan att avgöra ärenden som enligt lagen
ankommer på styrelsen. Detta var första gången som VD nämndes i sparbankslagen. Och enligt §4 skrevs att styrelsen får utse
en eller flera verkställande direktörer att under styrelsens
inseende leda verksamheten i sparbanken. Den i övrigt mest
uppenbara nyheten med banklagstiftningen från 1987 var dess
utformning. Trots att samma rörelseregler för olika bankinstitut
hade införts 1969 hade ingen gemensam banklag stiftats, utan
samma rörelseregler hade införts i var och en av de olika bankinstitutens lagar. Nu samlades gemensamma bestämmelser för
bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker i en bankrörelselag, medan de tre övriga banklagarna, däribland sparbankslagen, huvudsakligen tog upp regler av associationsrättslig
karaktär för var och en av de tre bankinstituten.
I övrigt innehöll 1987 års banklagstiftning bl a nya redovisningsregler, bestämmelser om koncernförhållanden och nya
former av fusioner. För sparbankerna kan noteras att sparbankslagen fortfarande betonade avsaknaden av enskilt vinstintresse,
det sparfrämjande ändamålet och den lokala anknytningen.
Ändringar i lagstiftningen aktualiserades under 1989 i
samband med att förslaget om den gemensamma sparbankskoncernen - Sparbanksgruppen - lades fram. Bildandet av ett
gemensamt holdingbolag och omvandlingen av sparbanker till
stiftelser, som skulle överlåta sin rörelse i utbyte mot aktier i
holdingbolaget, kunde ej genomföras inom den rådande lagens
ramar. Sparbanksföreningen föreslog därför förändringar i sparbankslagen som efter remiss antogs av riksdagen.

Sammanfattning
Under 1800-talet och början av 1900-talet bildades ett stort
antal sparbanker i Sverige. De hade en gemensam ide, men
denna var allmänt formulerad och innehöll bara ett fåtal ele133
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ment: Sparbanker skulle verka i den lokala ekonomin genom att
samla in lokalt kapital från småfolket och förränta dessa på ett
tryggt och säkert sätt, och de skulle inte drivas av vinstintresse.
De första sparbankslagama bidrog till att skapa normer för
normal sparbanksverksamhet och sparbanksorganisation. Ett
syfte med lagstiftningen var att tydligt dra en gräns mellan olika
slags bankinstitut. Som vi sett ovan blev mot slutet av SO-talet
gränsdragningen svår att i praktiken bibehålla. Nya ideer gjorde
sig gällande och ny praxis började växa fram. Denna utveckling
avspeglades i kreditinstitututredningens arbete, som resulterade i den nya banklagstiftningen 1969 vari alla slags bankinstitut - affärsbanker, sparbanker, jordbrukskassor och postbanken - ställdes under samma rörelseregler. Den nya lagen kan
ses som uttryck för att staten nu erkände att nya förhållanden
rådde inom bankväsendet och samhällsekonomin, och att en
fortsatt påtvingad bindning av vissa bankinstitut, i första hand
sparbanker och jordbrukskassor, till lokala ekonomier och till
vissa avgränsade sektorer skulle komma att skapa stora svårigheter för dem. Banklagstiftningen från 1969 är uppenbarligen
exempel på lag som inte endast kodifierade rådande praxis, utan
som öppnade handlingsutrymme för ny praxis att etableras.
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Företagiseringen av
sparbankerna
en sammanfattning
I de föregående kapitlen har jag beskrivit några olika sidor av
företagiseringen av sparbankerna. I detta kapitel ska jag försöka
sammanfatta denna företagiseringshistoria. Sparbankerna hade
förändrats även under sin tidigare historia, men efter 1950 slog
sparbankerna in på en ny kurs, som innebar att de alltmer
utvecklade sina affärsverksamheter medan andra verksamheter
trängdes tillbaka. Om man kort försöker ställa upp de viktiga
förändringarna i en grov kronologisk ordning får företagrseringsprocessen följande stegvisa förlopp:
1) En ny uppfattning om sparbankernas situation lanserades och
vann gehör från början av 5O-talet. Det viktigaste i den nya uppfattningen var att det pågick förändringar i sparbankernas omvärld vars viktigaste konsekvens var att konkurrensen från andra
banker skulle tillta.
2)Med den nya situationsbeskrivningen följde förslag på förändringar i verksamheten med innebörden att sparbankerna måste
bli mer affärsmässiga för att kunna svara på en ny tids utmaningar. Verksamhetsförändringar började också genomföras i
praktiken från mitten av 5O-talet.
3) Den nya situationen och verksamheten krävde större organisatoriska enheter; fusioner började genomföras under 6O-talet och
har sedan fortsatt.
4) Den nya banklagstiftningen 1969 bekräftade och fastställde
den nya uppfattningen om hur verksamhetsområdet såg ut.
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5) Den nya verksamheten underlättades av ny teknologi och skapade nya specialistgrupper i sparbankerna. Inflytandet över verksamheten försköts från huvudmän till tjänstemän.
6) Kreditmarknaden avreglerades och banksektorn utvidgades än
mer.
7) Regionala sparbanker började bildas och kapitalförsörjningen
började uppfattas som ett problem. Sparbanksföreningen som
sparbanksrörelsens naturliga centrum började utmanas av de
stora sparbankerna.
8) Beslutades att bilda Sparbanksgruppen AB, vilket innebar att
sparbankernas gamla organisationsform övergavs liksom sparbanksrörelsens federativa struktur.

Jag sammanfattar i det följande företagiseringsprocessen ur tre
aspekter. Jag börjar med att gå igenom förändringarna i sparbankernas relevanta omvärld - med det menas de organisationer som sparbankerna själva uppfattade vara av stor betydelse
för dem. Därefter tar jag upp förändringarna i sparbankernas
verksamhet och de effekter på organisation och maktförhållanden som den ändrade verksamheten ledde till. Slutligen behandlar jag fusionerna och förändringarna inom det som har kallats
sparbanksrörelsen.

En ny omvärld
Det nya sättet att tänka om och föreställa sig sparbanksverksamhet innebar bl a att nya begrepp och klassificeringar infördes
med vilka verksamheten och omvärlden kunde beskrivas, och att
nya ideal, mål och normer blev vägledande för verksamheten.
De traditionella sparbankerna byggdes upp kring ett problem: fattigdom och social nöd. För att lösa detta problem
skulle sparbankerna befrämja sparande genom att ta emot
insättningar från de mindre bemedlade och lämna en viss ränta
på det sparade beloppet. Med tiden modifierades definitionen
av sparbankens uppgift såtillvida att större tonvikt lades på
sparuppfostran och upplysning. På SD-talet började så uppfatt136

Avgränsning eller konkurrens?
ningen om sparbanker som affärsmässig bankverksamhet bli
starkare. För att ta några exempel: "Konkurrens" och "marknad"
blev adekvata beteckningar på verksamhetsområdet. När väl
marknaden fanns började sparbankerna "sälja" och "marknads
föra" sina "produkter" till Kunder", som först framörallt var de
tidigare småspararna och vars krets senare utvidgades och bl a
kom att inkludera företag. Krediter blev en lika viktig produkt
som sparande. "Marknadsandelar" och "lönsamhet" blev viktiga
mått på sparbankernas framgångar.
Den nya uppfattningen lanserades aven grupp yngre sparbankstjänstemän. Deras uttalade motiv för detta var förändringar i omvärlden. Samhället moderniserades, inte minst på
bankområdet. Konkurrensen skulle komma att hårdna och det
gällde för sparbankerna att följa med förändringarna. De uppgifter som hade ansetts som givna och naturliga för sparbankerna
- sparande, sparfrämjande och givandet av inteckningslån hade avgränsat ett särskilt verksamhetsområde som befolkades
av ett antal organisationer och andra aktörer. Före företagiseringen bestod denna "population" framförallt av andra sparbanker, av sparbankernas gemensamma organ, t ex Sparbanks
föreningen, Sparfrämjandet och Sparbankernas Bank, av organisationer som bedrev liknande verksamhet, t ex Postparbanken
och jordbrukskassorna, av de lokala organisationer som utsåg
sparbankernas huvudmän, och av statliga reglerande organ som
sparbanksinspektionen och Riksbanken. Under företagiseringen
utvidgades denna relevanta omvärld, och år 1991 bestod den av
alla andra banker, av finansbolag och andra aktörer på kapitalmarknaden, t ex börsen, av s k institutionella placerare, t ex APfonderna, av försäkringsbolag, av statliga organ, och av internationella aktörer. Sparbankernas relevanta omvärld hade alltså
vidgats betydligt; från ett sparbanksvärld till en värld av bankoch kapitalinstitut. se figuren på nästa sida.
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Figur 5. Verksamhetsomrddets aktörer:
{öre !öretagiseringen t. v. och eftert.k
Från sparbankshåll påpekades åtminstone fyra viktiga orsaker till
att gränserna mellan flera näraliggande, men olika verksamhetsområden hade öppnats eller avskaffats med resultatet att ett
stort gemensamt område hade bildats:
1) Den ökande konkurrensen mellan olika bankinstitut om
småspararna innebar att gränsen mellan affärsbanker och sparbanker började ifrågasättas under SO-talet.
2) Den nya banklagstiftningen vid slutet av BO-talet innebar att de rörelsemässiga skillnaderna mellan olika bankinstitut
avskaffades, vilket öppnade de legala möjligheterna för en ökad
konkurrens mellan de olika bankinstituten på alla områden.
Med 1) och 2) avskaffades gränserna mellan olika bankinstitut.
3) Den omfattande avregleringen av kapitalmarknaden, särskilt på 80-talet, hade bl a skapat ett ökat rörelseutrymme för
alla bank- och kreditinstitut, särskilt vad gäller kreditgivningen.
Vidare hade avregleringen medfört att bankerna fått ökad kon138
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kurrens från icke-banker, t ex finansbolag, i vad som under lång
tid varit traditionell bankverksamhet. Likaså hade avregleringen
medfört att gränsen mellan bankers och försäkringsbolags finansiella verksamheter blivit vagare, vilket bl a hade kunnat märkas
i ett intensivare samarbete mellan banker och försäkringsbolag.
Denna utveckling avspeglades i att tillsynsmyndigheterna för
banker respektive. försäkringbolag 1991 slogs samman till en
myndighet, finansinspektionen. Med 3) öppnades gränsen mellan
bankverksamhet och den verksamhet som bedrevs av andra
aktörer på den nationella kapitalmarknaden och ett gemensamt
område för finansiell verksamhet skapades.
4) En pågående internationalisering av kapitalmarknaderna
hade fått stor betydelse för kapitalflödet mellan olika länder.
Den hade bl a påverkat vissa verksamheter som Sparbankernas
Bank bedrev, t ex upplåningen utomlands. En annan effekt av
internationaliseringen var att sparbankerna, i likhet med andra
svenska banker, hade öppnat kontor utomlands. Däremot hade
internationaliseringen ännu vid slutet av den studerade perioden inte medfört någon ökad konkurrens i sparbankernas traditionella verksamheter på hushållssektorn. Med 4) öppnades
gränserna mellan olika nationella bank- och finansverksamheter.
Omvandlingen av sparbankerna ingick som synes i en
större omvandling där olika bankinstitut med olika funktioner
- sparbanker och Postsparbanken som huvudsakligen verkade
bland hushållen och kommunerna, affärsbanker i företagssektorn, och jordbrukskassorna bland jordbrukarna - smälte samman till ett gemensamt verksamhetsområde där alla slags banker
fungerade på ett likartat sätt. Denna utveckling bekräftades och
kodifierades av den banklagstiftning som kom 1969 och som, för
första gången, rörelsemässigt likställde alla slags banker. Den
nya banklagstiftningen markerade att tiden var ute för den traditionella sparbanken och den banade väg för en fortsatt snabb
omvandling till stora affärsmässiga banker. Men 1969 års
banklagstiftning innebar ett slut inte bara för sparbankerna som
ett särskilt avgränsat bankinstitut, utan samma sak gällde även
för jordbrukskassor och affärsbanker. Efter år 1969 var alla
bankinstitut likställda i juridisk mening, även om de olika bankföretagen fortfarande, av historiska skäl, hade något olika inrikt139
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ning och verksamhet. Senare har verksamhetsområdet utvigats
än mer, och fler aktörer, t ex finansbolag, har kommit in på det.

Förändrad verksamhet och organisation
De nya ideer och föreställningar som reformatörerna propagerade beredde vägen även för förändringar i sparbankernas verksamhet. Vi har sett hur den typ av sparfrämjande verksamhet
som J H Jönsson m fl startade nådde sin kulmen på 50-talet.
Den avtog mot decenniets slut för att nästan försvinna under
6D-talet. När löneutbetalningar genom bank blev vanligare kom
dessa kollektiva sparformer att ersättas av individuellt lönsparande och olika typer av målsparande, t ex bosparande, samtidigt som sparandets innebörd delvis förändrades. Sparsamhet
var inte längre en moralisk plikt, en dygd i sig, utan sparandet
motiverades i stället som en rationell verksamhet som låg i individens eget intresse. Samtidigt med denna innebördsförskjutning inleddes en förändring av kreditgivningen. Gemensamma
kreditinstitut kunde, som vi sett, i ökad utsträckning ta hand
om "långa"lån, t ex inteckningslån, vilket gav sparbankerna möjligheter att i ökad utsträckning ge kortare krediter, bl a för konsumtion, något som tidigare hade varit nästan otänkbart.
Dessa förändringar i sparbankernas kärnverksamhet - ett
nytt slags sparande med moderna argument och en breddad
kreditgivning - följdes, som vi sett, av att verksamhetsrepertoaren under 60- Och 7D-talen utvidgades med många nya tjänster: notariat, juridisk och ekonomisk rådgivning, aktiefonder,
kreditgivning till företag, försäljning av försäkringar m m, varvid
sparbankerna i allt högre grad blev fullständiga banker, såsom
bankinstitutionen definierades av de dominerande bankorganisationerna, de stora affärsbankerna. Mycket av det nya blev
möjligt genom sparbankernas samarbete i de gemensamma organen, Sparbankernas Bank och Sparbanksföreningen, som förstärktes under denna tid och inom vars hägn många nya gemensamma organisationer och verksamheter startades.
En annan följd av företagiseringen var att inflytandet över
sparbankerna försköts från förtroendevalda till tjänstemän. Sär140
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skilt i de fusionerande sparbankerna växte organisationerna och
därmed deras komplexitet. Det uppfattades som omöjligt att
leda den dagliga verksamheten från styrelsen och allteftersom
överlämnades allt större befogenheter till verkställande ledningar och tjänstemän. Styrelserna blev alltmer renodlade
beslutsorgan, medan ledningen och de högre tjänstemännen förberedde besluten, lade fram förslag till åtgärder och hade att
verkställa besluten. Denna nya arbetsdelning innebar ett skifte
av inflytande och makt i sparbanken, från de förtroendevalda till
de högre tjänstemännen.I I de stora sparbankerna blev denna
utveckling än tydligare. Där fanns inte ens längre en gemensam
geografisk tillhörighet kvar som sammanhållande länk mellan de
förtroendevalda. Följden var att den gamla förtroendemannarollen som styresman och representant för spararna försvagades
samtidigt som det var svårt att finna en ny (Wolff och Forssell
1985).
Tidigare var det vanligt att sparbankernas tjänstemän gick
"den långa vägen" i karriären. De bytte sällan arbetsgivare, och
nästan aldrig från sparbanker till affärsbanker eller vice versa.
Ett skäl till detta kan ha varit att skillnaderna mellan arbetsuppgifterna i olika slags bankinstitut var stora. När under 60och lO-talen alla slags banker började konkurrera mer med
varandra blev deras verksamheter mer lika och åtminstone från
8D-talet blev det vanligt, och ansågs normalt, att banktjänstemän gick från en bank till en annan när de bytte arbete. Därigenom uppstod ytterligare en kanal varigenom ideer kunde
spridas mellan olika banker inom hela verksamhetsområdet.

Från sparbanksrörelse till
sparbankskoncern
Som vi sett ovan startade på 6D-talet en våg av fusioner
bland sparbankerna som vid 9D-talets början ännu inte ebbat ut.
3 Jmf Brunssons och Jönssons diskussion om förhållandet mellan tjänstemän och
politiker I kommuner (1979).
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I första hand var det små landsbygdsparbanker som gick samman
med närmaste stadssparbank. Under 70-talet blev det vanligare
med fusioner mellan större sparbanker och under 8()..talet kom
så ett antal storfusioner som definitivt ändrade sparbankskartan
och beredde vägen för omstöpningen 1991, då de största sparbankerna i landet gick samman och bildade Sparbanksgruppen
AB.
Fusionerna var emellertid den sida av sparbankernas företagisering som mötte mest motstånd. De små gammaldags sparbankerna, av Ortby sparbanks typ, var t o m så framgångsrika i
sitt motstånd att frågan om fusion för deras del inte längre var
aktuell. Det fanns inte längre någon större sparbank som ville
fusionera med dem. Dessa sparbanker verkade i så liten skala att
en modem bankverksamhet inte var ekonomiskt möjlig i dem.
Förutom dessa små gammaldags sparbanker fanns, som nämndes
ovan, år 1989 även ca 90 lokala, men moderna, sparbanker som
ännu upprätthöll ett formellt oberoende.
Motståndet mot fusion hade utövats av både förtroendevalda och tjänstemän i de lokala sparbankerna. Deras argument
hade vilat på värdet av lokalt oberoende och på hoten mot
denna från den stora fusionerade sparbanken. Motiven för
fusion var den på samma gång hotfulla och löftesrika framtiden,
medan motiven för fortsatt lokalt oberoende bl a låg i en framgångsrik nuvarande verksamhet. I de sparbanker som deltog i
fusioner hade det första argumentet vägt tungt, medan de sparbanker som gjorde motstånd mot fusion trodde sig om att även i
fortsättningen kunna överleva på egen hand. Mot kraften i storskalighetens argument hade det varit möjligt att hävda det
lokala oberoendet, åtminstone när detta också har varit ekonomiskt framgångsrikt. Sparbanker hade oavsett fusioner eller ej
fortsatt verka, oftast med framgång. I själva verket tycktes de
ekonomiskt mest framgångsrika sparbankerna vara lokala sparbanker (se tabellbilagan) medan de stora sparbankerna, genom
sin tillväxtstrategi och utbyggnad av verksamheten, hade fått
problem med kapitalförsörjningen, något som gav ytterligare
argument för förslaget att göra Sparbanksgruppen till ett aktiebolag. Som aktiebolag skulle nya möjligheter att öka på det egna
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kapitalet öppnas, genom att aktier skulle kunna emitteras till
utomstående ägare.
Fusionerna innebar bl a att maktförhållandena inom sparbanksrörelsen kom att förändras. Pådrivande i omvandlingen var
ledningen för Sparfrämjandet och Sparbanksföreningen. En särskilt viktig roll spelades av Sven G Svenson. som hade ett finger
med i de flesta av omvandlingens många steg under 50-, 60- och
70-talen. Inte minst försökte han och den centrala ledningen
driva på fusioneringen. En följd av fusionerna blev att några få
sparbanker blev betydligt mycket större än de flesta andra.
Detta accentuerades under SD-talet då sparbankerna i Stockholm och Göteborg gick samman i Första Sparbanken, som blev
en jätte bland sparbankerna och därigenom förändrade maktbalansen i sparbanksrörelsen. Delvis som följd därav genomfördes några år senare flera andra fusioner mellan flera stora sparbanker, fusioner som resulterade i bildandet av bl a Sparbanken
Alfa och Nya Sparbanken. De här stora fusionerna skedde på de
ingående sparbankernas initiativ, och utan att Sparbanksföreningen hade något större inflytande på processen. Med bildandet av dessa stora sparbanker försköts inflytande och initiativ
från Sparbanksföreningen alltmer till de stora sparbankerna.
Bildandet av några få storsparbanker kom att uppfattas som ett
hot mot de många mindre sparbankerna som såg sig själva allt
tydligare förvisade till åskådarplats. För att tillvarata mindre
och medelstora sparbankers intressen bildades därför Fristående
sparbankers riksförbund (FSR) som en sammanslutning inom
Sparbanksföreningen.
Sparbankerna placerade, bl a av kostnadsskäl, vissa funktioner i gemensamma organ, t ex värdepappershandel i Sparbankernas Bank och datasystem i Spadab, men i de stora sparbankerna uppstod ambitioner att upprätta egna sådana funktioner,
vilket skapade friktioner inom sparbanksrörelsen. En annan
konfliktfråga var stockholmsmarknaden, där Första Sparbankens
marknadsandelar låg betydligt under genomsnittet för hela landet. Detta angavs som ett (av flera) motiv för andra sparbanker
att starta verksamhet i Stockholm, något som ledningen för Första Sparbanken såg som ett intrång i sitt revir. Ett sätt att lösa
konflikter och balansproblem i sparbanksrörelsen blev beslutet
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att bilda Sparbanksgruppen. Den hierarkiska bolagsformen sågs
medvetet eller omedvetet som en bättre konfliktlösning än den
federativa form (Swartz a.a.) som sparbanksrörelsen dittills hade
haft.
Som vi sett gick det att göra motstånd mot fusionerna.
Många sparbanker lyckades behålla sitt oberoende. Men oberoendet urholkades och antalet oberoende sparbanker minskade
hela tiden. Även om reformatörerna ännu inte vunnit en fullständig seger, och även om omvandlingen tog lång tid, måste
man ändå konstatera att reformationen var mycket framgångsrik. Med Sparbanksgruppens tillkomst ansågs Sparbanksföreningen vara överflödig och lades ned. De gemensamma organen
skulle i stället inkorporeras i Sparbanksgruppen. Med avskaffandet av den federativa organisationen gavs Sparbanksgruppen
möjlighet att kontrollera andra sparbanker. Eftersom den skulle
komma att kontrollera datasystem och alla andra gemensamma
angelägenheter skulle övriga sparbanker i fortsättningen hamna i
ett filialförhållande till den. Bildandet av Sparbanksgruppen
skulle därför få till följd att de svenska sparbankerna skulle bli
mer centraliserade än någonsin tidigare.

olika grader av omvandling
De ovannämnda förändringarna konstituerade den omvandling
till företag som sparbankerna genomgick 1950-1990. Olika förändringar har i olika grad kommit att prägla olika slags sparbanker. Jag delar in sparbankerna i tre klasser efter den grad i vilken
de har infört eller genomfört förändringarna. De tre klasserna
sammanfaller i stort sett med storlek (se tabell-bilagan). De
gammaldags sparbankerna av den typ som presenterades i kapitel I, var ca 10 till antalet och hade 1991 en inlåning uppemot
40 miljoner kronor. Några av dem var med i FSR (Fristående
sparbankers riksförbund). De gammaldags sparbankerna hade i
viss utsträckning och efter förmåga och resurser infört nya produkter och ny teknologi, men i stort sett var förändringarna
små.
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Moderna lokala sparbanker, som i allmänhet begränsade
verksamheten till en eller ett par kommuner, utgjorde den största gruppen och bestod år 1991 av ca 80 små och medelstora
sparbanker. Gruppen omfattade alltifrån små lokala sparbanker
med mindre än 100 miljoner kr i inlåning, upp till ganska stora
sparbanker med en inlåning uppemot 2-3 miljarder kronor. De
flesta av dessa sparbanker var medlemmar i FSR. Trots att dessa
sparbanker var av mycket varierande storlek hade de förändrats
på ungefär samma sätt, dvs de hade förändrats i alla eller de
flesta ovannämnda avseendena, men hade saknat resurser, och
ambitioner, att göra alla förändringar i stor skala. De hade t ex
inte alla slags specialister eller de riktade sig bara till mindre
företag. Vissa av dem hade deltagit i fusioner, andra hade inte
gjort det. De lokala sparbankerna hade företagiserats, men de
var typiska lokala företag. De strävade efter framgång i sin
affärsverksamhet, men de strävade inte efter att expandera
utanför det egna geografiska området.
De sparbanker som hade infört alla de nämnda förändringarna i stor skala och på bred front var de stora sparbankerna.
Några av dessa hade regional utsträckning, andra var stora länssparbanker. De stora sparbankerna var ca tio till antalet och
hade en inlåning som 1991 översteg 2 000 miljoner kronor. De
två största, Första Sparbanken och Sparbanken Alfa, hade drygt
20 000 miljoner kr i inlåning. Utmärkande för den här gruppen
av sparbanker var en ofta intensiv fusionering och starka ambitioner att växa snabbt. Genom beslutet att bilda Sparbanksgruppen, tog denna grupp av sparbanker gemensamt det definitiva steget in bland de svenska storföretagen.
Trots företagiseringen fanns rester av den gamla sparbanksmodellen fortfarande kvar som ett "sediment" (Danielsson
1983n5) bland sparbankerna. Den hölls levande i de gammaldags sparbankerna, och avspeglades fortfarande ideologiskt i
sparbankslagen (åtminstone fram till 1987), strukturellt i huvudmannaorganisationen, retoriskt i uttalanden och skrifter och
praktiskt i sparbankernas dominerande position som insamlare
av hushållens inlåning.
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Varför blev sparbankerna
moderna bankföretag?
Jag har i de föregående kapitlen gått igenom och beskrivit företagiseringen av sparbankerna. I detta kapitel ska jag försöka förklara densamma med hjälp av sådana empiriska iakttagelser som
har presenterats i de föregående beskrivningarna. Eftersom
företagiseringen av sparbankerna är en komplex historisk process där många faktorer spelar roll och dessutom påverkar
varandra kommer även en någorlunda rimlig förklaring att bli
ganska komplex. Jag har i det föregående beskrivit processen
främst ur ett internt sparbanksperspektiv, men även behandlat
andra aspekter, t ex förändringar i lagstiftningen och i sparbankernas organisatoriska omgivningar. I sökandet efter förklaringar
till företagiseringen kommer jag att stegvis utvidga det sammanhang vari sparbankerna har befunnit sig och söka förklaringar i allt vidare kontexter. Vid sökandet efter förklarande faktorer har jag valt att gå inifrån och ut, dvs från sparbankerna till
deras relevanta omvärld till samhället i stort. Man kan likna
denna undersökningsmetod vid avspaningen av ett geografiskt
område från ett utsiktstorn med avsatser tre på olika höjder. För
varje avsats utvidgas det område man kan avspana samtidigt som
detaljskärpan avtar.
Gränserna mellan de områden som kan avspanas från tornets olika höjder är vanligtvis svår att exakt fastställa. Detsamma gäller gränserna mellan organisation, relevant omvärld
och samhälle. Den mindre enheten ingår i den större, och var
gränserna mellan de olika enheterna går är svårt att säga. Alla
sådana bestämningar är ungefärliga och delvis godtyckliga, och
den följande indelningen kan diskuteras. Men poängen i detta
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kapitel är inte att dra exakta gränser mellan olika kontexter.
Syftet är att lyfta fram sådana faktorer som har varit viktiga för
sparbankernas omvandling, och indelningen i olika kontexter
syftar därvidlag till att vara ett hjälpmedel med vilket de empiriska fynden kan struktureras.
Den fråga som ska besvaras är varför de flesta sparbankerna
företagiserades. Sökandet efter förklarande faktorer är därför
selektivt; det är inte andra tänkbara utvecklingar som ska förklaras utan just den som inträffade. Främst ska jag försöka lyfta
fram sådana faktorer som direkt eller indirekt drev på företagiseringen, men jag ska även peka på sådana som försvårade processen. Företagiseringen var, som vi såg i föregående kapitel, en
ojämn process. Alla sparbanker förändrades inte lika mycket och
lika snabbt. Dessa skillnader ska jag försöka förklara i detta kapitel, liksom det förhållande att några sparbanker överhuvudtaget
inte företagiserades, och knappast alls förändrades.

Sparbankerna som kontext:
Företagiseringen togs för given
I de föregående beskrivningarna har sparbankens reformatörer
framträtt som huvudrollsinnehavare i det drama som företagrseringen utgjorde. Det var dessa reformatörer - "Saltsjöbadspojkar" och andra - som tolkade förändringarna i omvärlden
och föreslog åtgärder. Kärnan i deras tolkning var att sparbankerna skulle komma att möta ökad konkurrens från affärsbankerna i framtiden. Om sparbankerna skulle kunna överleva detta
måste de vara beredda till förändringar. Föreställningarna om
ökad konkurrens från affärsbankerna drev fram förslag till
sådana åtgärder som betonade sparbankerna som affärsverksamhet. Konkurrenterna skulle mötas med deras egna vapen. Särskilt användbart var, som vi sett ovan, hotet om den ökade konkurrensen vid fusionsdiskussioner, från de första på 60-talet till
den i skrivande stund senaste, bildandet av Sparbanksgruppen.
Hotet från konkurrerande - från början nationella och senare
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internationella organisationer - motiverade sparbankernas
sammanslagningar till (allt) större och resursstarkare enheter.
Det var med stor entusiasm och beslutsamhet som reformatörerna kastade sig in i projektet att omvandla sparbankerna
till moderna banker. Även om hela programmet inte fanns klart
från början rådde aldrig någon tvekan och osäkerhet hos reformatörerna om vad som borde göras härnäst. För varje steg som
togs tycks nästa ha framstått som självklart. För reformatörerna
och, så småningom, för de flesta sparbanksmänniskor var företagiseringen, omvandlingen av sparbankerna till moderna bankföretag, naturlig och självklar och den enda, i bokstavlig mening,
tänkbara förändringen.
Det genomgående argumentet för företagisering var konkurrensen. Men varför var det så viktigt att behålla sparbankernas organisatoriska styrka, och mindre viktigt att hålla fast vid
sådana tidigare verksamheter och syften som välgörenhet och
folkbildning? Ett svar på den frågan gavs i reportaget från Provinssparbanken i kapitel 1: Sparbanken hade inte frångått sina
ursprungliga syften, den hade bara anpassat verksamheten till en
ny tid. Denna åsikt delades av många inom sparbankerna. Som
åsikt kan detta påstående varken bekräftas eller förnekas i någon
objektiv mening. Däremot kan man konstatera att man i
moderna sparbanker inte använder begrepp som välgörenhet
eller folkbildning för att tala om den egna verksamheten.
Frågan varför sparbankerna inte lades ner när syften som
välgörenhet och folkbildning inte längre ansågs aktuella och giltiga skulle troligen uppfattas som egendomlig och t o m absurd
av sparbanksfolk. och även av många andra, tex många organisationsforskare och företagsekonomer, som implicit eller explicit
betraktar överlevnad som organisationers viktigaste mål. Ändå
är frågan rimlig. Organisationer har ibland betraktats som redskap som kan läggas åt sidan när de fullgjort sin uppgift (perrow
a.a.) och historiskt har en mängd organisationer upphört att
existera.
Sparbankerna hörde dock inte till den sortens företag som
utan vidare kunde läggas ned. Det betyder dock inte att det var
alldeles självklart att sparbankerna skulle komma att överleva.
Deras existens kunde hotas av t ex ökad konkurrens eller stora
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kreditförluster. Det som emellertid togs för givet var att hoten
mot sparbankerna måste mötas och att sparbankerna måste
överleva. Att överlevnaden som mål togs för given betyder just
att den frågan låg utanför all diskussion. Jag känner inte till ett
enda fall där man på allvar hade övervägt att helt lägga ner en
sparbank. I de fall sparbankens överlevnad uppfattades vara
hotad ansågsfusion i allmänhet vara ett mycket bättre alternativ
än nedläggning. Som del i en större sparbank kunde den
fusionerade sparbanken uppfattas leva vidare, om än i ny form.
De flesta fusioner innebar också att sparbanken fysiskt fanns
kvar: kontoren fanns kvar, och personal och förtroendevalda
fortsatte i nya befattningar och på nya poster i en ny sparbank.
För reformatörerna framstod företagisering inte bara som
det bästa, utan som det enda sättet att säkra en fortsatt överlevnad för sparbankerna. Alla var dock inte lika entusiastiska för
alla företagiseringens aspekter som reformatörerna. Det synliga
och artikulerade motståndet var förhållandevis litet, utom på en
punkt: fusionerna. Tjänstemän och förtroendevalda i lokala
sparbanker kunde, som vi sett, ofta hävda sitt oberoende. Någon
egentlig alternativ förändringsstrategi presenterades emellertid
aldrig av någon grupp. Det interna motståndet, förutom i
fusionsfrågan, inriktades på tempot i förändringarna och på
enskilda aspekter av processen.

Organisatoriska faktorer som påverkade företagisering
Det fanns uppenbarligen interna hinder och trögheter som
reformstörerna måste övervinna, t ex motståndet mot fusioner.
Andra hinder fanns i form av vanor, rutiner och gamla föreställningar. Det nämndes tidigare att det fanns en ovana, och ovilja,
att i sparbankerna tala om försäljning, och det fanns en ekonomisk försiktighet som förhindrade en snabb övergång till en
bredare och kortare kreditgivning och till löneutbetalning, för
att ta två exempel.
Vanor, rutiner och föreställningar om hur saker och ting
bör vara och gå till finns hos de människor som är inbegripna i
organisationens verksamhet, de reproduceras av dem, och nya

149

Var/ör blev sparbankerna moderna bankföretO{}?
medlemmar lär sig dessa etablerade handlingsmönster av sina
mer erfarna arbetskamrater. Nyheter är ofta lättare att lära ut
till organisationens nya medlemmar, som inte bär på minnen
och erfarenheter från organisationens förflutna, än till gamla
medlemmar. Studier av andra organisationer visar att förändringar kan underlättas när organisationens minnen undertrycks
eller när organisationen av andra skäl glömmer sina erfarenheter
(Brunsson et al 1989).
Som påpekades i kap 6 expanderade sparbankerna snabbt
och mer än fördubblade sin personalstyrka från 196O-talet och
framåt. Den snabba numerära tillväxten av personalstyrkan
försvårade överföringen av gamla vanor, rutiner och föreställningar från mer erfaren personal till ny, och försvagade snabbt
sparbankernas organisatoriska minne. Samtidigt var verksamheten stadd i snabb förändring vilket minskade gamla kunskapers
värde. Den gamla personalen måste läras om, medan den nya
personalen, som saknade rutin, kunde läras det nya från början.
Jag antar att sparbankernas snabba tillväxt därför var en faktor
som underlättade omvandlingen.
Om snabb personell tillväxt ledde till utspädning av det
organisatoriska minnet och detta i sin tur underlättade företagiseringen av vissa sparbanker, kan man anta att företagiseringen
av sådana sparbanker som inte växte snabbt och i vilka organisationens erfarenheter, rutiner och historia fortlöpande underhölls i motsvarande grad försvårades. Särskilt i de sparbanker
som här har kallats gammaldags var det levande minnet av den
egna historien en viktig orsak till att de inte deltog i fusioner,
och inte heller i någon högre grad drogs med i andra stora förändringar. Även i sådana lokala sparbanker som moderniserade
sin verksamhet i de flesta avseenden, men inte deltog i fusioner,
är det möjligt att det organisatoriska minnet spelade stor roll
för beslutet att fortsätta som oberoende sparbank. Därmed
skulle styrkan i det organisatoriska minnet kunna vara en av de
faktorer som förklarar olika sparbankers olika företagiseringsgrad.
Problemet med resonemanget är dock att de två faktorerna
ömsesidigt betingar varandra: Sparbankens minne av sin historia
försvårade genomförandet aven tillväxtstrategi, men tillväxt150
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strategins genomförande försvagade organisationens minne. Jag
antar att det finns en slags buffertverkan i detta samband: Så
länge det organisatoriska minnet var starkt kunde det försvåra
ett snabbt genomförande aven tillväxtstrategi. Men om ledningen i en sparbank trots motstånd lyckades få igång en organisatorisk tillväxt, skulle organisationens minne vid en viss tillväxthastighet börja försvagas och som följd därav skulle motståndet mot ytterligare förändringar därefter snabbt kunna
avta. Det skulle alltså kunna finnas en kritisk tillväxthastighet
bortom vilken det organisatoriska minnet snabbt skulle försvagas och ytterligare organisatoriska förändringar relativt lätt
kunna genomföras.
En annan orsak till att sparbankerna under sin historia
hade visat stor förmåga till förändring kan vara att deras föreningsliknande organisationsform gav dem öppna gränser mot
den närmaste omgivningen. Exempelvis innebar förfarandet vid
val av huvudmän och styrelser att ett brett spektrum av det
omgivande samhället blev representerat i sparbanken. Likaså
medförde de många kontoren och små organisationerna att en
direkt och personlig kontakt med insättare och låntagare upprättades. Därigenom kunde ideer liksom krav och önskemål från
omgivningen snabbt föras in i sparbankerna.

Varför företagiserades sparbankerna fullt ut?
Var det nödvändigt för sparbankerna gå så långt i sin omvandling? Var de .stora sparbankerna tvungna att överge den federativa organisationen med oberoende sparbanker som samarbetade
för att i stället bilda en stor bankkoncern i aktiebolagsform?
Kunde de ha gjort halt någonstans på vägen?
Det som främst framfördes som skäl till att sparbankerna
tog steget fullt ut var frågan om sparbankernas beslutsförmåga.
K-H Pettersson skrev i den ovan refererade skriften bl a: 'Den
splittrade organisatoriska strukturen omöjliggör en effektiv ledning av den samlade sparbanksrörelsen" (se kap. 7) och han liksom 1989 års strukturutredning (samma kapitel) pekade på problemet med beslutströghet i den federativa organisationen. För
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båda var bildandet aven hierarkisk sparbankskoncern lösningen
på detta problem.
Den uppfattade beslutströgheten hade att göra med att
Sparbanksföreningens styrelse var tillsatt enligt samma ideer
som i de enskilda sparbankerna: styrelseledamöterna skulle
representera viktiga delar av organisationens omvärld. I styrelsen satt representanter från olika sparbanker, företrädesvis
verkställande direktörer och styrelseordföranden, representanter från olika centrala organ, personalrepresentanter samt
representanter från viktiga kundgrupper. t ex från handeln,
kooperationen, den offentliga sektorn och från fackföreningsrörelsen. Styrelsen representerade alltså en mängd olika intressen och önskemål. Detta förhållande öppnade, som nämndes
ovan, Sparbanksföreningen och sparbanksrörelsen för ideer från
omvärlden. Samma förhållande kunde samtidigt göra det svårt
att snabbt fatta beslut i vissa frågor eftersom beslut krävde att
man var överens, och just eftersom olika åsikter kunde vara representerade i styrelsen och ingen ledamot kunde påtvinga de
övriga sin vilja kunde enighet vara svår att uppnå. Denna emellanåt tröga politiska process kunde, särskilt av handlingsbenägna
direktörer, upplevas som mycket frustrerande. Genom att skapa
en mer hierarkisk organisation skulle inte konsensus behöva föregå alla beslut, och organisationen skulle kunna reagera snabbare på förändringar.
Förutom problemet med att styra en federativ sparbanksrörelse angavs behovet av att kunna öka det egna kapitalet som
ett ytterligare viktigt skäl för förvandla sparbankerna till aktiebolag. Små, lokala sparbanker som vuxit långsamt hade sällan
haft problem med kapitaltäckningen, men stora sparbanker som
vuxit snabbt hade nästan alla haft kapitaltäckningsproblem,
även om nya beräkningsregler har givit dem ett visst andrum.
Genom att omvandla sparbankerna till aktiebolag ansågs det att
man skulle få möjligheter att få in kapital utifrån betydligt
snabbare och effektivare än vad den gamla organisationsformen
förmådde, där nytt eget kapital i princip måste tas ur sparbankens vinster. Därigenom skulle problemet med kapitalförsörjningen kunna lösas.
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Den relevanta omvärlden som kontext:
Affärsbankerna blev sparbankernas förebilder
I föregående kapitel påpekade jag att företagiseringen började
med att reformatörer i sparbanken uppmärksammade att affärsbankerna redan var på väg eller snart skulle komma att konkurrera med sparbankerna om småspararnas gunst. Gränsen mellan
sparbankernas och affärsbankernas verksamhetsområden var på
väg att öppnas. Sparbanksfolk som Sven G Svenson välkomnade
denna utveckling. De såg konkurrensen från affärsbankerna som
något positivt, och medverkade, t ex i "gränsdragningskommitten", till att avskaffa gränsen. Konkurrensen skedde inom den
verksamhet som var gemensam: bankverksamheten. Det var
denna verksamhet som Svenson tittade på när han beskrev
affärsbankerna som konkurrenter. Det var verksamheten, bedrivandet av bankrörelse, som konstituerade det nya området som ur sparbankernas subjektiva perspektiv uppfattades som
deras relevanta omvärld.
Denna utveckling kodifierades av den nya banklagstiftningen 1969. Dess huvudpoäng var att samma verksamhetsregler
skulle gälla för alla slags bankinstitut. Denna normering skedde i
princip genom att sparbankers och jordbrukskassors rörelseregler anpassades till affärsbankernas. De begränsningar som
hade funnits hade främst berört de förra. Lagstiftningen hade
förhindrat sparbankerna att bedriva liknande verksamhet som
affärsbankerna, medan det däremot inte hade funnits hinder för
motsatsen. När området nu fick nya regler blev de stora affärsbankernas verksamhet normerande för all bankverksamhet. och
affärsbankerna blev förebilder för de andra bankinstituten. Tydligast var detta på den s k företagsmarknaden där affärsbankerna
hade betydligt större erfarenheter än andra banker, som var nybörjare.
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Starka krav på företagisering
Med ökad konkurrens måste sparbankernas verksamhet i fortsättningen vara konkurrensmässig eftersom straffet för dålig
konkurrenskraft, åtminstone i teorin, är hårt: uppköp, sammanslagningar och, i värsta fall, konkurs. Konkurrenskraften bestod
inte bara i förmågan att bedriva likadan, eller en marginellt
bättre, verksamhet som affärsbankerna. Det gällde att göra
detta i lönsamma former. Lönsamhetskraven ökade, vilket medförde att större uppmärksamhet fästes vid möjligheterna att öka
intäkterna och minska kostnaderna. Öka intäkterna kunde man
bl a göra genom att växa, genom att öka sina markradsandelar
och genom att lägga nya eller högre avgifter på en rad tjänster,
av vilka många tidigare var gratis eller nästintill så. Minskade
kostnader är lönsamhetens andra sida, och kostnadseffektivitet
blev ett av av den moderna sparbankens nyckelord (se kap.1).
Betoningen på lönsamhet, intäkter och kostnader hör till kärnan
i företagsinstitutionens logik och det nya verksamhetsområdets
spelregler tvingade sparbankerna att föra in mer av denna i sina
organisationer.
I praktiken speglades dock lönsamhetskravet mer i prat än i
sparbankernas resultaträkningar. Sparbankerna hade generellt
haft betydligt sämre lönsamhet än de flesta konkurrenter, och
detta förhållande förändrades inte med företagiseringen. Ändå
var hotet om konkurs mest imaginärt. Banksektorn var skyddad
av staten och de sparbanker som genom t ex stora kreditförluster hade hamnat i ekonomiska svårigheter kunde fusioneras
in i en större sparbank. Även hanteringen av Första Sparbankens
kris hösten 1991 visade att vare sig staten eller övriga sparbanker ansåg sig kunna låta en sparbank gå i konkurs. De tvingades
då gå in gemensamt för att täcka Första Sparbankens stora kreditförluster.
Det var inte bara internt som ekonomiska kriterier som
lönsamhet, tillväxt och marknadsandelar hade blivit allt viktigare mått på sparbankernas framgångar. Samma kriterier användes av andra i den nya omgivningen, t ex bankinspektionen,
internationella ratinginstitut och ekonomijournalister (se t ex
Affärsvärlden 5/1985 eller Veckans Affärer 43/1991). Kraven på
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att företagisera restes på många olika håll i det nya verksamhetsområdet.
Uppenbarligen spelade affärsbankerna som förebilder, och
uppkomsten av gemensamma föreställningar och normer för
hela området en viktig roll vid formandet av, särskilt, de stora
sparbankernas strategiska ambitioner. Under SO-talet genomförde de stora affärsbankerna en mängd fusioner varigenom de
flesta provinsbanker försvann som oberoende banker och Sverige
fick ett fåtal mycket stora bankföretag, med en verksamhet som
bredde ut sig alltmer, bl a mot försäkringsbranschen. Bankområdet befann sig i en ny expansionsfas och den finansiella koncernen började framstå som dess modellorganisation. Denna utveckling avspeglades också i statens beslut att från sommaren
1991 slå samman tillsynsmyndigheterna för banker respektive
försäkringsbolag till en gemensam myndighet, finansinspektionen.
Bildandet av Sparbanksgruppen, som länge var en utopisk
ide hos ett fåtal debattörer som K-H. Pettersson, uppfattades i
detta nya läge som det självklara nya steget i företagiseringsprocessen. Förslaget som ifrågasatte vissa av sparbankernas högst
värderade särdrag - den unika associationsrättsliga formen och
sparbanksrörelsens federativa uppbyggnad - hade tidigare kritiserats av bl a Sparbanksföreningens ledning. Ändå var det förslag som 1989 års strukturutredning ställde sig bakom i stort
sett detsamma som Petterssons. Den opinionsmässiga vändningen var dramatisk: den skedde snabbt och närmast enhälligt.
Exempelvis hade en viktig beslutsfattare som Sparbanksföreningens VD Jan Rydh, som var med och beslutade om att bilda
Sparbanksgruppen, in i det sista varit en stark motståndare till
en sådan organisationsbildning. Han, och många andra ledande
opinionsbildare, hade sökt reformera utan att bryta med federationsideen, Men ju fler steg in i det finansiella verksamhetsområdet som sparbankerna tog, desto mindre tycktes de själva ha
kunnat bestämma handlingsreglerna. På våren 1989, när Sparbanksföreningens strukturkommitte samlades för att utveckla
ett organisationsförslag, hade opinionsläget förändrats så
mycket att kommitten, på bara fyra månader och med bara en
reservation, lyckades ena sig om ett förslag som innebar att
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många tidigare självklara principer förkastades. Nu uppfattades
inte bara den traditionella sparbanksverksamheten vara otidsenlig, utan samma sak gällde sparbankernas och sparbanksrörelsens
organisatoriska former. För att bibehålla konkurrensförmågan
ansågs det vara nödvändigt med ytterligare anpassning till de
organisationsformer som verksamhetsområdets dominerande
organisationer - de stora affärsbankerna - hade.

Samhället som kontext:
Samhällsförändringarna påverkade sparbankerna
Sparbankerna bildades i ett samhälle som ännu fullständigt
dominerades av jordbruk, och där industri och handel hade en
mycket blygsam roll. Detta började förändras mot 1800-talets
slut då industrialiseringen fick fart och dramatiskt förändrade
det svenska samhället. Industrin tog över rollen som den viktigaste näringsgrenen, och i dess kölvatten skedde en väldig urbaniseringsvåg, under vilken en stor del av landsbygdsbefolkningen
flyttade in till städer och tätorter. Vuxna män och kvinnor blev
löntagare medan barn och ungdom sattes i allt längre skolgång.
Marknadsekonomin ersatte självförsörjning och gemenskapsekonomier och transport- och kommunikationsmedlen utvecklades så att gods, människor och meddelanden snabbt och billigt
kunde förflyttas från en plats till en annan. I denna samhälleliga
omvandlingsprocess bröts också gamla sociala mönster sönder
och nya bildades.
Särskilt påtagliga bland de institutionella förändringarna
under den tid då sparbankernas företagisering var som mest intensiv, var de som hade anknytning till den offentliga sektorns
enorma expansion under 50-, 60- och 70-talen [Jörberg 1979).
De offentliga utgifterna i procent av BNP ökade från 31.00A! år
1960 till 48.1% år 1974 till 63.7% år 1984 (Kolam 1987). I Sverige parades denna expansion med en stark tro på storskaliga organisationslösningar i den offentliga sektorn. Som ett led i moderniseringen av den offentliga sektorn sammanslogs kommu156
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nerna till storkommuner varigenom antalet kommuner minskade från 1029 år 1960 till 278 år 1974 (Kolama.a) - en påtaglig strukturomvandling som f ö anfördes som ett viktigt motiv
för sparbanksfusioner i Sparbanksföreningens strukturutredning
1962. En effekt av den offentliga sektorns expansion och tron på
den stora skalans välsignelser blev att kommunerna tillsammans
med landstingen växte till organisationskolosser, med tusentals
anställda, som på många orter i Sverige blev de största arbetsgivarna.
Det var i detta moderniserande samhälle som sparbankerna
hade sin gärning. Överallt i samhället omkring dem förändrades,
rationaliserades, moderniserades, medan de själva ännu höll fast
vid en verksamhet och ideologi som, en gång progressiv, hade
börjat bli obsolet. Sparbankerna hade bildats som ett svar på
nöd och fattigdom bland folkets breda lager. Nu byggdes mitt
bland dem det svenska välfärdssamhället. Folk flyttade in till
städer och tätorter. Fattigdomen växlades till välstånd. Utveckling och framsteg i snabbt tempo var tidens lösen.
I ljuset av denna utveckling uppfattades sparbankernas
organisationsstruktur med en mängd små lantsparbanker hopplöst omodern. Även sparbankernas traditionella verksamhet och
ideologi uppfattades som otidsenlig och blev allt svårare att
förankra i det nya samhällets föreställningsvärld, till skillnad
från de moderna ideer som reformatörerna förespråkade.
Moderna människor kunde visserligen fortfarande uppfatta sig
som sparare, vilket illustreras av att sparbankerna hela tiden har
kunnat bedriva en omfattande sparverksamhet, om än i olika
former. Men som t ex konkurrensen om lönekontona visar uppfattade de sig även som kunder. De kunde byta bank och gå till
den som erbjöd bäst villkor. Det uppfattades därför som nödvändigt för sparbankerna att anpassa sig till dessa förändrade
förhållanden och bli mer affärsmässiga och konkurrenskraftiga
om de inte skulle riskera att marginaliseras. Sparbankerna lyckades också med detta. De var tillräckligt öppna och flexibla för
att låta nya ideer komma in och gradvis ersätta de gamla. De
förmådde anpassa sig till det nya samhälle som växte fram, och
de kunde genom sin anknytning till bankverksamhet göra detta.
Även om sparbankernas ursprungliga syften uppfattades vara
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obsoleta hade bankverksamhet en viktig roll i det moderna samhällets ekonomiska liv. Genom att omvandla traditionella sparbanker till moderna bankföretag kunde sparbankerna som organisationer framgångsrikt överleva.
"Saltsjöbadspojkarna" och andra reformatörer fungerade
som den nya tidens agenter i sparbankerna. De hade skapats av
den och förde in dess ideer i sparbankerna. I den situation som
rådde kunde de ta initiativet som representanter för det nya
och moderna. Deras ideer bildade sammantagna en ny tolkning
och definition av sparbankernas situation och uppgifter som
stämde med det förändringarna i samhället.

Varför överlevde gammaldags sparbanker?
Omvandlingen av samhället, moderniseringen, var dock ingen
jämn och fullständig process. Vissa delar av samhället omvandlades fullständigt, medan andra delar påverkades mindre. Det
senare var uppenbarligen vad som hände vissa perifera landsbygder. Urbaniseringen blev aldrig fullständig. Några människor
blev kvar på landsbygden och i dessa av moderniseringen nästan
övergivna landsdelar kunde ännu ett äldre levnadssätt fortleva.
Där fanns ännu bönder som fortsatte bruka jorden, och många
människor jagade och fiskade till husbehov, odlade sin egen
potatis, bytte tjänster med grannarna etc. I dessa perifera områden levde en viss bygdegemenskap kvar, och den bildade bas för
vissa lokala organisationer. Det var ingen tillfällighet att de
gammaldags sparbankerna hade sin verksamhet förlagd till en
avlägsen och perifer landsbygd. Exempelvis var flera av dem
sockensparbanker på sydöstra Gotland. Där var jordbruket fortfarande en viktig näringsgren, och bland befolkningen fanns
ännu rester aven traditionell och lokalt rotad livsstil. Detta
underlättades av att många människor var gamla, att de kände
varandra sedan långa tider och hade starka minnen av det förgångna; allesammans faktorer som kan antas förstärka rådande
sociala mönster och försvåra förändring.
Det var i denna lokala ekonomi med en stark gemensam
identitet som de gammaldags sparbankerna hade sin bas. Efter-
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som dessa områden hade hamnat vid sidan av den stora moderniseringen, med alla dess förändringar, kunde småskaliga organisationer fortleva här utan att behöva göra stora förändringar,
som ett slags levande museer påminnande om en i det moderna
samhället förgången tid.

Sannnnanfattning
Huvudfrågan som jag har försökt besvara i detta kapitel är varför
sparbankerna omvandlades till moderna bankföretag. Under
diskussionen har jag identifierat ett antal faktorer som underlättade eller försvårade företagiseringen. Vidare har jag försökt
förklara skillnaderna i förändringstakt mellan olika sparbanker
och varför processen gickså långt som den gjorde.
Inom den organisatoriska kontexten förklarades företagrseringen med nya aktörers nya tolkning av sparbankernas situation, och företagiseringen blev då en effekt av de åtgärder som
åtföljde denna tolkning. Tolkningen var ett "paket" bestående av
problemdefinition och lösningsförslag. som lanserades aven
grupp entusiastiska och beslutsamma reformatörer. Ideerna
vann sakta gehör i sparbankerna och utvecklades under processens lopp. Hindren mot förändring låg i sparbankernas minnen
av sin historia, som bl a manifesterades i vanor, rutiner, traditioner och i värnandet av det lokala oberoendet. Företagrseringen underlättades av att ny personal anställdes och av den
öppna organisationen. Motiven för att bevara sparbankerna diskuterades inte av aktörerna - att sparbankerna måste överleva
togs av dem för givet. Renodlingen till moderna bankföretag
förklarades med en strävan hos sparbankernas direktörer att
skapa besluts- och handlingskraftiga organisationer som kunde
fortsätta expandera.
I den kontext som bildades av sparbankernas relevanta omvärld har jag diskuterat företagiseringen i termer av verksamhetsförändringar och verksamhetsområden. Ett specifikt sparbanksområde upphörde att existera under omvandlingsperioden. Sparbankerna kom med den nya banklagstiftningen 1969
att innefattas i ett stort bank- och kreditområcle. Denna om159
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orientering blev möjlig genom att en av sparbankernas verksamheter var definierad som bankverksamhet. Bytet av organisationsform har förklarats med att verksamhetsområdet utvecklade en modell - bankföretaget - som baserades på det nya
områdets dominerande ingående organisationer, affärsbankerna,
och som under 8o-talet utvecklades till den finansiella koncernen.
Som samhällsfenomen har företagiseringen förklarats med
den modernisering som bl a har inneburit att verksamheter som
präglas av marknadsekonomiskautbyten har brett ut sig alltmer
medan de lokalt baserade gemenskapsekonomier, som var de
traditionella [lantjsparbankernas grogrund, har trängts tillbaka
till perifera landsbygder. I den moderna ekonomin spelade
bankväsendet en viktig roll, vilket möjliggjorde för företagiserande sparbanker att överleva och frodas.
Sammanfattningsvis underlättades och drevs företagiseringen av sparbankerna fram av många samverkande faktorer,
medan hindren var färre. Förändringarna initierades och drevs
fram inom sparbankerna, med en grupp reformatörer som
"motorer". Men de förändringar som de förespråkade hade med
största säkerhet inte kunnat ske om inte hela samhället och det
område på vilket sparbankerna var verksamma, hade genomgått
stora förändringar under perioden. På mångahanda sätt trängde
omvärldens förändringar in i och påverkade sparbankerna. Genom att utvecklingen uppfattades ligga utanför sparbankernas
egen kontroll fick den en oemotståndlig, naturlagslik karaktär.
Hur mycket man än kunde ogilla utvecklingen uppfattades det
därför ofta som lönlöst att göra motstånd mot den.
Olika sparbanker förändrades olika mycket, men i stort
sett har de förändrats mest där omgivningen har genomgått de
största förändringarna. Centrum för samhällets modernisering
är storstäderna [Franzen 1987, se även nästa kapitel) och det är
också där som sparbankerna har gått längst i modernisering. Det
allra tydligaste exemplet är Första Sparbanken, som mer än någon annan sparbank förträngde minnena av det förflutna, ställde
sig i tidsandans frontlinje på 1980-talet, och fick betala dyrt för
detta när konjunkturen vände i början av 9Q-talet.
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Reformatörerna hävdade att företagiseringen var nödvändig. Stämmer det? För de gammaldags sparbankerna var företagrsering uppenbarligen ingen nödvändighet, och för de små moderna sparbankerna var inte den stora skalan nödvändig. Men
om sparbankerna hade vägrat förvandla sig när omvärlden förändrades, hade de, i likhet med sparbankerna i vissa andra länder, med stor sannolikhet marginaliserats. En annorlunda organisatorisk omvandling, t ex till förvaltningsorganisation, var och
förblev hypotetisk. Trots sparbankernas nära kommunala samband föreslogs en sådan omvandling aldrig och inget tyder på att
tanken överhuvudtaget tänktes av någon. Däremot hade andra
affärsstrategier kanske varit möjliga, t ex en hårdare begränsning
av produktsortimentet och en snävare marknadsinriktning, t ex
till de traditionella hushållskunderna. För att överleva var sparbankerna tvungna att anpassa sig, och i denna anpassning var
valmöjligheterna få.
Omvandlingen av sparbankerna tog lång tid. Från det att
nya ideer framfördes i början av SD-talet till bildandet av Sparbanksgruppen år 1991 passerade fyrtio år. Företagiseringen utgör en reform i den meningen att den innebar en omformning av
sparbankerna, men den är inte en reform i den meningen att
den är resultat aven grandios plan [jmf Brunsson och Olsen
1990: kap. 1). Snarare är den resultatet aven mängd större och
mindre förändringar som sammantagna gick i en bestämd riktning.
Den främsta anledningen till omvandlingens saktfärdighet
är att de flesta förslag och åtgärder inte fanns från början utan
dök upp under historiens gång. Vissa saker kunde inte göras
därför att teknologin saknades eller därför att lagen inte gav
tillåtelse, med det viktigaste hindret var att det var svårt att
göra sådant som ingen ännu hade tänkt. Och även när en ide
uppstod hos någon måste den sedan i allmänhet spridas och
vinna gehör hos fler människor innan den kunde genomföras.
Ofta brukar man kalla den tid som passerar, från det att en ide
första gången väcks till dess den börjar genomföras, för att
"tiden har mognat". Uppenbarligen var tiden inte mogen för
Sparbanksgruppen AB på 19SD-talet, men några tidiga reforma-
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törer satte frön till en företagisering då och gav processen dess
inriktning.
I det historiska perspektivet kan bildandet aven stor sparbankskoncern synas vara en logisk följd av tidigare händelser och
förändringar. När sparbankerna på 50- och 60-talen började
uppfatta sig som konkurrenter till andra banker, när de på 60och 70-talen starkare började betona tillväxt, lönsamhet och
marknadsandelar, och när de började slå sig samman till större
enheter pekade detta fram emot den stora fusionen och den
stora bankkoncernen. Bland bankföretag och på bank- och kapitalmarknaden var detta det normala och naturliga, det som alla
gjorde. Det fanns en stark, och tillsynes obetvinglig logik i händelseförloppet som innebar att varje steg på företagiseringens
väg begränsade de fortsatta valmöjligheterna och i stället entydigt pekade på nästa. Reformatörer och andra aktörer tycktes
bli fångar i denna logik.
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KAPITEL I I

Utkast till en teori för
organisatorisk omvandling
I det förra kapitlet gjordes ett försök att förklara företagrseringen i ett specifikt fall: sparbankernas företagisering. I detta
kapitel ska jag på basis av den förklaringen börja utveckla en mer
generell teori för organisatorisk omvandling, dvs en teori som
kan användas för att bekriva, analysera och förklara även andra
exempel på organisatoriska omvandlingar än företagiseringen av
sparbankerna. Jag påminner om vad jag menar med organisatorisk omvandling: en organisations byte av institutionell organisationsform.
När jag sökte förklaringar till sparbankernas företagisering
letade jag i olika kontexter. Detta görs även i detta kapitel.
Läsaren ombeds dock uppmärksamma att de olika kontexterna
utgör en slags "kinesisk ask". Jag har försökt illustrera detta med
figuren nedan. De tre kontexterna är delar av varandra: organisationen är en del av sin omvärld som är en del samhället. Varje
större kontext innehåller flera enheter av den mindre: samhället
innehåller flera organisatoriska omvärldar och varje sådan omvärld innehåller flera organisationer.
SAMHALLE
OMVAR
ORGANISATION

Figur 6. Tre kontexter för organisatorisk omvandling.

163

Utkast tiU en teori...
Det är emellertid viktigt att uppfatta dessa kontexter och enheter bildligt. De är inga askar i bokstavlig mening, utan består av
sociala enheter med olika omfattning. Den minsta av dessa
enheter är organisationen. Om vi till denna sociala enhet lägger
andra närliggande sociala enheter får vi en vidgad kontext, som
här kallas omvärld, i vilken den ursprungliga kontexten - organisationen - är en del. Om vi till denna kontext lägger tillräckligt många fler sociala enheter får vi den omfattande sociala
enhet som brukar kallas samhälle, och som kan definieras på
olika sätt; man brukar bl a hävda att ett samhälle kännetecknas
aven viss kulturell och institutionell enhetlighet. Detta förhållande mellan de olika kontexterna innebär att de faktorer som
nedan identifieras i en kontext, t ex i samhället, även kan återfinnas i denna kontexts mindre delar, dvs i organisationen och
dess omvärld. Allmänt gäller att ju vidare kontext desto mer
allmängiltiga faktorer och, tvärtom, ju snävare kontext desto
mer specifika faktorer.
I det föregående kapitlet förklarades företagiseringen aven
hel grupp organisationer. Den teori för organisatorisk omvandling som utvecklas i detta kapitel utgår från den enskilda organisationen, och den försöker specificera de faktorer och samband
som är av stor betydelse vid omvandlingen aven sådan. De faktorer som analysen främst fokuserar på är föreställningar och
konstruktionen av föreställningar. I detta kapitel är gången den
att jag först söker efter de mest allmängiltiga av de faktorer som
kan bidra till organisationers omvandlingar och sedan rör mig
mot mer organisationsspecifika faktorer. Jag börjar alltså med
det moderna samhället som kontext, fortsätter med den organisatoriska omvärlden och slutar med organisationen. Detta är
alltså motsatt väg jämfört med det förra kapitlet.
Kapitlet är disponerat så att dess första del lyfter fram faktorer i de tre kontexterna som på olika sätt påverkar organisatoriska omvandlingar. Kapitlets andra del är ett försök att specificera viktiga samband mellan faktorerna, och att klargöra under
vilka förhållanden olika faktorer påverkar organisatorisk omvandling. I den diskussion som förs i kapitlet har jag vävt in exempel och argument från andra organisationer och omvandlingar, samt från litteraturen.
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Omvandlingsfaktorer i
samhällskontexten
I det föregående kapitlet beskrevs hur samhället har omvancllats
sedan de första sparbankerna bildades: industrialisering, urbani sering, expanderande marknadsekonomi, den offentliga sektorns
tillväxt etc. Alla dessa förändringar och många därtill brukar
sammanfattas under begreppet modernisering. Det moderna,
moderniteten och moderniseringen bildar oundviklig bakgrund
till de flesta nutida sociala processer. Men vad är det för något?

Modernitet som omvandlingens samhälleliga kontext
Det är omöjligt att fastställa en startpunkt för moderniseringen,
eftersom begreppet saknar entydig definition. Det betyder inte
att begreppet är obekant. Tvärtom har det stått i centrum för
många av de stora samhällsfilosofernas och samhällsvetarnas
intresse under de senaste hundrafemtio åren. Samhällsvetenskapen är i hög grad ett barn av det moderna, och många av dess
pionjärer har varit intensivt upptagna med att försöka karaktärisera och förstå den nya tid som de själva levde i. Detta avsnitt
innehåller ingen systematisk genomgång av moderniseringsforskningen. Snarare är det ett försök att i något rapsodisk form
peka ut några viktiga aspekter av det moderna, som särskilt den
sociologiskaforskningen har uppmärksammat och som är av betydelse för sådana sociala processer som organisatoriska omvandlingar.
Marx förknippade moderniseringen med kapitalismens
tillväxt, med ökad exploatering och alienation som följder. Weber behandlade moderniseringen som den ständigt ökande
rationaliseringen av världen, huvudsakligen genom det kapitalistiska produktionssättet, men även genom byråkratin, vetenskapen och teknologin. Åven Peter Berger, som är en samtida sociolog, förkni ppar moderniseringen med industrisamhällets
framväxt. Moderniseringens främsta agenter är "...de institutioner som tillhör den teknologiska produktionen och byråkra165
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tin'[Berger m fl 1973). Sekundära agenter är bl a staden och urbaniseringen med dess socio-kulturella pluralism, massmedia
och, kan tilläggas efter Boli (1989), massutbildningen.
De lokala geografiska områdena som utgjorde nationalstatens viktigaste konstituerande beståndsdelar har i hög grad
ersatts av andra enheter, som branscher och sektorer, och även
nationalstaterna förlorar sin betydelse gentemot överstatliga
sammanslutningar som EG och GATT. Självförsörjning som bas
har ersatts aven extremt utvecklad arbetsdelning där marknaden i global skala är den viktigaste integrerande faktorn. Denna
process har två sidor: å den ena sidan splittrar arbetsdelningen,
differentieringen, specialiseringen upp samhället i en mängd
segment, t ex sektorer, branscher, marknader, samtidigt som
arbetsdelningen och specialiseringen å den andra sidan ökar det
ömsesidiga beroendet och behovet av integration. För att
anknyta till den modell över ekonomiska system som presenterades i kap. 4 har moderniseringen inneburit att de marknadsekonomiska och offentliga ekonomiskasystemen har kommit att
dominera samhället, medan traditionell självhushållning och
gemenskapsekonomiska system har marginaliserats (tmf Braudel
1988).
De stora institutionella förändringar som har följt med
moderniseringen och är aspekter av den - rationaliseringen av
det ekonomiska livet, statens tillväxt, teknologins autonoma
utveckling, kyrkans betydelsemässiga nedgång, den sociala rörligheten i ett klassamhälle, urbaniseringen och utvecklingen av
moderna kommunikationer - förändrar människors levnadsvillkor i grunden. Ingen av dessa processer är helt ny, men med
industrialismen accelererade och expanderade de och omvandlade på bredden och djupet de västerländska samhällena
(Zijderveld 1986).
Moderniseringen som process och som tillstånd är fylld av
motsägelser och konflikter. Det moderna samhället är pluralistiskt och inrymmer en mängd olika och inkonsistenta logiker och
föreställningar. Eftersom samhället är statt i ständig förändring
uppstår nya gränser och segment medan gamla försvinner. Då
detta händer blir inkonsistenserna tydligare. Olika handlings-
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regler och föreställningar kolliderar och det uppstår konkurrens
mellan flera institutioner (Alford och Friedland, 1991).
Det moderna skapar, omvandlar och förbinder sig med en
mängd institutioner och institutionella arrangemang och omvandlar därigenom människornas levnadsvillkor. Hunter poängterar: 'Tillsammans verkar dessa faktorer (moderniseringen, min
anm. AF) för att dra ett ökande antal människor från kulturellt
slutna världar av nära och omedelbar gemenskap och tvinga in
dem i situationer där de ständigt måste trängas med oförutsägbara, ofta obegripliga, främlingar."(Hunter 1986) Genom de
moderna kommunikationsmedlens snabbhet, räckvidd och genomslagskraft blir samhällets omoderna vrår och skrymslen allt
färre och mindre. Moderniseringsprocesserna blir allt effektivare. Moderniseringens geografiska centrum finns i västvärlden
och i dess stora städer (Franzen, a.a.). I jämförelse släpar andra
delar av världen och, i västvärlden, perifera landsbygder efter i
moderniseringen.
Moderniseringsprocessen är ojämn och många förändringar
tar lång tid. Emellanåt blossar också proteströrelser mot moderniseringen upp. De tar gärna sin inspiration från romantiska
och utopiska strömningar, som alltid tycks gå som en sidoström
till samhällets huvudströmning. Ett exempel är vad som kallades
"gröna vågen" på 70-talet, och uppenbarligen finns även i den
nuvarande miljörörelsen antimoderna ideer. Men i det stora
hela verkar processen obönhörlig. Samhällets institutionella
struktur, som i det traditionella samhället är förhållandevis
stabil och enhetlig, blir med moderniseringen mer dynamisk och
pluralistisk.
Det är dock möjligt att denna beskrivning överdriver institutionernas föränderlighet. Att traditionella institutioner såsom t ex småjordbruken eller kyrkan - undermineras, marginaliseras och t o m försvinner, innebär inte att institutioner som
samhälleliga element upphör att finnas till. Moderniseringen
har ju inte bara rivit ner det gamla utan även byggt nytt, däribland nya starka institutioner. Visserligen spelar kyrkan och
religionen en annan, och mindre betydelsefull, roll i det moderna västerländska samhället än de gjorde i det förmoderna
samhället, men vi ser också att formella organisationer som
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företag och förvaltningar har fått en starkare ställning (se t ex
Guillet de Monthoux 1991). Man kan i diskussionen om företagskultur se ett försök att binda samman de anställdas identitet med företagets, dvs ett försök att ersätta traditionella identitetsskapande institutioner med en modem, företaget (se t ex
Kunda 1986, Ouchi 1982, Deal och Kennedy 1983 ). Andra
identitetsskapande sociala enheter bildas på grundval av människors yrkesverksamhet. Särskilt har de yrkesgrupper som brukar kallas professioner (Larson 1977/79) nämnts som ett av de
moderna samhällets viktigaste och starkast sammanhållna sociala
enheter.
Jag har hittills mest talat om moderniseringens inverkan på
de institutionella arrangemangen. Men inte heller personligheten och identiteten blev opåverkad av moderniseringen.
Moderniteten medförde förändrade normer, värden, roller och
andra moraliska och kulturella beståndsdelar. Dessa tenderar att
i moderna samhällen bli abstrakta. Denna abstraktion ökar när
individen i ett helt modernt samhälle tvingas spela olika roller i
flera delvis överlappande grupper. Det uppstår ett avstånd mellan person och roller. I det traditionella samhället tillskrevs den
enskilda en given roll som var inordnad i ett förhållandevis stabilt socialt system, vars yttersta legitimitet i allmänhet kunde
härledas till Gud. Identiteten gavs av, och sammanföll mer eller
mindre med denna stabila roll. Men moderniseringen rör om i
de sociala systemen och mångfaldigar rollerna och skapar så den
moderna individen, som är oberoende av traditionella sociala
band och Guds nåd. Individualiseringen är en produkt av
moderniseringen (Boli, a.a.), och individen efterträder Gud och
överordnade kollektiva enheter som "the measure of good"
[Perrow 1986). Inom den ekonomiska sfären innebär moderniseringen att individen splittras upp i olika roller såsom kund,
konsument, löntagare, arbetsgivare, ägare etc.
Traditionella samhällen var inte nödvändigtvis fredliga och
harmoniska, med de försåg människor med en tagen-för-given
världsbild vars kognitiva och existentiella självklarhet har gått
förlorad med moderniseringen. Den moderna världen har blivit
ett ständigt sig förändrande kalejdoskop Can ever-ehanging
kaleidoscope", Zijderveld a.a. s.65, efter Berger). Detta tema har
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också tagits upp av Berman (1987), som beskriver moderniseringen som en omstörtande och ständigt förändrande rörelse.
Denna ständiga förändring tvingar individen att ständigt göra
val, fatta beslut och göra upp planer. Som följd blir hennes identitet föränderlig och Instabil/Den moderna individen måste
ständigt söka efter verkligheten" (Zijderveld a.a. s.65). 'Vem
man 'egentligen' är, hur man'borde' leva - dessa verklighetsdefinitioner är subjektivt verkliga endast såvitt de ständigt bekräftas av andra." (Hunter a.a. s.93) Den moderna människans
medvetande präglas aven växande känsla av meningslöshet och
disorientering, och detta tillstånd, som Berger m fl kallar
"hemlöshet" (Berger m fl 1973) är ett inneboende kännetecken
för det moderna sociala livet. Moderniseringen ersätter det
traditionella samhällets stabila och enhetliga institutionella arrangemang med föränderliga och mångfaldiga sådana. Det är
denna uppsplittring och instabilitet som skapar individens identitetsproblem, hennes känsla av hemlöshet.

Modernitet och mode
I dagligt tal blandar vi ofta samman modernisering med mode
och använder begreppet modernt om båda. Moderniseringen är
en långsiktig "tung trend" som ger samhällsutvecklingen riktning, utan att vara resultat av någon eller några aktörers intentioner (Brunsson och Olsen,I990). Men utvecklingen påverkas
även av mer kortsiktiga svängningar, moden. Det som är populärt för tillfället är på modet. Det är på modet att klä sig på ett
visst sätt, att inreda sitt hem på ett visst sätt, eller att utforma
organisationer på visst sätt etc. Enligt Sellerberg (1987) är ett av
modets viktigaste karaktäristika dess växlingar: 'När populariteten är störst närmar sig slutet." Det moderna blir omodernt och modernt igen! Dessa ständiga, frenetiska, växlingar verkar
vara ett typiskt uttryck för modet. Det moderna däremot pendlar inte, modernisering uppfattas som en irreversibel och linjär
förändring framåt. Moden verkar ha funnits i alla samhällen,
men moderniteten är, som vi såg ovan, intimt sammanbunden
med kapitalismens och industrialismens utveckling i västvärl-
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den. Modet rör vid ytan, fasaden och utseendet och förändrar
där. Men det som har förändrats kan återställas; det som var
omodernt kan åter bli på modet. Moderniseringen däremot förvandlar människorna och deras liv i grunden; den förvandlar
hela samhället och någon återgång till ett tidigare tillstånd är
inte möjlig.
Varför modet förändras är svårt att entydigt förklara (se
Sellerberg a.a.). Däremot kan vi konstatera hur modet ser ut vid
en viss tid. När det gäller organisationsformer är det alldeles
uppenbart att företagsformen, som helhet och i delar, har blivit
oerhört populär under åtminstone hela SD-talet. Den har marknadsförts av ekonomijournalister och sålts av organisationskonsulter, och populariteten är internationell, från väst till öst. En
stark modevåg har givit företagsformen och marknadsekonomin
en starkare ställning än kanske någonsin tidigare. Denna modevåg uttrycker en viktig aspekt av moderniseringen; marknadsekonomins expansion är en viktig del av moderniseringen. Om
företagsmodet blir bestående, dvs upphör att vara ett mode och
ingår som en förstärkt del av moderniseringen är svårt att bedöma när vi befinner oss mitt i processen. Bara historien kan
egentligen visa vilka förändringar som är moden och vilka som
blir bestående.

Organisatorisk omvandling som modernisering
De moderna föreställningarna bildar den tankemässiga kontext i
vilken organisationsförändringar och institutionella omvandlingar äger rum. Det är med dess ideer, tankar och språk som
förslag och argument måste utformas. Inte bara för att vinna
gehör och få resultat, utan för att det överhuvudtaget är mycket
svårt för den som lever i moderna tider att tänka på ett annat
sätt.
Föreställningarna om modernisering innebär att samhället
utvecklas och rör sig framåt mot allt effektivare och rationellare, och därmed bättre, problemlösningar (Olsen 1990). Utveckling och framsteg, effektivitet och rationalitet blir det moderna samhällets främsta och självklara normer, de som har
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högst legitimitet och inte behöver ytterligare förklaring. För
reformatörer av alla slag blir det nödvändigt att knyta sina
intentioner till de moderna normerna, för att erhålla legitimitet
och stöd för sina projekt. Den som kan göra anspråk på att
modernisera deltar i en historisk rörelse framåt och, tvärtom,
den som försöker bevara det omoderna arbetar mot historien. I
moderna samhällen råder ett förändringens imperativ. Förändringar får ett värde i sig och de blir närmast liktydiga med
modernisering (Berman a.a.).
Vissa organisatoriska omvandlingar kan lättare förankras i
samhällets modernisering och i rådande organisationsmode än
andra. Marknadsekonomins utbredning över samhället är en av
moderniseringens viktigaste beståndsdelar; att företagisera blir
därför liktydigt med att modernisera. Dessutom står företaget
och affärsverksamheten som företeelser på modets höjdpunkt i
skrivande stund. Den aktör som vill företagisera har därför sällan haft bättre förutsättningar att göra det, och sällan har det
varit svårare att uppbåda motstånd däremot.
I det historiska perspektivet är marknadssystemets expansion en del av moderniseringen, men så är även expansionen av
det offentliga systemet. Modet talar dock för närvarande emot
en omvandling till förvaltningsorganisation; det var vanligare
vid mitten av 1900-talet. Den typ av lokala gemenskapsekonomier, som har utgjort basen för sådana traditionella föreningsliknande organisationer som de gammaldags sparbankerna,
har trängts tillbaka under samhällets modernisering. Den
"hemlösamänniskan"deltar i andra, oftast lösare och tillfälligare
gemenskaper i vilka det slag av starka personliga band, som den
gemensamma geografiska tillhörigheten skapade i traditionella
lokala gemenskaper. sällan hinner utvecklas. Föreningens förutsättningar, som deltagande och lojalitet, uppträder mer sällan
och i alltfler situationer reagerar för organisationerna anonyma
människor med antingen exit eller voice, dvs människor reagerar
med ett normalt kund- eller väljarbeteende (se kap.d). Det är
dock inte givet att gemenskapsekonomier inte har någon plats i
moderna samhällen. Vad moderniseringen medför är snarare att
gemenskaper bildas, förändras och upphör i snabbare tempo än
tidigare, och att de gemenskaper som utgör basen för de nya
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föreningar som ständigt bildas är av annat slag än tidigare, och
kanske, som Sjöstrand hävdar (1985), baseras mer på Idemåssig
gemenskap än på geografisk, eller på yrkesverksamhet, som vissa
professionella sammanslutningar.

Omvandlingsfaktorer i
omvärIdskontexten
Jag har tidigare använt begreppen verksamhetsområde och relevant omvärld för att beskriva organisationens nära och viktiga
organisatoriska omvärld. I detta kapitel kommer jag i stället att
använda begreppet organisatoriskt fält. Anledningen är främst
att detta begrepp är teoretiskt definierat och använt, och genom
att använda detta begrepp kan den teori som utvecklas här
lättare anknytas till annan teori om organisatoriska fält. Förhållandet mellan begreppen organisatoriskt fält och relevant omvärld diskuteras nedan. I detta avsnitt ska jag behandla några
aspekter hos det organisatoriska fältet som är av betydelse för
organisationers omvandlingar. Den första gäller de faktorer som
bestämmer, eller definierar, ett organisatoriskt fält. Den andra
aspekten handlar om funktioner inom fältet och uppkomsten av
moclellorganisationer.

Definitionen av det organisatoriska fältet
Begreppet organisatoriskt fält har använts av bl a DiMaggio och
Powell (1983), och de avsåg med begreppet "...de organisationer
som sammantagna utgör ett i det institutionella livet erkänt
område (...) Fördelen med begreppet är att det riktar vår uppmärksamhet (...) mot totaliteten av relevanta aktörer" (a.a.: 148).
Vidare "...kan inte ett organisatoriskt fälts struktur bestämmas a
priori utan måste definieras på grundval av empiriska undersökningar. Fält existerar endast i den utsträckning som de definieras institutionellt. Processen av institutionell definiering,
eller 'strukturering', består av fyra delar: En ökning av omfånget
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av interaktioner bland fältets organisationer; uppkomsten av väl
definierade interorganisatoriska dominansstrukturer och koalitionsmönster; en ökning av den informationsmängd som organisationerna i ett fält måste behandla; och utvecklandet aven gemensam medvetenhet bland deltagare i ett antal organisationer
att de är inblandade i ett gemensamt företag (enterprise')"
Obid).
Det fältbegrepp jag kommer att använda här avviker delvis
från DiMaggios och Powells. Det jag främst tar fasta på i deras
definition är ideen att det organisatoriska fältet uppstår som en
utbredd föreställning om att vissa organisationer, i någon
mening, hör samman. Däremot menar jag att organisationerna i
ett fält inte alls behöver utveckla särskilt starka interaktioner,
koalitionsmönster ellikn. Organisationerna i ett fält kan vara,
och är ofta, väl medvetna om varandra, med det behöver inte
innebära att de utvecklar interaktionsmönster sinsemellan. I
den mån organisationer utvecklar sådana mönster kan begreppet
nätverk vara en mer adekvat beskrivning än organisatoriskt fält.
(Nätverksbegreppet har använts flitigt inom bl a svensk marknadsförmgsforsknmg, se t ex Hägg och Johanson,1982).
I sparbanksfallet bestämdes det organisatoriska fältet av
den verksamhet som bedrevs; den gemensammabeteckningen på
verksamheten var den gemensamma nämnare som förenade
organisationerna i fältet. Först beskrevs verksamheten som sparbanksverksamhet och, senare, som bankverksamhet. Iakttagelsen
att sparbankerna definierade sin relevanta omvärld utifrån verksamheten, ligger till grund för det fältbegrepp som kommer att
användas här: Ett organisatoriskt fält bildas av de organisationer
som är sysselsatta med en viss institutionell verksamhet. Detta
begrepp är därför synonymt med begreppet verksamhetsområde
som användes i de föregående två kapitlen.
Vad är då institutionella verksamheter? Kort är de sådana
verksamheter som vi har gemensamma- institutionaliserade beteckningar på: bankverksamhet, teater, transport, byggnation,
utbildning, idrott m m. Ofta kan verksamheter delas in i såväl
mer specialiserade som mer allmänna kategorier, och organisatoriska fält kan bildas kring båda specialiserade och vittomfamnande verksamheter, och dessutom kan det bildas under- och
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överavdelningar inom samma fält. Exempelvis kan idrottsverksamhet uppdelas i olika idrottsgrenar, men även i elit- och amatöridrott. Båda indelningarna kan vara grundval för uppkomsten
av organisatoriska fält, eller av subfält inom ett gemensamt fält.
Enskilda organisationer, som t ex Djurgårdens IF, kan delta i
flera olika subfält, men även i olika fält. Genom en ökad grad av
kommersialisering närmar sig s k arenaidrotter sådan verksamhet som brukar kallas underhållning, vars produkter konsumeras
av kunder, medan amatöridrott baseras på medlemmars eget
deltagande. Verksamheter kan alltså inte bara delas upp inom
ett fält, utan verksamheter i olika fält kan även konvergera, och
eventuellt t o m sammansmälta.
Organisatoriska fält har sällan en entydig objektiv bestämning - fältets gränser är inte synliga och det är inte självklart att alla aktörer definierar det - dvs beskriver dess omfattning och komposition - på samma sätt. Vi kan exemplifiera
med sparbanksfallet. När Handelsbanken (SHB) i början av 1950talet började intressera sig för småspararna uppmärksammades
detta av sparbankerna, som drog slutsatsen att sparbanker och
SHB var konkurrenter. Handelsbanken och även andra affärsbanker blev från denna tid viktiga aktörer i sparbankernas relevanta omvärld. Men det är inte säkert att Handelsbanken uppfattade saken på samma sätt och införlivade sparbankerna i sin
relevanta omvärld. Omvärlden förändrades för sparbankerna,
men kanske inte för SHB och andra affärsbanker. Denna sparbankernas egen subjektivt förändrade definition av den omvärld
där de verkade etablerades troligen inte som en intersubjektiv,
dvs av alla banker och andra relevanta aktörer uppfattad, definition förrän senare, i samband med att en ny banklagstiftning utarbetades vid mitten av BO-talet. Med den nya lagstiftningen
beskrevs alla bankers verksamhet på samma sätt och därmed var
ett gemensamt organisatoriskt fält definierat.
Exemplet ovan visar att det kan vara viktigt att skilja på
den enskilda organisationens subjektiva uppfattning av sin relevanta omvärld, och den intersubjektiva definitionen av det
organisatoriska fältet. I det förra fallet antar jag att varje organisation urskiljer ett antal aktörer i omvärlden som varande av
betydelse och intresse för organisationen - som kunder, leve-
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rantörer, konkurrenter, samarbetspartners, kontrollanter etc-

och som därför konstituerar dess relevanta omvärld. I det senare
fallet antar jag att en intersubjektiv uppfattning kan etableras
mellan olika aktörer, främst organisationer och staten. I sparbanksfallet innebar exempelvis förhandlingarna i gränsdragningskommitten på GO-talet (se kap. 8) att olika aktörer med i
utgångsläget olika definitioner enades om en definition som
sedan stadfästes i den nya banklagstiftningen. En viss etablerad
fältdefinition är inte en gång för alla given utan kan ifrågasättas
och förändras - exempelvis har det fält där sparbankerna varit
verksamma omdefinierats flera gånger från 1950 till 1990, vilket
avspeglas i benämningen av tillsynsmyndigheten, som under
denna tid har bytt namn från först sparbanksinspektionen till
bankinspektionen och sedan till finansinspektionen.
Etablerandet aven gemensam, intersubjektiv, fältdefinition är en institutionaliseringsprocess, som inte bara innebär att
fältets komposition - storlek, deltagare och gränser - bestäms
eller att gemensammaverksamhetsbeteckningar antas utan även
att vissa regler införs - verksamheten ska bedrivas på ett visst
sätt. Det finns olika fältdefinierande processer. Staten kan definiera ett fält genom att t ex införa lagar och förordningar om
det, och i t ex bankfallet bestämmer staten vilka organisationer
som äger tillträde genom att utfärda verksamhetstillstånd; s k
oktrojer. Organisationer kan påverka definieringen genom att
delta i utredningar, skriva remisser, uttrycka sina uppfattningar
i den offentliga diskussionen etc, eller genom att helt enkelt
börja bedriva ny verksamhet. Fältdefinitioner påverkas också
genom att branschorgan utfärdar regler för sin bransch, och
genom att professionella sammanslutningar typ advokatsamfundet eller Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), utfärdar auktorisationer och normer för sin verksamhet (se t ex Jönsson 1985).
Organisatoriska fält kan definieras om helt eller delvis;
kompositionen kan förändras och reglerna kan förändras i mindre eller större grad. Fält kan förmodligen upphöra helt om den
verksamhet som fältet är uppbyggt kring försvinner. Det senare
är förmodligen inte särskilt vanligt. Troligare är de fall som ovan
exemplifierades med idrottsverksamhet: Det kan bildas under175

Utkast tiU en teori...
avdelningar inom ett fält, och sådana kan avsöndras som nya
fält, med följd att vissa verksamheter, t ex arenaidrott, eventuellt kan byta fält eller inordnas i flera fält. Inom marknadsföringslitteraturen talar man på liknande sätt om att det kan
uppstå nischer inom en bransch eller en marknad, och om
branschglidning.
Ett annat exempel är sparbanksfallet: Upphörde sparbanksfältet att finnas till eller ingick det som en underavdelning inom
ett större bankfält? Jag menar att det är rimligt att hävda att ett
gemensamt bankfält bildades genom sammanslagning av flera
organisatoriska fält - de som bildades av affärsbanker, sparbanker respektive jordbrukskassor - med den nya banklagstiftningen 1969, men att skillnaderna då ännu var så pass stora mellan de olika bankinstituten att de bildade egna underavdelningar inom bankfältet. Därefter har gränserna mellan dessa
underavdelningar alltmer suddats ut, samtidigt som det har tillkommit andra slags organisationer i detta fält, bl a finansbolag,
som bildar nya underavdelningar inom fältet. Sparbanksfältet
upphörde alltså som ett självständigt fält med den nya banklagstiftningen, men det fortsatte som en underavdelning inom det
nya bankfältet. och underavdelningen integrerades bara gradvist
och långsamt med det nya fältet.
Svårigheten att dra entydiga gränser mellan olika verksamheter och organisatoriska fält kan irritera. Men eftersom verksamheter kan delas upp eller konvergera, och eftersom organisatoriska fält är intersubjektiva föreställningar måste vi acceptera
att gränserna ofta är oklara, och dessutom, eftersom de fältdefinierande processerna kan pågå kontinuerligt, att de oupphörligt
kan förändras. Detta bestämningsproblem kan, men behöver
inte vara lika stort för den enskilda organisationen. Denna kan i
likhet med sparbankerna veta vad den sysslar med, hur dess
relevanta omvärld ser ut, och vilka regler och normer som gäller,
och kan ta allt detta för givet.
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Olika organisationsmodeller
När sparbankerna införlivades i ett nytt organisatoriskt fält blev
affärsbankerna deras förebilder, och på 8o-talet blev bankkoncernen modell för alla banker. En närmast parallell utveckling
med sparbankerna har flera andra gamla föreningsliknande organisationer genomgått. Exempelvis har flera av de ömsesidiga försäkringsbolagen företagiserats och i flera fall, t ex Trygg-Hansa,
bolagiserats. En annan 1800-talsorganisation som i skrivande
stund är på väg att bolagiseras är stadshypoteksrörelsen (stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarna), som enligt en
regeringsproposition till riksdagen bör omvandlas till ett aktiebolag (Sundqvist 1991). För både de ömsesidiga försäkringsbolagen och hypoteksföreningarna gäller ungefär samma förutsättningar som för sparbankerna. De bildades alla på IS00-talet i
syfte att främja gemensamma och allmänna intressen och de
saknade enskilt vinstintresse. Länge har de kunnat verka i enlighet med den ursprungliga ideen och med den gamla organisationsformen, men bl a avregleringar och konkurrens har inneburit att verksamheten alltmer har börjat uppfattas som affärsverksamhet - de organisatoriska fälten har omdefinierats och den traditionella organisationsformen har alltmer och av
allt fler börjat uppfattas som otidsenlig och utvecklingshämmande.
En liknande förändring har även skett inom organiseringen
av de svenska järnvägarna (se Brunsson m fl 1989). Alltsedan bildandet vid mitten av IS00-talet har SJ varit ett statligt affärsverk. Som beteckningen anger är affärsverket en blandning av
affärsföretag och statligt verk, dvs av företags- och förvaltningsorganisation. Som förvaltning är affärsverket en del av staten
och finansieras via den, som företag tar den betalt av sina kunder och ska lämna avkastning på investerat kapital (SOU 1968:
45). Genom det statliga monopolet på järnvägstrafik och genom
den politiska styrningen av SJ har förvaltningskaraktären varit
den dominerande sidan hos organisationen. Detta förändrades
dock med det järnvägspolitiska beslutet 1987. Enligt detta delades det gamla SJ upp i två delar: ett nytt järnvägsföretag som
fick det gamla namnet SJ och en ny statlig förvaltning som fick
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namnet banverket. Enligt beslutet (Trafikpropositionen
1987/1988: 50) skulle banverket vara en statlig myndighet med
ansvar för bannätet, medan affärsföretaget SJ skulle köra trafik
på de banor - stomnätet - som var eller kunde göras lönsamma. På övriga banor - länsjärnvägarna - skulle länstrafikbolagen få köra och ta ansvaret även för eventuella nedläggningar. Staten skulle inte längre bestämma vilka banor som SJ
skulle trafikera, men kunna köpa trafik på banor som annars var
olönsamma men viktiga av trafikpolitiska skäl. SJ skulle drivas
affärsmässigt, vilket bl a innebar punktlighet, service, regularitet och lönsamhet.
Vår förklaring (se Brunsson m fl, 1989) till företagiseringen
av SJ var att många av de viktigaste intressegrupperna: alla de
stora partierna i riksdagen och deras representanter i trafikutskottet, regeringen och tjänstemännen på kommunikationsdepartementet, och även många av de ledande tjänstemännen inom SJ hade förlorat tron på den gamla organisationens
förmåga att lösa de stora problemen som allt starkare uppfattades vara av ekonomisk natur. Gång på gång hade staten tvingats
gå in och täcka SJs underskott. Med det företagiseringsmode
som rådde under SO-talet blev det möjligt för en inkopplad
organisationskonsult att läggafram ett förslag till lösning enligt
vilket SJs företagskaraktär borde renodlas och tonvikten läggas
på affärerna, samtidigt som ansvaret för infrastrukturen borde
lyftas bort från SJ. Konsulten lovade att ett genomförande av
förslaget skulle göra SJ till ett lönsamt företag. En ny ledningsgrupp tillsattes på SJ, som tillsammans med en styrgrupp inom
styrelsen drev på företagiseringen inom SJ och tillsammans med
tjänstemännen på departementet utarbetade förslaget till ny
järnvägspolitik. Som en symbolisk kulmen på företagiseringen
handplockades en ny GD och ett antal andra högre chefer från
toppositioner i näringslivet, och en ny styrelse med många
näringslivsrepresentanter tillsattes. Därmed markerades med
stor tydlighet omvandlingen till företag.
Det hade länge stått klart för SJs ledning att järnvägen
konkurrerade med bil- och flygtrafik om transporter av gods och
människor i Sverige. De olika trafikslagen bildade underavdelningar inom ett stort gemensamt fält. Problemet för SJ var
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organisationens tudelade funktion. Inom såväl luftfarten, sjöfarten och vägtrafiken fanns särskilda statliga myndigheter som
skötte infrastrukturen, medan trafikföretag organiserade trafiken. Till skillnad från dessa transportslag skulle SJ sköta både
infrastruktur och trafik. Verket skulle uppfylla både politiska
och ekonomiska krav. Genom uppdelningen av SJ normerades
transportfältet såtillvida att det efter återstod bara två organisationsmodeller med olika funktion: statliga verk som skötte
infrastrukturen, och trafikföretag som körde trafik. Tidigare
hade man ansett att teknologin gjorde det nödvändigt att hålla
samman banor och tågtrafik, men med fokuseringen på lönsamhetsproblemet blev de andra, tillsynes mer lönsamma, trafikslagen modeller för organiserandet av järnvägstrafiken.
En omvandling i en annan riktning än ovannämnda organisationer genomgick sjukkassorna (Fiirth 1983). De bildades
under 1800-talet för att trygga medlemmarnas ekonomiska försörjning under sjukdom, och organiserades som föreningsorganisationer med frivillig anslutning. På 5o..talet kom de att integreras med den statliga välfärdspolitiken. Formellt existerar
ännu försäkringskassorna som självständiga organisationer, men
verksamheten regleras och finansieras helt av eller genom staten,
och det är troligen inte särskilt många försäkringstagare som ser
försäkringskassorna som något annat än offentliga myndigheter.
Försäkringskassorna bytte institutionell form under den
tid då den våldsamma expansionen av den offentliga sektorn
startade, och där sjukvård och socialvård var bland de verksamheter som växte mest. Moderniseringen av den offentliga välfärdspolitiken gjorde frivillig social verksamhet gammalmodig
och otillräcklig, och med den utbyggnad av välfärdsstaten som
skedde på 50.., 60- och 7o..talen kom deras verksamhet i stället
att kategoriseras som socialförsäkring - en verksamhet som
bedrivs av organisationer i den offentliga sektorn. Därmed blev
förvaltningsorganisattoner den naturliga modell efter vilken
sjukkassorna formades. Hade förändringarna skett på go-talet
kan man tänka sig att deras verksamhet i stället skulle ha kunnat
kategoriseras som försäkringsverksamhet, vilket hade placerat
dem i samma organisatoriska fält som försäkringsbolag.
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Gemensamt för dessa fall, utom SJ, var att organisationernas verksamheter definierades om med följd att tidigare fältanknytningar blev helt eller delvis inaktuella. I SJ-fallet innebar
den nya verksamhetsdefinitionen främst att en ny funktionsuppdelning mellan SJ och banverket upprättades, i övrigt
skedde inga stora förändringar i fältet. I de övriga fallen medförde omdefinitioner av verksamheterna att de organisatoriska
fälten fick en annan komposition än tidigare och andra normer
och regler. För försäkringsbolagen och hypotekskassorna innebar
förändringarna, liksom för sparbankerna, att de nya fälten
dominerades av ett marknadsekonomiskt system. För sjukkassorna innebar övergången till den offentliga sektorn ett byte till
ett skattebaserat återfördelningssystem. För SJ innebar den förändrade funktionen inom fältet att organisationen renodlade
sina utbytesformer till marknadsutbyten. I samtliga fall innebar
denna förändring att nya organisationsmodeller framstod som
självklaraförebilder.
Dessa exempel tyder på att de organisatoriska fälten präglas aven utbytesform och att de har en förebildlig organisationsmodell. Hur denna modellkonstruerande process går till
ligger utanför denna teoris ambitioner att förklara. I de fall som
nämnts ovan behövde inga nya modeller utvecklas. De fanns färdiga från början; för t ex sparbankerna framstod affärsbankerna
från början som modellorganisationer, och för SJ var företagsorganisationer i allmänhet relevanta organisationsmodeller.
Åven om exemplen ovan tyder på att organisatoriska fält
domineras aven organisationsmodell finns där även organisationer som formats efter andra modeller. Dessa sysslar dock inte
med fältets huvudverksamhet utan har en annan funktion inom
det. Inom t ex bankfältet fanns bl a en bankinspektion, vars
funktion var att övervaka bankerna. Bankinspektionen var formad med den statliga myndigheten - en förvaltningsorganisation - som modell. De organisationer som var sysselsatta med
att bedriva bankverksamheten var, eller blev, emellertid i nästan
samtliga fall företag.

180

Utkast tiU en teori...

Omvandlingsfaktorer i
organisationskontexten
Vid analysen av enskilda organisationer är det vissa egenskaper
hos dem som är av särskild betydelse för omvandlingsprocessen.
Jag ska här kort behandla två sådana egenskaper: Organisationers värdeladdning och mångsidighet.

Värdeladdning
En förutsättning för att reformatörer och icke-reformatörer
gjorde sig så mycket besvär med att förändra eller bevara sparbankerna var att de alla tog för givet att det var viktigt att sparbankerna överlevde som organisationer. (De var däremot mindre
eniga om vilken som var framgångsvägen], Denna organisationers
tendens att övergå från att vara redskap, med vilka vissa
bestämda uppgifter ska lösas, till att bli levande organismer,
som försöker överleva i en föränderlig värld, har behandlats tidigare inom den organisationsteoretiska forskningen. Efter
Selznick kommer jag att kalla denna process värdeladdning
('infuse with value". Selznick 1957). Värdeladdningen innebär
att människor bygger sina liv omkring en organisation, identifierar sig med den och blir beroende av den. Med värdeladdningen
blir organisationens överlevnad ett överordnat, för-givet-taget
mål.!
I alla slag av sparbanker förekom värdeladdning. Målet att
organisationen måste överleva togs för givet j organisationen
hade ett värde i sig. I gammaldags sparbanker kunde detta
uttryckas mer explicit. Dessa sparbanker var utrotningshotade
och kunde överleva genom att några personer ansåg detta vara så
viktigt att de var beredda att lägga ner tid och arbete i dem (se
Ortby sparbank, kap. l). För dessa personer var sparbankens
4 Selznlck kallar vlirdeladdnlngsprocessen för Institutionalisering, och ger dänned det
senare begreppet en annan Innebörd lin den som används I denna bok. För att Inte
förvirra läsaren kommer jag att hålla fast vid min begreppsapparat enligt vilken
värdehandling ochinstitutionalisering lir två olika processer.
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överlevnad snarast en plikt: Den hade grundats och förvaltats av
fäder och förfäder och en nedläggning skulle vara ett förräderi
mot dem. I de moderna sparbankerna, som medvetet skar av sig
sin historia förekom inte sådana argument. Där uttrycktes
behovet av förändring alltid i instrumentella termer: Man måste
göra si eller så för att bättre hävda sig på marknaden. Om inte
hotades organisationens ställning. I detta tänkande togs för givet
att det var viktigt att organisationen hade framgång; alla åtgärder syftade därtill. Dessutom kan tänkas att det i de moderna
sparbankerna tillkom att de anställdas "normala", dvs för-givettagna, intressen som anställda, t ex god lön, karriärmöjligheter
etc, kunde tänkas gynnas av organisationens framgångar, vilket
isåfall ytterligare förstärkte strävandena till att organisationen
skulle överleva. I båda fallen innebar värdeladdningen att sparbankerna inte utan vidare kunde läggas åt sidan och betraktas
som förbrukade. Värdeladdningen förstärkte alla sparbankers
överlevnadsförmåga.
Det fanns dock uppenbara skillnader mellan värdeladdningen i moderna respektive gammaldags sparbanker. I de moderna sparbankerna gällde värdeladdningen bara organisationens
överlevnad: sålänge sparbankens organisatoriska identitet kunde
bevaras var reformatörerna beredda att ändra på i stort sett allt
annat. I de gammaldags sparbankerna var värdeladdningen starkare; här ville styresmännen bevara det mesta intakt - organisatorisk identitet, lokal anknytning och avgränsning, verksamhetens art m m - och de var beredda till stora personliga insatser
för att lyckas därmed. I förra kapitlet diskuterade jag den roll
som sparbankernas organisatoriska minne spelade för att underlätta eller försvåra företagiseringen av dem. Den diskussionen
antydde att organisationer som håller minnet av sin historia levande blir starkare värdeladdade, i den mening som diskuterats
ovan, medan organisationer som späder ut eller glömmer sin historia tenderar att bli mindre värdeladdade.
Vilken effekt värdeladdningen har på organisatorisk omvandling beror på styrkan i värdeladdningen. Jag antar att icke
värdeladdade organisationer är lättare att överge eller lägga ned
än att förvandla. Starkt värdeladdade organisationer som de
gammaldags sparbankerna är svåra att lägga ned, men även att
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förändra i något som helst avseende. Mindre värdeladdade
organisationer däremot är lättare att förvandla, men till skillnad
från icke värdeladdade organisationer anses de också värda den
möda som en förvandling kräver.

Organisationers mångsidighet
Under historiens gång har sparbankerna flera gånger delvis bytt
verksamhetsinriktning. Jag har ovan urskiljt åtminstone tre
sådana verksamheter: sparbanken har tjänstgjort som välgörenhetsinrättning, som folkbildare (sparfrämjande) och som bank.
Alla dessa verksamheter har en lång historia. Banker eller
åtminstone bankliknande verksamhet fanns, liksom hjälpkassor
före sparbankerna, och välgörenhetsverksamhet fanns långt före
de första sparbankernas bildande (Geremek 1991). Åven folkbildningsverksamhet har en lång historia i Sverige, t ex i nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och andra folkrörelser.
Välgörenhets-, folkbildnings- och bankverksamhet har på
olika sätt präglat sparbanken. De har emellertid inte entydigt
och fullständigt avlöst varandra, utan snarare har den ena verksamheten lagts till den andra med följd att flera verksamheter
ibland har existerat parallellt inom sparbanken under lång tid,
medan andra gånger en ny verksamhet successivt har trängt ut
den gamla så att småningom inget eller bara rester av den senare
återstår, som en slags avlagringar eller sediment. Så var det med
välgörenhetsinriktningen, som det finns mycket få rester av i
den moderna sparbanken, medan bankverksamheten hela tiden
har funnits som en konstant i organisationens verksamhet.
Jag antar att många erfarna organisationer i likhet med
sparbankerna inte byter verksamhet i en handvändning, och att
fullständiga byten är ovanliga. I stället är det troligt att de
flesta förändringar sker i små steg: Verksamheter kompletteras
genom att nya och oftast näraliggande verksamheter tillkommer
eller att vissa verksamheter upphör, pågående verksamheter
modifieras, organisationen skiftar betoning i sin verksamhet etc.
De verksamheter som en organisation har sysslat med under sin
historia kan bli kvar som mer eller mindre levande delar av
183

Utkast tiU en teori...
organisationens verksamhet eller som avlagringar i andra delar
av organisationen, t ex i dess struktur.
Detta innebär att överlevande organisationer under sin
historia kan blanda, lagra och överge verksamheter, med följd
att de ibland är förvirrande blandningar av verksamheter som
följer olika institutionella regler och ibland mer konsistenta och
renodlade verksamheter som kan organiseras enligt en enhetlig
regeluppsättning. I sparbanksfallet kan vi se en sådan utveckling
mot mer renodling. Från 1960-talets slut och framåt förvagades
successivt de moderna sparbankers förbindelser med andra verksamheter och fält. Välgörenhet och folkbildning var inte längre
deras angelägenhet utan nu kunde sparbankernas helt och fullt
renodla organisationen efter reglerna på bankfältet. På liknande
sätt innebar den nya järnvägspolitiken 1987/88 en renodling av
två olika organisationslogiker: företagets i SJ och förvaltningens
i banverket.
Renodling mot företagsformen är dock ingen självklarhet.
Som nämndes levde SJ mycket länge som en blandorganisation.
Det finns också exempel på företag som lånar drag från föreningsformen. Hos t ex oljebolagen har vissa kunder konto som
kan ge rabatt, och andra företag skapar kundklubbar som ger
rabatter och extraerbjudanden, t ex U<EAs Family Club. Genom
att låna metoder från föreningsmodellen försöker dessa företag
göra kunder till medlemmar i en gemenskap som baseras på att
förmåner - rabatter - byts mot lojalitet - dvs köptrohet mot företaget. Ett införlivande av element från andra organisationsformer än den dominerande kan ge organisationer en bredare legitimitetsbas (se Brunsson 1991).
Organisationers förmåga att samtidigt blanda element från
olika organisationsformer och inrymma flera verksamheter kallar
jag organisationers mångsidighet. En mångsidigorganisation kan,
i likhet med sparbankerna, ändra tyngdpunkt mellan sina olika
verksamheter och därigenom troligen lättare byta fält än mer
ensidiga organisationer. Organisationens grad av mångsidighet
är därför en sådan organisatorisk egenskap som underlättar dess
omvandlingsförmåga.
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Begränsande och pådrivande
omvandlingsfaktorer
De olika kontexterna har lyft fram ett antal viktiga faktorer,
som begränsar, underlättar, eller på andra sätt påverkar organisatoriska omvandlingar. Jag ska snabbt påminna om vilka dessa
faktorer är.
Moderniseringens rörelseriktning innebär att marknadsekonomin, och därmed företagsformen, har trängt in i alla delar
av ekonomin där marknader och kunder har kunnat skapas, och
att den offentliga sektorn, och förvaltningsformen, under den
moderna eran likaså har expanderat i samband med att de politiska definitionsprocesserna har utsträckt och omfördelat medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Detta har fått till följd
att repertoaren av institutionella organisationsformer har
begränsats. I den moderna ekonomin finns i stort sett bara tre
sådana former: företag, förvaltningar och föreningar, som var
och en är knuten till ett bestämt ekonomiskt system. Samhället
skapar även en repertoar av institutionella verksamheter.
Moderniseringen medför att ett förändringens imperativ
råder, vilket innebär att förändringar uppfattas som naturliga,
nödvändiga och oundvikliga. För moderna "hemlösa" människor
är det som regel lättare att motivera förändringar av sakernas
tillstånd än att motivera bevarandet av det. Det moderna tillhandahåller därvid normer som legitimerar förändringar av
organisationer, särskilt sådana förändringar som kan motiveras
med utveckling, effektivitet, rationalitet och framsteg. Legitimeringen ger argumenten och reformatörerna en självklar
status, som därför inte behöver ytterligare motivering. Det bör
dock påpekas att även om den moderna föreställningsvärlden
och dess normsystem dominerar det moderna samhället finns
det förmoderna värden baserade på t ex lokal gemenskap kvar.
Sådana värden har varit viktiga vid små sparbankers motstånd
mot fusioner. Vid sidan av moderniseringen rör sig även modevågor genom samhället och de föreskriver bl a hur organisationer vid en viss tidpunkt bör presenteras och utformas.
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I den kontext som det organisatoriska fältet bildade lyfte
jag fram några andra faktorer som är av betydelse vid organisatoriska omvandlingar. För det första innebär institutionaliseringen av verksamheter att antalet organisatoriska fält begränsas. För det andra hävdades att olika fältdefinierande processer
bestämmer fältets komposition - omfattning, deltagare, gränser - och regler. För det tredje hävdades att modellkonstruerande processer bestämmer ett fälts dominerande utbytesform
och utvecklar dess dominerande organisationsmodell.
Med organisationen som analysram påpekades att en organisations värdeladdning påverkar dess omvandling. En annan
viktig egenskap hos organisationer som påverkar omvandling är
dess grad av mångsidighet. En organisations mångsidighet innebär att den kan inrymma flera verksamheter och innehålla element från flera olika organisationsformer. Graden av mångsidighet påverkar organisationens förmåga att omvandlas - ju större
mångsidighet desto lättare omvandling.
Några av de ovannämnda faktorerna har funktionen att på
olika sätt begränsa de riktningar och former som omvandlingar
kan ta. Dessa faktorer har därför en passiv påverkan på organisatoriska omvandlingar. Dessa faktorer är:
I det moderna
samhället:

En repertoar av organisationsformer
En repertoar av institutionella
verksamheter

I organisatoriska
fält:

Bestämda organisationsmodeller

I organisationer:

Grad av värdeladdning
Grad av mångsidighet

De två första faktorerna begränsar valmöjligheterna vid omvandlingar. Organisationer kan bara anta någon av de institutionella
formerna, och kan bara sysslamed institutionaliserade verksam-
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heter. Fältens organisationsmodeller begränsar på liknande sätt
den form som omvandlingen kan ta. De organisatoriska faktorerna - värdeladdning och mångsidighet - begränsar inte valmöjligheterna utan organisationens jär'I'fIå{Ja till omvandling.
Ett annat slag av kontextuella faktorer är sådana som mer
aktivt driver på organisatorisk omvandling i en viss riktning.
Dessa faktorer är:
I samhället:

Förändringsnormer
Modeföreskrifter

I organisatoriska

Fåltdefinierande processer

fält:
Modellkonstruerande processer

Modeföreskrifter och moderna normer utövar ett direkt förändringstryck mot organisationer. Den senare faktorn driver på
mot sådan organisering som uppfattas som effektiv och rationell. Under moderniseringen innebär det organisering i främst
företags- och förvaltningsform. Den förra faktorn driver från 80talets början ensidigt på mot företagisering. Fältdefinierande
processer kan införliva organisationer i ett visst fält, och eventuellt utesluta dem från det, och därmed utsätta dem för ett
omvandlingstryck i en viss riktning. Modellkonstruerande processer påverkar omvandlingen mer indirekt, genom att upprätta
en viss organisationsmodell i fältet.
Dessa fyra faktorer påverkar i en viss riktning och begränsar därmed, i likhet med de tidigare nämnda faktorerna, valmöjligheterna vid förändringar. Skillnaden är att dessa faktorer
aktivt påverkar även omvandlingsprocessernas riktning. Jag ska
senare diskutera hur och när de gör detta.

Hur omvandlas organisationer?
De faktorer som har identifierats ovan är sådana som på olika
sätt påverkar omvandlingen av organisationer. Men ingen av
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dessa faktorer utgör i sig organisatoriska omvandlingsprocesser.
Omvärlden påverkar organisationer och kan t o m tvinga organisationerna att upphöra med all verksamhet genom att t ex
stänga av resursflöden - t ex pengar - men de kan inte direkt
omvandla dem. Omvärldens signaler måste tolkas och överföras
till organisationen, och detta måste göras av aktörer som kan
påverka föreställningar och andra företeelser i organisationen.
Organisationer är inga maskiner eller organismer som automatiskt anpassar sig till omvärldens krav och förändringar.
Omvärldsfaktorer kan bara indirekt påverka organisationers omvandlingar. I detta avsnitt ska jag diskutera två processer som
direkt kan påverka organisationers omvandlingar.

Verksamhetsdefinierande processer
Omvandlingen av sparbankerna inleddes med att gamla ideer
och föreställningar om vad sparbankerna borde göra - dvs verksamheten - ifrågasattes. Detta ifrågasättande utvecklades så
småningom till att en ny föreställningsvärld blev dominerande,
hegemonisk, inom sparbankerna (Gramsci 1967, Stigendall990).
Organisationer som sparbanker befinner sig i samhället, är delar
av samhället och kan inte hermetiskt sluta sina gränser mot omvärlden. Vissa händelser och förändringar i omvärlden uppfattas
vara viktiga och används som argument när gamla problem och
lösningar ifrågasätts. Nya ideer om hur organisationer bör se ut
och göra, liksom andra föreställningar, tränger in i organisationerna och utmanar etablerade föreställningar. Inom organisationerna omfattas och förespråkas föreställningar av mänskliga aktörer som har gjort dem till sina, m a o har internaliserat dem.
Genom ställningstaganden, offentligt förespråkande av vissa
föreställningar, kopplar sig vissa aktörer till vissa föreställningar
och en politisk kamp om vilka föreställningar som ska vara
hegemoniska kan uppstå i organisationen. Politik definieras då
som en kamp om inflytandet mellan aktörer med olika föreställningar. I sparbanksfallet fanns det mycket få offentliga förespråkare för ett mer traditionellt sätt att bedriva sparbanksverksamhet och den politiska kampen uteblev i stort sett.
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För att en organisation ska definiera om sin verksamhet
krävs att en grupp aktörer inifrån organisationen, eller aktörer
som på andra sätt starkt kan påverka organisationen, gör sig till
förespråkare för nya föreställningar. Jag har kallat denna grupp
av aktörer för reformatörer. I sparbanksfallet gjorde reformatörerna en ny situationstolkning och föreslog förändringar i
verksamheten. De definierade såväl problem som lösningar
annorlunda än vad som hade gjorts tidigare och de lyckades
vinna hegemoni för denna nya tolkning. För att lyckas anknöt
reformatörerna till både moderniseringen och till förändringarna i omvärlden. Interna företeelser var aldrig de viktigaste
motiven för omvandlingen och det är tveksamt om den hade
kunnat ske om inte reformatörerna hade lyckats koppla ihop
sparbankernas öde med förändringarna i omvärlden. Åven vid
omvandlingen av SJ 1987/88 spelade en grupp reformatörer
mycket stor roll vid lanserandet aven ny tolkning av organisationens problem och av ett nytt förslag till verksamhetsinriktning, och också i detta fall spelade omvärldsargument stor roll
(se Brunsson m fl, a.a.).
Moden, nya ideer och andra förändringar i omvärlden blir
argument i de processer under vilka olika aktörer försöker vinna
gehör för olika definitioner av organisationens uppgifter, problem, situation etc. Dessa processer har en nyckelroll vid
organisationers omvandling och jag kommer att kalla dem verksamhetsdefinierande processer, eftersom de främst fokuserar på
verksamheten. En ny definition av organisationens verksamhet
är första steget i dess omandling. Med en ny definition följer att
organisationen placeras in i ett bestämt fält, och när denna
kategorisering är gjord vet reformatörer och andra aktörer vilka
handlingsregler som gäller och vilken organisationsmodell som
ska införas. Visserligen påpekades ovan att fält förändras och att
organisationer kan delta i fältdefinierande processer, men för en
enskild organisation kan de organisatoriska fälten betraktas som
givna utifrån; de uppfattas vara av andra konstruerade och bestämda företeelser, som emellertid, i likhet med bankfältet. kan
förändras med tiden.
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Imitation och organisationers likformning
Den process varigenom en organisation efterliknar en förebildlig organisation eller en idealmodell, brukar kallas imitation och
är en av de processer som organisationsteorin nämner varigenom
organisationer anpassar sig till nya omgivningar (March 1991).
Imitation kan ses som en specifik variant av den elementära
sociala form som Asplund (1987, se ovan kapA) kallar social
responsivitet. Aktörer i ett organisatoriskt fält observerar andra
aktörer och svarar, responderar, på deras handlingar, särskilt om
de andras handlingar synes framgångsrika. Imitation är då en av
flera tänkbara responser. (Ett exempel på en annan respons är
när organisationer försöker hindra andra att imitera. Sådana försök kan avspeglas i strider om patenträttigheter.) För den typ av
handling som har behandlats här är inte imitation någon självklar beteckning. Jag skulle också kunna tala om t ex lärande av
andra eller om kopiering. Men innehållet är dock ungefär detsamma: En aktör ser hur andra gör och försöker göra likadant.
Jag använder begreppet imitation i denna betydelse, och utan
vidare problematisering.
I sparbanksfallet innebar den nya tolkningen av situationen, som blev hegemonisk, att vissa verksamheter definierades ut
varvid bara egentlig bankverksamhet kvarstod. När bankverksamheten lyftes fram och betonades som den viktiga verksamheten, kunde aktörerna till synes utan problem ge sig in i ett spel
där, åtminstone delvis, nya regler gällde. Det nya spelet kan vi
kalla bankverksamhet och de nya reglerna konkurrens på marknaden. Det var som om ett gäng bollspelare som på skoj spelade
fotboll på ett stort fält plötsligt bestämde sig för att i stället
spela handboll, eftersom det var vad bollspelare på andra delar
av fältet spelade. Omställningen kanske inte skulle gå lekande
lätt, några spelare måste instrueras i de nya reglerna, men det
skulle inte dröja lång stund innan man var i full gång med att
spela handboll. Omställningen skulle vara ganska lätt att göra
därför att handbollen och dess regler är välkända, därför att man
kunde se hur andra spelade handboll och därför att några av de
egna kamraterna någon gång tidigare hade spelat handboll.
Sparbankernas relativt lätta omställning till konkurrerande
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bankföretag hade förmodligen inte kunnat ske om inte liknande
förutsättningar hade förelegat: bankverksamhet och konkurrens
var väl kända verksamheter, många av reglerna fanns t o m nedskrivna i lagar, man kunde se hur andra banker gjorde. Det fanns
färdiga modeller att imitera i det nya fältet. Samma förhållande
gällde för de andra omvandlande organisationer som har nämnts
ovan - försäkringsbolag, sjukkassor,SJ m fl.
En effekt av att organisationerna i ett fält gärna imiterar
en färdig modell är att de blir lika varandra. Denna tendens till
likformighet har kallats isomorfism (DiMaggio och Powell a.a.,
Meyer och Rowan a.a.). Jag anser dock att detta begrepp inte är
så lyckat. Dels är det otympligt såtillvida att det på svenska inte
går att smidigt göra om till ett verb, vilket är nödvändigt om
man som jag vill tala om processer. Dels är begreppet en följd av
organisationsteorins, enligt min mening, olyckliga kärlek till
biologiska metaforer (Morgan 1986). (Morfologi är läran om
organismernas form och uppbyggnad.) Jag föredrar att i stället
för isomorfism tala om likformighet och för den isomorfa processen likformning.
Enligt DiMaggio och Powell (a.a.) är imitation en av de
processer varigenom organisationerna i ett fält likformas C'mimetic isomorfism"], och de ser imitationen som ett standardiserat svar på osäkerhet. Osäkerhet är ett av organisationsteorins
populäraste begrepp. Det används ofta som en av de viktigaste
faktorerna bakom organisationers förändringar -strävan efter
att reducera osäkerhet antas vara en mycket viktig drivkraft i
organisationers liv (se t ex Williamson 1975, Thompson
1980/67, Galbraith 1973 ). DiMaggio och Powell anger som
osäkra situationer sådana där "organisatoriska teknologi er är
dåligt förstådda, där mål är tvetydiga, eller där omgivningen
skapar symbolisk osäkerhet" (a.a.). (Denna "definition" är dock
varken utförlig eller exakt. Särskilt den sistnämnda situationen
är oklar: Vad är "symbolisk osäkerhet'?) I situationer som präglas
av osäkerhet - organisationer möter t ex problem där orsaker
är oklara och lösningar är otydliga - kan en förhållandevis
snabb och "billig"lösning vara att imitera andra, till synes framgångsrika organisationer. Svaret på osäkerhet är att omforma organisationen efter en given modell i dess omgivning.
191

Utkast tiU en teori...
I sparbanksfallet är det emellertid svårt att hävda att det
rådde osäkerhet. Det offentliggjorda motiv som oftast beledsagade sparbankers omvandling var hotet om ökad konkurrens i
framtiden. Eftersom det var ett hot kunde det naturligtvis skapa
en känsla av otrygghet, men situationen präglades av säkerhet
snarare än osäkerhet. Man visste vad som skulle hända. Dessutom rådde ingen osäkerhet om vad som borde göras. Det fanns
alltid välargumenterade förslag till åtgärder. Reformatörerna
var dessutom fulla av entusiasm och handlingskraft. Den osäkra
situation som DiMaggio och Powell anger som orsak till att
organisationer försöker imitera en förebild, en modellorganisation stämmer m a o inte i sparbankernas fall. Detsamma gäller
Sl-fallet. Reformatörerna hade en stark framtidstro och var förvissade om att de av dem rekommenderade åtgärderna skulle
leda till framgång. Det fanns inget utrymme för osäkerhet i
deras framtid. Det fanns också pessimister, som inte trodde på
reformen, men inte heller de var osäkra på framtiden; de trodde
inte att det gick att förändra vare sig SJ eller dess framtidsmöjligheter. Slutsatsen är därför att likformning efter förebilderdvs imitation - inte behöver osäkerhet som förutsättning. Av
såväl SJ- som sparbanksfallet att döma verkar motsatsen vara
rimligare: Imitation är ett självklart handlande i situationer som
man uppfattar präglas av stor säkerhet - säkerhet om teknologi,
om omgivning, om mål och preferenser etc. När framgångsrika
organisationsmodeller finns synbarligen tillgängliga i omgivningen behöver man inte uppfinna dem själv, och förekomsten av dem befäster ytterligare säkerheten i situationsbedömningen.

Organisatorisk omvandling
De två processer som diskuterats ovan kan nu kopplas ihop till
det samband som kan resultera i organisatorisk omvandling. Den
första och viktigaste av de nämnda processerna är den verksamhetsdefinierande processen inom organisationen. Responsiva
reformatörer reagerar på förändringstryck och förändringar i
omvärlden med att ifrågasätta organisationen och dess verksam-
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het, och med att föra fram nya ideer om den. Antalet valmöjligheter begränsas av tillgängliga institutionella lösningar. När
reformatörema vunnit hegemoni för en ny verksamhetsdefinition kan följden bli att organisationen orienterar sig mot ett
nytt organisatoriskt fält.
Den andra direktverkande omvandlande process som
nämndes ovan var imitation. I ett nytt fält träder nya organisationer fram som relevanta aktörer att jämföra sig med. Jämförelsen kan visa att andra organisationer i fältet kan uppfattas som
mer framgångsrika. De framstår som förebilder som det blir naturligt och självklart att imitera. Åven om det inte finns direkta
modellorganisationer kan fältet ändå ha ett abstrakt ideal, en
organisationsmodell, som kan imiteras.
I schematisk form kan sambandet beskrivas som på nästa
sida:
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-~E3
Figur 7.

Detta är teorins kärna: Så här sker organisatorisk omvandling i
normalfallet! Det är dock viktigt att betona att imitation aven
ny organisationsmodell bara kommer till stånd i den mån som
verksamhetsdefinitionen får till följd ett byte av organisatoriskt
fält eller funktionsbyte inom samma fält. Imitationen påverkas
direkt av fältets organisationsmodell.
Ett möjligt resultat av dessa processer - verksamhetsdefiniering och imitering - är att organisationen byter institutionell form. Med de betingelser och processer som jag har laborerat med här sker organisatorisk omvandling om den organisationsmodell som organisationen försöker imitera har en annan
institutionell form än den organisationen hade i utgångsläget.

Omvandling under olika omvärldsförhållanden
De pådrivande omvandlingsfaktorer som presenterades tidigare
- förändrmgsnormer, modeföreskrifter. modell- och fältdefinierande processer - utsätter organisationen för ett omvandlingstryck. För att direkt kunna påverka organisationen måste de
dock tolkas och verbalt översättas till argument i dess verksamhetsdefinierande processer. Omvandling sker m a o under påverkan från omvärlden, vilket innebär att det ovannämnda omvandlingssambandet kan tillföras en faktor:
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Figur 8.
Enskilda organisationers omvandlingar kan ske under mer eller
mindre stabila omvärldsförhållanden. Jag ska diskutera några
olika fall där omvärldsförhållandena skiljer sig åt. I dessa fall
spelar de pådrivande omvandlingsfaktorema olika roll. De fall
som diskuteras är:
A. Organisationen byter från ett stabilt fält till ett annat. En
variant av detta fall är när en organisation förändrar funktion
inom ett i övrigt oförändrat fält.

B. Organisationen påverkas aven ny fältdefinition.

C. Organisationen påverkas av att fältet byter organisationsmodell.
D. Organisationen påverkas av både nya fältdefinitioner och nya

modelldefinitioner.
Fall A är det enklaste. Här utgår fältbytet från att organisationens verksamhetsdefinierande process sker oberoende av fältförändringar. Dvs fältdefinierande processer påverkar inte
organisationen, däremot kan samhälleliga förändringsnormer
och moden göra det. Fältbyte sker som följd av att reformatörer
lyckas definiera om organisationens verksamhet eller funktion.
Omvandlingen av SJ är exempel på detta fall. För SJ förändrades
inte fältet, däremot kunde organisationens funktion i fältet
renodlas. I den verksamhetsdefinierande processen var problemen oförändrade, däremot kunde en ny lösning läggas fram, som
legitimerades av det starka företagiseringsmodet.
Fall B är mer komplicerat. Här kan en grupp organisationer, eller ett helt organisatoriskt fält inlemmas i, eller byta till
195

Utkast tiU en teori...
ett annat fält, eller kan flera fält slå sig samman. I dessa fall spelar uppenbarligen fältdefinierande processer stor roll, och i de
enskilda organisationernas verksamhetsdefinierande processer
blir fältförändringarna viktiga argument. Det är dock oklart hur
organisationsmodellen bestäms när ett nytt fält bildas. Omvandlingen av sparbankerna och sjukkassorna är exempel på
detta fall. I båda dessa exempel handlar det om grupper av
organisationer för vilka verksamheten definierades om med följd
att hela organisationsgruppen inlemmades i, eller bytte till ett
nytt fält, där en annan utbytestyp och organisationsmodell dominerade, dvs hade högst legitimitet.
Fall C är aktuellt vid stora samhälleliga förändringar, vid
vilka legitimiteten hos de olika ekonomiska systemen förskjuts.
Därvid byts tidigare samhälleliga normer ut mot andra så att
det som tidigare var rätt nu blir fel och tvärtom. Nya samhälleliga normer påverkar organisatoriska fälts ekonomiska system
som till följd kan ändras varvid nya organisationsmodeller konstrueras. Sådana förändringar blir i sin tur viktiga argument i de
enskilda organisationernas definierande processer, som i detta
fall mer kommer att handla om organisationsform än om verksamhet. Exempel på det här slaget av organisatorisk omvandling
har inte diskuterats i den här boken, men jag kan ändå nämna
två aktuella sådana. Det första exemplet är den revolution som
länderna i östeuropa och f d Sovjetunionen har genomgått sedan
1989, och som i en ännu pågående process radikalt förändrar
förhållandet mellan olika ekonomiska system, varvid marknadsekonomi ersätter planekonomi (baserad på statligt dirigerad
återfördeining) i många verksamheter och, därmed, organisatoriska fält. Trots dessa stora samhällsförändringar tycks emellertid
inte fältdefinitionerna påverkas särskilt mycket.
Ett annat, mindre radikalt exempel är den privatiseringsvåg som sedan 8o-talets slut sköljer genom den svenska
offentliga sektorn, och som innebär att offentliga organisationer
antingen upphör att i egen regi bedriva viss verksamhet, eller
försöker bedriva den i företagsliknande former. Eftersom privatiseringen är ett relativt nytt fenomen är de organisatoriska
effekterna av den ännu ganska okända. Följden av den kan emellertid bli att vissa organisatoriska fält kan komma att byta eko-
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nomiskt system från offentlig skattefinansiering och återfördelning till marknadsekonomi, varvid företagsformen kan komma
att ersätta förvaltningsformen som organisationsmodell.
Fall D diskuteras inte. Jag känner inget exempel där det
organisatoriska fältet omdefinieras samtidigt som dess organ isationsmoclell byggs om.
Jag har i figuren nedan sammanfattat de pådrivande omvandlingsfaktorer som under olika omvärldsförhållanden påverkar de definierande processerna i den enskilda organisationen.

Omvandlinosfaktor

PaU

A

B

C

Förändringsnormer

X

X

X

Modeföreskrifter

X

(X)

(X)

Fältdefinierande
processer

O

X

O

Modellkonstruerande
processer

O

O

X

X= stark påverkan, 0= ingen direkt påverkan, (X)= kan påverka.
A= Organisationen byter mellan fält i en stabil omvärld.
B= Organisationen påverkas av ny fältdefinition.
C= Organisationen påverkas av ny modelldefinition.

Figur 9. Omvandlings/aktarer vidolika omvärlds/örhdllanden.

Modellkonstruerande processer påverkar omvandlingar direkt i
fall e, då utbytesform och organisationsmodeller samtidigt byts
i många fält. Fältdefinierande processer påverkar starkt omvandlingar i fall B. Olika moden antas påverka starkast i fall A, men
kan också påverka i de övriga fallen. Förändringsnormer antas
påverka i alla dessa fall; m a o är alla dessa omvandlingar uttryck
för samhällets modernisering.

197

Utkast tiU en teori...

Teorin: Begränsningar och tänkbar vidareutveckling
Teorier kan vara av olika slag. Min avsikt i detta kapitel har varit
att relativt schematiskt identifiera de viktigaste av de faktorer
- företeelser och omständigheter - som kan antas påverka
organisatorisk omvandling, att något ange hur de påverkar omvandling samt att ange några viktiga samband mellan dem.
Ambitionen har däremot inte varit att skapa en strikt formaliserad teori. (Detta är anledningen till att jag hellre har använt
det mer vardagsspråkliga begreppet "faktorer" än det vetenskapsspråkliga "variabler"] Förhoppningsvis kan vi efter genomgången i detta kapitel börja skönja en teori för organisatorisk
omvandling, och det utkast som presenterats ovan bör åtminstone kunna ge en fingervisning om hur organisatoriska omvandlingar av de slag som diskuterats kan beskrivas, analyseras och
förstås.
De faktorer som denna teori laborerar med har givits en
ganska grov bestämning. Särskilt gäller detta teorins omvärldsfaktorer, men inte heller de inom-organisatoriska processer som
har angetts vara av stor betydelse - verksamhetsdefinierande
processer och imitation - har behandlats särskilt utförligt. ]
synnerhet gäller detta imitation, som här knappast alls har problematiserats, trots att begreppet inte alls är klart. Det finns en
risk att imitation i min framställning uppfattas som en mekanisk
replikation, vilket jag inte alls tror att den är. Snarare antar jag
imitation är en ofullkomlig - imperfekt - social konstruerande process, varigenom bilder - föreställningar - av fenomen
skapas och återskapas. Sahlin-Andersson (1991) har föreslagit att
den process varigenom förebildliga modeller sprids och efterliknas kallas "editing" (redigering), vilket mer än "imitation" betonar processens karaktär av social konstruktion.
I den utvecklade teorin behandlas de organisatoriska fälten
och samhället i huvudsak som exogent bestämda. Även om vissa
fältdefinierande processer har antytts ovan, innehåller teorin
inte de återkopplingar från organisationen till fältet och samhället som kan finnas, och som kan påverka faktorerna i dessa kontexter. Perspektivet har i huvudsak varit inom-organisatoriskt
och ur detta perspektiv har jag försökt visa hur de exogena fak198

Utkast tiU en teori...
torema har påverkat den studerade organisationens omvandling.
En tänkbar vidareutveckling av teorin skulle kunna ges av ett
byte av fokus, från organisationen till det organisatoriska fältet.
Genom att närmare studera sådana processer som definierar organisatoriska fält, deras utbytesform och organisationsmodeller
skulle vissa av de processer som här är exogena kunna förtydligas
och göras endogena. Exempelvis skulle en studie av privatisering
kunna bidra till en sådan vidareutveckling av denna teori.
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English summary
The transformation of the Swedish savings bank from a traditional, relatively small-sized, savings institution to a modem,
relatively large-sized, business-oriented bank is described, analyzed and explained. The savings banks are described in terms of
the following aspects: perception of the relevant environment;
linguistic concepts; activities, products, technology and professionalization; power and influence [central-local relation and
relation between trusteeslboards and employed executives);
size and mergers; and legislation.
The transformation of the savings bank is interpreted as a
case of organizational transformation, Le. as a change of organization form. Three institutional organization forms are considered: association, (business) enterprise and (public) administration. These forms are explored and categorized as ideal types.
The transformation of the savings bank is interpreted as a transformation from an association type of organization to an enterprise type of organization. This process is referred to as enterprisanon. It developed gradually, beginning in the 1950s and
culminating in 1991 with the founding of the Savings Banks
Group - a merger of the ten largest savings banks, resulting in
the largest bank group in Scandinavia.
Analysis focused on three different contexts: society, organizational field and organization. In the societal context, modernization was identified as the key process indirectly affecting
organizational transformation by creating norms 01 change and
organizational lashions, and restricting repenotres 01institutional
organization forms and institutional activities. Organizational
fields were defined according to their institutionaI activity. Key
processes of the field context was the construction of an
organizational model and field-defining processes; the latter
determining the composition and bounclaries of the field. In the
organizational context, important properties of organizations
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English summary
affecting their ability to transform were value infusion and

versatility.
Two types of organizational processes were identified as
directly affecting organizational transformation: de/ining processes and the imitation of organizational modeis. Defining processes, essentially political in nature, determined the situation and
the activity of the organization, while the imitation of organizational models came into play once the organization had been
categorized as belonging to a certain organizational field.
This analytical framework was illustrated by the empirical
case of savings banks. In the context of the organization, reformers in the 1950s and 1960s tried to reinterpret the situation of the savings banks in terms of new problems (increased
competition) springing from newactors (commercial banks)
needing new solutions (more business-orientation and banklike
behaviour). This new definition of the world of savings banks
(their environment, problems, solutions) gradually become dominant.
In the con text of the organizational field, the major commercial banks were perceived as modeis. And in the process of
transforming the savings bank according to this model, commercial banks were being imitated. This process was reinforced by
new bank legislation in 1969. Previously, legislation had imposed different rules on commercial and savings banks, creating
important differences and boundaries between the two types
banks. The new legislation abolished this division by imposing
the same rules on all banks, thereby confirming the formation of
a new enlarged organizational field of bankorganizations.
In the context of society, institutionai changes such as increased urbanization, expanding market economy and a trend
towards large scale organizational solutions, created a normativ
environment that further encouraged the process of enterprisation. Traditional savings banks were generally viewed as obsolete and old-fashioned in modem Swedish society from the
1960s onwards, and this view facilitated the task of the reformers. The few remaining small, traditionai savings banks are all situated in rural parts in remote parts of the country, far from
the centers of societal change.
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Tabellbilaga
Tabell l återger "Sparbanksligan 1990", i vilken sparbankerna
rangordnas efter ekonomisk framgång. Ordningen baseras på
den sammanlagda platssiffran för de märpunkter som redovisar
genomsnittsvärdena perioden 1986-1990 för tillväxt, lönsamhet och räntabilitet (mätpunkterna A, F och H). Sparbanksligan
är sammanställd av Sparbanksgruppens ekonomistab och hämtad
ur MiniBox 9/91.
Förkortningar:
EF
VLK
BO
MO
KRF

Egna fonder (beskattade reserver)
Värderegleringskonto (obeskattade reserver)
Balansomslutning
Medelomslutning
Kreditförluster

Sparbanksligan
P1alsalflror för resp mitpunkl

lI1lalo/'

Mig liIlvaxt

Awasl
8g81k kDs1n
8 f _ InIdKRF
lad
%anitt snitt
limma

1985·1990
Sparbank
• tillhOr ataliatlkgruppen

ORUSTS SPARBANK

MO

InI4n

Ul!An

(A)

(B)

(O)

(D)

7

5

2

11

2

SPARBANKENIAUNGSÅS

25

29

20

7

3

VIMMERBY SPARBANK

18

4

BORÅS SPARBANK

5

TJORNSSPB

14

(E)

(F)

4

2

(G)

Summa
plBlB-

aiJltor
kalvmn
(A). (F)

f8mAt temAt

1990

(H)

(I)

(K)

2

10

-65

29

3

7

57

och (H)

9

11

32

42

2

9

2

3

20

23

·30

69

4

78

87

19

8

12

25

18

32

27

59

10

11

11

15

9

19

49

34
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6

KYRKHULTSSPARBANK

35

13

36

68

47

9

12

6

• TJUSTBYGOENS SPB

62

68

27

29

79

21

70

8

• SPARBANKEN KRONAN

90

3

94

95

40

51

55

9

HARAossPB MONsTERAs

17

75

54

34

20

24

29

lO

BJURSAsSPARBANK

13

54

8

5

35

11

10

ll

JOKKMOKKS SPARBANK

52

30

85

61

41

35

26

95

54

21

59

97

12 • ROSLAGENSSPARBANK

15

13 • SPB NORRBOTTEN

86

12

75

7

44

62

71

14 • SKURUPSSPARBANK

52

21

32

84

5

8

31

37

76

15

PITEDALENS SPARBANK

31

15

52

66

12

16

MARKARYDS SPARBANK

9

29

25

63

24

18

8

74

17

SIDENSJOSPARBANK

19

6

38

41

31

49

12

2

77

57

16

80

52

38

18

68

60

80

18 • SPARBANKEN DALARNA
19 • SPARBANKEN ALFA

19

85

9

59

86

30

60

42

48

81

20

33

80

51

24

55

25

26

32

61

86

SPARBANKEN SKÅNE

21

ESKELHEMS SPARBANK

5

6

50

72

79

42

65

22

UPSALASPARBANK

8

40

lO

51

65

4!i

54

64

59

89

22

LEKSANDSSPARBANK

60

68

41

12

50

8

19

27

64

89

22

MJOBACKS SPARBANK

31

54

5

83

8

51

9

40

72

89

25 • OPPUNDASPARBANK

49

37

42

66

88

29

34

63

90

88

26 • VARBERGS SPARBANK

M

81

37

5

66

17

5

39

92

27 • SPB LUNDESLOV

66

50

82

14

14

7

35

87

96

28

IVETOFTASPBIBROMO.

55

68

22

34

3

4

38

44

119

29

ALSKOGS SPARBANK

4

4

8

99

40

25

4

6

100

30

HUDIKSVALLS SPB

53

36

48

20

9

31

20

48

90

101

31

SKARABORGS lÄNs SPB

66

65

19

71

30

57

13

68

103

32

BURSPASTORATSSPB

12

8

36

64

67

2848

15

45

108

32

FALKENBERGS SPB

52

65

38

9

51

87

29

75

108

34

NÅRSSPARBANK

21

22

28

81

25

27

24

3

9

109

34

SPB NORRLAND

20

33

27

88

72

36

33

81

67

109

36 • KOPING-ARBOGA SPB

57

49

17

63

74

11

.34..

49

84

113

37

45

20

7263324

23

45

14

4

114

9

60

24

47

97

47

73

68

73

96

114

89

84

48

95

43

76

68

115

21

4

10

39

16

37

117

KNISTASPARBANK

37 • JÅMTLANDS lÄNs SPB
39

OLANDSSPARBANK

26

3

55

40

V1RSERUMS SPARBANK

74

89

80
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41

ATVlDABERGSSPB

41 • SPARBANKENVAsT

38

25

31

31

50

38

23

7

79

78

63

66

73

14

35

41

32

72

80

62

52

43

SOlVESB-MJAuBYSPB

44

SODRAHESTRASPB

47

58

13

10

69

2

3

45

FARDHEM PASTOR. SPB

32

80

103

75

33

31

42

46

SODERHAMNS SPB

63

88

69

62

74

57

101

47

SPB I UDKOPING

76

73

4

91

n

17

66

46

ÅlEMS SPARBANK

n

45

18

93

52

30

41

49

SKATEL.. V:A TORS.SPB

70

91

68

23

32

28

15

50 • NYKOPINGS SPARBANK

24

40

28

60

46

63

98

51 • SPARBANKEN SYD

72

19

63

100

51'73

52

74

2

69

101

90

22

.52

55

19

82

66

23

15

42

49

39

22

51

DAlHEMSSPARBANK

53

VORESPARBANK

161

64 • SPB I ENKOPING

12

14

84

69

43

'83

87

102

184

55

JÄRVSOSPARBANK

10

57

50

96

75

76

58

64

165

56

SPARBANKEN GRIPEN

39

33

66

44

80

59

74

78

166

47

15

12

86

64

23

11

178

100

103

63

101

85

98

27

160

57

ALMEBODA SPARBANK

84

96

58

FORSTASPARBANKEN

2

59

59

LANGASJO SOCKENS SPB

79

46

95

73

18

55

16

47

26

5

181

59

FARSTORPS SPARBANK

95

63

70

97

13

88

34

18

22

84

181

61

ROKESOCKENS SPB

38

16

60

90

47

86

39

60

44

13

184

62

EKEBYSPARBANK

73

73

74

28

37

46

46

65

50

20

186

63

HOOSBY SPARBANK

84

87

81

2

20

26

102

67

33

36

187

64

NORRBÄRKE SPARBANK

46

53

11

86

n

80

67

61

91

34

189

65

SPARBANKEN TANUM

n

28

67

91

36

79

62

31

68

60

193

65

SNAPPHANEBYGD.SPB

66

41

44

44

49

61

57

66

67

7

193

67

AlMUNDSRVOSSPB

86

78

101

46

38

57

58

55

64

33

198

68

TIDAHOlMS SPARBANK

44

44

31

33

46

72

41

84

69

16

200

69

GARDA-LAU SPARBANK

63

64

78

67

53

75

37

64

6

17

202

69

SPARBANKEN HHS

92

101

61

37

22

60

45

50

83

89

202

71

REKARNE SPARBANK

27

25

18

60

101

81

53

95

70

47

203

71

FRYKSDAlENSSPB

93

92

103

22

5

41

13

69

45

51

203

73

BERGSLAGENS SPB

81

71

88

82

57

70

91

62

92

103

213

73

W:AYlERMLANDS SPB

85

43

79

40

80

49

6

78

65

95

213

75

SKÅNESFAGERH. SPB

72

46

71

74

42

73

90

70

79

32

215

212

Tabellbilaga

76

SPB STROMSTAD

42

63

39

43

89

86

100

n •

KRISTIANSTADS SPB

26

43

35

88

94

88

92

78 • NYA SPARBANKEN

67

49

70

70

100

95

85

78

LAHOLMSSPARBANK

61

83

46

16

66

75

63

60

VINSLOvs SPARBANK

21

23

45

93

82

n

24

81

AsE. VISTE HARADs SPB

75

92

3

24

85

43

14

82

NOROALSHARADs SPB

98

84

26

19

76

47

43

83

VALDEMARSVlI<S SPB

91

97

21

26

98

71

79

84

OSTRA KINDSSPB

85

94

71

35

'55

82

30

85

• FARS & FROSTASPB

74

46

57

68

78

84

93

34

87

17

61

99

72

69

66 • ULRICEHAMNS SPB
87
88

KRAKUNGBOSPB
• TOMEULlA SPB

7

64

102

99

93

90

26

30

39

104

104

104

104

68

68

102

97

100

25

59

38

89

40

89

KlNDASPARBANK

18

89

60

~NGESP~NK

51

n

91

VADSTENA SPARBANK

55

85

16

73

92

85

58

92

HISHULTSSPARBANK

45

66

61

48

84

61

38

43

249

93

SALA SPARBANK

88

63

62

82

71

93

82

254

94

ARYos SPARBANK

97

34

49

30

70

53

86

255

95

LONNEBERGA SPB

93

88

65

27

68

94

81

282

96

OOTERYDS SPARBANK

102

100

92

17110

56

75

48

48

286

69

79

30

76

76

92

96

60

97

n

271

87

66

76

85

64

84

64

94

101

91

275

97
98

TUNA-VENA SPARBANK
• SPB I KARLSHAMN

99

SPB IlNGELSTORP

100

99

102

98

39

9iI

83

82

99

26

260

100

ATTMARSSPARBANK

82

94

96

87

92

103

88

103

102

99

268

101

FRENNINGE SPB

88

84

62

96

89

102

81

101

78

21

291

102

O;A EMTERVII<S SPB 104

104

104

104

n

28

96

14

97

96

104

297

103

VALLBYSP~NK

1113

103

99

93

45

99

69

98 .

80

83

300

104

GuMAKRA SPARBANK

102

100

93

55

81

101

103

102

103

50

305

213

TabeUbilaga

Sparbankernas in- och utlåning

Sparbanksgruppen
Sparbankernas Bank
Spbgr Alfa AB
Spbgr Kronan AB
Spbgr SlcAneAB
SpbgrNyaAB
Spbgr Norrllllld AB
Spbgr Väst AB
Spbgr DaI8ma AB
Spbgr Uppland AB
Spbgr No~oll8n AB
Spbgr JlImlIand AB

S:a Sparbanksgruppen
Spb Första AB

6038
3365
2291

-14,0
7,2
3,3
9,2
-4,7
13,0
-2,9
7,8
4,5
11,1
10,8

-15,4
0,9
-1,9
0,8
-11,4
11,7
-9,9
0,7
-2,9
4,0
1,8

17,7
7,7
5,8
8,2
5,3
11,5
9,0
9,6
10,0
8,3
1Q,4

40906
28559
17799
11471
13420
7543
8138
5879
5202
2850
2179

-10,7
-7,5
-11,1
-10,4
3,7
5,2
0,5
10,5
0,1
5,6

19,2
17,5
32,1
11,1
7,9
20,3
24,9
24,4
21,8
18,9
24,9

130079
40480
22962
20651
18_
10372
7698
7190
6835
4213
2920

128228

-4,1

-4,9

9,4

142134

-11,5

18,3

271748

2&765

3,4

-2,2

5,7

44900

4,2

29,9

&0359

27417
27190
13292
14915
15198
8479
5340

5705

-22,3

-7

•

4
7
-6
O
8
4
5
4
-1

..
3

Samverkande sparbanker med balansomslutning pIJ 1 miljard kr och däröver
Borås Spb
Spb FInn
KrIlItIBn8tadB Spb
Spb S6nnland
SpbGrlpun
Verbergs Spb
FlIrs & Frosta Spb
SpbSyd
~rgs läns SpD
FsIlc8nbergs Spb
P118dalen8 Spb
Spb I AlIngsås
lJuatbygdens Spb
Spb I Udkilplng
Roalagens Spb
Spb I Enkilplng
Ulricehamns Spb
KlIplng-Arboga Spb
saJaSpb
W8Blra WermlandB Spb

Summa

-6,3
3,2
-1,7
-1,2
1,9
3,5
1,3
-4,5
-2,9
4,4
4,2
1,0
5,8
0,9
4,1
2,0
-2,0
8,1
5,7
-1,9

8,5
10,6
11,0
13,1
10,9
8,8
9,3
8,5
8,4
7,6
12,1
12,4
11,8
6,5
13,5
15,4
10,9
12,5
10,1
10,9

5257
4014
2989
2691
1814
1242
1505
1554
1113
1257
1153
995
720

903
900

1,1
10,9
6,0
5,9
10,7
11,7
8,8
7,0
5,6
4,5
12,0
9,8
14,8
6,9
4,3
9,3
6,4
15,7
15,0
6,6

35328

8,1

0,3

10,4

3298
5002
2439
2949
2235
1834
1933
1709

1508
1453
1433
1336
1138
1071
1154
1098
902
1038

'} Rllntor 1991 har reducerats med pre! skatt (30%)

214

38,0
17,8
28,8
18,5
16,8
13,1
15,0
16,3
11,7

1057
927
644
849
722
699

17,3
20,5
33,1
4,1
9,6
-9,2
-1,7
4,5
-1,8
4,9
3,6
-10,6
1,9
-12,3
16,0
8,3
10,3
1,7
5,7
5,9

8,4
19,3
17,0
13,7

9221
5850
4147
3418
2573
2253
2215
2097
2005
1784
1719
1575
1538
1502
1343
1242
1192
1192
1095
1062

31880

8,5

20.1

49014

686

22,8

22,7
17,1
18,0
6,7
23,1
28,0

28
8
18
-11
4
-21
O
-20

-15
-13
-17
-14
15

-s
-1
6
-7
-7
4
-14
O

Tabellbilaga

Samverkande sparbanker med balansomslutning 300 • 999 miljoner kr
Spb I Karlshamn
OrustSpb
Hudllc8wll8Spb
Bergslagens Spb
Leksands Spb
LahoImsSpb
RelcameSpb
ÖJandBSpb
SparbBnkBn HHS
landsSpb
SpbTanum
NorcIaIB Hirads Spb
östralands Spb
ndaholms Spb
saderhamns Spb
salvesbo~liIlby Spb
FrylcsdBlens Spb
VImmerby Spb
l)llmsSpb
ÅtvIdabergBSpb
ValdemBrBYIIaI Spb
SkwupsSpb
Marlcaryds Spb
Ase o VlBlD hlirads Spb
ffilgBby Spb

Summa

347
324
322
282
273
271

0,0
-1,3
9,0
8,8
7,8
9,2
11,3
4,4
7,8
1,8
",8
8,8
0,1
3,2
8,5
-1,2
8,5
21,2
12,5
11,6
5,0
10,8
17,0
7,4
14,1

12311

8,0

820
718
801
728
878
83S
831
805
544
409
SOl

494
479
449
428
411
399
382
388

11,2
3,1
2,1
-2,5
2,1
9,4
-1,3
8,3

7,4
13,1
11,0
8,8
8,7
8,1
12,4
15,1
7,3
9,8
8,8
7,3
5,1
9,1
10,8
11,0
7,4
17,0
14,8
13,4
4,8
10,8
18,5
7,7
9,2

-1,8

9,7

-7,3
",3
1,7
1,4
0,4
G,9
3,2

-4,0
0,8
",8
-18,2
-1,6
-7,7
-4,1
0,4
",5
~,8

7:l1
740
847
848

S2lI
47S

883
47S
480

215
32S
32S
297
3SO
320

323
230
248
2S3
340
188
2SO
202
188
180
9488

4r3

12,1

18,1
18,8
4,8
1,7
13,3
23,5

35,3

18,8
14,0
12,3
13,8
30,3

23,8

28,9

8,8
-22,1
-1,8
7,7
",1
oS,4
17,8
-1,6
11,8
7,1
10,0
32,7
3,1

14,8
3,1
13,0
9,3
&,2

21,1
10,8
18,8
4,8
18,8
22,2

31,2
2,2

17,4
18,0
7,3

28,0
28,4
24,8
15,8

8,3

18,1

~,7

8&7
941
112
819
815
755
73S
889

319
308

3
-1
9
..g
03
12
3
S
4
19
03
14
-11
oS
11
3
2
22
7
3
8
020
12
S
8

14814

3

29S
286
282
280
288
28S
2SO
248
218
209
204
195
193
194
180

4
-2
10
..g
1
8
13
10
13
12
-21

85S

802
800
S80
551
S32
492

487
480
460
432
409

387
388
333

Samverkande sparbanker med balansomslutning 100·299 miljoner kr
HiradsBpb Mllns1llråB
NorrbirkB Spb
VBdstlIna Spb
JokkmokkB Spb
Å1BmsSpb
!vetona Spb I Bromlllla
SllcIrs HesIra Spb
VlnBlllvsSpb
LelcebergaSpb
SnapphBnebygdens Spb
Kyrtchul1BSpb
S1densJll Spb
TyrlngeSpb
VlNBnI/IIB Spb
A1mundsrydil Spb

251
243
245
230
219
231
211
214
180
181
194
188
188
151
183

'R4ntoT 19911uJT TBdu_ med

0,5
17,4
9,&
-11,7
7,8
13,5
10,&
9,4
14,5
9,9
14,1
8,&
11,9
8.7
2,8

-7,8
9,8
~,4

-17,8
0,5
8,5
2,0
0,0
5,4
0,4
4,0
0.0
3,8

1,8
oS,4

pm Bkstt(30%)

215

9,0
12,5
11,4
8,1
&,8
10,8
10,3
13,0
13,5
10,7
12,0
12,9
11,2
8,1
5,9

197
2S3
188
145
198
182
145
182
90
138
148
118
122
80
88

2,1
2,5
7,8
-7,0
&,8
2,7
21,3
17,8
13,0
8,8
9,0
",2
1&,2
0,4
-13,4

15,4
20,8
9,8
8,1
19,3
24,8
17,4
29,4
17,8
13,3
22,9

24,&
15,4
7,9
1,7

o
o
-7
1

TabeUbi1a{Ja

Samverkande sparbanker med baJansomslutning 100·299 miljoner kr (forts)
VmSpb

lI/AiDIlII Spb
S1aIteIlIVII o V Tonså Spb
ElalbySpb
BJIII'lIh Spb
CIIIm6Ilra Spb
T_V_Spb
1Angaj1l-ana Spb
A1mebocla Spb
Spb Ilngellllorp
HIlIIIullIISpb

Summa

155
181
14&
121
130
121
113
114
108
104
111
4315

8,4
8,8
2;1
0,9
1,3
4,2
5,9

11,9
11,5
o,s
·1,s
2,3
00,7
-4,9
",2
-2,0
04,1
.2,9

13,3
1&,5
10,5
1;1
14,2

8,5

0,1

10.1

21,s

'E1;1l"
e;r

8,&

8,7
1,7
8,7
4,9
1,5

M
140

•

100
55
84
110
61
73
51
5&
3125

-4;1

11,5

211,2
1,3
3,3

40,9

-4"

..,s
11,7
4,4
",1
12,2
8,9
5,1

8,8

11"
13,3
3,9
2D,I

s;r

111
171
1.
1&7
1&5
1.
134
133

·1
17
10
11
4
12
2

1'E1

.

17,0
8,5
10,4

112
101

8
8
5

1&,5

5143

3

Samverkande sparbanker med balansomslutning mindre lin 100 miljoner kr
JirVIIlI Spb
~ Fegertndlll Spb
UInneberga Spb
Rilke lIOllkens Spb
GlI'-Yd8 Spb
AryåSpb
F8I'lItOrplI Spb
AllnwaSpb
Esk8I/I_ Spb
Frennlnge Spb
NlIraSpb
F~ P88lorelII Spb
Bura Pea10nIlII Spb
GanIltoLau Spb
VallbySpb
A1sIcopSpb
DaIhemtI Spb
KrlIIdlngbo Spb
östraEmtervlU Spb

Summa
S:a samverkande spb

Totalt spb

M
80
73
5&
5&

49
42

34
22

12,0
11,5
4,9
8,4
1,1
15,0
11"
13,8
15,8
1,7
2,1
5,8
8,4

3,2
3,2
.2,2
00,5

....

7"
12,9

18,1
13,4
7,0
14,3
5,9
0,5
12;1
7,s
20,0

84
82
37
48
40
40
21

8,5

20

10,7
10,9
15,7
1,5
2,8
15,7
15,9
14,5
4,1

23
24
11
12
5
5
5
3
3

14
11
7
5
S

5,8
15,9
5,0
4,0
-21,2

5"
4,7
06,2
-7,2
4"
0,0
4,3
-2,4
8,0
-1,3
4,0
-25,1

881

8,5

0,3

10,9

52728

7"

00,3

205711

2,2

4,4

29

30
"Z1
21

,.

8,3

'RIntM 1111 tuJrtedU_ med prellIb1t (30")

216

22

24

2,2
5,8
00,4
15,1
18,7
11,1
18,2
11,3
24,7
8,4
8,4
7,1
12;1
22,7
2,3
12,9
11,5
7,0

13,7
15,0
3,2
18,5
7,4
21,1
1,0
3,0
21,1
13,9
17"
10,7
20,1

•

IS
M
7S
73
5&
48
40
38

34
33
31
23
11
15
12
1
5

..,o

11,3
4,1
25,0
15,7
12,3
-2,9

484

1,4

12,3

788

10,2

44955

1,2

18"

• 88557

9,1

231_

....

20,2

401885

•

5
1
10
10
2
14
21
7
21
7
5
7
11
1
17
19
1
-1
-17
1

4

