
tema: fusionsfebern 


"Folk 
kommer 
attta 
stryk" 
Personalen på Förenings
sparbanken har knappt häm
tat sig efter förra fusionen. 

På SEB har man strulet i 
samband med uppköpet av 
Trygg-Hansa i färskt minne. 

Då smäller det till igen. 
Samgåendet mellan Före

ningsparbanken och SEB 
drabbar två fusionsvana 
- men också fusionströtta 
organisationer. 

- Det är helt klart att folk kom
mer att ha ont i magen och ta 
stryk den här gången också, säger 
leg psykolog Per-Olof Eriksson, 
som på uppdrag av Föreningsspar
banken gjort en utvärdering av 
den förra fusionen. 

En något överraskande slutsats 
är att fusionen var bra för dem 
som blev över, men dålig för dem 
som blev kvar i banken. 

- De som blev kvar var rätt 
tröttkörda. Informationen funge
rade inte, datasystemen haverera
de, kunderna var griniga och per
sonalen fick ingen chans att ut
vecklas, sammanfattar Per-Olof 
Eriksson. 

Dålig incformation 
Hans främsta kritik gäller infor
mationen. Den var spridd på för 
många källor och bidrog till att 
skapa osäkerhet i en situation där 
alla skriker efter trygghet. Där 
måste bankledningen agera an
norlunda den här gången, anser 
han. 

När fusionen skulle genomföras 
ville den nya bankledningen till 
varje pris undvika uppsägningar. I 
stället gick man ut och frågade 
alla 14 000 medarbetare om de 
ville vara kvar i banken. De som 

De som lämnade Föreningsbanken och Sparbanken vid förra fusionen är nöjdare än de som blev kvar. 
Det konstaterar psykolog Per-Olof Eriksson som gjort en rapport om fusionen. 

ville gå fördes över till Resurs
banken, där man fick lön under 
max 18 månader och hjälp att 
hitta en ny sysselsättning. 

Dessutom erbjöds alla över 57 
år en pensionslösning. Lösningen 
blev en succe. 3 000 skulle bort, 
men bara två behövde sägas upp. 

Lyckas bättre nu 
Per-Olof Eriksson har fö1jt upp 
hur deltagarna i Resursbanken 
har det ett år efter att de lämnat 
banken och det visar sig att näs
tan alla är nöjda. 

På ett plan anser han att förut
sättningarna för en lyckad fusion 

är bättre den här gången. Nu rör 
det sig om två jämnstarka parter 
som båda har fusionsvana . 

När Göran Theodorsson, per
sonaIdirektör i Föreningssparban
ken, tittar i backspegeln håller 
han med om att den förra fusio
nen - som trots att den anses rätt 
lyckad - kunde ha skötts ännu 
snyggare. 

"Har betett sig taskigt" 
- Flera har nog mått rätt dåligt. 
Vi skulle ha jobbat mer med att 
förbereda cheferna runt om i lan
det på den här uppgiften. Alla 
har inte bemästrat att föra svåra 

samtal, det finns de som har be
tett sig rätt taskigt, säger Theo
dorsson självkritiskt. 

Bankens så kallade humanka
pitalindex har sjunkit rätt rejält. 
Det är i korthet ett sätt att mäta 
hur nöjd personalen är med till
varon. Men !Jersonaldirektören 
vill hellre förklara missnöjet med 
det datastrul som följde i fusio
nens spår än med själva sam
manslagningen. 
Vilka lärdomar har han då dragit 
inför nästa fusion? 

- Att det skulle ha gått ännu 
bättre med ett bättre samtalskli
mat. Det fanns de som tyckte att 
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banken körde ut dem. A andra si~ 
dan tycker ännu fler att de fått 
världens chans att göra något an~ 
nato 

Viktigt ge rådrum 
- En annan viktig sak är att ge 
medarbetarna underlag och råd~ 

rum för att kunna fatta ett moget 
beslut om att lämna en trygg an~ 
ställning. Där måste man lägga 
mycket kraft, säger Göran Theo~ 
dorsson. 

I mitten av maj lämnas ansökan 
om fusionen in till EU:s konkur~ 
rensmyndighetet. 

Bengt Rolfer 

Det finns tre typer av agerande 
som människor tar till vid fusioner. 
• Passivt. Man väntar och ser vad 
det nya ska ge. 
• Politiskt. Man positionerar sig, 
tänker igenom hur man ska göra 
för att gynna sin karriär. Man age
rar politiskt. 
• Utåtriktat. Man struntar i det 
och lägger sin kraft på det utåtrik
tade arbetet mot kunder. De ut
åtriktade kan snabbt lämna före

taget. Källa: Christian Berggren 


