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Sammanfattningen

Undersökningar som är gjorda inom fusioner visar att vinsterna försvinner efter

två till fem år. Liknande undersökningar visar också att de fusioner som lyckades

är de som ger en minskad konkurrens.

Det har nu gått fem år sedan Sparbanken Tanum köpte Föreningsbanken Tanum

och Föreningsbanken Kville. Vi har i vår undersökning konstaterat att Sparbanken

Tanum inte hade några andra alternativ än att köpa de fyra kontoren. Att

konkurrera, i verksamhetsområdet, med sin samarbetspartner,

FöreningsSparbanken hade varit absurt.

Trots att man idag har en monopolställning i kommunen så glömmer man inte bort

sitt engagemang att vara ”bygdens bank”, vi drar dessa slutsatser utifrån den

stadigt ökande verksamhetsvolymen. En av faktorerna tror vi är den service

banken ger sina kunder med sina sju kontor i kommunen.

Resultatet i vår undersökning är att positiva synergieffekter har skapats genom en

ökad verksamhetsvolym, en personalminskning som har gett en ökad affärsvolym

per anställd. De negativa synergieffekterna är att kostnaderna för banken är för

stora, orsaken, konstaterar ledningen, är det strategiska beslutet att behålla sju

kontor.

Räntesättningen på marknaden har förändrats under perioden vilket har visats sig i

bankens resultat med en försämrad räntemarginal.

Utifrån dessa fakta anser vi att banken står väl rustade att möta framtiden. En

stigande kapitaltäckningsgrad samt en goodwillpost som snart är avskriven gör att

Sparbanken Tanums framtid ser ljus ut.



Abstract

There has been surveys done about fusions and they show that the profit disappeared

after two to five years. Similar surveys also show that the most successful fusion’s are

those who give less competition.

Now there has gone five years since Sparbanken Tanum bought Föreningsbanken

Tanum and Föreningsbanken Kville. We came, in our survey, to the conclusion that

Sparbanken Tanum didn’t have any other choice than to buy the four offices. To

compete in the neighbourhood with their co-operative partner had been absurd.

In spite of the fact that they today have a monopoly position in the community, they

don’t forget their engagement to be the ”bank of the community”, we draw this

conclusion from the fact that the business volume steadily increases. We think that this

depends on the service that the bank gives to their customer by the seven offices in the

community.

In our survey we came to the result that positive effects has developed by an increased

business volume, less personnel that has given the effect that the business volume per

personnel has increased. The negative effect for the bank is that the cost for the bank

are to high, this depends on the strategic decision, made by the management, to keep

seven offices. The setting of the rate on the market has changed a lot during the period,

this has shown in the result of the bank by a decreased marginal rate.

In spite of this we think that the bank will do well in the future. A rising

capitalcovergrade and a goodwill that soon will be written of does that the future for

Sparbanken Tanum looks bright
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1 Inledning

Företagsfusioner och företagsförvärv har varit ett populärt ämne de senaste åren. 1997

genomfördes fusionen mellan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB. I

samband med fusionen fick de Fristående Sparbankerna erbjudande om att, inom

respektive lokal Sparbanks verksamhetsområde, köpa aktuella Föreningsbankskontor

(Leijonhufvud, 1997).

Efter att ha läst uppsatsen ”Motiv till fusionen mellan Föreningsbanken och

Sparbanken”, väcktes vårt intresse för vad följden av fusionen blev för de Fristående

Sparbankerna.

I vår kommun, Tanum, innebar detta att tre banker, Föreningsbanken Kville,

Föreningsbanken Tanum och den Fristående Sparbanken Tanum blev en bank.

Vi tyckte då att det var intressant att undersöka vad som låg bakom denna

sammanslagning, vilka valmöjligheter hade Sparbanken Tanum. Det har nu gått fem år

sedan köpet genomfördes och vi ville se om några synergieffekter har skapats till följd

av denna händelse. Anledningen till att vi valde att studera Sparbanken Tanum fem år

senare är att banken blev till slut den enda kvarvarande banken i vår kommun.

Med denna rapport vänder vi oss i första hand till andra högskolestudenter. I andra hand

till styrelse och personal i Sparbanken Tanum i hopp om att de skall finna rapporten

intressant.
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1.1 Problemområde

Bankstrukturen i Sverige har förändrats under åren. Från de svenska affärsbankernas

historia är det tydligt att fusioner varit den helt dominerande formen för

omstrukturering av banknäringen. Fusioner har därigenom bidragit till att

marknadskoncentrationen ökat på ett påtagligt sätt (Jungerhem, 1992).

1978 påbörjades avregleringen av den svenska kreditmarknaden genom att den

offentliga regleringen av bankernas inlånings- och utlåningsräntor togs bort samtidigt

som likviditetskvoterna avskaffades. Följden blev att bankernas räntemarginaler sjönk

samtidigt som de stora företagen kunde pressa bankernas priser. Revolutionen inom

informations- och datateknologiska området har medfört att datoriserade system har

ersatt bankernas traditionella tjänster, vilket har lett till en ökad konkurrens mellan

bankerna. Konkurrensen på bankmarknaden hämmades dock samtidigt av den då

gällande bank - och näringslagstiftningen som förbjöd etablering av utländska banker i

Sverige. Även inhemska banker hindrades genom lagstiftning från att nyetablera sig.

1986 avskaffades dessa förbud och de multinationell bankernas dotterbolag trädde in

på den svenska marknaden.

Avskaffandet av den svenska valutaregleringen 1989 var en annan bidragande faktor

till den hårdare internationella konkurrensen. Bara sedan 1994 har antalet utländska

banker ökat från 7 till 18 stycken. Alla avregleringar och fusioner har lett till att den

traditionella uppdelningen mellan Sparbanker, Affärsbanker och Föreningsbanker

suddats ut. De fyra svenska storbankerna1 konkurrerar i dag i princip på samma

marknad och vänder sig till samma kunder (Danielsson & Mörck, 2001).

Flera av våra affärsbanker har blivit allt större genom fusioner, exempelvis bildades

SE-banken 1972 genom en sammanslagning av Skandinaviska Banken och Stockholms

Enskilda Bank. Nordbanken bildades genom en sammanslagning av Uplandsbanken

och Sundsvallsbanken 1985 och sedan fusionerade den med PK-banken 1989.

Nordbanken har sedan vuxit genom en sammanslagning med Gota Bank som ett

                                                
1 FöreningsSparbanken, SEB, Handelsbanken och Merita Nordbanken.
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resultat av bankkrisen. Gota Bank hade tidigare fusionerat med Wermlandsbanken och

Skaraborgsbanken 1990. Nordbanken fusionerade 1997 med den finska banken Merita

och bildade Merita Nordbanken. Sparbanken och Föreningsbanken fusionerades 1997

och bildade FöreningsSparbanken (Larsson, 1997).

Aktörer som inte tidigare erbjudit finansiella tjänster, s.k. nischbanker, började

konkurrera med banker och andra finansinstitut. Exempel på det är bl. a. ICA, KF och

OK, som erbjuder betalkort och tar emot inlåning. Tidigare skarpa gränser mellan

branscher har suddats ut genom branschglidningen mellan bank och försäkringsbolag

(Danielsson & Mörck, 2001).

Under fem år på nittiotalet sjönk räntemarginalen markant. Minskningen berodde

visserligen till stor del på att marginalerna var onormalt höga under bankkrisen, men

också på nischbankernas tillkomst. Minskade räntemarginaler och ökande

koncentration kan låta som en motsättning, men orsaken är att konkurrensen ökat inom

vissa segment på bankmarknaden och minskat inom andra områden. Nischbankerna

upptäckte att kontor inte är ett måste för att kunna bedriva bankverksamhet.

Förutsättningen är att nischbankerna fokuserar på ett antal tjänster som går att sköta

lika bra på telefon eller Internet. De nya nischbankerna har riktat in sig på att ta andelar

på marknaden för hushållssparandet (Pettersson, 1998).

Redan i början av 1990-talet hördes många röster som talade för en fusion mellan

Föreningsbanken och Sparbanken. Vid denna tid var organisationerna omogna för en

sammanslagning. Det fanns många orsaker bland annat hade bankerna drabbats av en

mycket svår kris vilket gjorde att det varken fanns kapital eller vilja att fusionera

organisationerna. När diskussionerna återigen togs upp i mitten av 1990-talet blev det

ingen fusion på grund av Föreningsbankens motvilja att fusioneras med Sparbanken.

Det fanns en rädsla för att bankens mångåriga tradition och ideologi skulle elimineras

om en fusion skulle genomföras. Denna oro fanns främst bland kunderna och till viss

del bland personalen inom Föreningsbanken. Vad det gäller Sparbankens personal och

kunder så var oron mindre då de tillhörde den större banken av dessa två (Andersson,

Hilmér & Kaborn, 1998).



Anna Falkenberg
Helena Nilsson Problemområde

Högskolan Trollhättan/Uddevalla 4
Institutionen för arbete, ekonomi & hälsa
Avdelningen för företagsekonomi & affärsjuridik

Det fanns tankar redan på åttiotalet att utvidga Sparbanken Tanum. Ledningen tänkte

sig en stark Sparbank i väst. När sedan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken

AB fusionerade så fick de Fristående Sparbankerna i Sverige, 85 st., erbjudande om att

köpa Föreningsbankerna i sitt närområde, totalt 130 kontor.

För Fristående Sparbanker finns ett kollektivt samarbetsavtal med Sparbanken Sverige

AB. Men efter fusionen mellan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB

kommer de Fristående Sparbankerna att konkurrera med nya FöreningsSparbanken och

det blir därmed svårt att upprätthålla samarbetsavtalet (Hellblom, 1997).

Alternativen var att välja mellan att köpa närliggande banker eller att i framtiden

konkurrera med FöreningsSparbanken på hemmaplan. Sparbanken Tanum valde att

köpa Föreningsbankskontoren som låg inom verksamhetsområdet. Affären

genomfördes den 1 februari 1998.

Vad är det då som gör en fusion lönsam? Det är många faktorer som påverkar om

fusionen skall anses som lönsam och en fråga som kan ställas är om vinsterna med en

sammanslagning har överskattats och kostnaderna med den samma har underskattats.

Forskningar i Sverige visar att mer än två av tre fusioner, inte bara bankfusioner, har

visat sig olönsamma (Berggren, 2003).

Enligt Larsson, 1997, är personalen det största problemet vid en fusion. Är inte

personalen positiv skapas inte heller någon positiv arbetseffektivitet. Förhastade

personalminskningar kan leda till att kompetent personal slutar för tidigt, vilket blir

kostnadskrävande att reparera. En värdering av en banks kreditstock kan vara ett annat

dolt problem, bankerna kan ha använt sig av olika värderingsmetoder när det gäller

pantsatta säkerheter. Riskkrediter kan underskattas vilket kan leda till stora framtida

kundförluster. Nedläggning av bankkontor kan indirekt skapa ett större risktagande, då

det vid kreditgivning är en styrka med lokal kännedom om kunderna.
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1.2 Syfte

Vårt huvudsyfte är att undersöka om det blev några synergieffekter för Sparbanken

Tanum efter köpen av de båda Föreningsbankerna Tanum och Kville.

Några av studiens frågor och delsyften är:

� Har bankernas ideologi förändrats efter sammanslagningen?

� Var motiven för köpen, verksamhetsrelaterade, marknadsrelaterade, finansiella

            eller tillväxtrelaterade, samma som motiven vid en fusion?

� Hur ser personalsituationen ut?

� Har räntemarginalen påverkats av att tre banker har blivit en bank?

� Har förädlingsvärdet påverkats?

� Hur har intäkts- respektive kostnadseffektiviteten påverkats?

1.3 Avgränsningar

Vår rapport omfattar inte någon undersökning avseende kundernas reaktioner på

sammanslagningen, ej heller har kulturen inom företaget analyserats djupare.

1.4 Uppsatsens disposition

Avsikten med vårt första kapitel har varit att föra in läsaren i problemområdet och

uppsatsen syfte. Kapitel två kommer att behandla de metoder vi använt oss av i

uppsatsen för att uppnå syftet. Kapitel tre innehåller förklaringar till bankfusioner,

motiv till dessa och synergier. I kapitel fyra presenterar vi vår fallstudie. I kapitel fem

kommer vi att analysera teorin och jämföra den med undersökningen. I sjätte kapitlet

kommer vi att dra slutsatser av vår undersökning och ge förslag till vidare forskning.
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2 Metod

Då inriktningen på vår undersökning var en specifik händelse så baserades vår metod

på en fallstudie, dvs. spåra sammanhang i förklaringar och mönster. En fallstudie är en

detaljerad djupbeskrivning av en enskild enhet, individ eller händelse.

Tillvägagångssättet är att data samlas in över en tidsperiod, materialet kan utgå från

historisk data (Merriam, 1988). Vårt tillvägagångssätt i undersökningen kommer att

ske enligt figur 1.

Figur 1: Undersökningens tillvägagångssätt
Källa: Egen.

Primärdata
Samtal

Resultat
kontra
Teori

Analys

Sekundärdata
Årsredovisningar
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2.1.1 Fallstudie

Vi genomförde vår fallstudie i hermeneutisk anda och enligt hermeneutikerna är det

inte möjligt att skapa en avbild av verkligheten som är oberoende av observatören. Det

finns således inte en ”sann” verklighet utan ett flertal verklighetsbilder, som var för sig

delas av en större eller mindre grupp människor. Med dessa utgångspunkter är det inte

möjligt att förklara mänskliga handlingar. Dessa kan endast förstås (Arbnor & Bjerke,

1994).

Enligt Arbnor & Bjerke, 1994, är en kombination av observation med intervju och att

observera sekundärt material, dvs. indirekt observation, mycket vanligt. För insamling

av material till vår undersökning använde vi oss av befintligt material från Sparbanken

Tanum i form av årsredovisningar, prospekt samt dokument d.v.s.

sekundärinformation. För att få förståelse för fusioner och dess motiv använde vi oss

av forskningsrapporter samt litteratur inom ämnet.

Primärinformationens insamling av data genomfördes i form av personliga samtal med

anställda under mycket informella former utan en i förväg uppställd intervjuguide.

Anledningen till att vi valde att genomföra informella samtal var att en av författarna är

anställd på Sparbanken Tanum sedan 16 år tillbaka och den personliga kontakten var

redan etablerad. Vi hade tillgång till en arbetsplats på Sparbanken Tanum och kunde

löpande vid behov fråga berörd personal och fick direkt respons vilket ofta ledde till

följdfrågor till annan personal inom banken. Utifrån vårt arbetssätt så skulle en i förväg

uppställd intervjuguide inte fungera, dels på grund av de förkunskaperna som vi

besitter samt vissa personalförändringar. Den personal, med kunskap inom vårt

intresseområde, var anställda antingen före, under eller efter sammanslagningen

Vid årsskiftet 2000/2001 skedde ett byte av VD på Sparbanken Tanum varför vi valde

att prata med både dåvarande och nuvarande VD. Även inom ekonomin hade det skett

personalförändringar, så information söktes hos den f.d. och den nuvarande ansvarige.

Vi pratade även med personal från f.d. Föreningsbanken för att belysa skillnaderna i

redovisningsrutinerna.
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2.2 Metodsynsätt

Arbnor & Bjerke har identifierat tre metodsynsätt (a) analytiskt synsätt; (b)

systemsynsätt; och (c) aktörsynsättet.

            Analytiskt synsätt

                                    Systemsynsätt

                                                                                 Aktörssynsätt

                Förklarande kunskap Förstående kunskap

Figur 2: Sambandet mellan metodsynsätten
Källa: Bearbetad efter Arbnor, I. & Bjerke, B, 1994, Företagsekonomisk metodlära, s 62.

Studier inom det analytiska synsättet baseras på ett antagande om att verkligheten är

summativ, dvs. helheten är summan av delarna. Inriktningen på dessa studier är att

förklara orsak – verkanssamband (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har tagit hjälp av detta

synsätt då vi har analyserat dels Sparbanken Tanums årsredovisningar samt statistik2

från Fristående Sparbankers Riksorganisation, FSR, för att i analysen komma fram till

bakomliggande faktorer.

Inom systemsynsättet betraktas verkligheten som ett system bestående av ett stort

antal komponenter. Dessa komponenter är ömsesidigt beroende av varandra på ett

sådant sätt att summan är större än de enskilda delarna (Synergi 2+2=5). Intresset

riktas därför mot indikator - effekt samband snarare än orsak – verkanssamband

(Arbnor & Bjerke, 1994). Utifrån denna verklighetssyn så bestämde vi oss för att

genomföra personliga intervjuer för att kunna observera under samtalets gång och

kombinera dessa uppgifter med siffermaterial för att erhålla en helhetssyn.

                                                
2 FSR delar in samtliga Fristående Sparbanker i fyra grupper beroende på balansomslutningens storlek.
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2.3 Kritik av det analytiska synsättet och systemsynsättet

Den allmänna kritik som brukar framföras mot det analytiska synsättet hänger samman

med vad som normalt har kommit att betecknas som ”dataismen”. Denna kännetecknas

av en reducering av all kunskap till sådan kunskap som är möjlig att koda och placera

in i mer eller mindre redan i förväg uppställda datakategorier. Trots moderna

datatekniska möjligheter har de svårigheter som det inneburit att med

sammanhängande satser och teorier fånga in den alltmer växande mängden av

information delvis försatt det analytiska synsättet i vanmakt (Arbnor & Bjerke, 1994).

Systemteorins framväxt kan därmed ses som ett försök att bringa ordning i

komplexiteten genom att lägga fram en annorlunda verklighetsuppfattning. Studier har

visat att systemsynsättet förnekar det analytiska synsättets summativa verklighetsbild

och i stället framhåller värdet av att se denna verklighet i termer av relativa helheter

som klart avviker i någondera riktning från summan av de enskilda delarna (ibid.).

Systemsynsättet menar därför, att ett grundläggande fel som begås i det analytiska

synsättet är, att det rycks ut ett antal variabler (delar) ur en mängd olika (större)

sammanhang. Där dessa variabler just på grund av sina olika sammansättningar i dessa

sammanhang betyder olika saker. Att variablerna innehållsmässigt bestäms av den

systemiska sammansättningen bortses från och omdefinierar istället dem inom det

verklighetsfrämmande data - aggregat som byggs upp (ibid.).

Genom det analytiska synsättet erhålls inte, enligt systemsynsättet, verklig kunskap om

delarna i sitt tids - och rumssammanhang, en kunskap som är nödvändig för att t ex

lösa problem inom olika företag. Systemkunskaparen menar att det är nödvändigt att

analysera företagens egenskaper som system för att kunna förklara och kunna förstå

specifika problem inom näringslivet, som lätt blir förbisedda i det analytiska synsättets

problemanalys. En analytisk kunskapare skulle kunna hävda att genom ett sådant

förfarande erhålls inte en generell och objektiv kunskap (ibid.).
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod

Fallstudiedesign kan ge kvantitativa eller kvalitativa data. Denna begränsas till ett fall

eller kan innefatta flera fall samt kan användas för att utforska, beskriva eller förutsäga

data.

Kvalitativa metoder innebär en så god förståelse som möjligt för problemet som

studeras. Att förstå helheten är viktigare än att kunna omvandla informationen till

siffror och mängder. Metoden är inte så formaliserad och syftar inte till att mynna ut i

generella slutsatser (Holme / Solvang, 1991). Den kvalitativa metoden hjälpte oss att få

en bättre förståelse för varför Sparbanken Tanum valde att köpa Föreningsbanken

Tanum och Föreningsbanken Kville.

Kvantitativa metoder är mer formella och strukturerade. Syftet är att kunna jämföra

och dra generella slutsatser (ibid.). Vi har använt oss av denna metod då vi analyserade

siffrorna i årsredovisningarna och FSR statistiken.

Det finns ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Alla

metoder är arbetsredskap och kan med fördel kombineras t.ex. kvalitativa och

kvantitativa element i en och samma undersökning (ibid.).

Grundläggande likhet mellan dessa två metodsystem är att de har gemensamma syften,

båda angreppssätten är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i

och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkas av

varandra. Grovt kan det uttryckas att med kvantitativa metoder omvandlas

informationen till siffror (ibid.).

I en fallstudie är det inte nödvändigtvis angeläget att generalisera resultatet från ett

urval till en population. I stället kan de resultat som erhålles utnyttjas för att skissera en

teori eller för att ge empiriskt stöd till en existerande teori. Med andra ord är

fallstudieresultatet inte generaliserbart från urvalsgrupp till population, men kan

användas för att generalisera till en teori (Depoy & Gitlin, 1994).
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2.5 Induktiva, deduktiva och abduktiva slutsatser

Det finns tre olika sätt att dra slutsatser, induktion, deduktion och abduktion. Induktion

bygger på empiri, deduktion på logik och abduktion är en blandning av båda. Vi har

använt oss av abduktion för att erhålla en djupare förståelse i vår undersökning.

Induktion innebär att allmänna, generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta.

Induktion förutsätter alltså kvantifiering. Det är viktigt att slå fast att man aldrig kan

vara hundraprocentigt säkra på en induktiv slutledning, eftersom den bygger på

empiriskt material som sällan utgör en fullständig uppräkning (Thurén, 1991).

Deduktion innebär att utifrån en teori formas hypoteser som är testbara påståenden om

verkligheten och genom logisk slutledning komma fram till ett resultat (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1999).

Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktion, men avvisar inte teoretiska

förföreställningar och ligger då närmare deduktion. Skillnaden är, annorlunda

formulerat, att den inbegriper förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Figur 3: Induktiv, deduktiv & abduktiv ansats
Källa: Bearbetad efter Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T, 1999, Att utreda, forska och rapportera.
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2.6 Analysmodell

Grounded theory systematiserar den induktiva, den stegvisa analysprocessen och det

kontinuerliga växelspelet mellan tidigare insamlade data och ny information, se figur 1.

Syftet är att passa samman alla delar till ett större pussel. Mönster framträder ur

datamängder och kodas (Depoy & Gitlin, 1994).

I vår analys kommer följande frågor att besvaras:

� Har sammanslagningen förändrat bankernas ursprungliga ideologier.

� Vilka motiv fanns till sammanslagningen.

� Vad har hänt på personalsidan.

� Hur har räntemarginalen förändrats.

� Vilka effekter har sammanslagningen haft på förädlingsvärdet.

� Har intäkts- respektive kostnadseffektivitet uppnåtts.
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3 Teori

Vi har teorimässigt valt att jämföra detta köp med fusioner3, bl.a. med de horisontella

fusionerna som används i bankvärlden, då två konkurrenter slår sig samman. Detta

också på grund av att det har varit svårt att få tag på böcker inom ämnet ”bank köper

bank”, den mesta litteraturen behandlar bankfusioner. Det har under åren skrivits C-

och D-uppsatser om genomförda och tänkta bankfusioner, dessa har vi tagit del av. Vi

har även funnit vetenskapliga artiklar inom ämnet på Internet.

Ett vanligt sätt att mäta om en fusion är lyckad är att följa aktiens utveckling. Då

Sparbanken Tanum inte är ett aktiebolag, så var denna teori inte användbar för oss i

vårt arbete.

3.1 Forskning om bankfusioner

Banker spelar en central roll i samhällsekonomin. Det är därför också naturligt att

fusioner mellan dem väcker ett stort massmedialt intresse. De senaste åren har det skett

ett flertal svenska bankfusioner, vilka alla har förknippats med förväntningar om en

förändrad marknadsstruktur.

Genom att fusionera har företagen förväntat sig stå bättre rustade för framtiden. Därför

har det också knutits stora förhoppningar till framtida fördelar och vinster orsakade av

att två banker tillsammans är bättre än var och en för sig. Detta till trots att tidigare

studier, förvisso mestadels gjorda på tillverkande företag, har visat att en stor del av

genomförda sammanslagningar inte lyckats leva upp till ställda förväntningar

(Jungerhem, 1992).

                                                
3 Fusion: innebär då två eller flera företag går samman och åtminstone ett av företagens existerande
ägarförhållanden ändras så att ägarkontrollen övergår till ett annat, antingen existerande eller nybildat
företag.
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Att företag köper andra företag är ett vanligt inslag i svenskt och internationellt

näringsliv. Andelen misslyckade förvärv är hög, två av tre fusioner misslyckas. Ett skäl

till att få fusioner lever upp till förväntningarna är att de samgående företagens

marknadsandelar minskar (Berggren, 2003).

Ett vanligt argument för fusioner i bankvärlden, liksom i andra sektorer, är

stordriftsfördelar. Det visar sig emellertid att det inte finns något belägg för att

kostnaderna per producerad enhet (banktjänst) sjunker när den totala volymen stiger

(Berggren, 2003).

Undersökningar gjorda av Rose, 1997, visar att eventuella fusionsvinster försvann efter

ca två år. I en annan undersökning gjord fem år tidigare, 1992, av samme forskare

visade det sig att fusionsvinsterna försvann efter fyra-fem år. En fråga är då om

fusionerade banker långsiktigt skulle ha lägre kostnader per banktjänst i genomsnitt än

andra.

Rose, 1993, fann vidare att de bankfusioner som lyckades på lång sikt var de som

medförde en minskad konkurrens. Orsaker till att vinsterna försvinner efter några år

kan vara att arbetsvolymen fortsätter att minska genom fortsatta rationaliseringar och

att intresset i organisationen inte längre fokuseras lika hårt på kostnadsminskningar.

Kunderna kan också lämna banken pga. fusionen. Anpassning till en lägre

verksamhetsvolym kan ske lättare genom en fusion, eftersom minskningen kan ske

även av lokalytan utan att kunderna drabbas nämnvärt (Larsson, 1997).

Den av Tichy, 2000, gjorda genomgång av 25 olika undersökningar av fusioner mellan

framförallt amerikanska banker, kom till slutsatsen att grovt räknat 1/3 av

undersökningarna kunde rapportera om positiva effekter, med avseende på antingen

ökande avkastning, minskade kostnader, ökad vinst eller större effektivitet. Något fler

än hälften av studierna uppvisade neutrala effekter, medan 16 % rapporterade om

negativa effekter. Omkring 2/3 av bankfusionerna som undersöktes i dessa studier var

sålunda misslyckade. De positiva effekterna hos de återstående fallen var vanligtvis

mycket mindre än förväntat (Schenk, 2000).
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Akhavien, 1997, anser att det råder i stort sett samstämmighet om att bankfusioner och

bankförvärv i bästa fall leder till mycket små förbättringar av den interna effektiviteten.

Det finns naturligtvis undantag, men det handlar för det mesta om samgående av

mycket små, lokalt verksamma banker. Det kan ännu inte klart beläggas, men

slutsatserna tyder på att ju större de fusionerande bankerna är, ju mindre är

möjligheterna till kostnadsbesparingar (Schenk, 2000).

3.2 Fusionstyper

Beträffande den verksamhetsmässiga aspekten i fusionsbegreppet talas det vanligen i

litteraturen om tre huvudsakliga fusionstyper: vertikala, horisontella samt

diversifierande (Jungerhem, 1992).

Dessa utgår från hur de fusionerande företagens verksamheter förhåller sig till

varandra. Vertikala fusioner innebär således att företag från olika led i en

förädlingskedja går samman. Man skiljer därvid på vertikala fusioner som leder till

integration framåt eller bakåt i förädlingskedjan. Den vertikala integrationen framåt

innebär att ett företag i ett tidigare led förvärvar ett annat företag i ett senare led, vilket

medför att företagen kommer närmare konsumentmarknaden. Vertikal integration

bakåt innebär å andra sidan förvärv av eller sammanslagning med företag som befinner

sig närmare råvarukällan (ibid.).

Horisontella fusioner uppstår när två konkurrenter slår sig ihop (Gaughan, 1999).

Dessa innebär sällan stora förändringar i affärsidén men kräver däremot ofta stora

förändringar i de samgående företagen. En betydande del av de förväntade

effektivitetsvinsterna är i allmänhet baserade på stark integration och omfattande

rationaliseringar. De skalfördelar som eftersträvas är ofta svåra och resurskrävande att

realisera (Alarik, 1982).

Diversifierade fusioner omfattar sammanslagningen av företag från produktmässigt

eller geografiskt skilda marknader. De diversifierade fusionerna genomförs ofta av

företag som vill sprida riskerna genom att ha verksamhet i många olika områden

(Jungerhem, 1992).
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Den svenska bankdefinitionen tillsammans med förbudet att bedriva främmande

verksamhet har reducerat möjligheten att välja fusionspartner. Det är därför banker, i

kontrast mot övriga företag, än så länge bara har möjlighet att genomföra horisontella

fusioner (Jungerhem, 1992).

3.3 Ideologi

Banker anses ha starka organisationskulturer. Dessa kulturer utnyttjas medvetet av

ledningen för att styra banken och är ett alternativ till den regelstyrning som fanns i

bankerna förr i tiden. Kulturen brukar kännetecknas av gemensamma värderingar och

normer som i sig skapar ett engagemang hos medarbetarna och binder ihop

organisationen. Dagens decentraliserade banker med stor självständighet åt

bankkontoren skulle förmodligen inte fungera så väl utan en stark organisations kultur.

Denna kultur, som är en styrka i många sammanhang, skapar också problem när banker

skall fusioneras. Vid en fusion måste en ny organisationskultur inplanteras med hjälp

av s.k. intern marknadsföring. Konflikter mellan personal i de fusionerande bankerna

kan lätt orsaka problem (vi – och – dom - problematiken). Problem med kulturkrockar

kan leda till misstämning bland personalen i den nya banken (Larsson, 1997).

3.4 Motiv till fusioner

Ett av de mest fundamentala motiven till sammangående och förvärv är tillväxt.

Företagen vill expandera och står då inför valet, intern tillväxt eller sammangående och

förvärv (Gaughan, 1999).

Det finns en positiv sida hos fusioner dessa kan nämligen leda till att större

företagsenheter skapas, som lättare kan tillgodogöra sig rationaliseringsvinster. Det kan

därför föreligga förväntningar om att fusioner ska leda till att mer effektiva och stabila

enheter bildas. Fusioner är inte enbart positiva. Dessa leder, ceteris paribus4, till

                                                
1.1 4 Ceteris paribus
Det analytiska synsättets antagande om relativt oberoende mellan beståndsdelarna i det studerade objekt gör, att de resultat man
kommer fram till i olika undersökningar formuleras ”ceteris paribus” som betyder ”i övrigt allt lika”. Bl a bygger praktiskt taget all
stickprovsdragning, hypotestestning och teoribildning inom det analytiska synsättet i princip på detta antagande.
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ytterligare koncentration av företag och ökar därmed de fusionerande företagens

möjlighet att kontrollera utbud och prisnivå (Jungerhem, 1992).

Den yttersta formen av marknadskoncentration utgörs av monopol. Frånvaron av

konkurrens och avsaknad av incitament till effektivitetsförbättringar i denna

marknadsstruktur kan skapa ett beteende som inte är önskvärt ur samhällets perspektiv

(ibid.).

Fusionslitteraturens traditionella förklaringar kan grupperas i fyra grövre kategorier:

1) verksamhetsrelaterade förklaringar

2) marknadsrelaterade förklaringar

3) finansiella förklaringar

4) tillväxtrelaterade förklaringar

3.4.1 Verksamhetsrelaterade förklaringar

Några av de vanligast förekommande verksamhetsrelaterade förklaringarna utgår från

att fusioner genomförs i syfte att erhålla positiva (reella) lönsamhetseffekter genom

högre kostnadseffektivitet i de fusionerade företagen. I denna grupp av förklaringar är

utgångspunkten ofta från förhållandena i de fusionerade företagens verksamheter som

kan ge upphov till s k synergieffekter (Jungerhem, 1992).

Banker är i sin verksamhet inte beroende av stora produktionsanläggningar på samma

sätt som industriföretag. Av detta följer inte omedelbart att det inte skulle finnas

odelbarheter som skulle kunna ge banker skalfördelar. I dagens bankverksamhet spelar

t.ex. datorer en allt större och viktigare roll. De skalfördelar datorteknik medför tycks

uppenbara. Genom att förändra mänskligt arbete (transaktioner, överföringar, in- och

uttag mm) öppnas möjligheter till skalfördelar. En ren pappershantering ger inga

skalfördelar vilket däremot datoriserad hantering gör (ibid.).
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3.4.2 Marknadsrelaterande förklaringar

Ett argument för fusioner är att dessa skall leda till en riskreducering med hjälp av

riskspridning. Bankverksamheten bygger till stor del på hanterande av olika risker då

risk, pengar och tid är de faktorer som ingår i olika finansiella beslut. I princip är det

möjligt också för en mindre och geografiskt begränsad bank att tillförsäkra sig

riskspridning. Personlig kännedom om lokala förhållanden kan exempelvis utnyttjas i

kreditbedömningar för skapande av säkrare kreditgivning (Jungerhem, 1992).

Det bör i sammanhanget ändå poängteras att banker styrs av regler, vilka syftar till att

garantera att banker har en så tillfredsställande soliditet och likviditet att inte kundernas

insättningar äventyras. I praktiken kan det ändå vara svårt att på förhand avgöra hur de

fusionerade bankernas existerande engagemang kommer att påverka de förväntade

fördelarna, eftersom det i kreditstocken kan finnas belastningar i form av osäkra

fordringar eller rena oegentligheter, som kan motverka fördelarna av fusionen

(Jungerhem, 1992).

3.4.3 Finansiella förklaringar

Finansiella motiv utgår från förhållanden utanför företaget, en grupp av teorier

förklarar fusioner utifrån att insiders och mäklare driver fram fusioner för sin egen

vinnings skull snarare än av företagsekonomiska skäl (Lindahl & Nyberg, 1998). De

finansiella förklaringarna hör till de mest svårtolkade och omdiskuterade

förklaringarna. Dessa är ett sätt att beskriva fusioner utifrån aktiemarknadens

perspektiv. Utgångspunkten har då varit att fusioner setts som resultatet av olika

förutsättningar på marknaden för företag (Geber & Granlund, 2000).

För att dessa teorier skall kunna anses vara tillämpbara på bankfusioner behöver det

därför finnas en marknad för handel av banker. Avsaknaden av fri handel, det vill säga

i den meningen att den totala ägarkontrollen kan säljas och köpas utan myndigheters
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kontroll och godkännande, leder till att de finansiella teorierna om fusioner måste anses

ha en begränsad förklaringskraft i bankfusioner (Lindahl & Nyberg, 1998).

3.4.4 Tillväxtrelaterade förklaringar

En fjärde grupp av teorier framhäver företagsledningens önskan om tillväxt som

förklaring till fusioner. En annan förklaring till bankfusioner är behovet av kontorsnät.

Vid ett betraktande av detta argument kan konstateras att det finns anledning att banker

precis som andra typer av företag behöver marknadskanaler genom vilka de kan föra ut

sina tjänster. Med andra ord: kontorsnätet har stor betydelse för att hantera kontakter

(Jungerhem, 1992).

Inom de relativt snäva ramar som reglerar och begränsar den verksamhet banker får

ägna sig åt finns ändå möjligheter att specialisera verksamheten. Vanligen sker

specialisering efter uppdelning mellan olika kundsegment. Därvidlag skiljs traditionellt

mellan verksamhet inriktad på hushållskunder eller företagskunder. För de banker som

vänder sig till en bredare allmänhet (hushållskunder och företag) har det lokala

bankkontoret utgjort mötesplatsen mellan kund och bank. Den lokala närvaro som ett

bankkontor medför, innehåller för bankföretaget såväl en säkerhets- som en

konkurrensaspekt. Genom att vara lokalt representerad kan en bank själv skapa

kunskapsfördelar vilka kan utnyttjas i verksamheten (Jungerhem, 1992).

3.5 Synergieffekter

Termen synergi är ofta sammankopplad med de psykologiska undersökningarna

snarare än de ekonomiska eller finansiella. Synergi förklaras ofta som 2+2=5. I

sammanslagningar betyder ofta detta att företag tillsammans är mer lönsamma än

företag var för sig (Gaughan, 1999).
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3.5.1 Personal

I massmedia diskuteras ofta vilka rationaliseringsmöjligheter som en fusion mellan

banker innebär. Speciellt påpekas möjligheten av kontorsnedläggningar och

personalneddragningar. Om bankkontoren finns på samma ort, förutsätts att dessa kan

slås samman (om de är närbelägna). Det leder då till kostnadsbesparingar och därmed

högre vinst. Personalkostnader är den dominerande kostnaden vid bankkontoren och

resten är datakostnader, lokalkostnader, kostnader för marknadsföring mm, om man nu

bortser från kreditförluster och kostnadsräntor (Larsson, 1997).

Kostnadseffektiviteten handlar mycket om hur bankerna lyckas minimera

personalkostnaden och lokalkostnaden vid given verksamhetsvolym i kontorsnätet,

åtminstone på kort sikt. Alltför höga personal- och lokalkostnader i förhållande till

arbetsvolymen uppstår främst genom rationaliseringar i datasystem och nya

distributionsvägar när det gäller banktjänster.

Uttag via uttagsautomater, utnyttjande av telefonbanker och betalningar med kort

minskar arbetet på kontoren. Anpassningen till lägre arbetsvolymer försvåras genom

att de tjänster som personalen innehar inte är delbara i någon utsträckning.

Systemförändringar krävs pga. fusionen och ofta måste två datasystem slås ihop etc.,

vilket leder till extraordinära kostnader (Larsson, 1997).

Det största och inre hotet mot en lyckad fusion är personalens reaktioner. Enda sättet

att undvika feltolkningar, avsiktliga missförstånd och spekulation är återkommande

och korrekt information (Normark & Forsberg, 1997).

3.5.2 Räntemarginalen

Minskande räntemarginaler och ökande bankkoncentration i Sverige kan låta som en

motsättning. Men orsaken är att konkurrensen ökat inom vissa segment på

bankmarknaden och minskat inom andra områden. Den sjunkande räntemarginalen

beror till stor del på etableringen av nischbankerna. Nischbankerna lyckades med sina
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höga räntor på det lite större beloppen få hushållens pengar att ligga kvar. Inom detta

segment av marknaden har konkurrensen alltså hårdnat men när det gäller företag är

detta segment inte lika bearbetat. Något som kan bidraga till att hålla nere

räntemarginalerna i framtiden är den ökande andelen banktjänster på Internet

(Pettersson, 1998).

3.5.3 Förädlingsvärdet

Förädlingsvärdet uttrycker det mervärde som de anställda skapar genom utnyttjandet

av företagets produktionsfaktorer. Genom att beräkna förädlingsvärdet så kan företaget

få ett uttryck för hur mycket företagets anställda producerar i värde (Konrad gruppen,

1990). Förädlingsvärdet baseras på affärsredovisningen och är omsättningen minskad

med varukostnader och övriga externa kostnader, men före personalkostnader, angivet

som ett belopp. Talet är lämpligt att använda när det gäller arbetsintensiva

verksamheter såsom tjänsteproducerande företag, där det bättre än bruttovinsten visar

den första viktiga resultatnivån (Carlson, 2001).

3.5.4 Intäkts- respektive kostnadseffektivitet

I Sverige brukar jämförelse av bankers effektivitet göras med hjälp av det s.k. I/K-talet,

dvs. relationen mellan intäkter och kostnader. Denna kvot beräknas ibland före och

ibland efter kreditförluster. Det är känt att detta tal varierar avsevärt mellan olika

banker inom varje storleksklass (Larsson, 1997).

Frågan är om banker signifikant skiljer sig åt när det gäller att skapa intäkter. Berger,

1994, finner att bristerna i effektivitet när det gäller intäktsskapandet i banker kan vara

nog så stora som bristerna när det gäller kostnadseffektiviteten.

Intäkterna skapas genom räntenettot och genom provisioner på olika tjänster.

Räntenettot är fortfarande den dominerande inkomstkällan för de flesta banker och

låneräntorna påverkar direkt räntemarginalen och därmed vinsten (Larsson, 1997).
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Vinsterna med en sammanslagning överdrivs lätt och svårigheterna beaktas inte i

tillräcklig grad.

Cochran, 1997, har funnit följande problem:

� Kostnadsbesparingarna överskattas

� Fusionskostnaderna underskattas

� Kreditreskontran hos den uppköpta banken innehåller inte förutsedda

kreditförluster

Det finns emellertid andra aspekter som skall beaktas. Intäkterna kan minska av andra

skäl i samband med fusionen. En del kunder accepterar inte att bankerna slås samman

och lämnar den fusionerade banken. Förlusten av kunderna kan enligt diskussioner i

massmedia bli cirka 5-10 % (Larsson, 1997).

Gemensamt för flera givna förklaringar är att fusioner anses uppkomma som ett

resultat av förväntningar om positiva effekter och bland fusioners effekter har det

ekonomiska utfallet framförallt varit i blickfånget. Ett stort antal studier har därför

försökt besvara frågorna huruvida fusioner är lönsamma eller inte. Det förväntas och

framhålls normalt att fusioner skall leda till positiva ekonomiska effekter för företagen

och dess ägare. Det är därför uppseendeväckande att endast ett fåtal studier kunnat visa

att fusioner är lönsamma (Jungerhem, 1992).

3.6 Företagsanalys

Begreppet företagsanalys används ofta för att beskriva processen med att analysera hur

företaget utvecklas. Det förflutna tolkas genom analysen för att sedan anpassas till

företagets framtida möjligheter (Carlson, 2001).

I kvantitativa termer redovisar företag sitt verksamhetsresultat, detta i form av resultat-

och balansräkningar. Genom att jämföra information från de ekonomiska rapporterna,

resultat- och balansräkningar, kan olika företag jämföra effektiviteten med varandra

(ibid.).
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Efter litteraturgenomgång kommer vi i följande kapitel att presentera vår undersökning

utifrån våra frågeställningar:

� Har sammanslagningen förändrat bankernas ursprungliga ideologier.

� Vilka motiv fanns till sammanslagningen.

� Vad har hänt på personalsidan.

� Hur har räntemarginalen förändrats.

� Vilka effekter har sammanslagningen haft på förädlingsvärdet.

� Har intäkts- respektive kostnadseffektivitet uppnåtts.
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4 Undersökningen

Vi inleder vår undersökning med lite historisk bakgrund för att ge läsarna

bakomliggande ideologiska tankegångar som genomsyrat bankerna. Därefter redovisar

vi resultatet av våra samtal i berättarform. Samtalen utfördes dels med nuvarande VD5

och ekonomiansvarig6 samt dåvarande VD7 och ekonomiansvarig8, men även personal

från f.d. Föreningsbanken9. Siffermaterialets underlag är hämtat från årsredovisningar,

statistik och prospekt.

4.1 Bankernas tidigare utveckling och ideologi

4.1.1 Sparbanken Tanum

Den 28 december 1876 beslutade kommunalstämman i Tanums kommun:
§ 2 för att utarbeta förslag rörande införande af hundskatt tillsättes

en kommitté av fem personer och utses till ledamöter Greve Trampe,

Kapten och Riddaren Örtenblad, Martin Olsson i Lilla Ryland, Alexander

Månsson i Säm och Hans Andreasson i Unneberg.

Det var så det hela började. Pengarna från hundskatten skulle komma att användas som

grundplåt för bildandet av en Sparbank.

Den 31 oktober 1878 fattar stämman sitt definitiva beslut i ärendet och fastställde

bankens första reglemente. Därmed kan Tanums Sockens Sparbank anses stiftad som

en bank för bygden. 1974 fusionerade de med Bullarens Sparbank och blev Tanum -

Bullarens Sparbank. Nästa fusion skedde med Kville Sparbank 1984 och namnet

Sparbanken Tanum togs.

                                                
5 Kjell Andersson
6 Aino Sannum
7 Björn Rosenlind
8 Urban Persson
9 Gunilla Johammar, Kent Johansson, Frank Sporre
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1998 köptes Föreningsbanken Tanum och Föreningsbanken Kville och Sparbanken

Tanum blev en av 85 kvarvarande Fristående Sparbanker i Sverige

4.1.2 Föreningsbanken

Regionbankens verksamhet startade 1919 under namnet Skaraborgs Läns Centralkassa.

1936 utvidgades verksamheten till att omfatta även Älvsborgs och Göteborg- &

Bohuslän. Samtidigt ändrades namnet till Västra Sveriges Centralkassa. (Hansson,

1989).

Föreningsbanken prioriterade främst privatpersoner, små och medelstora företag samt

lantbruk. Varje lokal Föreningsbank hade en styrelse som bestod av representanter från

respektive ort. De lokala kontoren var mycket självständiga vid beslut och ansvarade

för alla affärsrelationer men även för lönsamhet och kreditrisk.

1991 bildades Sveriges Föreningsbank. Denna bank bildades av de tolv regionala

Föreningsbankerna samt Föreningsbankernas bank. Därmed hade en central bank

bildats, vilken endast hade en gemensam balansräkning och en central ledning för hela

landet (Andersson, Hilmér & Kaborn, 1998).

De tolv regionbankerna halverades 1992. Dessa omstruktureringar var bara de första

stegen i processen där Föreningsbanken skulle bli ett aktiebolag (ibid.).

Under våren 1993 omvandlades Föreningsbanken till ett aktiebolag. Därefter följde en

börsintroduktion. Anledningen till att omvandla Föreningsbanken till ett aktiebolag var

att säkerställa den framtida kapitalförsörjningen. Ledningens resultat hade visat att den

kooperativa företagsformen inte gav tillräckliga möjligheter till kapitaluppbyggnad

(ibid.).
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4.1.3 Den ”nya” Sparbanken Tanum

En Fristående Sparbank är en helt egen och unik bankform utan någon formell ägare

och kan bolagsrättsligt närmast liknas vid en stiftelse. Inga ägare kan göra anspråk på

vinsten, som istället sparas för att trygga kundernas medel. En Fristående Sparbank

måste ha gott om egna medel eftersom det inte finns några ägare som kan skjuta till

pengar i nyemissioner (Hammarström, 2002). Den är demokratiskt uppbyggd genom

huvudmannainstitutet och verkar inom ett geografiskt begränsat område. Ytterst

ansvariga för Sparbankens verksamhet är huvudmännen, vilka fastställer Sparbankens

reglemente.

Detta innebär att Sparbanken Tanum drivs utan något enskilt vinstintresse. Sparbanken

Tanum disponerar hela sitt överskott och kan använda det på olika sätt för att gynna

kunderna, bygden, men även till avsättningar i egna fonder som tryggar bankens

framtid. Både bankens och kundernas pengar stannar i verksamhetsområdet.

”Sparbanken Tanum skall medverka till samhällsbyggandet och vara ett smörjmedel

som får hjulen att rulla och betalningsförmedlingen att fungera i närområdet.

Sparbanken Tanum fortsätter uppdraget att utveckla kunden, bygden och banken, som

är bankens syfte och existensberättigande” (Årsredovisning, 2002, sid. 2).

4.2 Motiv

Under 80-talet fanns det i Sparbanken Tanum en tanke om fusion med Strömstads

Sparbank, förhandlingar strandade då parterna inte kom överens och drömmen om en

”stark sparbank i Norra Bohuslän” blev inte av. Så funderingar om en större bank fanns

redan tidigare.

Som ett led i fusionen mellan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB

erbjöds de Fristående Sparbankerna att förvärva kontor på orter, där såväl

Föreningsbanken som den Fristående Sparbanken var etablerade.
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För att FöreningsSparbanken skall bli ett rikstäckande bankalternativ var ett fortsatt

nära samarbete med de Fristående Sparbankerna en förutsättning.

I den principöverenskommelsen som undertecknades den 27 mars 1997 mellan

Föreningsbanken AB, Sparbanken Sverige AB och FSR10, erbjöds Sparbanken Tanum

att förvärva Föreningsbanken Tanum samt Föreningsbanken Kville, med ett respektive

tre kontor. Dessa låg inom Sparbanken Tanums verksamhetsområdet, Tanums

kommun. Marknadsandelarna för Sparbanken Tanum, Föreningsbanken Tanum och

Kville var uppskattningsvis 92% innan sammanslagningen (Prospekt, 1997).

Erbjudandet bestod av tre huvudalternativ vad gällde den kommande relationen mellan

FöreningsSparbanken och Sparbanken Tanum.

Dessa var:

1.Samgående = varje Fristående Sparbank skulle erbjudas tillfälle att genom

ombildning till bankaktiebolag ingå i FöreningsSparbanken.

2.Förvärv = erbjudandet att förvärva kontor med tillhörande rörelse innehöll i sig tre

valmöjligheter:

a) Den Fristående Sparbanken ombildas till bankaktiebolag med FöreningsSparbanken

som delägare.

b) Den Fristående Sparbanken förvärvar samtliga kontor på orter, där banken var

etablerad.

c) Två eller flera Fristående Sparbanker går samman genom en fusion och i anslutning

till denna förvärvar samtliga aktuella kontor.

3.Dubbeletablering = Om den Fristående Sparbanken inte vill utnyttja något av

alternativen ovan återstår sannolikt endast att FöreningsSparbanken behåller sitt kontor

på orten och driver verksamheten i konkurrens med Sparbanken Tanum (Prospekt,

1997).

                                                
10 FSR= Fristående Sparbankers Riksförbund bildades 1985 för att tillvarata de mindre och medelstora
sparbankernas intressen (Körberg,2002).
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En förhandlingsdelegation bestående av styrelseordföranden, VD och ekonomichef

utsågs av styrelsen till att förhandla om villkoren för köpet. FöreningsSparbanken

begärde en köpesumma, 49 758 Mkr, utifrån en fastslagen värderingsmodell11.

Förutom årsvinsterna var det riskengagemangen hos de båda bankerna som påverkade

köpesumman. Totalt avstods cirka 18 % av Föreningsbankens kundvolym, dessa

betraktades som högrisk engagemang och blev inte aktuella för ett övertagande.

Under hela 1997 rapporterade delegationen hur arbetet fortskred på de månatliga

styrelsemötena i Sparbanken Tanum. I september 1997 skedde en avsiktsförklaring av

en enig Sparbanksstyrelse. Denna innebar att Sparbanken Tanum förvärvade samtliga

Föreningsbankskontor, alternativ 2b, och blev en av de första Fristående Sparbankerna

i Sverige som antog Föreningsbanken AB & Sparbanken Sverige AB:s erbjudande.

Ledningen ansåg att det fanns klara fördelar med att få köpet klart så fort som möjligt

så att osäkerheten för personalen och för kunderna försvann samt att arbetet med

samordningen kunde börja.

1999 begärde Sparbanken Tanum omförhandlingar av köpesumman då det visade sig

finnas riskengagemang med en högre risk än vad ledningen först hade beräknat. Den

slutliga köpesumman blev 48.808 Mkr.

Ett av motiven för beslutet, att köpa Föreningsbankerna, var att Sparbanken Tanum

kände ett ansvar att stärka bygden och tillvarata kundernas behov, och vara bygdens

bank. Denna grundideologi delade de med Föreningsbanken. Att konkurrera med sin

samarbetspartner FöreningsSparbanken, dvs. att inte anta erbjudandet om köp,

alternativ 3, var otänkbart.

För att ur kapitaltäckningssynpunkt möjliggöra förvärven av Föreningsbankskontor

erbjöd FöreningsSparbanken förlagslån till Sparbanken Tanum. Ledningen i

Sparbanken Tanum ansåg att det egna kapitalet var tillräckligt och att något lån inte

behövde tas.

                                                
11 Bilaga 1.
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Sparbanken Tanums köp av Föreningsbanken Tanum och Föreningsbanken Kville

försämrade kapitaltäckningsgraden kraftigt, se figur 4. Från att under 1997 vara 23 %

sjönk den 1998 till 11 %.

För Sparbanken gäller enligt lag kapitaltäckningsregler. Reglerna innebär att minst 8 %

av Sparbanken Tanums riskvägda12 placeringar med hänsyn till kreditrisken skall

täckas av bankens kapitalbas13. Med andra ord en avsättning skall finnas för att

garantera kundernas eventuella uttag av insätta medel.

Figur 4: Kapitaltäckningsgradens utveckling under 5 år
Källa: Årsredovisningarna Sparbanken Tanum 1997-2002.

4.3 Synergieffekter

4.3.1 Personal

Den 1 februari 1998 var sammanslagningen ett faktum. På de orter där båda bankerna

var representerade (Tanum, Fjällbacka, Hamburgsund) skedde en sammanslagning av

kontoren direkt, sammanlagt 3 Föreningsbankskontor berördes, se figur 5.

Föreningsbankens kontor i Kville där en positiv utveckling hade skett skulle behållas.

                                                
12 Utifrån kreditens säkerhetsvärde grupperas dessa med ett vägningstal och det riskvägda
beloppet räknas fram.
13 Består av 100% eget kapital + 72% av obeskattade reserver – 72% av goodwillvärdet.
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Figur 5: Sparbanken Tanums kontorsnät
Källa: Sparbanken Tanum, 2000.

Efter sammangåendet hade Sparbanken Tanum en marknadsandel på cirka 85 % och

blev den enda kvarvarande banken i Tanums kommun. Det visade sig att cirka 6 % av

Föreningsbankens volym, både privat- och företagskunder, valde att lämna banken

innan samgåendet. Följden av köpet blev att banken fick en monopolställning i

kommunen. Ledningen för Sparbanken Tanum såg detta som en negativ del av köpet

då man var orolig för kundernas reaktioner. Det befarades att kunderna skulle välja en

annan bank om ledning och personal förmedlade en negativ attityd pga.

monopolställningen.

I inledningsskedet skulle 3 kontor läggas ner direkt, ingen personal skulle avskedas.

Inför sammanslagningen utannonserades internt samtliga tjänster i ”nya” Sparbanken

Tanum. Detta för att samtliga anställda skulle känna sig likvärdiga och för att det inte

skulle bli någon vi och ni känsla inom banken.

I den lokala styrelsen skulle Sparbanken Tanum bereda plats för nya

styrelsemedlemmar från Föreningsbankskontoren. Detta innebär att det tillkom tre nya

styrelsemedlemmar från Föreningsbanken.
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Vid ett av våra samtal framkom det att den dåvarande ledningen blev mycket nöjd med

det kompetenstillskott som kom i form av dels nya styrelsemedlemmar men framför

allt ny personal.

I samband med fusionen mellan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB

inrättades i FöreningsSparbanken Resursbanken som ett stöd för de personer som valde

att lämna banken för en karriär utanför banksektorn. Målet var inte bara att deltagarna

skulle hitta en ny sysselsättning, även om det var det primära syftet, utan även att de

skulle lämna banken med en känsla av att de fått en hedersam avveckling (Eriksson,

2001). Från Föreningsbanken Kville valde en anställd att anta erbjudandet om

Resursbanken, två anställda valde att sluta, och följde inte med till ”nya” Sparbanken

Tanum.

4.3.2 Räntemarginal

Mellan Sparbanken Tanum och Föreningsbanken Tanum och Kville fanns vissa

skillnader bl.a. differens i kundräntor – vilket kom som en överraskning för

Sparbanksledningen. En av orsakerna till denna differens var det interna handläggandet

av ränteändringar i Föreningsbanken. För Sparbanken Tanum skedde ränteändringar

för samtliga nya och befintliga engagemang, men i Föreningsbanken skedde

ränteändringen bara på de nya engagemangen, inte de befintliga. Detta medförde att

räntenivåerna skilde sig åt i de olika kundsegmenten.

Ledningen i Sparbanken Tanum manade sin personal till förhandlingar med kunderna,

främst då kunder i Föreningsbanken. Det visade sig att skillnaden, avseende räntan,

inom olika kundsegment var stor. Ledningen ville förekomma och utjämna denna

skillnad innan kunderna reagerade.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002
Spb Tanum 5,56 5,63 6,32 5,88 5,36 4,69
Fb Tanum 5,18
Fb Kville 5,02

Räntemarginalen är skillnaden mellan bankens ut- och inlåningsräntor i medeltal.
År-97-98 avser medelränta på balansdagen, År -99-02 avser medelräntan under året.

Figur 6: Räntemarginalens utveckling
Källa: Egen, bearbetad info från årsredovisningar och prospekt.

4.3.3 Förädlingsvärdet samt ekonomisk data

Nedan följer en utvecklingsredovisning grundad på de ekonomiska rapporterna,

resultat- och balansräkningar, enligt Carlsons teori avsnitt 3.6.

Mkr 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Volymmått
anställda i medeltal 39,11 51,73 45,29 43,01 44,63 41,74
antal kontor 6 7 7 7 7 7

Affärsvolym 1.777 2.486(39,9) 2.679(7,7) 2.712(1,3) 2.794(3) 2.822(1)

Affärsvolym/anställd 45,4 48,1 59,2 63,1 62,6 67,6

Förädlingsvärde/anställd 1,028 0,588 0,687 0,927 0,900 0,843

Räntenetto  34,3 38,4 39,3 44,2 46,5 45,9

Provisioner  7,1 10,7 12,4 15,7 15,3 14,1

Personalkostnad 15 21,7 23,5 20,9 23,1 20,4

Administrationskostnad 10 14,4 13,4 13 14,2 15

Goodwillavskrivning 6,5 6,8 7,0 7,0 7,0

Rörelseresultat före 25,2 8,7 7,6 19,5 17,2 14,9
kreditförluster
Kreditförluster exkl 23,7 23.0 -1.7 9.9 7.1 3.5 
värdeförändring  

Upplysningar : Inom parantes anges % förändring.
Administrationskostnaden består av data-, lokal-, porto & telefon och marknadsföringskostnader

Figur 7: Utvecklingen för Sparbanken Tanum
Källa: Årsredovisningarna Sparbanken Tanum 1997-2002.
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År 1997

I årets resultat fanns en realisationsvinst på cirka 5 miljoner kronor.

Årets resultat belastades med 23,7 Mkr i kreditförluster, i huvudsak orsakade av två

större företagsengagemang.

År 1998

Resultatet blev 65 % lägre än året innan. Resultatet hade kostnadspåverkats av dels

goodwillavskrivningen14 samt insättargarantin15. Räntenettot ökade med 11,9 % medan

provisions netto ökade med 50,9 %. De totala kostnaderna hade ökat med 68,7 % då

främst i form av ökade personal- och datakostnader samt avskrivningen på goodwill.

År 1999

1999 var det första hela året för den ”nya” banken. Det konstaterades att samordningen

gått fortsatt bra. De totala kostnaderna ökade med 4,8 % jämfört med föregående år,

främst berodde detta på ökade personalkostnader, dessa ökade med 8,4 % och

datakostnader ökade med 7,7 % jämfört med 1998. Räntenettot hade ökat med 2,6 %.

År 2000

Resultatet före kreditförluster i år förbättrades jämfört med 1999. Totala

rörelsekostnader minskade under året med 4,1 %, även personal- och administrativa

kostnader minskade med 3,8 %. Provisionsintäkterna gav en nettoökning med 25,2 %.

Räntenettot ökade med 12,2 %, dels på grund av ökad utlåningsvolym.

År 2001

Under 2001 hade resultatet före kreditförluster varit tillfredsställande, men minskade

något. De totala kostnaderna ökade med 6,7 % medan rörelseintäkterna ökade med

endast 1 %. Under året ökade in- och utlåning kraftigt samtidigt som räntemarginalen

sjönk, trots detta ökade räntenettot med 5,3 %.

                                                
14 Goodwillavskrivning på 6,5 Mkr
15 Avsättning enligt lag för att garantera kundernas insättningar, 3 Mkr
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År 2002

För året blev resultatet före kreditförluster 13,7 % lägre än året innan. Det förändrade

resultatet kan förklaras med i första hand ökade provisionskostnader, rörelsekostnader

och räntekostnader. Samtidigt hade en kraftig minskning av personalkostnaderna skett.

Både på privat och företagssidan ökade in- och utlåningen även i år. Räntenetto

minskade 1,3 % jämfört med i fjol.

4.3.4 Intäkts- och kostnadseffektivitet

Det ”antogs” att kostnadsbesparingar skulle komma i form av kontorsnedläggningar,

personalminskningar och administrativa kostnader.

Besparingarna avseende de administrativa kostnaderna skulle främst komma från

Föreningsbankskontoren, då dessa inte hade någon egen administrativ personal.

Föreningsbankens lokala kontor hade förut köpt sina tjänster centralt. Nu skulle

Sparbankens egen administrationspersonal klara av att hantera även dessa uppgifter

utan ökad bemanning, vilket sågs som en stor kostnadsbesparing. En annan stor

besparing förväntades datakostnader bli, då ett färre antal datorer skulle användas –

initialt räknades det med en ökad kostnad då det under året behövdes samkörning i två

system.

FSR16 delar in de Fristående Sparbankerna i olika grupper beroende på

balansomslutningens storlek. Jämförelseresultatet med genomsnittet i Sparbanken

Tanums grupp visas i figur nedan. Styrelsen i Sparbanken Tanum har tagit ett

strategiskt beslut avseende antalet kontor och den service som bankens kunder skall

erhålla. Beslutet innebär att Sparbanken Tanum skall behålla alla sina sju kontor för att

kunna fortsätta att vara ”en bygdens bank”. I jämförelse med andra likvärdiga

Fristående Sparbanker resulterar detta beslut i högre kostnader och visar sig i I/K-talet

(intäkter i förhållande till kostnader) som ligger något under gruppgenomsnittet, ser

figur 8.

                                                
16 Fristående Sparbankers Riksorganisation.
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Figur 8: I/K-talet i jämförelse under en femårs period.
Källa: Egen, bearbetad info från FSR.
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5 Analys

Löpande genom hela arbetet har nedanstående frågor följt med och vi skall nu med

litteraturens hjälp besvara dessa. Vi inleder med en redovisning av

bankfusionsforskning och fusionstyper.

� har sammanslagningen förändrat bankernas ursprungliga ideologier

� vilka motiv fanns till sammanslagningen

� vad har hänt på personalsidan

� hur har räntemarginalen förändrats

� vilka effekter har sammanslagningen haft på förädlingsvärdet

� har intäkts- respektive kostnadseffektivitet uppnåtts

5.1 Bankfusionsforskning

När avsiktsförklaringen undertecknades var Sparbanken Tanum nöjd med att vara en

av de första Fristående Sparbankerna som gjorde detta. I efterhand insåg ledningen att

affären genomfördes lite väl snabbt. Omförhandlingen som genomfördes 1999 gav en

reducering av köpesumman, vilket ledningen ansåg sig nöjda med.

Ett av skälen till att fusioner inte lever upp till förväntningarna är att de samgående

företagens marknadsandelar minskar, se avsnitt 3.1. Vi har i vår undersökning kommit

fram till det samma. Marknadsandelarna för de tre bankerna tillsammans uppskattades

till 92 %, fem år senare uppskattas marknadsandelen till 85 %. En av orsakerna till den

lägre marknadsandelen är att i förhandlingarna om villkoren för köpet så valdes vissa

högriskengagemang bort. Detta innebar att ca.18 % av Föreningsbankernas volym, inte

övertogs av Sparbanken Tanum.
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5.2 Fusionstyper

I avsnitt 3.2 redovisades de alternativ till fusioner som finns – i vår undersökning har vi

jämställt köpen av de båda Föreningsbankerna med horisontell fusion, d.v.s. när två

konkurrenter slår sig ihop (Gaughan, 1999).

Banker kan inte gå utanför sitt verksamhetsområde och bedriva främmande

verksamhet. Skulle Sparbanken Tanum växa eller expandera så kunde detta endast ske

genom köp av liknande verksamheter. Detta blev också fallet, ett köp av en mycket

snarlik verksamhet, i form av ideologi, kunder mm, med andra ord en före detta

konkurrent.

5.3 Ideologi

Har sammanslagningen förändrat bankernas ursprungliga ideologier?

Det som framkom i vår undersökning var att bankerna hade en snarlik ideologi innan

sammanslagningen. Detta innebar att några kulturkrockar, vilka är ett av de vanligaste

problemen se avsnitt 3.3, inte uppstod. Arbetet med att vara ”en bygdens bank” löper

vidare i den nya organisationen. Någon ”vi och ni” känsla har aldrig skapats, detta tror

vi beror på att alla fick söka nya tjänster i samband med sammanslagningen, utan alla

startade upp sin nya anställning på lika villkor.

5.4 Motiv till fusioner

Vilka motiv fanns till sammanslagningen?

Som vi redan nämnt i vårt teoriavsnitt, 3.4, kan motiven till fusioner vara flera. I vår

undersökning av Sparbanken Tanum så innebar det:

� att vi ser till de verksamhetsrelaterade förklaringarna dvs. synergieffekterna och

hur dessa har utfallit, se avsnitt 5.5.
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� att de marknadsrelaterade förklaringarna, dvs. riskspridningen, innebar för

Sparbanken Tanum ett utökat kontorsnät och större kompetens. Analyser av den

köpta kundstocken har skett vid ett flertal tillfällen i syfte att reducera den framtida

risken.

� att de finansiella förklaringarna var inte något motiv för Sparbanken Tanum, då det

inte fanns något annat val än att köpa Föreningsbankerna Tanum och Kville

� att Sparbanken Tanum hade en önskan om tillväxt, men detta var inte

självändamålet utan ansvaret för kunderna och bygden låg till grund för beslutet att

köpa de båda Föreningsbankerna.

5.5 Synergieffekter

Kostnadseffektivitet handlar om, vid given verksamhetsvolym, hur man lyckas

minimera personal- och lokalkostnader. Sparbanken Tanum såg direkta

rationaliseringsmöjligheter inom områdena kontor, data-, personal och andra

administrativa kostnader.

5.5.1 Personal

Vad har hänt på personalsidan?

Enligt teorin, se avsnitt 3.5.1, handlar kostnadseffektivitet om att lyckas minimera

personal- och lokalkostnad vid given verksamhetsvolym. I Sparbanken Tanums fall har

personalen minskat med 10,37 anställda i medeltal, några valde att sluta innan

sammanslagningen och under årens lopp har naturliga avgångar skett.

Personalbemanningen börjar närma sig 1997 års nivå vilket är ledningen syfte.

Personalkostnadernas ökning, på 36 %, beror till största del på de generella

löneökningarna.
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5.5.2 Räntemarginalen

Hur har räntemarginalen förändrats?

Även inom Sparbanken Tanums verksamhetsområde har räntemarginalen de senaste

åren sjunkit, dels har marknadsräntan förändrats samtidigt som nischbankerna har varit

aktiva, se avsnitt 3.5.2. En annan anledning till den försämrade räntemarginalen för

Sparbanken Tanum, är det faktum att den skillnaden i räntesättningen som fanns

mellan bankerna innan sammanslagningen har justerats. Trots detta har räntenettot ökat

med 34 % eller cirka 11 miljoner, bl.a. ligger däri en ökning av provisionsintäkterna på

100 %.

5.5.3 Förädlingsvärdet

Vilka effekter har sammanslagningen haft på förädlingsvärdet?

Förädlingsvärdet uttrycker det mervärde som de anställda skapar genom sin

arbetsinsats. Jämför vi detta värde med det värde Föreningsbankspersonalen skapade

1997 så är det likvärdiga siffror. Den stora avvikelsen mellan 1997-1998 beror på extra

ordinära intäkter (reavinsten) 1997 samt ”nya” kostnader 1998 (goodwill och

insättargarantin), se figur 7.

Verksamhetsvolymen har stadigt ökat under den femårsperiod vi undersökt, vilket har

resulterat i att verksamhetsvolymen/anställd har ökat med cirka 49 %, när vi jämfört år

2002 med år 1997. Detta till trots att banken är den enda kvarvarande i Tanums

kommun. Kopplas detta till Rose undersökning 1993, så visar det sig att bankfusioner

som lyckades på lång sikt var de som medförde en minskad konkurrens.
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5.5.4 Intäkts- respektive kostnadseffektivitet

Har intäkts- respektive kostnadseffektivitet uppnåtts?

Effektiviteten hos en bank brukar mätas med hjälp av I/K-talet, se figur 8. Detta tal

visar relationen mellan intäkter och kostnader. Det har framkommit att de båda

Föreningsbankernas I/K-tal var lägre än Sparbanken Tanums I/K-tal 1997. Detta

förklarar varför I/K-talet försämrades så mycket 1998 jämfört med 1997. Enligt

undersökningar på området så uppskattas att cirka 5-10 % av kunderna lämnar banken i

samband med en fusion. I vår undersökning valde cirka 6 % av kunderna i

Föreningsbanken att byta bank inför sammanslagningen. Detta får då anses vara en låg

siffra i jämförelse med den teorin som Larsson har lagt fram, se avsnitt 3.5.4.

Administrationskostnaden har ökat med 50 %, största orsaken till detta är den ökade

personalbemanningen och övertagandet av de båda bankernas administrativa uppgifter.

En annan kostnadsbesparing Sparbanken Tanum gjorde var att lägga ned tre kontor i de

samhällen där det, i och med köpen, uppstod dubbeletablering.
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6 Slutsatser

Vi börjar här med att besvara vårt huvudsyfte med rapporten ”Blev det några

synergieffekter för Sparbanken Tanum efter köpen av de båda Föreningsbankerna”.

Sparbanken Tanum antog vid sammanslagningen att synergivinster skulle uppkomma i

form av besparingar inom områdena personal, lokal och data, vilket har visat sig vara

ett riktigt antagande. Sparbanken Tanum såg en möjlighet till rationaliseringar inom

kontorsnätet och beslutade att direkt lägga ner tre av de fyra kontoren.

Ytterligare en synergieffekt som skapats, trots att Sparbanken Tanum idag har monopol

i kommunen, är att verksamheten fortsätter att öka i form av en stigande affärsvolym.

Delsyftet - har sammanslagningen förändrat bankernas ursprungliga ideologier

Efter sammanslagningen upptäcktes att bankernas ideologier var mycket lika och

ledningen behövde inte internt marknadsföra någon ny ideologi.

Delsyftet - vilka motiv fanns till sammanslagningen?

Sparbanken Tanums motiv att köpa de båda Föreningsbankerna var i första hand med

tanke på kunderna och bygden. Att konkurrera med sin samarbetspartner

FöreningsSparbanken sågs inte som något tänkbart alternativ.

Delsyftet - vad har hänt på personalsidan?

Ledningen för Sparbanken Tanum har lyckats reducera personalen, trots att volymen

har ökat, vilket tyder på att befintlig personal har den effektivitet och kompetens som

den ökande volymen kräver.

Personalomsättningen på Sparbanken Tanum är låg, detta tolkar vi som att personalen

har funnit sig väl tillrätta och arbetar för det gemensamma målet att förbli en

Fristående Sparbank.
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Delsyftet - hur har räntemarginalen förändrats?

Under en femårsperiod har räntenettot för Sparbanken Tanum ökat med ca. 11 miljoner

trots att räntemarginalen har förändrats under tiden. Orsaken till detta är den växande

volymen.

Delsyftet - vilka effekter har sammanslagningen haft på förädlingsvärdet?

Från att halverats 1998 så har det nu nästan hamnat på 1997 års värde igen, se fig. 7, vi

kan konstatera att ledningens personalpolitik har givit resultat.

Delsyftet - har intäkts- respektive kostnadseffektivitet uppnåtts?

Vid en jämförelse av rörelseresultatet mellan 1997 och 1998 så har resultatet

försämrats markant. Vid en granskning av resultatet kan vi konstatera att några stora

kostnader, goodwillavskrivningen samt insättargarantin, belastar 1998 års resultat.

1997 fanns en realisationsvinst som förbättrade det årets resultat kraftigt. En jämförbar

siffra för 1997 hade varit ca 11 Mkr, så då kan jämföras med 1998 års siffra 8,7 Mkr.

Vi anser att Sparbanken Tanum nu är bättre rustade för framtiden, dels i form av ett

utökat kontorsnät samt en ökad kompetens på personalsidan.

Mycket av det som händer i framtiden är ett ännu så länge ett oskrivet blad men med

den ökande kapitaltäckningsgraden och det egna kapitalet så kommer Sparbanken

Tanum att förbli en Fristående Sparbank.



Anna Falkenberg
Helena Nilsson Slutsatser

Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Institutionen för arbete, ekonomi & hälsa
Avdelningen för företagsekonomi och affärsjuridik

43

6.1 Kritik på eget arbete

Var det då rätt pris som Sparbanken Tanum betalade för de båda Föreningsbankerna?

Den värderingsmodell17 som enligt prospektet skulle ligga till grund för köpesumman

var mycket knapphändig samtidigt som vissa omräkningstal användes som inte var

presenterade. Från samtliga respondenter är uppfattningen att ”vi har betalt för mycket

för Föreningsbankerna”. För att kunna bedöma och svara på frågan krävs tillgång till

detta material. Vi har inte kunnat få fram materialet och kan därmed inte dra några

slutsatser trots omfattande utredning.

6.2 Förslag till vidare forskning

En fråga som har dykt upp, är hur de Fristående Sparbankerna som valde att inte köpa

Föreningsbankerna inom sitt verksamhetsområde, har klarat sig i konkurrensen med

FöreningsSparbanken. Detta tycker vi skulle vara ett intressant ämne för vidare

forskning.

                                                
17 Bilaga 1.
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8 Bilaga 1
Värderingsmodell

Vid fastställande av köpeskillingen för de kontor med tillhörande rörelse, som Sparbanken Tanum
erbjuds att förvärva, kommer – i enlighet med den värderingsmodell samt efterföljande verifierings som
överenskommits med FSR. följande principer att tillämpas.

Värderingsprinciper

� Värdet skall fastställas utifrån ett traditionellt så kallat ”fair market value”. Härmed avses att
prissättningen skall ske inom de ramar, där det finns förutsättningar att finna intresserade köpare
och säljare.

� Värderingen görs med utgångspunkt från principen om ”going concern”, dvs. att verksamheten i
erbjudna kontor skall drivas vidare.

� I värderingsobjektet ingår, förutom själva rörelsen, även lokaler och övriga inventarier
tillsamman med normala åtaganden för att driva kontorets verksamhet.

� Vid värderingen skall varje kontor och dess rörelse betraktas som en självständig
värderingsenhet, som kommer att ingå i köparens rörelse, Kontorets mellanhavanden med
centrala enheter skall vara marknadsmässiga.

� Den förväntade framtida intjäningsförmågan skall ligga till grund för värderingen.
� Värderingen baseras på en vinstmultipel – i detta fall P/E – tal – som multipliceras med ett

resultat före skatt som är representativt för värderingsobjektet.

Fastigheter

Om Föreningsbanken äger den fastighet, i vilken det enskilda kontoret bedriver sin verksamhet, är det ett
villkor för erbjudandet att köparen förvärvar denna fastighet. Förvärv av fastighet sker i separat
överenskommelse.
Överlåtelsen av fastigheten skall baseras på en marknadsvärdering, som utförts av utomstående
värderingsmän med god kännedom om den lokala marknaden. I vissa fall kan dock fastigheten särskiljas
från överlåtelsen, nämligen om fastigheten anses svara för en oproportionerligt stor andel av den fristående
sparbankens övriga tillgångar.

Representativt resultat

Att den framtida intjäningsförmågan skall ligga till grund för värdering är inte liktydigt med att det
enskilda kontorets framtida resultat skall prognostiseras. Utgångspunkten för det representativa resultatet
skall tas i ett genomsnitt av utfall 1996 och prognos 1997. Om inte detta genomsnitt anses ge en
representativ bild av kontorets framtida intjäningsförmåga, får detta justeras vid fastställandet av
tillämpbart P/E – tal. Viktiga faktorer, som påverkar P/E – talet i övrigt är bland annat det enskilda
kontorets marknadsposition liksom tillväxtpotentialen på den lokala markanden jämte den synergivinst,
som övertagande sparbank kan tillgogogöra sig genom förvärvet.

Resultat före kreditförluster

Till grund för värderingen ligger Föreningsbankens interna redovisning. Då kontoret och dess rörelse vid
värderingen skall betraktas som en självständig enhet, krävs vissa justeringar av resultatet före
kreditförluster. En uppskattning av dess justeringar bedöms kunna ske med rimlig grad av säkerhet enligt
utarbetad modell.
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Kreditstock och kreditförluster

Föreningsbankens inriktning på privatpersoner och småföretag medför att lämnade krediter är relativt små
och många till antalet. Detta innebär i sin tur att det vid värderingen av kreditstocken är möjligt att anlägga
en portföljsyn.
Vilka krediter som skall ingå i erbjudande fastställs av säljaren. Rikstäckande krediter och centrala
engagemang kommer huvudsakligen inte att överlåtas. För de krediter, som undantas från överlåtelsen,
måste den historiska och den framtida intjäningen justeras.
Varje överlåtelse av krediter skall i normalfallet kunna genomföras utan omfattande utredning., Detta
förutsätter att kreditportföljen för respektive bankkontor, vad avser problemkrediter och kreditförluster,
inte i nämnvärd utsträckning avviker från en genomsnittsportfölj för hela Föreningsbankens
kontorsrörelse.
Om ingen sådan avvikelse noteras, tillämpas en mellan parterna förhandlad och bedömd framtida
normalnivå såsom avdrag för kreditförluster. Om en avvikelse, som överstiger överenskommen
toleransnivå identifieras – till exempel att kreditförlusterna är större eller att andelen problemkrediter är
högre än i genomsnittsportföljen – får de engagemang som genererat avvikelsen bedömas särskilt.
Generellt sett har den fristående sparbanken rätt att gå igenom kvaliteten på större krediter i riskklass D.
Om den övertagna kreditportföljen innehåller så stora engagemang att gränsen för enhandsengagemang
överskrids för den köpande sparbanken kan engagemanget riskavtäckas av FöreningsSparbanken. I
undantagsfall kan engagemanget lyftas ur affären, varvid det representativa resultatet justeras.

Val av P/E – tal

Det P/E – tal som skall tillämpas, kommer att bli föremål för förhandling mellan parterna.



Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Institutionen för arbete, ekonomi & hälsa
Avdelningen för företagsekonomi och affärsjuridik

49

Värderingsmodell

Modell vid justering Värdering av kontor med tillhörande rörelse baseras
av representativt på ett representativt resultat, som beräknas utifrån
resultat Föreningsbankens interna redovisning. Mot bakgrund
av de värderingsprinciper, som här tillämpas, krävs följande justeringar av det
redovisade resultatet för 1996 respektive prognos för 1997:

Resultatet före kreditförluster enligt
Föreningsbankens interna redovisning =

Justeringar:
Räntenetto, provisioner och andra intäkter från
Andra juridiska personer inom Föreningsbanken -

Motsvarande provisioner och andra ersättningar
enligt villkor för Sparbanken Sverige18 +

Räntenetto hänförligt till krediter, som ej
omfattas av överlåtelsen19 -

Kapitalkostnad20 +

Övrigt21 +/-

Representativt resultat före kreditförluster =

Framtida kreditförluster (normala)22 -

Representativt resultat =
                                                

18 Vid fastställande av representativt resultat skall räntenetto, provisioner och andra intäkter
från andra juridiska personer inom Föreningsbanken (FB Finans, FB Kredit, FB
Företagskredit och FB Fonder) ersättas med de provisioner och andra ersättningar som dessa
affärer skulle ha genererat enligt de villkor som f n gäller mellan Sparbanken Sverige (Robur,
Spintab och Sparbanken Finans) och fristående sparbanker.
Alternativt kan ett förenklat förfarande tillämpas med en generell omräkningsfaktor för 1996
om 47,5 procent för justering av räntenetto från FB Kredit och FB Företagskredit samt en
generell omräkningsfaktor för 1996 om 92 procent för justering av provisioner från FB Fond
& Kapitalförvaltning. Sistnämnda omräkningsfaktor har beräknats med utgångspunkt från
andelen förvaltade aktie- och räntefonder, som uppgick till 78 respektive 22 procent av den
totala fondvolymen.
19 För det fall vissa krediter ej kommer att omfattas av överlåtelsen, skall det representativa
resultatet justeras med dessa krediters andel av räntenettot.
20 I Föreningsbankens interna redovisning – LIS - systemet – påförs kontor en
kapitalbaskostnad med f n 0,5 procent baserat på riskvägd balansomslutning.
Kapitalbaskostnaden återläggs vid beräkning av representativt resultat.
21 För det fall det föreligger osedvanligt oförmånlig hyresnivå och detta hanteras på särskilt
sätt vid överlåtelsen, skall hyreskostnaden justeras till marknadsmässig nivå vid beräkning av
representativt resultat.
Ränta på Internbank (avräkningskonto mellan kontor och banken) beräknas i LIS – systemet
utifrån dagslåneränta med avdrag för f n 0,05 procentenheter. Samma räntesats tillämpas på
såväl inlåning som utlåning. Redovisad räntemarginal enligt LIS – systemet skall justeras
med dessa 5 räntepunkter till dagslåneränta.
22 En mellan köpare och säljare förhandlad och bedömd normal nivå.


