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Bare syv uger skulle Eric Rylberg, tid-
ligere topchef i ISS-koncernen og nu
chief executive director i Saxo Bank,

bruge til at finde frem til, at en af den nye-
re tids mest omtalte og tilsyneladende
mest succesfulde historier i den finansiel-
le verden, Saxo Bank, i bund og grund har
udviklet sig helt skævt.

Juli kvartal bliver forretningsmæssigt
et rekordkvartal. September bliver den
bedste måned i bankens historie. Allige-
vel lægger den stærkt resultatorienterede
Eric Rylberg ud med en plan, der betyder
fyring af hver tredje af bankens mere end
1.000 medarbejdere. Alle fik besked i fre-
dags op til weekenden.

Da du blev ansat i Saxo Bank for syv uger
siden, var det så for at fyre folk?

»Nej, men man følte i Saxo, at det var be-
gyndt at gå lidt langsomt. Evnen til at ek-
sekvere beslutninger var dalende, og det
skyldes nok, som en amerikaner sagde til
mig forleden, da vi diskuterede it-løsnin-
ger: Sæt nogle flere folk på, så er du sikker
på, det går langsommere. Og Saxo Bank
står ved en grænse, i hvert fald på nogle
områder, hvor tingene bare vil gå lang-
sommere, hvis man kaster endnu flere
folk på. Ejerne, Lars Sejer Christensen og
Kim Fournais, sagde til mig, at de ikke rig-
tig følte, de kunne få tingene til at ske læn-
gere. Det var så min opgave at tage fat på
det«.

Da du tiltrådte, sagde du, at du nok havde
nogle trick i ærmet. De trick, var det så, at du
kan gennemføre masseafskedigelser?

»Nej, det vil være forkert at forbinde det
med afskedigelserne. Jeg anede jo ikke,
hvad en analyse af Saxo Bank ville vise, og
det, jeg mente dengang, var, at jeg sikkert
har en måde at drive virksomhed på, som
kunne være lidt anderledes. Det var det,
jeg mente med trickene. En gammel cir-
kuskrikke har jo en eller anden måde at
rende rundt i manegen på, som kan være
lidt anderledes end de yngre cirkuskrik-
kers. Dengang havde jeg ingen mening
overhovedet om, hvad jeg gik ind til i
form af restrukturering eller andet«.

Når kulturen sander til
Men du vidste vel, hvad du blev ansat til?

»Jeg vidste, at min opgave var at kigge
på, om der kunne effektiviseres. Men det
kunne jo have været på mange måder.
Men lige pludselig gik det så op for mig, at
der altså kunne laves temmelig meget
om i Saxo Bank. Når jeg dengang brugte
udtrykket trick, så handlede det meget
mere om metode. Hvordan driver man en
stor international forretning, som Saxo
Bank er på vej til at blive. Der sker jo ofte
det, når du har en virksomhed, der gror
gazelleagtigt, så er der rigtig mange intel-
ligente mennesker, der er med til at starte
det. De er alle sammen vant til at blive
hørt hele vejen. Men lige pludselig er du
altså så mange, at den kultur, der hedder,
at alle skal høres om alt, den sander til. Og
de trick, jeg har i ærmet, er, at jeg fra ISS
ved, hvordan man driver en virksomhed
med 300.000 ansatte med kun 80 mand
på hovedkontoret. Det kræver nogle me-
todevalg«.

Det med så at afskedige en tredjedel af
medarbejderne er der vel ikke meget ny-
tænkning i?

»Nej, bestemt ikke. Det er absolut heller
ikke formålet i sig selv. Noget af nytænk-
ningen er at simplificere ved at nedlægge
en række afdelinger og funktioner, og ved
at outsource. I stedet for at have den hold-
ning, at vi skal lave alt selv, f.eks. er der i
Saxo Bank en intern serviceafdeling med
mere end 50 medarbejdere, som gør rent
i Saxo Bank«.

Hvem skal så gøre rent, skal det være ISS?
»Det ved jeg ikke, det får vi at se. Men

der er nok ikke nogen, der kan mistænke
mig for, at jeg efter den exit, jeg fik fra ISS,
skal give ordrer den vej. På den anden side
er jeg professionel nok til, at hvis de kom-
mer med det bedste, så er det fint. Når
man vokser så hurtigt, som Saxo Bank har
gjort, så har man lige pludselig for mange
funktioner, for mange adresser, og med
det følger for mange kantiner. Det er vok-
seværk, og kan man lægge noget sam-
men og simplificere, så er der millioner
og millioner at hente. 

Hovedpointen er jo ikke, at Saxo Bank
ikke tjener penge. Den er, at det er blevet
for tungt og for langsommeligt at drive
banken, og i stedet for at samle en hel
masse på alt for mange adresser i Køben-
havn, skal vi have noget ud i filialerne.
Som det har udviklet sig, er der kommet
alt for meget supertanker over Saxo Bank,
og sådan en kan som bekendt være van-
skelig at manøvrere med«.

Ideen er vækst
Da du var ISS-chef, mangedoblede du med-
arbejderantallet. Nu skriver du fyresedler ud
i stedet. Hvad er det, du er god til?

»Jeg håber, jeg er god til at se, hvilke
strukturer man kan bruge. Ideen i Saxo
Bank er jo også vækst på længere sigt. Og
vi vil gerne åbne kontorer i flere lande, åb-
ne forposter rundt omkring. Lokalkultu-
rens betydning er undervurderet i denne
globaliserede verden. Hvis du vil være
stor i Frankrig, skal du kunne tale fransk i

Frankrig osv. Hvis vi kan skære ned på ho-
vedkontoret og i stedet bruge pengene på
forposter ude i verden, så kan vi skabe me-
re vækst. Det var nøjagtig det, vi gjorde i
ISS«.

Men når I gerne vil have vækst, hvorfor så
fyre folk?

»Folk tror, der skabes mere ved at have
mange folk. Men som ham amerikaneren
sagde til mig, hvis du vil have det til at gå
langsommere, så sæt nogle flere folk på.
Jo flere ressourcer man sætter af, jo mere
kan man jo diskutere«.

I øjeblikket ryger den ene bank efter den
anden – i weekenden var det EBH-bank, der
kom i problemer. Hvorfor skal vi tro på, at
Saxo Bank ikke også er ude i store proble-
mer?

»Først og fremmest fordi halvårsregn-
skabet var fantastisk godt. Der var 57 pct.
fremgang. Driftsresultatet i 3. kvartal er
næsten lige så stort som i hele første halv-
år. September har været den bedste må-
ned nogensinde«.

Det må være svært at forklare medarbej-
derne, at det er ensbetydende med, at hver
tredje skal fyres?

»Det er fuldstændig rigtigt. Og kobler
man det sammen sådan, så har jeg det og-
så skidt med det. Og jeg vil også gerne sige
helt ærligt, at det gør fandeme ondt. Jeg
har selv prøvet at blive afskediget i en
virksomhed, der gik fantastisk godt, jeg
ved, hvor ondt sådan noget gør. 

På den anden side, i en turbulent ver-
den, så har hverken kunder eller den bli-
vende del af virksomheden og dens ansat-
te gavn af, at virksomheden ikke forsøger
at holde virksomheden skarp. Alt andet er
en sovepude. Der er både den faglige og
den menneskelige side af sådan en pro-
ces. Min tandlæge nyder jo heller ikke at
bore i folk, så det gør ondt«.

Fyringer og cykel-tam-tam
Saxo Bank er ikke mindst blevet kendt for sit
engagement med Bjarne Riis’ cykelhold. Er
det ikke lidt problematisk med to ejere, der
bruger tiden på noget cykel-tam-tam, samti-

dig med at en tredjedel af virksomheden
sendes på gaden?

»Jeg synes ikke, det er en reel sammen-
stilling, men spørgsmålet er dybt natur-
ligt. Saxo Bank skal markedsføre sig i 170
lande, og det er svært at råbe så højt som
Sony. Hvad gør du så? Hvordan får du dit
navn ud for de penge, du har råd til at bru-
ge. Vi har ikke råd til et Formel 1-team,
men cykling var muligheden, og det brin-
ger navnet ekstremt bredt ud. Så det er en
fuldstændig fiskekold markedskalkula-
tion. Saxo er i Schweiz, Frankrig, Spanien.
Hvad tror du ikke en Tour de France-sejr
har givet«.

Når der nu skal fyres en tredjedel af bank-
en, kunne det jo også tyde på, at satsningen
på cykelholdet ikke er særlig genial?

»Det mener jeg ikke, man kan konklu-
dere. Hvis det sponsorat giver det, vi hå-
ber på, så er det en god ide. Foreløbig må
man bare sige, at kendskabsgraden er
stor. Så stor, at vi overvejer nogle nye pro-
dukter«.

Når der nu skal fyres en tredjedel, er det så
udtryk for, at den tilsyneladende succes med
Saxo Bank er steget ejerne til hovedet?

»Det synes jeg ikke. Jeg vil sige, at ejerne
har været usædvanlig gode til at give folk
gode vilkår og være villige til at leje loka-
ler med stor komfort og give ressourcer,
så medarbejderne har kunnet udvikle de-
res afdelinger. Jeg synes, de har været me-
get large«.

Et gammelt ord siger, at enhver fyring er
udtryk for dårlig ledelse?

»Det kan du selvfølgelig sige. Hvis man
mener, at alle skal være perfekte og ikke
skal kunne begå fejl. Man kan også om-
vendt sige, at i god ærlighed har man for-
søgt at drive en virksomhed frem, som li-
ge er blevet en tand større, end den kan
holde til med den struktur, den har. Hvis
man altid forlanger det perfekte, så kan
jeg heller ikke selv leve op til det. Jeg kom-
mer til at lave fejl, det sagde jeg også til
medarbejderne, da jeg meddelte dem, at
der skal skæres ned«.
erhverv@pol.dk

Mine trick var ikke masseafskedigelser
Det handler om den metode,
man vil drive en virksomhed
på, siger den ny Saxo Bank-
chef, Eric Rylberg. Fredag fik
alle ansatte en kuvert. De, der
fik en fyreseddel, fik 15 minut-
ter til at forlade banken.

STIG ANDERSEN

UD AF 
SKYGGEN. Erik
Rylberg blev ansat
som bankdirektør i
Saxo Bank for syv
uger siden. Fredag
fik alle ansatte en
kuvert kl. 15.30
med indhold A, B
eller C. A-brevet
betød fortsat an-
sættelse, B var lig
en fyring, mens C-
løsningen betød, at
medarbejdernes
job måske skal
lægges uden for
virksomheden i
form af outsour-
cing. I tilfælde af
fyring var der 15
minutter til at 
forlade banken.
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