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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att analysera vilka kommunikativa strategier som används i 

kriskommunikation samt hur användandet av dessa strategier kan påverka förtroendet för 

sändaren. Fallet med SEBs förtroendekris under våren 2009 intresserade oss särskilt eftersom 

banker generellt är beroende av omgivningens förtroende. Vi kunde inte förstå varför en så stor 

aktör, med mycket medievana och goda resurser, försatte sig själv i en förtroendekris.  

Genom en kvalitativ textanalys av SEBs kommunikation i tidningsmedia under perioden 5 

februari till 13 mars 2009, visar denna studie på vilka retoriska och kriskommunikativa faktorer 

som till en början byggde förtroendet för SEB men senare orsakade en förtroendekris.  

I analysen redogör vi för de operativa beslut som organisationen tog samt den kommunikativa 

praktik vi tycker avspeglar SEBs kommunikation under den valda perioden. Analysen visar att 

deras kommunikativa insats inte överrensstämde med kommunikationsteoriernas ”best practice”. 

Analysen visar på att de retoriska och kommunikativa misstag som begicks med stor sannolikhet 

bidrog till SEBs förtroendeförlust.  
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1. INLEDNING 
Förtroende är en central punkt inom retorisk teori. Varken individer, företag eller 

organisationer kan förmedla förtroende utan att kommunicera. Organisationers operativa 

handlingar tillsammans med deras kommunikativa praktiv är avgörande i det fallet. 

Att studera hur förtroende eller trovärdighet byggs upp och/eller raseras i kommunikativ 

praktik är därför intressant ur forskningssynpunkt.  

Fokus på  kommunikation och förtroende ökar markant under kriser. Hur inblandade 

hanterar situationen kommunikativt under en kris kan i bästa fall bidra till ett stärkt 

förtroende, eller tvärtom, leda till en förtroendekris. 

Våren 2008, mitt under pågående finanskris, gjorde SEB ändringar i sitt lönesystem. 

Ändringarna i sig och kommunikationen kring ändringarna ledde till ett ökat, men senare 

kraftigt försvagat förtroende för SEB. Detta gavs stort utrymme i medierna, deras 

uttalanden hade stort allmänintresse och följdes sannolikt av många medborgare. 

I en Sifo-undersökning beställd av Avanza framkom att 63 procent av SEBs kunder i 

undersökningen uppgav att de fått mycket eller något sämre förtroende för sin bank. 

Opinionsundersökningen ger ett statistiskt underlag i förtroendefrågan. Siffrorna kan 

tolkas som ett facit på förtroendeförlusten, vi kommer i denna uppsats att argumentera för 

hur en sändares handlingar och kommunikativa praktik påverkar mottagaren i frågan om 

förtroende.  

Denna studie har som uppgift att analysera hur medierna återspeglade SEBs 

kommunikation och retoriska grepp, samt hur dessa bidrog till att bygga respektive rasera 

förtroendet för SEB. 

 

1.1 BAKGRUND 
I krissituationer ställs höga krav på ansvarigas kommunikation. Hur väl man som 

organisation lyckas informera, skapa klarhet och bygga förtroende visar sig tydligt i de 

mätningar av förtroendekapital som görs efterhand.  

Mitt under pågående finanskris den 5 februari 2009 släppte SEB nyheten att ledningen 

och VD Annika Falkengren valt att avstå sina bonusar för 2008 och ville därmed 

få möjlighet att delta i statens bankgarantiprogram.  
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I denna period pågick mycket kritiska diskussioner kring direktörsbonusar, och banker 

världen om hängdes ut som vetgiriga skurkar. SEB framstod då som medvetna om 

allvaret i krisen och välvilliga att samarbeta mot en lösning av den finansiella oro som 

drabbat hela världen. SEB med Annika Falkengren i spetsen klättrade genom sitt 

uttalande enkelt ett par steg upp på förtroendetrappan. 

Vad som framgick vid presskonferensen var att styrelsen valt att ändra om lönesystemet. 

I det nya lönesystemet togs visserligen den rörliga lönedelen bort men samtidigt valde 

man att höja den fasta lönedelen. Detta sa man vid tillfället ingenting om, men när 

beslutet att höja de fasta lönerna uppdagades fick nyheten mycket massmedialt utrymme. 

Tiden efter avslöjandet kantades av stark kritik från alla tänkbara håll, SEB kom aldrig 

med någon bra förklaring utan försökte istället slingra sig och stå fast vid sitt, för 

allmänheten, obegripliga beslut.   

Detta var startskottet på SEBs förtroendekris, en kris de till stor del genom oförklarbara 

beslut och dålig kommunikation själva bidrog till att skapa. Den 13 mars backade SEB i 

beslutet om att höja de fasta lönerna och bad samtidigt om ursäkt. 

Den 16 Mars 2009 kom en Sifo-undersökning som visade att 63 procent av SEBs kunder 

fått sämre förtroende för sin bank.  Siffrorna ger oss en bild av att förtroendet för SEB 

sjönk.  

 
2. SYFTE 

Denna studie ska konkretisera vilka kriskommunikativa och retoriska strategier som kan 

skapa eller rasera förtroendet för en organisation. Analysen av den kommunikativa 

praktiken i detta fall skall bidra till att underbygga de teoretiska resonemang tidigare 

forskning bidragit med.  

Syftet med uppsatsen är således att redogöra för SEBs kommunikation i tidningsmedier 

under utvald period samt att diskutera och utvärdera varför deras kommunikativa praktik 

kan ha lett dem in i en förtroendekris. Härnäst bryts syftet upp och konkretiseras i 

frågeställningar.  

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vilken kommunikativ praktik finner vi i mediebilden av SEBs externa kommunikation? 

Varför bidrog den externa kommunikationen till SEBs förtroendekris?  
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Denna studie utgår från hypotesen att SEBs kommunikativa praktik inte alls 

överrensstämmer med kriskommunikativa och retoriska teorier om hur man på bästa sätt 

kommunicerar under en kris, vilket i sin tur innebär att de själva bär stor del av den skuld 

till varför de hamnade i förtroendekris under våren 2009.   

 

4. METOD 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för och diskutera vilka metodologiska 

tillvägagångssätt vi valt för att besvara vår forskningsfråga. Vi inleder med att på ett 

allmänt plan redogöra för vad som kännetecknar det tolkande perspektivet. Vidare 

redogör vi för textuell analys och den retoriska analysen som ansats i vårt 

metodresonemang.  

Vi kommer i vår analys av SEBs kommunikation tillämpa det tolkande 

forskningsperspektivet. Här följer därför en beskrivning av vad som kännetecknar detta 

perspektiv samt vad som skiljer det från det traditionella sättet att uppfatta händelser. 

När man väljer perspektiv så utgår man ifrån hur man som forskare väljer att uppfatta 

verkligheten, ontologi. Samt vilken teknik man använder sig av för att bilda sig kunskap 

om hur verkligheten ser ut, epistemologi.  

Forskningen dominerades fram till 1980- talet av det klassiska, rationella perspektivet. 

Ontologin visar att verkligheten existerar utan inblandning av individen. Genom att 

kartlägga och mäta olika variabler utifrån kvantitativa metoder skapas kunskap om 

verkligheten.  

Sedan 1980-talet har tillämpningen av det tolkande perspektivet ökat. Den främsta 

skillnaden mellan detta och det tidigare nämnda klassiska perspektivet är synen på 

verkligheten. När det klassiska perspektivet utgår från att människors inblandning är 

oväsentlig menar anhängare av det tolkande, socialt konstruerade perspektivet, att det är 

människors subjektiva erfarenheter som skapar verkligheten.  

Man utgår ifrån att verkligheten ständigt utvecklas av människorna som lever i den. För 

att bilda sig kunskap om hur verkligheten ser ut inom detta meningsskapande perspektiv 

är en kvalitativ ansats att föredra.  

Här ligger vikten i stället i att tolka människor som olika individer med olika syften och 

mål och utifrån det bilda sig en förståelse för hur verkligheten ser ut. Målet med 

meningsskapande studier är att visa hur verkligheten konstrueras utifrån samtal, ritualer 

och andra typer av aktivitet (Heide, Johansson, Simonsson. 2005). 
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Vi kommer längre fram, i vår analys, tolka de uttalanden som SEB gjorde samt de olika 

steg som företaget tog under krisens förlopp och utifrån det bilda oss en uppfattning om 

hur förtroendekrisen uppkom och bearbetades.   

 

4.1 VÅR METODOLOGISKA ANSATS 
För att förstå innebörd och samband i en text använder vi oss av en textanalytisk metod. 

Textanalys är en övergripande beteckning och innefattar många olika teoritraditioner, till 

exempel semiotik, narratologi, hermeneutik, diskursteori och retorik.  

De olika teorierna har sin egen historia samt egna begrepp. Det som sammanlänkar dem 

är att de alla bygger på användandet av ett kvalitativt tillvägagångsätt för att tolka och 

förstå texten. Medieforskaren Roger Silverstone menar att det är kunskap om texterna 

som analyseras, dess innehåll och uttryck, inte hur texterna tas emot av eller påverkar 

läsaren. Vidare måste det finnas ett syfte kring varför forskaren använder sig av 

textanalytisk metod.  Forskaren måste fråga sig själv vad det är med just denna text som 

är intressant och varför den ska analyseras. Utgångspunkt för användandet av textanalys 

ska av stor vikt grunda sig i ett intresse från forskarens sida att vilja förstå något i den 

valda texten. Att texten ingår i en vidare kontext och inte enbart ska tolkas utifrån 

placering och layout är viktigt för tolkandet av texten. Att bilda sig en uppfattning av dess 

sammanhang innefattar redogörelse för var och när den producerades samt sociala och 

kulturella aspekter. När texten analyseras är det viktigt med en tydlig beskrivning av 

innehåll. I en berättande text är karaktärer, konflikter samt händelseförlopp viktiga 

element som bör uttryckas.  Beskrivningen ska vara tydligt förankrad i frågeställning, 

teoretiska begrepp och perspektiv. Tilltal i texten visar på hur medietexter talar till oss. 

Man kan som tidigare nämnts inte analysera individers mottagande av texterna men man 

kan däremot utifrån tilltalsform analysera till vem eller vilka texten ämnar rikta sig 

(Östbye, Knapskog, Helland & Larsen. 2004).  

Enligt metodlitteraturen bör frågeställningen avgöra vilken metod man väljer. Frågan vi 

ställs inför blir i vårt fall vilken metod som lämpar sig bäst för att undersöka SEBs 

kommunikation/uttalanden i dagspress under vald period. Vår bedömning är att en 

textuell och retorisk analys av texten förser oss med verktyg och begrepp vi behöver för 

att kunna konkretisera delar och helheten i SEBs kommunikation. Vi har därför valt att 

även tillämpa retorikens metodologiska angreppssätt. Tyngdpunkten i vår textanalys 

ligger på SEBs kriskommunikation men vi har alltså även tagit retoriska faktorer i 

kommunikationen i beaktning för att besvara vår frågeställning.  
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I retorikanalys använder man ett helhetsperspektiv. Man studerar dels isolerade delar i 

kommunikationsprocessen, samtidigt som man relaterar delarna till helheten. Den 

retoriska situationen är i det här fallet utgångspunkten för analysen. Uttalanden görs alltid 

i ett sammanhang, de är situationsbundna, därför är det viktigt att inte bara titta 

på enskilda yttranden i sig utan även i vilket sammanhang de sagts.  

Karlberg och Mral (1998) skriver att retoriken som vetenskap och analysverktyg inte bara 

är empirisk och deskriptiv utan även tolkande och i viss mån värderande. I 

retorikanalysen bedöms texter utifrån innehåll, avsikt och möjlig effekt. Retorik som 

vetenskap vill inte bara konstatera textens uppbyggnad utan frågar också kritiskt efter hur 

bra eller dåligt den fungerar. Inom retoriken finns en mängd olika begrepp och 

indelningar som man kan kategorisera texter och uttalanden i, mer om det redogör vi för i 

teorikapitlet. Retorikanalysen är en hermeneutiskt tolkande ansats. Liksom 

hermeneutiken intresserar sig retorikanalysen för hela kommunikationsprocessen.   

Både innan och under analysen skapas en förförståelse för texten. Förförståelsen utgör 

sedan utgångspunkten för en ny analys av texten som då kan betraktas i nytt ljus. 

Så fortsätter man sin analys till dess att man nått en mättningspunkt och anser sig fått 

grepp om textens betydelse. Det är denna tolkande process som kallas den hermeneutiska 

cirkeln (Karlberg & Mral 1998).  

Vi började med att läsa igenom de utvalda artiklarna och analyserade sedan materialet i 

delar och som helhet. Textanalysen av SEBs uttalanden under den aktuella perioden ställs 

mot teorier om kriskommunikation och retorik för att se på vilket sätt organisationens 

handlingar och kommunicerande bidrar till framgång och fall i praktiken.  Analysen av de 

uttalanden som gjorts är såväl deskriptiv som tolkande till sin karaktär.  

 

4.2 MATERIALURVAL - BESKRIVNING AV EMPIRIN 
Nedan följer en beskrivning av det empiriska material som senare kommer att ligga till 

grund för vår analys. Mättnadsprincipen har stått som främsta urvalsprincip för 

textanalysen, då vi sökt efter allt material som kunnat ge oss en så god bild som möjligt 

av händelseförloppet i dagspress. Detta har huvudsakligen inneburit att de aspekter runt 

vilka analysen kretsar är de som subjektivt tolkats som de mest framträdande och 

relevanta i materialet. Vi har scannat av artiklar från Ekot, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, E24, Dagens Industri, Expressen och Rapports texter på webben som täcker 

perioden för SEBs förtroendekris.  
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I de dryga 50-talet artiklar vi fann relevanta på området återfanns tyvärr nästan identiska 

texter och återkommande citat som förmodligen beror på den intermedialitet som råder. 

Som en följd av detta reducerades de antal artiklar vi valde att analysera till 18 st, 

publicerade av de källor vi nämner ovan. Vi valde bort de artiklar som var upprepande i 

sin karaktär och de som delvis eller helt saknade uttalanden och citat från SEBs ledning. 

Urvalet har vi gjort utifrån tanken att skapa en så nyanserad bild som möjligt av 

händelseförloppet. Utifrån den grundtanken har vi valt ut de antal artiklar som vi tycker 

varit representativa för att skildra den mediala bilden av krisen. 

4.3 METODKRITIK 
Eftersom all typ av litteraturstudier, så även textanalys av tidningsartiklar, utgör så kallad 

sekundärdata är det av största vikt att vara medveten om dess brister. Då informationen är 

framtagen för ett annat syfte än pågående studie kan materialet i sig vara vinklat samt 

sakna täckning för vissa delar som vi ämnar analysera. En fördel med att analysera redan 

producerat material är att vi på kort tid har lyckats skapa oss en bred uppfattning av 

händelseförloppet vilket kommer att hjälpa oss att urskilja samt tolka olika steg i SEBs 

kriskommunikation (Björklund & Paulsson 2003).   

Bristen på citat och återkommande uttalanden i de artiklar som vi valt att studera har 

tyvärr gett oss ett ganska smalt underlag gällande SEBs kommunikation. I en uppsats av 

denna storlek är bristen på tid och utrymme en begränsande faktor och vi kommer därför 

att föreslå vidare forskningsmöjligheter i uppsatsens slutdiskussion.  

 

5. TEORI 
I följande kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi valt för vår studie. 

Teorier om kriskommunikation, förtroendekris, retorik och trovärdighet ligger nära till 

hands för vårt ändamål. Utöver det så har vi valt att kort förklara teorier om 

mediestrategier, medielogik och mediernas makt.  

 

5.1 KRISKOMMUNIKATION 
Kriskommunikation innebär och innefattar vikten av kommunikation i krislägen. 

Definitionen av kommunikation är att de deltagande parterna skall nå ömsesidig 

förståelse. Ordet kris härstammar från grekiskans krisis och betyder prövning eller 

avgörande. Det finns en mängd begrepp som används för att definiera en kris. Dessa är 

bland annat olycka, katastrof, extrem händelse eller allvarlig samhällsstörning.  
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Vissa forskare använder begreppet kris för att beskriva vad som händer när en 

organisation inte hanterar en händelse på ett tillfredsställande sätt. Kriser kännetecknas av 

att de inträffar plötsligt, resulterar i stress och obehag och ställer krav på snabb respons. 

Händelser som utmanar grundläggande värderingar och innehåller hot och ovisshet utgör 

en kris för de drabbade. De flesta kriser inträffar lokalt eller regionalt och 

uppmärksammas inte utanför det berörda området. Om andelen kriser har ökat de senaste 

åren vet man inte. Vad man däremot kan se är att uppmärksamheten kring krisartade 

händelser har ökat. Detta delvis på grund av mediernas bevakning i ämnet (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009).  

Falkheimer, Heide och Larsson (2009) definierar en organisationskris;  

”Kris är det när massmedierna knackar på din dörr och du önskade att de inte gjorde det. 

Kris är det när de anställda inte vill att deras vänner och släktingar ska veta vid vilket 

företag de arbetar samtidigt som de hoppas att ett annat företag letar efter personer med 

just deras kompetens. Kris är det när kunder letar efter en bättre och säkrare produkt hos 

konkurrenterna. Kris existerar när börsmäklare försöker sälja företagets aktier i hopp 

om att bli av med dem innan botten är nådd. Kris är det när aktieägarna kallar samman 

till bolagsstämma för att juridiskt försöka straffa ledningen”  

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009 s.15-16). 

Kriskommunikation tillhör public relations, ett forskningsfält som har ökat de senaste tio 

åren. Inom fältet kan man urskilja två perspektiv, det traditionella och det senmoderna. 

Den internationella forskningen har fokuserat på hur medborgarna uppfattar kriser, hur de 

har tagit till sig informationen kring krisen, mediernas roll och dess innehåll samt vilka 

källor som har använts vid rapportering. Den övervägande delen av forskningen har 

behandlat tiden efter krisen, vilken ofta är negativ då den är defensiv. För att få större 

förståelse och en mer optimistisk inställning menar vissa forskare att fokus bör riktas mot 

issues management och relationsskapande. Något som saknas i Sverige är forskning som 

kopplar samman samhällsperspektiv med organisationsperspektiv då merparten av den 

svenska forskningen utgörs av fallstudier. Något som kan förklaras med att finansiärerna 

av projekten har styrt forskarna till att utvärdera händelser snarare än utveckla nya 

teorier.  Det traditionella perspektivet kännetecknas av att verkligheten är objektiv och 

går att mäta. Därav bygger mestadels av forskningen på kvantitativa undersökningar och 

kartläggning. Den senare forskningen, som också vi anammar, bygger på en 

socialkonstruktionistisk uppfattning av världen där människors tolkningar av händelser är 

av störst vikt.  
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För att förstå hur individer tänker och påverkas av olika händelser och situationer utgår 

man ifrån att allt som existerar är socialt konstruerade uppfattningar om verkligheten 

(Falkheimer, Heide & Larsson. 2009).   

Kriser kan delas in i olika karaktärer så som social kris, naturkris eller ekonomisk kris. En 

indelning kan även göras utifrån krisens förlopp. Här benämnar man kriser utifrån hur 

snabbt de inträffar och försvinner samt dess följder. The fast burning kännetecknas av att 

händelsen inträffar samt avslutas snabbt, exempelvis tågolyckor. The cathartic har en 

långsam framväxt men när den väl har inträffat så avslutas den snabbt, bedrägerier som 

pågått länge i en organisation och som leder till konkurs är ett exempel.  

Kriser som kännetecknas the slow- burning är till exempel översvämningar som sakta 

inträffar och långsamt bleknar bort. Den fjärde kategorin benämns the long shadow crisis 

och inträffar snabbt men skapar fortsatta problem. I grund och botten genomgår krisen tre 

faser; före- under och efter krisen. Eftersom dessa faser enbart ses som en teoretisk 

modell är det av största vikt att komma ihåg att kriser ofta sker snabbt och att de olika 

faserna därav överlappar varandra (Falkheimer, Heide & Larsson 2009).   

Genom att skaffa sig beredskap för att kriser inträffar, för de gör de på ett eller annat sätt, 

kan man skydda företaget och dess kommersiella värden. Första steget är att identifiera 

de hot och risker som finns och utifrån det bygger man sedan upp en beredskap för värst 

tänkbara scenario. När en kris uppstår måste den hanteras på två sätt parallellt. Dels 

måste fokus ligga på själva händelsen i sig. Här är det viktigt att minska på risker och hot 

och ta hand om de drabbade. Det andra som måste hanteras är bilden av företaget som 

uppstår vid krisen (Skoglund, T. 2002).  

I boken Kriskommunikation (2009) tas liknande resonemang upp. Även här läggs vikt vid 

den förebyggande kommunikationen, så kallad proaktiv kommunikation. Till denna 

kategori räknas issues managemnet som behandlar tvistefrågor och värderingar för att 

lösa konflikter med intressenter innan krisen är ett faktum. Förutom att hålla koll på 

omgivningen innefattar issues managemnet även dialog. Denna del kan likställas med 

olika typer av PR-modeller som fokuserar på att antingen genom envägskommunikation, 

proaktivt, vinna publikens förtroende med hjälp av makt eller genom 

tvåvägskommunikation, interaktivt, skapa hållbara relationer och återkoppling.  

Riskkommunikation fokuserar på information som kan vara till nytta för konsumenter, 

exempelvis sådant som rör produkter och tekniker.  
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För de ansvariga i organisationen och den kommunikationsansvariga gäller det att i ett 

tidigt stadium ge tydlig och konkret information av händelsen, definiera situationen, kalla 

till presskonferens, låta chefer och ledare uttala sitt deltagande samt tala om hur krisen 

ska hanteras. Ofta utelämnas negativ information på grund av rädsla för följder. Detta 

straffar sig ofta hårt då journalister har en förmåga att ana det som döljs. Däremot ska 

man i kommunikationen avstå från alla typer av spekulationer och istället bidra med 

kontinuerlig uppdaterad information kring krisens utveckling.  

 

5.2 FÖRTROENDEKRIS 
En vanlig definition är en fysisk eller ekonomisk kris som inte hanterats på ett kompetent 

sätt. Långt ifrån alla kriser är förtroendekriser, det är hanteringen av krisen som avgör om 

krisen utvecklar sig till en förtroendekris.  

När många intressenter förlorat förtroende för en organisation föreligger en 

förtroendekris, förtroendeförlust är på så vis en nödvändig förutsättning för att en 

förtroendekris ska uppstå. 

Till skillnad från en fysisk kris är förtroendekris en mer subjektiv företeelse som bestäms 

av organisationens målgrupper och som vanligen proklameras av media på ledarsidor och 

i debattartiklar (Palm & Falkheimer 2005) 

I organisationer förebyggs förtroendekriser genom tekniska och administrativa insatser, 

kommunikativa insatser ska ses som komplement och inte alternativ till operativa 

insatser. För att minska förtroendeförluster och förbygga förtroendekriser kan 

organisationer tillämpa kommunikativa praktiker. Genom att t ex kommunicera ut 

operativa åtgärder påverkas kompetensförtroendekapitalet i positiv riktning. Åtgärderna 

kan ses som tecken på ansvarskänsla, empati, beslutsamhet mm. och har förutom en reell 

också en symbolisk betydelse. Motiven till åtgärderna i sig behöver inte nödvändigtvis 

vara de samma som en organisation kommunicerar.  

Genom att allmänheten får kännedom om organisationens operativa åtgärder kan i bästa 

fall allmänhetens respekt för organisationen öka (Palm & Falkheimer 2005).  

Som Sara Dalfeldt (2005) beskriver så kan i stort sett allting runt omkring oss fungera 

som symboler och människor tolkar in långt mer än verbal kommunikation från sändaren. 

Det innebär att organisationer oavsett om de vill eller inte kommunicerar något till 

berörda intressenter genom sitt operativa agerande. Sara Dalfeldt (2005) skriver vidare 

att; ”handlingar och händelser ofta säger mer än ord” 
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 I lägen där organisationens förtroende står på spel kan man urskilja olika typer av 

strategier kring hur man kommunicerar med omvärlden. Den första strategin är att 

förneka händelsen.   Påföljden blir ofta att sanningen till slut kommer fram, vilket leder 

till en större kris. Ett annat sätt att hantera krisen är att skylla den på någon annan. Olika 

typer av bortförklaringar tillämpas ofta., till exempel att händelsen var en olycka eller att 

man hade goda avsikter med agerandet. Man talar här om händelser på andra platser som 

har varit värre samt utlovar ersättning till de drabbade. Om man säger sig vilja hindra 

återfall och talar om planer för att utreda det som har gått fel använder man sig av en 

strategi av tillrättaläggande.  Till sist kan man urskilja strategin att be om ursäkt och ta på 

sig ansvaret, ”att göra en pudel” (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Uttrycket att göra 

en pudel är en fras som förklarar den kommunikationsstrategin som innebär att 

organisationen i kris tar på sig hela skulden och ber om ursäkt (Palm & Falkheimer 

2005). 

5.3 RETORIK 
Det finns enligt Karlberg och Mral (1998) många olika definitioner på retorik, men en 

generell övergripande definition de nämner är ”alla de sätt som människor använder för 

att påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av symboler” 

      (Karlberg och Mral. 1998, s. 10) 

 

Hedqvist (2002) citerar Aristoteles definition av retorik ”konsten att vad det än gäller 

finna det som är bäst lämpat att övertyga”   (Hedqvist. 2002, s. 9) 

 

Det handlar alltså om att genom en medveten kommunikation lyckas få någon att tro på 

det man säger, och i bästa fall få lyssnaren att agera i den riktning dit talaren vill.  

 

5.3.1 KONTEXTEN - DEN RETORISKA SITUATIONEN 
Retorik avser inte bara konkreta yttranden. Bakgrunden, situationen och sammanhanget 

är helheten som yttrandet sätts i förhållande till. För att kunna säga något om yttrandet i 

sig måste man sätta det i rådande kontext. Kairos är ett retoriskt begrepp som tydligt 

illustrerar tanken med retorikens situationsbundenhet och innebörden handlar om timing, 

hur talaren bedömt och planerat framträdandet så att orden passar till situationen.  
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Alla tal och uttalanden framförs i förhållande till andra och det är därför lämpligt att ta 

reda på vilken genre just den texten som ska analyseras tillhör, andra variablar man bör 

titta på är även till vilka sammanhang texten tillhör. Varje retorisk situation och text styrs 

i någon mån av både oskrivna och uttalade regler, antalet regler och deras karaktär beror 

på situationen och publiken. Talaren måste anpassa sitt uttryckssätt till målgruppen och 

det är publiken själv som bestämmer vad som är lämpligt och sätter ramarna, om det 

dessutom finns flera målgrupper blir uppdraget än svårare. Frågor kring publikens 

förförståelse och inställning är således ytterst centrala (Karlberg & Mral 1998).  

 

5.3.2 RETORISKA BEGREPP 
I den retoriska traditionen förekommer tre grundbegrepp: etos, logos och patos. Samtliga 

är viktiga delar för en talare att ta hänsyn till när det gäller att övertyga en åhörare. Etos 

har att göra med vem som säger något, dvs. den uppfattning lyssnaren har av talarens 

personlighet. Mottagarens uppfattning påverkar benägenheten att vilja lyssna och att tro 

på det som talaren påstår (Hedqvist, R. 2002).  Talarens trovärdighet och karaktär är 

mycket viktig, det hjälper inte att komma med trovärdiga argument om man som talare 

inte verkar pålitlig.  

I dagens informationssamhälle kan vi omöjligt kontrollera sanningen i alla de nyheter vi 

tar del av och därför försöker vi istället bedömma huruvida källan är tillförlitlig eller inte. 

Talarens karaktär kan förhöja trovärdigheten i budskapet och framhäva poäng i textens 

syfte, att talaren hänvisar till sin egen auktoritet för att ge tyngd åt budskapet är därför 

inte ovanligt. Att skapa en “vi-känsla” med publiken är en annan metod för att skapa 

förtroende, det gör talaren lättast genom att uttrycka att hon delar publikens intressen 

eller värderingar till exempel (Karlberg & Mral. 1998).  

Logos handlar om vad som sägs, om det verkar vara sant, bevisbart, logiskt 

sammanhängande (Hedqvist, R. 2002). Genom fakta eller logisk bevisföring vädjar 

talaren till åhörarens förnuft, för att detta ska få positiv genomslagskraft bör logos-

argumenten ligga i linje med åhörarnas förkunskaper och intressen. (Karlberg & Mral. 

1998)  

Den tredje faktorn, patos, handlar mest om hur något sägs. Det är här fråga om 

känsloupplevelsen i kommunikationsögonblicket. Om logos handlar om förnuft och 

hjärna, handlar patos om känsla och hjärta. (Hedqvist. 2002).  
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“Pathos handlar om känslor, både talarens egna och publikens. Beroende på syfte kan 

talaren vilja väcka upprördhet, engagemang, medlidande, hopp, förtvivlan, längtan och 

så vidare” (Karlberg & Mral. 1998, s. 34). 

Ethos, logos och pathos utgör grunden för argumentation, en kombination av dessa 

byggstenar är vanligt, men något av dem kan också dominera (Karlberg & Mral 1998).  

 

5.3.3 RETORISKA PROBLEM 
”Retoriska problem är de invändningar mot budskapet som talaren är medveten om och 

söker bemöta med språkliga medel” (Karlberg & Mral. 1998 s. 25). 

Publikens sammansättning tillsammans med situationens tvingande omständigheter i 

form av oskrivna regler och tidsramar utgör det retoriska problemet och är utgångspunkt 

för val av övertygande medel, argument och stil (Karlberg & Mral. 1998). 

 

5.3.4 TROVÄRDIGHET OCH FÖRTROENDE 
Palm och Falkheimer (2005) pekar på ett tydligt samband mellan förtroende, det som 

retoriken kallar ethos, och kommunikation, då förtroende produceras, reproduceras och 

reduceras via kommunikation. Trovärdighet är närbesläktat med förtroendebegreppet och 

är en viktig del för att tillit och förtroende ska uppnås. Trovärdigheten hos en sändare 

avgörs av flera faktorer man inte själv kan påverka särskilt mycket som t ex tolkarens 

förförståelse och kunskap, men även förmågan att kommunicera retoriskt, vilken man 

faktiskt själv kan träna upp (Palm & Falkheimer. 2005). 

I sin beskrivning av trovärdighetens betydelse citerar Palm och Falkheimer (2005) 

Nordlund (1994) ”en grundläggande aspekt av kriskommunikation är sändarens 

trovärdighet. Utan denna skapas inget förtroende och ingen tillit i mottagarleden (…) 

Faktorer som kan föranleda ett minskat förtroende är bland annat motstridiga budskap 

och en verklig eller upplevd inkompetens från myndighetens eller organisationens sida”   

    (Nordlund. 1994 se Palm & Falkheimer. 2005, s. 14) 
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5.4 MEDIER 
5.4.1 MEDIESTRATEGI I DEN AKUTA FASEN 

Företag recenseras idag konstant av medierna och är ständigt utsatta för granskning av 

både journalister och privatpersoner. Thomas Skoglund (2002) menar att det är viktigt att 

komma ihåg att det inte är medierna som skapar krisen utan företaget själva. Mediebilden 

av krisen kan däremot förvärra följderna av företagets agerande. Av denna anledning så 

är det av stor vikt att företag och organisationer arbetar i förebyggande syfte för att 

förhindra att kriser uppstår. 

Jesper Falkheimer (2007) skriver i Retorikmagasinet:  

”Under den akuta fasen brukar medierna publicera det mesta som pumpas ut från 

berörda aktörer. Men ganska snart återgår journalistiken till sin normala logik och 

jakten på konflikter och syndabockar inleds. En möjlig konsekvens, särskilt om en berörd 

aktör redan innan den fysiska krisen har klent med förtroendekapital i sin ryggsäck, är 

att granskningen leder till en förtroendekris. Denna moraliska kris växer fram gradvis 

och konstrueras dels av medierna, dels av de enskilda aktörernas retorik och 

kommunikationsinsatser.”   (Retorikmagasinet 2007 årgång 9, s. 20-25.) 

Vad som tydligt framgår i resonemanget ovan är den fördel det innebär att under den 

akuta fasen under en kris gå ut tidigt med information i media för att på så sätt förmedla 

sin bild av verkligheten. Det framgår vidare att både medierna genom sin vinkling och 

organisationen genom sin kommunikation är delaktiga i att konstruera krisen.  

 

5.4.2 MEDIELOGIK 
Det går naturligtvis inte att bortse från mediernas roll i skapandet av förtroendekriser. 

Även om denna studie, åtminstone i analysdelen endast marginellt berör den 

problematiken är det av vikt att ha kunskap om samt att poängtera detta.  

Det är via medierna som allmänheten skapar sig en bild av vad som har hänt och dagens 

medielogik premierar polarisering och personifiering framför komplexitet.  Starka 

konflikter, gärna mellan starka personligheter med olika egenskaper får massmedialt 

utrymme eftersom det underlättar det journalistiska berättandet. Nyansrikedom och 

ämnen som medierna behandlar är enligt dagordningsteorin de ämnen som människor 

tenderar uppmärksamma. Vanligt är också att medier förstärker tidigare attityder eller 

skapar nya i enlighet med vinkelns riktning. (Palm & Falkheimer. 2005) 
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Palm och Falkheimer (2005) menar vidare att en hög grad av fokusering på skuldfrågan i 

media ökar sannolikheten för att ” den fysiska krisen utvecklas till en förtroendekris” .  

 

5.4.3 MEDIERNAS MAKT 
I dagens samhälle är medborgarna inte längre passiva åskadare och offer för 

massmediernas texter som tidigare forskning har visat. Forskare av idag är snarare av 

åsikten att publiken ger medietexter mening genom att tolka dem. Till detta hör att det 

som medierna sätter högst upp på sin agenda påverkar medborgarnas uppfattningar och 

åsikter. Studier har visat att det som medierna prioriterar ofta stämmer överens med 

medborgarnas bedömningar (Lidskog, Nohrstedt & Warg. 2000). 

 

6. ANALYS 
I följande kapitel redogör vi för studiens analys. Vi har valt att presentera analysen i 

kronologisk ordning av händelseförloppet och avslutningsvis diskutera helheten av SEBs 

kommunikation.  

 

6.1 EN HANDLING RÄTT I TIDEN 
När SEB i samband med sitt bokslut den 5 februari bekräftade att ledningen och VD 

Annika Falkengren kommer att avstå från sin bonus för 2008 öppnades dörren för SEB 

att få möjlighet att i någon form delta i det statliga bankgarantiprogrammet, som 

regeringskansliet var i full gång att förbereda. Bankgarantiprogrammet var en åtgärd för 

att stabilisera den ekonomiska situationen under den rådande finanskrisen. Och att 

stabilisera ekonomin var då något som troligen låg i allas intresse.  

Under samma presskonferens framkom även att SEB ville stärka sin kapitalbas med 19,5 

miljarder kronor genom en nyemission och inställd utdelning. Dessa handlingar 

understryker den allvarliga situation finansvärlden befann sig i och signalerade att banken 

nu vidtog operativa åtgärder för att säkra ekonomin. 

Beslutet att avstå från bonus kommunicerades under den rådande finanskrisen då heta 

diskussioner kring både bonusar och riskbenägna banker fördes i media nästan dagligen. 

Bankers riskbenägna beteende världen över sades vara orsak till den finasiella bubbla 

som sprack hösten 2008.  

I den kontexten framstod SEB som både förnuftiga och förstående i sitt agerande.  
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Beslutet i sig och hur det kommunicerades den dagen togs emot positivt och kan i den 

stund ha förstärkt bankens ethos. Genom att kommunicera ut operativa åtgärder kan som i 

detta fall förtroendekapitalet påverkas i positiv riktning.  

Den operativa åtgärden kan ses som tecken på ansvarskänsla, empati och beslutsamhet 

och har förutom en reell, också en symbolisk betydelse. 

Att en storbank i Sverige valde att avstå från bonusar var en handling som under den 

perioden, när misstron mot bankerna ökade, fick SEB att framstå som lösningsfokuserade 

och pålitliga, en bank som tar beslut i rätt riktning i förhållande till världskonjunkturen. 

Beslutet är ett bra exempel på det som Palm och Falkheimer (2005) beskriver som 

symbolisk kommunikation som kan inge hopp och förtroende.  

 

6.2 FÖRTROENDEKAPITALET 
Förtroendet för banker världen över var vid tillfället bristfälligt. I princip alla finansiella 

aktörer hade försatts i en form av gemensam förtroendekris då de tillsammans sades vara 

skyldiga till det ekonomiska kaos världen upplevde. Men situationen var lite annorlunda i 

Sverige. Storbankerna i Sverige hade överlevt bankkrisen i början av 1990-talet 

förhållandevis bra och SEB hade sedan tidigare imagen av en trygg och stabil bank. 

Många länder använde sig av ”Sverige-modellen” som ett gott exempel i diskussioner på 

hur man löser stora finansiella problem. SEB hade visserligen stora problem med finanser 

utomlands men gjorde hyffsade resultat på hemmaplan. Förtroendet som kunderna hade 

för SEB kan vi egentligen inte säga något om, men historiskt så bär bankerna i Sverige 

med sig ett hyffsat stort förtroendekapital även om många hyser ett stort förakt mot 

kapitalismen. Få svenskar saknar helt avtal med det svenska banksystemet, vilket ändå 

kan tolkas som att merparten ändå har någon form av tilltro till att bankerna i Sverige gör 

det dom ska.  

Bankens trovärdighet, och omvärldens förtroende för dem, produceras, reproduceras och 

reduceras via kommunikation. Det som banken väljer att kommunicera verbalt och med 

handlingar ligger till grund för hur väl tillit och förtroende uppnås eller raseras. Altså bär 

de till stor del själva ansvaret för hur omvärlden uppfattar organisationen.  
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6.3 RETORIKEN INLEDNINGSVIS 
Citaten nedan är från presskonferensen då Annika Falkengren meddelande att hon avstår 

från sin bonus (E24 2009-02-05). 

“Jag har helt avstått från min rörliga lönedel för 2008. Det har blivit alldeles för mycket 

fokus på min rörliga ersättning och det tycker jag är tråkigt”.  

“Det var det tredje bästa resultatet i bankens historia så jag antar att det hade blivit en 

del rörligt. Men nu har jag meddelat styrelsen att jag inte vill ha det för 2008”. 

Hon tillägger att hela ersättningsmodellen för bankens ledning nu har förändrats: 

“I fortsättningen kommer vi inte att ha några rörliga ersättningar för den verkställande 

ledningen i SEB”. 

I Svenska Dagbladet (2009-02-05) citeras Annika Falkengren från presskonferensen i 

fråga om begränsningarna för bonusar och ersättningar som satts som regler för att delta i 

det statliga garantiprogrammet: 

“Det är inte en issue (fråga) på den här banken” 

Detta beslut är en symbolisk handling som kändes logisk när världen upplevde en svår 

finansiell kris, från alla håll efterfrågades handlngar I “rätt” riktning. Logosdelen I hennes 

uttalande kan i detta fall ha stärkt Annikas och SEBs ethos. Logiska förklaringar och 

lösningar inger trygghet och visar på gott omdöme från talarens sida, något som 

förstärker dennes trovärdighet. 

Hon påtalar att hon går miste om en stor ersättning men väljer ändå att avstå, hon väljer 

något sämre för sig själv för att alla ska få det bättre i längden. I den här typen av pathos-

argumentation visar enligt Karlberg och Mral (1998) sändaren känsla och hjärta. Citatet 

ovan, kan ha spätt på känslan av att SEB och dess ledning var i farten med att göra något 

bra för alla. Genom att kommunicera ut den operativa åtgärden offentligt, påverkades 

SEBs förtroendekapital i positiv riktning. Genom symbolisk kommunikation framstod 

SEB som om de verkade i samspel med den allmäna oponionen under perioden, och gick 

i spetsen för en förändring i ”rätt” riktning. 

SEBs retoriska problem var vid det här laget att de höjde de fasta lönerna, vilket de borde 

kommunicerat direkt för att undvika spekulation och skandaler, men istället för att gå ut 

med en logisk förklaring och bemöta den eventuella kritik som skulle kunna yttrats i 

fallet så valde de att bara dela med sig av det positiva. Den strategin straffar sig i längden, 

ingen vill känna sig lurad. 
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6.4 NÄR HELA SANNINGEN KOM FRAM  

Den 10 mars framkom det i Rapport att miljonlöner ersatte den bonus som SEBs ledning 

valt att avstå. När detta uppdagades riktades kraftig kritik mot SEBs hantering i detta 

ärende från alla tänkbara håll. Kritiken kom från såväl investerare, kunder, personal och 

regering och omfattade dels beslutet om höjda löner men även kommunikativa aspekter 

och bankens förtroende. Även om det vid denna tidpunkt inte fanns någon specifik 

intressent som var drivande i frågon så fanns det ett allmänintresse i frågan och därför 

placerade sig frågan högt på medieagendan. Som Lidskog, Nohrstedt och Warg (2000) 

skriver bestämmer inte medier hur vi ska tänka men de har ändå makten över vad som 

publiceras, vilket i slutändan blir det allmänheten tenderar att uppmärksamma. Eftersom 

en hög grad av fokusering på skuldfrågan i media ökar sannolikheten att krisen utvecklas 

till förtroendekris var det i detta fall näst intill oundvikligt. 

Svenska Dagbladet rapporterade att Annika Falkengrens lön höjs med 28% från 7 till 9 

miljoner. De övriga 8 direktörerna i ledningen får en löneökning med 10-25%.  

Visst avstod SEBs ledning från sina bonusar, men vad som inte framgick vid 

presskonferensen den 5 februari var att det nya lönesystemet innefattade en rejäl höjning 

av de fasta lönerna. Att SEB inte var tydliga med detta i sin kommunikation från början 

fick snabbt deras trovärdighet eller ethos att sjunka i detta läge. Eftersom SEB 

utelämnade negativ information från början blev straffet desto hårdare när sanningen väl 

kom fram.  

Det lät ädelt när Annika Falkengren i början av februari berättade att hon och andra i 

ledningen avstår från rörliga lönedelar trots att 2008 varit det tredje bästa året i bankens 

historia. En dryg månad senare var vanäran total. 

Den bästa strategin i den här situationen hade varit att i ett tidigt stadie ge tydlig och 

konkret information av händelsen, definiera situationen, kalla till presskonferens, låta 

chefer och ledare uttala sitt deltagande samt tala om hur krisen ska hanteras. De borde 

enligt Falkheimers (2007) resonemang snabbt och tydligt kommunicerat sin version av 

händelsen till media eftersom medier till en början publicerar det mesta som 

kommuniceras från berörda aktörer.  

Så blev dock inte fallet, medier och allmänheten fick gott om tid att spekulera kring 

händelsen och först när jakten på syndabock i fallet inletts väljer SEB att på fråga 

kommentera händelsen. Denna avvaktan bidrar enligt Palm och Falkheimer (2005) till att 

förvärra förtroendekrisen. 
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6.5 EXTERN KOMMUNIKATION I FÖRSVARSTÄLLNING 
De höjda lönerna upprörde både Statsminister Fredrik Reinfeldt och S-ledaren Mona 

Sahlin som båda menade att valet att höja de fasta ersättningarna var närmast 

provocerande och stötande under den finansielleda situation som rådde, men SEBs 

ordförande Marcus Wallenberg valde istället för att backa att försvara höjningen:  

"Slutsumman blir en sänkning. Vi har försökt anpassa lönesystemet till omvärlden av 

framför allt tre skäl. För det första tycker vi de kortsiktiga rörliga delarna missuppfattats. 

Det andra är diskussionen med regeringen där vi försökt anpassa oss och gå över till mer 

fasta löner. För det tredje kommer man att gå över till mer långsiktiga 

incitamentsprogram" (DI, 2009-03-12) 

I uttalandet ovan i det tredje argumentet säger ordförande för samma organisation som 

tidigare sagt att de frivilligt tar bort sina bonusar nu att de fokuserar på att gå över till mer 

långsiktiga incitamentsprogram. Ett Incitamentsprograms syfte är främst att motivera, 

behålla och belöna kvalificerad personal i företaget, med andra ord ett långsiktigt 

bonusprogram. Genom att använda avancerade ord upprör Wallenberg förmodligen 

mindre känslor hos mottagarna än om han hade uttalat och förklarat att det handlade om 

en väg att hitta ett passande bonussystem. I detta och vid andra tillfällen pekar 

Wallenberg på missförstånd som han varken förklarar eller bemöter och gällande 

diskussionen så var det vid det här laget allmänt känt att regeringens krav för de som ville 

vara med i något av bankgarantiprogrammen var borttag av bonusar samt frysta baslöner.  

Som Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar ställer kriser krav på snabb och saklig 

respons, det är ytterligare en miss från SEBs sida gällande kommunikationen, istället för 

att vara tydliga och förklara logiken eller backa i sitt beslut upplevdes deras 

kommunikation otydlig och svävande. I det läget borde de förstått att människor var 

upprörda och väntade de på journalisternas frågor. Faktorer som kan leda till ett minskat 

förtroende enligt Palm och falkheimer (2005) är bland annat motstridiga budskap och en 

verklig eller upplevd inkompetens från organisationens sida, vilket precis är fallet i SEBs 

kommunikation. Marcus Wallenbergs argumentation är vag, snårig och ologisk vilket inte 

bättrar på situationen, det faktum att han står kvar vid ett, för allmänheten, felaktigt beslut 

gör honom och SEB tacksamma att fortsätta hacka på. Wallenberg uttrycker i detta 

sammanhang ingen pathos, hans argumentation är fokuserad på sitt företag och ingenting 

annat, han bemöter inga motargument logiskt eller visar förståelse för omvärldens kritik.  
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Om retorik handlar om att övertyga så verkar Wallenberg i detta fallet satsat allt på att 

hans trovärdighet och ethos som person från tidigare sammanhang skulle rädda honom 

igenom denna kris, och tysta allmänhetens frågor.  

Som karlberg och Mral (1998) skriver kan talarens karaktär förhöja trovärdigheten i 

budskapet och det upplevs som om Wallenberg omedvetet genom sitt snåriga resonemang 

hänvisar till sin egen auktoritet för att ge tyngd åt budskapet.  

SEBs kommunikationsdirektör Odd Eiken kommenterar frågan om det inte bara är ett sätt 

för banken att ersätta ett begrepp med ett annat genom att avsäga sig bonus samtidigt som 

den fasta lönen höjs. Han menar att det är tal om två helt skilda system som kräver sin 

separata anpassning. Samtidigt så förstår han att människor är upprörda och säger att det 

är viktigt att hålla igen i dessa tider. Inte heller Odd Eiken verkar medveten om timingen 

på det som SEB kommunicerar utan försvarar det beslut som upprört så många utan att 

förklara för allmänheten vad som verkar så logiskt för dem.  

Trots massiv kritik höll de fast vid sitt beslut vilket upprörde samtliga intressenter och 

förtroendeförlusten blev allt mer påtaglig.  Enligt Palm och Falkheimers (2005) 

resonemang är SEB genom sin bristfälliga kommunikation delaktiga i att konstruera 

krisen. Det är hanteringen av krisen som avgör om krisen utvecklar sig till en 

förtroendekris. När många intressenter förlorat förtroende för en organisation föreligger 

som i detta fallet en förtroendekris. 

6.6 SEB BACKAR OCH GÖR EN PUDEL 
Kontexten, sammanhanget och förutsättningarna för SEBs kommunikation var nu helt 

annorlunda. Börskursen hade sjunkit, aktiespararna hade uppmanats att skjuta till kapital 

och samtidigt valde styrelsen att bevilja högre fasta löner åt SEBs nio toppdirektörer.  

Pressen hade ett ordentligt grepp om SEB och mediernas makt bidrog sannolikt till att 

SEB slutligen backade i beslutet om de höjda lönerna. 

DN (2009-03-13) citerar bankens pressmeddelande: 

”Ledningen i SEB har i samförstånd med styrelsen i dag beslutat att avstå från sina 

lönedelar överstigande den fasta baslön som gällde 2008. Med de gjorda förändringarna 

uppfyller SEB garantiprogrammets krav avseende ersättning för bankens högsta 

ledning.” 

Den 14 mars 2009 medverkar Annika Falkengren i TV4s Nyhetsmorgon och ber där om 

ursäkt, det som Falkheimer, Heide och Larsson (2009) benämner vid uttrycket "göra en 

pudel".  
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Ett flertal medier publicerar dagen efter uttalandet samma citat " det blev fel". I sändning, 

uttryckte en pressad Annika Falkengren sig väldigt sympatiskt i frågan. Hon menade att 

"hon också har ett hjärta" och att felet från början till slut har varit bristen på att 

kommunicera och förklara frågan för alla inblandade.  

Hon uttryckte vidare att bankens medarbetare har haft några jobbiga dagar med att 

förklara läget för kunderna. Annika Falkengren tror att händelsen kraftigt har påverkat 

kundernas förtroende för banken; 

"Jag inser den stora skada de senaste dagarnas diskussion om bankledningens löner har 

tillfogat förtroendet för SEB liksom för mig. För oss som bank är omvärldens förtroende 

helt avgörande, precis som det är viktigt för samhället att SEB är en stabil och trovärdig 

aktör" (DN 2009-0316).  

"Jag kan inte nog beklaga hur fel detta har blivit. Vi i SEB:s ledning kommer att göra 

vårt yttersta för att återställa förtroendet bland våra kunder, medarbetare och aktieägare 

liksom hos allmänheten" (DN 2009-0316).  

Gällande SEBs trovärdighet eller ethos vid det här laget så kom en Sifo-undersökning den 

16 mars, efter att Annika Falkengren hade gjort ”en pudel” i ärendet, som visade att 

nästan två av tre med konton i SEB hade fått sämre förtroende för sin bank. I det 

sistnämnda citatet erkänner Annika att förtroendet för banken är skadat och att banken 

ska göra sitt bästa för att återställa förtroendet.  

 

6.7 OBEGRIPLIG KOMMUNIKATIV PRAKTIK 
Att som sändare anpassa budskapet till kontexten och den retoriska situationen är enligt 

Karlberg och Mrals (1998) teorier ytterst viktigt. Att en så stor aktör agerar så pass 

oretoriskt och utanför ramarna för vad teorierna om kriskommunikation säger är svårt att 

förstå. SEBs ledning och Annika Falkengren har stor erfarenhet av media och SEB hade 

internt en resurs, Odd Eiken (informationschef), som förväntas vara specialist på 

området. 

Eftersom deras kommunikation upplevs skada deras egen organisation uppstår frågor 

kring varför de inte sa som det var från början eller bytte strategi och ”gjorde sin pudel ” 

tidigare. Om Annika Falkengren tagit hänsyn till det retoriska problemet och sagt som det 

var från början (“I år skulle jag ha tjänat 9,6 miljoner kronor. Men vi har beslutat att ta 

bort bonusen och i stället höja den fasta lönen. Omläggning innebär en lönesänkning för 

mig om 600  000 kronor”) hade SEB haft mer kontroll på situationen och inte behövt bli 

intervjuade i försvarställning. Det hade förmodligen blivit diskussion ändå.  
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Ett antal debattörer hade med säkerhet hävdat att lönesäkningen borde varit större 

eftersom vi hade en ekonomisk kris. Men SEB hade kunnat bemöta argumenten bättre 

och förtroendekrisen hade kanske kunnat undvikas. Detta hade i bästa fall kunnat leda till 

debatt istället för den förtroendekris som nu blev följen.  

En möjlig förklaring kan vara den som Johan Wallqvist publicerade i Expressen 14 mars. 

Att de omotiverade löneökningarna egentligen handlade om nyemissionens innebörd och 

konsekvenser. Teckningskursen för nyemissionen sattes väldigt lågt för att attrahera 

investerare. SEBs koncernledning äger många SEB aktier privat. Det ska ha funnits ett 

motstånd i ledningen mot den låga teckningskursen eftersom det kunde minska värdet på 

deras privata aktieinnehav. Huvudägaren Investor ska ha sett det som en möjlighet att 

förmånligt utöka sitt ägande ytterligare och ska då ha valt att ersätta bankledningen för att 

de möjliggjort affären. Den extra ersättningen som uppkom i samband med att bonusarna 

togs bort ska altså ha varit en kompensation så att koncernledningen skulle acceptera den 

låga teckningskursen, som i sin tur möjligjorde att Investor på ett förmånligt sätt kunde 

utöka sitt ägande i SEB. Dessa uppgifter ska Johan Wallqvist ha lyckats höra från en av 

direktörerna i SEBs ledningsgrupp då han satt vid bordet bredvid på en restaurang. 

(Expressen 14 mars) 

Om detta stämmer vet vi ingenting om, men en historia som denna ger oss åtmindståne 

perspektiv på den retoriska situationen. Om det nu var så att Investor ”köpt” SEB-

ledningens tystnad och sammarbetsvilja, kan det förklara varför kommunikationen kring 

lönesystemet sköttes så dåligt.  

 

6.8 DÅLIG TIMING 
När vi analyserar vår empiri fastnar vi till och börja med på hur Falkheimer, Heide och 

Larssons (2009) definition av kommunikation, där deltagande parter når ömsesidig 

förståelse, inte uppnås i det fall vi har valt att studera. Eftersom fallet indirekt berör andra 

människors pengar anser vi att en större ödmjukhet och empati hade varit på sin plats från 

SEBs sida.  

Med indirekt så menar vi att trots att lönehöjningar hos bankens ledning inte direkt 

minskar värdet på kundernas besparingar så påverkas ändå människors förtroende av 

händelsen. När kunder låter en hög instans förvalta deras hårt inarbetade besparingar 

anser vi att banken har en skyldighet mot sina kunder att ha en högst human syn på 

pengar. Av den anledningen anser vi att definitionen av kommunikation, att parterna ska 

förstå varandra, inte uppfylls.  
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Intressenternas sammansättning tillsammans med situationens tvingande omständigheter i 

form av oskrivna regler och tidsramar utgör det retoriska problemet och borde vara 

utgångspunkt för val av övertygande medel, argument och  stil.  

Vi anser att det mitt i en rådande finanskris, när människor oroas över överlevnad och 

möjlighet att ha mat på bordet, är oacceptabelt att höja en persons lön med två miljoner. 

Detta skapar enbart större klyftor mellan de olika parterna och bidrar därmed inte till 

ökad förståelse. Annika Falkengren anser att det inte var åtgärden i sig som var fel utan 

bristen på hur det kommunicerades och förmedlades. Detta anser vi inte är fallet då vi 

menar att hur välformulerad och noggrant presenterad löneökningen än hade varit så var 

det, med tanke på hur världsekonomin såg ut, inte berättigat att öka avståndet mellan 

människor ännu mer än vad som var rådande. Vi tror med andra ord inte att händelsen är 

ett kommunikationsproblem utan en felaktig åtgärd från första början. Trots det så 

anser vi att omständigheterna hade kunnat förmildas ifall ärlighet och tydlighet hade 

visats i ett tidigare stadie.  

 

6.9 SEBS KOMMUNIKATIVA PRAKTIK & DESS KONSEKVENSER 
Det finns onekligen tydliga teorier i ämnet kommunikation. Vad som hände SEB våren 

2009 anser vi hade kunnat undvikas om banken valt en annan strategi. Enligt Falkheimer, 

Heide och Larsson (2009) kan tre typer av strategier anammas när man i förtroedekrisen 

kommunicerar med de berörda. Den första strategin är att man förnekar händelsen, något 

som SEB tack och lov aldrig gjorde. De var under hela förloppet ärliga med att 

löneökningen stämde. Det som de däremot gjorde var att använda sig av olika typer av 

bortförklaringar, bland annat så menade de att avsikten var god från deras sida eftersom 

löneökningen inte skulle överstiga basbelopp och bonus. Oavsett detta så är det ändå en 

ökning som sker. Vi menar att man genom att hålla sig till att enbart betala ut basbelopp 

och slopa den rörliga ersättningen som först förmedlades signalerade man att man förstår 

det finansiella läget och tar hänsyn till kontexten. Men genom att öka sin lön utsänds en 

girighet och en ”mycket vill ha mer”-mentalitet som inte ses som positiv. Innan hela 

sanningen kom fram kändes SEB som ett handlingskraftigt pålitligt bolag, men deras 

kommunikativa strategi urholkade så småningom deras eget ethos.  

När sanningen väl kom allmänheten till känna var SEBs förutsättningar helt annorlunda, 

först här blir det ordentligt påtagligt att SEB inte alls tar hänsyn till rådande kontext och 

agerar som om de vore totalt omedvetna om timing eller det som i retoriken kallas 

”kairos”.  
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Karlberg och Mral (1998) förklarar uttrycket Kairos som det retoriska begrepp som 

tydligt illustrerar tanken med retorikens situationsbundenhet och innebörden handlar om 

timing, hur talaren bedömt och planerat framträdandet så att orden passar till situationen. 

I fallet med SEB ser vi tydligt hur de i sin kommunikation återkommande misslyckas 

med detta, vilket starkt bidrar till förtroendekrisen. 

Marcus Wallenberg i egenskap av styrelseordförande försvarar bankens beslut med 

medveten otydlig argumentation och svåra ord. Kanske hade han hoppats på att 

omvärldens förtroende för ”wallenbergsfärens” goda omdöme skulle finnas kvar och att 

frågorna kring besluten med tiden kunde tystas med gammal pondus eller ethos. 

Om SEB hade velat övertyga allmänheten borde de enligt Karlberg och Mral (1998) 

genom fakta eller logisk bevisföring vädjat till åhörarens förnuft, för att det skulle få 

positiv genomslagskraft borde dessutom logos-argumenten legat i linje med åhörarnas 

förkunskaper och intressen.  

Genom logos-argument hade SEB kunnat visa att deras goda intetioner verkligen var 

sanna, bevisbara och logiskt sammanhängande. SEB anpassar här inte sitt uttryckssätt till 

målgruppen och eftersom det är publiken som bestämmer vad som är lämpligt och sätter 

ramarna är hänsynstagande till frågor kring publikens förförståelse och inställning är 

således ytterst centrala. Varje retorisk situation och tal styrs i någon mån av både 

oskrivna och uttalade regler, antalet regler och deras karaktär beror på situationen och 

publiken. Följden av SEBs kommunikation och försök att försvara sin belöningsstrategi 

blev en påtaglig förtroendeförlust. Omvärldens missnöje fick tillslut följden att Annika 

Falkengren gick ut och bad om ursäkt. Med andra ord ”göra en pudel”. Detta är en 

strategi som vi anser skulle ha gjorts direkt vid avslöjandet för att förhindra att 

förtroendet skadades.  

Om vi utgår från Falkheimer, Heide och Larssons (2009) teorier om kriskommunikation 

så tolkar vi SEBs kris som en long shadow crisis. Detta för att krisen efter den mediala 

rapporteringen uppmärksammades i en rasande fart. Det som kännetecknar den kategorin 

är, förutom det snabba inträffandet, att händelsen får fortsatta problem i framtiden. Under 

de få dagar som krisen var under lupp tror vi att förtroendet för banken skadades markant 

av den enkla anledningen att banker är något man litar på och känner trygghet till. Man 

lägger sina ägodelar i deras händer och förväntar sig därmed respekt tillbaka.  

Det går naturligtvis inte att bortse från mediernas roll i skapandet av förtroendekrisen. 

Men det är inte medierna som skapar krisen utan företaget själva. Mediebilden av krisen 

kan däremot ha förvärrat följderna av företagets agerande. 



 27 

7. SLUTDISKUSSION 
Syftet med vår analys har varit att redogöra för mediebilden av SEBs kommunikation 

under utvald period och diskutera varför SEB hamnade i en förtroendekris. Som vi 

beskrivit i analysen anser vi att SEB på flera punkter misslyckats i sin kommunikation 

vilket var en stark bidragande orsak till den förtroendekris som utvecklades.  

 
7.1 SLUTSATS  

Den strategi de använde när de valde att tala om det positiva, att de avsade sig bonus, 

ställde dem under en kort period i god dager men orsakade desto större skada i slutändan. 

I rådande samhällskontext, med pågående finanskris, togs informationen om slopade 

bonusar emot med öppen famn. Detta kan vid tillfället ha ökat förtroendet för banken. 

Eftersom de inte redogjorde för beslutet att höja lönerna, som kompensation för 

bonusborttaget, anser vi att följden av den strategin blev en förtroendeförlust.  

När innebörden av SEBs lönesystem uppdagades intog de försvarsställning. Som 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar kan begreppet kris användas för att 

beskriva vad som uppstår när en organisation inte hanterar en händelse på 

tillfredställande sätt. Den beskrivningen passar bra in på situationen SEB hamnade i när 

innebörden av lönesystemet uppdagades. Utifrån vår analys av uttalanden från aktuell 

period anser vi att de utgår från tanken att det beslut som de tagit är berättigat och 

fortsätter därmed försvara sitt agerande. Detta trots motstånd från både aktieinnehavare, 

regering och allmänheten. Ur en retorisk synvinkel kan vi inte finna någon känsla i SEBs 

kommunikation. Deras argumentation är vag, snårig och ologisk.  

Detta grundar vi i de uttalanden som görs när banken argumenterar i försvarställning som 

faktiskt inte säger något konkret. I stället för att lugna upprörda känslor, genom saklig 

kommunikation, upprätthåller SEB det allt mer försvagade förtroendet.      

Slutligen blir trycket från omgivningen så stort att SEB ändrar sitt beslut i lönefrågan och 

”gör en pudel”. Vi kan endast spekulera i bakomliggande orsak till deras ursäkt samt det 

ändrade beslutet. En orsak menar vi skulle kunna vara att regeringen inte accepterade 

deras beslut och där med uteslöt SEB att delta i bankgaranti-programmet om de inte 

ändrade sitt beslut. En annan vinkel skulle kunna vara att den mediala bilden som bygts 

upp kring SEB kraftigt försvagat deras trovärdighet och därför var tvungen att åtgärdas.   

Vilka konsekvenser SEBs kriskommunikation fått under denna period är svårt för oss att 

slå fast. Men det faktum att mycket av deras kommunikation inte upplevs som 

situationsanpassad skapar uttrymme för tolkning.  
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SEBs agerande och kommunikativa praktik bör ses som en stark bidragande faktor till 

varför förtroendekrisen uppstod och blev så långvarig. En annan möjlig faktor till 

förtroendekrisens varaktighet kan ha att göra med medielogik och mediernas makt. SEBs 

agerande bäddade för ett stort medialt intresse som enligt Palm och Falkheimer (2005) 

kan grunda sig i mediernas vinkling till att förstärka redan befintliga värderingar.  

Den strategi som vi anser att de skulle ha följt är att de skulle tala om sanningen och sagt 

den direkt. Då hade de kunnat undvika spekulationer och granskning samt bemött 

motargument direkt.  

Vi anser att deras största misstag är att de inte tog hänsyn till kontexten. Genom att sätta 

sig in i mottagarens uppfattning i frågan hade SEB kunnat anpassa sitt budskap bättre. 

Detta väcker i sin tur frågor kring varför de inte ett anammar de riktlinjer och kunskap 

som teorier i kommunikation tillgodoser. Att en så stor aktör agerar så pass oretoriskt och 

utanför ramarna för vad teorierna om kriskommunikation säger är svårt att begripa. SEBs 

ledning och Annika Falkengren har stor erfarenhet av media och hade internt en resurs, 

Odd Eiken kommunikationschef, som är specialist på området. Detta anser vi kan tyda på 

brist på kompetens eller att kommunikation som ämne ses som någonting naturligt och 

därför inget man behöver strategier för. 

 

7.2 ÖVRIGA KONSTATERANDEN 
SEB är trots allt ett aktiebolag och därmed fria att fatta egna beslut. Samtidigt är de 

beroende av intressenter och kunder. Aldrig förr har deras lönesystem diskuterats så 

utbrett bland allmänheten. Detta menar vi delvis kan bero på att SEB med en välavlönad 

kvinna i spetsen ger upphov till irritation av den enkla anledningen att kvinnor förväntas 

uppträda mer humant än män. 

Avslutningsvis skulle vi vilja tillägga att om tid funnits, hade vi velat samla in mer 

information kring SEBs egna syn på kommunikation i allmänhet och kriskommunikation 

i synnerhet. För att på det sättet få en ökad förståelse för hur de själva tänkte och 

resonerade under krisens gång. Detta ligger utanför ramen för vår studie men skulle vara 

ett intressant uppslag för framtida uppsatser. 
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