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Inledning 

Att vara välutbildad, social och intelligent räcker inte för att nå toppen, speciellt inte om 

du är kvinna, men Annika Falkengren är idag en av Sveriges mäktigaste personer inom 

näringslivet som Skandinaviska Enskilda Bankens VD,  i en bransch dominerad av män. 

Eftersom de retoriska förmågorna och strategierna är väsentliga inom ledarskap ska jag 

i  denna  uppsats  identifiera  Annika  Falkengrens  kommunikationsstrategier  i  årets 

viktigaste  tal  inom  banken,  de  som  hålls  vid  de  årliga  bolagsstämmorna.  Sambandet 

mellan talarkonsten och makt är slående, vilket blir uppenbart för alla människor om vi 

tittar på de ledare vi har idag och deras retoriska strategier. De allra största ledarna är 

duktiga på att tala inför publik, och det är självklart att man inte kan bli en framgångsrik 

ledare om man inte kan tala offentligt. Något som även det blir uppenbart när vi ser till 

statistik över antalet kvinnliga talare på  ledarpositioner  inom näringslivet, är att de är 

alldeles  för  få.  Jag  vill  därför  se  vad  som  krävs  av,  och  karaktäriserar  en  av  våra 

mäktigaste  kvinnliga  ledare  inom  näringslivet  idag,  och  där  är  Falkengren  intressant 

eftersom hon är en av de få kvinnliga VD:ar som finns inom näringslivet.  

Syfte 
I uppsatsen genomförs en retorisk analys av tre bolagsstämmotal. Syftet med detta är att 

urskilja vilka Falkengrens retoriska strategier är som ledare och vad detta ger henne för 

ethos.  Jag vill också undersöka och urskilja mönster när det kommer till genus och hur 

hennes kön påverkar hennes tal och ledarroll. För att kunna göra detta fokuserar jag på 

begreppen ethos, som definierar den karaktär hon tillskriver sig, de retoriska strategier 

hon  använder  sig  av  genom  användandet  av persontopiker,  samt  hennes  könsroll  och 

betydelsen av genus i retoriken. Genom detta ska jag identifiera retorikens roll i Annika 

Falkengrens  framgång,  och  vidare  är  syftet  att  se  hur  Falkengren  använder  sig  av 

topikläran  för  att  bygga  ett  ethos  som  ger  henne  trovärdighet  i  sin  roll  som  VD  i 

näringslivet. 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Presentation av Annika Falkengren 
Året var 2005 och en blondin som fått smeknamnet ”fönen” fick ta plats på VD posten på 

en av Sveriges största banker. 1 Den nya VD:n, Annika Falkengren, var en kvinna – vilket 

kanske kan  ses  som en av grunderna  till  hennes nya och  föga  smickrande  smeknamn. 

Smeknamnet  uppstod  eftersom  det  ofta  skojas  om  att  när  en  kollega  varit  inne  på 

hennes  rum och  fått  en  utskällning,  står  håret  rakt  bakåt.2   Eftersom  fönen  kan  anses 

vara  ett  oftast  kvinnligt  verktyg,  är  smeknamnet  troligtvis  något  som  uppkommit  på 

grund av att Falkengren är just kvinna.  

I en intervju med affärsvärlden 2008 förutspår många anonyma källor att hon inte 

kommer bli långvarig på VD posten, men år 2011 var Annika Falkengren fortfarande VD, 

källorna  till  trots.3   Annika  har  under  sina  år  som  VD  för  SEB  visat  bra  resultat  för 

bankens räkning och därmed stärkt sin position.  

År  2008  blev  hon  utsedd  till  en  av  världens  50  mäktigaste  kvinnor  i  tidningen 

Fortune.4 Men hon har också  fått  kritik  av kollegor  för  att hon  inte har  tillräckligt bra 

balans mellan sitt jobb och sin familj. Vissa av dem tycker inte att hon ägnar tillräckligt 

med tid åt sina barn utan överlåter detta på utomstående och sin man.5  

Presentation av uppsatsämne 
Med  tanke på hur  få  kvinnliga  chefer det  finns  inom näringslivet,  kan det  tänkas vara 

svårare att ta sig till toppen som kvinna än som man.6 Trots det har Annika Falkengren 

lyckats ta sig dit och anses idag vara en av världens mäktigaste kvinnor.7   
Inom  ledarskap  är  kommunikationsstrategierna  väsentliga  och  de  retoriska 

strategierna därtill essentiella. Det är anledningen till att denna uppsats vill ta fasta på 

Annika Falkengrens retoriska strategier. För att kunna göra detta har  jag valt  tre olika 

                                                        
1 Birgitta Forsberg, ”Virvelvinden”, 10/6 2008, 
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article367665.ece (2011‐10‐22) 
2 Forsberg, 10/6 2008 
3 SEB, ”Träffa våra medarbetare”, SEB:s hemsida 16/12 2011 
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB5&lang=se (2011‐12‐
16) 
4 Katie Benner, ”International power 50”, Fortune 29/9 2008 
http://money.cnn.com/galleries/2008/fortune/0809/gallery.women_intl.fortune/7.ht
ml (2011‐12‐08) 
5Forsberg, 10/6 2008 
6 Hanna Dunér, ”32 Kvinnor på Börs vd stolen på 100 år”, SVD Näringsliv 8/3 2011 
http://www.svd.se/naringsliv/32‐kvinnor‐pa‐bors‐vd‐stolen‐pa‐100‐ar_5991071.svd 
(2011‐12‐16) 
7Benner 29/9 2008 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tal. Det  första  från Falkengrens allra  första bolagsstämmotal efter att hon  tillträtt  som 

VD för SEB, det andra efter bankkrisens början och bolagsstämman 2008, och det sista 

från bolagsstämman 2011.  

 

Presentation av SEB och den ekonomiska utvecklingen 20062011 
Skandinaviska Enskilda Banken grundades år 1856 och är idag en av Nordens ledande 

finansiella  koncerner  med  1.6  miljoner  privatkunder  i  Sverige,  som  är  dess  största 

marknad. 8  År  2005  beslutades  det  att  Annika  Falkengren  skulle  ta  över  som 

verksällande  direktör  på  SEB  efter  Lars  H  Thunell.  Thunell  lämnade  banken  väl 

positionerad och stark som finansiell koncern. Men eftersom en banks VD enbart är en 

ledare, och en bank enbart en  liten del av en världsekonomi,  så är det viktigt at  få ett 

helhetsgrepp  om  den  ekonomiska  situationen  2006‐2011.  Detta  för  att  förstå  Annika 

Falkengrens retoriska situation under bolagsstämmotalen som uppsatsen behandlar.  

År  2005  var  ett  starkt  år  rent  ekonomiskt  i  Sverige,  och  världen,  i  och  med 

konsumtions‐ och investeringsökningar. År 2006 uppgav Svenskt Näringsliv att ”Sveriges 

ekonomi  blir  snabbt  hetare”  då  det  var  en  stor  optimism  på  marknaden  bland 

konsumenter  och  företag. 9 Genom att man  tittade  tillbaka  i  tiden  på  1980‐  och  1990‐ 

talets  konjunkturmönster  såg  analytikerna  varningstecken  för  överhettning.    Svenskt 

näringsliv refererade till att ”de senaste två gångerna detta hände, runt 1988 och 1998, 

blev uppgången kraftig. Men dessa uppgångar ledde till problem, dels uppstod bubblor 

på fastighets‐ och aktiemarknaderna”. 10 År 2007 började man se tendenser till nedgång 

i och med at den nordamerikanska ekonomin började känna av konsekvenserna av den 

utlåningspolitik  de  amerikanska  bankerna  gemensamt  använt.  Den  fastighetsbubbla 

som det varnats för blev nu verklighet när låntagare inte kunde betala sina lån. Sveriges 

ekonomi fortsatte dock att gå starkt uppåt under året och konsumtion och investeringar 

                                                        
8 Om SEB, ”Relationer och långsiktighet” 
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (2011‐12‐
09) 
9 Stefan Fölster, ”Växthuseffekten, det ekonomiska läget december 2006”, Svenskt 
Näringsliv 12/6 2006 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/vaxthuseffekten‐det‐
ekonomiska‐laget‐december‐2006_20051.html 
10 Fölster, ”Växthuseffekten, det ekonomiska läget december 2006” 12/6 2006 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ökade.11   I september 2008 var det  lätt att vara efterklok då Sveriges ekonomi kom till 

ett  abrupt  stopp  i  och  med  Lehmankraschen.  Lehman  Brothers  var  en  av  de  största 

investmentbankerna  i  världen,  och  dess  konkurs  drabbade  väldigt  många  och 

konsekvenserna visade sig mycket  i  världsekonomin.12 Den bolånekarusell  som byggts 

upp under många  år  blev nu  en  världskris  som  fick  den  allmänna  världsekonomin på 

bred  nedgång,  med  bilindustrin  och  andra  kapitalkrävande  branscher  i  spetsen.13 

Bankerna världen över, inklusive SEB med Annika Falkengren i spetsen, jobbade dygnet 

runt  för  att  säkra  den  egna  tillgången  på  kapital  för  att  på  så  sätt  säkra  sin  egen 

överlevnad.  Över  en  natt  blev  säkra  tillgångar  osäkra,  och  situationen  för  alla  banker 

ändrades i grunden på ett sätt som ingen bank eller bank‐VD kunnat vara förberedd på.  

År 2009 var man  i  Sverige mer optimistisk om det  ekonomiska  läget  än  tidigare 

trots  stort  BNP‐fall,  men  det  visade  sig  att man  inte  skulle  dra  för  snabba  slutsatser. 

Både  år  2010  och  2011  var  relativt  tunga  år  med  förhållandevis  långsam  utveckling 

uppåt. Det hade inte bara varit lågkonjunktur, utan blev även klart att det även varit en 

strukturell  skuldkris.  Under  år  2008  till  2011  har  det  varit  tydligt  vilken  skör  tråd 

människors arbeten, företagsekonomier och även länders skulder, hänger på. En positiv 

signal i USA dras snabbt ner av ett Europa i massiv kris där det talats om statskonkurser 

för Grekland, Portugal och Spanien, i och med de skulder dessa länder dragit på sig.14 I 

sammanhanget har Sverige stått som ett föredöme med välskött ekonomi. Vi kallas även 

för  Tigerekonomin  i  Europa  vilket  är  en  jämförelse  med  de  starka  asiatiska 

ekonomierna.15 

Det blir alltså tydligt att åren som Annika Falkengren varit VD inte kan ha varit en 

dans på rosor. Vare sig  för banken på grund av världsekonomins berg‐och‐dalbana de 

                                                        
11 Grahn Göran, ”Nu byggs landet” 14/3 2007 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/nu‐byggs‐landet‐det‐
ekonomiska‐laget‐mars‐2007_26059.html (2011‐12‐08) 
12 TT/DN, ”Lehman Brothers ansöker om konkurs” 15/9 2008 
http://www.dn.se/ekonomi/lehman‐brothers‐ansoker‐om‐konkurs (2001‐12‐16) 
13 Stefan Fölster, ”Vägen tillbaka”, svenskt Näringsliv 11/9 2008 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/vagen‐tillbaka‐det‐ekonomiska‐
laget‐september‐2008_59502.html (2011‐12‐08) 
14 Riksbanken, ”Penningspolitisk rapport”  5/7 2011 
http://www.riksbank.se/upload/Rapporter/2011/PPR_juli/PPR_juli2011_artikel1.pdf 
(2011‐12‐16) 
15 Fredrik Sjöshult, ”Så blev Sverige en tigerekonomi” 28/1 2011 
 http://www.expressen.se/ekonomi/1.2309302/sa‐blev‐sverige‐en‐tigerekonomi 
(2011‐12‐16) 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senaste  åren,  eller  hennes  egen  personliga  utveckling  som  både  företagsledare  och 

mamma. 

Tidigare Forskning 
Boken  Tala  Kvinna!  Skriven  av  Janet  Stone  och  Jane  Bachner  inleds  med  en  dikt  vid 

namn  ”Att  lära  sig  av  med  att  inte  tala”.  Och  detta  går  som  en  röd  tråd  genom  den 

tidigare  forskningen:  avsaknaden  av  kvinnliga  talare,  och  talarutrymme  för  kvinnor. 

Boken uppmuntrar till att kvinnor ska släppa de gamla traditionerna av tystnad och höja 

rösten och ta plats, precis som männen.16 

I boken Maktens kön genomförs den första undersökningen någonsin som försöker 

systematisera  och  kartlägga  maktfördelningen  mellan  kvinnor  och  män  inom 

näringslivet,  och  försöka  se  vad  som  gör  att  enbart  5  procent  av  näringslivets 

maktpositioner innehas av kvinnor.17 

Det  har  också  tidigare  uppmärksammats  hur  den  offentliga  makten  och  den 

privata makten hänger  ihop, och det är här  jag  tycker att det börjar bli  intressant och 

relevant för en retoriker.18 I boken Tala kvinna skriver Stone och Bachner att det är en 

grundläggande  rättighet  ”för  fria  människor  att  säga  sin  mening,  en  rättighet  som  i 

många år inte gällde kvinnor och som vi inte får och inte skall förlora igen.”19   

I Journal of Business ethics skriver Zena Burgess and Phyllis Tharenou om vad som 

karaktäriserar kvinnliga ledare, varför de behövs och hur fler kvinnor ska kunna få ta sin 

plats på maktpositioner. Det är dock ingen omfattande studie på det planet utan snuddar 

bara vid ytan.20 Det  finns en hel del brister  i omfånget kring  forskningen om kvinnliga 

ledare och deras retoriska strategier.  

Det  är  uppenbart  att  kopplingen mellan  Retorik  och  Ledarskap  är  avsevärd  när 

man ser till all forskning som Johan Stein och Lena Lid Andersson gjort. Stein har gjort 

många  studier  av  ledares  retorik,  men  mest  relevant  för  denna  uppsats  är  Makt, 

Ledarskap och retorik som han skrev tillsammans med Andersson.21 Andersson har även 

                                                        
16 Janet Stone & Jane Bachner, Speaking Up. A book for every woman who wants to speak 
effectively, Stockholm: Bokförlaget Forum AB, 1985  
17 Anita Göransson, Maktens kön, Falun: Nya Doxa, 2007, s.11 
18 Göransson, 2007, s. 11 
19 Stone & Bachner, 1985, s. 9 
20 Zena Burgess & Phyllis Tharenou, Women board directors: characteristics of the few, 
Journal of business ethics, Vol 37 2002 
21 Britt Backlund (red.) Talandets lust och vånda, Lund: Studentlitteratur, 2000 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skrivit boken Ledarskapande retorik som fokuserar på vad som krävs för att vara en god 

ledare och talare, samt vad retoriken har för betydelse ledare.22  

Boken Kön och Organisation tar upp en intressant aspekt av organisationer från ett 

genusperspektiv samt kulturella uppfattningar om maskulinitet och femininitet. Detta är 

inget  jag  kommer  att  lägga  stor  vikt  vid  i  denna uppsats, men det  är  viktigt  att  förstå 

könets  betydelse  inom organisationer  för  att  kunna  förstå  differensen mellan manliga 

och kvinnliga ledare.23  

Det  finns alltså  som vi  sett av den  tidigare  forskningen en stark koppling mellan 

retorik  och  ledarskap,  alltså  också  talande  och  makt  som  jag  konstaterade  tidigare  i 

uppsatsen. Det är uppenbart att det krävs av ledare att kunna tala väl.  Därför kan också 

retoriken  möjligtvis  bidra  till  ett  mer  jämställt  klimat  bland  toppositionerna  om  den 

används väl som verktyg.24 Och det är här denna uppsats blir relevant. Förhoppningsvis 

kommer  den  ge  en  bild  av  hur  retoriken  fungerar  som  maktmedel.  Valet  av 

undersökningsobjekt  blev  därtill  självklart  en  kvinna  på  en  maktposition  inom 

näringslivet.  Det  föll  sig  naturligt  att  göra  en  undersökning  av  Falkengrens  retoriska 

strategier,  för  att  förhoppningsvis  kunna  dra  slutsatser  som  kan  fungera  som  en 

pusselbit  till  varför  det  är  så  få  kvinnor  på makpositioner  i  näringslivet.  Kanske  kan 

hennes  förmågor och  retoriska kvalitéer  indikera hur  fler  kvinnor  ska  agera  för  att  få 

större talarutrymme och makt.   

  

Teoretiska Begrepp 
I  följande  avsnitt  kommer  jag  att  redogöra  för  de  tre  viktigaste  begreppen  som 

förekommer  och  används  i min  uppsats  och  undersökning.  Dessa  tre  är  främst  ethos, 

topiker och genus.  

 

                                                        
22 Lena Lid Andersson, Ledarskapande Retorik, Stockholm: Economic Research institute, 
Stockholm school of economics, 2009 
23 Mats Alvesson & Yvonne Due Billing, Kön och organisation, Lund: Studentlitteratur, 
1999 
24 Lennart Hellspong, Konsten att tala, Lund: Studentlitteratur, 1992 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Ethos 
Ethos är den karaktär som en person tillskriver sig själv för att bli trovärdig i sitt talande 

och kommunicerande.25 Janne Lindqvist Grinde skriver i sin bok Klassisk retorik för vår 

tid  att  ”ethos  betecknar  de  strategier  som  talaren  skapar  och  använder  i  det  enskilda 

talet.”26 Begreppet  ethos  används  alltså  för  att  definiera  en  talares  trovärdighet  och 

innebär i stort den karaktär som en talare tillskriver sig för att uppnå trovärdighet. Men 

den  uppfattning  om  en  talare  som  vi  kan  ha  innan  ett  tal,  har  ingen  betydelse  för  en 

analys  av  retoriska  strategier,  utan är något utanför  ämnet  retorik. Vi  citerar  återigen 

Lindqvist  Grinde:  ”Det  betyder  att  ethos  är  ett  dåligt  begrepp  för  att  analysera 

exempelvis  vilken  betydelse  hudfärg  har  för  förmågan  att  övertyga  rent  generellt. 

Däremot kan ethosbegreppet användas för att diskutera hur en viss talare använder sin 

etnicitet i ett specifikt sammanhang.”27 Denna uppsats kommer därför att undersöka de 

retoriska  strategierna  som  används  under  talets  gång  men  även  ha  den  retoriska 

situationen i åtanke.   

 

Topiker 
Begreppet  topiker  kan  lättast  beskrivas  som  en  plats  där  man  finner  material  eller 

argument för sitt tal. En talare kan till exempel vända sig till topikerna för att finna saker 

att säga, som en kategori för material.28 För att återkoppla till ethos kan en talare alltså 

använda sig av topikerna för att exempelvis dra nytta av sin hudfärg, och använda den 

strategiskt  för att övertyga  i ett  tal. Där kommer den retoriska strategin  in. Något som 

naturligt inte är inom ämnet retorik, som i exemplet med etnicitet hos Lindqvist Grinde, 

blir  en  retorisk  strategi  när  det  används medvetet  för  att  bygga  ett  ethos.  ”Topikerna 

hjälper  oss  att  finna  utgångspunkter  för  att  konstruera  entymem men  den  kan  också 

användas för mycket annat”.29 Enligt Lindqvist Grinde fungerar vissa topiker bättre för 

att  finna  material  och  substans  till  sitt  tal,  och  andra  bättre  för  att  ge  argumenten 

struktur.30 Det finns alltså olika syften med olika topiker, men rent allmänt är de ställen 

                                                        
25 Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, Stockholm: Norstedts, 2008, s. 
280 
26 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 89 
27 Lindqvist grinde, 2008, s.89 
28 Lindqvist Grinde, 2008, s. 130 
29 Lindqvist Grinde, 2008, s. 125 
30 Lindqvist Grinde, 2008, s. 127 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där  man  kan  finna  ”ämnen,  material  och  argument  för  sitt  tal.” 31    Nedan  följer 

redogörelser för de olika kategorierna av topiker som finns inom retoriken. 

 

Allmänna topiker 
Det finns två olika sorters allmänna topiker. Dessa kallas för persontopiker och topiker 

som hör  till  saken.32 Persontopiker är de  topiker  som en  talare  tar hjälp av när denne 

ska finna argument eller stoff att beskriva en människa. Frågan vem? kan vara speciellt 

behjälplig  i  detta  fall,  och  topikerna  själva  kan  vara  oändliga  och  skapas  efter 

talsituationen. Till persontopikerna hör bland annat topikerna anseende, anspråk, fritid, 

intentioner, känslor, karaktärsegenskaper, tidigare handlingar och träning. Dessa topiker 

tas upp i uppsatsen och presenteras och definieras närmare när de aktualiseras i själva 

analyserna.  

 

Topiker som hör till saken 
Topiker  som hör  till  saken kan  ge nya  sätt  att  se  på  en  situation  inför  ett  tal  och  kan 

besvara frågorna vad? och hur? Man kan säga att topiker som hör till saken är platsen att 

hitta argument  för saken eller handlingen själv. Hit hör bland annat  topikerna orsaker 

och  konsekvenser,  plats,  likhet  och  skillnader.  Dessa  topiker  tas  dock  inte  med  i 

undersökningen  i  denna  uppsats  eftersom  de  inte  fungerar  ethosbyggande  på  samma 

sätt som persontopikerna.  

 

Speciella topiker 
Det finns även speciella topiker som hör till särskilda tal inom vissa ämnen eller någon 

av de  tre  talgenrena Genus  Judiciale, Genus Deliberativum och Genus Demonstrativum.  I 

denna uppsats kommer jag endast snudda vid de topiker som hör till dessa en av dessa 

talgenrer, Genus Judiciale.  

 

                                                        
31 Lindqvist Grinde, 2008, s. 125 
32 Lindqvist Grinde, 2008, s. 138 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Genus 
Brigitte  Mral  skriver  i  sin  bok  Talande  kvinnor,  att  det  ”verkar  finnas  lika  många 

strategier  som  individer och  retoriska  strategier”.33 Men hon påstår  ändå att det  finns 

generella  likheter  mellan  olika  kvinnors  talekonst.  Hon  påpekar  att  taltillfällen  för 

kvinnor, sedan urminnes tider och fram till idag, är mer undantag än regel. Detta för att 

männen är de som varit vid makten och talekonsten länge varit exklusivt för dessa. Mral 

pekar på att man på senare tid har insett att retoriken är genusberoende eftersom den 

är  ”inlärd  och praktiserad  av  det  kön  som under  dessa  årtusenden har  burit  upp den 

offentliga makten och lämpad för just denna tidsbundna manliga hierarkis intressen.”34  

Enligt Mral skiljer sig sättet att utöva talekonsten mellan män och kvinnor skarpt 

åt. Detta som en direkt  följd av historiska och sociala omständigheter samt samhällets 

normer.35 Kvinnor har behövt anpassa sig efter sin könsroll under historiens gång på ett 

sätt  som  är  främmande  för  männen.  Idag  är  det  enligt  Mral  mer  tabu  att  tala  om 

språkskillnader mellan könen, men tillbaka i historien var det en allmän uppfattning att 

kvinnor använde sig av pathos och männen logosargumentation. Detta är en uppfattning 

som enligt Mral grundar  sig  i  en uppfattning om att män är  i  toppen av hierarkin och 

kvinnor längst ner.  

Mrals teori är alltså en lämplig utgångspunkt för en analys av en kvinnlig talare i 

en mansdominerad  bransch.  Framförallt  vill  jag  identifiera  de  genusbundna  retoriska 

strategierna  i  Falkengrens  talande  eftersom  de  är  ytterst  sammanlänkade  med 

topikerna  och  ethosbyggandet.  Vi  utgår  i  vardagen  från  normen  och  den  allmänna 

uppfattningen om det typiska feminina,  i denna uppsats ska jag använda mig av denna 

norm, doxa, och försöka se hur Falkengren använder sin könsroll som retorisk strategi. 

Det  finns,  och  har  alltid  funnit  en  viss  uppfattning  om  hur  kvinnor  bör  agera  när  det 

kommer till kommunikation och tal enligt Brigitte Mral. Denna uppfattning har mer eller 

mindre  inneburit  att  kvinnor  ska  vara  tysta,  och  alltså  inte  alls  har  en  plats  i  det 

offentliga rummet och talandet. Det finns en uppfattning om att kvinnor inte ska verka i 

det offentliga rummet, vara försiktiga med att ta plats och att det finns en förväntan om 

lågmäldhet.36  

                                                        
33 Brigitte Mral, Talande kvinnor, kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, 2:a 
utgåvan, Ödåkra: Retorikförlaget 2011 s. 210 
34 Mral, 2011, s. 210 
35 Mral, 2011, s. 211 
36 Mral, 2011, s. 210 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Kvinnors  offentliga  uppträdande  har  under  hela  den  behandlade  tidsepoken  uppfattats  som  en 

fundamental  utmaning  av  det  som  under  olika  historiska  perioder  har  räknats,  och  i  viss  mån 

fortfarande  räknas,  som  feminint:  att  verka  i  det  privata,  att  vara  lågmäld  och  lyssnande,  att 

undvika aggresivitet och självhävdelse.37  
 

Genom  denna  uppsats  ska  läsaren  alltså  ha  i  åtanke  den  utmaning  som  Annika 

Falkengren  står  inför  som  kvinna,  VD  och  talare,  och  även  inse  att  vissa  retoriska 

strategier kan ses som nödvändiga och betingade av att Falkengren är just kvinna.   

 
 

 

                                                        
37 Mral, 2011, s. 203 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Undersökning 

I  nedanstående  avsnitt  följer  en  undersökning  av  tre  av  de  bolagsstämmotal  Annika 

Falkengren framfört i rollen som VD för SEB. Bolagsstämmotalen är från år 2006, 2008 

och år 2011 med syftet att kunna ge en bra överblick av Falkengrens retoriska strategier. 

De topiker som är valda är de mest uppenbara i de förekommande bolagsstämmotalen 

och avslutas med en undersökning med fokus på genus. 

 

Bolagsstämmotalet 2006 
Bolagsstämman,  eller  årsstämman som det  senare har kommit  att  kallas,  är det organ 

som har högst beslutsmakt inom ett aktiebolag.38 Talet från bolagsstämman 2006 hölls 

av nya VD:n Annika Falkengren för att generellt sett sammanfatta det gångna året och ge 

en  inblick  i  vad  företaget  ser  sig  själva  göra  i  framtiden.  På  årsstämman  tas  många 

viktiga beslut och det är viktigt att VD:n  lyfter  fram sina resultat på ett  trovärdigt sätt 

som gynnar denne och invaggar aktieägarna i trygghet och tro på företaget.  

 

Topiken Anspråk 
Topiken  anspråk  definieras  enligt  Lindqvist  Grinde  av  hur  personen  i  fråga  vill  bli 

uppfattad. Han påpekar  även på  att  kvinnor  under  antiken helst  skulle  uppfattas  som 

blygsamma,  vilket  inte  skiljer  helt  från  Mrals  uppfattning  om  kvinnorna  genom 

tiderna.39 Topiken  anspråk  blir  central  i  Annika  Falkengrens  första  bolagsstämmotal 

eftersom det är just hennes första som nybliven VD. Topiken får i detta fall fungera som 

en plats där Falkengren hämtar material som visar på varför hon har rätt till sin roll som 

ny vd för en storbank, hur hon argumenterar för att göra anspråk på sin plats som VD. 

Denna  topik  återfinns  dock  i  samband  med  andra  topiker.  Anspråket  hon  gör  är 

genusbundet eftersom hon är kvinna och branschen domineras av män. Falkengren har 

                                                        
38 Om SEB, ”SEB – Relationer och långsiktighet” 
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (2011‐10‐
22) 
39 Lindqvist Grinde, 2008, s. 135 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alltså en svårare utgångspunkt än om det hade varit en nybliven manlig VD, som då hade 

varit norm.40  

Topiken Anseende  
Vilket anseende personen har är centralt för topiken med samma namn enligt Lindqvist 

Grinde.41 Topiken anseende  får  i Falkengrens  fall  signifiera den plats där VD:n hämtar 

argument  för  att  bygga  ett  bra  anseende  inför  aktieägarna  och  vad  hon  använder  för 

argument för detta. Hon säger inte rakt ut att hon borde vara VD och ger argument för 

detta, det är istället implicit genom talet när hon pekar på hur hon kommer göra SEB till 

en bättre bank.   Tesen kan tänkas vara att SEB är en bra bank, men under min ledning 

ska  den  bli  bäst.  Denna  tes  styrker  hon  sedan med  att  anmärka  på  vad  SEB  gjort  fel 

tidigare och konkret säga hur de ska åtgärda detta.  
 

Vi har inte varit tillräckligt bra på att erbjuda kunderna hela vår kompetens, allt vårt kunnande, alla 
våra tjänster. Här har vi mer att göra. Oavsett vilken ingång till SEB kunden väljer så ska han/hon 
alltid kunna få hjälp/rådgivning. Kunden ska alltid möta Ett SEB.42 

 

Hon sätter  även upp ett  stort mål  som kan vara mycket utmanande  för olika  segment 

inom banken när hon talar om att kunden alltid ska möta ett enat SEB. Hon nämner inte 

vilken  del  av  bolaget  som  bäst  definierar  det  SEB  som  ska  bli  Ett  SEB.  Här  visar 

Falkengren  att  hon  är  beredd  att  ta  strider  om  de  uppstår  inom  bolaget.  Det  är  en 

markering  om hur  hon  ska  betraktas  i  ett  tal  som  är  hennes  första  som VD,  och  som 

därmed fungerar som argument hämtat från topiken anseende.  

 

Topiken Karaktärsegenskaper 
Karaktärsegenskaper är vad en person framställs som och hur den är som människa.43 

Det  kan  i  tal  som  bolagsstämmotalen  vara  svårt  att  visa  på  karaktärsegenskaper 

eftersom de inte ger utrymme för Falkengren att öppet prata om sig själv. Istället får hon 

bygga  sitt  ethos  med  stoff  från  topiken  karaktärsegenskaper  genom  att  visa  på  sina 

egenskaper  genom  hur  hon  formulerar  sig,  och  därtill  lyckas  visa  sin  karaktär.  Att 

Falkengren väljer att erkänna svagheter kan ses som ett  försök att ge ett  inryck av en 
                                                        
40 Hanna Dunér, ”32 Kvinnor på Börs vd stolen på 100 år”, SVD Näringsliv 8/3 2011 
http://www.svd.se/naringsliv/32‐kvinnor‐pa‐bors‐vd‐stolen‐pa‐100‐ar_5991071.svd 
41 Lindqvist Grinde, 2008, s. 134 
42 Annika Falkengren, ”VD:s Anförande vid årsstämman 2006”, SEB:s Bolagsstämmotal 
2006, s. 3 (hos uppsatsförfattaren) 
43 Lindqvist Grinde, 2008, s. 135 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rättfram  och  ärlig  sida.  ”Vi  är  stolta,  men  inte  nöjda.  Vi  behöver  öka  takten  i 

samordningen  mellan  bankens  olika  delar.  Vi  behöver  öka  effektiviteten.  Vi  behöver 

förbättra vår service och våra kunderbjudanden”.44 Detta har funktionen att etablera ett 

trovärdigt ethos som ger intrycket av en likaså ärlig och därtill trovärdig VD. Hon ger ett 

visst  intryck  av  att  SEB  inte  varit  en  bra  bank, men  att  den  kommer  växa  ytterligare 

under  hennes  ledning.  Annika  Falkengren  bevisar  ytterligare  sitt  ledarskap  och  sin 

kompetens  genom  att  vara  tydlig  med  siffror  och  framsteg  vilket  visar  på  hennes 

kompetens och noggrannhet.  

  
Det bästa resultatet hittills – 11,2 mdr. Kunderna har gjort fler affärer. Vi nådde en räntabilitet på 

nästan 16 % (upp från 14,7 % 2004); Vinst per aktie ökade med 16 % till 12,58 kr. SEB‐aktien hade 

en bra utveckling under förra året – en uppgång på 27 % All time high på 195,50 kr.  

 

Men detta citat tyder inte bara på kompetens utan även på målmedvetenhet genom de 

ökningar som gjorts. De får agera bevis för att hon som VD kan lyfta banken. Även den 

förut nämnda  topiken  anseende blir  tydlig  genom detta  citat  eftersom det  får  fungera 

som argument för att stärka just hennes anseende. Dessutom tillhör det topiken tidigare 

handlingar  som  framkommer  ännu  tydligare  under  de  andra  förekommande  talen  i 

uppsatsen.  

Topiken Träning 
Topiken  träning  får  i  detta  sammanhang  stå  för  den  plats  där  Falkengren  hämtar 

argument för att visa var hennes kompetens kommer ifrån. Precis som topiken indikerar, 

innebär den vad  för utbildning  som en person har  fått. Hon  säger  inte  rakt ut  att  vad 

hennes  träning gått ut på, utan hämtar stoff  från  topiken och använder den genom att 

nämna hur hon  fått  viss kunskap om vad  företaget behöver. Utbildning och  träning är 

viktiga  persontopiker  vid  ethosbyggande  och  får  fungera  som  bevismedel  för 

Falkengrens trovärdighet.45 Träning kan inbegripa det vardagliga jobb hon gör och vad 

hon lärt sig under arbetets gång. ”Från alla mina möten med kunder vet  jag att många 

efterlyser att man vill se mer av oss, vill att vi ska ta mer kontakt”.46 I passagen använder 

hon sig av material från topiken träning mer implicit, och gör anspråk på sin roll som VD 

och ger tyngd åt sitt  ledarskap genom att visa att det är genom arbetet hon  lär sig om 

                                                        
44 Falkengren, ”VD:s Anförande vid årsstämman 2006”   
45 Lindqvist Grinde, 2008, s. 352 
46 Falkengren, ”VD:s Anförande vid årsstämman 2006” 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vad kunderna efterfrågar, och därefter vad SEB behöver förbättra. Falkengren avväpnar 

motangrepp genom att peka på att det inte är vad hon själv hittat på utan vad kunderna 

vill. Den som vill utmana det hon säger måste lyfta fram andra aspekter som är viktigare 

än  de  kunder  Falkengren  hänvisar  till,  och  det  en  omöjlighet  att  öppet  kritisera  vad 

kunderna efterfrågar. 

Falkengrens Ethos ur ett Genusperspektiv 
Annika Falkengren måste, som alltid vid ethosbyggande, ta hänsyn till rådande doxa. Det 

är  inte  vanligt  förekommande  med  en  kvinnlig  VD  inom  näringslivet.  Av  totalt  1890 

börsvd:ar  är  bara  32  kvinnor,  och  det  måste  Falkengren  alltid  ta  i  beaktande  vid 

anföranden.47 Det hon gör kommer alltid bedömas noggrant. Annika Falkengren bevisar 

sitt ledarskap och sin kompetens genom att vara tydlig med siffror och framsteg, vilket 

hör till topiken karaktärsegenskaper men är centralt för att hon som kvinna ska kunna 

göra anspråk på rollen som vd. 

Ser vi på Falkengrens första bolagsstämma är det tydligt att talet är argumentativt. 

Hon försöker vädja till åhörarnas förnuft genom transparenta, relevanta och trovärdiga 

argument. Man  kan  påstå  att  hon  gör  anspråk  på  att  bli  behandlad  som  en man,  som 

vilken  VD  som  helst  i  näringslivet,  eftersom  hon  strider  mot  den  typiskt  kvinnliga 

normen  om  att  dels  vädja mer  till  känslorna  hos  publiken.  Dessutom  tar  hon mycket 

utrymme och är väldigt rättfram och mer eller mindre aggressiv i sitt uttryckssätt vilket 

inte är traditionellt kvinnligt och stoff hämtat från topiken anspråk. Det kan då vara en 

retorisk  strategi  att uppträda  som en man,  speciellt  eftersom kvinnan enligt Mral  inte 

har några egna normer för tal, utan måste låna mannens talarkonst.48  
Tidigare  har  talarstolen  varit  bannlyst  för  kvinnor,  och  traditionerna  finns 

fortfarande kvar där man utgår från mannen som talare. Mral anser att kvinnan idag inte 

utvecklat  ”egna  trygga  och  allmänt  accepterade  normer  för  sitt  offentliga  språk”.49 

Därför  måste  Falkengren  lägga  beslag  på  mannens  talarkonst.  Det  kan  gynna  henne 

eftersom hennes maktposition inte heller är norm för en kvinna, och man då kan se en 

koppling mellan att kräva en talarroll på samma sätt som en VD‐roll.  

Den retoriska utgångspunkten för bolagsstämmotalet 2006, att Falkengren som ny 

kvinnlig  VD  för  SEB  skulle  hålla  tal,  hade  betydelse  på  användandet  av  topikerna 

                                                        
47 Dunér 8/3 2011 
48 Mral, 2011, s. 210 
49 Mral, 2011, s. 214 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anspråk, anseende, träning och utseende. Topiken anspråk var alltså central eftersom att 

hennes  talarsituation  inte  är  norm  på  grund  av  att  majoriteten  av  VD:ar  inom 

näringslivet är män, och Falkengren kvinna.  

 

Bolagsstämmotalet 2008 
Bolagsstämmotalet  2008  inleds  med  en  väldigt  negativ  ton  på  grund  av  en 

världsomspännande  lågkonjunktur  som  allvarligt  skakat  om  marknaden  och  även 

skapat ett mycket osäkert läge för alla banker. Denna bolagstämma har alltså ett svårare 

utgångsläge,  och  nu  mer  än  någonsin  måste  dess  VD  framstå  som  trovärdig  för  att 

kunder och aktieägare ska lita på hennes ord. 

Topiken Intentioner 
Intentioner  kan  enligt  Lindqvist  Grinde  användas  vid  ethosbygge  genom  att  talaren 

försöker  etablera  ett  förtroende  hos  publiken.  Lindqvist  Grinde  nämner  att  det  kan 

skapas  genom  att  personen  berättar  varför  den  är  där  eller  att  talaren  vill  rädda 

publiken ur en  svårighet.50 Detta görs  implicit och  inte med uppenbara argument  från 

topiken intentioner. Topiken intentioner får  i Falkengrens fall vara definitionen av hur 

hon  formulerar  sig  och  vad  hon  använder  för  argument  för  att  visa  vad  hennes  och 

bankens intentioner är. Intentionerna för ett tal är avgörande i de flesta lägen och det är 

därför viktigt att  talaren, här Falkengren,  förmår publiken att  få  förtroende  för henne, 

vilket hon gör genom att förklara hur hon ska rädda dem ur ”kommande svårigheter”.51 

Med tanke på utgångsläget för detta tal, den ekonomiska svackan, måste intentionerna 

med talet därför vara att lugna aktieägare i banken och förmedla trygghet om bankens 

framtid. För att göra detta måste hon få dem att tro på SEB:s intentioner, henne som VD 

och  deras  styrkor  som  bank.  Dessutom måste  hon  försäkra  aktieägarna  om  att  deras 

ekonomiska  tillgångar  inte  kommer  att  försvinna,  trots  all  osäkerhet  i  världen  som är 

utanför  SEB:s  kontroll.  Falkengren  måste  klara  av  att  i  en  skakig  tid  få  kunder  och 

aktieägare att fortsätta sin relation med SEB.  

Topiken Tidigare Handlingar 
Topiken tidigare handlingar är argument skapade utifrån att nämna just saker som SEB 

gjort eller åstadkommit tillbaka i tiden. Eftersom det rådande ekonomiska klimatet var 

                                                        
50 Lindqvist Grinde, 2008, s. 136 
51 Lindqvist Grinde, 2008, s. 136 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mycket osäkert måste Falkengren även använda sig av topiken för att stärka sitt ethos 

och ge det trovärdighet.52 Dessa påverkar hennes ethos eftersom de påverkar publikens 

inställning till henne. Här använder hon sig av material från topiken mer direkt genom 

att  i  inledningen  av  talet  berätta  om  positiva  faktorer  för  SEB  inklusive  utmärkelser. 

Argumenten  hon  använder  för  att  göra  ovanstående  måste  vara  slagkraftiga  och 

effektiva  för  att  få  fäste  på  en  orolig  publik  (aktieägare  och  kunder)  trots  en  orolig 

ekonomisk  tid  (lågkonjunkturen).  I  första  delen  av  talet  pekar  Falkengren  på  SEB:s 

styrkor och vinster. Dessutom inleder hon talet med att berätta om de utmärkelser SEB 

fått under året.  

 

SEB rankades som världsledande inom valutaprognosticering, ett viktigt spjutspetsområde då vi av 

alla världens  tusentals banker är  tolfte största bank  i valutahandel med  företag. Vi rankades som 

bäst  i  Norden  på  företagsaffärer,  bäst  på  nordisk  aktieanalys  och  bäst  i  Europa  och  nästbäst  i 

världen på cash‐management (betal‐ och likviditetshantering).53 

 

I  och  med  denna  uppläsning  av  utmärkelser  får  publiken  uppenbara  och  trovärdiga 

bevis för att SEB är rätt bank,  inte för att en direkt jämförelse nödvändigtvis görs med 

andra banker  i det  rådande  läget, utan  för att en utomstående aktör bedömt SEB som 

bättre  än  andra  på  ett  antal  områden.  Det  kompetensövertaget  ger  rimligtvis  SEB  en 

bättre möjlighet än andra i det rådande osäkerhetsläget. 

Dock måste Falkengren därefter behandla allt det som publiken vill få svar på gällande 

SEB:s  bild  av  konjunktursvängningar,  hur  SEB  har  påverkats  och  kan  komma  att 

påverkas. Falkengren berättar sakligt om varför det uppstått en lågkonjunktur och hur 

den kom att påverka banken. Hon pratar dock om den tudelade utvecklingen som syftar 

på att det gått både bra och dåligt för SEB. Den nedgång som börjat visa sig under 2008 

förklarar hon med den universella nedgången vilket alltså inte återspeglar någon skuld 

på SEB som bank för värderade förluster. Dessutom klargör Falkengren vad banken tar 

till för metoder för att stå säkra i en lågkonjunktur.  

 

                                                        
52 Lindqvist Grinde, 2008, s. 136 
53 Annika Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticl
e.cfmc.asp%3Fduid%3DDUID_0E632FD03CC85A59C12574260046ACF7%26xsl%3Dse
%26sitekey%3Dsebgroup.com (2011‐12‐09) 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Det är exempelvis därför vi har fortsatt att bromsa ökningstakten i vår utlåning i Baltikum eftersom 

vi  tidigt  såg  tendenser  till  överhettning.  Vi  har  bland  annat  allokerat  mer  kapital,  skärpt 

avkastningskravet och minskat belåningsgraderna.54 

 

Falkengren ger alltså konkreta bevis för hur de har hanterat krisen och vad de gjort för 

att  förbättra situationen och nedgången. Detta för att  försäkra kunderna om att de har 

kontroll över situationen. Topiken tidigare handlingar är en viktig topik för Falkengren 

att  använda  sig  av  i  talet  eftersom  talets  innebörd  inte  skulle  få  fäste  hos  publiken 

annars. Publiken, kunderna, behöver ett transparent bolagsstämmotal med en trovärdig, 

konsekvent och beslutsam VD vilket hon visar prov på genom tidigare handlingar.  

 

Topiken Anspråk 
Topiken  anspråk  används  här mer  tydligt  än  föregående  tal  genom  att  hon  väljer  att 

lyfta fram sig själv för att göra anspråk på sin VD‐roll och bevisa sig värdig denna. Hon 

hämtar material från topiken genom att visa vad hon gjort för banken och dess kunder. 

Topiken är lika betydande i detta tal som 2006, då hon var ny VD och ville göra anspråk 

på  sin  position  som  VD,  som  nu  när  en  nedgång  visat  sig.  Hon måste  använda  sig  av 

topiken anspråk  för att  visa att hon är  rätt person att  leda banken  i orostider. För att 

göra detta måste hon även använda sig av topiken tidigare handlingar som bevismedel 

och argument för att hon kan göra anspråk på sin ledarroll.  

Anspråk  är  den  topik  som  genomsyrar  bolagsstämmotalet  från  2008  allra mest. 

Falkengren berättar om hur banken har  lyfts genom att påpeka hur de har stärkts och 

vuxit  inom  flera  olika  områden.  Hon  använder  även  ordet  ”jag”  och  ”mig”  vid  sex 

tillfällen vilket indikerar att hon är den som drivit denna utveckling, vilket också de årtal 

hon syftar till i talet pekar på; de år hon varit VD för SEB.55 Genom att inte bara tala om 

banken  som  en  enighet  och  använda  ord  som  vi  betonar  hon  sin  nyckelroll  i  SEB:s 

framgång. Detta stärker hon med att anmärka på rekord efter rekord inom SEB:s tillväxt 

som  är  argument  från  både  topiken  anspråk  och  topiken  tidigare  handlingar.  Detta 

eftersom  det  kan  vara  material  hämtat  från  båda  topikerna  eftersom  de  fungerar 

ethosbyggande på samma sätt.  

Så  småningom  kommer  hon  även  in  på  oron  inför  den  rasande  börsen  och 

                                                        
54 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 
55 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 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turbulensen på marknaden, vilket är något oundvikligt i de rådande orostiderna. 

 

Det gångna året var ett tudelat år. Tidningar kunde samma dag berätta om fyllda orderböcker och 
finansiell  oro. Första  halvåret  präglades  av  en  stark  konjunktur  och  en  optimism  vad  gäller 
världsekonomin.  Vid mitten  av  juni  hade  Stockholmsbörsen  stigit med  närmare  15  procent.  Det 
andra halvåret höll det starka företagsklimatet i Norden i sig, medan finansmarknaderna präglades 
av  en  accelererande  turbulens.   Det  här  skapade  kraftiga  svängningar  och  en  oro  för  det 
internationella  banksystemets  sårbarhet.  Stockholmsbörsen  föll  med  14  procent.  Och  den 
finansiella oron har fortsatt – bara under årets första kvartal föll börsen med 11 procent.56 

 

Hon trycker genom talet på det positiva som hänt, men ger alltså även utrymme för att 

noga  påpeka  att  de  resultat  som  pekar  neråt  är  en  konsekvens  av  turbulensen  på 

kreditmarknaden. Detta är argument  från  tidigare handlingar som påverkar anspråket 

hon gör som VD och de som bank. Det blir alltså uppenbart att anspråk (både som topik 

och innebörd generellt) och tidigare handlingar går hand i hand.  

 

Topiken Anseende 
Genom talet använder hon också mycket argument relaterade till anseende vilket är vad 

hon har  för  position och  vad hon betraktas ha  för  anseende. När det  kommer  till  den 

negativa aspekten av talet gör hon skillnad på sig själv och SEB vilka står för de positiva 

delarna,  och  ger  marknaden  rollen  att  ta  på  sig  de  negativa.  Detta  också  för  att 

upprätthålla ett gott ethos gentemot aktieägarna som agerar publik i bolagsstämmotalen. 

För att stärka sin trovärdighet påpekar hon att ”Vi har varit transparenta avseende vår 

portfölj  liksom  strukturen  på  portföljen”  och  ”Jag  vill  understryka  att  det  rör  sig  om 

värderingsförluster” och alltså inte förluster i reella pengar.57 Även om aktiespararna är 

där för att få besked om vad SEB har gjort och ska göra så lyckas Falkengren frånsäga sig 

själv och SEB mycket ansvar för utvecklingen genom att peka mot en global nedgång och 

lågkonjunktur.  Hon  lugnar  och  invigaggar  publiken  i  trygghet  genom  att  sakligt  och 

tydligt visa på hur SEB ska hantera den oroliga marknaden.  

Generellt  genom  talet,  ägnas  relativt  liten  vikt  åt  det  rådande  nedåtgående 

bankklimatet och stor vikt läggs vid SEB:s positiva utveckling. I slutet summeras talet: 

 

                                                        
56 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 
57 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 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Oavsett konjunktur ska vi alltid ha kapacitet och finansiell styrka att växa med våra kunder.  Vi har 
en  stark  plattform  som  vi  ska  bygga  vidare  på  genom  hög  kundaktivitet,  genom  fortsatt 
effektivisering  av  verksamheten  med  ett  nära  samarbete  mellan  divisionerna,  och  genom  att 
fortlöpande  investera  i  organisk  tillväxt  och  kompletterande  förvärv.  Mitt  och  hela  SEB:s 
engagemang för att bli den ledande banken i norra Europa står fast!58  

 

Detta  är  ett  effektivt  uttalande  som  sammanfattar  essensen  av  de  intentioner  Annika 

Falkengren  vill  att  SEB  ska  förknippas  med  under  hennes  ledning,  det  vill  säga  att 

banken ska stå stark och oberoende av marknaden. När hon särskiljer sig från SEB och 

visar  sin  auktoritet  genom  orden  ”Mitt  och  hela  SEB:s  engagemang”  styrker  hon  sitt 

ethos  eftersom det  tydligt  visar  vem som styr  SEB  i  rätt  riktning. Genom att  inte bara 

säga  ”hela  SEB:s  engagemang”  utan  ”Mitt  och  SEB:s  engagemang”  gör  Falkengren  det 

tydligt att det är hon som står i spetsen för banken.59 Ännu starkare gör hon detta ethos 

genom uttalandet där Falkengren  syftar  tillbaka på  SEB  innan hon var VD.  ”Idag  är  vi 

betydligt bättre rustade än vad vi har varit tidigare att möta svängningar i konjunkturen. 

Nu  behåller  vi  43  procent  av  varje  intäktskrona  mot  bara  25  procent  för  6  –  7  år 

sedan.”60 Hon lyckas alltså framhäva sig själv genom argument från topiken anseende.  

 

Falkengrens Ethos ur ett Genusperspektiv 
I talet använder hon ofta ordet jag, vilket ger intryck av att hon är mer trygg och säker i 

sin roll som VD  jämfört med talet 2006. Hennes könsroll ger  intrycket av att  inte vara 

lika tydlig och det är svårt att se tendenser till hur hon i detta tal skulle ta hänsyn till att 

hon är kvinna. Man kan dock påstå att hon kräver sin talarroll till viss del som en man 

även i detta tal. Genom att ta för sig och påpeka sin nyckelroll i SEB:s framgång genom 

det rådande negativa näringslivsklimatet 2008 gör hon något traditionellt okvinnligt om 

vi  ser  till  självhävdelse  som  anses  traditionellt  manligt  och  hör  till  topiken  tidigare 

handlingar.61 Dessutom är hon genom en riklig användning av exclamatio allt annat än 

tystlåten  och  försiktig,  två  andra  egenskaper  som  fortfarande  ses  som  traditionellt 

kvinnliga.  Genom  detta  tal  börjar  det  alltså  bli  uppenbart  att  Falkengren  bryter  mot 

normen  om  hur  en  kvinna  bör  föra  sin  talan  och  uppföra  sig.  En  inte  alltför  oväntad 

                                                        
58 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 
59 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 
60 Falkengren, ”Tal på SEB:S årstämma 2008” 
61 Mral, 2011, s. 211 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slutsats,  men  ändå  något  som  går  emot  Mrals  teori  om  att  kvinnor  väljer  roller,  och 

identiteter som är acceptabla för kvinnor. Mral tillägger dock att dessa roller åtminstone 

måste  vara  ”begripliga  för  respektive  publik”.62 Något  som  dock  inte  har  varit  helt 

ovanligt  för  kvinnliga  talare  genom  historien  är  att  låna  personae  från  större 

auktoriteter.  Det  kan  alltså  vara  en  medveten  strategi  av  Falkengren  att  uppträda 

traditionellt manligt, även om det inte är lika uppenbart i detta tal som talet 2006. Även 

om många män inte är auktoriteter i jämförelse med henne, så är fler män auktoriteter i 

dagens samhälle än kvinnor. Jämför man detta med den roll som kvinnliga regenter fick 

ta  på  sig  kan  man  se  likheter  till  Falkengren.  Drottningarna  förväntades  agera  på 

liknande sätt som de manliga regenterna (som var och är norm) och hade det därför inte 

som ett medvetet  val  utan  var  en  ”roll  som  tillskrevs dem av  samhället”.63 Precis  som 

Annika  Falkengren  förväntas  axla  rollen  precis  som  näringslivets mer  förekommande 

manliga VD:ar.  

Den retoriska situationen för bolagsstämmotalet 2008 var det osäkra ekonomiska 

läget  och  Falkengrens  roll  som  ansvarig  förvaltare  av  aktieägares  portföljer.  Den 

retoriska  situationen  är  det  som  gör  topiken  tidigare  handlingar  väldigt  viktig  för  att 

Falkengren ska kunna bygga ett trovärdigt ethos och intentioner, anseende och anspråk 

blir sekundära och dessa argument får gå sida vid sida med tidigare handlingar genom 

hela talet. Även om det märks att Falkengren kräver sin talarroll till viss del som en man, 

är  detta  tal mer  könsneutralt,  vilket  kan  bero  på  att  fokus  ligger  på  den  ekonomiska 

situationen.   

 

Bolagsstämmotalet 2011  
Efter 7  år  som VD höll Annika Falkengren det  sista  av de  tre bolagsstämmotalen  som 

uppsatsen  bygger  på.  Redan  vid  en  första  anblick märker man  att  Falkengren  har  en 

ännu mer  positiv  ton  och  en  säkrare  attityd  genom  bolagsstämmotalet  2011,  jämfört 

med  talen  2006  och  2008.  Detta  kan  möjligen  förklaras  genom  att  hennes  anseende 

förändrats i och med att hon varit VD på banken i 7 år. Det är uppenbart att någon som 

haft  en  sådan  betydande  roll  inom  ett  företag  under  så  pass  många  år,  samt  fått 

utmärkelser som en av världens mäktigaste kvinnor, fått en starkare position som talare 

än när hon tillträde. Detta ges det bevis för genom Falkengrens lediga ton och attityd där 
                                                        
62 Mral, 2011, s. 211 
63 Mral, 2011, s. 214 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hon går på en mer personlig nivå än tidigare, vilket ni ska se bevis  för  i nedanstående 

undersökning. 

 

Topikerna Känslor & Fritid 
Topiken känslor bygger mestadels på att publiken generellt  är  väldigt  intresserade av 

hur  talaren  känner  och  hur  den mår.64 Topiken  känslor  används  i  detta  tal  genom att 

Falkengren  dels  visar  mer  känslor,  och  dels  beskriver  dessa  känslor  för  publiken. 

Topiken fritid är ett relativt nytt påfund enligt Lindqvist Grinde, men är viktig eftersom 

vi  idag  tenderar  till  att  definiera  människor  efter  hur  de  spenderar  sin  lediga  tid.65 

Argument  från  topiken  fritid använder Falkengren dels  för att stärka argumenten  från 

topiken känslor, men också med argument som visar på henne som person vilket bygger 

hennes ethos och får henne att komma närmare publiken. Det gör Falkengren genom att 

gå ner på en mer personlig nivå med en berättelse ur hennes vardag som privatperson 

och VD.  
 

Häromdagen när  jag åkte taxi kände chauffören igen mig och SEB blev ett naturligt samtalsämne. 

Han var egenföretagare och berättade hur hans vardag underlättades med Enkla Firman. Han var så 

nöjd att han nu  flyttat över hela  sin privata  ekonomi  till  banken. För mig är det här  en eloge  till 

bankens medarbetare. Som VD blir jag stolt!66  
 

När hon uttrycker att hon som VD blir stolt använder hon sig av topiken känslor. Genom 

att  väva  in  en  personlig  känsla  för  henne  som  VD  i  en  enorm maktposition  och  som 

vardags‐Annika  som  åker  taxi  och  konverserar  med  taxichaufförer,  närmar  hon  sig 

publiken  och  stärker  ett  ethos  som  medmänniska  genom  topiken  fritid.  Här  är  det 

publiken och aktieägarna som innehar publikrollen och får ta på sig rollen som den lilla 

människan,  och  Falkengren  som  dess  ledare.  Att  hon  pratar  som  att  hon  vore  en  i 

publiken gör att hon möjligtvis kan framstå som mer sympatisk som människa, vilket i 

sin tur  leder till större trovärdighet. Hon visar ett engagemang för den lilla människan 

och alla kunder på alla nivåer,  genom att visa att hon  tar åt  sig väldigt mycket av vad 

taxichauffören säger, men vidare täcker hon även upp för att hon engagerar sig för små 
                                                        
64 Lindqvist Grinde, 2008, s. 136 
65 Lindqvist Grinde, 2008, s.137 
66 Annika Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011” 
http://www.sebgroup.com/pow/content/sebgroup/AGM/AGM_2011_AF_tal.pdf (2011‐
10‐09) 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och  stora  företag. Detta  ger  en bild  av  att  SEB är  en bank  för  alla,  vilket också verkar 

vara syftet med bolagsstämmotalet 2011.  

Topiken  känslor  fungerar  även  som  retorisk  strategi  eftersom  publiken  ofta  är 

intresserade av och vill kunna relatera till  talarens känslor och hur denna person mår. 

Falkengren  uppträder  i  detta  tal  mycket  positiv  och  glad  vilket  blir  uppenbart  för 

publiken. Detta kan vara effektivt vid ethosbyggande när publiken behöver en ledare att 

ta  efter.  Har  Falkengren  en  optimistisk  syn  på  den  ekonomiska  framtiden  kan  även 

publiken få det.  

 

Topiken Intentioner 
Topiken intentioner ger sig till känna i bolagsstämmotalet 2011 genom användandet av 

argument  som  försöker  bidra  till  en  mer  positiv  framtidstro  hos  aktieägarna. 

Intentionerna med talet är alltså att visa på ett mer positivt ekonomiskt klimat framöver, 

och  för  att  göra  detta  hämtar  Falkengren  stoff  från  topiken  intentioner  och  visar  då 

också vad hennes intentioner är. I talet redovisar hon hur de jobbat för att bli vad hon 

refererar  till  som  ”en  relationsbank”  även  detta  en  metafor  tagen  från  topiken 

intentioner genom att det visar vad de som bank vill göra för kunderna. 67 Metaforen får 

stå för att SEB värnar om en relation till sina kunder, och ordets positiva klang gynnar 

både Falkengrens ethos och SEB som företag.  

Falkengren  lägger  alltså  stor  vikt  vid  att  försäkra  aktieägarna  om  ljusare  tider. 

Efter flera år av recession och lågkonjunktur (som jag nämnde i stycket den ekonomiska 

utvecklingen  2006‐2011)  börjar  det  nu  alltså  se  något  ljusare  ut.  Detta  belyser 

Falkengren i talet genom många olika argument. ”Vi ser att framtidstron återvänder inte 

bara  till  exportsektorn  som  fått upp  farten, utan även hos hushållen. Det håller på  att 

ljusna.”68 Här  visar  även  Falkengren  att  hon  och  SEB  värnar  och  vill  väl  för  både 

företagen och de privata småkunderna, vilket är argument från topiken intentioner.  

Det finns även andra delar av talet, där Falkengren bemöter kritik, som också har 

material som härstammar från topiken intentioner. Här verkar hon fokusera mer på att 

visa  styrkor  där  hon  fått  kritik  om  svagheter.  ”Vissa  säger  att  vi  kommer  att  bli 

tråkigare…  och  om man med  tråkig  menar mer  förutsägbar  och  långsiktig…  att  vi  är 

                                                        
67 Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011” 
68 Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011” 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trogna vår läst…så är svaret JA.”69 Genom dessa lyckas hon bygga upp en bild av vad de 

som bank strävar efter.  

 

Topiken Tidigare Handlingar 
Falkengren hämtar även i detta tal argument från topiken tidigare handlingar genom att  

ägna en hel del utrymme åt de utmärkelser som banken fått under året, vilket kan visa 

på hur SEB står sig  jämfört med andra banker. Detta kan också fungera som argument 

för att aktieägarna ska tro på SEB:s  framtidsutsikter och kan även få ett  företag att bli 

mer trovärdiga.  

 
Under året har Placeringskontot, där vi nu ger 2,51 procents ränta, attraherat kunderna att öka sina 

besparingar med 25 miljarder kronor. Vi har dessutom än en gång blivit rankade som bästa Private 

Bank i Norden. Vi blev också belönade som Årets Affärsbank förra året och idag väljer nästan vart 

femte nystartat företag att göra det med oss som partner.70  
 

Hon är alltså mer positiv  i detta tal än 2008 eftersom utgångsläget är bättre. Det hade 

varit  en  längre  period  av  oroliga  tider  som  eskalerat  i  en  lånekris  vilket  lett  till 

ekonomiska  konsekvenser  för  SEB:s  och  alla  andra  bankers  kunder,  både  privat  och 

företag. På grund av att det varit dåliga tider får hon i talet redogöra för vad som hänt 

och blicka tillbaka på de senaste dåliga åren, och försäkra kunderna om att de stått sig 

väl i stormen.  

 
Under  en  period  präglad  av  en  rad  utmaningar  har  våra  prioriteringar  handlat  om  att  trygga 

bankens  långsiktiga  finansiella  stabilitet.  Vi  finns  där  som  finansiell  och  pålitlig  partner  till  våra 

kunder i såväl goda som svåra tider.71 

 

Genom  att  hämta  dessa  argument  från  topiken  tidigare  handlingar  bäddar  hon  för 

välvilja från publiken, alltså aktieägarna, eftersom aktieägarna själva får se orsakerna till 

varför det gått dåligt, men också argument för hur väl det går för SEB (och därmed också 

implicit  deras  kunder)  trots  orostider.    Valet  att  tala  om  såväl  goda  som  svåra  tider 

pekar  även  på  historien  där  SEB  varit  en  del  av  industri‐Sverige  i  över  150  år.  Det 

                                                        
69 Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011” 
70 Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011”  
71 Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011” 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känner många aktieägare till och Falkengren ger en bild av kontinuitet framåt genom att 

implicit peka bakåt. 

Hennes  positiva  ton  i  talet  kan  också  vara  en  nödvändighet  efter  för  mycket 

negativt  ekonomiskt  klimat  och  tonläge.  Aktieägarna  har  länge  fått  dras  med  dåliga 

besked och får nu istället ta emot en gladare och mer positiv VD och ett mer optimistiskt 

bolagsstämmotal.  

Falkengren gör även här ett försök till försvar av bankens verksamhet i Baltikum. 

Detta på grund av den ekonomiska situationen i dessa  länder. ”Vi  finns i Baltikum inte 

bara för att det finns historiska och kulturella band utan för att de tre länderna i ökande 

grad  är  en  integrerad  del  av  de  nordiska  länderna  och  Europa.”72 Hon  fortsätter  även 

med att ge starka argument för att Baltländerna håller på att  förbättra sina ekonomier 

och  att  det  i  slutändan  kommer  att  gynna  SEB. Här  snuddar  hon  vid  talgenren Genus 

Judiciale  genom  ett  försök  till  försvar  av  tidigare  handlingar.  Även  detta  fungerar 

ethosbyggande. 

 

Falkengrens ethos ur ett genusperspektiv 
Tonen i talet är som uppsatsförfattaren tidigare nämnt, väldigt positiv, vilket skiljer sig 

mot  de  tidigare  talen  på  årstämmorna 2006  och  2008. Detta  bolagsstämmotal  har  till 

skillnad  från  de  andra  ett mer  positivt  utgångsläge med  en mer  erfaren VD  i  spetsen. 

Dessutom  kan man  tycka  att  hon  använder  sig mer  av  känslor, pathos,  vilket  allmänt 

anses  som  traditionellt  kvinnligt.  Detta  är  dock  inte  något  som  är  enbart  tillskrivet 

kvinnor, pathos är inte könsbundet, men att låta känslorna ta över istället för förnuftet 

är något  som ansetts vara  typiskt kvinnligt. Mral nämner  i  sin bok  talande kvinnor en 

text  av Gustav Cederschiöld  som hon  tolkar  som  ”känslan dominerar hos  kvinnor och 

förnuftet hos mannen”.73 Vilket uppenbarligen tyder på en daterad syn på kvinnan som 

mer känslobunden. Att hon trots denna åldrade uppfattning om kvinnan som känslosam 

vågar använda sig av pathos kan anses vara modigt. Detta eftersom hon som kvinna är 

ett undantag från normen, och det därför vore lätt att använda emot henne om hon blev 

för känslosam. Det kan tyda på att hon är mer säker i sin talarroll och vågar sväva ut mer 

retoriskt.  

                                                        
72 Falkengren, ”VD:s anförande vid årsstämman 24 mars 2011” 
73 Mral, 2011, s. 13 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Den  retoriska  situationen  för  detta  tal  är  mer  positiv  än  de  två  tidigare 

bolagsstämmotalen eftersom det nu efter år av nedgång börjar se något ljusare ut. Hon 

använder  sig  därför  mer  av  topiken  känslor.  Topiken  intentioner  blir  viktig  för  att 

uppmuntra  och  sprida  en  positiv  framtidssyn  hos  aktieägarna.  Så  även  med  topiken 

tidigare handlingar, där de senaste årets nedgång nu får komma till en positiv vändning 

för banken och kunderna. 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Sammanfattning 

I  sammanfattningen  kommer  en  tillbakablick  på  vad  uppsatsanalysen  och 

undersökningen tagit upp.  

 

Bolagsstämmotalet 2006   
Eftersom  bolagsstämmotalet  2006  var  Falkengrens  första  som  VD  för  SEB  är  det 

uppenbarligen viktigt  för henne att  göra anspråk på  sin position  i  företaget. Här  finns 

det  troligen  två  problematiska  scenarion  varav  ett  är  traditionsenligt  och  ett 

könsberoende. Som VD på ett nytt företag kan det tänkas vara viktigt att göra anspråk på 

en roll inför både nya medarbetare, aktieägare, kunder och andra. Topiken anspråk blir 

därför uppenbarligen central i utformandet av detta tal genom väl valda argument tagna 

från topiken och även för att bygga just hennes anseende inom sitt ethos.  

Topiken  träning  fyller  en  mindre  viktig  funktion  i  talet  men  har  trots  allt  en 

betydande roll som möjligtvis kan kopplas ihop med genus, och som definitivt går hand i 

hand med topiken anspråk. Falkengren måste ge bevis för att hon har belägg för att göra 

anspråk på positionen som VD, och gör det genom topiken träning eftersom hon belyser 

hur hon fått kunskap om vad kunderna vill ha.  

I talet påpekar hon även svagheter inom företaget som hon under sin ledning ska 

råda bot på. Detta kan också ses som ett argument funnet från både topikerna tidigare 

handlingar  och  anspråk  då  hon  underminerar  den  förre  VD:n  och  implicit  påpekar 

dennes brister i utfört arbete. Genom att anmärka detta blir hon även mer trovärdig som 

VD eftersom det även kan ses som ärligt att vara öppen med företagets brister, även om 

dessa  inte  gäller  henne,  vilket  är  argument  hämtat  från  topiken  karaktärsegenskaper. 

Man kan alltså tolka detta erkännande som både ett litet slag åt den förre VD:n och SEB 

under dennes ledning, samt ett sätt att etablera trovärdighet genom att vara uppenbart 

transparent med bankens brister. 

Den  roll  och  talarposition  som  Falkengren  innehar  på  bolagsstämman  2006  är 

dessutom  inte  helt  könsoberoende,  vilket  syns  i  hennes  första  bolagsstämmotal.  Hon 

måste  anpassa  sig  efter  en  norm  där  tidigare  VD:ar  inte  varit  kvinnor.  Det  kan  vara 

därför hon kräver sin talarposition som en man i detta tal från 2006. Det kan alltså vara 

en retorisk strategi att vara okvinnlig i sitt sätt att tala. Hon närmar sig alltså den i stort 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sett  manliga  arenan  som  är  hennes  arbetsplats,  genom  att  sudda  ut  linjerna  mellan 

manligt  och  kvinnligt.  Det  kan  även  vara  framgångsrikt  strategiskt  att  kräva  sin 

talarposition som en man, eftersom hon då tilltalar publiken mer, som till stor del även 

de är män.  

 

Bolagsstämmotalet 2008 
Bolagsstämmotalet har en tydlig retorisk situation att utgå ifrån, vilket är den rådande 

osäkerheten och intågande lågkonjunkturen samt att aktieägarna som talet främst riktar 

sig  mot,  har  förlorat  pengar.  Här  krävs  det  alltså  att  Falkengren  lugnar  publiken, 

aktieägarna, och  försäkrar dessa om att  skulden  för deras  förlorade pengar  inte  ligger 

hos henne själv eller banken. Hon måste även försäkra bankens kunder och aktieägare 

om  att  SEB  är  den  bank  de  ska  stå  fast  vid  i  krisen.  Falkengren  använder  starka 

argument  för  detta  genom  att  göra  jämförelser  med  andra  banker  och  peka  på  de 

utmärkelser banken  fått  för att öka  trovärdigheten då det är andras ord,  inte bankens 

egna. Hon drar även siffror som får agera exempel för hur bra det gått för banken trots 

orostider, båda argument från topiken tidigare handlingar. I sammanhang som detta då 

man  utgår  ifrån  en  negativ  retorisk  situation  kan  det  vara  viktigt  att  ha  ytterst 

trovärdiga argument eftersom aktieägarna går in i talarrummet något skeptiska. Det är 

ett mycket viktigt  läge  för en  ledare som Falkengren. Det är här hon som talare måste 

vinna  deras  välvilja  och  få  åhörarna  att  känna  att  hon  är  trovärdig  även  i  en  osäker 

framtid. Här är väl underbyggda och väl grundade argument särskilt viktiga.  

Topiken  intentioner  är  viktig  i  talet  för  att  visa  publiken,  som också  är  kunder  i 

banken, vad hon och banken vill göra för dem. Argument från topiken blir därför något 

självklara  och  de  underbyggs  av  argument  från  tidigare  handlingar  som bevis  för  vad 

intentionerna  är.  Topiken  tidigare  handlingar  är  inte  lika  betydande  i  detta  tal  för  att 

hon ska kunna göra anspråk på VD posten, men däremot används argument från topiken 

tydligare genom att hon direkt visar på vad hon gjort som VD för banken.  

I talet från 2008 verkar hon även mer bekväm i sin roll som VD och betydelsen av 

kön verkar inte lika uppenbar. Detta kan bero på att hon efter flera år på VD posten är 

mer  säker  som  VD.  Hon  behöver  alltså  inte  göra  anspråk  på  sin  talarroll  av  samma 

anledning som i talet 2006, det vill säga att hon skulle avvika från normen med manliga 

VD:ar.  Talets  retoriska  situation  har  alltså  en  stor  inverkan  på  könets  betydelse,  eller 

snarare icke betydelse. Inför denna bolagstämma är publiken inte lika nyfiken på talaren, 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alltså  Falkengren,  utan  mer  på  att  få  deras  egen  ekonomiska  situation  tryggad,  och 

därför är talet inte lika genusbundet. Här är banken och dess förmåga att hantera läget 

mer intressant än Falkengren. Hon är därför mer neutral i detta tal, tillskillnad från talet 

2006 då hon krävde sin talarposition mer som en man.  

 

Bolagsstämmotalet 2011 
I det sista bolagsstämmotalet  i undersökningen har Falkengren en mycket mer positiv 

och säkrare ton. Detta är ganska givet, efter 7 år som VD i en bank måste man självklart 

vara varmare i kläderna. Men det beror skäligen också på de utmärkelser hon fått som 

VD  och  som  en  av  världens  mäktigaste  kvinnor.  Men  det  är  enbart  kuriosa,  denna 

uppsats utgår ifrån själva talet och den rådande retoriska situationen vid framförandet 

av bolagsstämmotalet.  

På grund av att utgångsläget för detta tal är i ljuset av tunneln, precis när tiderna 

börjar  bli  bättre,  vågar  också  Falkengren  börja  ta mer  plats  som  kvinnlig  talare.  Hon 

hämtar  uppenbarligen  mer  innehåll  från  topiken  känslor  och  vädjar  även  mer  till 

publikens egna, vilket anses vara  typiskt kvinnligt. Hon vågar även ge mer plats åt sin 

egen person genom topiken fritid när hon berättar en historia från hennes vardagliga liv. 

Detta gör att hon tar sig närmare publiken och får dem att känna att hon är en av dem. 

Angående topiken känslor är det även publikintresset som styr denna topik, och hennes 

glada och positiva uppsyn är hämtad från denna topik.  

Intentionerna  med  detta  tal  är  även  en  avgörande  topik  som  retorisk  strategi. 

Falkengren försäkrar aktieägarna, publiken, om ljusare tider vilket de har ett behov av 

att höra efter tuffa år ekonomiskt. Implicita intentioner med talet blir även att visa sina 

styrkor som vd, vilket hon gör på ett trovärdigt sätt.  

Falkengren tar mycket större plats i det här talet än i något av de andra. Det är den 

retoriska situationen, alltså det alltmer positiva ekonomiska klimatet,  som gör att hon 

kan vara mer positiv. Det är alltså sammantaget avgörande att den retoriska situationen 

stämmer överens med det ethos Falkengren vill etablera, annars blir det självklart  inte 

trovärdigt. Hon känns inte lika bunden av sin könsroll i detta tal eftersom den dels har 

ett mer positivt utgångsläge och Falkengren dessutom varit VD i 7 år och utfört många 

bolagsstämmotal  tidigare.  Istället  ges  hon  utrymme,  på  grund  av  den  retoriska 

situationen, att ta plats som kvinna och VD. 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Slutsatser 

Något  som  har  visat  sig  vara  avgörande  vid  Falkengrens  retoriska  strategier  är 

publikförväntningarna. Som Lindqvist Grinde skrev går det att använda sig av dessa och 

antingen  ”bygga på,  övervinna  eller  kämpa  emot”  dessa.74 Det  blir  dock  tydligt  att  det 

inte  är  antingen  eller  när  det  kommer  till  dessa.  Falkengren  får  istället  göra  allt 

sammantaget och spela alla kort rätt. Det är därför så många topiker får träda fram och 

det  blir  tydligt  att  inte  bara  en  retorisk  strategi  räcker  för  att  framgångsrikt  tala  i  en 

maktposition som Falkengrens.  

Det  finns  ett  tydligt  samband  mellan  den  retoriska  situationen  och  det  ethos 

Falkengren tillskriver sig. Som ny VD var hon tvungen att anpassa sig efter en säregen 

situation där det säregna var genus. Hon fick då kräva sin talarroll mer som en man, för 

att  anpassa  sig  efter  rådande  doxa.  Denna  strategi  gäller  för  många  av  de  argument 

Falkengren använder sig av genom sina tal och hon tar material från topiker som i alla 

avseenden förhåller sig väl till samhällets normer. Det är inte förrän efter flera år på VD 

posten  som  hon  blivit  mer  varm  i  kläderna  och  agerar  mer  kvinnligt.  Det  ethos  hon 

etablerar  i  senaste  bolagsstämmotalet  är  mer  självsäkert,  men  bortsett  från  detta 

självklara  som  Mral  anser  vara  traditionellt  manligt,  är  hon  mer  kvinnlig  i 

bolagsstämmotalet 2011.  

Det är också uppenbart att genus har stor betydelse för hennes retoriska situation, 

kanske än mer  i de  tidigare  talen,  speciellt  talet  från 2006. Det blir också klart att det 

inte enbart går att analysera de retoriska strategierna utan att ta hänsyn till en aspekt av 

dess utgångspunkt,  alltså den  retoriska  situationen. Kön har efter att Falkengren varit 

flera år på VD posten, inte lika stor betydelse. Detta kan också tyckas något självklart i 

och med att hon då bevisat sig vara värdig sin post, och där kan vi också se kopplingen 

mellan  anspråk  och  kön.  Falkengren  gör  anspråk  på  en  position  som  statistiskt  sett 

tillhör en man. När det kommer till  just anspråk är det också viktigt att  förstå vad hon 

gör  för  anspråk,  och det  är  att  uppfattas  som värdig  sin maktposition,  oavsett  hennes 

könsroll. Genus har alltså ingen betydelse när det väl kommer till kritan, vi vet idag att 

många  kvinnor  kan  göra  ett  lika  bra  jobb  som VD  för  en  bank  som  en man.  Det  som 

skiljer de två könen åt är dock just anspråk, och att det är svårare att göra just detta för 

en kvinna i dagens samhälle på grund av rådande doxa. Men detta gör också att topiken 

                                                        
74 Lindqvist Grinde, 2008, s. 133 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anspråk blir om ännu mer användbar  för en kvinna än en man och  topiken blir  till en 

väldigt effektiv plats att hämta argument ifrån. En kvinna får alltså jobba hårdare för att 

etablera ett  trovärdigt ethos  i ett  tal  i en retorisk situation där hon statistiskt sett  inte 

hör hemma, men hon kan också dra nytta av sitt kön och använda sig av argument från 

topiker som kanske möjligtvis skulle stjälpa en man mer än att hjälpa.  

Man kan därför slutligen påstå att  retoriken som kreativt verktyg och strategi är 

viktigare och mer avgörande för en kvinna än en man. Det största beviset för detta är att 

topikerna fungerar som bevis för en rådande världsbild. Genom alla Annika Falkengrens 

tal är hennes könsroll betydande när hon gör anspråk på sin position som talare. Hon får 

lägga mer vikt vid argument från topiker som överskuggar hennes kön och till en början 

kräva sin  talarroll som en man,  för att  leva upp till  rådande doxa och bygga på denna. 

Det verkar alltså svårare  för allmänheten att ge en kvinna en betydande talarroll, men 

när hon väl visat sig vara värdig denna roll använder hon sig av samma talarkonst och 

retoriska  strategier  som männen.  Det  kan  därför  vara  så  att  kvinnor måste  kräva  sin 

talarroll som en man, och använda sig av den gamla retoriken som onekligen är skapad 

av  och  för  det  manliga  könet,  men  bara  som  utgångspunkt.  Detta  är  onekligen 

oundvikligt eftersom den kvinnliga retoriken bygger på tystnad och lågmäldhet, och det 

inte går att kräva en maktposition genom denna  talarkonst,  eller  snarare avsaknad av 

talarkonst. Men kanske är det så också, att dagens samhälle inte gör lika stor skillnad på 

kvinnligt och manligt, och att det möjligtvis är dags att sluta hänvisa till retoriken som 

mannens konst.  

Om man  ser  tillbaka  på  talen  kräver  hon  alltså  sin  talarroll  som  en  man  2006, 

eftersom  att  hon  som  kvinna  avviker  från  normen  som VD  i  näringslivet,  och  att  hon 

2008 är mer neutral i sin könsroll eftersom fokus ligger på den ekonomiska nedgången 

och att hon 2011 kan vara mer kvinnlig eftersom hon då har flera år på nacken som VD 

och det går mot bättre tider. Det är alltså lätt att se att den retoriska situationen till stor 

del  bygger  på  att  Falkengren  är  kvinna,  men  att  betydelsen  av  retoriska  strategier  i 

Falkengrens talande med hänsyn till just kön, kan kompensera för denna normavvikelse. 

Det kan därför vara så att just retoriken är nyckeln till framgång, och i detta fall, till en 

ledande maktposition för en kvinna inom näringslivet. 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