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1. Inledning 

Mer än 2 miljoner svenskar är idag direkta ägare av aktier.
1
 Om man därtill lägger 

ägandet via aktiefonder och pensionsfonder är mer än 80 % av den svenska befolkningen 

direkt eller indirekt aktieägare.
2
 Av denna anledning är företag och deras utveckling 

något som angår, eller i vart fall borde angå, många.  Årsredovisningen är ett av 

företagens sätt att kommunicera med sina intressenter. En årsredovisning ska i grunden 

vara informativ. Under de senaste decennierna har årsredovisningens omfång och format 

förändrats genom att omfatta alltmer frivillig information. De berättande textdelarna är 

betydligt fler och det är genom dessa som företaget försöker skapa bilden av företaget.
3
 

Till följd av detta har årsredovisningen kommit att mer likna ett 

marknadsföringsdokument.  I årsredovisningen är VD-orden den del som läses mest.
4
 

Synonyma förekommande rubriker är t.ex. ”VD-brev”, ”VD har ordet” eller ”Några ord 

från vår VD”. Med hänsyn till den betydelse VD-ordet har är det viktigt att förstå det. Ett 

sätt att göra det är att studera genren.
5
  

 

2. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka VD-orden för de fyra svenska storbankerna 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank under åren 2006-2009, d.v.s. åren före 

respektive under finanskrisen. Krisen har beskrivits som en förtroendekris för banker och 

finansiella institut.
6
 En sådan förhållandevis ovanlig och omfattande händelse som 

finanskrisen utgjorde ger tillfälle att undersöka om och i så fall hur en genre påverkas 

under extraordinärt tryck. Den övergripande frågan som ska besvaras är således: Hur 

förhåller sig en genre till en genomgripande kris?  

                                                 
1 Euroclear Sweden, “Aktieägare i svenska avstämningsbolag”, http://www.ncsd.eu/585_SVE_ST.htm , 

(2011-09-30). 
2 Sparekonomen, ”Aktier”, http://www.sparekonomen.se/ (2011-09-30). 
3
 Vivien Beattie, Alpa Dhanani, Michael John Jones, “Investigating presentational change in U.K. annual 

reports”, Journal of Business communication, vol 45, 2008:2,  s. 181. 
4
  Garry F Kohut & Albert H Segars, “The President´s Letter to Stockholders: An Examination of Corporate 

Communication strategy”, The Journal of Business Communication vol 29:1, s. 8. 
5
 Brian A Rutherford, ”Genre analysis of corporative annual report narratives”, Journal of Business 

Communication vol 42, 2005:4, s. 373. 
6
 Mattias Persson, Riksbankens stabilitetsansvarige citerad i rapporten Storbankernas och myndigheternas 

kommunikation under finanskrisen 2007 – 1 juli 2009, Hallvarsson & Hallvarsson, Rapport för FSPOS,  

Stockholm, september 2010. 

 

http://www.ncsd.eu/585_SVE_ST.htm
http://www.sparekonomen.se/
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Inledningsvis undersöks vilka regelbundenheter som karaktäriserar bankernas VD-ord 

under normala omständigheter. Därefter jämförs detta med VD-orden under 2008-2009 

för att se vilka eventuella förändringar som sker inom genren. 

 

3. Teori och metod 

En central idé i modern genreteori är att texterna främst identifieras efter syfte och inte 

efter form.
7
 En genre bestäms enligt denna tanke utifrån ett gemensamt kommunikativt 

syfte som upprepas när det svarar mot ett återkommande påträngande problem.
8
 En genre 

formas enligt Kathleen M Hall Jamieson av hur talaren tolkar publikens förväntningar 

och situationens krav.
9
  Det innebär dock inte att tanken på en genres textuella och 

språkliga drag överges.
10

 När flera liknande situationer uppstår framkallar de reaktioner 

som skapar retoriska former med liknande innehåll och stil. En genres element består 

m.a.o. av situation, innehåll och stil. De olika elementen kan förekomma var för sig i 

andra diskurser. Det som bestämmer en genre är hur situation, innehåll och stil samverkar 

i sin speciella konstellation.
11

 Den får alltså inte sin karaktär av de enskilda elementen 

utan genom av hur dessa fusioneras.
12

 En genres typiska drag framgår således av både 

textexterna mönster, t.ex. den retoriska situationen, och textinterna mönster, d.v.s. stil och 

innehåll.
13

  

 

Utgångspunkten för min undersökning är Lloyd F. Bitzers beskrivning av den retoriska 

situationen som bestående av ett påträngande problem (exigence), publik och retoriska 

villkor.
14

 Därutöver kommer också VD-ordens stilistik och innehåll att undersökas. När 

det gäller innehåll kommer jag framförallt att se på hur argumentationen ordnas i 

förhållande till statusläran men också ur vilka topiker argumenten hämtas.  

                                                 
7
 Kjell Lars Begre & Per Ledin, ”Perspektiv på genre”, Rhetorica Scandinavica, 2001:18, s. 5ff. 

8
 Janis Forman & Jone Rymer, “Defining the Genre of the „Case Write-Up‟ ”, The Journal of Business 

Communication, vol. 36:2,  s. 106. 
9
 Kathleen M Hall Jamieson,”Generic Constraints and the Rhetorical Situation”, Philoophy & Rhetoric, vol. 

6:3, s.163. 
10

 Begre & Ledin, 200,  s. 15. 
11

 Karlyn Kohrs Campell & Kathleen Hall Jamieson,  “Form and genre in rhetorical criticism: an 

introduction”,  Form and Genre Shaping Rhetorical Action, Falls Church, 1978,  s 20.  
12

 Kohrs Campbell & Hall Jamieson, 1978, s. 21. 
13

 Jfr Kjell Lars Begre & Per Ledin, ”Perspektiv på genre”, Rhetorica Scandinavica, 2001:18, s. 14 där 

genretillhörighet som textexternt eller textinternt fenomen anges som skiljelinjer i forskningen. 
14

 Lloyd F. Bitzer, ”The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, Supplementary Issue 199,2 s. 1-14. 
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Den retoriska situationen 

Det påträngande problemet specificerar en publik och den förändring som är önskvärd.
15

 

Förändringen behöver inte vara ett problem i negativ bemärkelse, det kan lika gärna vara 

en positiv förväntan på situationen.
16

 Det åligger talaren att inte bara uppfatta det 

påträngande problemet utan även att övertyga åhöraren/ mottagaren om sin syn på 

situationen.
17

 

 

Bitzers retoriska publik består av dem som kan påverkas av den retoriska diskursen och 

som också har möjlighet att agera i förhållande till det påträngande problemet.
18

  

De retoriska villkoren är sådant som varje talare måste förhålla sig till i varje situation. 

En befintlig genres regler eller andra genrer ingår i dessa villkor.
19

 Det kan även vara 

andra faktorer som talaren inte kan styra över (exempelvis. attityder, fakta, händelser) 

liksom sådant som talaren via sin egen retoriska metod för in i situationen.  

 

Statusläran 

Statusläran som redskap vid retorisk argumentationsanalys av VD-orden kan bidra till att 

visa vilken fråga VD anser står i fokus.
20

 Jag utgår ifrån fyra strategier, d.v.s. status 

conjectura, status definitiva, status qualitas samt status translatio. Den första är bevisande 

och gäller fakta och frågan om det förhåller sig på det sätt någon påstår. Den andra 

statusen avser en definierande argumentation och vilken term som ska användas för att 

beskriva en handling. Den tredje nivån, den kvalitativa, syftar till att diskutera hur en 

handling ska värderas. Kan det exempelvis finnas förmildrande omständigheter. Den 

fjärde nivån slutligen kallas den överförande strategin och handlar ursprungligen om 

                                                 
15 

Bitzer 1992, s. 7. 
16 

Jens Elmelund Kjeldsen, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, Studentlitteratur, Narayana 

Press, 2008, s 86.. 
17 

Elmelund Kjeldsen 2008, s. 89 
18 

Bitzer 1992, s. 7. 
19 

Kathleen M Hall Jamieson,. “Generic Constraints and the Rhetorical Situation”,  Philosophy & Rhetoric, 

vol 6:3, s. 163-167. 
20

 Janne Lindqvist, ”Vad gäller saken? Statusläran som retorisk argumentationsanalys”, Rhetorica 

Scandinavica, 2005:33, s. 33-45 resp. Sine Nörholm Just & Jonas Gabrielsen, ”Boligmarkedet mellem tal 

og tale”, Rhetorica Scandinavica, 2008:48, s. 17-36. 
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frågan är behandlad i rätt forum.
 21

  Den fjärde statusen tolkar jag dock i vidare betydelse, 

som ett ”scenskift i bred metaforisk forstand”.
22

  

 

Företagskommunikation 

Pollyannahypotesen har sitt ursprung i lingvistiken och innebär att positiva ord används 

oftare än negativa. Vi har en tendens att vilja se livet från den ljusa sidan.
23

 Denna 

hypotes har använts i en undersökning av amerikanska och tyska VD-brev.
 24

  Där 

konstaterades att VD-breven i huvudsak är positiva i stil och innehåll oberoende av om 

utfallet varit bra eller dåligt. En påtaglig Pollyannaeffekt har således konstaterats inom 

företagskommunikation.  

 

Pollyannaeffekten kan i sin tur anses vara en variant av impression management.
25

 

Impression management är en annan inom företagskommunikation använd teori. Den har 

sitt ursprung i psykologin och står för en vilja att i egennyttig partiskhet påverka andras 

intryck av en själv i positiv riktning.
 26

 Som en förlängning av impression management 

fungerar attribution theory. Enligt denna är alla förklaringar formulerade så att de 

positiva resultaten framstår som resultat av vad avsändaren har utfört medan de negativa 

utfallen skylls på externa och okontrollerbara omständigheter. Impression management 

liksom attribution theory är vanligt förekommande i företagskommunikation och kan 

båda sägas vara ett utslag av Pollyannaeffekten.
27

 

 

 

 

                                                 
21

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Studentlitteratur, Lund 2008, s. 72-73. 
22 

Nörholm Just & Gabrielsen 2008, s. 22. 
23

 Jerry Boucher & Charles E. Osgood, “The Pollyanna Hypothesis”, Journal Of Verbal Learning and 

Verbal Behavior, 1969: 8, s. 1-8. 
24

 Herbert W Hildebrandt & Richard D Snyder, “The Pollyanna Hypothesis in Business Writing: Initial 

Results, Suggestions for Research”, The Journal of Business Communication vol 18:1, s. 5-15. 
25

 Brian A Rutherford, ”Genre analysis of corporative annual report narratives”, Journal of Business 

Communication vol 42, 2005:4, s. 349-378. 
26

 Marc Riess, Paul Rosenfeld, Valerie Melburg, James T. Tedeschi. “Self-Serving Attributions: Biased 

Private Perceptions and Disorted Public Descriptions”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 

41 1981:2, s. 224-231. 
27

 Mark Clatworthy & Michael John Jones, “Financial reporting of good news and bad news: evidence from 

accounting narratives”, Accounting and Business Research vol 33:3, s. 171-185. 
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Material 

Jag har valt att studera banksektorn eftersom förtroendet är centralt för denna. Att jag ur 

denna sektor valt de fyra svenska storbankerna förklaras av deras dominerande ställning 

på den svenska marknaden. De fyra svenska storbankerna har tillsammans mer än 70 % 

av marknaden i Sverige.
28

  De anses avgörande för det finansiella systemet.  

 

VD-ordet har valts som studieobjekt eftersom det är en av de delarna av årsredovisningen 

som läses mest och påverkar intressenternas bedömning av bolaget.
29

 

Under den studerade perioden bytte såväl Swedbank som Nordea VD. Nordeas VD-skifte 

skedde 2007, Swedbanks 2009. Att sådana förändringar ger ett behov av avskedstal 

respektive programförklaring påverkar naturligtvis i viss mån VD-ordet. Om detta inte 

anses vara befogat ur finanskrisen bortser jag från sådana inslag. Men även en 

programförklaring måste ta hänsyn till rådande omvärldsfaktorer.  

 

4. Tidigare forskning 

Mycket av tidigare forskning kring de narrativa delarna i företags årsredovisningar ägnas 

åt hur de försöker påverka läsarens intryck av företaget. Analysen behöver i dessa fall 

inte inskränka sig till VD-ordet utan kan avse alla narrativa delar. Det kan t.ex. handla om 

hur en berättelse byggs upp kring företagets situation genom årsredovisningens alla 

textavsnitt
30

 eller vara en studie av metadiskursens användande i VD-ord.
31

 Flera studier 

                                                 
28

 Svenska Bankföreningen, ”Bankerna i Sverige”, 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/9F680ECBC3D677F1C1257618004541CE?open (2011-11-

30) . 
29

 Mark Clatworthy & Michael John Jones, “Financial reporting of good news and bad news: evidence from 

accounting narratives”, Accounting and Business Research vol 33, 2003:3, s. 171-185, Ken Hyland 

Metadiscourse, Continuum, London 2008, s 73, Brian Henderson, “As good as your word”, Financial 

management, May 2004, s. 24-25. 
30

 Daphne A Jameson, “Telling the Investment Story: A Narrative Analysis of Shareholders Reports”, The 

Journal of Business Communication vol 37:1, s. 7-38. 
31

 Ken Hyland, “Exploring Corporate Rhetoric: metadiscourse in the CEO´s Letter”, The Journal of 

Business Communication vol 35:2, s. 224-245. 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/9F680ECBC3D677F1C1257618004541CE?open
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har genomförts avseende hur företagen beskriver bra respektive dåliga nyheter.
32

 Det har 

också visats att VD-orden i hög grad präglas av impression management.
33

 

 

Med tanke på närheten till ämnet för denna uppsats är Brian A Rutherfords genreanalys 

av företags förvaltningsberättelser särskilt intressant.
34

 Dock föreligger vissa skillnader i 

undersökningsmaterialet. Rutherford undersökte förvaltningsberättelsen under ett år hos 

68 slumpmässigt valda brittiska företag. Finansiella företag, däribland banker, undantogs 

dock från undersökningen då deras verksamhet ansågs vara alltför speciell. 

Förvaltningsberättelsen är dessutom, till skillnad från VD-ordet, reglerad i lag. Det 

innebär bl.a. att upplysningarna som lämnas där är avsedda att vara objektiva. 

Genom att avgöra frekvensen av vissa ord identifierade Rutherford genrens regler. Trots 

förvaltningsberättelsernas förmodade objektivitet konstaterar Rutherford att det positiva 

temat i beskrivningar och förklaringar ändå är ett typiskt och genomgående inslag. 

Pollyannaeffekten får alltså trots den förmodade objektiviteten genomslag även här.  

Impression management som strategi konstateras också i en brittisk studie av en 

parlamentarisk utskottsutfrågning av ordförandena och VD:arna för två större brittiska 

banker. Utfrågningen avsåg orsakerna till finanskrisen i allmänhet och bankernas skuld i 

den i synnerhet. Impression management var en strategi bankrepresentanterna använde 

för att undvika att belastas med något ansvar för situationen utan att för den skull förlora 

något av sin trovärdighet.
35

  

 

En fransk studie av VD-brev i 28 franska företag 2002 identifierar ett antal teman som 

präglar VD-breven i syfte att förmedla ett önskat positivt intryck av såväl VD som 

företag.
36

 Dessa teman överensstämmer i huvudsak med resultaten i Kristina Jonälls 

                                                 
32

 Jane Thomas, “Discourse in the Marketplace: The making of meaning in Annual Reports”, The Journal 

of Business Communication vol 34:1, s. 47-66 resp. Garry F Kohut & Albert H Segars, “The President´s 

Letter to Stockholders: An Examination of Corporate Communication strategy”, The Journal of Business 

Communication vol 29:1, s. 7-21. 
33

 Clatworthy & Jones, 2003 s. 182.  
34

 Rutherford 2005, s. 349-378. 
35

 Karyn Stapleton & Owen Hargie, ”Double-Bind Accountability Dilemmas: Impression Management and 

Accountability Strategies Used by Senior Banking Executives”, Journal of Language and Social 

Psychology, vol. 30 2011:3,  s. 266-289. 
36

 Frank Bournois & Sébastien Point,”A letter from the president: seduction, charm and obfuscation in 

French CEO letters”, Journal of Business Strategy, vol 272006:6, s.46-55. 
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avhandling om VD-breven i SCA, SKF respektive Ericsson ur diskurspsykologiskt och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Syftet för Jonäll är både att synliggöra sambanden 

mellan siffror och text i VD-orden och att beskriva hur VD-ordens språk bidrar till att 

konstruera läsarens bild av företaget.
37

 Såväl de svenska som de franska VD-orden 

innehåller beskrivningar av företaget som ett framgångsrikt sådant samt av historia, nutid 

och framtid. Företagen använder också för dem viktiga signalord som t.ex. tillväxt. 

Slutligen innehåller VD-orden i båda länderna beskrivningar av negativa utfall som 

följder av yttre okontrollerbara händelser medan positiva utfall beskrivs som resultatet av 

företagets handlingar. Beskrivningarna görs således i enlighet med attribution theory. För 

de svenska VD-orden tillkommer teman kring miljö och hållbar utveckling samt hur 

företagen beskriver sig uppfylla mänskliga behov. Såväl den svenska som den franska 

studien menar att avsikten med VD-orden är att påverka läsarens bild av företaget i 

positiv riktning. 

 

Ett par svenska magisteruppsatser där VD-orden studerats kan också nämnas. I det ena 

fallet har sambandet mellan informationen i VD-ord och företagsegenskaper som t.ex. 

lönsamhet undersökts.
38

 I det andra fallet har VD-brev i svenska respektive tyska 

börsnoterade bolag under finanskrisens 2009 bl.a. undersökts avseende presentationen av 

positiv respektive negativ information.
39

  

 

Tidigare forskning ger således vid handen att VD-orden präglas av Pollyannaeffekten för 

att i möjligaste mån påverka läsarens intryck av företaget i positiv riktning. 

 

 

 

                                                 
37

 Kristina Jonäll, Bilden av det Goda Företaget – Text och siffror i VD-brev, (diss.), Göteborg: Livréna AB 

2009. 
38

 Elin Ek & Anna Wadén, VD har ordet – En undersökning av svenska börsföretags årsredovisningar, 

magisteruppsats framlagd vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, 

2006. 
39 

Sara Adamzon & Christine Wettlegren, Världen säger kris – vad säger VD?, Magisteruppsats framlagd 

vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 2010. 



 9 

5. De fyra svenska storbankernas VD-ord
40

  

 

Utgångspunkter 

De svenska storbankerna och finanskrisen 

Finanskrisen 2008-2009 var global med finansinstituten i fokus. Den hade sin början i 

USA och Lehman Brothers konkurs varpå ett sjunkande förtroendet för finanssektorn 

även spred sig till Sverige. I förlängningen hotades hela det finansiella systemet.
41

 När 

förtroendet för en bank vacklar kan det leda till att en stor mängd kunder lämnar banken, 

en s.k. ”bank run”, vilket i extrema fall kan resultera i bankens kollaps. En verkligt akut 

finanskris uppstår om spararna tömmer sina bankkonton.
42

  Under hösten 2008 lämnade 

många kunder Swedbank. För att stabilisera situationen och öka förtroendet i den 

finansiella sektorn presenterade regeringen hösten 2008 en stabilitetsplan för de fyra 

storbankerna. Åtgärderna innebar bl.a. att skyddet för spararnas pengar stärktes genom att 

den statliga s.k. insatsgarantin höjdes. Ett frivilligt garantiprogram infördes för banker 

vilket i princip innebar att staten garanterade att betala bankens långivare vid händelse av 

att banken inte skulle klara av detta.
43

 Detta visar att trovärdigheten är central för 

banksektorn och att det ligger i hela samhällets intresse att den upprätthålls.  

 

Årsredovisningen 

Årsredovisningen är ett av flera sätt för ett företag att kommunicera med sina intressenter. 

Det kan exempelvis även ske via delårsrapporter, pressmeddelanden, analytikerträffar, 

hemsidor och marknadsföringsmaterial.
44

 Det finns flera skäl till varför aktieägarna läser 

Årsredovisningen. Det är framförallt för sina investeringsbeslut (köpa, sälja, behålla 

aktien) men även för att utöva sin kontroll över hur företagets ledning sköter 

                                                 
40

 Årsredovisningarna för respektive bank kommer i det följande att anges som bankens namn, årtal och 

sida t.ex. ”SEB 2006, s.3”. 
41 

För en beskrivning av den globala finanskrisen se t ex Andrew Ross Sorkin, Too big to fail, Penguin 

Books, St Ives, 2009 och Knut Kainz Rognerud, Det stora bankrånet, Albert Bonniers förlag, Falun 2009 
42

 Ekonomifakta, “Vad är finanskrisen?”, http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Oktober/Vad-ar-

finanskrisen/ (2011-11-30). 
43

Regeringskansliet, Finansdepartementet, “Regeringen vidtar åtgärder för att stärka den finansiella 

stabiliteten”, http://www.regeringen.se/sb/d/10045/a/114438 (2011-09-30) . 
44

  Rutherford 2005, s. 349.  

http://www.regeringen.se/sb/d/10045/a/114438
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förvaltningen.
45

 Enligt Årsredovisningslagen ska årsredovisningen ge en ”rättvisande bild 

av företagets ställning och resultat”.
 46

 En årsredovisning består i huvudsak av en 

resultaträkning och en balansräkning med tillhörande noter. Förutom resultat- och 

balansräkning ska det också finnas en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska 

innehålla sådant som inte redovisas i resultat- och balansräkning men som är viktigt för 

bedömningen av utvecklingen av företagets ”verksamhet, ställning och resultat”. I den 

lämnas också upplysningar om företagets förväntade framtida utveckling. 

Förvaltningsberättelsen ska därutöver innehålla sådana icke finansiella upplysningar som 

behövs för förståelsen av företagets utveckling och till detta hör t.ex. personal- och 

miljöfrågor. Årsredovisningslagen förutsätter att de krav som den ställer är tillräckliga för 

att ge en heltäckande bild av företagets verksamhet. Ändå omfattar det som idag 

publiceras som årsredovisningar alltmer frivillig information. Under de senaste 

decennierna har såväl omfång som format förändrats. Årsredovisningen har kommit att 

mer likna ett marknadsföringsdokument. Den grafiska utformningen är mer 

genomarbetad och de narrativa delarna fler. Det är genom dessa som företaget försöker 

påverka läsarens bild av företaget.
47

  

 

Vad är ett VD-ord? 

Många årsredovisningar inleds med ett VD-ord. Det är en oreglerad och frivillig 

information som till sin form är narrativ. Det finns inga formella krav att beskrivningarna 

ska vara objektiva på samma sätt som för förvaltningsberättelsen. Här kan VD och 

företaget istället på egen hand avgöra vad som ska förmedlas för att påverka bilden av 

företaget. Fördelen med VD-ordet är att det kan förstås även av dem som har en mindre 

grad av företagsekonomisk specialistkunskap.  

 

 

 

 

                                                 
45 

Susan A. Bartlett & Roy A. Chandler, “The Corporate Report and the Private Shareholder: Lee and 

Tweedie Twenty Years On”, British Accounting Review, 1997:29, s.245-261. 
46 

SFS 1995:1554. 
47 

Beattie, Dhanani & Jones, 2008, s. 186. 
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6. Genrekarakteristika under normalåren 2006-2007 

 

Den retoriska situationen 

Det påträngande problemet 

För att det påträngande problemet ska delas av både talaren och åhöraren krävs att 

enighet råder om de faktiska omständigheterna och ett påföljande intresse.
48

 I 

normalfallet delas intresset av VD och ägare, nämligen att efter givna förutsättningar 

prestera det bästa möjliga resultatet. De faktiska omständigheterna, att så verkligen sker, 

kan däremot diskuteras. Den förväntan som föreligger på VD är således att förklara att 

företaget är framgångsrikt och därför en bra investering. 2006 är detta förhållandevis lätt 

för VD. Ingen kris var i sikte och samtliga banker inleder också med att konstatera hur 

framgångsrikt det gångna året varit: ”2006 blev ett nytt rekordår för Nordea”
49

, då ”nådde 

SEB sitt bästa resultat någonsin”, ”[r]örelseresultatet för 2006 är det bästa någonsin…”
50

, 

”…vi är större och vi tjänar mer pengar än någonsin tidigare”.
51

 

 

Publiken  

Även om årsredovisningen formellt sett är ett dokument som är ämnat för årsstämman, 

d.v.s. aktieägarna, är de som läser årsredovisningen betydligt fler. Förutom aktieägare är 

det främst kunder och anställda som tar del av årsredovisningen. Men även andra såsom 

media och konkurrenter brukar anges.
52

 Företag agerar i samspel med aktörer i sin 

omgivning vilka påverkar eller påverkas av företagets verksamhet. 
53

 Detta brukar 

beskrivas i den s.k. intressentmodellen. Intressenterna kan delas upp i primära respektive 

sekundära. De primära anses nödvändiga för företagets överlevnad och de sekundära 

utgörs av sådana som påverkar företaget indirekt genom att skapa positiv eller negativ 

opinion kring företaget. Till den förstnämnda gruppen brukar ägare och kunder räknas, 

                                                 
48 

Elmelund Kjeldsen 2008, s. 89-90. 
49

 Nordea 2006, s. 6. 
50

 SEB 2006, s. 3. 
51

 Handelsbanken 2006, s. 4. 
52 

Sandra Oliver,”Message from the CEO: a three-minute rule?”, Corporate Communications: An 

International Journal, vol 5 2000:3, s 158-167 resp. Jill J. McMillan, “Why Corporate Social 

Responsibility?” The Debate over Corporate Social Responsibilty, Oxford University Press, Oxford 2007. 
53

 Grafström M, Göthberg P, Windell K, CSR: Företagsansvar i förändring,  Liber AB Malmö 2008, s 66. 
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till den sistnämnda media och intresseorganisationer.
54

 I sammanhanget bör även 

analytiker nämnas till denna grupp.  Under det senaste decenniet har diskussionen om 

företagens sociala ansvar ökat markant vilket gett intressemodellen ökad aktualitet och 

inflytande.
 55

 Den till intressentmodellen motsatta uppfattningen företräds främst av 

Milton Friedman och menar att företagets enda mål och intresse är att inom lagens ramar 

ge sina ägare maximal avkastning.
56

  

 

Vem anser VD vara publiken? 

Nordeas VD vänder sig direkt till aktieägarna genom att inleda varje VD-ord med 

hälsningen ”Bästa aktieägare”. Det förekommer även i den löpande texten:  ”[…], även 

av Dig som aktieägare.”
57

 Även om de övriga bankerna inte är lika direkta i sitt tilltal 

framgår det ändå mer eller mindre tydligt att aktieägaren anses vara den primära 

publiken. SEB inleder t.ex. 2006 med att konstatera att ”[f]öregående år var ett mycket 

bra år för SEB och dess aktieägare.”
58

 Swedbank sätter likhetstecken mellan att vara 

framgångsrik och att säkerställa aktieägarvärde
59

och Handelsbankens VD säger att ”det 

är först när denna kompetens erbjuds kunderna genom kontoren som ett större 

aktieägarvärde uppstår”.
60

 Men det ges också indirekta bevis på att det är detta perspektiv 

VD har i VD-ordet. 2006 inleder Swedbanks VD ett resonemang om att medarbetarnas 

kompetens är avgörande för bankens konkurrenskraft. VD menar att framgången i att 

”attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla medarbetare bygger på att banken uppfattas 

(min kursiv) som en bank med möjligheter till kompetens och karriärutveckling”.
61

 

Formuleringen ger inte uttryck för en vilja att vara en sådan bank vilket hade varit 

naturligare om medarbetarna hade varit målgruppen. Att inte heller kunderna utgör 

målgruppen framgår i samma VD-ord när VD konstaterar att ”[k]undernas förväntningar 

på bankbranschens förmåga att ge bra service är generellt låga” och det menar VD 

                                                 
54

 Ibid. s 67. 
55 

Ibid. s 19. 
56

 Milton Friedman, “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, New York Times, 

September 13, 1970. 
57

 Nordea 2007, s 5. 
58

 SEB 2006, s.3. 
59

 Swedbank 2007, s. 5. 
60

 Handelsbanken 2008, s. 3. 
61

 Swedbank 2006, s. 7. 
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”innebär en klar potential för Swedbank”.
 62

 Att de låga förväntningarna ses som en 

möjlighet för banken snarare än ett misslyckande inför kunderna visar att det är 

lönsamheten som står i främsta rummet. Detta bekräftas också av den följande meningen: 

”Genom att förbättra vår service får vi också den bästa utväxlingen på våra investeringar 

[…]”. Även om intressentmodellen vill mena att VD-ordets publiker borde vara flera 

visar VD-ordens genomgående perspektiv att det är aktieägarna som VD anser vara den 

primära publiken. 

 

De retoriska villkoren 

Utfallet av företagets prestationer är vid tiden för VD-ordet ett faktum som VD inte kan 

påverka utan har att förhålla sig till. VD måste också förhålla sig till aktieägarna vilka är 

de som slutligen  avgör VD:s men också företagets öde.  

 

Innehållet 

Dispositionen är förhållandevis enkel.  Den följer den naturliga ordningen dåtid – nutid–

framtid. Det sker genom att det inledningsvis konstateras hur framgångsrikt året varit följt 

av en tillbakablick på det gångna året och på vad de åstadkommit. Det leder fram till en 

beskrivning av bankens nuvarande position, något som i sin tur får utgöra avstamp för 

vad de ska göra fortsättningsvis.  

 

Framgångsbeskrivningarna varvas med bevis. Dessa hämtas framförallt ur topiker som 

vill beskriva vem banken är, d.v.s. argument tillhörande person.
63

 Topiker som används 

är framförallt ekonomiska förhållanden, anseende, karaktärsegenskaper och intentioner. 

Att de ekonomiska förhållandena används är i sammanhanget inte särskilt förvånande. 

Det är framförallt resultaten som åberopas men det kan även röra sig om 

intäktsvolymer
64

, marknadsandelar 
65

 eller antal kontor.
66

 Alla framgångar sägs i sig vara 

resultatet av respektive banks affärsmodell och tillskrivs därför respektive banks särskilda 

karaktär. 2006 t.ex. speglar bl.a. SEB:s intäktstillväxt ”den växande skalbarheten i vår 

                                                 
62

 Swedbank 2006, s.7. 
63

Lindqvist Grinde 2008, s. 130-138. 
64

 SEB 2007, s.3, Nordea 2007, s.4. 
65

 Swedbank 2006, s.7. 
66

 Handelsbanken 2006 s.4 resp. 2007, s.3. 



 14 

affärsmodell”
67

 och året därpå deras ”diversifierade affärsmix”.
68

 För Nordea bekräftar 

resultaten deras integrerade affärsmodell och det positiva utfallet i kreditförlusterna 

”vittnar om den goda kvaliteten i kreditportföljen”.
69

 2007 tar VD ytterligare några steg 

och låter resultatet visa att Nordea ”är ett spännande, integrerat, gränsöverskridande och 

välskött företag, med en pålitlig förmåga att prestera”.
70

 Som redan noterats speglar, 

visar, bekräftar, vittnar resultaten om affärsmodeller och om bankens karaktär i övrigt. 

Att VD är övertygad om sanningen i detta framgår av de självsäkra anföringsverben. VD 

förutsätts  vara en person med särskild insyn i verksamheten vilket gör det svårt för en 

läsare att ifrågasätta dessa försäkringar. 

 

Anseendet bekräftas via diverse olika utmärkelser: ”Swedbank fick den prestigefyllda 

utmärkelsen Bank of the Year […]”
71

; Handelsbanken utsågs till ”Årets affärsbank”
72

; 

”SEB rankades återigen som bästa bank i norden […]. Vi blev även årets bank i Estland 

och Litauen. Att vi utsetts till bäst i världen[…]”.
73

.  Det kan också vara hur de placerat 

sig i olika mätningar. Handelsbanken åberopar exempelvis att det ”oberoende 

ratingföretaget Morningstar” rankar Handelsbankens ”sortiment högst bland alla de stora 

aktörerna i Sverige
74

. De hänvisar också till att de enligt Svenskt Kvalitetsindex har de 

mest nöjda kunderna i Norden.
75

 Även Swedbank åberopar Svenskt Kvalitetsindex men 

då för att visa att de är ”den bank som ökar kundnöjdheten mest”.
76

 Men det är inte bara 

anseendet hos kunder och rankinginstitut som betyder något men även förmodat 

auktoritativa grupperingar som analytiker och media åberopas.
77

 

 

                                                 
67

 SEB 2006, s. 3. 
68

 SEB 2007, s.3. 
69

 Nordea 2006, s. 6 resp. 2007 s. 4. 
70 

Nordea 2007, s. 4. 
71

 Swedbank 2006, s. 7. 
72

 Handelsbanken 2006, s.4. 
73 

SEB 2007, s. 3. 
74 

Handelsbanken 2006, s.5. 
75

 Handelsbanken 2006, s.4 resp. 2007, s.3. 
76

 Handelsbanken 2006, s.7. 
77

 Nordea 2007, s. 5. 
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Bankens intentioner framställs i det närmaste som altruistiska: ”[V]i tänker och agerar 

med kundens bästa för ögonen”
78

 och fokuserar inte på” våra mål, marginaler, eller 

bankens egen vinning”.
79

 Det är något som kan tyckas stå i direkt motsats till vad VD-

ordet i övrigt präglas av, d.v.s. värdet för aktieägarna. För att lösa konflikten mellan de 

till synes motstridiga ägarnas vinstintresse och de kundorienterat ideella syftena 

kombineras intentionen (vad de vill göra) med karaktären (vilka de är). ”Expansionen 

innebär att flera kunder kan utnyttja vårt samlade kunnande och vår produktportfölj”
80

 

skriver Swedbanks VD och ger uttryck för två intentioner. Den ena intentionen är att 

expandera som företag. Den andra intentionen är att sprida sitt kunnande och sina 

produkter till fler. Det är en intention som också beskriver Swedbanks karaktär som 

osjälvisk. Handelsbanken är ännu tydligare i sin karaktärsbeskrivning: ”För vi är 

övertygade om att driva bank inte bara kan handla om att vilja tjäna pengar. Detta måste 

också kombineras med en vilja att tjäna människor”.
 81

 Att låta intentionen beskrivas 

genom att få verbet ”tjäna” att byta betydelse och samtidigt höja det från det simpla till 

det ädla förändrar också intentionen till en karaktärsegenskap. På så sätt kan VD låta en 

till synes egennyttig intention kläs i en altruistisk karaktär. Vad den angivna 

osjälviskheten egentligen skall leda till framgår av den bland bankerna samstämmiga 

uppfattningen om att nöjda kunder är nyckeln till lönsamhet. Handelsbankens VD ”[…]är 

övertygad om att det finns ett direkt samband mellan vår förmåga att tjäna pengar och det 

faktum att vi […]har de mest nöjda kunderna i Norden.”
82

 SEBs ambition är att vara 

”topprankad vad gäller kundnöjdhet […]för att på så sätt även nå positionen som den 

lönsammaste banken”
83

 och Swedbank är stärkta i ”övertygelsen att nöjda kunder gör fler 

affärer och därmed bidrar till ökad lönsamhet”.
84

 Det råder således ingen tvekan om vad 

den egentliga intentionen är även om den kläs i en osjälvisk karaktär. 

 

                                                 
78

 Nordea 2007, s. 5. 
79 

Handelsbanken  2006, s.4. 
80

 Swedbank 2007, s. 5. 
81 

Handelsbanken 2006,  s. 4. 
82 

Handelsbanken. 2006,  s.4. 
83

 SEB 2006, s. 3. 
84 

Swedbank 2006,  s. 7. 
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Till sin form är bevisen huvudsakligen kvantitativa. Det är utfall, nyckeltal och mätningar 

av kundnöjdhet. Kvantitativa bevis är i sig mycket effektiva att skapa intryck av 

objektivitet.
85

 

En mer konkret påtryckning till att rätta in sig i ledet och inte ifrågasätta riktigheten i 

bevisningen uttrycks av Nordeas VD. Vad Nordea tidigare behövde bevisa vad gällde 

integration och resultat har man nu gjort 2007: ”[…] något som bekräftas av vårt starka 

resultat, av analytikerna och i medierna och, hoppas jag, även av dig som aktieägare”.
86

 

Att som enskild aktieägare stå emot och ifrågasätta dessa auktoritetsbevis kan vara svårt.  

 

Verkligheten beskrivs också på ett sätt som ska framhäva bankens skicklighet. 

Handelsbanken s VD menar att det faktum att de ökar både vinst och affärsvolymer ska 

ses mot bakgrund av att det varit ”ett år när det varit ovanligt riskfritt att driva bank. Vid 

sådana tillfällen är det så att vår skicklighet att bedöma affärs- och kreditrisker snarare 

torde ha hämmat än gynnar vår tillväxt […]”.
87

 VD tar förvisso upp de positiva 

omvärldsförutsättningarna men beskriver dem som en negativ faktor för att framhäva 

Handelsbankens prestationer. Även SEB omnämner de positiva förutsättningarna. VD 

konstaterar att de nått sitt bästa resultat hittills men noterar samtidigt att det skett ”[i] en 

omvärld präglad av en stark konjunktur ”.
88

 I det avseendet bryter SEB:s VD-ord mot 

genreregeln. Omvärldsfaktorer brukar framförallt beskrivas som opåverkbara faktorer för 

att förklara sämre resultat. De används då för att antingen framställa VD och företag som 

offer för omständigheterna eller för att beskriva prestationerna som framgångsrika med 

hänsyn till de svåra omständigheterna.
89

 Att Handelsbanken och SEB väljer så olika 

angreppssätt kan bero på att Handelsbanken vill framhäva sina prestationer och att SEB å 

sin sida understryker sin trovärdighet genom att beskriva sakerna som de är. Båda valen 

är i sig utslag av hur banken vill profilera sig. 

 

 

 

                                                 
85 

Peter Cassirer, Stil, stilistik &stilanalys,  Natur och Kultur, Stockholm 2003,  s 98. 
86 

Nordea 2007, s. 5. 
87 

Handelsbanken 2006,  s. 4. 
88 

SEB 2006 s. 3. 
89 

Bournois & Point 2006,  s.53. 
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Stilen 

Stilen mellan de olika bankernas VD-ord skiljer sig. Handelsbanken har de i särklass 

längsta VD-orden och sträcker sig över tre-fyra sidor. Stilen är talspråksinspirerad med 

uttryck som ”Kunder gillar det vi gör”
90

 och direkta tilltal som ”Dessutom får Du […]”.
91

 

Upprepningarna och de retoriska figurerna är många och betydligt fler än i de övriga 

bankernas VD-ord. Överhuvudtaget vill Handelsbankens VD söka sig ”bort från 

årsredovisningens skarpa, svarta siffror”.
92

 VD vill genom stilen göra läsaren delaktig i 

att vara ”Besjälade att vara Handelsbanken” och att vara en ”Handelsbankare”. 

Handelsbankens affär tar utgångspunkt i det lokala mötet. Det kan jämföras med 

Swedbank som istället beskriver sig som decentraliserade med en affärsmodell som 

bygger på starka marknadspositioner. Swedbanks VD-ord är korta och ryms gott och väl 

på en sida. Tilltalet är mer opersonligt i beskrivningar som ”affärsutbytet med våra 

kunder”.
93

 Även SEBs VD-ord är stringenta i sin utformning och håller sig alltid inom en 

sida. SEB använder i ännu större utsträckning än Swedbank tekniska facktermer och 

uttryck som” kreditspreadar”, ”subprimemarknad” och ”makroekonomiska obalanser”. 

VD förutsätter en högre förståelse hos sina läsare vilket kan förklaras av att de anser sig 

särskilt starka inom segmenten ”stora företag och institutioner samt mer affärsintensiva 

privatkunder”.
94

 Mellan de två stilytterligheter som Handelsbankens respektive 

SEB:s/Swedbanks VD-ord representerar befinner sig Nordeas två-sidiga VD-ord. Å ena 

sidan använder sig Nordeas VD av distanserande fackuttryck som ”subprimemarknaden” 

och vaga beskrivningar om hur ”[d]en nya organisationen integrerar och optimerar 

processer tvärs över organisationen”.
95

 Samtidigt finns personliga inslag i beskrivningar 

av visionerna: ” Det är människor det handlar om” och i vissa tilltal som: ”och, hoppas 

jag, av Dig”. Att det finns  skillnader i stilen mellan de fyra bankerna  är inte bara en följd  

av den individuella profil respektive bank vill skapa. Det är också ett resultat av att de 

kan genren. Ju bättre man kan en genre desto friare kan man använda den.
96
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Handelsbanken 2007,  s. 4. 
92
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95

 Nordea 2007,  s. 5. 
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 Michael Bachtin, ”Frågan om talgenrer”, Genreteori, Eva Haettner Aurelius & Thomas Götselius (red), 
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Sammanfattning 

Situationen präglas av att VD vill förklara ett resultat för ägarna.  

Vi kan också notera att samhällets attityder kring eget vinstintresse och uppoffrande 

osjälviskhet är ett retoriskt villkor som VD måste förhålla sig till. Det har redan 

konstaterats i studiet av andra svenska VD-ord att företagen gärna beskriver sin 

verksamhet som något som fyller mänskliga behov. Bankerna gör inte anspråk på att 

motsvara några mänskliga behov. Däremot beskriver de sitt arbete som inriktat på 

kundernas bästa med vinsten som mer eller mindre en positiv biprodukt. 

Förklaringarna sker i överlag positiva bilder i överensstämmelse med Pollyannaeffekten. 

Argumentationen riktar in sig på personliga topiker som ekonomi, anseende, karaktär och 

intention. Utifrån statusläran argumenterar VD i huvudsak för att bevisa för ägarna att 

företaget är framgångsrikt, d.v.s. VD befinner sig i normalfallet på statuslärans översta 

trappsteg.   
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7. Krisen kommer 

 

Den retoriska situationen 

Det påträngande problemet 

När finanskrisen infinner sig sker en förändring i de problem VD har att adressera. 

Fortfarande utgör investeringsbeslut det centrala problemet. Till detta kommer emellertid 

även den allmänna förtroendekris som präglar sektorn samt hur banken förhållit sig till 

krisen.VD-orden 2008 tar sin utgångspunkt i förtroendefrågan. Rubriken till 

Handelsbankens VD-ord 2008 ”Förtroende och respekt”, utvecklas i texten till att det är 

vad  ”[g]od bankverksamhet kräver”.
97

 Förtroende är därefter ett återkommande tema i 

handelsbankens VD-ord 2008. Även SEB inleder sitt VD-ord med att konstatera att 2008 

präglats av en ”nedåtgående spiral av sjunkande förtroende”
98

 samtidigt som Nordea talar 

om en ”allmän brist på förtroende”.
99

 Swedbank talar om en ”allmänna förtroendekris”.
100

  

 

Handelsbanken, Nordea och SEB inleder alla sina respektive VD-ord 2008 med att ta upp 

finanskrisen och hur den präglat året. Swedbanks VD väntar däremot nästan halvvägs in i 

sitt VD-ord med att beröra finanskrisen.  Han inleder istället med att redogöra för de 

förhållandevis ordinära saker banken genomfört under året, såsom exempelvis hur de 

utvecklat kunderbjudandet och varumärkesbytet i Baltikum. När han väl tar upp krisen 

beskrivs den utifrån att Swedbank som den bank med flest kunder fick ”symbolisera den 

allmänna förtroendekris som utgjorde fortsättningen på den finansiella krisen i 

Sverige”.
101

 För att bevisa att det förhöll sig på detta sätt åberopas den av banken 

intensifierade dialogen med kunderna. Han noterar därpå att de ökade försäljningen på 

den svenska marknaden under denna period. Därmed ska läsaren alltså dra slutsatsen att 

kunderna,  med vilka de var i dialog med, insåg det felaktiga i att inte ha förtroende för 

Swedbank. Att inte inleda med ett förväntat ämne, utan att istället vänta med att ta upp 

det, kan vara ett sätt att försöka avdramatisera ämnet. Men det kan också medföra att 
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publiken uppfattar det som att VD inte har samma syn på vad det påträngande problemet 

är.  

 

Året därpå är förtroendet fortfarande aktuellt,  men ur en något annorlunda infallsvinkel 

eftersom den då nytillträdde VD:n uppger att en av bankens främsta uppgifter är att ”[…] 

till fullo återupprätta förtroendet för oss hos kunder, allmänhet och opinionsbildare”.
102

 

Det kan också innebära en omvärdering av vad VD förväntas uppfatta som det 

påträngande problemet. 

 

Vem anser VD vara publiken? 

Under denna period sker det inte någon egentlig förändring i vem VD anser vara sin 

retoriska publik. Handelsbankens VD pekar på att det är först när en viss kompetens 

”erbjuds kunderna genom kontoren som ett större aktieägarvärde uppstår”.
103

 Nordea 

fortsätter att vända sig direkt till aktieägarna men även annat vittnar om vem VD anser 

sig tala till. Till exempel beskriver VD hur banken positionerat sig inte bara för de risker 

som krisen för med sig utan även för att ta vara på möjligheterna.
104

 En liknande 

tankegång återfinns hos SEB:s VD 2009 när hon pekar på att det nu är rätt tid att 

investera.
105

 Perspektivet är återigen möjligheterna för banken och ägarnas intresse. 

Nordeas VD beskriver hur de under finanskrisen placerade sig ”närmare kunderna och 

hjälpte dem att hitta lösningar i ett svårt marknadsläge, och stärkte därigenom vårt 

renommé och varumärke”.
106

 Betoningen ligger på vilka positiva effekter det haft på 

banken och dess image. Perspektivet delas av Swedbanks VD när han redogör för hur 

man når framgång och att medarbetarna ”[i] en sund organisation har, och känner […]” 

ansvar, vilket leder fram till konklusionen: ”Det är bara så man bygger ett starkt 

varumärke.”
107

 VD:s val att beskriva det som byggandet av ett starkt varumärke istället 

för t.ex. verksamhet, bank eller kundservice visar på att det är aktieägarvärdet som är 

prioriterat. Samtidigt är Swedbanks situation mer utsatt jämfört med de andra bankerna. 
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Kunder har lämnat banken. VD-ordet 2009 vänder sig därför till fler publiker. Flera 

hänvisningar till vardagsnära fenomen, inte minst ungdomsarbetslösheten, visar att VD 

även riktar sig till både kunder och allmänhet.  

 

De retoriska villkoren 

Genom de statliga räddningspaketen är bankerna ifrågasatta och måste försvara sig. 

Banksektorn ifrågasätts som orsak till krisen men också ifråga om hur de påverkas av 

krisen. För Swedbanks specifikt utgör deras försvagade position och kundflykt liksom 

ledningsförändringar, händelser som sätter ramarna för hur den nye VD:n kan reagera på 

problemet. VD måste återupprätta förtroendet för banken inte bara hos aktieägarna utan 

även hos kunderna. Det innebär bl.a. att VD måste föra med sig ett nytt sätt att tala i VD-

ordet. Viljan att behålla alla kunder är av betydelse och något som också påverkar VD:s 

sätt att svara, framgår exempelvis när VD säger: ”Vi är inte formade utifrån de största 

globala företagens behov eller för de allra rikaste kunderna.” Detta följs ett par stycken 

längre fram av: ”Vi ska bli ännu bättre på att följa med våra företagskunder när de växer. 

Vi vill även kunna stödja de som har det bättre ställt.”
108

 Det blir då upp till läsaren att 

avgöra var man drar gränsen för när ett växande företag blir ett globalt företag respektive 

mellan hur stor skillnaden är mellan de allra rikaste och de som har det bättre ställt. 

Vagheten i beskrivningarna gör att de flesta kan hitta en betydelse i dem som de 

föredrar.
109

 

 

Innehållet 

I och med att krisen gör sig alltmer gällande kommer den också att inverka på VD-ordens 

disposition. Istället för att inleda med bankens framgångar börjar VD-orden nu istället 

med att beskriva finanskrisen. De åtgärder banken genomfört under året sätts i relation till 

finanskrisen som får utgöra en förklarande bakgrund till dessa handlingar. I samband med 

detta minskar talet kring framtida planer. Att en VD undviker att tala om den osäkra 

framtiden har redovisats av tidigare forskning
110

 även om det till en viss del motsägs i en 
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jämförelse mellan svenska och tyska VD-ord 2009.
111

 Istället stannar VD-orden vid 

beskrivningarna av nuläget och var de befinner sig. Detta präglas av försäkringar om hur 

väl förberedda de är inför framtiden. Swedbank har ett ”starkt fundament att stå på” inför 

ett ”utmanande 2009”.
112

 SEB hänvisar till sin starka plattform.
113

 Redan 2007 införde 

Handelsbanken ett avsnitt rubricerat ”Stabila finanser” i VD-ordet. Det som sker under 

krisåren är att stycket successivt flyttas längre fram i VD-ordet.  

 

Topikerna är i huvudsak desamma som tidigare, d.v.s. ekonomi, anseende, karaktär och 

intentioner. Den ekonomiska situationen beskrivs mer utifrån den stabila 

grundsituationen, man skulle kunna säga att fokus flyttas från resultaträkningen till 

balansräkningen. De osjälviska intentionerna består. För Swedbank innebär finanskrisen 

att ”[d]et blir viktigare än någonsin för oss att vara en konstruktiv samtalspart till våra 

kunder”
114

och att deras processer ska ”åstadkomma maximal nytta för den tid och de 

pengar som kunden lägger på oss”.
115

 Även SEB betonar vikten av att vara en ” stark 

finansiell partner”, att de för att kunna ”stödja” sina kunder tagit ” en rad svåra beslut” 

och att de genom hela krisen bistått sina kunder ” genom att tillhandahålla tjänster, 

finansiering och råd.”.
116

 Det ovan redan delvis berörda citatet ur Nordeas VD-ord 2009 

beskriver återigen hur en osjälvisk karaktär utmynnar i en förhållandevis självisk 

intention: ”På basen av våra starka kundinriktade värderingar placerade vi oss närmare 

kunderna och hjälpte dem att hitta lösningar i ett svårt marknadsläge, och stärkte 

därigenom vårt renommé och varumärke.”
117

 Det som till en början beskrivs som ett 

osjälviskt bistånd till kunderna förvandlas i ett enda slag när bisatsen förklarar vilket 

nyttigt utfall för banken detta ledde till. 

Verklighetsbeskrivningarna används fortfarande för att framställa bankens prestation som 

så bra som möjligt. Som ovan konstaterats skrev t.ex. Handelsbankens VD 2006 att 

banken hade presterat bra trots att de förhållandevis riskfria tiderna borde ha inneburit 

något annat. 2008 konstaterar han att resultatet per aktie steg ”under ett år där 
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förutsättningarna för att driva bank med stark tillväxt i kunder och volymer till stor del 

präglats av en djup finanskris”.
118

 På så sätt försöker VD framhäva bankens prestationer 

oberoende av om tiderna är svåra eller goda. 

  

En förflyttning i argumentationen 

Argumentationen innehåller generellt fortfarande bevis på hur framgångsrik banken är 

och är fortfarande i stora delar uppbyggd på samma sätt som tidigare. Däremot sker en 

viss förflyttning enligt statusläran. Det räcker inte längre med att bevisa att de är en bra 

bank värd förtroendet. Det går inte heller att föra en definitionsmässig diskussion 

eftersom att ifrågasätta den finansiella krisen och förtroendefallet är uteslutet. De har inte 

minst redan använt beskrivningen av förhållandena för att framhäva sina egna resultat.  

Nästa steg i försvaret är då att åberopa särskilda omständigheter, status qualitatis. 

Bankerna åberopar förvisso även detta. Till de särskilda omständigheterna hör t.ex. 

”dysfunktionella penning- och kapitalmarknader”, den globala ekonomins ”värsta 

nedgång sedan 1930-talet”samt ”[f]inansiell turbulens som saknar motstycke”.
119

 SEB 

beskriver ”den djupa lågkonjunkturen”
120

 och Handelsbanken hänvisar till ”vikande 

konjunktur och ökad finansiell oro”.
121

 Särskilt kan dock noteras att de övergår till vad 

som anses vara det sista steget enligt statusläran nämligen försök att överföra 

diskussionen till något annat.
 122

 

Ett sätt att göra detta är att distansera sig från krisen och peka på att det egentligen rör 

något eller någon annan. Exempelvis byter man fokus från banken till kunderna. Krisen 

är något som ”…ställer bankens kunder inför stora utmaningar”
123

 eller ”…ledde till 

konkurser och kassaflödesproblem för många av våra företagskunder och till arbetslöshet 

och oro bland privatkunderna.”.
124

 För Nordea innebär krisen dessutom ”lägre tillväxt 

bland vissa av bankens intäktskällor, betydligt högre kreditförluster och […] högre 

riskvägda tillgångar på grund av att kundernas rating försämras.”
125
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Ett annat sätt att distansera sig från problemen är hur man beskriva dem.  

Handelsbanken skriver att turbulensen som de såg under 2007 tilltog i styrka och 

omfattning 2008. Därefter följer en reflektion över detta: ”Med relativt jämna mellanrum, 

kanske vart 15e år, tycks många banker missbedöma risker i sådan omfattning att man 

kan tala om en finansiell kris.” En orsak, och den orsak VD lyfter fram, är att 

finanssektorn försökt växa snabbare än den reala ekonomin: ”Personligen har jag alltid 

varit skeptisk till idéer som ser den finansiella sektorn som en egen bransch, vilken som 

helst.”
126

 Detta upprepas mer eller mindre ordagrant i VD-ordet 2009. Dock har det då en 

mer framträdande plats i VD-ordets början. VD:s resonemang ger inte bara uttryck för en 

diametralt annorlunda åsikt som svar på vad Swedbanks ordförande tidigare gett uttryck 

för.
127

 Det är dessutom ett sätt att tydligt visa att Handelsbanken skiljer sig från de banker 

eller finansiella institut som orsakat och/eller drabbats av krisen. 

 

Nordea förnekar visserligen vare sig finanskrisen eller den globala recessionens effekt på 

banken. När de 2010 beskriver sitt förhållande till krisen säger de att de gick stärkta 

genom krisen, inte ur den, och att de utnyttjar detta försprång.
128

 När finanskrisen 

övergick i en global systemkris med allmän brist på förtroende och dysfunktionella 

penning- och kapitalmarknader ledde det till att många banker plötsligt fick stora problem 

med sin upplåning. Nordea kunde dock fortsätta på normalt sätt. Men anslaget i analysen 

påminner om Handelsbankens: ”När man ser tillbaks på finanskrisen tycks de 

problemtyngda bankernas största svaghet ha var”.
129

 Detta är uppenbarligen något som 

rör några andra.  

 

SEB är den bank som inte distanserar sig lika tydligt. Deras ställning bygger på en 

kombination av att beskriva krisen som ett nytt framväxande landskap och deras egna 

betraktande stabila position.  I och med att de dessutom ger sig in på okänd mark görs 

skillnad mellan banken och krisen (landskapet/marken). SEB är den bank som står stark 
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och avvaktar tills det nya landskapet vuxit färdigt. 2009 års VD-ord avslutas också med 

att de 2010 avser att utnyttja de förbättrade utsikterna. 

 

Innehållsmässigt ingår även att uttrycka sitt erkännande av personalen, antingen direkt 

genom uttryckliga tack eller indirekt genom omnämnanden. Ett tack kan naturligtvis vara 

ärligt menat men eftersom tacken inte sällan står i kontrast till perspektivet i resten av 

VD-ordet kan man anta att detta framförallt är ett sätt för VD att svara mot en förväntan 

och ge ännu ett bevis på företagets karaktär. I samband med finanskrisen inkorporeras 

fler grupper i tacken, framförallt kunderna men även aktieägarna. Skälen till detta kan 

naturligtvis vara flera. Men ett tack till t.ex.” alla aktieägare för deras förtroende för vår 

strategi”
130

 innebär också att VD samtidigt gör dessa delaktiga i banken och dess  

strategier. Att kritisera banken i det läget vore detsamma som att kritisera sig själv.  

 

Swedbanks situation var svårare än situationen för de andra bankerna och förtjänar därför 

en närmare betraktelse. Swedbanks kris bestod dels i att vara del i en allmänt ifrågasatt 

banksektor, dels som den bank som drabbades av kundflykt och störst uppmärksamhet i 

media. 2008 menar Swedbank att de oförtjänt fick symbolisera förtroendekrisen p.g.a. av 

sin stora kundmängd. VD förnekar inte förtroendeförlusten men framhåller samtidigt att 

det inte funnits något egentligt fog för att ifrågasätta bankens stabilitet. Problemet har 

aldrig varit banken utan snarare de som felaktigt utsett Swedbank till symbol för 

banksektorns förtroendekris. Året därpå byter Swedbank VD. Det sker som den nye VD:n 

själv skriver en omstart för banken.
131

 VD har nu att försvara banken både mot den 

individuella kritiken och den allmänna mot sektorn. VD-ordet 2009 kan till en början 

framstå som ett oväntat brott mot genren genom vad som framstår som ett atypiskt 

erkännande av sina egna tillkortakommanden: ”2009 går till historien som ett av 

Swedbanks tuffaste år någonsin.”
132

 Men redan i den efterföljande meningen klargörs att 

året ju som alla vet präglades av en ekonomisk kris ”vars like inte skådats sedan 1930-

talet”. Redan här erbjuds läsaren en förklaring till vad som är orsaken till bankens 

problem. Denna kris, fortsätter VD, drabbade särskilt ”de banker som relativt andra hade 
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högre riskexponering och var mer beroende av extern upplåning”. Fokus läggs i 

formuleringen på krisen istället för på banken. Att dessutom lägga till begreppet ”extern” 

till ”upplåning” komplicerar förklaringen ytterligare. All upplåning torde vara extern. 

Komplicerade förklaringar kan inte bara dölja negativa budskap, de kan dessutom ge 

avsändaren en högre grad av trovärdighet. I förklaringen har också antytts att detta 

drabbade många banker. När VD slutligen erkänner att ”[s]å var det i vårt fall” har 

erkännandet försvagats. VD fortsätter förklara att detta var främsta skälet till att bankens 

position var kraftigt försvagad i början av året. Därigenom visar VD att det handlar om en 

situation som redan passerat. Det är dessutom bara positionen och inte själva banken. 

Som förklaring till den försvagade positionen anges bankens utlåningen utanför Sverige, 

speciellt i Baltikum: ”Där försöker vi nu på alla sätt att ta vårt ansvar.”
133

 Längre fram i 

VDordet berättar VD närmare hur man gör detta. Banken fortsätter att verka nära de 

baltiska ländernas regeringar och riksbanker för att stödja utvecklingen av en finansiellt 

hållbar struktur. Likaså har man etablerat privatekonomiska institut i dessa länder efter 

traditionell sparbanksmodell och folkbildning. Fokus förläggs till Baltikum, och 

ländernas påstått grundläggande brist på kunskap i finans och ekonomi.
134

 Men där tar 

Swedbank sitt ansvar och hjälper till. Swedbank är således inte problemet, Swedbank är 

lösningen. 

 

Vidare har finanskrisen satt ljuset på strukturella problem och rena systemfel. Swedbank 

välkomnar här en tydligare och sundare spelplan och menar att fler aktörer behöver agera 

mer ansvarsfullt. Det är inte bara Swedbank som ska agera ansvarsfullt. Att Swedbank 

agerar ansvarsfullt har  VD förklarat genom sina beskrivningar av vad de gör i Baltikum. 

Genom att argumentera på detta vis flyttar Swedbank ut sin personliga kris till att istället 

handla om den generella krisen. När det väl är gjort distanserar sig Swedbank från denna.  

 

Formuleringen om att banken i framtidsarbetet kommer att använda”[s]amma 

omsorg[…]som många kundansvariga lade på att lotsa kunder genom finanskrisen”, säger 

återigen att det var kunderna som behövde hjälp. Det enda som brast för bankens del var 
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att de i detta arbete glömde bort sig själva. Att någon egentlig förändring av banken inte 

är nödvändig och heller inte skett framgår slutligen av att VD avslutningsvis förklarar att 

de ska ”fortsätta” göra sitt ”yttersta för att förtjäna förtroendet som de många hushållens 

och företagens bank”.
135

  

 

Från vad som ska framstå som ett erkännande och en ursäkt från Swedbank har VD flyttat 

diskussionen till att istället avse den bristande kunskapsnivån i Baltikum och de 

oansvariga aktörerna på den otydliga och osunda spelplanen. Samtidigt har VD försökt ge 

bilden av Swedbanks karaktär som en bank som gör sitt bästa för att bistå både länder och 

kunder, till den grad att banken glömmer bort att ta hand om sig själv.  

Och för att försäkra sig om att diskussionen fortsättningsvis ska handla om något annat 

avslutar VD dessutom med att lägga 2009 till handlingarna.
136

  

 

Stilen 

Den individuella stilen mellan bankerna består under krisen. Handelsbanken vidhåller sitt 

talspråkliga enkla tonfall med fraser som ”[b]akom dessa nyckeltal finns många siffror 

[…]” och vill ge nyckeltalen förklaring genom nyckelord. När ”mycket gått vår väg” för 

Handelsbanken
137

 ”[u]tvecklades SEB huvudsakligen mycket väl”.
138

  SEB:s 

återkommande beskrivning av krisen är i form av ett nytt framväxande landskap. Nordea 

blandar mellan det vardagliga ”[m]itt på vägen” när det gäller att beskriva strategier men 

blir mer tekniska i beskrivningar av omvärlden. Swedbanks sakligt korta och tekniska stil 

består inledningsvis. Samtidigt lyser det igenom att självsäkerheten har naggats i kanten i 

VD:s kommentar till det i och för sig starka resultatet: ”Det kan mycket väl ses som en 

bekräftelse på den grundläggande affärsmodellen.”
139

 Det som tidigare självsäkert 

beskrevs som att de ”etablerat en modell för framgångsrik bankverksamhet” är nu bara en 

möjlig förklaring till resultatet.
 140

  Affärsmodellens förträfflighet är m.a.o. inte lika 

självklar längre. I samband med att Swedbank byter VD 2009 förändras också språket i 
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VD-ordet. VD-ordet sträcker sig inklusive bilder över fyra sidor varav två och en halv 

utgörs av text. Talspråkligheten tar över. Det har varit ett av de ”tuffaste” åren 

någonsin
141

 vilket kan jämföras med SEB:s beskrivning av ”betydande utmaningar för 

organisationen”.
142

 Det kommer att ”vara kärvt” för många och banken lever ”mitt i 

bygden och mitt i staden”.
143

 

 

Swedbank vill minska på distansen mellan sig och läsarna. Mot slutet av VD-ordet ger 

VD t.ex uttryck för detta genom deras ambition att vara ”öppna, tillgängliga och tydliga”. 

De ska fortsätta kalla en förlust för en förlust och en omorganisation för en 

omorganisation.
144

 Eftersom omorganisation snarare är en eufemism för exempelvis 

nedskärningar, kan uttalandet inte tjäna annat syfte än att förstärka intrycket av bankens 

och VD:s uppriktighet. Samtidigt som det därigenom också förtar sin effekt. 

 

När det gäller att framställa sig själv så fördelaktigt som möjligt ingår naturligtvis även 

hur omvärlden beskrivs. Men det är inte bara Pollyannaeffektens impression management 

som inverkar på beskrivningarna. Även åberopande av förmildrande omständigheter, 

enligt statuslärans status qualitatis inbjuder till att finanskrisen ska beskrivas i så skarpa 

ordalag som möjligt. Det ska ge en förklaring till varför banken inte varit så 

framgångsrik. Beskrivningen av finanskrisen består också genomgående av starka termer. 

Det talas om en ”global finansiell turbulens som saknar motstycke”
145

 och om ”den värsta 

nedgången sedan 1930-talet”.
146

 Utvecklingen beskrivs som snabb, plötslig, dramatisk 

och extremt osäker. Det är exceptionella förutsättningar, systemkris och dysfunktionella 

marknader. Det talas om alarmerande signaler och hopp som släcktes. Detta leder i sin tur 

till att den egna banken måste kontrastera kraftigt och därför krävs ett motsatt bildspråk 

när det gäller den egna banken. I en turbulent, farlig och okänd värld måste man därför 

erbjuda något stabilt, tryggt och oföränderligt att luta sig mot. Begrepp som grund, bas, 

rötter och plattform kopplas ihop med beskrivningar som stark, fast, solid och robust.  
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Swedbank går t.o.m. så långt att de talar om sitt DNA för att visa på sina bestående 

kvaliteter.
147

 

 

Det går också att se förändringen i enskilda beskrivningar allteftersom krisen förvärras. 

Att bli ledande inom kundnöjdhet och lönsamhet går för SEB från att vara en ambition 

2006 via ett mål 2007 till att slutligen bli en strategi 2008.
148

 En strategi ger intryck av att 

vara mer substantiell och fundamental än vad en ambition eller ett mål är.  

 

Sammanfattning 

Det centrala problemet är fortfarande att inför aktieägarna förklara varför banken är en 

sund investering. Publiken fortsätter att vara aktieägarna. Undantaget är Swedbank som 

2009 även vänder sig till kunderna. Till kundgruppen räknas i detta sammanhang även 

media som påverkare, på samma sätt som analytikerna spelar en roll för aktieägarna. 

Finanskris och bristande förtroende är nya villkor VD måste förhålla sig till. Genren gör 

sig fortfarande gällande som ett starkt villkor och präglar beskrivningarna av banken i 

positiva ordalag.  

 

Argumentationen hämtas fortfarande huvudsakligen ur topiker kring ekonomi, anseende, 

karaktär och intention. Däremot förändras argumentationen i så motto att den tar ett sista 

steg i statuslärans trappa. Istället för att enbart bevisa sig som framgångsrik, definiera 

detta eller åberopa särskilda omständigheter, övergår VD till att distansera sig från krisen. 

Finanskrisen är ett faktum men den ska diskuteras utifrån hur den drabbade de andra. 

Själva stod de utanför den. T.o.m. Swedbank med sin speciella situation använder sig i 

grunden av detta sätt att argumentera. Stilen med ordval som stabilitet, grund förstärker 

denna argumentation genom att kontrastera banken mot krisen. 
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8. Sammanfattning och avslutande diskussion 

En gemensam regelbundenhet för VD-ordet är att det präglas av den s.k. 

Pollyannaeffekten d.v.s. strävan att skapa en i alla lägen positiv bild av sig själv. Det 

hämtar argument ur topiker som handlar om person. I denna del är det viktigt att 

intentionen att öka aktieägarvärdet förenas med en till synes altruistisk karaktär. 

Argumentationen är huvudsakligen ämnad att bevisa. Det framgår av denna studie att 

förväntan på VD att framställa sig och banken i enlighet med Pollyannaeffekten är ett 

starkt villkor i genren. Detta är en så stark genrelag att VD för att inte bryta mot den byter 

argumentationsstrategi. För att till varje pris vidmakthålla sin positiva bild använder VD 

som sista utväg statuslärans sista steg och försöker föra över diskussionen till något 

annat. Under finanskrisen försökte de fyra storbankerna att utifrån sina respektive 

förutsättningar distansera sig från banksektorns förtroendekris. Fokus riktades istället mot 

kunder, konkurrenter och till och med andra länder. Trots det förmodat ökade inflytandet 

enligt intressentmodeller framgår det ändå att det är aktieägarna som VD ser som sin 

publik.  

 

Genom att studera en genre kan vi lära oss betydelsen av uttalanden. En professionell 

användare har lättare att avkoda innehåll och språk i ett VD-ord. Det har sagts att ”[d]är 

kunskapen slutar tar förtroendet vid”.
149

 Det betyder att för dem som är mindre insatta i 

genren återstår inget annat än att lita på vad VD säger. Det om något är skäl nog att 

fortsätta studera denna och andra genrer. 
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