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Sammandrag 

I slutet av 2015 drabbades den svenska storbanken Swedbank av en förtroendekris när 

det uppdagades att ledande befattningshavare ägnat sig åt opassande fastighets- och 

aktieaffärer. I samband med krisen kom bankens legitimitet att ifrågasättas. Denna 

studie ämnar därför undersöka hur legitimitetsrepareringsarbete genomförs i teorin. 

Utifrån att studera Swedbanks agerande efter det att förtroendekrisen utlöstes 

undersöker studien om, och i så fall hur, banken vidtagit legitimitetsreparerande 

åtgärder efter krisens utlösande. De teorier som ligger till grund för arbetet är främst 

Suchmans studie från 1995, Deephouse och Suchmans arbete från 2008 samt 

Bitektines två avhandlingar som publicerades 2011 respektive 2015. För att uppfylla 

studiens syfte har sex respondenter som alla är anställda hos Swedbank intervjuats. 

De fakta som framkommit från intervjuerna har sedan kompletterats med 

sekundärdata främst i form av medierapportering. Av studien kan slutsatsen dras att 

Swedbank i hög grad vidtagit samtliga åtgärder som Suchman (1995) fastslagit vara 

legitimitetsreparerande. Vidare framkommer även att anledning finns att ifrågasätta de 

rådande teoretiska modellerna beträffande hur legitimitetsreparering genomförs i teori 

och praktik.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Ordet legitimitet härstammar från latin och kan definieras som laglig eller rättmätig 

(Legitimitet, 2016). Inom organisationsteorin har begreppet fått en annan, bredare, 

betydelse där legitimitet kopplats samman med konformitet samt hur en organisation 

förhåller sig till regler, normer och värderingar i den miljö som en organisation verkar 

(Suchman, 1995). 

I samband med legitimitet diskuteras ofta de nära besläktade begreppen status 

och anseende. I dagligt tal görs inte alltid en tydlig distinktion mellan dessa tre, till 

skillnad från inom forskningen där vikten av ett särskiljande mellan de tre begreppen 

har diskuterats flitigt.  (Deephouse och Suchman, 2008; Bitektine, 2011) Även i 

praktiken finns det en poäng i att dela upp dessa tre begrepp, exempelvis för att en 

organisation ska vara på det klara med vilka åtgärder som bör vidtas för att arbeta mer 

specifikt med just en av dessa parametrar. 

Gemensamt för legitimitet, status och anseende är att allmänhetens uppfattning 

om dem kan ta skada när organisationen försätts i en förtroendekris. Kriser kan 

innebära ett hot mot organisationens förmåga att uppfylla sitt syfte och sina mål. 

(Milburn et al, 1983) Inom företagshistorien finns gott om exempel på kriser som 

försämrat företags ställning. Här kan nämnas Apples misslyckande att ta fram en 

dator som var kompatibel med programvara från tredje part (Isaacson, 2011), 

återkommande uppdaganden om H&M:s partners användande av illegal arbetskraft 

(Bergmark och Norbergh, 2015), samt förekomsten av före detta kriminella i 

Gizmondos ledning (Ett liv kantat av kriminalitet, 2015). 

Mer nyligen har den svenska storbanken Swedbank hamnat i blåsväder efter 

att det i september 2015 uppdagades att ledande befattningshavare medverkat i 

olämpliga fastighets- och aktieaffärer med risk för intressekonflikter inom 

organisationen. Inledningsvis avslöjades att bankens finansdirektör tillsammans med 

storbolagschefen förvärvat en privat fastighetsverksamhet till ett värde av 75 miljoner 

kronor. Affären kom tidigt att ifrågasättas och mynnade dessutom ut i att 

Finansinspektionen påbörjade en utredning av oegentligheterna. Kort därefter 

meddelade Swedbank att banken anmält sin dåvarande VD till Finansinspektionen på 

grund av aktieköp som denne genomfört under åren 2013 och 2014. (Ahola, 2016)  
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Om det skulle stå klart att Swedbanks ledning agerat oetiskt och rört sig i den legala 

gråzonen, kan det därefter konstateras att organisationen tappat i legitimitet, eftersom 

banken i så fall inte lyckats upprätthålla de normer och riktlinjer som ställs på en 

bankverksamhet. Legitimitet får anses vara av stor vikt inom bankväsendet då det är 

en bransch som präglas av tillit till marknadens aktörer i deras handhavande av 

finansiella medel. För att återfå sin legitimitet blir det därför viktigt för Swedbank att 

vidta rätt åtgärder. Åtgärder som kan anses vara legitimitetsreparerande utifrån 

rådande teoribildning. 

 

1.2 Forskningsfråga 
Hur arbetar en svensk storbank som befinner sig i en förtroendekris med 

legitimitetsreparering? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur legitimitetsrepareringsarbete 

genomförs i teorin och praktik samt att utreda om, och i så fall hur, Swedbank vidtagit 

legitimitetsreparerande åtgärder efter det att förtroendekrisen utlöstes 2015. 

 

1.4 Praktisk och teoretisk relevans 

1.4.1 Bidrag till forskningen 

Tidigare forskning behandlar endast legitimitetsreparering i ett teoretiskt sammanhang 

(Suchman, 1995; Ashforth och Gibbs, 1990). Denna studies bidrag blir därför att 

tydliggöra vilka åtgärder som kan anses vara legitimitetsreparerande i praktiken 

genom att applicera teoretiska handlingssätt på ett aktuellt fall i form av Swedbanks 

kris. Genom att koppla samman legitimitetsrepareringsforskningen med agerandet hos 

en svensk storbank i förtroendekris, avser studien mer specifikt att bidra till ökad 

förståelse av legitimitetsreparering inom bankvärlden. 

1.4.2 Kontextualisering 

Swedbanks kris kan definieras som en förtroendekris eftersom det är ledande 

befattningshavare som har agerat ett sätt som kan ifrågasättas och som bland annat 

skapat ett minskat förtroende för banken (Kundnöjdhet nära botten för Swedbank, 
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2016). Denna förtroendekris är speciell ur den aspekten att den fått stort massmedialt 

utrymme. Vidare har den drabbat en organisation vars verksamhet har stor betydelse 

för många individer i samhället i det att den handhar folks privatekonomier. 

Swedbanks influens som aktör på den finansiella marknaden gör även att krisen får 

anses vara relevant att studera och analysera. Bankens kris drabbar främst den egna 

organisationen samt de ledande befattningshavarna.  

 

1.5 Avgränsning 
Arbetet har avgränsats på så sätt att vi enbart ämnar undersöka hur Swedbank har 

arbetat efter det att förtroendekrisen uppstod i slutet av 2015. Även om syftet med 

undersökningen är att förstå legitimitetsarbetet inom en svensk storbank kan vi 

således inte med säkerhet säga att de åtgärder som Swedbank vidtagit kan appliceras 

generellt på hur en bank arbetar med krishantering och legitimitetsreparering. Vidare 

är studien avgränsad till att enbart undersöka legitimitet och legitimitetsreparering och 

mer specifikt Swedbanks regelefterlevnad. Andra aspekter av legitimitet än 

regelefterlevnad kommer således inte att belysas inom ramen för empirin och 

analysen. 

 

1.6 Disposition 
I denna studie kommer vi först att redogöra för de teorier som vi ämnar använda oss 

av för att definiera och analysera fenomenen legitimitet och legitimitetsreparering. 

Redogörelsen kommer därefter att resultera i en analysmodell som kommer att 

användas dels för att fånga in åtgärder som anses ha med legitimitetsreparering att 

göra och dels för att utesluta åtgärder som inte faller inom detta område. 

Därefter följer ett metodavsnitt i vilket vi diskuterar det vetenskapliga 

tillvägagångssättet samt motiverar den datainsamlingsstrategi som valts. Vidare 

kommer analysmodellen att operationaliseras så att vi på ett tillförlitligt sätt kan 

analysera insamlad data. 

Därefter redogörs resultatet som framkommit av studien. Resultatet kommer 

sedan att analyseras med hjälp av den operationaliserade analysmodellen. 

Avslutningsvis fastslås den slutsats som studien lett fram till, följt av förslag till 

revision av analysmodell utifrån vad som framkommit av studien samt förslag till 

vidare forskning.  
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2 Teori 
2.1 Definition av legitimitet 
Begreppet legitimitet är återkommande inom organisationsforskningen och kan ses 

som en organisatorisk resurs som hjälper organisationen att uppfylla sitt syfte 

(Bitektine, 2011). Tidigare forskning påpekar att legitimitet inom organisationer är en 

högt värderad men också problematisk resurs (Ashforth och Gibbs, 1990). 

Vikten av att vara legitim betonas av De Geer (2002), som talar om att 

legitimitet är en förutsättning för att ett mandat att ens verka i den samhälleliga 

kontexten skall ges. Innebörden av ordet i organisationsforskningskontexten är 

bredare än dess latinska ursprungsmening, som är tätt förknippad med legalitet 

(Legalitet, 2016). Legitimitet är bredare än, och delvis frånskilt legalitet. Medan 

legalitet fokuserar på vad som är ett lagligt förhållningssätt till visst regelverk, 

innehåller legitimitet även element av moral och riktighet som definieras av en viss 

kontext, individ eller grupp av individer. (Sutton, 1993) 

Senare forskningsansatser utvidgar begreppet ytterligare och för in ett normkrav. 

Normkravet införs genom ett definierande av legitimitet som en generaliserad 

perception eller antagande om att en organisations handlingar är önskvärda, korrekta 

eller passande med hänsyn till socialt konstruerade system av normer, värderingar, 

uppfattningar och definitioner. (Suchman, 1995) 

Vad som hittills benämnts som ett normkrav kan också tolkas som en 

försiktighetsprincip för att inte riskera ett legitimitetstapp. Resonemanget stöttas av 

Pfeffer och Salancik (1978), som i sin studie kommit fram till att avsaknaden av 

problem är viktigare för legitimitet än uppvisanden av bedrifter. 

           Med dessa studier som bakgrund, är vi bekväma med att i fortsättningen 

använda oss av Suchmans (1995) definition, som vi anser inkluderar de aspekter av 

begreppet legitimitet vi funnit väsentliga. 

 

2.2 Hur legitimitetsreparering kan genomföras 
Kriser kan ses som konstanter i samhället då de kan drabba alla på något plan 

(Milburn, 1972). Inte nog med att krisen drabbar organisationen själv, den kan även 

påverka samtliga intressenter.  Så väl kunder och anställda som konkurrenter och 

organisationer långt ut i distributionskedjan, kan lätt inkluderas. (Milburn, 1983) 
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Då kriser riskerar få en så pass omfattande negativ påverkan på organisationen, är 

hanteringen av krisen essentiell för organisationens framtida verksamhet. Inom 

forskningen har det anförts att organisationer bör bygga en metaforisk brandvägg 

mellan det publika omdömet avseende tidigare händelser och det publika omdömet 

gällande pågående arbete. I samband med detta arbete finns för företagsledningen 

främst fem olika legitimitetsreparerande åtgärder att vidta. (Suchman, 1995) Dessa 

åtgärder kommer nedan att redovisas i enskilda avsnitt. 

2.2.1 Förnekande 

Ett första alternativ är att förneka problemet, för att på så sätt minimera sviterna av 

den skada som drabbat organisationen till dess att åtgärdsplaner kan upprättas 

(Suchman, 1995). Det är inte bara problemet som förnekas, allt som riskerar att 

minska organisationens legitimitet kan avfärdas om denna legitimitetsreparingsåtgärd 

vidtas (Ashforth och Gibbs, 1990). Ett förnekande riskerar dock att långvarigt påverka 

legitimiteten negativt förutsatt att förnekandet inte uppfattas som ärligt (Suchman, 

1995). 

2.2.2 Rättfärdigande 

Ett ytterligare alternativ för att reparera legitimitet är att rättfärdiga organisationens 

handlingar. Ett sådant handlingssätt går ut på att problemet sätts in i ett nytt 

perspektiv genom att erbjuda en förskönande efterhandskonstruktion av 

organisationens motiv bakom handlandet, som är mer i linje med rådande sociala 

värderingar och normer. (Suchman, 1995)      

När en organisation upplever en kris, likt den som Swedbank genomgår, 

menar Ashforth och Gibbs (1990), att ledningen ofta har en möjlighet att påverka 

omvärldens uppfattning om det som hänt. Om omvärldens uppfattning förändras till 

det bättre kan organisationen sedan komma med nya rättfärdiganden. Likt åtgärden 

förnekande ser vi här en risk för ytterligare legitimitetstapp om allmänheten inte 

accepterar förklaringen. 

2.2.3 Ursäktande 

Nästa legitimitetsreparerande alternativ går ut på att ursäkta problemet genom att 

ifrågasätta organisationens moraliska ansvar (Suchman, 1995). Ursäktande innefattar 

även ett erkännande av ansvar för de negativa händelserna, följt av uttryck för ånger 

(Ashforth och Gibbs, 1990).  Ett sådant handlingssätt innefattar oftast utpekande av 
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individuella syndabockar inom organisationen och kan ge sken av att organisationens 

ledning saknar kontroll (Suchman, 1995). Ett ursäktande förhållningssätt till det som 

hänt fyller flera olika syften. Först och främst framför det ledningens förståelse för 

konsekvenserna av det som inträffat. Vidare framkallar det sympatier från omvärlden. 

Ursäktandet kan även visa på att ledningen tagit lärdom av det som hänt, varpå 

ledningen kan behålla åtminstone en del av sin trovärdighet. (Ashforth och Gibbs, 

1990) 

2.2.4 Omstrukturerande 

En företagsledning kan även välja att genomföra en omstrukturering (Pfeffer, 1981; 

Suchman, 1995). Även om omstruktureringar kan få organisationen att verka instabil 

och i värsta fall opålitlig, kan ett sådant handlingssätt ha en skademinimerande effekt 

(Suchman, 1995). 

En omstrukturering kan ske på främst två olika sätt. Ett första alternativ är att 

förstärka eller införa övervakning och kontrollfunktioner för att motverka framtida 

felande (Suchman, 1995). Inom ramen för denna åtgärd finns även möjligheten att 

visa välvillighet gentemot statlig reglering, utse ombudsmän samt möjliggöra intern 

och extern feedback. Genom att tillämpa denna form av omstrukturering kan 

organisationen försäkra sig mot framtida återfall. (Pfeffer, 1981). Försäkrande kan i 

sig inte återuppbygga legitimiteten men genom ett sådant agerande framkommer 

insikt och ånger, varpå tvivlare kan övertygas om att organisationen fortfarande är 

legitim (Suchman, 1995). 

Den andra typen av omstrukturering går ut på att organisationen disassocierar 

sig från dåliga influenser, vanligtvis genom att ersätta ledande befattningshavare, 

leverantörer eller samarbetspartners, för att på så sätt signalera en vilja att förändras 

till det bättre (Pfeffer, 1981; Suchman, 1995). Distanseringen riskerar dock att tolkas 

som ett försök att avsäga sig ansvar (Lamin & Zaheer, 2012; Sutton & Callahan, 

1987). 

2.2.5 Förklarande 

Om organisationen inte lyckats eliminera sitt moraliska ansvar kan den, i ett försök att 

behålla ett uns av legitimitet, välja att förklara för allmänheten vad som hänt. På så 

sätt kan organisationen möjligen återuppbygga en del av sin legitimitet genom att 

förklara det ifrågasatta agerandet på ett sätt som överensstämmer med den allmänna 

uppfattningen. (Suchman, 1995) Förklarande får ses som en mild variant av 
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rättfärdigande som tas till när hoppet om att helt och hållet reparera legitimiteten inte 

är särskilt stort.  

Nedan följer en tabell som sammanfattar de fem legitimitetsreparerande 

strategierna och hur de uttrycks. 

 

Förnekande • Minimerar skadorna som drabbat organisationen 
• Riskerar att långvarigt påverka legitimiteten negativt 

Rättfärdigande • Ändamålen omdefinieras 
• Retroaktiv process 
• Så fort omvärldens uppfattning ändras kan nya 

rättfärdiganden göras 

Ursäktande • Innefattar erkännande av ansvar för de negativa 
händelserna som följs av uttryck för ånger 

• Innefattar ofta att syndabockar utses 
• Kan ge sken av att ledningen saknar kontroll 

Omstrukturering • Sker antingen genom införande av övervakning och 
kontrollfunktioner eller genom disassociation 

• Vanligaste formen av disassociation är att byta ut ledande 
befattningshavare 

Förklarande • Det tidigare felandet förklaras så att det kan anses 
överensstämma med den allmänna uppfattningen 

 

Tabell 1: Legitimitetsreparering 

 

 

2.3 Analytiskt ramverk 

2.3.1 Definition av legitimitet 

Vi har valt att se legitimitet som en perception om att organisationens handlingar är 

önskvärda, korrekta eller passande med hänsyn till socialt konstruerade system av 

normer, värderingar, uppfattningar och definitioner (Suchman, 1995).  

2.3.2 Hur legitimitetsreparering genomförs 

I enlighet med vad som angetts i avsnitt 2.2.5 uttrycker Suchman (1995) fem olika 

legitimitetsreparerande åtgärder som kan vidtas i samband med en krissituation; ett 

förnekande, rättfärdigande, ursäktande, omstrukturerande samt ett förklarande.  
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2.3.3 Analysmodell 

I figuren nedan presenteras den analysmodell som kommer att användas för att utreda 

om, och i så fall hur, Swedbank vidtagit legitimitetsreparerande åtgärder efter det att 

förtroendekrisen utlöstes 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Analysmodell 
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3 Metod 
3.1 Undersökningsprocess och val av studieobjekt 
Saunders (2016) menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt passar studier som ämnar 

förstå och tolka subjektiva fenomen. För att besvara forskningsfrågan krävs att vi 

uppnår en djup förståelse för Swedbanks arbete kring förtroendekrisen, för att på så 

sätt kunna skapa oss en bild om bankens legitimitetsrepareringsstrategier. Ett 

kvalitativt tillvägagångssätt får därför anses motiverat. Med anledning av 

forskningsfrågans specifika och aktuella natur har vi valt att genomföra en fallstudie. 

En fallstudie tillåter oss att studera ett fenomen i dess verkliga sammanhang och 

möjliggör att vi ingående kan fokusera på Swedbank och dess 

legitimitetsrepareringsarbete (ibid). 

Fallstudien är inriktad på Swedbank, en svensk storbank med 7,2 miljoner 

privatkunder och 600 000 företagskunder världen över (Om Swedbank, 2016). 

Swedbank valdes som studieobjekt dels för att banker får anses vara ytterst beroende 

av sin legitimitet dels då det är en bank som befinner sig i förtroendekris. Aktualiteten 

höjer enligt oss värdet på studien och bör föra med sig att det empiriska resultatet blir 

rättvisande, eftersom händelseförloppet inte hunnit förorenas av tidens gång. 

Att företaget är svenskt menar vi medför både positiva och negativa aspekter. 

Den geografiska närheten underlättar vårt arbete och det faktum att vi båda är bosatta 

i Sverige innebär att vi med relativ enkelhet har kunnat bilda oss en uppfattning om 

vad som anses vara en legitim bankverksamhet på den svenska marknaden. Det senare 

innebär dock en risk vi har varit tvungna att ta hänsyn till eftersom vi tvingats lägga 

våra förutfattade meningar om ämnet åt sidan för att kunna bedriva en objektiv 

studie.   

Undersökningen utgår dels från primära datakällor där kvalitativ data har 

samlats in genom intervjuer med Swedbank-anställda och dels från sekundärdata i 

form av medierapportering om banken och den pågående förtroendekrisen. 

Tillvägagångssättet utgörs av en triangulering och resulterar i en mer rättvisande bild 

av händelseförloppet. Med triangulering avses ett jämförande mellan primär- och 

sekundärdata för att säkerställa att det som återfinns i primärdata även styrks i 

sekundärdata (Saunders et al, 2016). Att studera medierapportering motiveras även av 
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Deephouse och Suchman (2008) som menar att medias rapportering är en stor del av 

en organisations legitimitet. 

 

3.2 Val av litteratur 
För att definiera legitimitet har vi använt oss främst av Suchmans (1995) teorier, då 

det är en ofta refererad forskare inom området. Det faktum att Suchman refererats till 

flitigt har hjälpt oss bredda vår litteraturstudie med främst Bitektines (2011, 2015) 

samt Deephouse och Suchmans (2008) studier. Förutom att de sistnämnda studierna är 

nyare, har de även använts för att differentiera de nära besläktade begreppen 

legitimitet, status och anseende, något vi bedömt som viktigt för att skapa en djupare 

förståelse för legitimitetsbegreppet. 

 Vad gäller legitimitetsreparering har Suchmans (1995) teorier varit värdefulla 

även här. Han erbjuder ett uttömmande ramverk som kompletterats med nyare 

forskning av Lamin och Zaheer (2012) samt Ashforth och Gibbs (1990). Med hjälp av 

dessa teorier har vi lyckats skapa en modell som tillåter oss att analysera hur 

Swedbanks arbete sett ut sedan det att förtroendekrisen bröt ut. 
            

3.3 Val av respondenter 
För vår fallstudie har vi valt att intervjua respondenter med varierande befattningar 

som är utstationerade på olika Swedbank-kontor. På så sätt hoppas vi skapa en så 

generell bild av bankens legitimitetsreparingsarbete som möjligt. För att få en bättre 

inblick i bankens beslutsgångar var ett kriterium från vår sida att få intervjua minst en 

person som arbetar nära ledningen. Att intervjua personer längre ned i 

organisationsschemat var även det ett kriterium, eftersom vi genom sådana intervjuer 

skulle kunna ge empirin trovärdighet beträffande främst ledningens agerande 

gentemot de anställda. Många intervjuförfrågningar besvarades nekande, vilket 

resulterat i att vi fått arbeta med ett färre antal respondenter än vad som var tanken 

från början. På grund av oviljan att ställa upp på intervju har vi inte heller kunnat 

ställa upp krav på respondenter som arbetar på specifika avdelningar inom 

organisationen.  

Med tanke på att Swedbanks förtroendekris fortfarande är högst aktuell får den 

intervjudata som framkommer anses vara skadlig för respondenterna, ifall specifika 

uttalanden skulle gå att koppla till en viss anställd. Anonymitet har därför beviljats 
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samtliga respondenter som efterfrågat detta. Respondenterna och dess befattning 

redovisas i tabell 2. 

 

 

 

Anställd / ledande befattningshavare Kontor Arbetsområde/befattning 

1 (Anställd) Uppsala Sitter i kundtjänst 

2 (Ledningsrespondent) Sundbyberg Ledande position inom kommunikation 

3 (Anställd) Sundbyberg Arbetar med kommunikation 

4 (Ledningsrespondent) Stockholm City Ledande position inom styrningsfrågor 

5 (Anställd) Stockholm City Arbetar med företagskunder 

6 (Anställd) Stockholm City Sitter i kundtjänst 

 

Tabell 2: Studiens respondenter 

 

 

3.4 Insamling av data 

3.4.1 Primärdata 

Totalt har sex intervjuer genomförts inom ramen för detta arbete. Respondenterna har 

kontaktats via telefon och email. I vissa fall har kontakten föregåtts av en varm 

introduktion från vänner och kollegor till oss. En intervju genomfördes på ett kontor i 

Uppsala, två intervjuer genomfördes vid huvudkontoret i Solna och resterande tre på 

ett och samma kontor i Stockholm City. Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter att 

genomföra. Intervjuerna spelades in och anteckningar som underlättade själva 

intervjun skrevs ner under intervjuernas gång. Inspelningarna transkriberades i sin 

helhet och utvalda delar dubbelkollades genom transkribering av båda författarna. På 

så sätt kunde vi säkerställa att transkriberingarna skedde på ett korrekt 

överensstämmande sätt (Saunders et al, 2016). 

 Då vår studie berör ett företag under pågående förtroendekris har det för oss 

aldrig varit aktuellt att föra intervjuer uppdelade på teman efter vår analysmodell, där 

direkta frågor ställs för att fånga upp dessa begrepp. Ett sådant tillvägagångssätt 

bedömer vi som aggressivt med tanke på krisens aktualitet. Istället har vi valt att ställa 

öppna frågor som möjliggör för berättande från respondentens sida. Ett sådant 
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tillvägagångssätt finner vi ytterligare motiverat av vår studies syfte. Vi vill studera 

vad som hänt, varpå uppmuntran till berättande från respondentens sida får anses vara 

mer effektivt. Med det sagt har vi ändå varit tvungna att försiktigt styra intervjuerna 

mot de områden vi ansett varit obesvarade. Se bilaga 1 för exempel på intervjufrågor 

som ställts.   

 Respondenterna fick inte i något fall ta del av intervjufrågorna på förhand. På 

så sätt minimerades risken att respondenterna skulle kunna diskutera svaren i förväg 

med kollegor eller på andra sätt tillrättalägga fakta. 

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata i form av tidningsartiklar har använts som komplement till vår 

intervjudata, både för att säkerställa korrektheten i intervjudata samt för att kunna 

analysera Swedbanks mediala uttalanden. Stora dags- och affärstidningar som Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet samt Dagens Industri har sovrats för att hitta reportage 

om Swedbank. Rent praktiskt har sovrandet skett genom att vi sökt efter alla artiklar 

innehållande antingen ”Swedbank”, “Swedbank + skandal” eller ”Swedbank + kris” 

och därefter valt ut den som behandlar för studien relevanta områden.  

Då ämnet för denna uppsats är så pass känsligt i det att varit svårt att få 

respondenter att ställa upp och berätta ingående om Swedbanks förtroendekris, har 

sekundärdata fått ges större utrymme än vad som får anses vara normalt för en 

intervjustudie. Vidare har sekundärkällor fått utgöra grund vad gäller de ledande 

befattningshavarnas uttalanden i media eftersom dessa inte alltid varit kända för 

respondenterna.  

 

3.5 Operationalisering 
För vår studie är det väsentligt att först avgöra om Swedbank tappat legitimitet och 

sen framför allt hur Swedbanks åtgärder för att reparera legitimitet ser ut. För att 

påvisa ett legitimitetstapp måste vi veta vad legitimitet är och hur det skiljer sig från 

anseende och status samt hur en legitim bank ska vara. 

3.5.1  Legitimitet i förhållande till närliggande begrepp 

Utifrån Suchmans (1995) definition av legitimitet, kan vi konstatera att begreppet 

knyter an till en organisations förhållande till normer, värderingar, uppfattningar och 

definitioner, det vill säga hur organisationen lever upp till de krav som ställs på den. I 
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samband med legitimitet behandlas ofta begreppen status och anseende, som även de 

är viktiga för att en organisation ska nå framgång.  

Status har inom forskningen definierats som en socialt konstruerad, intersubjektivt 

överenskommen och accepterad rankning av sociala aktörer, baserad på det värde en 

aktör kan anses ha anskaffat sig genom sitt medlemskap i grupper med distinkta 

värderingar, egenskaper, kapacitet eller inneboende värde (Deephouse och Suchman, 

2008). Anseende å andra sidan har beskrivits som en generell förväntning på ett 

företags framtida agerande eller prestation baserat på den kollektiva uppfattningen om 

företagets agerande eller prestation i det förflutna (Deephouse och Suchman, 2008).  

Inom ramen för detta arbete har vi endast använt oss av status och anseende 

för att tydliggöra definitionen av legitimitet, varpå dessa två begrepp inte vidare 

kommer att behandlas. 

3.5.2 Vad som utgör en legitim bank 

Innan vi kan avgöra om Swedbank tappat legitimitet måste vi utreda vad 

legitimitetsdefinitionen som fastslagits i avsnitt 2.5.1 innebär i ett banksammanhang. 

Eftersom vi valt att fokusera på legitimitet i form av regelefterlevnad, blir en naturlig 

utgångspunkt för att utkristallisera en sådan definition att se till existerande regler 

rörande hur bankverksamheter ska bedrivas.  

För att fastslå hur ett kreditinstitut bör agera har Finansinspektionen utfärdat 

ett regelverk i form av allmänna råd med fokus på bankers styrning, riskhantering och 

kontroll. Därav framgår bland annat att en bank ska ha dokumenterade beslutsrutiner, 

hålla personal informerad om vilka rutiner de ska följa, utöva fortlöpande och 

ändamålsenlig kontroll, ha en intern och extern spridning av information samt 

identifiera och hantera intressekonflikter och ange rutiner som ska vidtas när sådana 

intressekonflikter identifieras (FFFS 2014:1). Samtliga av dessa riktlinjer utgör 

normer, då de härstammar från ett regelverk som är generellt applicerbart på svenska 

kreditinstitut. Eftersom dessa normer fungerar som önskvärda riktlinjer vilka en bank 

bör förhålla sig till för att uppfattas som korrekt, menar vi att handlande i enlighet 

med dem den får anses utgöra minimikravet och en förutsättning för legitimitet för 

svenska storbanker så som Swedbank. Vi har därför valt att fokusera enbart på 

regelefterlevnadsaspekten av legitimitet, andra aspekter av legitimitet kommer inte att 

behandlas i studien. Visar våra data att Swedbank misslyckats upprätthålla 
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Finansinspektionens riktlinjer blir bedömningen att Swedbank förlorat legitimitet. 

Tabell 3 sammanfattar Finansinspektionens krav för banker. 

 

Legitimitet för en bank enligt Finansinspektionens regler (FFFS 2014:1) 

• Att ha dokumenterade beslutsrutiner 

• Att hålla personal informerad om vilka rutiner de ska följa 

• Att utöva fortlöpande och ändamålsenlig kontroll  

• Att ha en intern och extern spridning av information 

• Att identifiera och hantera intressekonflikter och ange rutiner som ska vidtas när 

sådana intressekonflikter identifieras 

 
Tabell 3: Legitimitet för en bank enligt Finansinspektionens regler 

 

 

3.5.3 Legitimitetsreparering för banker 

En bank skulle teoretiskt sett kunna vidta en eller flera av de fem åtgärder som 

Suchman (1995) konstaterat är legitimitetsreparerande. Därför kommer dessa fem 

handlingsalternativ att ligga till grund för analysen, när vi undersöker huruvida de 

åtgärder som Swedbank vidtagit efter det att förtroendekrisen uppstod kan klassas 

som legitimitetsreparerande. I tabell 4 definieras de fem olika legitimitetsreparerande 

åtgärderna i termer av vanliga handlingssätt, för att vi sedan ska kunna leta efter 

förekomst av dessa ageranden bland de åtgärder som Swedbank vidtagit.    
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Förnekande • Att ifrågasätta förtroendekrisens förekomst 
• Att vägra erkänna samband mellan handlingssätt och 

konsekvenser 
• Att avfärda anklagelser 
• Att anse att visst problem inte finns 
• Att hävda att visst agerande inte är felaktigt 

Rättfärdigande • Att erbjuda förklaringar som får visst agerande att anses 
vara korrekt 

• Att erbjuda förskönande efterhandskonstruktioner 

Ursäktande • Att peka ut enskilda individer och utse dessa till 
syndabockar 

• Att förminska förtroendekrisens omfattning 

Omstrukturering • Att säga upp anställda 
• Att avskeda anställda 
• Att anställa ny personal 
• Att anställda lämnar organisationen 
• Att ge anställda nya arbetsuppgifter 
• Att omplacera anställda till nya arbetsgrupper eller kontor 
• Att införa nya rutiner 
• Att stärka befintliga rutiner 
• Att ge nya direktiv till anställda 

Förklarande • Att lägga korten på bordet 
• Att berätta vad som har hänt på ett sanningsenligt sätt 

 

Tabell 4: Operationaliserad legitimitetsreparering 

 

3.6 Kritiskt tänkande 
Eftersom denna fallstudie endast undersöker Swedbank och dess 

legitimitetsreparering ger studien inget generellt svar på hur legitimitetsrepareringen 

ser ut inom storbanker, utan endast en bild av hur arbetet ser ut inom en av dessa 

banker. Med det begränsade antal intervjuer vi har kan vi inte heller med 100 % 

säkerhet säga att legitimitetsrepareringen inom Swedbank gått till på det sätt som 

studien beskriver eller att andra legitimitetsreparerande åtgärder inte förekommer 

inom banken. Vi kan inte heller vara helt säkra på att fakta om ledningens agerande 

som endast lyfts av en eller ett par respondenter stämmer. 
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 Eftersom den teoribildning som vi valt att bygga vår analysmodell på är över 20 år 

gammal kan vi dessutom inte vara helt säkra på att dagens legitimitetsreparering i 

praktiken bör gå till på ,samma sätt som Suchman (1995) med flera föreslår. Det har 

samtidigt inte framkommit erkänd forskning som motsäger Suchmans teoribildning, 

tvärt om har denna stärkts av Bitektines (2011; 2015) forskning.  

	

4 Empiriskt resultat 
4.1 Förtroendekrisens händelseförlopp 
 

“Två av dom hade ett bolag tillsammans som investerade i fastigheter, och hur det 

hade gått till och blivit godkänt och sådana saker ... Vi har ju regler för vad man får 

göra och inte får göra. Du får inte jobba med konkurrerande verksamhet och du får 

inte göra vissa saker.” 

 

I september 2015 kunde Dagens Industri avslöja att Swedbanks dåvarande 

finansdirektör Göran Bronner, tillsammans med storbolagschefen Magnus Gagner-

Geeber, förvärvat en privat fastighetsverksamhet till ett värde av 75 miljoner kronor 

(Ahola, 2016). En av ledningsrespondenterna beskriver händelsen kortfattat med att 

två av bankens koncernledamöter haft en fastighetsaffär tillsammans. Samma 

respondent sätter även fingret på en av anledningarna till varför fastighetsaffären är 

anmärkningsvärd; den stod i strid med Swedbanks regelverk beträffande vad de 

anställda får göra vid sidan av sin anställning hos banken. 

Dåvarande styrelseordföranden Anders Sundström gick tidigt ut i media och 

kritiserade före detta Vd:n Michael Wolf och dennes agerande i samband med 

fastighetsaffären. Sundström var tydlig i sin kritik och anförde att Wolf borde ha 

stoppat fastighetsaffärerna (Dahlberg, 2016). Ytterligare en ledningsrespondent som 

intervjuats för denna studie kommenterar fastighetsaffären med att det varit möjligt 

för högt uppsatta inom organisationen att bedriva bisysslor, likt fastighetsaffärer, vid 

sidan av sin anställning hos Swedbank. Samma respondent kommenterar 

händelseutvecklingen efter förtroendekrisens uppdagande med att Gagner-Geeber fick 

sluta, följt av att även Wolf fick lämna banken. Wolfs avgång följdes av att han 
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anmäldes till Finansinspektionen för misstanke om insiderbrott. Efter Wolfs 

avskedande valde dessutom finansdirektör Bronner att lämna banken. 

Förtroendekrisen kulminerade enligt respondenten då bankens styrelseordföranden 

inte fick förnyat förtroende på bolagsstämman, varpå även denne tvingades lämna 

organisationen.  

 

“Mina närmaste chefer har fördömt både Gagner-Geebers och Bronners agerande i 

samband med fastighetsaffären och Wolfs ageranden i samband med 

insiderhandeln.” 

 

Utöver Sundströms tidigare nämnda kritik gentemot Wolf, har det även förekommit 

intern kritik mot de utpekade ledande befattningshavarna och deras agerande. En av 

de anställda som intervjuats för denna studie beskriver exempelvis hur dennes chefer 

öppet fördömt Gagner-Geeber, Bronner och även Wolf samt det sätt på vilket de tre 

har handlat. Enligt respondenten har det varit tydligt hur förtroendekrisen 

koncentrerats till att det varit Gagner-Geeber och Bronner som svartmålats, snarare än 

att de anställda på golvet synats och ifrågasatts. 

          Efter Dagens Industris avslöjande gjorde företrädare för banken uttalanden i 

media. Av dessa uttalanden framgår att anledningen till att Wolf anmäldes till 

Finansinspektionen var det aktieköp om cirka 300 000kr som Wolf gjort i Oniva 

Online Group under åren 2013 och 2014. (Ahola, 2016) Den 20:e april 2016 

meddelade Ekobrottsmyndigheten att Michael Wolf frias från alla misstankar om 

insiderbrott och att förundersökningen lagts ned (Cederblad, 2016). En av de anställda 

menar på att konsekvenserna av Wolfs ageranden får anses vara sekundära, eftersom 

Wolf oavsett gjort allt som en VD för en storbank inte ska göra. 

Vid årsskiftet inledde Finansinspektionen en utredning gällande 

fastighetsaffärerna samt Swedbanks regelverk gällande situationer likt den inträffade. 

Resultatet av utredningen blev offentligt i maj och visade på bristande rutiner gällande 

kontroll av insiderinformation, något som ledde till att banken ålades bötessanktioner. 

(Lucas, 2016) 

 

 



	

	 18	

“Det är ju en kris, eller alltså det har ju varit det sen i höstas och det känns som vi 

har en bit kvar. Men alltså egentligen kan vi ju inte göra så mycket nu förutom att 

arbeta bra som en bank bör. På så sätt kan vi ju nog ta oss ur krisen eller lösa den.” 

 

Swedbanks nya VD Birgitte Bonnesen gick i slutet av april 2016 gått ut i media och 

avfärdade att Swedbank befinner sig i en kris (Hellekant, 2016). Samtidigt uttrycker 

en av de anställda att Swedbank har långt kvar innan kris kan anses vara över. 

Påståendet får stöd av ytterligare en av de anställda som intervjuats, som 

kommenterar att Swedbank har en bra bit kvar innan organisationen kan säga sig vara 

ute ur förtroendekrisen. Respondenten betonar att förtroende fått sig en rejäl törn och 

är långt ifrån återuppbyggt, men att det nu bara handlar om att arbeta på ett korrekt 

och trovärdigt sätt i det dagliga arbetet. 

 

4.2 Orsaker till Swedbanks ageranden 
 

“Det hade ingenting att göra, egentligen, med de här affärerna. Det var av helt andra 

orsaker. De hänger inte ihop. Helt logiskt så beror det på olika saker.” 

 

En av ledningsrespondenterna anför att de personer i ledningen som fått lämna banken 

gjort det oberoende av varandra och fastighetsaffären. Respondenten beskriver först 

att Magnus Gagner-Geeber fick gå av helt andra orsaker och uttrycker sedan vidare att 

Wolfs avskedande inte hade någonting med förtroendekrisen att göra. Bronners beslut 

att lämna banken berodde, enligt samma respondent, på att han inte ville bli VD utan 

istället göra något annat. Respondenten sammanfattar samtliga uttåg ur banken för de 

ledande befattningshavarna som helt frånkopplade personernas ageranden i samband 

förtroendekrisen, och menar att uttågen tvärt om logiskt sett berodde på andra saker. 

En av de anställda som vi intervjuat är kritisk till ett sådant uttalande, och uttrycker att 

anledningen till att Wolf fick gå helt klart var på grund av aktie- och fastighetsaffären. 
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“Internt så handlar det om att man inte vill ha kvar dom som håller på med sånt 

här.” 

 

En av de anställda kommenterar avskedandet av de ledande befattningshavarna med 

ett konstaterande om att anställda som agerar på det viset inte är önskvärda i 

organisationen. En annan av de anställda sammanfattar det hela med att beskriva hur 

ledningen gick ut med att avskedandet av Gagner-Geeber inte hade någonting med 

fastighetsaffären att göra, vilket var felaktigt eftersom det i slutändan hade det. 

Felaktigheten som respondenten åsyftar är det faktum att Wolf, när Magnus Gagner-

Geeber i början av december 2015 fick lämna Swedbank, uttalade sig och menade på 

att Gagner-Geebers uppsägning inte hade något med fastighetsaffären att göra. 

 

“Det var ju lite frågetecken kring vad exakt han blev sparkad för eftersom allt som 

hade hänt med fastigheterna redan hade uppdagats några månader tidigare så 

förstod man inte riktigt sambandet, om det var det som var orsaken eller om det var 

något helt nytt.” 

 

En annan av de anställda vittnar om att det rådde oklarhet beträffande anledningen till 

att Wolf fick gå, särskilt med tanke på att fastighetsaffärerna hade uppdagats långt 

tidigare. Att Michael Wolf tvingades lämna banken i februari motiverades till en 

början av behovet av en ledare med kapacitet att lyfta Swedbank till en ny nivå. Den 

egentliga anledningen ska dock ha varit Wolfs aktieaffär samt dennes agerande i 

samband med fastighetsaffären (Ahola, 2016).  

 

4.3 Införandet av nya interna rutiner och direktiv 
 

“Dom har väl antytt att det är bättre om chefen tar det ifall det skulle bli någon 

diskussion.” 

 

Under intervjun med en av ledningsrespondenterna uttrycker denne att banken inte 

varit i behov av några nya direktiv efter det att förtroendekrisen uppdagades. På ämnet 

direktiv menar ledningsrespondenten att Swedbank från ledningshåll inte går ut styr 

vad de anställda får säga och inte. Samtidigt kan vi konstatera att tre anställda, som 
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alla var villiga att ställa upp på en intervju för denna studie, fick rekommendationer 

och förmaningar från överordnade att inte ställa upp. En av dessas överordnade 

uttryckte i samband med nekandet till intervjun att dennes anställda gärna fick ställa 

upp på alla former av intervjuer, förutom de som hade med förtroendekrisen att göra.  

En anställd som intervjuats uttrycker hur dennes chef, i samband med ett 

informationsmöte med de anställda, poängterat att eventuella frågor bör hänvisas till 

chefen. I samband med detta antyddes även att kontorschefen bör vara den som uttalar 

sig i frågor angående krisen, ifall diskussion skulle uppstå. Ett ytterligare direktiv som 

kan påvisas framgår av intervjun med en annan anställd, när denne vittnar om hur 

chefen gett direktiv om att de anställda inte bör fokusera på förtroendekrisen.  

 

“Det har rått en uppfattning, och den kanske stämmer till viss del, det är liksom inte 

ok att för dom som sitter på kontor att göra dessa saker, men uppe på koncernledning 

har det varit ok. Det är kanske inte helt sant, men det har Göran Bronner själv sagt, 

det ligger lite sanning i det. Man har gjort, inte medvetet kanske, men det har blivit en 

annan tolerans. Det kanske ska, alltså varje fall är unikt. Det kanske är så, om man 

ska spekulera, om Göran Bronner eller någon koncernledamot gör en investering så 

kan den funka. Men om en kreditchef på ett kontor ute i landet gör samma investering 

så funkar det inte för att han eller hon verkar på en lokal marknad, mycket närmare 

kunder än koncernledning. Men vad vi gjort är att tajta till och försökt säkerställa att 

bedömningsgrunderna ska vara så lika som möjligt.” 

 

Av intervjun med en av ledningsrespondenterna framgår tydligt att det förelegat 

skillnader vad gäller möjligheten till att bedriva bisysslor för högt uppsatt person 

jämfört med en person lägre ned i organisationen då denne, i enlighet med vad som 

fastslagits i avsnitt 4.1, beskriver hur bisysslor varit okej för personer i ledningen, 

men däremot inte varit tillåtna för personal längre ned i hierarkin.  

En av de anställda poängterar att det såklart finns regler och tillägger att alla 

rutiner stramats åt efter det att förtroendekrisen uppdagades på så sätt att allt arbete 

utförs mer noggrant nu. Även i bankens anställningsavtal med sina anställda återfinns 

regler kring bisysslor och intressekonflikter i samband med investeringar. Dessa 

regler har enligt en av de anställda setts över och skärpts till för att säkerställa att 

samtliga medarbetare bedöms på samma grunder när en viss situation uppstår.  
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“Swedbank har regler om att chefen alltid ska godkänna de så kallade bisysslorna. 

Du får inte jobba med konkurrerande verksamhet och du får inte göra vissa saker.” 

 

Avslutningsvis vittnar ytterligare en annan av de anställda om införandet av en ny 

rutin, i det att alla i organisationen skulle skicka in om de hade några bisysslor vid 

sidan av sin anställning hos Swedbank. Även en av ledningsrespondenterna vittnar om 

att banken har regler som slår fast att eventuella bisysslor alltid ska godkännas av den 

anställdes chefer. Inte heller får den anställde ägna sig åt näringsverksamhet som 

konkurrerar med Swedbank. 

 

5 Analys 
5.1 Allmänna utgångspunkter 
Av analysmodellen framgår fem olika åtgärder som kan vidtas i ett 

legitimitetsreparerande syfte. Med anledning av detta kommer Swedbanks agerande 

efter förtroendekrisens utlösande nedan att jämföras med dessa fem 

handlingsalternativ, för att på så sätt kunna påvisa eventuell förekomst av 

legitimitetsreparering inom Swedbank. 

 

5.2 Legitimitetstapp 
Det konstateras att Swedbank tappat i legitimitet eftersom banken inte lyckats 

upprätthålla Finansinspektionens normer och riktlinjer (FFFS 2014:1) för hur en 

bankverksamhet ska skötas. Ett sådant faktum har framkommit av intervjun med en 

av ledningsrespondenterna som uttrycker att “vi har ju regler för vad man får göra och 

inte får göra. Du får inte jobba med konkurrerande verksamhet och du får inte göra 

vissa saker”. Att fastighetsaffären fått äga rum är ett tydligt brott mot bankens regler 

och således även mot Finansinspektionens regel om att identifiera och hantera 

intressekonflikter. Legitimitetstapp genom misslyckad regelefterlevnad kan även 

påvisas genom det faktum att Finansinspektionen ålagt Swedbank bötessanktioner på 

grund av bristande rutiner (Lucas, 2016). 
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5.3 Förnekande 
För att återuppbygga legitimitet i samband med en kris kan en organisation välja att 

förneka problemet (Suchman, 1995). Som tidigare beskrivits kan denna form av 

legitimitetsrepareringsåtgärd innefatta inte bara ett förnekande av själva krisen utan 

även allt som riskerar att minska Swedbanks legitimitet (Ashforth & Gibbs, 1990).  

Ett tydligt exempel på ett förnekande från Swedbanks sida var när dåvarande 

VD Michael Wolf gick ut och hävdade att den fastighetsaffär som Magnus Gagner-

Geeber och Göran Bronner genomfört var helt i sin ordning, varpå problemets 

existens avfärdades. Wolf ändrade sedan åsikt och uttalade att affären aldrig borde ha 

genomförts (Dahlberg, 2016). Genom dessa uttalanden kan det således påvisas att det 

trots allt existerade ett problem. 

En person som direkt kan härledas till krisens uppkomst, nämligen Gagner-

Geeber, har i ett tidigt stadie fått lämna banken. Ledningsrespondenten slår fast, 

beträffande Gagner-Geebers lämnande, att “det hade ingenting att göra, egentligen, 

med de här affärerna. Det var av helt andra orsaker”. Att Wolf upprepade 

respondentens synpunkt i ett uttalande pekar på att bankens ställning till ärendet är 

tydligt. Att en person som bedrivit otillåten verksamhet, och som dessutom lämnade 

banken i samband med dess avslöjande, ska ha lämnat banken av andra anledningar 

än just den verksamheten får bedömas som osannolikt. Anställda inom banken är 

kritiska till ledningens uttalanden och menar på att den egentliga anledningen till 

avgången är fastighetsaffären. Tidpunkten för Gagner-Geebers lämnande tillsammans 

med kommentarer inifrån banken leder oss till slutsatsen att den egentliga orsaken till 

avgången kan härledas till fastighetsaffären, vilket gör att respondenten med 

ledningspositions uttalanden får bedömas som ett förnekande.  

Nästa form av förnekande från Swedbanks sida som vi kunnat påvisa i denna 

studie, är uttalandena som berör Wolfs avgång. I intervju med en person med insikt i 

ledningens arbete angavs att avskedandet inte hade någonting med krisen, och därmed 

hans agerande i samband den, att göra. Att banken förnekat kopplingen mellan Wolf 

och krisen bekräftas även av uttalanden i media, där anledningen till avgången härleds 

till ett behov av nytt ledarskap (Ahola, 2016). En av de anställda i organisationen 

menade att anledningen till avskedandet av Wolf var tydlig: “Aktieaffären och 

fastighetsaffären”. Eftersom det senare framkom att misstankarna om insiderbrott 

samt Wolfs godkännande av fastighetsaffären var den egentliga orsaken till 

avskedandet (Ahola, 2016), blir ledningsrespondentens uttalande, i kombination med 
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bankens, att se som ett systematiskt förnekande då ledningen vägrade erkänna 

samband mellan handlingssätt och konsekvenser. 

En ledningsrespondent hävdar att Swedbank inte behöver några direktiv till de 

anställda samt att man aldrig “går ut och säger: säg så, men inte så”. Flertalet 

anställda har ursprungligen tackat ja till en intervjuförfrågan för att sedan överge 

löftet efter att chefer delgetts intervjuernas område. Intervjuer som berör 

förtroendekrisen har nekats från ledningshåll medan andra intervjuer har godkänts. Ur 

intervjuerna framkommer även att chefer avrått anställda att själva prata om krisen 

med kunder samt att allmänna direktiv som att inte fokusera på krisen har getts. Med 

de anställdas uttalanden som bakgrund är ledningsrespondentens uttalande att se som 

ett förnekande av att direktiv inte utfärdats. 

Ett sista exempel på förnekande som vi har kunnat observera var det uttalande 

som nuvarande VD Birgitte Bonnesen gjorde i slutet av april där hon hävdade att 

Swedbank inte befinner sig i någon kris och således ifrågasatte dess förekomst 

(Hellekant, 2016). Uttalandet får ses som ett förnekande med tanke på att det stormat 

kring banken så pass nyligen att förtroendekrisen knappast kan anses ha blåst över 

redan nu. Ett sådant faktum bekräftas även av en av de anställda när denne under 

intervju uttrycker det är en bra bit kvar till att Swedbank kan anse sig vara ute ur 

förtroendekrisen. 

 

5.4 Rättfärdigande 
Ytterligare en legitimitetsreparerande strategi går ut på att rättfärdiga (Suchman, 

1995). Med stöd från respondenter har vi i avsnitt 5.3 slagit fast att uttalanden kring 

Wolfs egna avgång är att se som förnekande. När Wolf fick lämna i februari 

motiverades det från bankens håll som ett strikt prestationsbaserat byte av VD (Ahola, 

2016). Att byta ut en VD är inte anmärkningsvärt i sig. Vad Swedbank säger internt är 

detsamma som de säger externt, detta belyses tydligt av en av de anställdas reaktion 

på vissa uttalanden: “Den första informationen som gick ut från ledningen var ju fel. 

Dom sade att avskedandena inte hade någonting med fastigheterna att göra, vilket de i 

slutändan hade”. När banken strax därefter anmäler Wolf till Finansinspektionen 

(Ahola, 2016) uppdagas det att den egentliga anledningen till Wolfs avgång ska ha 

varit aktieköpen och Wolfs hantering av fastighetsaffären, finns det således anledning 

att ifrågasätta motiveringen som gått ut till så väl media som de anställda. Då framstår 
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plötsligt orsaken, att Swedbank behövde en ny ledare som kunde lyfta organisationen 

till en högre nivå, som en förskönande efterhandskonstruktion och är därför att se som 

den legitimitetsreparerande åtgärden rättfärdiga. 

 

5.5 Ursäktande 
Legtimitetsrepareringsåtgärden ursäktande innefattar att individer inom 

organisationen utses till syndabockar (Suchman, 1995). Inom Swedbank kan vi i 

samband med förtroendekrisens utlösande observera just ett sådant beteende. Magnus 

Gagner-Geeber samt Göran Bronner pekas ut som syndabockar av cheferna till en av 

de anställda som intervjuats. Utpekandet sker genom att dessa kontorschefer fördömer 

Gagner-Geeber och Bronner samt deras agerande. Storbolagschefen och 

finansdirektörens agerande har även fördömts av Michael Wolf, som menade att 

fastighetsaffärerna aldrig borde ha genomförts (Ahola, 2016). 

    Michael Wolf pekas också ut till syndabock av en av de anställda, när denne 

uttrycker att Wolf gjort allt som en VD inte ska göra. Även före detta 

styrelseordföranden Anders Sundström utsåg Wolf till syndabock genom att klandra 

honom för att han inte hade stoppat fastighetsaffärerna (Dahlberg, 2016). 

 

5.6 Omstrukturering 
En ytterligare legitimitetsrepareringsåtgärd går ut på att omstrukturera (Suchman, 

1995). Swedbanks omstrukturering i samband med förtroendekrisen har skett enligt 

teorin eftersom banken har etablerat ett avstånd mellan organisationer och de personer 

som ligger bakom krisen. Dessutom har nya rutiner införts för att förhindra 

uppkomsten av nya situationer likt den uppdagade fastighetsaffären.   

 De personer som fått lämna banken har direkt eller indirekt varit inblandade i 

fastighetsaffären; Gagner-Geeber och Bronner hade fastighetsaffären tillsammans och 

Wolf och Sundström lät det hända under deras uppsyn. Att Swedbank disassocierat 

sig från dessa personer är således att se som legitimitetsreparerande. 

En av de anställda uppger att de regler och rutiner som finns stramats åt efter 

det att krisen uppdagades och att allt arbete därför utförs mer noggrant. En av 

ledningsrespondenterna är inne på samma spår när denne berättar att Swedbank sett 

över sina rutiner för att säkerställa att samtliga medarbetare bedöms utifrån samma 

kriterier vad gäller investeringar av det slag som kan innebära en intressekonflikt. 
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Innan har det tillåtits att personer i ledningen skött sina investeringar och bisysslor på 

ett sätt som inte accepterats om de hade gjorts av en annan medarbetare längre ned på 

organisationskartan och som arbetar närmare marknaden. En sådan särbehandling ska 

stoppas med hjälp av detta nya upprätthållande av rutiner, anför samma 

ledningsrespondent. Banken har dessutom begärt uppgifter om samtliga anställdas 

bisysslor, en ny rutin vars syfte med tydlighet kan sägas vara att kartlägga och 

förhindra potentiella intressekonflikter. Personal längre ned i organisationen har 

avråtts från att tala om krisen med kunder och intervjuer med anställda har stoppats 

från ledningshåll i samband med att vi kontaktat dessa personer. Samtliga nya rutiner, 

befintliga rutiner som stärkts samt nya direktiv är att betrakta som 

legitimitetsreparerande åtgärder från Swedbanks sida. 

 

5.7 Förklarande 
Det finns även en legitimitetsrepareringsstrategi som går ut på att förklara (Suchman, 

1995). Vi finner att kommentarerna angående Göran Bronners avgång faller under 

denna strategi. En ledningsrespondent förklarar sakligt de motiv som låg bakom 

beslutet att lämna, och några uppgifter eller mönster som ger anledning att ifrågasätta 

detta uttalande har vi inte funnit.  

Det kan diskuteras om det inte är ett förklarande som sker när Swedbank, strax 

efter att Wolf fått lämna organisationen, gick ut med att den före detta Vd:n anmälts 

till Finansinspektionen för misstankar om insiderbrott (Ahola, 2016). Handlingssättet 

framstår som ett förklarande eftersom korten då läggs på bordet beträffande Wolfs 

förehavanden. Misstankar om insiderbrott får dessutom anses vara en mer trolig och 

sanningsenlig anledning till att en VD får lämna organisationen, än behovet av någon 

som lyfter organisationen till en ny nivå. Med kommentarerna kring Bronners 

lämnande och anmälandet av Wolf kan det konstateras att Swedbank till viss mån 

använt sig av den legitimitetsreparerande strategin förklarande.  
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6 Slutsats 
6.1 Forskningsfrågan 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida det förekommit 

legitimitetsreparering inom Swedbank efter det att förtroendekrisen uppstod i 

september 2015. Av ämnesbehandlingen har det framkommit att 

legitimitetsreparering inom en organisation kan ske på fem olika sätt. För att 

återuppbygga sin legitimitet kan en svensk storbank likt Swedbank välja att inta ett 

förnekande, rättfärdigande, ursäktande, omstrukturerande eller förklarande 

förhållningssätt (Suchman, 1995). Genom våra intervjuer med Swedbank-anställda 

samt från medias rapportering av krisen har vi kunnat påvisa att banken i mer eller 

mindre stor utsträckning vidtagit samtliga av dessa fem 

legitimitetsrepareringsåtgärder. Det har således i allra högsta grad förekommit 

legitimitetsreparering inom Swedbank efter det att förtroendekrisen utlöstes. 

 

6.2 Studiens teoretiska bidrag 
Enligt den ursprungliga analysmodellen som presenterades i avsnitt 2.4 föreslås att det 

finns en tydlig uppdelning mellan fem olika legitimitetsreparerande åtgärder; 

förnekande, rättfärdigande, ursäktande, omstrukturerande samt förklarande. Av 

modellen framstår det som möjligt för en organisation att välja ett eller flera av dessa 

handlingssätt isolerat från något av de övriga. De fakta som framkommit inom ramen 

för denna studie vittnar dock om att uppdelningen inte är fullt så tydlig i realiteten. 

Efter att ha analyserat Swedbanks agerande i samband med förtroendekrisens 

utlösande, framstår flera av dessa fem åtgärder som sammankopplade med varandra. 

           Först och främst har vi inte kunnat påvisa förekomst av rättfärdigande utan att 

det samtidigt funnits ett förnekande med i bilden (Intervju med anställd, 2016; 

Intervju med ledningsrespondent, 2016; Ahola, 2016). Det förefaller relativt logiskt 

med tanke på att förskönande efterhandskonstruktioner samt att hävda att ett agerande 

inte är felaktigt, får anses nära besläktat med att förneka förekomst av ett problem 

eller att vägra erkänna samband mellan handlingssätt och konsekvenser. Samspelet 

mellan dessa två handlingssätt syns tydligt i Swedbanks handlande i samband med 

Michael Wolfs avskedande. När banken går ut med att dennes avskedande inte har 

någonting med Wolfs eget agerande att göra, sker ett förnekande (Intervju med 
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ledningsrespondent, 2016). I och med att banken väljer att gå ut med en felaktig 

förklaring till avskedandet; behovet av ett nytt ledarskap som kunde lyfta banken 

(Ahola, 2016), genomförs även ett rättfärdigande. Rättfärdigandet hade inte kunnat 

ske utan ett förnekande, utan blir istället en följd av detta. Däremot hade Swedbank 

kunnat enbart förneka kopplingen mellan Wolfs handlande och avskedandet, utan att 

rättfärdiga avskedandet genom att erbjuda en felaktig motivering. Förekomst av 

förnekande som legitimitetsrepareringsåtgärd betyder således inte att det även sker ett 

rättfärdigande.          

  En ytterligare revidering av analysmodellen utkristalliseras i samband med 

ursäktandet från Swedbank och omstruktureringen inom organisationen. Genom 

denna studie har vi kunnat påvisa att de omstruktureringar som gått ut på ersättande 

av individer inom banken föregåtts av utpekande av dessa som syndabockar (Intervju 

med anställd, 2016; Ahola, 2016), med andra ord ett ursäktande (Suchman, 1995). 

Magnus Gagner-Geeber fick lämna banken först efter det att dåvarande VD Michael 

Wolf fördömt Gagner-Geebers fastighetsaffärer tillsammans med Göran Bronner 

(Ahola, 2016). Även Wolfs eget avskedande föregicks av att Sundström målat upp 

honom som syndabock eftersom han godkänt fastighetsaffären (Dahlberg, 2016). 

Även misstankarna om insiderbrott och anmälan till Finansinspektionen (Intervju med 

ledningsrespondent, 2016) får ses som ett utpekande av honom, även om detta 

utpekande inte lika tydligt skedde före omstruktureringen.    

 Ett handlingssätt som får ses som helt skilt från de övriga fyra är möjligheten 

att inta ett förklarande förhållningssätt. Ett tydligt exempel är när en av 

ledningsrespondenterna förklarar varför Göran Bronner väljer att lämna banken. 

Förklarande kan givetvis ske efter att andra legitimitetsreparerande åtgärder vidtagits. 

Ett sådant handlande vidtogs exempelvis när Wolfs avsked kom att förklaras av 

dennes misstänkta insiderhandlande (Ahola, 2016). Eftersom den orsaken kunde ha 

använts redan från början kan det dock inte hävdas att ett förklarande måste föregås 

av ett rättfärdigande.       

 Sammanfattningsvis kan det således konstateras att det resultat som 

framkommit genom denna studie av Swedbanks legitimitetsrepareringsarbete, talar 

för att den ursprungliga analysmodellen bör revideras i enlighet med vad som 

illustreras i figur 2.  
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Figur 2: Reviderad analysmodell 

 
 
	

7 Förslag till vidare forskning 
Inom ramen för denna studie har det inte kunnat påvisas någon distinktion mellan 

intern och extern legitimitetsreparering. Orsaken till ett sådant faktum är främst 

avsaknaden av forskning inom området. (Suchman, 1995; Deephouse och Suchman, 

2008; Bitektine, 2011; 2015) I och med en sådan avsaknad, försvåras en möjlig 

uppdelning av Swedbanks handlingssätt som antingen internt eller externt 

legitimitetsreparerande. Ett intressant område för vidare forskning vore således att 

studera huruvida det föreligger en skillnad i hur det interna och externa 

legitimitetsrepareringsarbetet genomförs i teori och praktik samt, i fall en sådan 

skillnad kan påvisas, hur uppdelningen mellan de två kategorierna bör göras.  
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Bilaga 1 
 
Exempel på intervjufrågor 
 

Kan du berätta om vad du gör på Swedbank? 
 
Vad är din yrkesroll inom Swedbanks organisation? 
 

Hur länge har du arbetat på Swedbank? 
 

Vilka är dina närmaste chefer? 
 

Kan du berätta lite om krisen, vad var det som hände? 
 

Hur fick du först reda på det som skrivits om Swedbank? 
 

Vad har kommunicerats till dig som anställd efter detta? 
 

Varifrån kommer denna kommunikation? 
 
 

Har du märkt av någon förändring i hur ni arbetar efter det att krisen 
uppdagades?  
 
Förändringar inom organisationen? 
 

Har det hållits möten där krisen diskuterats internt? 
 

Har du fått nya chefer efter det att krisen uppdagades? 
 

Har det införts nya rutiner efter det att krisen uppdagades? 
 

När sattes dessa förändringar igång? 
 

Vilka är det som drev på denna process? 
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Hur ser ditt schema ut? Är det möten hela tiden? 
 
 
 

Hur ser du på krisen? Vad handlar den om egentligen? 
 

Hur definierar ni krisen internt? 
 

Hur har den påverkat dig? 
 
 
 

Vad händer generellt inom organisationen just nu? 
 
 

Har man börjat kommunicera mer internt? 
 

Har du givits direktiv rörande hur du som anställd bör agera mot kunder och andra 
externa parter i samband med skandalen? 
 
 
Hur reagerade du på skandalen inom ledningen som uppdagades i slutet av förra 
året?  
 

 

 

 

	


