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Sammanfattning 
 

Företags överlevnad beror till stor del på hur deras handlingar överensstämmer med 

allmänhetens förväntningar och krav på verksamheten. Det råder dock en osäkerhet hos 

intressenter då dessa inte har fullständig insyn i organisationen och dess beteende. 

Företags årsredovisningar har de senaste åren haft en enorm utveckling och är ett av de 

viktigaste kommunikationsmedlen gentemot allmänheten. Innehållet i rapporterna har 

även genomgått en radikal förändring där de utvecklats från att vara rena finansiella 

redogörelser till att i stor utsträckning användas som en marknadsföringskanal. 

Årsredovisningarna ämnar till att informera allmänheten om organisationen och 

därigenom legitimera verksamheten. Kommunikation med allmänheten är alltjämt en 

svår uppgift men blir betydligt svårare när företagets legitimitet är ifrågasatt. 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur företagsinformation 

kommuniceras och tar sig uttryck i företags årsredovisningar omkring finansiella kriser. 

Finanskrisen som bröt ut 2008 drabbade många företag, inte minst banker runt om i 

världen. En fallstudie på de fyra svenska storbankerna har genomförts och ett 

aktörssynsätt har antagits. För att kunna svara på studiens syfte genomfördes en diskurs- 

och innehållsanalys på årsredovisningar mellan år 2006-2011 för respektive bank. 

Signaler i årsredovisningarna har identifierats och sorterats i kategorier (produkt, 

marknad, organisation och risk) för att ge en bild av hur kommunikationen utvecklats.  

 

En analys av signalerna har visat på en samstämmighet där samtliga banker visar 

tendenser att framhäva den egna organisationen i större utsträckning före och efter 

krisen. Under krisen tenderar de att istället inrikta kommunikationen genom att belysa 

riskfaktorer samt lyfta fram vidtagna åtgärder som identifierats i riskkategorin. Studien 

har visat att osäkra tider då legitimiteten ifrågasätts påverkar bankernas sätt att orientera 

sin kommunikation. Förändringen påvisas genom att viktningen av signalerna förändras 

under krisen för att efter krisen återgå mot ett mer ursprungligt läge för de flesta 

kategorierna. Studien påvisar även att signalteorin är starkt kopplat till legitimitetsteorin 

genom att bankerna för att vinna legitimitet måste skicka signaler som övertygar 

allmänheten om att deras organisation agerar i enlighet med vad som förväntas av dem.  

 

 

  



Abstract 
 

The survival of firms depends mainly on how their actions incorporate with the 

expectations and values of the general public. However, the public do not have full 

access to the organization and its behavior. One response to this gap of information is 

the annual report. In recent years firms’ annual report has had a tremendous 

development and is considered one of the most important means of communicating with 

the public. The content of the reports has undergone a radical change in which they 

evolved from purely financial statements to being widely used as a marketing channel. 

Annual reports intend to inform the public about the organizations behavior in order to 

legitimize the business. Communicating with the public is a difficult task but becomes 

even harder when the legitimacy is questioned. 

 
The purpose of this paper has been to achieve a greater understanding of how business 

information is communicated and reflected in firms’ annual reports around financial 

crises. The financial crises that occurred in 2008 affected many companies, particularly 

banks around the world. A case study of the four major banks in Sweden has been 

conducted in which an actor’s approach has been adopted during the study. The annual 

reports of each bank between the year 2006 and 2011 has been the subject of a discourse 

and content analysis in which signals has been identified and sorted into categories 

(product, market, organizational and risk) in order to present how the communication 

evolved.  

 

An analysis of the signals revealed a consensus in which all banks show tendencies to 

emphasize one's own organization to a greater extent before and after the crisis, the 

banks tend instead to focus their communication on highlighting risk factors and more 

substantially actions taken as identified in the risk category. The study has shown those 

uncertain times when legitimacy is questioned have an effect on banks way of 

orienting their communications. The change in orienting communication is indicated 

by the weighting of the signals has changed during the crisis, and will strive to return to 

a state more likely before crisis for the most categories. The study also shows that the 

signal theory is strongly linked to the legitimacy theory, in order to 

gain legitimacy banks must send signals that convince the public that their 

organization acts in accordance with what is expected of them. 
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1. Inledning  
 

Dagens alltmer globaliserade samhälle har gjort att det ställs högre krav på företagens 

transparens och rapportering (Bukh, Nielsen, Gomsen & Mouritsen, 2005). En högre 

rörlighet och integration på kapitalmarknaden och det mer tekniska samhället har lett till 

en ökad konkurrens och det ställs högre krav på företagens agerande (ibid). Företags 

överlevnad beror till stor del på hur deras handlingar överensstämmer med allmänhetens 

förväntningar och krav på verksamheten (Deegan, 2002; Neu, 1998). Utan denna 

kongruens kan ett företag inte överleva då de är beroende av acceptans från sin 

omgivning (Bebbington, Larringa-Gonzáles & Moneva-Abadiá, 2008). Det finns ett 

antal intressenter som har olika engagemang i ett företag som därmed även ställer olika 

krav, exempelvis investerare, kunder, anställda och media (Bukh et al., 2005). Det råder 

en osäkerhet hos intressenterna gentemot företag då dessa inte har fullständig insyn i 

verksamheten och kan därför inte veta om företagsledningen beteende och handlingar är 

önskvärda (Adams, 1994). Ett viktigt verktyg för att minska informationsasymmetrin är 

företagens årsredovisningar (Hooks, Coy & Davey, 2002; Jensen och Meckling, 1976). 

Årsredovisningarna är tack vare sin breda täckning och tillgänglighet en av de viktigaste 

kommunikationskällorna avseende företags prestationer (Hooks et al., 2002).  

 

Den övergripande avsikten med företags ekonomiska rapportering är att förse sina 

intressenter med finansiell information för att de ska kunna fatta beslut (Cooke, 1989). 

Det är lagstadgat vad som ska ingå i årsredovisningarna och för större företag finns även 

kravet att de ska vara granskade av revisorer (SFS, 1995:1554). På senare år har dock 

intressenternas efterfrågan på information ökat då allt fler intressenter ställer krav på 

redovisning utöver den obligatoriska delen (Boesso och Kumar, 2007). Som ett svar på 

den ökade efterfrågan har företag förbättrat sin rapportering och årsredovisningarna 

innehåller idag ofta en stor mängd frivillig information (ibid). Den frivilliga information 

i årsredovisningar består utav allt som inte är reglerat i lag (Rolander, 2006), exempel 

på detta kan vara miljöredovisning samt ett företags framtidsutsikter. 

 

Årsredovisningarna har i och med detta växt med tiden och för de större bolagen är 

dessa rapporter ofta över 100 sidor långa (Magnusson, 2009). Årsredovisningarna har 

idag fler ändamål än enbart den finansiella rapporteringen och fungerar till stor del som 

en marknadsföringskanal (Balata och Breton, 2005) och ett verktyg som företagen 

använder för att erhålla legitimitet (Brown och Deegan, 1998). Deegan (2002) stärker 

detta argument genom att lyfta fram att en stor drivkraft bakom företags sociala och 

miljörelaterade redovisning är att legitimera delar av verksamheten.  

 

Watson (2007) betonar vikten av legitimitet genom att lyfta fram betydelsen av ett gott 

rykte och menar att oavsett om det handlar om en privat, offentlig eller ideell 

organisation är ryktet av stor vikt för hur en verksamhet kan bedrivas. Watson (2007) 

menar att utöver företagets operationella verksamhet är kommunikationen en viktig del 

för att skapa ett gott rykte, något som även Coombs, Frandsen, Holladay & Johansen 

(2010) betonar. Fombrun och Van Riel (2004) säger att värdet av ett företags rykte blir 

än viktigare omkring kriser. Coombs (2006) menar att krissituationer skapar ett ökat 

behov av information från allmänheten och att företag genom kommunikation kan 

påverka hur en kris framställs i media. Det är svårt att kommunicera med allmänheten 

och kring en kris blir denna uppgift mycket svårare (Kaufmann et al., 1994). Neu (1998) 

säger att årsredovisningar används för att forma läsarens uppfattning och skapa en bild 

om företaget och Stanton, Stanton & Pires (2004) menar att vid situationer då ett 
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företags identitet ifrågasätts kommer årsredovisningen användas för att framställa 

verksamheten så fördelaktigt som möjligt. 

 

Erickson, Weber & Segovia (2011) lyfter fram hur kommunikationen är en viktig del 

för att försöka skapa eller bibehålla en önskad image av företaget. Henderson (2004) 

menar att det ur ett långsiktigt perspektiv är bättre att företag är transparenta i sin 

kommunikation i årsredovisningar för att skapa en trovärdighet gentemot allmänheten. 

Han menar företag som väljer att ta hjälp av konsulter för att se över årsredovisningen 

tenderar att få en mer marknadsförande rapport vilket kan vara kontraproduktivt. Det 

kan istället leda till ett minskat förtroende bland aktieägarna om rapporten inte uppfattas 

leverera det värde den har för avsikt att göra (ibid).  

 

“As leaders of institutions we know that what we say will be heard as the 

embodiment of our institutions. Our words are never incidental. They always 

contribute to the larger narrative that tells our institutions story…(James Cuno, 

President of the art institute of Chicago and former director of the Harvard 

University Art Museums)” (Amernic och Russell, 2007, s 25) 

 

Conaway och Wardrope (2010) menar att orden som företag använder sig av har stor 

betydelse och att de kommer att välja dessa med avsikt att skapa stöd för deras 

verksamhet och dess handlingar. Amernic och Russell (2007) förstärker detta argument 

genom att lyfta fram vikten av VD-brevens utformning och ordval. Genom att upprepa 

värdeladdade ord som exempelvis integritet flera gånger kan ett företag försöka skapa 

en image och få läsaren att förknippa dem med vissa värderingar, det kan dock även slå 

tillbaka genom att uppfattas som tomma banala uttryck (ibid).  

 

Henderson (2004) hävdar att lagstadgade finansiella rapporter är för komplexa för 

många investerare och fokus riktas ofta till årsredovisningens övriga delar. Orden 

företagen väljer får därför allt större betydelse (ibid). Även analytiker hämtar mycket 

information utanför de rent finansiella delarna och tenderar att endast ta till sig den 

enklaste informationen (Plumlee, 2003). Stanton et al. (2004) betonar vikten av den 

frivilliga informationen och menar att den är kapabel till att överskugga den 

obligatoriska finansiella delen av årsredovisningen.  

 

Eftersom att företagens årsredovisningar växt i omfång och den frivilliga informationen 

får en allt större roll finner vi det intressant att undersöka hur kommunikationen 

utveckalts i dessa dokument. Företags årsredovisningar är ett väl studerat område och 

skandaler såsom Enron och HQ Bank har ytterligare stärkt intresset. Tidigare forskning 

har gjorts på många olika områden som exempelvis VD-breven (Jonäll och Rimmel, 

2010), miljöredovisning (Cho och Patten, 2007) och intellektuellt kapital (Goh och Lim, 

2004). Forskning kring företags kommunikation vid kriser har fokuserat på 

kommunikationen som helhet och inte enbart årsredovisningarna (White, 2009). Det 

finns dock en begränsad mängd forskning om kommunikationen i årsredovisningen 

kring kristider då tidigare studier tenderar att fokusera på specifika delar och inte på 

hela årsredovisningen (Stanton och Stanton, 2002). Degenhardt och Grönroos (2010) 

har studerat den beteendemässiga förändringen hos företag under och efter finanskrisen 

och då sett till aktiviteter, strategier och åtgärder. Vi ser därför ett gap i nuvarande 

forskning gällande vilket budskap företagen försöker kommunicera ut genom sina 

årsredovisningar. Då årsredovisningarna används för att legitimera företagens 

verksamhet anser vi det intressant att undersöka hur kommunikationen förändras vid 

situationer där denna legitimitet ifrågasätts. I och med den osäkerhet som råder på den 
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finansiella marknaden just nu framstår ämnet aktuellt. Utifrån ovanstående diskussion 

blir uppsatsens syfte följande: 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för legitimering och signaler vid 

kommunikation av extern företagsinformation vid finansiella kriser genom att (1) 

beskriva information som kommuniceras i företags årsredovisningar och (2) identifiera 

företags orientering av informationskommunikationen i årsredovisningar samt (3) att 

utveckla en modell för företags externa kommunikation av information. Därtill är syftet 

att utveckla propositioner för fortsatt forskning. 

1.2 Disposition 
Dispositionen visar en övergripande bild över hur kapitlena är fördelade och ger en 

kort inblick i vad de handlar om. 

 

 
Figur 1.1 Disposition 
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar teorier och litteratur som är centrala för studien. Uppbyggnaden 

av teorin i den här studien kan ses som en tratt där principal-agentteorin är 

utgångspunkt för fenomenet som studeras medan legitimitetsteorin och signalteorin har 

använts för att analysera kommunikationen. 

2.1 Principal-agentteorin 
I principal-agentteorin definieras principalen som uppdragsgivare medan agenten är 

uppdragstagaren (Baiman, 1990). Jensen och Meckling (1976) definierar principal-

agentrelationen som ett kontrakt i vilket en eller flera personer (principalen) anlitar en 

annan person (agenten) till att utföra en tjänst åt dem vilket involverar att delegera 

ansvar och befogenhet till agenten. En principal kan exempelvis vara en aktieägare där 

företagsledningen är agenten. Ett av grundantaganden i principal-agentteorin är att det 

råder informationsasymmetri mellan parterna (Baiman, 1990). De har olika möjligheter 

att hantera situationer i och med att de besitter olika typer av information (Rapp och 

Thorstensson, 1994, s 22). Ett problem i en principal-agentrelation är således när 

agenten ska fatta beslut som påverkar principalen (ibid). I och med den 

informationsasymmetri som råder är det svårt för principalen att ha fullständig insyn i 

agentens agerande (Adams, 1994). Kommunikationen i årsredovisningarna är ett medel 

för företagen att hantera och minska informationsasymmetrin (Hooks et al., 2002; 

Jensen och Meckling, 1976). 

2.2 Legitimitetsteori 
Suchman (1995) definierar legitimitet som en generell uppfattning eller antagande att en 

organisations agerande är eftertraktat, lämpligt eller korrekt inom vissa strukturerade 

system av normer, värderingar, övertygelser och definition. Brown och Deegan (1998) 

hävdar att legitimitet är ett tillstånd medan legitimering är en pågående process som 

organisationer ständigt använder för att erhålla acceptans från omgivningen. Dowling 

och Pfeffer (1975) menar att legitimitet kan ses som en resurs för organisationer och 

Deegan (2002) säger att ledningen måste fatta rätt strategiska beslut för att erhålla denna 

resurs. Utan legitimitet kan en organisation inte överleva då de är beroende av 

godkännande från omgivningen (Bebbington et al., 2008). En organisation som anses 

som legitim kan använda denna resurs för att stärka sin position ytterligare och säkra sin 

överlevnad (Meyer och Rowan, 1977). 

 

Legitimitetsteori framhäver att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationer och 

samhället (Brown och Deegan, 1998). Organisationer försöker därför försäkra sig om att 

de agerar i enlighet med de sociala normer som finns i samhället (ibid). Det sociala 

kontraktet förändras hela tiden och det som tidigare ansågs som acceptabelt kan anses 

som ett felaktigt beteende idag (Deegan, 2002). Organisationer måste därför ständigt se 

över sin verksamhet och reagera på samhällets förväntningar på dem (Brown och 

Deegan, 1998). Organisationers överlevnad blir hotad om samhället anser att de brutit 

mot det sociala kontraktet (Deegan, 2002). En förlorad legitimitet kan exempelvis leda 

till minskad försäljning, uppsagda leverantörskontrakt, svårigheter att få finansiering 

eller böter (ibid). I och med den stora potentiella risker och förluster som kan uppstå om 

en organisation agerar utanför det sociala kontraktet kommer företag att vidta åtgärder 

för att säkerställa att de håller sig inom ramarna för vad som anses vara legitimt 

(Dowling och Pfeffer, 1975).   

 

Teorin bygger på perceptioner vilket innebär att de strategier en ledning använder för att 

stärka legitimiteten kräver att organisationen redovisar information offentligt (Deegan, 
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2002). Årsredovisningar och andra offentliga dokument får därför en stor betydelse och 

en viktig strategisk roll i legitimeringsarbetet (ibid). Mobus (2005) menar att företag 

kommer att använda årsredovisningarna för att även redovisa frivillig information 

utöver den lagstadgade informationen, exempelvis miljöredovisning, för att 

tillfredsställa externa krav i linje med legitimitetsteori. 

 

Om organisationer upplever att deras legitimitet ifrågasätts kan de använda sig av olika 

strategier för att försöka stärka sin status hos omgivningen (Deegan 2002). Lindblom 

(1994) har tagit fram fyra strategier för hur organisationer kan använda sig av extern 

rapportering för att stärka eller bibehålla sin legitimitet. Dessa strategier är: 
 

  L1 - Utbilda och informera allmänheten om förändringar i organisationens 

prestationer och aktiviteter. 

 L2 - Försöka förändra allmänhetens uppfattning om organisationen men inte 

förändra det faktiska beteendet. 

 L3 - Manipulera allmänhetens uppfattning genom att avleda uppmärksamheten 

från vissa problem/ämnen till andra områden där organisationen uppfattas 

positivt. 

 L4 - Försöka förändra externa förväntningar på organisationen. 

2.3 Signalteori 
Watson et al. (2002) framhåller att legitimitetsteorin är ett sätt att beskriva hur företag 

använder sig av information för att skapa legitimitet, och pekar även på en stark 

koppling mellan legitimitetsteori och signalteori, där signalteorin skickar ut signaler för 

att skapa legitimitet. Herbig och Milewicz (1993) menar att företag använder sig av 

signaler för att bygga ett rykte. Ett rykte är baserat på tidigare signaler och är inte något 

som varar för alltid. För att kunna bibehålla sitt rykte är det av vikt att företaget är 

konsekvent i sin kommunikation och i de signaler de skickar (ibid). 

 

Connely, Certo, Ireland & Reutzel (2011) målar upp en bild av signalteorin som en serie 

av sekvenser och säger att den består utav fyra komponenter (avsändare, signal, 

mottagare och feedback) som alla är verksamma inom ett kontext. Avsändaren är den 

person eller organisation som sänder ut en signal. Signal är det budskap som 

organisationen försöker förmedla. Mottagare är den person eller organisation som tar 

emot signalen och tolkar den. Feedback är den respons avsändaren kan identifiera som 

en konsekvens av signalen. (Connely et al., 2011)  

 

Spence (1973) använde arbetsmarknaden för att visa på signaler som arbetssökaren kan 

skicka till arbetsgivare. Han lyfter fram vikten av signalering för den arbetssökande för 

att reducera osäkerhet och kunna urskilja sig från andra genom att påvisa sina kvalitéer. 

Ett exempel på en signal som nämns är utbildning (ibid). Connely et al. (2011)  

uttrycker vikten av att den signal ett företag sänder ut faktiskt har de ungerliggande 

kvalitéerna som är associerade med den signalen. Enligt Herbig och Milewicz (1994) 

kan signalen dock inte avslöja produktens inre egenskaper och på så sätt inte ses som en 

absolut sanning. Dowling och Pfeffer (1975) menar att när ett företag ifrågasätts är det 

lättare för dem att ändra sin kommunikation än att ändra företagets mål, metoder eller 

tillverkning. 

 

Hrasky och Smith (2008) menar att företag kan använda sig utav årsredovisningarna för 

att underhålla och bygga upp företagsryktet. När signalteorin används tillsammans med 

finansiell rapportering menar Campbell, Shrives & Bombach-Saager (2001) att företag 

kommer försöka sända ut signaler om att deras företag är bättre än andra företag, 
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signalerna kan skapa legitimitet för organisationen och därigenom attrahera nya 

investeringar och även förbättra ryktet. Exempelvis visar Rao (1994) att företag som 

signalerar att de har vunnit utmärkelser kommer kunna få ett rykte om sig som ett 

kompetent företag. Gao (2008) belyser fenomenet att signaler som kommuniceras ofta 

troligtvis kommer att fånga mottagerens uppmärksamhet. Han menar att mottagaren kan 

komma att ta till sig budskapet och förknippa organisationen med det.  

2.4 Affärsidé 
För att ett företag skall kunna skicka signaler om företagsidentiteten är det enligt 

Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) av yttersta vikt att företaget har kunskap om de 

egenskaper som företaget konkurrerar genom. Balmer (2001) pratar om 

företagsidentitet, vilken skall svara på frågor om organisationens struktur, strategi, 

marknad, historia och rykte. Svaret på företagsidentiteten skall belysa den 

grundläggande frågeställningen ’vad är vi?’. Balmer (2001) menar att det har skett en 

förändring i företags sätt att orientera sin marknadsföringskommunikation. Han pekar 

på att kommunikationen har förändrats från att betona produktnivån till att gå mot en 

allt mer företagsinriktad nivå  
 

Affärsidé behandlar vad som är viktigt i ett företag och vad som ses som företagets 

kärna. Malmström (2002 s 48) menar att affärsidé skall tala om hur företaget skall 

konkurera på marknaden. Normann (1975, s 52) beskriver att affärsidén består av flera 

olika komponenter och att de tillsammans bildar ett komplext mönster. Han menar att 

affärsidén kan ses som helheten i detta system. Affärsidén består utav marknad, produkt 

och organisation och Norman (1975, s 52) framhåller att dessa delar representerar olika 

nivåer av affärsidén och det är genom en beskrivning av alla delar som helheten blir 

synlig. Ur Malmströms (2002, s 50) sammanställning om litteraturen kring affärsidé kan 

tre beståndsdelar identifieras: 

 

 Produkt 

 Marknad  

 Organisation 

 

I och med att affärsidé är en helhet som omfattar alla delar av ett företag kommer dessa 

delar att kunna identifieras i studiens årsredovisningar. Därigenom kommer de enskilda 

delarna vara representativa för hela företaget. 

 

Olika företag kommer att ha olika affärsidéer då det inte finns någon kombination av 

produkt, marknad och organisation som är exakt likadana (Normann 1975, s 53). 

Normann (1971) menar att företag skyddar och underhåller sin affärsidé genom att 

ständigt försöka förbättra sina produkter och sin organisationsstruktur. Eriksson (1985, s 

21-23) lyfter fram att en produkt skall erbjuda marknaden en unik lösning för att 

särskilja sig från andra lösningar, resultatet kan bli att konkurrenter får svårt att ta 

marknadsandelar (ibid). 

 

Eriksson (1985, s 18) beskriver marknaden som en plats där producenten möter 

konsumenten och att det är på marknaden som det bestäms vad som skall produceras 

samt i vilken kvantitet. Enligt Ekvall (1990, s75) kan marknaden beskrivas genom 

uppdelning i olika marknadssegment såsom geografiska och demografiska. Normann 

(1975, s 44) använder ordet nisch för marknaden och menar att denna skall definiera 

vilken som är ett företags marknad samt besvara vilken funktion företaget fyller på 

marknaden. Ekvall (1990, s 91) menar att en organisation bör ha en plan för hur de skall 

styra fördelning och samordning av resurserna. Enligt Normann (1975, s 27) inrymmer 
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en organisations struktur; den formella utformningen, styrsystem, resursernas karaktär 

samt allokeringen av resurserna. 

2.5 Risk 
Risk är en inneboende del av organisationer och dess omgivning och inrymmer alla 

aspekter av ett företags aktiviteter (Tchankova, 2002). Cebenoyan och Strahn (2004) 

menar att det är svårt att föreställa sig en bransch där organisationer har högre 

inneboende risk än de i bankbranschen.  Ojo (2010) lyfter fram att begreppet risk har 

fått en ökad betydelse i lagförslag och regleringar. Basel II är en reglering som gav 

bankerna restriktiv att mäta och övervaka risk, regleringen styrde inte bara hur risken 

skulle mätas utan ställde även krav på att bankernas täckning för eventuella kriser (ibid). 

Shah (1993) menar att risk som samlingsbegrepp innebär risk att förlora pengar, han 

lyfter även fram att detta är en bred och vag definition. Förändringar i den interna och 

externa företagsmiljön medför att arbetet med risk är en fortlöpande process. Risk 

innefattar många olika undergrupper i form av ränterisk, valutakursrisk, marknadsrisk, 

kreditrisk och även finansiellrisk (Shah, 1993). Li (2003) menar att finansiell risk är 

hantering av osäkerheten i frågor som rör räntor, växelkurser, aktiekurser och 

råvarupriser. Finansiell risk är associerad med en extern påverkan där tillgångarnas 

värde ökar och minskar beroende på förändringar på marknaden (Tchankova, 2002).   

 

Oliveira, Rodrigues & Craig (2011) har funnit att större delen av riskinformationen i 

årsredovisningarna bland de kommersiella bankerna i Portugal är beskriven med ord 

och inte med siffror, informationen var även till större delen historiskt orienterade och 

grundade sig på historisk data. Linsley och Shrives (2006) menar att företag oftare 

använder sig utav kvalitativ historisk orienterad information när de skall beskriva risk 

än kvantitativ framtidsorienterande. Den framtidsorienterande riskinformationen har en 

prognostiserande karaktär vilket gör att företag kan vara försiktiga med uttalanden om 

framtida risker samtidigt som intressenter har större nytta av den informationen än av 

den historiskt orienterade när de skall fata beslut (ibid).  

2.6 Kris 
Kash och Darling (1998) menar att det är viktigt för företag att tidigt identifiera signaler 

som kan tyda på en kris. De menar att det är lättare för företag att hantera en kris i ett 

tidigt skede och att då bemöta och ta hand om eventuella problem. Kash och Darling 

(1998) lyfter fram att företag som förbereder sig och har en handlingsplan för kriser 

kommer kunna hantera dessa effektivare. De företag som erkänner och kommunicerar 

om en kris kan minska eventuella skador som den kan ha på företagets rykte (ibid). 

Kash och Darling (1998) menar att det bästa sättet att hantera en krissituation är genom 

långsiktig kommunikation som visar hur företaget kommer att hantera och påverkas av 

krisen i framtiden. 

 

Degenhardt och Grönroos (2010) visade att företag under 2008 års finanskris har blivit 

mer marknadsorienterade. De menar att företag har ökat sina säljbefrämjande aktiviteter 

och att orsaken ligger i kundernas förändrade behov och önskemål. Degenhardt och 

Grönroos (2010) pekar även på en annan tänkbar förklaring där kundens 

förhandlingsmakt har ökat och att det är kunderna som influerar företagens strategier 

och inte tvärt om.  

2.7 Kommunikation och årsredovisningar 
Aerts (1994) visar på att mindre lönsamma företag tenderer till att förklara händelser 

med fler tekniska redovisningstermer i sina årsredovisningar. Hendersson (2004) stöder 
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detta argument och hävdar att företag som är lönsamma tenderar att ha lättlästa 

årsredovisningar med mindre tekniska redovisningstermer som skall förklara 

verksamheten. Enligt Aerts (1994) försöker företag förklara goda resultatet med orsak-

verkan samband som skall visa intressenter att de förtjänar deras förtroende. Företagen 

kommer peka på att det är interna faktorer som har bidragit till uppkomsten av goda 

prestationer (ibid).   

 

Häckner (1988) menar att det finns ett samband mellan mjuk information (bilder, 

visioner och idéer) och en offensiv åtgärd (expansion) vilket kan liknas vid 

företagssituation i goda tider. Samtidigt som det finns ett samband mellan hård 

information (siffror och redovisning) och en defensiv åtgärd (dra sig ur från en marknad 

eller minska sin kapacitet) vilket kan liknas med kristider. Den mjuka informationen är 

väl använd när ett företag skall göra ett strategiskt beslut. Häckner kom fram till att ett 

företag som befann sig i en svår ekonomisk kris och nära till konkurs använde sig av 

defensiva åtgärder och förlitade sig mer på hård information. Häckner (1988) 

 

Deegan (2002) menar att företag kan försöka undvika att presentera information som 

kan komma att skada deras rykte. Han menar att de tenderar att hellre lyfta fram styrkor 

för att tona ned sämre delar av ett specifikt område. Jameson (2000) hävdar att språket 

används för att tona ner orsakerna till en dålig prestation och därigenom presentera 

företaget i en mer positiv syn. Baghi, Rubatelli & Tedeschi (2009) betonar också 

språkets betydelse genom att argumentera för att företag kan använda sig av starka och 

positiva ord för att påverka sina intressenters uppfattning av företaget. De menar att 

genom att använda starka signaler innehållandes positiva och värdeladdade ord kan det 

resultera i större förtroende och en mer känslomässig anknytning till företaget än om de 

använder en svagare mer neutral signalering (ibid). Amernic och Russell (2007) för 

samma resonemang och hävdar att företag kan använda upprepning av ord och 

därigenom bli förkippade med innebörden. 

 

Tarver (1993) menar att det bästa sättet för en bank att differentiera sig och sina 

produkter ifrån konkurrenterna är genom att kommunicera om verkliga påtagliga 

skillnader, exempelvis genom att påtala att de kan erbjuda högst inlåningsränta. Om en 

sådan differentiering inte är möjlig menar han att banker kommer försöka med en 

perceptuell differentieringsstrategi. Det innebär att försöka sända ut värdeladdade 

budskap och måla upp en bild som särskiljer dem från konkurrenterna (ibid). Som 

exempel tar han upp att banker kan skriva att de är den vänliga banken eller den enda 

banken du någonsin kommer att behöva. Tarver (1993) menar att i framiden kommer 

banker att behöva hitta nya vägar att differentiera sig från konkurrenterna än med deras 

produkter.  
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2.8 Företags externa kommunikation av information 
Med hjälp av studiens teoretiska referensram har en analysmodell utvecklats som avses 

användas för att analysera den data som insamlats. Figur 2.1 illustrerar hur 

referensramet avses användas vid analysen. Modellen fungerar i ett mer agentteoretiskt 

kontext där behandling av informationsasymmetri har en central betydelse. Teorin och 

litteraturen i de ovanstående avsnitten argumenterar för att företag använder 

kommunikation för att skapa eller bibehålla legitimitet och gör det genom signalering. 

Signaler i årsredovisningarna identifieras utifrån dess karaktär och används för att skapa 

en bättre bild av hur företagen orienterar kommunikationen. Genom att ställa 

legitimitetsteorin överordnad signalteorin betyder att företag kommer att signalera för 

att uppnå legitimitet. Ur legitimitetsteorin analyseras sedan de identifierade signalerna i 

kommunikationen utifrån ett mer övergripande perspektiv. De tre beståndsdelarna från 

avsnittet affärsidé kan ses som en helhet för en organisation och har av denna anledning 

använts för att analysera informationen i årsredovisningarna. Genom affärsidens 

beståndsdelar fångar analysmodellen upp bankernas verklighet. Då finansiella kriser har 

en stark koppling till risk har även det begreppet lyfts in som en analyspunkt. 

 

 
Figur 2.1 Modell för företags externa kommunikation av information   
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3. Metod 
Kapitlet presenterar de metodval som gjorts för att uppnå uppsatsens syfte. Vi förklarar 

och motiverar för vilket synsätt och förhållningssätt vi antagit under studien. Vidare 

redogör vi för hur litteraturstudien utförts, beskriver hur vi resonerat kring urval av 

data samt diskuterar studiens tillförlitlighet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien är uppbyggd med en deduktiv ansats då verkligheten har studerats med 

utgångspunkt ifrån teori. Teorin och analysmodellen har sedan varit en utgångspunkt 

när vi kodat årsredovisningarna och har varit en grundpelare när vi analyserat 

innehållet. Studien använder sig av en deduktiv ansats och resultatet byggas utifrån vad 

som redan är känt genom allmänna teorier för att sedan göra en tolkning av det 

empiriska fenomenet (Arbnor och Bjerke, 2008, s 108).  

3.2 Vetenskapligt synsätt 
Årsredovisningen är en produkt av bankens samlade ekonomiska och operationella 

prestationer och är ett viktigt dokument för att kommunicera med allmänheten. Genom 

att ha studerat hur bankerna orienterar sin kommunikation omkring finansiella kriser 

avser vi att skapa förståelse för fenomenet. Då vi har sett banken som en enskild aktör 

kan studien därför sägas ha ett aktörssynsätt. Genom att studera årsredovisningen ur ett 

aktörsynsätt betyder det att vi har utgått ifrån bankens kommunicerade verklighet när vi 

studerat dessa dokument. Resultatet som genereras utifrån aktörssynsättet är med och 

bidrar till en allmän förståelse och kunskapen som är framtagen genom detta synsätt är 

baserad på hur den enskilde aktören har uppfattat situationen den befinner sig i (Arbnor 

och Bjerke 1994, s 91). Lars Norén (1995, s 147) menar att inblickar i aktörens motiv 

till handlande kan bidra till en förklaring varför en organisation beter sig som den gör. 

3.3 Undersökningsstrategi 
Vi har analyserat texten i årsredovisningarna och utgått ifrån bankens budskap som de 

försöker förmedla genom ord och siffror. Vi har försökt hitta nyanser i texten och ord 

samt dess innebörd. Denna del av vår studie kan därför sägas ha en kvalitativ ansats. 

Merriam (1994, s 51) jämför den kvalitativa forskningen med att vara detektiv, där 

forskaren skall leta efter den rätta pusselbiten och under längre tid hantera osäkerhet och 

ovisshet.  En del i vår studie grundar sig även på en kvantitativ analys, då vi avser att 

undersöka frekvensen av olika ord och meningar. Den kvantitativa analysen fungerar 

som underlag till vår kvalitativa analys där vi har använt den som en form av 

triangulering för att säkerställa att vår analys baseras på rätt analysobjekt. Vi har genom 

en kvalitativ undersökningsstrategi försökt identifiera och beskriva de underliggande 

mönstren i årsredovisningarna, dessa metodval är i linje med Merriam (1994, s 30-31). 

3.4 Studiens utformning 
Vi har genomfört en longitudinell flerfallstudie på bankers årsredovisningar. Vårt val att 

göra en flerfallstudie grundade sig på att det finns en standardisering bland banker när 

det gäller innehållet i en årsredovisning. Genom att årsredovisningarna är uppbyggda på 

liknande sätt ser vi att dessa representerar en typisk undersökningsenhet och lämpar sig 

då för en fallstudie (Denscombe 2000, s 44-45). Då vi utfört en longitudinell 

flerfallstudie fick vi möjlighet att upptäcka eventuella trender i kommunikationen över 

tid och/eller mellan olika banker, något som stärks av Bryman (2001, s 70-71). En 

tolkning som har sitt ursprung från flera fall kan komma övertyga läsaren mer än om det 

enbart var ett fall som studerades (Merriam 1994, s 165). 
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3.5 Urval 
Vi har i denna studie studerat de fyra svenska storbankernas årsredovisningar, 

Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. En av anledningarna till att vi valde 

banker var deras känslighet för konjunktursvängningar och det lämpade sig därför väl 

att undersöka hur dessa hanterar kriser. Då de är stora börsnoterade bolag är vår 

förförståelse att dessa företag har ett stort behov av att skapa/bibehålla legitimitet 

genom sina årsredovisningar. Bankerna är även verksamma inom en bransch som är 

ständigt omdebatterad och väldigt hårt bevakad av intressenter och medier. Valet av 

fyra bolag inom samma bransch ger oss möjlighet att göra jämförelser och kunna 

identifiera likheter och skillnader i deras sätt att hantera kommunikationen omkring 

kriser. Då det är svenska banker i samma bransch kommer de också påverkas av samma 

globala händelser vilket gör att vi har kunnat studera hur de olika bankerna individuellt 

har hanterat dessa situationer. Vi har valt att studera kommunikationen i 

årsredovisningarna omkring finanskrisen som uppstod 2008 som beskrivs ytterligare i 

nedanstående avsnitt.  

3.5.1 Finanskrisen 2008 
Finanskrisen 2008 hade sitt ursprung i USA där finansmarknaden efter år av stabilitet 

sökte nya instrument för att öka avkastningen på kapital (Konjunkturinstitutet, 2008). 

Skuldsedlar packeterades tillsammans med hundratals andra skuldsedlar och därefter 

gavs det ut en obligation på dessa förpackade lån. Den obligationen blev sedan 

förpackad tillsammans med andra obligationer innehållande förpackade skuldsedlar. 

När en skuldsedel har blivit ompackederad ett visst antal gånger krävs det en väldigt 

komplex matematisk uträkning för att räkna ut den innevarande risken i förpackningen 

och en farlig situation för ekonomin uppstår. (Dagens Nyheter, 2008) I grunden för 

dessa obligationer har oftast bostadslån funnits. Minskade krav för beviljandet av ett 

bostadslån ledde till högre risker för de enskilda skuldsedlarna samtidigt som 

kreditinstituten höjde sin skuldsättningsgrad. När bostadslånen sedan blev för dyra för 

allmänheten ledde det till att den finansiella krisen var ett faktum. Effekterna spreds sig 

utanför USA och till Europa. Sverige var i början ganska förskonade mot finanskrisen. 

De likviditetsproblem som fanns i USA och i Europa-området började sprida sig till 

Sverige men Finansinspektionen och Riksbanken gjorde bedömningar att de fyra stora 

svenska bankerna hade möjlighet att klara utav kapitalstäckningskraven. 

(Konjunkturinstitutet, 2008) 

3.6 Litteraturstudie 
De databaser och kataloger som finns tillgängliga via Luleå Tekniska Universitet (LTU) 

hemsida har använts vid litteratursökningen. Vi började med att söka bland tidigare 

uppsatser och artiklar för att ta reda på hur mycket forskning som var utförd inom 

området. Efter att ha fått en bra bild av området kunde vi senare gå in djupare i vår 

sökning. Vi har använt oss av LTUs biblioteks katalog LUCIA då vi sökt efter böcker. 

Vid artikelsökningarna har vi främst använt oss av är Ebsco, Google Scholar och 

Emerald. Vi har genom den första mer övergripande sökningen sedan kunnat smalna av 

oss för att hitta den för oss mer relevanta litteraturen. Exempel på använda sökord är; 

årsredovisning, diskurs, diskursanalys, textanalys, innehållsanalys, 

avslöjande/särredovisning, kommunikation, legitimitet, signalteori och banker. 

Sökningar har gjorts på både svenska och engelska. 
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3.7 Datainsamling 
Då vi har analyserat bankernas årsredovisningar bestod vår datainsamling av att 

införskaffa dessa dokument. Årsredovisningar vi har använt oss av har hämtats från 

respektive banks hemsida i PDF-format. 

3.8 Metod för analys 
En text kan studeras på många olika sätt, denna studie har använts sig av 

innehållsanalys och diskursanalys. Enligt Arbnor och Bjerke (2008, s 208) kommer 

författaren översätta aktörens vardagsspråk och försöka göra det på ett sätt att 

innebörden inte går förlorad i översättningen. Analysen av det kvalitativa materialet har 

utförs på ett sådant sätt att det uppstått insikter och förklaringar (Merriam 1994, s 158-

163). Det finns olika strategier för att utföra en analys av kvalitativt information, genom 

att kombinera flera strategier kommer en tydligare bild att kunna urskiljas (ibid).  

3.8.1 Diskursanalys 
I vetenskapliga texter och debatter har ordet diskurs använts på ett sådant sätt att 

innebörden har blivit ganska otydligt (Winther och Phillips, 2000, s 7). Inom 

diskursanalysen är den genomgående frågeställningen; hur blir förståelsen till?  Hur gör 

man sig förstådd? (Börjesson och Palmblad, 2007, s 16). Det finns alltså ramar för vilka 

presentationer som kan göras för att dessa skall bli betraktade som sanna, korrekta eller 

rimliga (Börjesson och Palmblad, 2007, s 13). Winther och Phillips (2000, s 7) menar 

att diskurs innefattar en idé om att språket är indelat i olika mönster som vi använder 

oss av i olika sociala domäner. Exempel på de olika sociala domänerna kan till exempel 

vara ”medicinsk diskurs” eller ”ekonomisk diskurs” och att det existerar olika diskurser 

inom dessa områden. 

 

Diskursanalys har hjälpt oss analysera språket som bankerna använder sig av i sina 

årsredovisningar. Bankernas kommunikation och budskap har analyserats med hjälp av 

den ekonomiska diskursen. Meningen är att kunna skapa en förståelse för hur 

utvecklingen av kommunikationen har skett över en ekonomisk kris. Genom att 

använda diskurs som analyssätt har vi kunnat svara på frågor som belyser orienteringen 

av kommunikationen i årsredovisningarna, och vad bankerna verkligen vill säga när de 

skriver om vissa saker. Vi har därmed försökt att förstå verkligheten genom diskursen 

som används i årsredovisningar.  

3.8.2 Innehållsanalys 
Innehållsanalysen kan ses som en förlängning av diskursanalysen då den går ut på att 

hitta mönster i språket. Vi har studerat årsredovisningar över tid för fyra banker, det var 

därför lämpligt att använda sig utav en innehållsanalys för att kunna se mönster i hur 

årsredovisningen är uppbyggd och identifiera eventuella förändringar. Innehållsanalysen 

skall analysera en text vilket kan göras med hjälp av mjukvaruprogram. Programen kan 

underlätta sammanställandet av förekomsten av hur ofta vissa ord eller uttryck 

förekommer i texten. Med hjälp av mjukvaruprogrammen går det att sortera bort det 

vanligaste förekommande orden i det svenska språket för att sedan få en 

sammanställning av innehållsorden i texten (Melin och Lange, 2000, s 21). 

Innehållsanalyser av texter kan ske på olika sätt. Enligt Bergström och Boréus (2000, s 

19-20) är innehållsanalysen den enda inriktningen som tydligt riktar sig mot att 

kvantifiera resultatet. Denna metod lämpar sig vid studier av texter som sträcker sig 

över tid (ibid). Bergström och Boréus (2000, s 25) tar även upp att det finns fyra olika 

tolkningsperspektiv när det kommer till innehållsanalys, vi har i vår tolkning utgått ifrån 

avsändarens perspektiv som i denna studie är bankerna. När utgångspunkten sker från 



13 

 

avsändarens perspektiv fokuseras innehållsanalysen på språkhandlingen samt på 

avsändarens diskurs (Bergström och Boréus, 2000, s 28).  

3.8.3 Analysmetod 
Efter datainsamlingen påbörjades arbetet med att analysera och sortera materialet. 

Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmetodmodell utvecklats, figur 3.1, 

och använts för att koda de signaler som identifierats och sortera dessa i kategorier. 

Modellen har möjliggjort en fördelning som sedan legat till grund för vår slutliga 

analys. Årsredovisningarna innehåller en stor mängd information och då en stor del är 

frivillig information där bankerna själva väljer vad som ska presenteras kan det 

argumenteras för att den mesta informationen kan ses som en signal då det finns en 

avsikt med att den presenteras. All skriftlig text har analyserats och kodats däremot har 

de finansiella presentationerna d.v.s. resultaträkning, balansräkning och noter ej kodats 

och som stöd i analyseringen har Nvivo och Microsoft Excel har använts. För att ett 

stycke, en mening eller ett ord skulle tolkas som en signal krävdes att det fanns en viss 

styrka bakom. Exempelvis kan bankerna skriva relativt neutrala meningar i stil med: 

”Intäkterna från försäljningen av produkt x var 100 mkr vilket är en ökning med 5 % 

från föregående år”. Meningar likt denna har inte tolkats som en nog stark signal och 

har därför inte kodats till någon av kategorierna. Använder bankerna istället ett 

beskrivande eller värdeladdat ord i ovanstående exempelmening ger det en annan styrka 

till informationen och har då tolkats som ett försök att skicka en signal. Exempel på 

detta skulle vara om ovanstående citat istället skrivas i stil med ”…vilket är en bra 

ökning” eller ”… försäljningen av produkt x uppnådde den höga nivån 100 mkr…”. 

 

 
Figur 3.1 Analysmetod 1 

Figur 3.1 har använts för att kategorisera årsredovisningarna och de signaler som hittats. 

Modellen följs uppifrån och ned och kan ses som en form av träddiagram där de olika 

kategorierna har underkategorier. Den första kategorin som skapades var året som 

årsredovisningarna avsåg. Denna sortering gjorde det möjligt att identifiera skillnader 

och jämföra de olika åren med varandra, en grundförutsättning då studien avser att 

jämföra kommunikationen omkring kriser.  

 

Finanskrisen bröt ut under 2008 vilket gör att vi har valt att studera de två föregående 

åren för att skapa en bild av hur kommunikationen tog sig form innan krisen. Åren 2006 
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och 2007 valde vi därför att kategorisera som perioden vi kallar före krisen. 

Årsredovisningarna för år 2008 och 2009 har vi valt att kategorisera som under krisen 

medan år 2010 och 2011 ingår i perioden vi kallar efter krisen. Vi är medvetna om att 

perioden efter krisen kan ha ett missledande namn med tanke på att finanskrisen inte 

helt var över dessa år och att det fortfarande rådde en viss turbulens på den finansiella 

marknaden. Vår tanke med indelningen är att vi kan utgå ifrån att bankerna under år 

2006 och 2007 inte var medveten om den stundande finanskrisen medan de två 

efterföljande åren, 2008 och 2009, var de mitt inne i den. Åren 2010 och 2011 har vi 

utgått ifrån att bankerna rustar och försöker återgå till ett normalt tillstånd och detta var 

även en period då osäkerheten hade minskat något. 

 

Årsredovisningarna för respektive bank har sedan utförligt granskats var för sig där den 

kommunikation bankerna använt sig av har analyserats och signaler har identifierats. 

Signalerna delades in i olika kategorier beroende på vad dessa signalerade om. De fyra 

kategorierna är produkt, organisation, marknad och risk. Om bank exempelvis skrivit 

om deras goda miljöarbete har detta kodats som en signal för att framhäva den egna 

organisationen och signalen har därför sorterats till kategorin organisation. Skulle 

signalen istället framhävt en specifik produkt eller hade signalen kodats som en 

produktsignal.  

 

Kodningen till dessa fyra kategorier gav en övergripande bild av hur kommunikationen 

i årsredovisningarna såg ut och vilka områden dessa fokuserade på. Efter den första 

kategoriseringen av signalerna var klar kunde vi sedan gå vidare till nästa steg i 

signalfördelningen. Vi gick då in under varje huvudkategori – Marknad, Organisation, 

Produkt och Risk – och analyserade alla de signaler vi hade identifierat i ytterligare ett 

steg. Dessa fördelades sedan i nya underkategorier. Eftersom att vi läste alla signaler 

som identifierats en gång till kunde vi även omvärdera alla dessa och försäkra oss dels 

att det var en signal men även att dessa låg under rätt kategori. Efter detta sista 

kodningssteg fick vi en tydligare bild av hur bankerna orienterar kommunikationen när 

de pratar om respektive område.  

 

 
Figur 3.2 Analysmetod 2  

Figur 3.2 illustrerar hur vi utförde den slutliga kategoriseringen. Vi redogör nedan för 

hur vi operationaliserat de olika underkategorierna och hur texten kodats.  

Marknad 
Signalerna som i det första steget i kodningen identifierats som marknadssignaler har i 

nästa skede kodats till två underkategorier, historiskt orienterade och 

framtidsorienterade signaler. De signaler som kodats som historiskt orienterade 

signaler avser de signaler som ser till historiska händelser. Exempel kan vara om en 

bank kommenterar händelser eller utvecklingen som varit på marknaden. 

Framtidsorienterade signaler handlar om de signaler som kommenterar framtiden. 

Dessa signaler kan vara när en bank exempelvis ger prognoser eller kommentarer om 

kommande regleringar. 
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Organisation 
Kodningen av organisationssignalerna gjordes till tre av de fyra legitimitetsstrategier 

från referensramen (Lindblom 1994). Vi valde att inte använda L4 då de signaler som 

avser att förändra externa förväntningar tenderar att handla om att förändra 

förväntningar på branschen som helhet och inte den specifika organisationen. Dessa har 

således kategoriserats som marknadssignaler.  

 

L1 handlar om de signaler som avser att utbilda och informera allmänheten om 

förändringar i organisationen (Lindblom 1994). De signaler som handlar om faktiska 

konkreta händelser eller prestationer utförts av banken har kategoriserats till denna 

underkategori.  Exempel på prestationer kan vara då en bank skriver om att de 

levererade sitt bästa resultat någonsin eller då de lyfter att banken har vunnit 

marknadsandelar och nu har flest kunder på den svenska marknaden. Här inräknas även 

händelser inom organisationen som kommuniceras ut för att stärka allmänhetens 

uppfattning om banken, exempelvis om en bank skriver om de många kontor som de 

öppnade under året.  

 

L2 avser att försöka förändra allmänhetens uppfattning utan att förändra organisationens 

faktiska beteende (Lindblom 1994). Till denna strategi har vi kodat de signaler som 

avser olika priser och utmärkelser. Med tanke på den mängd olika utmärkelser som 

finns och som bankerna väljer att presentera blir det svårt att koppla dessa till en 

prestation då ingen egentlig förändring behöver ha skett inom organisationen. De 

signaler som handlar om mål, ambitioner eller att banken ämnar göra något har också 

kategoriserats till L2. Likaså olika policys, rutiner eller handlingsplaner faller under 

denna strategi.  

 

L3 handlar om att försöka manipulera eller vilseleda läsaren genom att framhäva någon 

positiv del i ett annars negativt sammanhang (Lindblom 1994). Hit kategoriseras de 

signaler där en bank försöker leda bort läsaren från negativa händelser eller prestationer. 

Exempel på en signal kan vara om en bank skriver om sitt svaga resultat och tappade 

marknadsandelar men i samma mening framhävar att de hade väldigt hög kundnöjdhet. 

Även signaler som handlar om försök till att skylla ifrån sig eller lägga skulden på andra 

istället för de egna företaget har kategoriserats under denna strategi.  

Produkt 
De signaler som identifierats som produktsignaler har i nästa steg kodats likt samma 

metod som för organisationssignalerna då produkten kan ses som en förlängning av 

organisationen (Lindblom 1994). På samma grunder som vid organisationssignalerna 

har L4 uteslutits från denna kategori. Till skillnad från organisationssignalerna har L3, 

inte använts för att koda produktsignalerna då dessa signaler är väldigt specifika och 

strategin har därför bedömts som en olämplig kategori. 

 

De produktsignaler som kategoriserats till L1 är de som framhäver en produkts 

egenskaper eller goda resultat inom ett produktområde (Lindblom 1994). Det kan 

exempelvis var då en bank skriver att de erbjuder miljöbillån och miljöbilleasing till 

lägre ränta än vanliga billån. En typisk signal inom denna strategi kan även vara om en 

bank skriver om deras fonder som har levererat väldigt bra resultat eller när de 

signalerar om deras stora marknadsandel inom bolån.  

 

L2 inrymmer de signaler som avser att förändra uppfattningen om bankens produkter 

utan att förändra dess egenskaper eller organisationens arbetssätt (Lindblom 1994). 

Signaler som kodats till denna strategi är dels de som handlar om rankinglistor, 
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utmärkelser och kundnöjdhetsundersökningar, likt organisationssignalerna innebär 

dessa inte att produktens egenskaper har förändrats utan signalen avser att förändra 

läsarens uppfattning. Signal där en bank avser att ”sälja in” en produkt utan att beskriva 

dess egentliga egenskaper har därför även kodats under denna strategi. 

Risk 
De risksignaler som har identifierats har kodats till någon av de två olika 

underkategorierna, historiskt orienterad och framtidsorienterad risk (Linsley och Shrives 

2006). De signaler som har kodats till historiskt orienterad risk avser då banken skriver 

om det som har hänt. Exempel på sådana signaler kan vara då en bank skriver om de 

åtgärder som tidigare tagits för att minska risken eller då en bank förklarar händelser 

eller historiska nyckeltal kopplade till risk. 

 

Framtidsorienterad risk avser de risksignaler som har ett framåtblickande fokus. De 

innefattar signaler där en bank exempelvis skriver om deras kapitalisering inför framtida 

osäkerhet eller om ett pågående arbete för att minska risken i balansräkningen. Signaler 

avseende framtida prognoser inom riskområdet har även kodats till framtidsorienterad 

risk. 

3.9 Studiens trovärdighet 
Då årsredovisningarna är historiska dokument har vi inte att kunna påverka innehållet i 

materialet vilket stärker validiteten. Vi är själva aktörer som har läst och tolkat 

bankernas årsredovisningar utifrån vår uppfattning. Signalerna som har identifierats i 

studien är därför ett resultat av vår egen tolkning. Det är därför svårt att på ett tydligt 

sätt redogöra för hur tolkning och analys har utförts men vi har i ovanstående kapitel 

försökt förklara den tankegång och det arbetssätt vi haft när kodningen genomförts. För 

att undvika att signaler inte upptäcks har vi båda läst alla årsredovisningar vilket gör att 

risken för att missa några signaler har reducerats. I arbetet med kodning av materialet 

har vi ibland stött på meningar som vi tolkat som innehåller två olika sorters signaler. I 

dessa lägen har vi kodat meningen två gånger, en för varje signal som vi har kunnat 

urskilja.  

 

Avsikten med studien är att skapa förståelse kring kommunikation i årsredovisningar 

och då har det varit av stor vikt att eftersträva transparens genom att på ett tydligt sätt 

redogöra för kodningsprocessen och analysarbetet (Merriam 1994, s 175). Enligt 

Arbnor och Bjerke (2008, s 251) har validitet inom aktörssynsätt inte har några konkreta 

kriterier. De menar att aktörssynsättet är beroende på den enskilde individen och hur 

den uppfattar verkligheten vilket då gör det svårt att sätta upp kriterier som fungerar för 

alla individer.  

 

Vi har genom hela studien varit noggranna med att visa läsaren vilka olika val vi har 

gjort. Då studien genomförts i olika steg har vi försökt att beskriva de olika stegen på ett 

sätt som underlättar förståelsen hos läsaren. Intentionen har varit att ge läsaren en 

möjlighet att kunna bedöma resultatet av studien och minska osäkerheten kring 

reliabiliteten. Reliabilitet handlar om att kunna replikera undersökingen gång på gång 

och komma fram till samma sak (Yin, 2009, s 45). Han menar att det är viktigt att 

dokumentera de olika processerna som utförs i fallstudien, detta för att läsaren inte skall 

känna osäkerhet inför studiens reliabilitet. Målet med reliabilitet är att kunna motverka 

avvikelser och systematiska fel i en studie (ibid).  
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”Kunderna uppskattar att de får 

tala direkt med den som fattar 

besluten och inte ett ombud som 

måste fråga någon central enhet 

om lov.” 

SHB årsredovisning 2006, s 6 

 

4. Empiri 
Empirin är ett resultat av den kodningen som skett genom den analysmetod som 

introducerades i avsnitt 3.8.3. De signaler som identifierats presenteras i procentform 

för att illustrera hur kommunikationen är fördelad i de olika årsredovisningarna. Varje 

bank presenteras var för sig för att ge en bild av hur kommunikationen förändrats över 

tid för varje aktör. Först visas ett diagram för hur andelen signaler förändrats inom 

kategorierna och därefter ges en sammanfattande beskrivning av årsredovisningen för 

varje år som följs av en tabell där grundläggande information sammanställs. För mer 

detaljerad och kvantitativ information angående årsredovisningarnas utveckling, se 

bilaga 1-2.   

 

4.1 Handelsbanken 

Figur 4.1 Illusterar hur signalerna utvecklats över åren i Handelsbanken. I slutet av 

avsnittet sammanfattas samtliga årsredovisningarna i tabell 4.1 

 

 
Figur 4.1 Signalfördelning Handelsbanken  

Årsredovisning 2006  

Handelsbanken (SHB) har under året öppnat 19 nya kontor och vid utgången av 2006 

hade de totalt 615 kontor. Under 2006 nådde SHB sitt högsta rörelseresultat någonsin, 

17,2 mdkr.  

 

SHB lyfter fram att de som första svenska bank gick in i Ryssland och Kina samt var 

den första nordiska bank som gick in i Indien. När SHB redovisar högre kostnader är en 

vanlig förklaring att de har öppnat nya kontor och att dessa bidrar till ökade personal- 

och lokalkostnader. Framsidan på årsredovisningen 2006 är skriven med ljusgrå text 

och innehåller alla orter där SHB har kontor, med svart stor text står det att 

”Handelsbanken Har 615 kontor i världen”. Banken lyfter fram att de skall fortsätta vara 

SHB men bara lite mer och på ännu fler platser runt om i världen. 

  

SHB menar att det är de nöjda kunderna som 

bidrar till deras framgång. De menar även att 

deras framgångar kan förklaras och 

sammanfattas i ett ord – bankkontoren. SHB 

använder sig utav uttryck som kontoren är 

banken. I VD-brevet har SHB valt att förstora 

och lyfta ut ett citat från deras VD Pär Boman 

”Handelsbanken är kontoren och kontoren är 

Handelsbanken.” (s 5)  

 

SHB pekade på att marknaden präglades av stor kreditefterfrågan samtidigt som de ser 

en fortsatt stark tillväxt i världsekonomin. SHB lyfter fram att det under 2006 har varit 
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ovanligt riskfritt att driva bank. SHB signalerar även om deras skicklighet i att bedöma 

affärs-och kreditrisker, vilket enligt dem snarare torde ha hämmat än gynnat deras 

tillväxt.  

Årsredovisning 2007 

SHB rörelseresultat har under året ökat och de har för 36e året i rad uppfyllt sitt 

företagsmål att ha högre lönsamhet än sina konkurrenter. SHB är tydlig med att ingen 

annan nordisk bank finns i fler länder. Bankens målsättning är att under 2008 öppna 

mellan 35 och 45 nya kontor utanför Sverige. SHB säger även att de vid utgången av 

2007 hade rekryterat 15 nya kontorschefer som var redo att öppna nya kontor. På ett 

ställe beskriver de sin expansion så här: 

 

”Med vårt sätt att öppna nya kontor behövs, för lönsam tillväxt med nöjda kunder, 

en ort med mer än 10 000 invånare, en skicklig kontorschef och ett par 

persondatorer. Svårare än så är det egentligen inte.” (s 3) 

 

SHB använder sig av externa undersökningar för att påpeka att banken har de nöjdaste 

kunderna, de framhåller även att de har legat i topp sedan Svenskt Kvalitetsindex 

började sina kundnöjdhetmätningar 1989. SHB lyfter fram den decentraliserade banken 

som en förklaring till sina nöjda kunder. De menar att kunderna uppskattar att få träffa 

en banktjänsteman som har befogenheter att ta beslut på det lokala kontoret. 

 

SHB nämnde att den ekonomiska marknaden med olika långa mellanrum drabbas av 

turbulens och att det inte är något ovanligt. SHB lyfter fram primärkapitalrelationen 

som ett sätt att mäta den finansiella styrkan hos banker, ett slags soliditetsmått. Enligt 

Basel II uppgick SHBs primärkapitalrelation till 10,6% och det jämför de sedan med 

den genomsnittliga relationen för de övriga nordiska bankerna som var 8,6 %. SHB 

lyfter fram att de ligger ovanför de gällande kraven från Basel II och att de är bra 

rustade för en mer turbulent marknad. 

Årsredovisning 2008 

SHB ökade sitt rörelseresultat med 4 % och nådde för 37e året i rad sitt företagsmål att 

vara den lönsammaste banken bland sina konkurrenter. En förklaring som de ger är att 

”Ökningen består till väsentlig del av att vi fick nya kunder i en omfattning vi sällan 

upplevt tidigare” (s 2). Banken förklarar ökningen med att de har fått många nya 

kunder, 10 000 företags kunder och 90 000 privatkunder, och att kunderna har 

förtroende för banken även i tider av turbulens. Ett förtroende som enligt SHB kan 

påvisas genom tillströmningen av nya kunder och även hur nöjda kunder banken har. 

SHB lyfter fram att banken har de mest nöjda kunderna i hela norden av de stora 

finanskoncernerna. För att bygga upp trovärdigheten för undersökningen belyser SHB 

att det är ett oberoende företag som genomfört mätningen. Ett annat typiskt uttryck för 

att påvisa deras förtroende kan se ut så här: 

 

”Att under vikande konjunktur och ökad finansiell oro ändå se en så pass markant 

ökning av affärsvolymerna är ett uttryck för omvärldens förtroende för 

Handelsbanken.” (s 2) 

 

SHB hade 11 000 medarbetar vid utgången av 2008 och att de framhåller att deras 

kontor är mycket decentraliserade. Samtidigt som SHB trycker på att varje lokalbank är 

decentraliserad nämner de även att de har en centralpolicy där större kunder kan få 

expertisservice. Några typiska exempel på detta ges nedan:   
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”Våra självständiga, lokalt förankrade kontor har hela tiden tillgång till den stora 

bankens hela kompetens och styrka” (s 3) 

 

”Medan affärsbesluten är starkt decentraliserade är bankens kreditpolitik 

gemensam för hela koncernen och därför centraliserad.” (s 5) 

 

SHB påpekar att de har en låg risktolerans i sin organisation och att de undviker affärer 

med hög risk även om ersättningen i det korta perspektivet är hög. SHB menar att det är 

genom denna låga risktolerans som banken har haft lägre kreditförluster och en jämnare 

resultatutveckling än jämförbara banker. SHBs VD Pär Boman skriver följande: 

 

”Jag har aldrig hört talas om någon bank som gått omkull därför att de var för 

försiktiga i sin kreditgivning. Motsatsen däremot måste nog – över tiden – anses 

vara ett av de största hoten mot en banks långsiktiga överlevnad.” (s 4) 

 

SHB använder sig av externa kreditratingsföretag och visar på att deras rating inte har 

förändrats och att de fortfarande har kvar sina höga kreditbetyg genom påståenden som:  

 

”Handelsbankens rating var oförändrad hos de tre ratinginstitut som betygsätter 

banken. Ratingen var från Moody’s Aa1 och från Fitch och Standars & Poor’s AA-. 

Banken hade så kallad ”stable outlook” hos alla tre ratinginstitut.” (s 8) 

 

 ”Ingen annan nordisk bank har högre rating än Handelsbanken”. (s 8) 

 

SHB konstaterar att marknaden kommer få det kärvt i framtiden och att en 

lågkonjunktur kommer vara överhängande en bra bit in i framtiden. SHB skriver att 

uppkomsten av en finansiell kris delvis kan förklaras genom att en del banksystem 

försöker växa snabbare än den reala ekonomin. Enligt VD Pär Boman är det en banks 

uppgift att understödja den reala ekonomin genom att följa den verkliga tillväxten som 

finns hos hushåll och företag. ”Organisk tillväxt innebär att Handelsbanken hela tiden 

växer – men med låg risk och god kostnadskontroll.” (s 6) 

Årsredovisning 2009 

SHB påpekade att året 2009 kännetecknades av att finanskrisen övergick till en djup 

lågkonjunktur. SHB har fokuserat mycket kring det rådande marknadsläget och hur de 

hanterar situationen.  Rörelseresultatet minskade med 10 % från föregående år samtidigt 

lyckades de ändå uppfylla företagets mål att vara den lönsamaste banken bland deras 

konkurrenter. Genom årsredovisningen har SHB när de har redovisat resultat först gått 

in på själva resultatet för att sedan visa på vad resultatet var om de hade räknat bort 

kreditförluster och de visar även på flera ställen att rörelseresultatet till och med har 

ökat om de räknar bort kreditförlusterna.  

 

SHB har tryckt på att de har en stabil och välvårdad balansräkning och att de inte har 

tagit emot stöd från staten i form av bankstöd eller garantiprogram. Något SHB påvisar 

är att de under hela finanskrisen har varit nettoutlånare till staten i den svenska 

internbankmarknaden. De har även varit tydliga med att de har haft god likviditet med 

stora placeringar i centralbanker.  
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”Som bank fyller Handelsbanken en viktig funktion i samhället, bland annat genom 

att förse företag och hushåll med finansiering. Under de senaste två åren berörde 

lågkonjunkturen stora delar av samhället. Att vara en bank med stabila finanser och 

god likviditet innebär en styrka att kunna göra affärer oavsett konjunktur eller 

andra omvärldsfaktorer.” (s 11) 

 

SHB har lagt stor vikt vid att de är den bank med flest nöjda kunder i Sverige på både 

företags- och kundsidan. Banken toppar dessa listor i alla nordiska länder och i 

Storbritannien. De menar att kundnöjdheten speglar att deras sätt att arbeta fungerar. För 

att kunna vara tillgänglig för sina kunder trycker SHB på att det är viktigt att de har 

kontor där kunden är verksam. Här lyfter banken fram att de är ensamma om att ha 

kontor på 43 orter i Sverige och de har inga planer på att minska utbudet. 

 

”Vi växer – Utan att det knakar” (s 5) 

Årsredovisning 2010 

SHB målar upp en bild av marknaden som instabil där det har gått så långt att länder har 

obalans i sina statsfinanser. Banken förutser att detta kommer sätta spår i de finansiella 

marknaderna en lång tid framöver. SHBs rörelseresultat har ökat med 8 % från 

föregående år och de framhåller även att de senaste 5 åren har bankens egna kapital i 

genomsnitt vuxit med 15 % per år samtidigt som de inte har genomfört någon 

nyemission. För det 39e året i rad har de även uppnått sitt företagsmål att vara den 

lönsamaste banken jämfört mot sina konkurrenter.  

 

SHB lyfter fram två viktiga saker för deras framgång och det är nöjda kunder och att de 

siktar på lägre kostnader än sina konkurrenter. Banken visar även genom externa 

undersökningar att de är ledande och även att kundnöjdheten aldrig varit lika hög. 

Genomgående i årsredovisningen använder sig SHB sig utav externa organisationer för 

att bekräfta sina påståenden om nöjda kunder. SHB skriver om att de alltid strävar efter 

att besluten skall tas så nära kunden som möjligt vilket då skall leda till bättre beslut och 

nöjdare kunder. SHBs kundfokus ses genom uttryck som: 

 

”Kundens förtroende byggs på lång sikt, men vinns och vårdas vid varje kundmöte” 

(s 11) 

 

SHB belyser även att de har stabila finanser och en välvårdad balansräkning. De 

fortsätter och pekar på att de är en av få banker som inte sökt finansiellt stöd från 

centralbankerna, staten eller aktieägarna. Banken försöker hela tiden att öka sin 

lönsamhet men de är noga med att påpeka att det inte är kunderna som får betala för den 

ökade lönsamheten. SHB ökar sin lönsamhet genom att sänka sina kostnader. 

  

”Bankens operativa mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara 

banker på hemmamarknaderna. Det ska uppnås genom att ha de mest nöjda 

kunderna och en högre kostnadseffektivitet än konkurrenterna” (s 53) 

Årsredovisning 2011 

SHB påpekar att det är en turbulent värld och marknad där många ställer sig tveksamma 

till såväl marknader som stater och banker. SHB lyfter fram att de minsann är en bank 

att lita på och tar stöd i att bankens egna kapital de senaste fem åren har i genomsnitt 

vuxit med 15,6% och att avkastningen på det egna kapitalet aldrig har understigit 12 %. 

SHBs rörelseresultat har ökat med 12 % jämfört med föregående år och de har för 40e 

året i rad haft högre lönsamhet an sina konkurrenter. I slutet av 2011 uppfyllde SHB 
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”En bank som, oavsett 

tillståndet i omvärlden, 

finns till hands för sina 

kunder. En bank som inte 

behöver stöd från 

skattebetalare.” 

SHB årsredovisning 2011, s 6  

 

redan de kapitalkrav som gäller i det kommande kapitaltäckningsregelverket Basel III. 

SHB har på tre ställen i sin årsredovisning publicerat helsidor där de tar upp samma 

finansiella nyckeltal. I en undersökning av nyhetsbyrån Bloomberg visar de även att 

SHB blev utsedd till näst starkaste bank i världen.  

 

I en marknad som omfattas av instabilitet har SHB tryckt 

mycket på att de har ett stort kontorsnät, 746 kontor i 22 

olika länder med 11 184 medarbetare. SHB lyfter även 

fram att de i 140 år har erbjudit sina kunder 

tillgänglighet. Genom att erbjuda sina kunder 

möjligheten att nå dem när och vart de vill ökar de 

kundernas nöjdhet. SHB erbjuder sina kunder en 

möjlighet att få träffa någon som har rätt att fatta ett 

beslut och inte ett ombud vilket också bidrar i stor 

utsträckning till att de har nöjda kunder. SHB lyfter fram att de idag är ensam bank på 

50 orter och att det ser ut att bli fler. 

 

”Vi har gett våra kunder fler nycklar till banken” (s 8)  

 

Ett tydligt resonemang som går igenom hela årsredovisningen är hur SHB fortsätter att 

trycka på att de skall nå sitt företagsmål: ”Handelsbankens mål är att ha bättre 

lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska 

nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.” (s 9) 

 

 

År Årets res. Signaler Huvudbudskap Citat 

2006 
13 128 
mkr 

M 
O 
P 
R 

7 % 
78 % 

9 % 
6 % 

– Decentraliserade lokala beslut 
– Bankkontoren är Handelsbanken 
– Mest nöjda kunder 

”Kunderna uppskattar att de får tala 
direkt med den som fattar besluten 
och inte ett ombud som måste fråga 
någon central enhet om lov.” 

2007 
15 508 
mkr 

M 
O 
P 
R 

8 % 
63 % 
15 % 
14 % 

– Stort kontorsnät 
– Nöjda kunder 
– Stabila finanser 

”46 nyöppnade kontor – ett nytt 
kontor var 8:e dag” 

2008 
12 131 
mkr 

M 
O 
P 
R 

2 % 
65 % 
10 % 
22 % 

– Många nya kunder 
– Låg risk och kostnadsfokus 
– Förtroende 

”Våra självständiga, lokalt förankrade 
kontor har hela tiden tillgång till den 
stora bankens hela kompetens och 
styrka” 

2009 
10 244 
mkr 

M 
O 
P 
R 

5 % 
68 % 

5 % 
21 % 

– Välvårdad balansräkning 
– Nöjda kunder 
– Nya kontor 

”Vi växer – Utan att det knakar” 

2010 
11 025 
mkr 

M 
O 
P 
R 

5 % 
71 % 
12 % 
13 % 

– Nöjda kunder 
– Lägre kostnader än konkurrenterna 
– Ingen hjälp från staten 

”Det ska uppnås genom att ha de 
mest nöjda kunderna och en högre 
kostnadseffektivitet än 
konkurrenterna” 

2011 
12 323 
mkr 

M 
O 
P 
R 

9 % 
70 % 

7 % 
14 % 

– Tillgänglighet 
– Nöjda kunder 
– 746 kontor i 22 länder 

”Vi har gett våra kunder fler nycklar 
till banken” 

Tabell 4.1 Sammanfattning av Handelsbankens årsredovisningar 2006-2011. M=Marknadssignaler, 

O=Organisationssignaler, P=Produktsignaler, R=Risksignaler 
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”Nordeas övergripande finansiella 

mål är att skapa värde för 

aktieägarna i nivå med de fem 

bästa i gruppen jämförbara 

europeiska banker.” 

Nordeas årsredovisning 2006, s 6 

 

4.2 Nordea 

Figur 4.2 visar hur signalerna förändrats över åren i Nordea. Tabell 4.2 som presenteras 

i slutet av avsnittet ger en sammanfattande bild av Nordeas årsredovisningar. 

 

 
Figur 4.2 Signalfördelning Nordea 

Årsredovisning 2006 

2006 år var ett rekordår för Nordea som tryckte på att de befäste sin ställning som 

ledande bank i regionen. VD Lars G Norström ägnar mycket plats i början av 

årsredovisningen för att berätta att Nordea 2002 slogs samman med tre andra 

storbanker, där alla bankerna agerade på olika marknader. Nordström lyfter fram att 

kostnaderna ökade efter sammanslagningen och att Nordeas aktievärde sjönk. Under 

2006 presenterade Nordea sina tre nya ledord; fokus, snabbhet och prestation. Fokus 

syftade till att Nordea skulle fokusera på de segment där de hade sina styrkor, snabbhet 

syftade till att banken skulle vara snabb och lyhörd och prestation syftade till att Nordea 

skulle bli mer resultatinriktad. Nordea introducerade även en organisk tillväxtstrategi 

som skulle hjälpa banken att växa. Nordea såg potentialen i Polen och Baltikum och 

planerade att öppna 200 nya kontor de närmaste två till tre åren. I samband med dessa 

nya organisationsförändringar presenterade Nordea att en ny VD hade utsetts och skulle 

ta över efter bolagstämman i mars 2007. 

 

”Den organiska tillväxtstrategin är attraktiv ur kostnads-, risk- och 

kapitalsynpunkt, och ambitionen är att växa snabbare än marknaden i Norden och 

Östersjöregionen” (s 11) 

 

Nordea har i 2006 års årsredovisning haft en 

tydlig inriktning mot sina aktieägare och stor del 

av verksamheten kretsar kring att Nordea skall 

lyckas nå en hög avkastning till sina aktieägare. 

De framhåller på ett tydligt sätt att Nordeas 

utdelning till sina aktieägare skall vara 

förutsägbar och minst 40 % av nettovinsten.  

Årsredovisning 2007 

Inledningsvis går Nordeas nya VD Christian Clausen in på att Nordea gjorde ett starkt 

år resultatmässigt och att Nordea har en stabil plattform. Clausen framhåller att Nordea 

genomgått stor förändring sedan 2002 och att de 2007 är en helt ny bank. Nordea har 

omorganiserat under året med bland annat en ny vision: ”Den ledande nordiska banken, 

erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare” 

(s 3). Nordea har utöver en ny vision också infört tre nya värderingar i organisationen; 

Positiva kundupplevelser, Det är människor det handlar om och Ett Nordeateam. 
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Nordea har i 2007 år årsredovisning tydligt lagt mer fokus på att medarbetaren och 

kunden är viktiga (se bilaga 2) vilket syns tydligt genom uttryck som: 

 

”I Nordea vill vi att medarbetarna i alla delar av värdekedjan ska se kopplingen 

mellan det de gör och kundens upplevelse. Det vi gör och hur vi gör det styrs av en 

enda fråga: vilken är kundnyttan?” (s 12) 

 

”Med vår nya vision, nya värderingar och nya organisation har vi slagit in på 

vägen mot ett ännu bättre Nordea.” (s 5) 

 

Nordea satsar mycket på sina stora kunder då dessa är de mest lönsamma, mindre 

företag och privatpersoner får inte lika mycket utrymme i Nordeas årsredovisning. 

Lönsamheten visar sig även när Nordea pratar om sina finansiella mål som fortfarande 

väldigt starkt syftar till att ha en hög och förutsägbar utdelning till sina aktieägare.  

 

Nordea har 2007 ökat sitt riskavsnitt med nio sidor jämfört med föregående år. I 

riskavsnittet går Nordea först inte in på några specifika detaljer om Nordea utan för en 

mer allmän diskussion kring risk och försöker få läsaren att förstå vad de olika delarna 

innebär. Längre in i riskavsnittet förändras upplägget mot föregående år, i 2007 års 

årsredovisning har Nordea först definierat olika typer av risk och mått för att sedan 

presentera flera tabeller och grafer som visar på hur Nordea ligger till i de olika 

riskkategorierna. Presentationen av graferna och tabeller fanns inte i samma 

utsträckning 2006. Nordea verkar sammantaget se ljust på framtiden: 

 

”På medellång sikt ser det ljust ut för tillväxten på de nordiska finansmarknaderna, 

med en tillväxt som väntas bli klart högre än BNP-tillväxten. Med en unik kundbas 

och räckvidd i regionen, plus starka produktkompetenser, har Nordea goda 

förutsättningar att överträffa marknadstillväxten.” (s14) 

Årsredovisning 2008 

Nordea lyfter fram att de är den största finanskoncernen i norden och östersjöregionen 

genom att framhäva att de har cirka 1 400 kontor och kundcenter i alla nordiska länder 

vilket är det största distributionsnätet i området. Nordea börjar i årsredovisningen att 

göra en genomgång av marknadsläget och konstaterar att finanskrisen har förvärrats 

under hösten 2008. I de nordiska länderna tillkännagavs det att staterna skulle gå in med 

åtgärder för att stabilisera, Nordea välkomnade de förslagen och skulle utvärdera dem.  

 

”Fortsatt osäkerhet och volatilitet gjorde att Nordea i allt högre grad uppfattades 

som en pålitlig och attraktiv motpart tack vare sin storlek och stabilitet, vilket också 

framgår av den stora mängd kapitalmarknadstransaktioner som genomfördes”  

(s 13) 

 

Nordea trycker på att de ska se över sina kostnader, risker och kapital för att anpassa sig 

till det nya marknadsläget. Nordea meddelar också att de avser att fortsätta med sin 

expansion men att de kommer slå av på takten. Ett sätt att se över kostnaderna är 

Nordeas strategi att fokusera på redan befintliga kunder och även hitta nya kreditvärdiga 

kunder. När Nordea skriver om resultat tenderar de till att jämföra sig med marknaden, 

både vid tillfällen när de presterar bättre och sämre än marknaden. När Nordea förutspår 

framtiden lyfter de fram att de tror BNP-tillväxten under 2009 kommer bli negativ. 

Detta visar Nordea genom uttryck liknande dessa: 
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”Aktiemarknadens negativa utveckling och framför allt den ökade kreditspreaden 

påverkade återbäringsmedlen (ej allokerad återbäring) negativt. 

Återbäringsmedlen minskade därmed under 2008 till 673 mn euro, eller 3 procent 

av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen” (s 20) 

 

”De aktuella ekonomiska utsikterna gör att Nordea förväntar kreditförluster under 

2009 i stort sett i samma nivå med fjärde kvartalet 2008 omräknat till årsbasis.”  

(s 5) 

 

Nordeas utdelning sänktes under 2008 men banken är noga med att påpeka att det är en 

tillfällighet och att deras utdelningspolicy inte har ändrats. Nordea skall ha en hög och 

förutsägbar utdelning som uppgår till minst 40 % av nettoresultatet. Nordea skriver även 

om att deras incitamentsprogram vilket berör deras 400 ledande chefer och menar att det 

är väldigt förknippat till aktievärdet och att cheferna i och med det jobbar i enlighet med 

aktieägarnas intresse. 

Årsredovisning 2009 

Under de två första sidorna i årsredovisningen trycker Nordea väldigt hårt på att de är 

den största finanskoncernen och att de har flest kunder. Vidare är ett tydligt fokus att 

kunden är viktig och att de skall ta hand om sina befintliga kunder. Nordea framhåller 

att kunderna från de tre översta segmenten står för 75 % av intäkterna vilket gör att de 

fokuserar mycket på att flytta upp sina kunder i ett högre och mer lönsamt 

kundsegment. I 2009 års årsredovisning är det mycket tydligare att utgångspunkten för 

Nordea är att de skall vårda sina kunder, jämfört med tidigare år då fokus låg mycket på 

aktieägarna och att de skulle få hög avkastning. 

 

”Vi möter framtiden tillsammans med våra kunder. Förra året tog miljontals nya 

och befintliga kunder del av Nordeas rådgivning och tjänster” (Framsida) 

 

”Nordea är den största banken i Norden och Östersjöregionen, men aldrig för stor 

för att förstå din verksamhet” (s 18) 

 

Nordea införde en ny strategi för fortsatt tillväxt och kallar den välavvägd tillväxt. 

Innebörden är att Nordea skall ta tillvara på deras kundverksamhet och bankens starka 

ställning. Nordea belyser att det ekonomiska läget har förbättrats men att läget 

fortfarande är osäkert på marknaden vilket gör att de kommer att fokusera på att hantera 

kreditriskerna samt uppfylla de nya kapital- och likviditetsreglerna. Välavägd tillväxt är 

enligt Nordea en fortsättning på deras tidigare strategi ’organisk tillväxt’ och skall se till 

att Nordea får högre tillväxt, högre effektivitet och att de skall stärka sin grund. Under 

året förvärvade Nordea Fionia Bank i Danmark, i köpet ingick 29 kontor och 75 000 

privatkunder och 9 500 företagskunder. 

 

När Nordea jämför sig med andra banker använder de argument som syftar till deras 

storlek medan när banken tar upp deras produkter använder de sig mer utav utmärkelser 

och priser som stöd till deras argument. Ytterligare ett sätt som Nordea använder sig 

utav är att visa på vilka stora kunder som de har gjort affärer med under året: 

 

”Nordea genomförde många av de största nordiska transaktionerna, bland annat 

benchmarkobligationer i euro för Carlsberg (1 md euro), DONG Energy (1 md 

euro), Sampo plc (750 mn euro), Vattenfall (2,7 md euro), Volvo (500 mn euro), 

TeliaSonera (550 mn euro), Securitas (500 mn euro), TVO (750 mn euro), Fortum 

(1,5 md euro), och AP Möller Maersk (750 mn euro).” (s 25-26) 
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”Vi inser att det är 

människorna som gör 

skillnaden. Därför är vi alltid 

medvetna om att det är 

människor det handlar om. Vi 

vill alltid se framåt och 

använda vår kompetens för att 

stödja människors ambitioner, 

bland våra medarbetare såväl 

som bland kunderna.” 

Nordeas årsredovisning 2011, s 9 

Nordea fokuserar mycket på att de har ökat sitt resultat trots finanskrisen. Bankens 

bedömning av framtidsutsikten 2010 är att ekonomin kommer fortsätta återhämta sig 

men att läget fortfarande kommer vara osäker. 

Årsredovisning 2010 

Under året har Nordea infört fyra nya affärsområden; Retail Banking, Wholesale 

Banking, Wealth Management och Group Operations & Other Lines of Business. 

Nordea har använt kapitlet viktiga händelser 2010 som ett ställe att hävda sig själv och 

som de istället för att nämna dessa fyra nya affärsområden räknat upp vilka priser 

banken har fått under 2010. 

 

”Vi gick stärkta genom finanskrisen och använde det försprånget till att bli en av de 

första stora bankerna som introducerade ett program för att accelerera ut ur krisen 

– strategin för välavvägd tillväxt.” (s 2) 

 

Nordea har tryckt väldigt hårt på sin strategi om välavvägd tillväxt och ytterligare en 

sak som betonas under 2010 år årsredovisning är Great European Bank, uttrycket har 

ingen definition i årsredovisningen utan verkar mera vara ett värdeladdat ord. För att 

påvisa att Nordea har högst avkastning gör banken en jämförelse mot övriga marknaden 

över tidsspannet 2007-2010. Nordeas starka affärsutveckling och resultat är enligt 

banken en följd av att de har följt sin avvägda tillväxtstrategi.  

 

När Nordea skriver om sina kunder är det tydligt att de har en utformad prioritering 

bland sina kunder. Kunderna i de högre segmenten skall erbjudas fullservice då de står 

för stora delar av intäkterna medan de minsta kunderna skall ses som en pressad 

marknad där intäkterna skall överstiga kostnaderna. Nordea är tydlig med att de aldrig 

har lämnat sina kunder, de har varit kvar på marknaden medan andra banker har valt att 

inte göra affärer på vissa marknader. Nordea nämner även de stora företag de har gjort 

affärer med under året. 

 

Nordeas styrelseordförande Hans Dahlborg sedan 20 år avgick och fick skriva ett stycke 

på fyra A4 sidor som heter Reflektioner från styrelseordförande. Texten innehåller mest 

allmänna och generella påståenden där få är knutna direkt till Nordea. Nordea lyfter 

tydligt fram och varnar även för att det nya regelverket kommer att påverka 

avkastningen på eget kapital. Enligt Nordea kommer det risk-vägda tillgångarna öka 

med 10 % men effekten på Nordeas kapitalbas väntas bli begränsad. De lyfter fram sin 

starka ställning genom att visa att: ”Nordea uppfyller redan kapitalkraven utifrån det vi 

vet i dag om de nya reglerna” (s 6) 

Årsredovisning 2011 

”Vårt fokus är att skapa positiva 

kundupplevelser och nå det finansiella målet om 

15 procents avkastning på eget kapital” (s 9) 

 

Nordea trycker på att de är en Great European Bank 

och introducerade även ett nytt begrepp inom 

banken Nya Normala. Begreppet innefattar att 

Nordea skall fokuserar mycket på sina medarbetare, 

som skapar värde för kunder och aktieägare. 

Begreppet Nya normala omnämns i 

årsredovisningen väldigt ofta. Medarbetarna lyfts 

fram och det är genom dem som Nordea lyckas få 
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nöjda kunder. Nordea visar även att banken är delaktiga på Facebook och får därigenom 

snabb respons från sina kunder. 

 

Nordea fortsätter trycka på att de är Nordens största finanskoncern med 1 400 kontor 

och totalt 11 miljoner kunder. Ytterligare ett tecken på att de är störst är genom 

utnämningen till systemviktig bank. 

 

”G20-gruppens Råd för finansiell stabilitet identifierar Nordea, som enda nordiska 

bank, som en av de 29 viktigaste bankerna för världsekonomin. Därmed betraktas 

Nordea som ett systemviktigt finansinstitut, eller en så kallad Global SIB 

(Systemically Important Bank).” (s 6) 

 

I 2011 år årsredovisning har de nu infört ett eget avsnitt som heter Utmärkelser 2011. I 

detta avsnitt lyfter Nordea fram alla priser de har fått under 2011 och det är priser som 

”Best Bank in Finland” och ”…bästa bankkoncern i Sverige, Danmark och Norge såväl 

som i hela Norden” (s 6). 

 

För att ytterligare förtydliga kundens roll hos Nordea har de valt att lägga in ett antal 

intervjuer med kunder och anställda på banken. Intervjuen har först en beskrivande 

inledning av personen för att sedan fokusera mer på varför Nordea har de nöjdaste 

kunderna och vad i organisationen som bidrar till dessa nöjda kunder.  

 

 

År Årets res. Signaler Huvudbudskap Citat  

2006 
3 153 
miljoner euro 

M 
O 
P 
R 

9 % 
79 % 

8 % 
4 % 

– Organisk tillväxtstrategi 
– Fokus, snabbhet, prestation 
– Hög avkastning 

”Nordeas övergripande finansiella 
mål är att skapa värde för 
aktieägarna i nivå med de fem bästa 
i gruppen jämförbara europeiska 
banker” 

2007 
3 130 
miljoner euro 

M 
O 
P 
R  

10 % 
65 % 
11 % 
14 % 

– Positiva kundupplevelser 
– Ny strategi 
– Organiskt tillväxt 

”den ledande nordiska banken, 
erkänd för sina medarbetare, som 
ska par betydande värde för kunder 
och aktieägare” 

2008 
2 672 
miljoner euro 

M 
O 
P 
R 

4 % 
66 % 

9 % 
21 % 

– Organisk tillväxtstrategi med 
justerad takt 
– Den största finanskoncernen 
– Fokus på befintliga kärnkunder 

”Mitt på vägen – balansera risker 
och möjligheter” 

2009 
2 318 
miljoner euro 

M 
O 
P 
R 

12 % 
64 % 

8 % 
16 % 

– Största Finanskoncernen 
– Flest kunder 
– Välavvägd tillväxt 

”Stark utveckling trots finanskrisen” 

2010 
2 663 
miljoner euro 

M 
O 
P 
R 

10 % 
68 % 
16 % 

6 % 

– Välavvägd tillväxt 
– Det nya Normala 
– Great European Bank 

”Nordea uppfyller redan 
kapitalkraven utifrån det vi vet i dag 
om de nya reglerna” 

2011 
2 634 
miljoner euro 

M 
O 
P 
R 

9 % 
78 % 

5 % 
9 % 

– Medarbetarna skapar värde 
– En systemviktig bank 
– Nöjda kunder 

”Vårt mål är att skapa positiva 
kundupplevelser även under de nya 
regelverken.” 

Tabell 4.2 Sammanfattning av Nordeas årsredovisningar 2006-2011. M=Marknadssignaler, 

O=Organisationssignaler, P=Produktsignaler, R=Risksignaler 
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4.3 SEB 

Figur 4.3 åskådliggör signalernas förändring över åren i SEB. I slutet på avsnittet 

sammanfattas SEBs årsredovisningar och presenteras i tabell 4.3.  

 

 
Figur 4.3 Signalfördelning SEB 

Årsredovisning 2006 

SEB inleder årsredovisning med att på framsidan presentera ekonomiska nyckeltal för 

året. Efter det ger styrelseordföranden och VDn sina synpunkter på året som varit. SEB 

lyfter tidigt upp att 2006 var ett starkt år för världsekonomin och att banken är väl 

positionerad för framtida tillväxt. Banken tar tidigt upp deras stora lönsamhetsfokus och 

ambition att etablera sig inom utvalda marknadsområden. VD Annika Falkengren 

skriver exempelvis: ”Vår ambition är att SEB skall vara topprankad vad gäller 

kundnöjdhet inom våra utvalda segment för att på så sätt även nå positionen som den 

lönsammaste banken. Det här är ett långsiktigt åtagande som bygger på de två 

hörnstenarna operationell excellens och lönsam tillväxt.” (s 3). Detta är något banken 

betonar genomgående i årsredovisningen.  

 

Årsredovisningen handlar även till stor del om SEBs arbete att effektivisera 

organisationen och de lyfter fram en hel del om deras arbete att skapa 

strömlinjeformade processer. Banken införde ett program, SEB Way, som innefattar 

hela koncernen och syftar till att höja produktiviteten.  

 

SEB ägnar mycket plats i sin årsredovisning till att presentera deras olika 

produktområden och redogör noggrant för marknadsandelarna inom dessa. Att SEB är 

den ledande banken inom stora företag och institutioner är något som nämns frekvent. 

Banken jämför sig gärna med övriga aktörer och är noga med att betona de goda 

prestationerna under året. Varje område får en grundlig genomgång och SEB lyfter ofta 

upp vilken position de har på marknaden och nedanstående citat är ett typexempel på 

hur det kan se ut: 

 

”SEB arrangerade och deltog i ett flertal större transaktioner och banken behöll sin 

position som en av de fem högst rankade storföretagsbankerna. SEB Enskilda 

säkrade sin ställning som marknadsledare inom investment banking och var 

nummer tre på Oslobörsen (efter DnB NOR och Carnegie) med en marknadsandel 

på 7,6 procent 2006.” (s 10) 

 

Riskområdet adresseras genom att SEB framhåller deras ambition att nå en AA-rating 

bland ratingsinstitutionerna. SEB nämner även att de prioriterar kreditkvaliten i 

utlåningen för att undvika en överhettning i Baltikum. Banken menar att detta har 

påverkat deras marknadsandelar negativt.  
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Årsredovisning 2007 

SEB fortsätter att expandera sin verksamhet genom att teckna avtal om att köpa 

majoriteten av Factorial Bank i Ukraina. Banken erhåller även ett tillstånd att öppna upp 

ett representationskontor i Indien. Rörelseresultatet ökade med nio procent jämfört med 

föregående år. Årsredovisningens utformning är i princip detsamma som 2006.  

 

Inledningsvis adresserar SEBs styrelseordförande Marcus Wallenberg den oro som hade 

nått finansmarknaden under året men betonar att 2007 ändå var ett år av stor tillväxt på 

många marknader. Han fortsätter genom att lyfta fram SEBs goda finanser och menar 

att deras starka bokslut 2007 är ett bevis för deras goda finansiella ställning. I 

årsredovisningen betonar banken likt förra året att de har tagit hänsyn till den potentiella 

överhettning som riskerar att uppstå i Baltikum och därmed varit mer återhållsam i 

utlåningen. 

 

Banken lyfter vid ett flertal tillfällen upp de utmärkelser de har fått under året och att ett 

stort fokus läggs på detta bekräftas av en halvsida bestående av en tabell där banken 

listar dessa. Citat från SEBs olika divisionschefer har lyfts in i årsredovisningen där de 

får ge sin syn på verksamheten och årets utveckling. Ett typiskt citat från dessa chefer 

ser ut så här: 

 

Magnus Carlsson Divisionschef  

”Vår diversifierade intjäningsmix och tydliga fokus på kundaffärerna ledde till att 

divisionen kunde leverera ett starkt resultat, trots utmanande 

marknadsförutsättningar under andra hälften av året. Vi är väl positionerade för att 

öka vår närvaro på huvudmarknaderna utanför Sverige genom att värva nya 

kunder”. (s 26) 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur SEB presenterar sin organisation där de likt 

förra året har ett kraftigt fokus på olika produktområden och banken lyfter gärna in 

utmärkelser och placeringar både inom marknadsandelar och rankinglistor. 

Nedanstående meningar är ett urval av en rad liknande citat som går att finna i 

årsredovisningen. 

 

”SEB:s fonder blev återigen rankade som de bästa i Morningstars undersökning 

och av 15 lokala konkurrenter vann SEB en andraplats.” (s 10) 

 

”Inom fondförsäkring var SEB störst eller näst störst inte bara i Sverige och 

Danmark utan även i samtliga baltiska länder. Under året kunde vi också bekräfta 

vår ledande ställning bland institutionella kapitalförvaltningskunder.” (s 3) 

 

”SEB har en stark marknadsposition inom kapitalförvaltnings och private banking-

områdena. Ännu en gång rankade institutionella kunder SEB som nummer 1 i en 

undersökning utförd av Prospera, medan privatkunder rankade SEB som nummer 

två av alla större fondbolag verksamma på den svenska marknaden i samma 

instituts halvårsvisa undersökning.” (s 8) 

Årsredovisning 2008 

Årsredovisningen för 2008 förändrades något jämfört med tidigare år. Istället för att i 

inledningen specificera viktiga händelser under året läggs allt fokus nu på den 

nyemission de genomförde samt beslutet de tog att dra in utdelningen för 2008. I 

inledningen lyfter även SEB upp den osäkerhet som råder på finansmarknaden som 

orsak till nyemissionen. Styrelseordföranden Marcus Wallenberg skriver bland annat 
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om den som ”…en viktig förtroendeskapande åtgärd på en nervös marknad. Det är 

viktigt att alla parter, kunder och myndigheter inkluderade, skall kunna vara förvissade 

om att SEB är en bank att lita på, även under de värsta stormar.” (s 2). Banken 

poängterar dock att de trots turbulensen kunnat bedriva en lönsam och stabil 

verksamhet.  

 

Mycket utrymme ägnas i inledningen till att bemöta marknaden och dess utveckling och 

SEB framhäver att den nya kapitaliseringen som kommer till följd av nyemissionen och 

den indragna utdelningen kommer att stärka bankens möjligheter att skapa långsiktigt 

värde för intressenterna. SEB trycker inledningsvis även på att deras fokuserade strategi 

kommer vara en utgångspunkt i att skapa långsiktig tillväxt. De tar upp deras ambitioner 

och mål att öka produktiviteten och att skapa en mer koncerngemensam verksamhet. I 

årsredovisningen för 2008 har SEB även minskat deras tidigare fokus på de olika 

produktområdena och tenderar nu att framhäva organisationen som helhet. Mer tid 

ägnas exempelvis åt att beskriva bankens samhällsansvar, ett avsnitt som ökat i omfång 

och där SEB lyfter in tabeller för att tydligt illustrera det som tidigare år stod i korta 

stycken. Nedan presenteras ett exempel på hur kommunikationen ser ut i dessa avsnitt: 

 

”SEB:s gemensamma värderingar – engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt 

och professionalism – ligger till grund för koncernens inställning till 

företagaransvaret. Att betraktas som en god samhällsmedborgare ingår i SEB:s 

företagaransvar.” (s 16) 

 

Banken väljer att på ett tydligare sätt bemöta riskaspekten än tidigare och det är en 

påtaglig skillnad jämfört med tidigare år. Exempelvis har riskavsnittet i 

årsredovisningen dubblerats i omfång genom att ökat från åtta sidor till att nu bestå av 

16 sidor. Ytterligare ett tydligt tecken på det ökade riskfokuset är i den inledande 

presentationen av företagets verksamhet där en ny rubrik för året – Riskhantering – 

presenteras. 

Årsredovisning 2009 

SEBs årsredovisning för 2009 fick en omvandling vad gäller design och innehåll. 

Framsidan med ekonomiska nyckeltal från de tidigare årsredovisningarna är utbytt till 

en bild med vad vi tolkar är en rådgivningssituation på en bank. Inledningen på 

årsredovisningen är också förändrad då SEB tidigare lyfte upp några korta ekonomiska 

nyckeltal och dess utveckling nu 2009 lyfter de in en helsida som kort förklarar Kund- 

och medarbetarnöjdhet samt Hållbarhet. Tidigare år har detta avsnitt bestått av löpande 

text utan att betona någon specifik del av verksamheten. 

 

SEB lyfter in sin syn på ersättningssystem och argumenterar för att det är viktigt att ha 

rörliga ersättningar för att kunna gynna en sund riskhantering och även motivera till 

goda prestationer. SEB skriver även att risk är en naturlig del av deras verksamhet och 

att det krävs effektiva system för att hantera dessa och det är viktigare än regleringar 

genom regelverk. SEB visar i årsredovisningen även en ny vision som lyder: ”SEB:s 

vision är att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner” (s 6). 

Banken betonar ytterligare sin strategi som till stor del fokuserar på att öka 

produktiviteten och trycker samtidigt på att de ska växa inom utvalda segment och 

marknader.  

Årsredovisning 2010 

Under tredje och fjärde kvartalet 2010 kunde SEB för första gången sedan 2008 

redovisa ett positivt resultat för verksamheten i Baltikum. Totalt sett var dock 
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”Genom dessa åtgärder 

minskade SEB avsiktligt 

sina marknadsandelar. En 

enskild aktörs agerande kan 

dock inte kyla av en 

överhettad ekonomi. Med 

facit i hand var SEB:s 

åtgärder inte tillräckliga och 

borde ha vidtagits tidigare.” 

SEBs årsredovisning 2010, s 10 

 

rörelseresultatet för Baltikum negativt, -121 mkr (-10 363 mkr år 2009). Alla övriga 

divisioner redovisar ett positivt resultat. 

 

Årsredovisningen för 2010 skiljer sig åt mot de föregående åren genom att SEB i större 

utsträckning väljer att lyfta fram personalen, kunderna, samhället och bankens 

värderingar, se bilaga 2. Årsredovisningarna innan krisen tenderade att lyfta fram och 

lägga fokus på ekonomiska nyckeltal. En ny strategi dyker upp i årsredovisningen 2010 

och banken skriver att ”SEB:s strategiska inriktning ligger fast: SEB skall vara 

Relationsbanken…”. SEB framhäver sin position som relationsbank genom att ha med 

helsidor med bilder tagna hos kunder där kunden själv får berätta varför de har en god 

relation med banken. Denna strategi är något som SEB betonar väldigt mycket 

genomgående där de bland annat skriver:  

 

”Med ambitionen att vara Relationsbanken är det kundperspektivet som styr allt 

vad SEB gör. I SEB strävar vi efter att möta kundernas behov i alla situationer – 

såväl på kort som lång sikt. Det förutsätter att medarbetarna ges möjlighet att fatta 

rätt beslut för kunderna och SEB samt att alla håller fast vid den grundmurade tron 

på att kundlojalitet leder till långsiktig lönsamhet.” (s 5) 

 

SEB väljer att bemöta den finanskris som har varit 

genom att skriva att de gick in i Baltikum för att de 

ansåg att de kunde ”spela en viktig roll i 

samhällsuppbyggnad och infrastruktur” (s 10). De 

fortsätter diskussionen kring Baltikum genom att hävda 

att de var den första banken som varnade för 

överhettning och att de försökte begränsa utlåningen för 

att bromsa tillväxten. De menar dock att som ensam 

aktör inte kunde göra nog för att skapa en märkbar 

effekt. SEB skriver även att de har funnits där för 

kunderna under krisen och försett dem med produkter 

och tjänster. Banken skriver att de ämnar utöka sitt stöd 

till Baltikum för att skapa långsiktiga lösningar för kunderna.  

 

SEB framhäver även att banken är väl kapitaliserad och har en stark position inför 

framtiden. Vid ett flertal tillfällen understryker de att banken har ”stabila och starka 

kapitalrelationer” (s 22). SEB kommenterar även marknaden genom att argumentera 

för bankernas betydelse i samhället och att det inte kan fungera om förtroende  inte 

existerar mellan parterna.  

Årsredovisning 2011 

Under 2011 sålde SEB en del av sin verksamhet i Tyskland för att ytterligare fokusera 

på utvalda segment. Banken tog även beslutet att avyttra kontorsrörelsen i Ukraina och 

ett avtal slöts kring detta. SEB tar i årsredovisningen upp den oro som än en gång 

drabbat de finansiella marknaderna men betonar samtidigt att banken står väldigt stadigt 

för att möta framtiden. De trycker på den starka kapitaliseringen som de svenska 

bankerna har och manar till lugn genom att använda sig av citat likt de två 

nedanstående. 

 

”I det här klimatet har motståndskraft i form av en stark balansräkning, stabil 

intjäning och ett långsiktigt perspektiv varit viktigare än någonsin för en bank. Det 

har SEB.” (s 3) 
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”I Sverige förknippas SEB med finansiell styrka, gott rykte och framgång på 

marknaden.” (s 10) 

 

När SEB kommenterar det marknadsläge som råder 2011 pekar de på att det till stor del 

är en politisk kris. Exempel på detta är de olika frågor som de i årsredovisningen ställer 

till sina divisionschefer där en av frågorna är: ”Vad kan europeiska politiker lära från 

den baltiska krisen?” (s 33). SEB fortsätter diskussionen kring marknaden genom att 

lyfta fram de nya marknadsregleringar som kommer att dyka upp när Basel III 

implementeras. De fortsätter att poängtera att banken har en stark kapitalisering men att 

det kommer att leda till ökade kostnader då kapitalkraven stärks. Den alltmer 

värderingsfokuserade kommunikationen som SEB övergick till i föregående 

årsredovisning fortsätter under 2011. Banken betonar än mer de två ledord som 

organisationen jobbar efter, motståndskraft och flexibilitet, dessa ord används flitigt 

genom hela årsredovisningen. Banken väljer även att i hög grad att lyfta fram 

värderingar och skriver ofta hur viktiga hållbarhetsfrågor är för dem. 

 

”SEB:s strategi är att göra hållbarhet till en fullt ut integrerad del av 

verksamheten. Det innebär att hållbarhetsfrågan genomsyrar allt från hur SEB 

interagerar med kunder och hanterar leverantörsrelationer till hur Banken 

hanterar dagens globala sociala och miljömässiga utmaningar” (s 12) 

 

 

År Årets res. Signaler Huvudbudskap Citat 

2006 12 623 mkr 

M 
O 
P 
R 

5 % 
70 % 
16 % 

9 % 

– Effektivitet och lönsamhet 
– Detaljerat om produkterna 
– Marknadspositioner & rankinglistor  

”I Danmark, Norge och Finland har 
SEB en stark ställning inom utvalda 
områden, till exempel kort, 
kapitalförvaltning, merchant och 
investment banking samt 
livförsäkring” 

2007 13 642 mkr 

M 
O 
P 
R 

8 % 
56 % 
23 % 
13 % 

– Oroligare finansmarknad 
– Topprankad bank 
– Kraftigt produktfokus 

”SEB:s fonder blev återigen rankade 
som de bästa i Morningstars 
undersökning och av 15 lokala 
konkurrenter vann SEB en 
andraplats.” 

2008 10 050 mkr 

M 
O 
P 
R 

11 % 
61 % 
13 % 
14 % 

– Ny kapitalisering 
– Minskat produktfokus, 
   organisationen lyfts fram mer 
– Finanskris, risk & långsiktighet 

”Det är viktigt att alla parter, kunder 
och myndigheter inkluderade, skall 
kunna vara förvissade om att SEB är 
en bank att lita på, även under de 
värsta stormar.” 

2009 1 178 mkr 

M 
O 
P 
R 

9 % 
64 % 
10 % 
17 % 

– Hållbarhet 
– Kundrelationer 
– Ny vision 

”SEB:s vision är att vara den mest 
betrodda partnern för kunder med 
ambitioner” 

2010 6 798 mkr 

M 
O 
P 
R 

5 % 
67 % 
14 % 
13 % 

– Ökat värderingsfokus 
– Relationsbanken 
– Finanskrisen, vi tog vårt ansvar 

”Med ambitionen att vara 
Relationsbanken är det 
kundperspektivet som styr allt vad 
SEB gör.” 

2011 11 144 mkr 

M 
O 
P 
R 

11 % 
72 % 

4 % 
13 % 

– Stark kapitalisering 
– Nytt marknadsklimat på väg 
– Värderingsfrågor allt mer viktiga  

”I det här klimatet har 
motståndskraft i form av en stark 
balansräkning, stabil intjäning och 
ett långsiktigt perspektiv varit 
viktigare än någonsin för en bank. 
Det har SEB.” 

Tabell 4.3 Sammanfattning av SEBs årsredovisningar 2006-2011. M=Marknadssignaler, 

O=Organisationssignaler, P=Produktsignaler, R=Risksignaler 
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4.4 Swedbank 

Figur 4.4 Illusterar hur signalernas förändrats över åren i Swedbank. Tabell 4.4 ger en 

sammanfattning av Swedbanks årsredovisningar och presenteras i slutet av avsnittet. 

 

 
Figur 4.4 Signalfördelning Swedbank 

Årsredovisning 2006  

År 2006 ändrade FöreningsSparbanken namn och blev Swedbank. Banken betonar ofta 

att de har ambitionen att bli ledande på service och menar att namnbytet ska vara ett led 

i det: 

 

”Den klassiska eken, liksom myntet, finns kvar i bankens logotyp. Det nya namnet 

och den grafiska profilen är uttryck för bankens ambition att bli den ledande 

banken på service. Swedbank ska ge sina kunder branschens bästa bemötande på 

kontoren, via internet och telefon.” (s 2) 

 

Banken fortsatte expandera och öppnade nya kontor i St Petersburg, Kalingrad och 

Kiev. Under samma år togs även beslut att öppna sex till sju nya kontor nästa år för att 

etablera sig på den ryska privatmarknaden. Årsredovisningen har ett starkt fokus på 

resultat och marknadsandelar. Tillväxt är ett centralt ord i årsredovisningen där både 

styrelseordförande och VDn lyfter fram de expansionsmöjligheter som finns utanför 

bankens nuvarande hemmamarknader. 

 

Årsredovisningen för 2006 tenderar att fokusera på ekonomiska mått och Swedbank 

lyfter ofta fram att de är störst, ledande och har högst rating. De lyfter fram deras många 

kontor, automater, tillgång till telefon- och internetbankstjänster och betonar att deras 

4,5 miljoner privatkunder har en unik tillgänglighet till banken.  

 

Swedbank lyfter även fram bankens betydande position i samhället och lyfter fram att 

de ska verkar för samhällets bästa när de skriver: 

 

”Det innebär bland annat att utifrån hållbarhetsbegreppet verka för att minska 

negativ miljöpåverkan, att sträva efter långsiktiga kundrelationer och värna om 

sina anställda. Det handlar också om att verka för att förhindra brott mot 

mänskliga rättigheter, bra arbetsmiljö och god affärsetik. Hållbarhet integreras nu 

på ett tydligare sätt i den vardagliga affärsverksamheten. Banken har ambitiösa 

riktlinjer kring exempelvis etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald som 

omfattar samtliga medarbetare.” (s 34) 

 

Swedbank skriver även om att 2006 har präglats av ett starkt marknadsklimat med goda 

utvecklingar inom deras hemmamarknader vilket har skapat goda möjligheter för 

framtida utveckling. Swedbank tar upp att tillväxtekonomier såsom Baltikum och 
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Ryssland innebär förhöjda risker men de gör bedömningen att läget inför kommande år 

ser bra ut för dessa marknader och ekonomin som helhet.  

Årsredovisning 2007 

År 2007 presenterade Swedbank sitt bästa resultat någonsin. Banken fortsatte sin 

internationella expansion och förvärvade TAS-Kommerzbank i Ukraina. Swedbank 

forsätter att lyfta fram och betona att de är Sveriges största bank och att de har ledande 

positioner inom olika områden. De framhäver vid ett flertal tillfällen sin ambition att 

uppfattas som ledande på service. Banken ägnar även ett stort avsnitt till att understryka 

vikten av deras medarbetare och att de är nyckeln till framgång. Vid ett flertal tillfällen 

lyfter de fram att Swedbank rankats som den mest attraktiva arbetsgivaren av oberoende 

undersökningar. Swedbank nämner i årsredovisningen att det är en viss oro på den 

finansiella marknaden och skriver att en amerikansk recession riskerar att påverka 

Europa negativt men poängterar att ledningen trots det känner mer tillförsikt än oro för 

bankens utveckling kommande år.  

 

Banken skriver att deras tillväxt måste ske under kontrollerade former och menar på att 

de har goda processer för att hantera risk som är desamma genom hela koncernen. Just 

tillväxten får en tydlig central roll i årsredovisningen där Swedbank pratar mycket om 

de olika nya marknaderna som de gett sig in på. Helsidor ägnas till att förklara varje 

marknads goda förutsättningar och hur banken ska etablera sig där. Stor kraft läggs vid 

att poängtera marknadernas framtida behov och citat som: ”Med en BNP-tillväxt långt 

över EU-snittet har hushållsinkomsterna ökat i Estland, Lettland och Litauen. Det ger 

en ökad efterfrågan på rådgivning kring den privata ekonomin, där bredden på 

efterfrågade tjänster förutsätter en fullskalig universalbank.”(s 23) är vanligt 

förekommande. 

Årsredovisning 2008  

Swedbank genomförde under 2008 en nyemission om 12,4 miljarder kronor som 

slutfördes under januari 2009. Banken beviljades även deltagande i svenska statens 

garantiprogram.  Swedbank presenterar relativt ofta att goda resultat har kunnat uppnås 

trots turbulenta förhållanden på marknaden. Ett exempel på detta är då de presenterar 

Swedbank Markets resultat och skriver: ”Trots de svåra förutsättningarna inom 

flertalet marknader var det samlade resultatet för ränte- och valutaverksamheten 2008 

starkt, framför allt inom valutahandeln och handeln i ränteinstrument med korta 

löptider.” (s 30) 

 

Finanskrisen får en stor plats i årsredovisningen då banken direkt i inledningen tar upp 

denna. Swedbank menar på att det är svårt att säga vem som borde ha fattat de 

nödvändiga besluten för att undvika krisen men lyfter även fram att Sverige står stadigt 

relativt sett till 90-talskrisen. Swedbank lyfter även fram att som banken med flest 

kunder i Sverige har de fått ta mycket kritik.  

 

”Som den bank med flest kunder i Sverige kom Swedbank i centrum för en 

omfattande medial uppmärksamhet. Banken fick i någon mening symbolisera den 

allmänna förtroendekris som utgjorde fortsättningen på den finansiella krisen i 

Sverige.” (s 5) 

 

Ett nytt tillskott till årsredovisningen är ett avsnitt om omvärldsanalys på sju sidor där 

Swedbank utförligt förklarar finanskrisen och påverkan på bankens olika 

hemmamarknader. Riskavsnittet får även en tydligare plats i årsredovisningen och det 

specifika riskkapitlet som finns med varje år har ökat i omfång med två sidor. 
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”Swedbank arbetar för att främja en 

sund och hållbar finansiell situation för 

sina kunder. Med rötter i 

sparbanksrörelsen och Jordbrukskassan 

har Swedbank starka traditioner kring 

samhällsansvar och etik.” 

Swedbanks årsredovisning 2009, s 43 

 

Swedbank betonar att viktiga åtgärder kring riskkontroll har tagits. En hel del signaler 

tenderar att kommunicera att Swedbank har tagit åtgärder för att rusta inför kommande 

svårigheter där de skriver exempelvis: ”Swedbanks ledning har vidtagit åtgärder vad 

gäller kreditgivningen, där balansen mellan god riskhantering och långsiktiga och 

förtroendefulla kundkontakter står i centrum.” (s 5). 

Årsredovisning 2009  

Under 2009 tillträdde Michael Wolf som ny VD och koncernchef för Swedbank. 

Ektornet AB etablerades som nytt bolag inom koncernen för att förädla och förvalta 

tillgångar som banken tagit över. I slutet av året genomförde Swedbank en nyemission 

på 15,1 miljarder kronor. Ett nytt avsnitt i årsredovisningen har tagit plats, Lönesättning 

och incitament, där banken förklarar deras syn på de rörliga ersättningarna. De tar även 

upp att de har beslutat att inte betala ut någon rörlig ersättning för 2009, i de fall där det 

inte är avtalat. Swedbank skriver att beslutet grundas i bankens förluster samt det behov 

av statligt stöd som den finansiella sektorn har. En skillnad i uppbyggnaden jämfört 

med tidigare år är att förvaltningsberättelsen 2009 omfattar en större del av 

årsredovisningen.  

 

I inledningen av årsredovisningen tar Swedbank tydligt på sig ansvaret för det 

minusresultat banken presenterat. VDn Michael Wolf skriver: ”Förlustsiffrorna kan 

inte – och ska inte – bortförklaras. Vi är väl medvetna om att vår utlåning utanför 

Sverige, speciellt i de baltiska länderna under perioden 2005–2008, är en stor del av 

förklaringen till detta. Där försöker vi nu på alla sätt att ta vårt ansvar.” (s 4). Wolf 

fortsätter sedan genom att gå in på Swedbanks värdegrund och skriver att Swedbank är 

en inkluderande bank. Årsredovisningen är till stor del uppbyggd kring denna 

argumentation.  

 

Värdegrund tar plats som ett nytt avsnitt år 

2009. Stycken som trycker på bankens 

värderingar är vanligt förekommande och 

kan ta form i citat som: ” Vi ska vara 

ärliga, raka och öppna för nya idéer, nya 

människor och nya sätt att betjäna våra 

kunder. Vi är en relationsbank, en 

inkluderande bank för de många.” (s 8). 

 

Swedbank skriver även om det marknadsläge som råder kring banksektorn. De nämner 

bland annat Sveriges problem med obalanser mellan in- och utlåningstider samt rena 

strukturella problem inom den finansiella sektorn. De adresserar dessa problem genom 

att efterlysa förändringar i strukturer och regleringar. Swedbank skriver att de själva har 

börjat en åtstramning av kredithanteringen för att inte bidra till en överhettning av 

ekonomin. Banken skriver även om risker och att de under första halvåret utnyttjade 

upplåning med hjälp av statlig garanti men att denna möjlighet inte utnyttjades under 

andra halvan av året.  

Årsredovisning 2010  

Under 2010 lämnade Swedbank det statliga garantiprogrammet. Banken beslutade även 

att ändra det prestationsbaserade ersättningssystemet för året. Den baltiska bankrörelsen 

visade ett positivt resultat för första gången sedan fjärde kvartalet 2008. Swedbank 

fortsätter på den inslagna banan från föregående år och sänder mycket signaler om 

bankens värderingar, se bilaga 2. I årsredovisningen för 2010 har nya avsnitt i form av 

Varumärket och Så styr vi banken tagit plats. Under den förstnämnda rubriken beskriver 
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”Vi är inte en bank med 

ett samhällsansvar, vi är 

ett samhällsansvar som 

blev en bank.”  

Swedbanks årsredovisning 2011, s 2 

 

Swedbank innebörden av sitt varumärke och den nya kampanjen som de lanserar för att 

kommunicera ut budskapet till allmänheten. I avsnittet Så styr vi banken ger Swedbank 

en bild om hur verksamheten är uppbyggd och vilka bankens prioriteringar är. Det 

förekommer här många meningar som signalerar om organisationen och dess varumärke 

då Swedbank exempelvis skriver: ”Swedbank har sedan lång tid tillbaka en aktiv roll 

som positiv kraft i samhället, inte minst det lokala samhället. Genom att konsekvent 

leverera mot vårt verksamhetssyfte kommer vi här att spela en fortsatt viktig och 

dynamisk roll.” (s 14).  

 

Banken betonar kundens betydelse väldigt ofta i årsredovisningarna genom att använda 

meningar som: 

 

”En förutsättning för detta är att skapa tydliga roller och ansvar och strukturera 

verksamheten utifrån kundernas behov och situation.” (s 24) 

 

”Utgångspunkten för arbetet med att öka den lokala beslutskraften är att besluten 

ska fattas lokalt, så nära kunden som möjligt.” (s 22) 

 

Swedbank skriver även om bolånedebatten där de framhäver att deras tidiga agerande 

att ställa högre krav har gett utslag på marknaden i stort vilket illustreras av 

nedanstående citat. 

 

”I samband med att vi initierade debatten om bolånen i Sverige ställde banken 

också högre krav på bland annat belåningsgrad vid låneansökan. Detta innebar att 

Swedbank under en period tappade nästan hälften av sin andel av nyförsäljningen. 

Nu när våra argument fått fäste och bolånetaket införts i Sverige har försiktigheten 

vid kreditgivning blivit mer allmänt accepterad och spridd.” (s 4) 

 

Beslutet angående bolåneåtstramningen är något som Swedbank tar upp vid fler 

tillfällen i årsredovisningen där de bland annat skriver om Hållbar utlåning och menar 

på att de har ett försprång gentemot övriga aktörer då de agerade innan regleringarna 

infördes. Swedbank lyfter här fram att ett resultat av den mer försiktiga 

utlåningsstrategin har skapat en bättre kreditkvalitet samt minskat risken. Swedbank 

trycker även mycket på den allt bättre kapitaliseringen som banken uppnått.   

 

Swedbanks riskavsnitt har minskat i omfång med tre sidor. Att de baltiska ekonomierna 

har hämtat upp sig är något banken väljer att betona och de nämner även att 

prioriteringarna växlat till att fokusera på långsiktighet och att hitta en väl anpassad och 

lönsam strategi för framtiden. 

Årsredovisning 2011  

Swedbank beslutade att dra sig ur 

privatkundverksamheten i Ukraina. En annan viktig 

händelse banken lyfter fram är att de genomförde 

den Europeiska bankmyndigheten EBA stresstest 

och klarade sig med god marginal. Ett nytt avsnitt i 

årsredovisningen är Bolånemarginaler som 

presenteras innan förvaltningsberättelsen. Det 

specifika riskavsnittet har ökat med två sidor och uppgår nu till nio sidor. Swedbanks 

presterade väl under 2011, något som VD Michael Wolf lyfter fram i sitt VD-brev där 

han presenterar olika nyckeltal för att summera året som varit.  
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Swedbanks årsredovisning 2011 har ändrat skepnad och innehåller nu flertalet 

utplockade citat som betonas med stora bokstäver. Bland de första sidorna presenterar 

Swedbank en helsida med rubriken En bank för de många där de skriver om bankens 

historia samt dess verksamhet ur ett mer värderingsladdat perspektiv. De betonar även 

vissa ord genom att öka teckenstorleken och sätta dessa i färg. Ett exempel på en sådan 

mening som förekommer och hur den framställs illustreras nedan:  

 

”Vi har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell 

utveckling både för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort. Vi arbetar 

hårt på att utveckla långa och nära relationer med våra kunder. Swedbank har 

därför ett omfattande kontorsnät och väl utvecklade telefon-, internet- och 

mobiltjänster.” (s 1) 

 

Swedbank tar upp det förändrade regelverk som avses tas i bruk från 2013 och kommer 

innebära strängare krav på bankerna gällande kapitalisering. De menar att detta i 

kombination med höjda riskvikter för bolån kommer att leda till högre kostnader för alla 

intressenter och argumenterar för att priset på pengar kommer att stiga. Swedbank lyfter 

även fram att Riksbanken bekräftat att reporäntan inte motsvarar den kostnad som de 

svenska bankerna finansierar sin upplåning genom. 

 

I årsredovisningen betonar Swedbank ofta de utbildningsinsatser som banken initierat 

och genomfört och skriver vid ett antal tillfällen om rätt kompetents: 

 

”För att säkerställa att rätt kompetens erbjuds våra kunder utgår vi från de lokala 

marknader där vi är verksamma och bemannar utifrån kundernas behov i 

respektive marknad. Utbildning och fortbildning av personal i nya eller gamla 

yrkesroller pågår med oförminskad kraft.” (s 22) 

 

Swedbank väljer även att betona dess starka kapitalisering och lyfter fram att detta 

bekräftats genom ratinginstitutens höjning av bankens rating för finansiell styrka. 

Banken trycker extra på att de har fortsatt arbetet med att minska risken i koncernens 

balansräkning. De påvisar detta genom att lyfta fram att Riksbankens i deras senaste 

stabilitetsrapport framhävde att Swedbank hade starkast kapitalisering och likviditet 

bland de svenska storbankerna.  

 

Swedbank adresserar även den oro som uppstått på den finansiella marknaden till följd 

av den europeiska skuldkris som blåstes upp under året. Banken menar på att krisen till 

stor del är en politisk kris och att samtidigt som hela banksystemet fick utstå kritik bör 

blickar även riktas mot vissa länders sätt att bedriva ekonomisk politik. 

 

Årsredovisningen för 2011 går ett steg längre än de två tidigare åren och visar nu en 

tendens att lyfta fram värderingar än mer och banken pratar om att gå från transaktion 

till relation, något som syns genom de olika signaler som går att identifiera i 

årsredovisningen. Ett axplock: 

 

”Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska 

sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 9,6 miljoner privatkunder och 

drygt 630 000 företags och organisationskunder.” (s 1) 

 

”Vi ska måna mer, inte mindre, om att våra kunder får god stabilitet i sin ekonomi, 

även genom de ekonomiska svängningarna” (s 6) 
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”Våra kunder ska alltid vara trygga i att de råd vi ger utgår från kundens bästa och 

inte bara från våra produkter. När vi utvecklar våra produkter och tjänster är målet 

att skapa det som är långsiktigt bra för kunderna och därmed även för oss.” (s 1) 

 

”Jag googlade ”bästa bank för småföretagare” och fick reda på att Swedbank har 

ett verktyg som kopplar bokföring och konto på ett supersmidigt sätt. Därför blev 

det Swedbank.  

Jenny Lagerqvist, småföretagare” (s 63) 

 

 

År Årets res. Signaler Huvudbudskap Citat 

2006 10 880 mkr 

M 
O 
P 
R 

11 % 
69 % 
13 % 

7 % 

– Namnet Swedbank skapas 
– Ledande på service 
– Swedbank, en stor aktör 

”Den klassiska eken, liksom myntet, 
finns kvar i bankens logotyp. Det nya 
namnet och den grafiska profilen är 
uttryck för bankens ambition att bli 
den ledande banken på service.” 

2007 11 996 mkr 

M 
O 
P 
R 

12 % 
64 % 
19 % 

5 % 

– Tillväxt 
– Attraktiv arbetsgivare 

”God fart på tillväxten” 

2008 10 887 mkr 

M 
O 
P 
R 

13 %  
58 % 
12 % 
16 % 

– Finanskrisen 
– Omvärldsanalys & risker 
– Förtroende  

”Banken fick i någon mening 
symbolisera den allmänna 
förtroendekris som utgjorde 
fortsättningen på den finansiella 
krisen i Sverige.” 

2009 -10 511 mkr 

M 
O 
P 
R 

7 % 
64 % 

8 % 
20 % 

– Swedbanks värdegrund 
– Vi tar vårt ansvar 
– Marknadsklimatet 

”Förlustsiffrorna kan inte – och ska 
inte – bortförklaras.” 

2010 7 444 mkr 

M 
O 
P 
R 

12 % 
64 % 

4 % 
20 % 

– Kundernas behov och förväntningar 
– Varumärket & värderingar 
– Hållbar utlåning  

”Swedbank har sedan lång tid 
tillbaka en aktiv roll som positiv kraft 
i samhället, inte minst det lokala 
samhället.” 

2011 11 744 mkr 

M 
O 
P 
R 

12 % 
68 % 

4 % 
15 % 

– Från transaktion till relation. 
– En bank för de många. 
– Stabilisering av omvärlden. 

”Vi är inte en bank med 
samhällsansvar, vi är ett 
samhällsansvar som blev en bank” 

Tabell 4.4 Sammanfattning av Swedbanks årsredovisningar 2006-2011. M=Marknadssignaler, 

O=Organisationssignaler, P=Produktsignaler, R=Risksignaler 
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5. Analys och slutsats 
Den inledande kategoriseringen som presenterades i empirin är ett underlag som 

hjälper till att svara på den del av studiens syfte som avser att beskriva informationen 

som presenteras i årsredovisningarna. I det här kapitlet presenteras den 

sammanfattande bilden av de olika aktörernas kommunikation. Vi analyserar hur 

bankerna inriktar sin kommunikation genom att presentera en djupare kategorisering 

som gjorts av signalerna. Vi inleder genom en empirinära analys av de signaler som 

identifierats för att sedan på en mer övergripande nivå belysa resultaten med hjälp av 

legitimitets- och signalteori. 

5.1 Analys av signalkategoriseringen 
I de fyra kommande avsnitten presenterar de olika signalkategorierna samt fördelningen 

inom dessa. Förändringen mellan åren åskådliggörs genom diagram som sammanställer 

aktörernas signaler. Underkategorierna för varje huvudkategori presenteras och 

analyseras. 

5.1.1 Marknad 
Detta avsnitt redogör för hur marknadssignalerna har utvecklats omkring krisen för 

samtliga aktörer. Analysen av marknadssignalerna har i nästa skede utförts enligt och 

kapitelavsnitt 3.8.3.1 Marknad. 

 

 

 
Figur 5.1 Fördelning av marknadssignaler 

 

 Tabell 5.1 Orientering av marknadssignaler. Historik=Historiskt orienterade signaler, Framtid= 

Framtidsorienterade signaler 

  

Figur 5.1 illustrerar hur fördelningen av marknadssignalerna är viktade bland de fyra 

aktörerna. Det går till viss del att identifiera likheter i kommunikationen men inget 

konsekvent samband kan urskiljas. Diagramet visar att de två banker som tenderar att 
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SEB 50% 50% 56% 44% 53% 47% 44% 56% 22% 78% 43% 57%

Swedbank 36% 64% 27% 73% 46% 54% 42% 58% 43% 57% 33% 67%

Genomsnitt 60% 40% 59% 41% 56% 44% 53% 47% 46% 54% 57% 43%
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vara mest lika varandra i fördelningen av marknadssignalerna är Swedbank och SEB.  

 

Innan krisen (år 2006 och 2007) var marknadsläget relativt stabilt men hade börjat 

försämras något under 2007 och bankerna kunde ana en nedåtgående trend, något som 

illustreras av figur 5.1 som visar på en högre viktning marknadssignaler hos alla fyra 

bankerna. Detta är i linje med Kash och Darlings (1998) strategiska synsätt på 

kriskommunikation. Samtliga aktörerna betonar dock deras tilltro till en positiv 

marknadsutveckling framöver där citaten nedan är talande för hur aktörerna lyfter fram 

sitt synsätt.  

 

”Den kontrollerade tillväxtstrategin i Baltikum fortsätter under 2008, trots att det 

finns tecken på överhettning i vissa delar av ekonomin.” (Nordea 2007, s 33) 

 

”Oundvikligen har inte heller vi varit immuna mot marknadens förändrade 

inställning till den finansiella sektorn, som har sin grund i den pågående 

turbulensen på världens finansmarknader, eller till omvärderingen av utsikterna för 

vissa tillväxtmarknader, där även de baltiska ekonomierna ingår. Trots detta är jag 

övertygad om vår positionering och strategi för kommande och följande år.” 

(Swedbank 2007, s 4) 

 

Årsredovisningarna 2008 visar på en märkbar skillnad i kommunikationen mellan 

aktörerna där Handelsbanken och Nordea visar en kraftig minskning i sin andel 

marknadssignaler medan de övriga två bankerna ökar viktningen. En noterbar aspekt är 

att både Swedbank och SEB hade kraftigt vikande resultat under krisen (år 2008 och 

2009) medan Nordea och Handelsbanken klarade sig relativt bra med betydligt mindre 

resultatminskningar. När finanskrisen bröt ut 2008 använde sig därmed de två banker 

med störst resultatnedgång marknadssignaler i större utsträckning än de övriga två som 

istället minskade den signaleringen. I årsredovisningen för 2008 hade Handelsbanken 

och Nordea istället högre andel risksignaler (se avsnitt 5.1.4). En förklaring till det kan 

vara kopplad till att jämfört med dessa banker hade SEB och Swedbank störst 

exponering mot riskfyllda tillväxtmarknader. En slutsats som dras är därför att när 

krisen bröt ut valde SEB och Swedbank att i större utsträckning signalera om 

marknaden för att flytta intressenternas fokus mot externa faktorer istället för mot den 

interna riskhanteringen. Detta stöds av Deegan (2002) som menade att företag kan 

komma att försöka undvika att presentera information som kan skadlig för dem. Detta är 

även i enlighet med Lindbloms fjärde legitimitetsstrategi (1994) där bankerna ämnade 

ändra externa förväntningar och därmed lyfta fram marknadsproblemen i större 

utsträckning. Handelsbanken och Nordea som hade en lägre exponering mot de mer 

riskfyllda marknaderna tenderade istället att ha en större andel risksignaler. 

 

Efter krisen (år 2010 och 2011) återgår bankerna till en liknande viktning som före 

krisen. Tabell 5.1 illustrerar hur inriktning av marknadskommunikationen sett ut. Där 

skiljer det sig åt mellan aktörerna då Handelsbanken och Nordea tenderar att ha mer 

historiskt orienterade marknadssignaler medan Swedbank har tydlig betoning på 

framtidsorienterade. SEB visar en relativt jämn fördelning där de efter krisen övergår 

från att ha en något högre andel historiskt orienterade signaler till att efter krisen ha en 

högre andel framtidsorienterade. Handelsbanken och Nordea tenderar att inrikta sina 

marknadssignaler genom att belysa historiska händelser och skriva exempelvis: 

”Finans- och penningpolitiska åtgärder i en hittills aldrig skådad skala bidrog till att 

återställa den finansiella stabiliteten och i viss mån ingjuta nytt förtroende i den reala 

ekonomin. Men trots de positiva tecknen vet vi inte hur starkt uppsvinget blir eller hur 

det kommer att se ut.” (Nordea 2009, s 6). 



40 

 

 

Swedbanks inriktning av kommunikationen är genomgående av en mer 

framtidsorienterad karaktär där ekonomisk tillväxt ofta lyfts fram genom att skriva 

”Den ukrainska bankmarknaden är fortfarande i sin linda, men i en kraftig tillväxt som 

förväntas fortsätta en lång tid framöver.” (Swedbank 2007, s 5) eller ”En ung bransch 

på frammarsch” (Swedbank 2007, s 31).  

 

Bankerna tenderar även att försöka legitimera sin verksamhet via marknadssignaler som 

avser att visa på finansmarknadens negativa påverkan eller hävda att vissa problem är 

kopplade till hela branschen. Det är i enlighet med Lindblom (1994) som menar att 

företag kan komma att försöka förändra externa förväntningar på organisationen för att 

uppnå legitimitet. Exempel på detta är bankernas sätt att under 2011 bemöta den 

ekonomiska oron på världsmarknaden samt nya kapitalkrav inom Sverige. 

 

”Samtidigt växte kritiken mot hela banksystemet för ett alltför spekulativt agerande 

med för höga löner och för lite nytta för samhällsekonomin. Kritiken har i flera 

avseenden varit befogad, men skuldkrisen med dess konsekvenser är i lika hög grad 

kopplad till hur ekonomisk politik bedrivits i enskilda länder.”  

(Swedbank 2011, s 4) 

 

”Men, framöver är det utmanande ur ett konkurrensperspektiv att fyra stora 

svenska banker, varav SEB är en, har att förhålla sig till strängare kapitalkrav och 

ett tidigare införande av likviditetskraven än vad som gäller internationellt. Relativt 

sett ökar det kostnaden för oss som svensk bank.” (SEB 2011, s 2) 

 

Liknande påstående finns att hitta hos samtliga aktörer men i olika utsträckning och 

signalstyrka.  
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5.1.2 Organisation 
Detta avsnitt presenterar hur organisationssignalerna förändrats över de studerade åren. 

Den slutgiltiga kategoriseringen och analysen av dessa signaler har genomförts enligt 

avsnitt 3.8.3.2 Organisation. 

 

 
Figur 5.2 Fördelning av organisationssignaler 

 
Tabell 5.2 Orientering av organisationssignaler. L1=Utbilda & informera, L2=Förändra uppfattning utan att 

förändra organisationen, L3=Manipulera & vilseleda. 

Figur 5.2 visar ett starkt samband i förändringen av organisationssignaler mellan alla 

bankerna. De olika aktörerna visar på en tydlig samstämmighet i viktningen mellan 

åren. Innan krisen har alla bankerna en hög viktning av organisationssignaler och 

generellt för alla aktörerna är att de flesta signalerna kan kopplas till Lindbloms (1994) 

andra legitimitetsstrategi. Bankerna tenderade att försöka sälja in deras organisation och 

i större utsträckning framhäva hur skickliga och kompetenta de är. De använde sig av en 

kommunikation likt den Tarver (1993) beskriver där bankerna avsåg att perceptuellt 

differentiera sig från övriga aktörer. Tabell 5.2 stärker detta genom illustrera att 

samtliga bankerna innan krisen tenderade att inrikta kommunikationen för att försöka 

förändra allmänhetens uppfattning utan att förändra verksamheten vilket är i enlighet 

med Lindbloms (1994) andra legitimitetsstrategi. Nedanstående citat illustrerar hur 

bankerna, utan att göra konkreta förändringar i organisationen, försöker blir uppfattade 

på ett positivt sätt. 

 

”Med vår nya vision, nya värderingar och nya organisation har vi slagit in på 

vägen mot ett ännu bättre Nordea.” (Nordea 2007, s 5) 

 

”Den klassiska eken, liksom myntet, finns kvar i bankens logotyp. Det nya namnet 

och den grafiska profilen är uttryck för bankens ambition att bli den ledande 

banken på service.  Swedbank ska ge sina kunder branschens bästa bemötande på 

kontoren, via internet och telefon.” (Swedbank 2006, s 2) 
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Innan krisen tenderar kommunikationen att vara till stor del kvalitativ där mindre 

tekniska termer blandas in. Även de goda resultaten presenteras av samtliga aktörer 

genom att den egna organisationen framhävs, något som är i enlighet med Aerts (1994) 

syn på rapporteringen. Nedanstående citat från SEBs årsredovisning 2007 syftar till 

deras avdelning för kapitalförvaltning och är representativt för samtliga bankers sätt att 

presentera resultaten.  

 

”Vi höll en hög aktivitet och lyckades öka våra marknadsandelar på en i övrigt 

svag svensk fondmarknad. Detta mycket tack vare vår erfarna personal och deras 

goda råd till våra kunder under det instabila andra halvåret. Våra 

absolutavkastande produkter, i kombination med vår bredd, både geografiskt och i 

distributionen, är en styrka i mer osäkra tider.” (SEB 2007, s 30) 

 

Tre av aktörerna noterar sin lägsta viktning av organisationssignaler under krisen, 

endast SEB ökade sin andel från en relativt låg nivå år 2007. En förklaring är att banken 

tenderade att i större utsträckning betona organisationens produkter och tjänster än 

övriga aktörer och hade aningen mindre organisationssignaler. Gemensamt för alla 

bankerna är att signalernas perceptuella karaktär (Tarver, 1993) tonades ned i 

kommunikationen kring den egna organisationen. Under krisen visar samtliga aktörer en 

förändring där de istället orienterar kommunikationen genom att i större utsträckning 

lyfta fram händelser och prestationer som utförts. Då bankerna under dessa år ökade 

andelen organisationssignaler baserade på siffror och nyckeltal drar vi paralleller till 

Häckner (1988). En generell förändring är även att kunden får en tydligare plats i 

årsredovisningarna och lyfts fram på ett mer distinkt sätt än tidigare vilket även är i linje 

med Degenhardt och Grönroos (2010).  

 

De negativa resultat som redovisas förklaras under krisen till större del av det rådande 

marknadsläget något som får stöd av Jameson (2000) som menar att språket används för 

att tona ned orsaker till dåliga prestationer. Goda prestationer presenteras av samtliga 

aktörer ofta med ord som trots marknadsklimatet… eller tack vare… för att framhäva 

den egna organisationen, något som stärks av Aerts (1994). Ett urval av citat som stöder 

detta: 

 

”Tack vare den kompletta produktportföljen har Nordea klarat sig bra på de 

turbulenta marknaderna, och nettoförsäljningen av sparprodukter till privatkunder 

uppgick till 6,9 md euro.” (Nordea 2008, s 19) 

 

”Trots den finansiella turbulensen och den snabba försämringen av den reala 

ekonomin i de nordeuropeiska marknaderna under 2008 befäste SEB sin position 

inom de flesta områden.” (SEB 2008, s 8) 

 

”Betalnings- och Cash Management affären utvecklades väl trots att den 

ekonomiska nedgången minskat de totala betalningsflödena globalt.”  

(SHB 2009, s 33)  

 

”Trots ett turbulent år kan jag konstatera att Swedbank har levererat ett starkt 

resultat. Det kan mycket väl ses som en bekräftelse på Swedbanks grundläggande 

affärsmodell, där det lokala inflytandet över affären prioriteras och bankens 

gemensamma verksamheter används för att stötta den lokala verksamheten inom de 

marknader där vi är verksamma.” (Swedbank 2008, s 5) 
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Efter krisen ökar fokus på den egna organisationen hos samtliga aktörer och vid 2011 är 

bankerna tillbaka på i princip samma andel organisationssignaler som innan krisen. 

Även sättet signalerna orienteras på förändras då bankerna visar tydliga tendenser till att 

återgå till att signalera genom att framhäva den egna organisationen. Denna förändring 

är i enlighet med Degenhardt och Grönroos (2010). De använder mindre konkret 

information om verkliga händelser och prestationer utan visar istället tendenser att 

kommunicera om mål och ambitioner. Det får stöd av tabell 5.2 där Linbloms (1994) 

andra legitimitetsstrategi återgått till liknande eller högre nivå som 2006 och bankerna 

återgår till en kommunikation mer likt den differentiering som beskrivs av Tarver 

(1993).  

 

Meningar som ville framhäva den egna organisationen blir allt mer frekventa och 

bankerna tenderar att i en större utsträckning betona goda egenskaper utan att för den 

delen visa det med prestationer eller händelser som genomförts. SEB skriver bland 

annat: ”Värdeskapande relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O 

Wallenberg grundade SEB 1856 har vi tillhandahållit finansiella tjänster för att hjälpa 

våra kunder att uppnå sina finansiella mål.” (SEB 2010, s 3). Handelsbanken 

framhåller sin tillgänglighet genom att skriva: ”Vi har gett våra kunder fler nycklar till 

banken” (SHB 2011, s 8). Organisationssignalerna tenderar även ha blivit mer inriktade 

på relationer, ansvar och hållbarhet. Ett tydligt bevis på detta presenteras av ordlistan i 

bilaga 2 där dessa ord ökat kraftigt sedan 2006. Ett motiv bakom det här kan vara att 

genom att använda värdeladdade ord kan bankerna erhålla större förtroende från 

allmänheten, något som får stöd av Baghi et al. (2009).  

 

Tabell 5.2 visar att Lindbloms (1994) tredje legitimitetsstrategi – som handlar om att 

vilseleda läsaren genom att peka på positiva delar i ett negativt sammanhang – används 

väldigt sällan. Utifrån vad Alsaeed (2006) säger om att stora företag är hårt granskade, 

kan en möjlig förklaring vara att det skulle bli svårare för bankerna att lyckas med en 

sådan strategi i och med den hårda granskning årsredovisningarna genomgår. Signalerna 

som orienteras på det här sättet är exempelvis utformade enligt nedanstående citat. 

 

”Även om siffrorna för ledarskap totalt sett ligger något under genomsnittet är 

förtroendet för närmaste chef synnerligen högt och ligger 16 procentenheter över 

snittet för jämförelsegruppen.” (SEB 2007 s 15) 
 

”Oron på finansmarknaderna och de nya globala kraven på kapital, likviditet och 

kostnader har krävt fortsatta åtgärder för kostnadsbesparingar och ökad 

kapitaleffektivitet. Under den första delen av finanskrisen (2008-2009) lyckades vi 

minska personalen genom naturlig avgång och intern rörlighet. Men 2011 

tillkännagav vi neddragningar med cirka 2 000 tjänster i Norden under 2011 och 

2012.” (Nordea 2011, s 43) 

 

”Trots alla problem under året kan jag med glädje konstatera att vi vid utgången av 

2009 står starkare än vid årets start. Detta är resultatet av ett målmedvetet arbete 

med att i första hand minska vår riskexponering, men också med att återskapa en 

långsiktigt hållbar grund för att driva bankrörelse framgångsrikt i enlighet med 

våra värderingar.” (Swedbank 2009, s 4) 

 

En generellt förekommande metod bland samtliga aktörer var att de tenderade att 

upprepa värdeladdade ord och meningar ofta. Budskap som vi upplever att de vill 

kommunicera upprepas flertalet gånger. En förklaring till det kan vara att då en del av 

bankernas legitimitet hade förlorats under krisen hade de ett större behov av att vinna 
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tillbaka kunderna. Amernic och Russell (2007) menar att företag kan genom upprepning 

av ord bli förkippade med dessa av läsaren och Baghi et al. (2009) menar att 

värdeladdade ord kan skapa förtroende. Med stöd av deras resonemang kan en 

förklaring till metoden att upprepa ord och innebörder i årsredovisningen vara att de 

ville bli förknippade med dessa. Ordlistan i bilaga 2 visar exempelvis att ord som 

ansvar, relation och hållbar har haft kraftiga ökningar mellan 2006 och 2011 hos 

samtliga aktörer.  

5.1.3 Produkt 
Avsnittet som presenteras nedan redogör för hur samtliga aktörers produktsignaler 

utvecklats omkring krisen. Analysen och fördelningen av dessa signaler grundar sig på 

avsnitt 3.8.3.3 Produkt. 

 

 
Figur 5.3 Fördelning av produktsignaler 

 
Tabell 5.3 Orientering av produktsignaler. L1=Utbilda & informera, L2=Förändra uppfattning utan att förändra 

organisationen. 

Figur 5.3 illustrerar hur viktningen av produktsignalerna utvecklats hos aktörerna. Ett 

tydligt samband kan urskiljas där bankerna tenderar att ha likartade förändringar mellan 

åren. 

 

Innan krisen hade bankerna en relativt hög andel produktssignaler jämfört med övriga 

år. Tre av fyra banker hade sin högsta viktning 2007 där Nordea noterade sin näst 

högsta andel produktsignaler av alla år. Produktsignalerna visar ett starkt samband där 

förändringen mellan åren är väldigt likt mellan de olika bankerna. Det enda undantaget 

är Swedbank som visar på en minskning mellan 2009 och 2010 medan de övriga aktörer 

ökar sin viktning. Noterbart är dock att andelen produktsignaler minskat till 2011 för 

samtliga aktörer och visar på deras minsta viktning av alla jämförelseåren. Detta är i 

enlighet med den utveckling Balmer (2001) och Tarver (1993) lyfte fram. 
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Det är svårt att urskilja att finanskrisen har någon direkt påverkan för hur bankerna 

inriktar kommunikationen kring produkterna då tabell 5.3 inte visar något klart 

samband. Det är dock tydligt att bankerna tenderar att redovisa mer konkret information 

när det kommer till produktssignalerna. En möjlig förklaring kan vara att när det 

kommer till produkter är det att föredra att redovisa faktiska egenskaper som kan 

differentiera organisationen, något som är i linje med Tarver (1993). Dessa signaler 

fokuserar på att informera om bankens olika styrkeområden genom att beskriva 

marknadsandelar och resultat. Exempelcitatet nedan är talande för hur samtliga 

aktörerna presenterar sina produktsignaler. 

 

”När det gäller nyteckning av fondförsäkring är SEB nummer 1 med en 

marknadsandel på 22,1 procent under 2007.” (SEB 2007, s 9) 

 

”Nordea har också förblivit ledande bank inom syndikerade lånetransaktioner.” 

(Nordea 2010, s 24) 

5.1.4 Risk 
Detta avsnitt beskriver och analyserar hur aktörernas risksignaler är fördelade över åren 

samt deras utveckling. Vi presenterar ytterligare ett steg i analysen som grundar sig på 

avsnittet Risk som finns att läsa under 3.8.3. analysmetod 

 

 
Figur 5.4 Fördelning av risksignaler 

  
Tabell 5.4 Orientering av risksignaler. Historik=Historiskt orienterade risksignaler, Framtid= 

Framtidsorienterade risksignaler. 

Figur 5.4 visar hur viktningen av risksignalerna förändrats genom åren. Likt de två 

tidigare kategorierna, organisations- och produktsignaler, visar figuren en tydlig 

kongruens mellan de olika bankerna.  

 

2006 ser andelen väldigt jämn ut mellan de olika aktörerna och de visar liknande trender 

genom åren. Samtliga aktörer visar på relativt låg andel risksignaler innan krisen. Tre av 
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de fyra bankerna ökar dock sin viktning av risksignaler från år 2006 medan Swedbanks 

minskar till 2007. Swedbank hade under det året lägst andel risksignaler men högst 

andel marknadssignaler (se avsnitt 5.1.1) av de studerade aktörerna. Under 

marknadssignalerna tenderade Swedbank att lyfta fram goda tillväxtresultat från de nya 

länder som banken etablerat sig inom. Vi drar paralleller mellan Swedbanks 

risksignalering år 2007 och Lindbloms (1994) tredje legitimitetsstrategi. En slutsats kan 

därför vara att banken som hade en hög riskexponering relativt sina konkurrenter i 

större utsträckning tenderade att försöka flytta fokus från risken i tillväxtekonomierna 

och istället lyfta fram de goda möjligheterna som fanns. Den slutsats får även stöd av 

Deegan (2002) som menar att företag kan lyfta fram starka delar av ett specifikt område 

för att därigenom försöka tona ned sämre aspekter. 

 

När krisen bröt ut 2008 ökade samtliga banker sin viktning av risksignaler kraftigt och 

den behölls på höga nivåer relativt sett till före krisen. En förklaring till detta kan vara 

att bankerna upplever ett krav från omgivningen att informera om sina risker vilket 

stärks av Linsley och Shrives (2005). Genom att ta upp och adressera riskerna kan 

bankerna eventuellt minska potentiella skador som skulle kunna uppstå. Detta kan vara 

ytterligare en förklaring till ökningen och är i linje med Kash och Darling (1998). 

Risksignalerna tenderade även att övergå till att vara av mer framtidsorienterad karaktär. 

En möjlig förklaring till det kan vara att bankerna i större utsträckning ville signalera 

om åtgärder som vidtagits och därigenom bidra till att skapa lugn bland sina 

intressenter. Slutsatsen får även stöd av Kash & Darling (1998) som menar att det under 

en kris är viktigt att kommunicera om framtiden.  

 

Efter krisen minskar den genomsnittliga andelen risksignaler men ligger 2011 för 

samtliga aktörer på en märkbart högre nivå än vid 2006. Ordlistan i bilaga 2 illustrerar 

den kraftiga ökning av riskmedvetande som årsredovisningarna antyder där ordet risk i 

genomsnitt ökat nästan 70 % mellan 2006 och 2011. Nedanstående citat visar skillnaden 

på kommunikationen innan och efter krisen. Vi ser att Swedbank och SEB tenderar att 

ha likheter i sina risksignaler medan Nordea visar på likheter med Handelsbanken.  

 

”Med rådande förutsättningar på kreditmarknaden anser SEB att fallissemang i 

portföljerna är osannolika.” (SEB 2007, s 23) 

 

”För oss i Handelsbanken, med vår konservativa syn på risker och tradition av 

betryggande finansiella reserver blev det gångna året, liksom tidigare år, relativt 

odramatiskt.” (Handelsbanken 2011, s 6) 

 

De två citaten som presenteras ovanför kan även ses som bra exempel på hur 

orienteringen av risksignalerna tar sig uttryck i årsredovisningarna. I tabell 5.4 kan en 

klar skillnad urskiljas där Handelsbanken och Nordea visar tendenser att vara mer 

historiskt orienterade medan SEB och Swedbank visar en högre andel 

framtidsorienterade risksignaler. En möjlig förklaring till det kan vara att de två 

sistnämnda bankerna – som drabbats av de största resultattappen bland de fyra – genom 

att vara mer framtidsorienterade försökte flytta fokus från sämre resultat och hög 

riskexponering och hellre pratade om vidtagna åtgärder. Denna slutsats får även stöd av 

Deegan (2002).  

 

Linsley och Shrives (2006) menar att företag oftast använder sig av kvalitativt historiskt 

orienterade riskinformation, något som till viss del får stöd av denna studie då en stor 

del av informationen i årsredovisningarna tenderar att vara av denna sort. De signaler 

som identifierats visar dock en tendens att vara olika mellan bankerna och en förklaring 
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kan vara att bankerna signalerar om de områden dit de vill rikta fokus. En möjlig 

slutsats är således att Swedbank och SEB tenderade att rikta kommunikationen framåt 

då deras legitimitet i större utsträckning var hotad av de affärsbeslut som tagits vilket 

stöds av Deegan (2002). Citaten som följer är exempel på hur de två olika paren 

tenderar att orientera sina risksignaler.  

 

”God riskspridning uppnås via en bred kundbas bland privatpersoner och företag i 

många olika branscher. God återbetalningsförmåga och goda säkerheter ska alltid 

vara en grundpelare i kreditgivningen. En hög nivå av intern kontroll gällande 

kredit-, marknads- och operativa risker säkerställer den långsiktigt eftersträvade 

riskprofilen.” (Swedbank 2009, s 9)  
 

”Nordea har nu redovisat positiva kreditförluster, netto, under 15 kvartal i följd, 

vilket vittnar om den goda kvaliteten i kreditportföljen. Vår solida affärsverksamhet 

vann erkänsla hos marknaden och Nordeaaktien ansågs under hela året vara en av 

bankaktierna med lägst risk i Norden.” (Nordea 2007, s 4) 

5.2 Teoretiska perspektiv på kommunikationen 
I det här avsnittet kopplar vi studiens resultat till de teorier som presenteras i 

referensramen. Vi inleder med utgångspunkt i legitimitets- och signalteori för att 

slutligen koppla samman analysen och då belysa hur företag signalerar för att skapa 

legitimitet. Med det ämnar vi skapa en djupare förståelse för hur företagsinformationen 

tar sig uttryck i årsredovisningarna omkring kriser. Vi avslutar genom att diskutera 

studiens bidrag samt ge förslag till fortsatt forskning. 

5.2.1 Legitimitetsteori 
År 2006 var bankerna inte ifrågasatta i någon större utsträckning. Samtliga aktörer 

visade goda ekonomiska prestationer där resultaten var höga och lönsamheten god. 

Under finanskrisen blev bankerna ifrågasatta och förtroende för dem försämrades, något 

alla fyra aktörer nämner. Det sociala kontraktet stod därmed på spel och bankernas jakt 

på att återta det förlorade förtroende avspeglas i den kommunikationsförändring som 

samtliga aktörer visade på i sina årsredovisningar. Det förefaller som att företag som 

upplever att det sociala kontraktet hotas kommer att agera för att försäkra sig om att 

deras verksamhet uppfattas som legitim av omgivningen. Detta får stöd av Brown och 

Deegan (1998) som menar att det finns ett socialt kontrakt mellan samhället och 

organisationer. Kontraktet förändras beroende på samhällets förväntningar och 

organisationer ämnar därför att hela tiden försäkra sig att de agerar i enlighet med dessa 

(ibid).  

 

Vid analys av fördelningen bland de legitimitetsstrategier Lindblom (1994) tagit fram 

går det att urskilja tydliga förändringar i legitimitetsskapandet. En slutsats som kan dras 

från detta är att när bankernas förtroendekapital minskade förändrades även 

förväntningarna på dem. För att hantera omställningen och agera i enlighet med det 

sociala kontraktaet ändrade bankerna sitt sätt att kommunicera för att erhålla legitimitet. 

Bankerna tenderade under krisen att bygga legitimitet genom att i större utsträckning 

använda hård information (Häckner, 1988) samt redovisa prestationer och händelser 

organisationen genomfört. Innan och efter krisen tenderade kommunikationen att 

inriktas på Linbloms (1994) andra legitimitetsstrategi och därigenom försöka erhålla 

legitimitet genom mer perceptuella strategier (Tarver, 1993). 

 

Krisen som bröt ut 2008 var en kris som växte fram från finansbranschen och handlade 

till stor del om risker och bankerna ökade under denna period sin riskkommunikation. 
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Det förefaller därmed som att aktörernas ambition att uppfattas som legitima får dem att 

presentera mer efterfrågad information. Under krissituationer efterfrågar allmänheten 

mer information från företagen (Coombs, 2006) och dessa kommer vilja agera i enlighet 

med samhällets värderingar och förväntningar (Brown och Deegan, 1998). 

Kommunikationen efter krisen tenderade att successivt bli mer lik den som bankerna 

använde sig av innan krisen där de i stor utsträckning fokuserade på att framhäva den 

egna organisationen. En markant skillnad som identifierats är att områden som 

medarbetarna och samhällsansvar får större plats i årsredovisningarna samtidigt som 

riskkommunikationen minskade efter krisen, men låg 2011 på en högre nivå än 2006. 

En tänkbar förklaring till den förändringen är att krisen har påverkat allmänheten och 

nya krav på bankerna har utvecklats. Något som får stöd av Deegan (2002) som menar 

att det sociala kontraktet ständigt förändras och vad som anses som acceptabelt kan få 

nya innebörder med tiden. För att inte organisationens överlevnad ska hotas kommer de 

att anpassa sig till det nya sociala kontraktet (ibid), något aktörerna i denna studie 

gjorde då kommunikationen förändrades. 

 

Legitimitet ses även som en resurs (Meyer och Rowan, 1977), något som funnits i 

varierande mängd bland de banker som studerats. Handelsbanken tillhör de banker som 

klarat sig relativt bra genom krisen vilket bland annat reflekteras av deras resultat och 

kommunikation. De antas därför ha vidmakthållhit en förhållandevis hög andel 

legitimitet jämfört med övriga aktörer. Banken visar även tydliga tendenser att utnyttja 

legitimiteten för att stärka sin position ytterligare genom att under och efter krisen 

använda sig av signaler som framhäver deras position och riskhantering samtidigt som 

de indirekt riktar kritik mot de andra bankerna. De skriver bland annat att ”Att vara en 

bank med stabila finanser och god likviditet innebär en styrka att kunna göra affärer 

oavsett konjunktur eller andra omvärldsfaktorer.” (Handelsbanken 2009, s 11) och ”En 

bank som, oavsett tillståndet i omvärlden, finns till hands för sina kunder. En bank som 

inte behöver stöd från skattebetalare.” (Handelsbanken 2011, s 6). En möjlig slutsats 

som kan dras är att företag som upprätthållit en stark legitimitet kommer att utnyttja den 

för att särskilja sig från de andra aktörerna och genom sin legitimitet stärka sin ställning 

ytterligare. Meyer och Rowan (1977) stärker detta då de menar att företag kommer 

använda sin legitimitet för att förstärka sin position och stödet från allmänheten. 

5.2.2 Signalteori 
Kommunikationen förändrades när bankernas legitimitet var hotad vilket påvisas av 

resultaten i denna studie som visar att signalerna i åsredovisningen förändrades. Det 

förefaller sig som att när legitimiteten hotas kommer företag använda sin signalering för 

att erhålla legitimitet. Downling och Pfeffer (1975) stärker detta och menar att när 

legitimitet ifrågasätts är det lättare för företag att ändra sin kommunikation än att ändra 

sitt beteende.  

 

Bankerna tenderade att i samtliga årsredovisningar, tydligast 2006 och 2007, att till stor 

del framhålla den egna organisationen och försöka påvisa att de var bättre än sina 

konkurrenter (Campbell et al., 2001). Tonvikten i dessa signaler låg på att framhäva 

banken och dess styrkor genom perceptuella signaler likt vad Tarver (1993) beskriver. 

Studien visar att det förefaller sig såsom att företag i stor utsträckning vill lyfta fram den 

egna organisationen för att sälja in sig hos intressenterna (Campbell et al., 2001; Tarver, 

1993). Aktörerna i studien lyfter i stor utsträckning även fram priser och utmärkelser 

som de tilldelats och rankinglistor över kundnöjdhet används för att framhäva 

organisation. Dessa signaler tolkas som ett försök till att skapa en bild av ett skickligt 

företag som är bra skött och finner stöd av Rao (1994) som menar att företag som 

signalerar om utmärkelser eller priser kommer kunna få ett rykte om sig som ett 
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kompetent företag. Denna signalering om utmärkelser är en genomgående trend i 

samtliga årsredovisningar. 

 

Spence (1973) menar att signalering används för att reducera osäkerhet vilket kan 

kopplas ihop med denna studie där andelen risksignaler ökade under krisen. En möjlig 

förklaring är att bankerna genom ökningen av risksignalerna ämnade erhålla legitimitet 

för verksamheten genom att signalera för att skapa lugn eller lyfta fram åtgärder som 

tagits för framtida osäkerhet. En slutsats vi drar av denna ökning är att bankerna syftade 

till att svara på allmänhetens ökade efterfrågan på information. Det förefaller sig därför 

rimligt att anta att företag kommer redovisa mer information när den efterfrågas av 

allmänheten.  Efter krisen visar resultaten på att signalerna har tagit en ny skepnad och 

ett större fokus lagts på mjuk information (Häckner, 1988). Bankerna visade prov på att 

i större utsträckning signalera om exempelvis deras medarbetare och hållbarhetsarbete. 

Bilaga 2 ger en indikation på hur signalförändringen utvecklats där ord som ansvar, 

hållbar och relation har ökat kraftigt sedan finanskrisen uppenbarade sig. En tolkning 

som görs av denna ökning är att aktörerna signalerar mer frekvent för att få läsaren att 

associera organisationen med dessa ord, något som även stöds av Gao (2008). 

 

Ett konstaterande som vi gör är att det tydligt märks när bankerna är inkonsekventa i 

deras kommunikation. När Handelsbanken 2008 valde att lägga ett större fokus än 

tidigare på att de i grunden är en central storbank orienterar de kommunikationen på ett 

annat sätt än vad som var brukligt för organisationens tidigare årsredovisningar. Vår 

tolkning av detta är att det blir tydligt när kommunikationen ändras i årsredovisningarna 

om signalerna inte är konsekventa genom åren. Bristen på konsekvens i 

kommunikationen lyser även igenom hos SEB och Nordea vid deras strategibyten då 

båda aktörerna signalerar om nya egenskaper. Bankerna hävdade att egenskaperna var 

något som funnits i organisationen sedan tidigare men vi som läsare har inte uppfattat 

dessa. Det förefaller därmed som att när företagen är inkonsekventa i sin 

kommunikation kommer budskapen att sticka ut och intressenterna kan ställa sig kritisk 

till innebörden. Detta får stöd av Herbig och Milewicz (1993) som menar att företag 

måste vara konsekventa i sin kommunikation och sina signaler för att uppfattas 

trovärdiga och inte ifrågasättas. 

5.2.1 Signalera för att legitimera 
På ett övergripande plan kan kommunikation i de studerade årsredovisningarna sägas ha 

sin utgångspunkt i principal-agentteorin. Bankerna ikläder rollen som agent där 

principalen är de intressenter som har en koppling till organisationen. Dessa kan vara 

exempelvis kunder och investerare. I enlighet med agentteorin (Jensen och Meckling, 

1976) har bankerna mer information om deras verksamhet än intressenterna. 

Årsredovisningarna används därför som medel för att minska den 

informationsasymmetri som råder (Hooks, 2002; Jensen och Meckling, 1976). De 

lagstadgade innehållet i årsredovisningarna hjälper därmed till att informera 

intressenterna om bankernas verksamhet. Utöver detta har studien även visat att 

bankerna väljer att lyfta fram övrig information som efterfrågas såsom exempelvis 

incitamentprogram och bolånemarginaler. Det förfaller därför som att företag kommer 

försöka att minska den informationsasymmetri som råder genom att presentera viss 

efterfrågad information. Genom att göra det kan de erhålla legitimitet från intressenterna 

som får en bättre insyn i verksamheten. Figur 5.5 som presenteras nedan är den modell 

som presenterades i avsnitt 2.8 och illustrerar hur teorierna i studien hänger ihop. 
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Figur 5.5 Modell för företags externa kommunikation av information 

Informationsasymmetrin mellan parterna är orsaken till varför företag behöver 

kommunicera för att skapa legitimitet. Adams (1994) menar att det är svårt för 

principalen att ha fullständig insyn i agentens agerande. Hade denna insyn funnits hade 

inte företag haft samma behov av att skapa legitimitet genom sin kommunikation.  

 

För att erhålla legitimitet kan företag skicka signaler som övertygar allmänheten om att 

deras organisation agerar i enlighet med vad som förväntas av dem (Mobus, 2005 & 

Campell et al, 2001). I studien har signalerna därför haft sin grund i legitimitetsteorin. 

Vad som är legitimt bestäms av omgivningen och är ur företags synvinkel en extern 

faktor som de själva inte har direkt kontroll över (Brown och Deegan, 1998). Studien 

har visat att det finns en stark koppling mellan legitimitet och signalering då bankernas 

signalering har påverkats av krisen. När legitimiteten på något sätt har förändrats har 

även signalerna och inriktningen av dem gjort det, något som är i linje med Watson et 

al. (2002). En möjlig slutsats kan vara att då bankerna själva inte kan kontrollera vad 

som uppfattas som legitimt kan de istället orientera signalerna för att uppfattas i linje 

med det sociala kontraktet och erhålla legitimitet från sin omgivning. Det förefaller sig 

därför som att företag kommer att använda sin signalering för att erhålla legitimitetet 

snarare än att försöka påverka allmänhetens uppfattning om vad som anses som 

legitimt. Detta får även stöd av att Linbloms (1994) tredje och fjärde 

legitimitetsstrategier har varit klart undrerepresenterade bland de signaler som använts 

av bankerna (se avsnitt 5.1). 

 

De fyra signalkategorierna har använts för att fördela bankernas signaler och illustrerar 

hur dessa orienterats för att skapa legitimitet. Finanskrisens påverkan på 

årsredovisningarnas innehåll speglas i den tydliga kommunikationsförändring som 

skedde inom de olika kategorierna.  Avsnitt 5.1 visar hur de olika signalerna sett ut före, 

under och efter krisen. Studien åskådliggör att det finns trender i hur bankerna 

kommunicerar omkring krisen samt samband beträffande vilken typ av information som 

presenteras. Samtliga aktörer hade likartade förändringar i sin kommunikation då 

signalfördelningen mellan de olika kategorierna tenderade att ha liknande mönster. 

Exempelvis ökade viktningen av risksignaler under krisen medan organisationssignaler. 

Bankerna har delvis använt sig av olika strategier för att skapa legitimitet vilket 
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illustreras av studien genom hur bankerna orienterade sina signaler. SEB och Swedbank 

var de två banker som drabbades av största resultatminskningarna under perioden. 

Dessa två banker tenderar även att vara mest lika med avseende på informationen de 

presenterat samt hur de orienterat signalerna. En slutsats av detta kan vara att deras 

legitimitet upplevdes vara mer hotad än deras två konkurrenter och strategin för att 

skapa legitimitet skiljer åt mellan aktörerna. Det förefaller därför som att företag som 

upplever ett större legitimitetshot kommer att ha ett annat tillvägagångssätt för att skapa 

legitimitet än de företag som klarat sig relativt bra vilket påvisas av studien.  

5.1 Studiens bidrag 
Företags årsredovisningar är ett område där en stor mängd forskning är utförd och de 

olika delarna är väl studerade. Hur företagen kommunicerar genom dessa rapporter är 

även ett område som erhållit fokus från forskare, likaså kriskommunikation. 

Årsredovisningar omkring kriser har dock fått mindre uppmärksamhet men blir allt mer 

populärt i och med att den nyliga finanskrisen bidragit till ämnets aktualitet. Denna 

studie visar på att kommunikationen i företags årsredovisningar och hur den orienteras 

kan förstås med hjälp av legitimitets- och signalteori. Finansbranschen genomled en 

kraftig minskning av förtroende under krisen och resultaten av studien har visat att då 

legitimiteten ifrågasatts har inriktningen samt fördelningen av signalerna förändrats. 

Detta stärker Watson et al. (2002) resonemang att det finns en stark koppling mellan de 

två teorierna. Studien har svarat på det gap som finns inom forskningen beträffande 

kommunikation omkring kriser och bidrar främst till redovisningsområdet.  

 

Studien har även tillämpat en unik analysmetod för området då ingen tidigare forskning 

som bygger på samma modell har identifierats. Detta banar väg för nya 

forskningsmöjligheter och nya vägar att analysera kommunikationen på och därmed nya 

sätt att adressera problematiken kring kommunikationen via årsredovisningar.  

 

Det praktiska bidraget som studien lämnar efter sig är tvåfaldigt. Bidrag kan dels gynna 

de studerade aktörerna och generellt även företag som ämnar kommunicera med 

allmänheten genom finansiella rapporter. Den ökade förståelsen för hur 

kommunikationen förändras och inriktas omkring kriser kan vara ett hjälpmedel vid 

upprättandet av en årsredovisning. Studien kan även ses bidra med kunskap för 

analytiker, kunder och andra intressenter som läser rapporterna. Förståelsen för vilken 

information företagen redovisar samt hur den orienteras kan underlätta för läsaren av 

årsredovisningarna. Studien resultat mynnar följaktligen ut i två propositioner. Studien 

har visat att de två bankerna som upplevde störst hot mot sin legitimitet använde 

liknande strategier i orienteringen av sin kommunikation och detta resulterar till den 

första propositionen: 

 

Proposition 1: Företag som upplever ett större hot mot sin legitimitet kommer orientera 

sin kommunikation på ett annat sätt än de som uppfattas som legitima. 

 

Vidare visar studien att företag tenderar att vilja tillfredsställa omgivningen genom att 

fokusera kommunikationen kring aktuella ämnen. Studien har visat att bankerna 

presenterar information beroende på vad intressenter efterfrågar. Exempelvis får 

incitamentprogram stort utrymme ett år då detta var ett aktuellt ämne, bolånemarginaler 

lyfts enligt samma princip fram ett annat år.  

 

Proposition 2: Företag kommer att kommunicera sådan information som efterfrågas av 

omgivningen för att erhålla legitimitet.  
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5.2 Fortsatt forskning 
Kommunikationen omkring kriser blir ett mer aktuellt ämne i och med finanskrisen 

2008 samt den påtagliga oro som för tillfället råder i världsekonomin. Studien har 

genomförts på de fyra svenska storbankerna med en för området ny analysmodell och 

visat en viss samstämmighet mellan aktörerna. Vi finner det därför intressant att lyfta 

fenomenet ett steg till för att studera det på en global nivå och jämföra med europeiska 

och amerikanska banker. Ett förslag skulle även kunna vara att studera flera kriser, 

exempelvis skulle 2008 års finanskris kunna jämföras med krisen på 90-talet. En sådan 

studie kunna ge möjlighet att i än större utsträckning dra generella slutsatser utifrån 

resultatet samt testa analysmodellen i ett bredare sammanhang. Ytterligare ett sätt att 

testa analysmodellen vore att fortsatt forskning fokuserade på att gå djupare i varje 

signalkategori för att på så sätt öka förståelsen för de enskilda signalerna. Slutligen 

skulle även våra propositioner ligga till grund för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 – Antal sidor 
Nedan presenteras en sammanställning av hur antalet sidor i årsredovisningarna 

utvecklats för respektive bank. 
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Handelsbanken 132 136 152 164 176 182
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Bilaga 2 – Ordfrekvens 
Ordfrekvens är en sammanställning av ord för de enskilda bankerna över den studerade 

perioden år 2006-2011. Orden är utvalda efter slutförandet av läsningen av alla 

årsredovisningarna. Valet grundade sig på de orden som uppfattades ha ökat mycket 

eller ha använts ofta av bankerna. Vi har även genom mjukvaruprogram tagit fram de 

vanligaste orden i samtliga årsredovisningarna för att kontrollera att de valda orden 

var relevanta. 
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Tillvägagångssätt och arbetsfördelning D-uppsats 
 

Vi har genom hela examensarbetets gång haft en jämn arbetsfördelning med bra 

samarbetet där vi båda dragit våra stackar till stråna. Arbetet fick en knackig start då vi 

inledningsvis hade svårigheter att finna ett bra ämne att fördjupa oss i. Efter första 

seminariet stod det klart att något var tvunget att göras. Vi fick mycket god hjälp av 

handledare Malin Malmström som vägledde oss in på nya tankebanor. Efter några 

veckor övergav vi, likt Francesco Schettino, vårt ursprungliga ämnesval och hittade en 

ny inriktning. Finansbranschen blev då vår räddning där vi i denna bankkritiska värld 

valde att studera de fyra svenska storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank) årsredovisningar. 

 

Vi började på nytt en omfattande litteratursökning inom ämnet. Efter att vi skapat oss en 

bättre bild av ämnet kunde vi smalna av tankegångarna och hittade ett syfte. I samband 

med att den teoretiska referensramen och metoden började ta sin form samlade vi 

samtidigt in samtliga årsredovisningar för de fyra storbankerna i Sverige. Vi tog fram en 

analysmodell för hur teorin skulle användas och ligga till grund för vår analys. Därefter 

började vi läsa samtliga 24 årsredovisningar som totalt sett var på 3 754 sidor. Vi läste 

dessa dokument tillsammans för att kunna diskutera eventuella funderingar samt att 

säkerhetsställa en enhetlig tolkning av rapporterna. Efter att vi hade läst igenom 

årsredovisningarna samt gjort den inledande kodningen använde vi oss av ett 

mjukvaruprogram för att göra ytterligare en kodning av de signaler vi identifierat. Efter 

att den sista kodningen var utförd sammanställde vi de empiriska data som vi fått fram.  

 

När empirin var sammanställd och klar började vi att analysera materialet. Vi hade 

samlat på oss många synpunkter och perspektiv då vi läste igenom årsredovisningarna. 

Under analysen gång har vi kopplat den teoretiska referensramen till våra empiriska 

resultat. Det har varit mycket bra att vi varit två personer under analysen då det har 

krävts mycket diskussion fram och tillbaka. Efter att vi skrivit klart analysen funderade 

vi över vad vår uppsats bidragit med.  
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