
LIU-IEI-FIL-A—10/00849—SE 

 

 

 

Förtroende 
– bankernas starkaste valuta 

 

Trust 

– the banks most powerful currency 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Engstrand 

Annie Eriksson 

 

Magisteruppsats 

Vårterminen 2010 

Handledare: Hans Andersson 

 



 

  

Sammanfattning 

Titel: Förtroende – bankernas starkaste valuta 

Författare: Elin Engstrand och Annie Eriksson 

Handledare: Hans Andersson 

Bakgrund: I en artikel i nättidningen E24 menar Isacson (2009) att den finansiella krisen 

uppdagat att förtroendet för de svenska storbankerna har minskat och det visar sig genom att 

många kunder valt att lämna sin bank. När kunderna inte längre är lika lojala som de varit 

tidigare är det viktigt att bankerna arbetar med att återfå kundernas förtroende. Då bankerna är 

en del av tjänstesektorn innebär det att de anställda är av stor betydelse för att kunderna ska 

välja en specifik bank och därför spelar rådgivarna på kontoren en viktig roll i 

förtroendeskaparprocessen.  

Syfte: Syftet med studien är att utifrån rådgivare på de svenska storbankerna Swedbank, SEB 

och Handelsbankens perspektiv identifiera hur kundernas förtroende byggs upp och bibehålls 

för respektive bank. Studien undersöker även hur svårigheter som framträder vid en 

förtroendeupplösning hanteras. 

Metod: Studien bygger på kvalitativ metod där det empiriska materialet består av intervjuer 

med 14 rådgivare och två kontorschefer på tre olika banker i tio olika städer. 

Slutsats: Hur förtroendet byggs upp och bibehålls hos kunderna är likartat hos de olika 

bankerna även om det finns skillnader i deras sätt att arbeta. Förtroendeskaparprocessens 

tyngdpunkt läggs på det personliga mötet. Under krisen agerade Handelsbanken snabbt för att 

stävja oron och drog sig sedan tillbaka och lade fokus på kundmötet. Swedbank och SEB var 

långsammare i sitt handlande vilket skadade förtroendet för dem. Upplösningen av förtroende 

skapade problem för rådgivarna på de här bankerna då deras arbete försvårades av kunder 

som var oroliga och arga. 

Nyckelord: Förtroende, bank, kommunikation, förändring, krisen. 



 

  

Abstract 

Title: Trust – the banks most powerful currency 

Authors: Elin Engstrand and Annie Eriksson 

Supervisor: Hans Andersson 

Background: The financial crisis has, according to a web article by Isacson (2009), revealed 

that trust in the biggest Swedish banks has declined and it is shown by the fact that many 

customers have chosen to leave their bank. When customers no longer are as loyal as they 

have been before, it is important that the banks are working to regain customer’s trust. Since 

banks are a part of the service sector their employees are important for customers when they 

choose a specific bank. Therefore, the financial advisors at the offices play an important role 

in the trust-building process.        

Purpose: The essay aims to, from the perspective of financial advisors on the major Swedish 

banks Swedbank, SEB and Handelsbanken, identify how trust from the customers is built up 

and maintained for the respective bank. The study also examines how the difficulties that 

emerge at a trust resolution are supported.  

Research method: The study is based on qualitative approach where the empirical material 

consists of interviews with 14 financial advisors and two office managers at three different 

banks in ten different cities. 

Conclusion: How trust is built and maintained with customers are similar in the various 

banks, although there are differences in their approach. The trust-building process is favoring 

the personal meeting. During the crisis Handelsbanken acted quickly to stem the unrest and 

then pulled back and put focus on meeting customer. Swedbank and SEB were slower in their 

actions which damaged the trust in them. The resolution of the trust created problems for the 

advisers in these banks when their work was hampered by customers who were worried and 

angry. 

Keywords: Trust, banking, communication, change, crisis.  
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1 Inledning 

 det inledande kapitlet skapas en överblick och förståelse för det ämne som uppsatsen 

behandlar. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som leder till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
På uppdrag av Svenska Bankföreningen genomförde konsultföretaget ECON år 2007 en 

undersökning av den svenska bankmarknaden. Undersökningen visade att bankmarknaden 

under de senaste åren varit, och fortfarande är, involverad i en förändringsprocess då det 

kommer utländska konkurrenter till den svenska marknaden och det sker en snabb utveckling 

inom det tekniska området. Svenskt Kvalitetsindex (2009) visar att tilltron till tekniken har 

medfört att personliga möten mellan banken och dess kunder blivit mindre vanliga. I och med 

krisen har det dock skett en förändring och bankerna har återigen börjat arbeta mer 

kundorienterat för att skapa en närmare relation till sina kunder. Bankerna har således 

upptäckt att det finns ett problem som behöver hanteras. 

Som en följd av den finansiella krisen uppdagades brister i bankernas sätt att arbeta (Olsson, 

Aktiespararnas nyhetsbrev, 2009). Det blev då viktigt för bankerna att försöka kommunicera 

att de inte bara är stabila institutioner som kan förvalta kundernas tillgångar utan att de även 

kan motivera sin riskhantering och sina bonusprogram till de högsta cheferna. Det har dock 

visat sig vara problematiskt för ledningen på bankerna att klara av den kommunikationen. 

Byars et al (1996) belyser vikten av att ett företag med hjälp av aktiv kommunikation från 

ledning till de anställda kan förmedla en klar bild över företagets situation. Det är dock inte 

bara de anställda som behöver en tydlig bild över den förändring som äger rum utan även 

företagets kunder måste få nödvändiga upplysningar.  

Riskkommunikation handlar om att kommunicera effektivt i situationer som är allt annat än 

lätta (Renn och Levine, 1991). När det finns risker inblandade för individer skapas det murar 

som gör det svårt att föra en givande dialog och den blir ofta ensidig med fara för att inte alla 

lyssnar. Det innefattar ofta starka känslor som oro, rädsla, misstro, ilska, frustration och 

hjälplöshet som riktas mot de drabbade institutionerna, i det här fallet bankerna. För att 

komma tillrätta med den situationen krävs det att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan 

alla inblandade parter.  
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”Att ha förtroende för någon betyder inte att man till 100 % litar på någon 

oavsett uppgift och omständighet. Det är snarare så att när vi säger att vi har 

förtroende för någon, eller att någon är pålitlig, menar vi underförstått att 

sannolikheten att han kommer utföra en handling som är till vår fördel, eller 

åtminstone inte är skadlig, är hög nog för att vi ska samarbeta på något sätt 

med honom.” 

(Källa: Johansson et al, 2006, Värdet av förtroende, s. 60) 

1.2 Problemdiskussion 
Isacson (2009) uttrycker i nättidningen E24 att den finansiella krisen har rubbat det förtroende 

som många kunder haft för de svenska storbankerna och det förtroendet är en tillgång som 

bankerna inte kan vara utan. Att förtroendet minskat märks bland annat genom att många 

kunder har valt att lämna sin bank till förmån för en annan bank. Hirschman (2008) benämner 

det sorti. Den kris som inträffat har i många fall lett till att de problem som skapats under de 

senaste åren har kommit fram i ljuset. 

Det är svårt att bygga upp ett förtroende som upplösts och därför är viktigt att kommunicera 

innan skadan sker (Kramer, 1999). Det gäller också att göra de anställda inom företaget 

medvetna om vad som pågår så att de inte överraskas av den bild media skapat. De anställda 

måste vara medvetna om vad som händer runtomkring dem, hur de kan komma att påverkas 

och vad som är troligast att vänta sig i olika scenarion. Gillespie och Dietz (2008) menar att 

för att bygga upp ett förtroende måste företaget, i det här fallet banken, visa på välvilja och 

det sker främst genom rådgivarnas bemötande mot kunderna. Goda kompetenser och 

integritet är andra faktorer som spelar in vid uppbyggnaden och bibehållandet av förtroende, 

både vad gäller bankens kunder och anställda. 

I en intervju gjord av Andersson (2009) säger Swedbanks VD Michael Wolf att en kris skapar 

tillfällen för förändring och kunskap inför framtiden och det gäller att ta tillvara på den 

kunskapen. Wolf menar att bankernas kunder till följd av krisen inte längre kommer vara lika 

lojala. När kunder inte längre är lika lojala ökar risken för sorti (Hirschman, 2008). För att 

återfå kundernas förtroende krävs det att det hålls en öppen dialog där ingen information 

undanhålls. Renn och Levine (1991) anser att det vid hanteringen av risker krävs att det finns 

eller skapas ett förtroende för att framsteg i kommunikationen överhuvudtaget ska kunna ske. 

Förtroende är något som byggs upp under lång tid och är inget som bara kan fås utan det 

måste skapas. Förtroende skapas genom de handlingar som företas inom ett företag varje dag 
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samt genom hur väl företaget lyssnar på samhället och kommunicerar med det. I det här fallet 

är det så att förtroendet mellan kunden och banken som institution har minskat medan 

uppsatsen utgår från att det finns förtroende kvar mellan kunden och rådgivaren på kontoret. 

Rådgivarna är därför betydelsefulla för att banken ska kunna komma tillrätta med det 

minskade förtroendet. 

För att skapa en tydligare bild över förhållandet mellan banken (ledning), rådgivarna och 

kunderna har en bild framarbetats. Bilden på förtroendetriangeln, se figur 1, visar hur 

förhållandet mellan bankens ledning, rådgivarna och kunderna i de flesta fall ser ut. Från 

början var förhållandet mellan parterna ett antagande men efter insamlingen av det empiriska 

materialet visade det sig vara även rådgivarna på bankernas uppfattning.  

                     Figur 1 Förtroendetriangeln (Egen modell) 

Det är främst bankens ledning som påverkar det förtroende som kunderna känner för banken. 

Den stora pilen visar den kommunikation som sker från banken (ledning) till kunderna. Det är 

en envägskommunikation där endast banken (ledning) kommer till tals och kommunikationen 

sker främst genom media. Ledningens handlingar påverkar hur kunderna känner för banken. 

Att ledningen i det här fallet får vara synonym med banken beror på att de styr bankens 

utveckling. Ledningen kan bytas ut vilket kan förändra förhållandet mellan banken och 

kunderna då den nya ledningen kan hantera bankens situation annorlunda men även den nya 

ledningen blir synonym med banken och påverkar dess framtid.  



 

 4  

Kunderna kan vända sig till bankens rådgivare för att ventilera de åsikter de har om bankens 

förehavanden. Det finns andra sätt för kunderna att uttrycka sig men den här uppsatsen 

fokuserar på rådgivarnas relation till kunderna. Vad kunderna är nöjda eller missnöjda med 

framkommer i mötet med bankens rådgivare. Det är också rådgivarna som får försöka hålla i 

dialogen med kunden där de förklarar vad som händer på ledningsnivå. Det är vad de två 

pilarna mellan kunderna och rådgivarna belyser. Det är främst rådgivarna som skapar det 

förtroende som finns hos kunden för banken, inte banken (ledning). Det är bankens anställda 

som ytterst förmedlar företagets budskap till kunden och Klein (1996) menar därför att de 

måste vara införstådda med vad bankens ledning vill förmedla. Även om rådgivarna 

förmedlar företagets budskap blir de inte synonyma med ledningen och deras uttalanden. 

Pilarna mellan rådgivarna och banken (ledning) visar hur kommunikationen borde se ut. För 

att en förändring ska kunna äga rum måste det finnas en fungerande kommunikation och den 

kan inte existera utan förtroende. Den information som rådgivarna får från kunderna samt 

rådgivarnas kunskap borde bankens ledning ta tillvara på för att kunna kommunicera en 

lösning på förtroendeproblematiken. Uppsatsen behandlar endast om rådgivarna har 

förtroende för sin arbetsgivare, inte om banken (ledning) har förtroende för rådgivarna. Det 

beror på ett antagande att det redan finns förtroende för rådgivarna från ledningens sida i och 

med att det finns ett anställningsförhållande. Om inte ledningen känner förtroende för 

rådgivarna skulle de inte ha anställts i banken från början. Eftersom rådgivarna utgör en 

förbindelse mellan kunderna och banken och det är de som underhåller förtroendearbetet har 

det i studien varit av intresse att studera förhållandet med kunderna utifrån rådgivarnas 

perspektiv.  

Vad som inte kan förbises i diskussionen kring förtroende för bankens rådgivare är att de är 

säljare som arbetar för vinstdrivande företag. Deras uppgift är att se till att bankens kunder 

vill köpa de produkter som banken erbjuder och få dem att investera i fonder och sparpaket. 

Rådgivarna som säljare måste skapa ett förtroende hos kunden för att han eller hon ska vilja 

anförtro banken sina tillgångar vilket kan vara en känslig fråga. De flesta människor klarar sig 

idag inte utan en bank och måste därför sätta sin tilltro till bankerna och deras rådgivare. För 

att bankerna ska kunna fortsätta med sin verksamhet krävs det att det finns ett förtroende från 

kunderna och det är det förtroendet bankerna behöver hitta tillbaka till. Fortsättningsvis 

kommer begreppet kunder att åsyfta privatkunder. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån rådgivare på de svenska storbankerna Swedbank, SEB och 

Handelsbankens perspektiv identifiera hur kundernas förtroende byggs upp och bibehålls för 

respektive bank. Studien undersöker även hur svårigheter som framträder vid en 

förtroendeupplösning hanteras. 

1.4 Frågeställningar 
Förtroende är betydelsefullt i alla företag men kanske extra viktigt när det handlar om företag 

som erbjuder tjänster. För bankerna måste det finnas ett förtroende för att de överhuvudtaget 

ska kunna driva sin verksamhet. För att besvara uppsatsens syfte ställs därför följande 

huvudfråga: 

• Hur arbetar rådgivarna för att skapa förtroende hos sina kunder? 

Dessa underfrågor har används som hjälp för att besvara huvudfrågan: 

• Hur skapas förtroende mellan medarbetare och ledning inom banken? 

• Hur ser kommunikationen ut, både internt inom banken och externt mellan banken och 

dess kunder? 
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2 Referensram 

är presenteras de teorier uppsatsen bygger på. Kapitlet innehåller teorier kring bland 

annat förtroende, sorti eller protest, kommunikation samt förändring. Dessa mynnar ut 

i en analysmodell som senare används vid analysen av den insamlade empirin. 

2.1 Motivering till valda teorier 
Uppsatsen behandlar förtroende och förtroendeförluster. Kramer (1999) diskuterar kring 

förtroende ur flera perspektiv, bland annat att förtroende kan skapas genom att den som får 

förtroendet besitter en viss position, tillhör en särskild yrkesgrupp eller är styrd av regler som 

gör att han eller hon inte kan göra något som uppfattas som ohederligt. Det kan kopplas till 

den situation som bankerna befinner sig i där förtroende till viss del skapas av regler och 

restriktioner men även att det finns förtroende för bankens anställda då de tillhör en 

yrkesgrupp och besitter en position där de förväntas vilja kundens bästa.  

Gillespie och Dietz (2009) behandlar främst förtroende och reparationen av förtroende inom 

en organisation efter att det skett någon form av förtroendeupplösning. Det kan ses som högst 

aktuellt i bankernas verksamhet idag då trycket från kunderna och samhället kan skapa 

osäkerhet inom organisationen som kräver åtgärder. 

Många kunder har valt att lämna sin bank till förmån för en annan när de inte varit nöjda med 

banken och de tjänster den erbjuder. Det kan därför vara intressant att angripa problemet 

utifrån Hirschmans (2008) teori om sorti eller protest. Där beskriver han två huvudsakliga 

alternativ som finns att tillgå om en kund inte är nöjd med ett företags produkter eller tjänster: 

Sorti eller protest. Författaren skriver att vad kunden väljer till viss del beror på hur lojal han 

eller hon är mot företaget.  

Alla de svenska storbankerna har på något sätt valt att kommentera och förmedla ett budskap 

till anställda och kunder under den rådande situationen. Kotter (1996) informerar om de bästa 

sätten att kommunicera ett budskap på och Renn och Levine (1991) behandlar samma ämne 

under riskförhållanden. 

Klein (1996) tar upp förändring och förändringsarbete samt hur en förändring lättast kan 

genomföras på ett bra och effektivt sätt. Det förändringsarbete som framförallt behandlas är 

det som måste ske då det uppkommer en situation som kräver förändring och hur företaget så 

snabbt som möjligt kan få förändringen att gå igenom. Det har skett en del förändringar inom 

H
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de svenska storbankerna till följd av det missnöje som skapats bland allmänheten. Det är av 

intresse att se hur förändringarna har gått till samt om de anställda inom bankerna har varit 

delaktiga i förändringsarbetet. 

2.2 Förtroende 
Förtroende skapar ett antal fördelar för de flesta företag och kan vara en lösning på problem 

som uppstår inom företaget (Kramer, 1999). Även om förtroende allt mer har hamnat i fokus 

när det handlar om organisationer så finns det ännu inte någon vedertagen definition gällande 

vad förtroende verkligen är. Även om så är fallet är ändå de flesta forskare inom ämnet 

överens om att förtroende är ett psykiskt sinnestillstånd. Det betyder att den som befinner sig i 

en situation där tillit måste sättas till en part vars avsikter inte är kända upplever osäkerhet.  

Gillespie och Dietz (2009) talar om tre nivåer av förtroende. Den första nivån är de samlade 

kompetenser och egenskaper som gör att företaget fungerar effektivt för att möta sina mål och 

leva upp till sitt ansvar. Den andra är välvilja, där organisationens handlingar ska visa att de 

arbetar för intressenternas bästa. Den tredje är integritet där organisationens handlingar ska 

visa att organisationen följer de normer och regler som finns uppställda av samhället och även 

av företaget självt. De anställda inom ett företag använder de här tre punkterna för att 

utvärdera bland annat sina arbetsförhållanden, ledningen och organisationen i sin helhet. 

Enligt Rousseau et al (1998) finns det tre faser i förtroendeprocessen. Den första fasen handlar 

om att bygga upp förtroendet för att sedan skapa stabilitet, något som sker där det redan finns 

förtroende. Den tredje fasen tar upp upplösning av förtroendet, när det sker en nedgång. 

Faserna visar hur ett förtroende kan ändras över tiden, vilket är en dynamisk process. 

Då förtroende är ett komplext ämne behövs det kompletterande teorier som visar på hur det 

fungerar. Till att börja med presenteras rationellt och emotionellt förtroende. 

2.2.1 Rationellt och emotionellt förtroende  
Ett sätt att se på förtroende är att studera individers beteende inför olika val (Kramer, 1999). 

Det finns två inriktningar inom det området: Förtroende som ett rationellt val och förtroende 

som ett emotionellt val. Att se på förtroende som ett rationellt val är det mest vedertagna 

synsättet. Det betyder att varje individ gör ett medvetet val där fördelar och nackdelar räknas 

ut i förväg med utgångspunkt i den specifika individens värderingar. Det viktigaste är att 

individen som ska göra valet upplever att den kan lita på att den andra parten uppfyller sina 
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förpliktelser. Det borde därmed vara i den som fått förtroendets intresse att leva upp till 

förväntningarna.  

Relationsmodellen som Kramer (1999) menar har skapats för att visa hur en individ fungerar i 

en valsituation gällande förtroende lägger vikt vid hur sociala och emotionella förhållanden 

påverkar valet. Det emotionella valet visar att det inte bara går att fokusera på att det existerar 

en risk i att ge ett förtroende utan det måste även sättas i ett sammanhang där sociala 

värderingar tas i beaktande och samhället ses som en helhet med sina värderingar och 

kulturella normer. Hur förtroende artar sig kommer främst av de sociala aspekterna där vissa 

aktörer på en marknad väljer att agera utifrån sina egna behov och motiv. 

Det är vid uppbyggandet av förtroende betydelsefullt att det tidigare inte skett incidenter som 

gjort att förtroendet skadats (Kramer, 1999). En individ är mer benägen att lita på ett företag 

som historiskt har visat sig tillförlitligt. Det kan både röra sig om relationen till den enskilda 

individen eller hur förhållandet mellan företaget och samhället har sett ut. Det har visat sig att 

ett förtroende byggs upp snabbare om det finns en effektiv kontakt och relation mellan 

parterna än om kontakten sker mer sporadiskt varpå den urholkas och till slut försvinner. Ett 

sätt att öka förtroendet är att försöka möta de individer som företaget vill skapa förtroende hos 

genom att göra bemötanden och information personlig till dem. Det kan dock många gånger 

vara svårt att få fram den typen av personlig information samt att det är svårt att upprätthålla 

ett personligt förhållande.  

Rationellt och emotionellt förtroende förklarar delvis hur förtroende fungerar men det finns 

flera andra aspekter som bör tas i beaktande som gör att en tydligare bild kan skapas. 

2.2.2 Kategoribaserat och rollbaserat förtroende 
Kramer (1999) anser att förtroende i vissa fall ses som kategoribaserat där individer inom en 

grupp bedöms utifrån hur andra individer inom den gruppen beter sig. Finns det tillit för 

exempelvis ett företag inom en bransch brukar det oftast skapas ett förtroende för andra 

företag inom samma bransch. När det finns ett förtroende för företaget upplevs alla som 

arbetar inom det även de som trovärdiga tills motsatsen bevisats. Det gäller också åt motsatt 

håll där individer som inte anses trovärdiga smittar av sig på andra som därmed drabbas även 

om de inte gjort något som borde ha påverkat förtroendet negativt.  

Ett sätt att förstå hur förtroende inom organisationer skapas har gjorts genom studier som 

visar att det finns ett rollbaserat förtroende (Kramer, 1999). En stor del av förtroendet som 
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finns skapas därmed genom att en person besitter en viss roll inom företaget, den givna rollen 

ger en upplevd bild av personens kunskap och motiv. Den bilden skapas genom värderingar 

och uppfattningar som finns i samhället gällande vad en person i en viss bestämd roll bör 

klara av att göra. Bestämda roller gör också att osäkerheten minskar. Viktigt är dock att vara 

medveten om att rollbaserat förtroende är ganska svagt om det inte uppfylls och kan få 

allvarliga konsekvenser för företaget, speciellt i krissituationer.  

Det finns flera sätt att se på förtroende och det kan byggas upp på flera sätt. Av den 

anledningen presenteras ytterligare en sorts förtroende. 

2.2.3 Regelbaserat förtroende 
Regelbaserat förtroende skapas genom att det finns en övertygelse om att de regler som finns 

ser till att eliminera större delen av den risk som finns i förhållandet (Kramer, 1999). Reglerna 

finns både inom organisationen och i det omgivande samhället och de ska se till att inga 

handlingar sker som är skadliga för den som litar på organisationen eller för samhället i stort. 

Om det finns regler kommer de flesta arbeta för att följa dem, vilket skapar en trygghet. Det är 

av intresse för alla parter att försöka bygga upp ett förtroende som baseras på annat än enbart 

regler. Gillespie och Dietz (2009) diskuterar även hur de styrande strukturerna i samhället 

skapar ett visst mått av förtroende inom organisationen, där det upplevs att så länge det finns 

yttre kontroller så kan det inte ske otillåtna aktiviteter inom företaget. Dock har regler och 

lagar inte alltid hjälpt men de skapar ändå en grund för förtroende när vissa risker anses 

eliminerade. Kramer (1999) hävdar att då det finns möjlighet för individerna att lämna 

organisationen ifall förtroendet missbrukas blir det ännu viktigare att bygga upp ett förtroende 

som bygger på mer än bara regler. Ett sätt att öka förtroendet inom organisationen är att skapa 

en öppen atmosfär där de anställda känner att de har förtroende av ledningen. Känner de 

anställda att de får förtroende skapar det i sin tur förtroende hos dem till att lita på ledningen 

och varandra. Rousseau et al (1998) ser kontrakt som ett sätt att undvika risker, dock medför 

det att förtroende inte värderas speciellt högt. Omfattande kontrakt kan ändå vara bra i 

situationer där det på grund av tidigare erfarenheter inte finns förtroende mellan de inblandade 

och när det handlar om stora risker. 

Det regelbaserade förtroendet kommer främst till användning då förtroendet minskar. Därför 

kompletteras den teorin av teorier som tar upp minskat förtroende. Det minskade förtroendet 

är givande att beakta med tanke på vad som hänt på bankmarknaden.   
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2.2.4 Minskat förtroende 
Enligt Gillespie och Dietz (2009) måste ett misslyckande inom ett företag vara allvarligt för 

att företaget ska drabbas av sviktande förtroende. Företaget måste ha misslyckats med något 

som är ett av dess mål med att verka eller ha brutit mot en etisk regel som anses vara viktig av 

samhället. Misslyckandet behöver inte vara uppkommet i företaget i sig utan kan uppstå på 

grund av yttre omständigheter. Det spelar dock ingen roll var problemet uppstår utan det kan 

likväl drabba företaget och det förtroende som finns mellan de anställda och arbetsgivaren.  

En av de främsta orsakerna till att det inte finns förtroende är enligt Kramer (1999) att det 

finns misstankar om att den som fått förtroendet kommer att agera för att skada den som gett 

förtroendet. Någon kan misstänkas fara med osanning eller verka opålitlig och därmed 

uppfattas han eller hon ha dolda motiv. Allvarligast blir förtroendeförlusten bland individer 

som tidigare haft ett stort förtroende för en institution eller en individ. Det har även visat sig 

att ju mer negativt media framställer en organisation eller individ desto större blir misstron 

och oroligheterna från samhället. 

Att förtroendet minskat skulle inte ha varit aktuellt om det från början inte fanns förtroende 

överhuvudtaget. Därför sker det nedan en genomgång i hur förtroende skapas, både hos 

kunder och anställda.  

2.3 Hur förtroende skapas 

2.3.1 Hur förtroende skapas hos kunderna 
Enligt Kotler (2001) finns det två typer av kanaler för att skapa förtroende hos kunderna. Dels 

de personliga kommunikationskanalerna där kommunikationen sker direkt mellan parterna. 

När det sker direktkommunikation på det personliga planet är det lättare för kunden att 

uttrycka sina önskemål och få sin röst hörd vilket ökar förtroendet. Sedan finns de icke-

personliga kommunikationskanalerna där det förs en monolog från företaget utan möjlighet 

för kunden att tillföra eller fråga om något. Den här typen av kommunikationskanal innefattar 

material som skickas ut genom tidningar, elektroniska medier och etermedier. Det mest 

effektiva sättet att skapa förtroende mellan kunderna och företaget är att försöka möta kunden 

personligen, vilket sker genom de direkta kommunikationskanalerna. Det belyses även av 

Green (2006) som nämner att större fokusering på kunden ofta leder till ökat företroende från 

hans eller hennes sida. Det leder i de flesta fall till att säljaren får tag i mer information om 

kunden och därmed kan bemöta honom eller henne på ett sätt som gör att förtroendet ökar och 

bibehålls. 
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En källa till förtroende är den information som kommer från tredjepartsgrupper som 

förmedlar information från organisationer (Kramer, 1999). Det som måste tas i beaktande är 

att en tredje part inte har intresse av att förmedla hela bilden av en händelse och förmedlingen 

blir därför inte total och ibland även förvrängd. Även Rousseau et al (1998) är av den 

meningen att det kan vara givande när en tredje part förmedlar förtroendeskapande 

egenskaper om den aktuella organisationen. De företag som har visat sig vara trovärdiga vid 

ett tillfälle blir ofta betrodda att sköta en uppgift igen, vilket skapar positiva förväntningar. 

Vad som inte får förbises är att individer som har en tydlig och bestämd bild över hur 

trovärdig en part uppfattas starkare håller fast vid den bilden (Kramer, 1999). Det är inte bara 

individer som står utanför företaget som intresserar sig för vad som händer utan även de 

anställda ser det som betydelsefullt. 

För att kunderna ska känna förtroende för ett företag krävs det att de anställda på företaget 

kan visa en bild utåt som är förtroendeingivande. Det är i stort sett omöjligt om de anställda 

själva inte känner förtroende för sin arbetsgivare och därför det är intressant att se hur 

förtroende skapas hos de anställda. 

2.3.2 Hur förtroende skapas inom ett företag 
Gillespie och Mann (2004) är av den åsikten att det är hos ledningen på företaget som 

ursprunget till förtroende uppkommer. Utan förtroende går det inte att driva ett företag. Det 

måste finnas förtroende för ledningen för att arbetet inom ett företag ska fungera 

tillfredsställande. Gillespie och Dietz (2009) utgår ifrån ett antagande som ligger till grund för 

relationen mellan en anställd och en arbetsgivare. Det antagandet är att det finns ett förtroende 

hos den anställde som utgår från att arbetsgivaren går att lita på. Det antagandet tas för givet 

ända tills det finns bevis som tyder på annat. Frågan Gillespie och Dietz (2009) ställer sig är 

vad som händer när arbetsgivaren har gjort något som gör att han eller hon inte längre har den 

anställdes förtroende. Det är ett misslyckande som drabbar hela organisationen och kan bero 

på olika faktorer så som exempelvis bokföringsbrott, bedräglighet eller inkompetens. 

Anställda reagerar olika på händelser av den här typen men de flesta finner situationen 

påfrestande då de lagt ner tid, rykte och karriär i den drabbade och nu misstrodda 

verksamheten. Det kan i sin tur leda till att de anställda inte längre har förtroende för företaget 

som han eller hon arbetar inom och företaget kan därför inte fungera på ett normalt sätt. I 

vissa fall är det så illa att den anställde vill sabotera för verksamheten som har svikit 

förtroendet.  
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Det är viktigt att företaget inser att det inte räcker att fokusera på den rent affärsmässiga biten 

av företagslivet (de Geus, 1997). Många företag är beroende av de anställda och det de tillför i 

företaget och för att skapa längre livslängd för organisationerna krävs det att ledningen ser de 

anställda och tar till vara den resurs som de erbjuder, inte bara i form av ren arbetskraft utan 

även deras kunskap och engagemang. Ett företag som klarar sig bra har oftast anställda som är 

hängivna till den egna organisationen och känner delaktighet med företaget (Chung, 1987). 

När en anställd känner sig uppskattad och delaktig är det lättare att han eller hon 

kommunicerar ett budskap som är positivt mot kunderna och sina medarbetare.  

de Geus (1997) talar om betydelsen att alla ska känna sig delaktiga i företaget, vikten av en 

gemensam identitet. För att ett företag ska kunna växa och frodas krävs att ledningen ser till 

personalen i verksamheten och ger dem stöd och utrymme att utvecklas. En hälsosam 

organisation kräver att de anställda får utrymme för att skapa idéer och känna att de inte är 

helt styrda av ledningen. Enligt Chung (1987) går det inte att förbise vikten av att de anställda 

ska känna sig nöjda och engagerade och det är ledningens uppgift att se till att det finns en bas 

för dem att bli det. Känner sig de anställda delaktiga och vet att företagets bästa även gynnar 

dem i slutändan kan det vara tillräcklig motivation om de vet att de får uppskattning för ett väl 

utfört jobb. Anställda som är missnöjda och inte litar på att företaget vill dem väl ser oftast 

inte till vad som är det bästa för företaget och börjar istället försöka uppfylla sina egna behov, 

vilket får negativa effekter.  

Genom att minska på kontrollen skapas möjligheter för nya idéer och tankar att spridas (de 

Geus, 1997). Det skapar diversitet och en positiv bild av förhållandet som existerar mellan 

ledning och anställda. Då förhållandet ser ut på det här sättet gynnas kommunikationen 

mellan de olika nivåerna inom företaget. Hopp et al (2009) menar också att det är viktigt att 

det finns ett engagemang i arbetet, speciellt om det rör sig om självständiga yrken. Det är inte 

uppgifter som sker på rutin utan det finns i de flesta fall en individuell del som gör att det 

krävs mer av den anställde. Kravet på kreativitet och att situationer ska kunna bedömas utifrån 

de uppgifter som presenteras är givet i en sådan verksamhet. Det är också viktigt att det finns 

förtroende mellan de anställda för att samarbete och funktioner inom företaget ska fungera till 

belåtenhet.  

Ledningen utgör en viktig del i arbetet för att skapa förtroende hos de anställda (Gillespie och 

Dietz, 2009). Det spelar ingen roll hur ledningen uttrycker sig om att företaget är pålitligt om 

de agerar på ett sätt som motsäger det. Det leder till att de anställda inte har förtroende för 
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företaget och kommer att agera därefter. De mål som sätts upp, såväl långsiktiga som 

kortsiktiga, tjänar som en del för de anställda att tolka sin arbetsgivares sanna värderingar och 

krav. Det har visat sig att anställda som kan ta en aktiv del i det som sker i företaget känner 

större förtroende för sin arbetsgivare. Det gäller också om företaget aktivt visar att de är 

intresserade av sina anställdas välfärd och engagemang på arbetsplatsen.  

Betydelsen av mål nämns av Byars et al (1996) som talar om att företag ofta har långsiktiga 

och kortsiktiga mål. De här målen finns till för att skapa en medvetenhet och förståelse för 

vad företaget vill att de anställda ska uppnå med sitt arbete. Att sätta upp mål minskar 

osäkerheten gällande företagets avsikter och finns som en vägledning för de anställda. Det 

krävs långsiktiga mål för att skapa en överblick över vad företaget vill åstadkomma men det 

krävs också kortsiktiga mål som ger en mer detaljerad och klar bild över vad som ska 

åstadkommas för stunden.  

Då förtroende inte varar för evigt utan ständigt måste arbetas med för att fungera 

tillfredsställande blir det aktuellt att se hur en förtroendeförlust kan åtgärdas.  

2.4 Reparera en förtroendeförlust 
Förtroende är något som företag inte kan vara utan och det har på senare tid blivit allt 

viktigare att fokusera på hur förtroende kan återuppbyggas efter att det har skadats. Det finns 

olika sätt att reparera förtroendeförluster som inträffat men det mesta hänger på hur företaget 

reagerar och behandlar det uppkomna problemet (Gillespie och Dietz, 2009). Det har visat sig 

att företag som förlorat förtroendet från kunder och anställda och därefter inte svarat väl för 

sina handlingar tappar det lilla förtroende som finns kvar. Det beror på att de oftast agerar 

alldeles försent och då i första hand försöker reparera den externa skadan snarare än den 

interna.  

Efter att ett förtroende brutits genomgår människor en kognitiv omvärdering av förhållandet 

där de oftast ser det negativa istället för det positiva (Gillespie och Dietz, 2009). Under den 

perioden är de flesta mer benägna att minimera sina risker och är extra vaksamma mot förslag 

som kan leda till ytterligare skada för dem själva. Det skapas en bild av vilka motiv och 

kompetenser företaget besitter och vad det egentligen har för avsikter, vilket medför att det är 

extra svårt att återskapa förtroendet. Det första som bör göras när ett förtroende ska repareras 

är följaktligen att överkomma de negativa bilderna av företaget och införa positiva 

förväntningar om företagets agerande i framtiden. Ett företag som upprepade gånger bryter ett 

förtroende får allt svårare att reparera det och det är troligare att det kommer ske en 
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upprepning av problemet om företaget inte agerar för att finna en lösning på 

ursprungsproblemet.  

Gillespie och Dietz (2009) betonar att steg ett i processen för att återfå ett förlorat förtroende 

är att svara direkt på vad som hänt. Det måste initialt ske en kommunikation mellan 

representanter för företaget, anställda samt berörda intressenter. Svaret på det som hänt måste 

komma i rätt tid och dessutom vara väl genomtänkt och trovärdigt. Företaget måste nu bli mer 

noggrant och tydligt visa vad som sker i organisationen för att ta tag i och behandla de 

problem som uppstått. Ledningen måste visa på att det uppstått ett problem i deras initiala 

kommunikation och det är då viktigt att de uppvisar ånger över vad som inträffat. Ledningen 

bör visa de anställda att det kommer ske en ändring som gör att de kan fortsätta lita på 

företaget. Att istället välja att hålla tyst om problemet visar på att företaget inte bryr sig om 

vad som hänt i någon större utsträckning och saknar rätt kompetens för att reda ut problemet. 

Enligt Kramer (1999) ökar förtroendet på liknande sätt för dem som visar öppenhet, lojalitet, 

konsistens i sitt handlande, kompetens och en enad front inom företagets ledning. 

2.4.1 Reparera en förtroendeförlust hos de anställda 
För att reparera ett brutet förtroende bland de anställda belyser Gillespie och Dietz (2009) 

vikten av att uppmärksamma att det uppstått ett problem och att företaget erkänner sin skuld i 

det hela. Därefter bör det undersökas vad som fick problemet att uppstå för att företaget ska 

kunna komma tillrätta med problemet. Företaget måste också erkänna att vad de gjorde var en 

handling som var skadlig för företaget och ställa sig till svars för konsekvenserna av sitt 

handlande. Oftast svarar ett företag verbalt på brister i förtroende. Det har dock gjorts studier 

som visar att botgöring, straff och nya regler fungerar bättre för att återuppbygga tilliten hos 

anställda och kunder. Att företaget som begått misstaget själva inför kontrollsystem och 

sanktioner är ett av de mer effektiva sätten för att snabbt återuppbygga ett förlorat förtroende. 

Att återuppbygga förtroendet går långsammare om det är externa myndigheter som genomför 

åtgärder. Kommunikation både med anställda och allmänheten när förtroende försöker 

återskapas är viktigt. I vissa fall kan det även bli aktuellt att be om ursäkt för den skada som 

skett och i möjligaste mån försöka reparera den. För att återuppbygga ett skadat förtroende 

måste alla delar av företaget vara delaktiga.  

För att förstå hur ett brutet förtroende kan repareras måste företaget ta reda på vad som gör att 

de anställda upplever företaget som opålitligt och vad som orsakar att det går dåligt för 

företaget (Gillespie och Dietz, 2009). Företagets rykte om att vara trovärdigt uppstår genom 
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interaktioner mellan externa och interna faktorer på olika plan. Av de handlingar som 

företaget upprepar formas mönster gällande hur beteende och tänkande inom organisationen 

bör gå tillväga. Det är utifrån dessa mönster som de anställda dömer sin arbetsgivare. Även 

om företaget i sig inte är förtroendeskapande kan de anställda inom organisationen vara det. 

När det sker en minskning i det förtroende som finns reagerar kunder och anställda olika på 

det som händer. Hirschmans (2008) teori kring sorti och protest visar vad som kan hända vid 

en förtroendeförlust. 

2.5 Sorti eller protest 
Individer i ett företag, i politiska partier eller inom organisationer av olika slag ställs vid vissa 

situationer inför ett val (Hirschman, 2008). Det kan vara en mindre situation eller en situation 

vars utgång är av stor betydelse för individen. Valet individen ställs inför är att ”lojalt 

acceptera, att säga ifrån och försöka påverka eller att ta konsekvenserna av en oacceptabel 

och ohållbar situation och dra sig ur”.  

Hirschman (2008) menar att företag blir delgivna fel och brister kring kvaliteten på sina 

produkter eller tjänster genom två olika alternativ: Sorti eller protest. Sorti sker när kunden 

inte längre köper företagets produkter medan protest är när kunderna på något sätt talar om att 

de inte är nöjda med företaget. 

När en kvalitetsförsämring av en produkt eller en tjänst sker minskar företagets intäkter då 

kunder slutar köpa produkten och istället övergår till att köpa en konkurrents produkt, det vill 

säga det sker sorti (Hirschman, 2008). Om det ska vara möjligt för ett företag att hämta sig 

från den sorti som inträffar behövs det dels aktiva kunder men även kunder som är likgiltiga 

eller lojala. Genom de aktiva kunderna får företaget information om vad som brister och det 

gör det möjligt att göra de ändringar som behövs. De likgiltiga eller lojala kundernas funktion 

är att de fortsätter köpa den försämrade produkten under tiden försök till förbättring sker och 

på så sätt ser de till att företaget inte går i konkurs. 

Att ett företag lyckas få nya kunder att köpa av dem trots att kvaliteten på deras produkter 

eller tjänster försämrats kan tyckas vara en aning underligt. Hirschman (2008) är av den 

meningen att det skulle kunna bero på att en försämring skett hos alla företag i en viss bransch 

samtidigt.  

När det blir allt svårare att göra sorti ökar betydelsen av protest (Hirschman, 2008). I de 

situationer där sorti inte är möjligt är protest det enda alternativ en individ har för att göra 
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företag medvetna om deras brister. Av den anledningen ses därför protest som en restpost vid 

sorti. Det är dock inte hela sanningen. Protest kan även ses som ett alternativ till sorti. Har 

kunderna den uppfattningen att en protest leder till något positivt för dem kan de välja att 

vänta med att göra sorti och istället protestera.        

I de fall där tillströmning av nya kunder ständigt sker anser Hirschman (2008) att sorti inte är 

något bra sätt för att påverka villkor då de företag eller den organisation individen väljer att 

lämna inte drabbas nämnvärt om några kunder lämnar dem. När det hela tiden tillkommer nya 

kunder blir det även svårt att protestera eftersom ledningen för företaget inte gärna lyssnar på 

och gör någon förändring då det inte finns någon egentlig anledning, företaget har ju kunder 

som köper av dem ändå.   

Om det är lätt att lämna ett företag eller en organisation genom sorti blir det svårare att få till 

en protest. Det beror på att de kunder som är mest aktiva och som skulle kunna protestera och 

få till en förändring även är de som kräver mest vad gäller kvalitet (Hirschman, 2008). Det är 

de kunderna som först gör sorti när deras kvalitetskrav inte uppfylls. Om det däremot inte är 

möjligt att göra sorti, exempelvis på grund av att det inte finns något alternativ till det som 

lämnas, minskar möjligheterna till både sorti och protest. Hirschman (2008) är av den 

meningen att alternativet protest fungerar bättre om det är möjligt för en individ att hota med 

sorti, dock måste hotet ses som trovärdigt för att en protest ska ske effektivt. 

För att bättre kunna förstå varför sorti och protest kan existera tillsammans anger Hirschman 

(2008) lojalitet som en förklaring. Författaren är av den åsikten att ju större lojalitet en individ 

känner för ett företag eller en organisation desto större är sannolikheten att individen ska 

protestera. Lojalitet minskar även sannolikheten för att sorti sker. Det är lojalitet som ligger 

bakom att kunder med mycket inflytande inte gör sorti direkt utan att de försöker få till en 

förbättring ”inifrån” när en kvalitetsförsämring ägt rum. 

För att förhindra sorti eller minska protesterna kan det vara lämpligt för företag att vidta 

åtgärder. Ett sätt är att utveckla en givande kommunikation, både internt och externt.  

2.6 Kommunikation och information 
Vikten av kommunikation har ökat då världen har blivit allt mer föränderlig (Kotter, 1996). 

För att ett företag ska kunna överleva på dagens marknad krävs det att det finns en fungerande 

kommunikation både internt och externt. 
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Kommunikation är en viktig del av företagslivet och de anställda finner det lättare att tolka 

och förstå budskap som förmedlas på ett bra sätt (Chung, 1987). Det bästa sättet att framföra 

något är att göra det ansikte mot ansikte eftersom det minskar utrymmet för misstolkningar. 

Genom att ledningen förmedlar sitt budskap tydligt blir det lättare för de anställda att förstå 

vad som förväntas av dem, vilket ökar den säkerhet och trygghet som finns hos de anställda.  

Kramer (1999) belyser att det är mycket lättare att rasera ett förtroende än att bygga upp det. 

Källor som sprider negativ information uppfattas många gånger som mer trovärdiga än de 

som sprider positiv information, det behöver därmed inte betyda att sanningshalten är högre i 

den negativa informationen. Medier är mer uppmärksamma på negativ information och är mer 

intresserade av att framföra den än positiv sådan. Individer som befinner sig i en utsatt 

position är mer benägna att tro på personer som anses besitta mer information inom det 

aktuella området än de själva har.  

Konsultföretaget Regester Larkin (1997) betonar vikten av att hålla en kontakt med media 

som kan publicera den information som finns tillgänglig gällande förändringar eller 

uppkomna situationer inom företaget som inte bör hemlighållas. Det är extra viktigt under en 

kris. Det går inte att vänta med mediekontakt tills skadan redan har skett och spekulationerna 

startat, utan de måste bemötas snarast möjligt. Framfarten av en kris eller risk ökar drastiskt 

genom att medierna blåser upp dem och därmed ökar behovet av ett kvickt bemötande. Allt är 

inte möjligt att förmedla och allt bör företaget inte heller förmedla men det är inte rätt att 

täppa till kontakten och hålla tyst. Det gäller att då och då studera utvecklingen av situationen 

och anpassa kontakten med media efter den för att inte lämna allmänheten i mörkret.    

Green (2006) uppmärksammar betydelsen av ett informationsflöde inom företaget och att 

information inte bör underskattas. Bland det värsta och mest effektiva som kan göras för att 

rasera ett förtroende är att undanhålla information. Information måste tillkännages och 

meddelas. När det sker en öppen kommunikation om vad som pågår skapas det större 

möjligheter att bibehålla förtroende än om information hålls undan från kunder och i vissa fall 

även anställda. 

Den information som förs fram och anses vara viktig måste synliggöras för att inte bara 

försvinna i övriga informationsflöden som sker inom ett företag (Kotter, 1996). Bland det 

viktigaste för att lyckas med informationsflödet är enkelhet, flera kommunikationskanaler, att 

ledningen inom företaget föregår med gott exempel samt att det skapas en 

tvåvägskommunikation. Även Chung (1987) är av den meningen att för att ett 
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informationsutbyte ska bli effektivt krävs det att den som kommunicerar budskapet är tydlig 

och väl medveten om vad han eller hon faktiskt vill säga.  

Kommunikationen i en organisation påverkar prestationer och tilliten den anställda känner 

mot ledning och arbetskamrater (Hopp et al, 1999). Kommunikationen sker på olika sätt, både 

formellt och informellt. Kommunikationen är en viktig del i arbetet för att skapa engagerade 

medarbetare och därmed öka lojaliteten. I arbeten som är självständiga är det viktigt att det 

finns ett aktivt informationsflöde. När arbetsuppgifterna i stor utsträckning sker enskilt eller i 

team måste den information som finns på andra nivåer eller hos andra grupper inom företaget 

föras vidare och göras synlig och åtkomlig för alla. Det har visat sig att ett ökat förtroende 

underlättar informationsspridningen och skapar ett mer effektivt arbetsklimat. 

Att kunna kommunicera information effektivt är lättare under för företag normala 

förhållanden, blandas det däremot in ett riskelement blir det svårare. Eftersom studien 

innefattar den risk som krisen skapade blir det aktuellt att tillföra hur information förmedlas 

under riskförhållanden. 

2.7 Risk 
Osäkerheten som skapas i och med risker styrs i hög grad av massmedia som skrämmer upp 

allmänheten (Breck, 2002). Det är därmed den rädsla och osäkerhet som allmänheten känner 

som ska ligga till grund för hur trygghet bör skapas på marknaden och den tryggheten kan inte 

skapas utan förtroende för företaget. Beck (2001) hävdar att den utveckling som skett i 

samhället med ny teknik och massproduktion har gjort att riskerna på marknaden har ökat, 

vilket även gjort att behovet av förtroende har växt. 

Enligt Renn och Levine (1991) finns det tre behov som måste tillgodoses vid 

riskkommunikation: Att det ges tillräckligt med information för att individen ska kunna fatta 

egna beslut, behovet av att bygga upp eller återbygga förtroenden samt även skapa en dialog 

och försöka nå samstämmighet. Det krävs kunskap om hur en sådan situation bör hanteras för 

att det ska fungera tillfredställande. Det går inte att ha en envägskommunikation utan 

allmänheten måste få komma till tals och få sina funderingar besvarade. Det är dock få företag 

som på ett bra sätt kan hantera situationer som är besvärliga. De arbetar istället efter devisen 

fatta ett beslut, tillkännage beslutet och sedan försvara beslutet.  
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Vare sig det går bra eller mindre bra att kommunicera under riskförhållanden kan den 

situation som ledde fram till risken behöva hanteras. Hanteringen kan ske på olika sätt men 

det vanligaste är genom förändring. 

2.8 Förändring 
Förtroende är positivt kopplat till ständigt förbättringsarbete där de anställda kan identifiera 

sig med och är engagerade i företaget (Lee, 2004). Företag kan bli väldigt beroende av sina 

anställda och det är då viktigt att de på egen hand kan se företagets bästa och agera därefter. 

Hur det går för ett företag som är beroende av sina anställda beror till stor del på de anställda 

och deras prestationer. De som känner en samhörighet och tillit till företaget är mer benägna 

att inte tappa fattningen och därför hjälpa till under en förändring inom företaget eller en kris 

som företaget drabbats av (Lee, 2004).  

Större förändringar som sker inom en organisation sker oftast långsamt och är väl 

genomtänkta och planerade. De symboliseras även av att en väldigt liten del av de anställda 

inom organisationen är delaktiga i förändringsarbetet (Klein, 1996). Det skapar ofta osäkerhet 

bland övrig personal gällande vad som faktiskt är på gång. Det betyder att en förändring som 

av någon anledning behöver ske fort i större utsträckning kräver engagemang och arbete från 

ledningen. Då en förändring börjar genomföras är det viktigt att personalen känner sig 

delaktig och förstår det budskap som ledningen vill förmedla. Enligt Klein (1996) kan det ske 

negativa konsekvenser om budskapet med förändringen missuppfattas. Det gäller inte bara 

missförstånd kring arbetsuppgifter utan även missnöje med arbetet i sig, vilket påverkar 

resultatet.  

Blake och Mouton (1968) menar att en fungerande kommunikation är en avgörande del av 

arbetet i ett företag och det är av extra stor betydelse när det sker en förändring inom 

organisationen. En god intern kommunikation är därmed en av de främsta aspekterna för att 

ett företag ska lyckas med vad det företar sig. Då de anställda inte förstår varför en förändring 

genomförs leder det många gånger till problem med ett sämre resultat som följd (Klein, 

1996). Det är av vikt för de anställda att förstå hur förändringarna påverkar dem och deras 

arbetsuppgifter. De meddelanden som ledningen skickar kan tolkas och upplevas annorlunda 

av personalen än vad som var ämnat. Klein (1996) påpekar att ledningen bör finnas tillgänglig 

för att besvara personalens frågor och se till att det ämnade budskapet når fram på ett 

tillfredställande vis. Det minskar avsevärt de negativa effekter som en förändring kan 

medföra. Kommunikation mellan ledningen och de anställda kan följaktligen inte underskattas 
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när det gäller ett lyckat förändringsarbete. Ju klarare syftet med förändringen presenteras 

desto tydligare når budskapet fram till de anställda. 

Att använda sig av flera kanaler för att nå ut med budskapet är mer effektivt än att bara nyttja 

en (Klein, 1996). De anställda har visat sig ha lättare att ta till sig budskap när de presenteras 

till dem ansikte mot ansikte. Det ökar förståelsen och gör att de involverade känner att de är 

delaktiga och medverkar i processen. 

För att visa hur de presenterade teorierna kommer användas i analysen har en analysmodell 

arbetats fram. Den framarbetade analysmodellen återkommer i analysen samt i slutsatsen. 

2.9 Analysmodell 
Förtroende är den här studiens centrala byggsten vilket grundar sig på det minskade 

förtroendet från kunderna inom de svenska storbankerna. En nedgång i förtroende hos 

kunderna kan även betyda att förtroendet inom banken har minskat genom att de anställda på 

banken inte tycker att ledningen agerat som den borde i vissa frågor och att det lett till att 

förtroendet minskat. De teorier som behandlar andra områden är på något sätt knutna till 

förtroende. Vissa delar kan vara nödvändiga för att bygga upp förtroende medan andra måste 

finnas för att förtroende ska kunna existera mellan olika parter.  

Inom ämnet förtroende talar Gillespie och Dietz (2009) om tre olika nivåer och Rousseau et al 

(1998) beskriver tre olika faser. Nivåerna och faserna har satts samman till en niofältsmodell, 

se figur 2, som kommer användas vid analysen av den insamlade empirin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figur 2 Analysmodell (Egen modell utarbetad från Gillespie och Dietz samt Rousseau et al) 
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Nivåerna och faserna behandlar förtroende på olika sätt. Faserna är lätta att skilja från 

varandra medan nivåerna skapar mer transparanta gränser och behöver samverka under flera 

av faserna. Faserna sker inte efter en tidslinje utan utvecklas och förändras i en ständigt 

pågående process som påverkas av de beslut och händelser som sker inom ett företag. För att 

bygga upp ett förtroende skadar det inte om alla nivåerna är inblandade då det fungerar 

stärkande. I fallet med förtroende som finns inom bankerna samt mellan bankerna och 

kunderna antas det redan finns ett etablerat förhållande. Det betyder dock inte att 

uppbyggandet av förtroende inte är aktuellt eftersom återuppbyggande är nödvändigt då en 

upplösning av olika anledningar kan ha påbörjats. 

Hela analysmodellen kräver att det finns en aktiv och fungerande kommunikation. Ingen av 

de olika nivåerna kan visas existera om de inte kommuniceras och kan de inte kommuniceras 

blir det inte möjligt att bygga upp eller bibehålla förtroende. Den kommunikation som finns 

internt påverkar prestationerna och tilliten hos de anställda för sin arbetsgivare och bidrar till 

att öka eller minska det förtroende som finns. Det gäller för bankerna att föra en tydlig 

kommunikation, både internt och externt. I vissa fall krävs det även att information 

kommuniceras snabbt för att förhindra upplösning av eller stabilisera förtroende, vilket 

ytterligare ökar kraven på tydlighet för att det inte ska ske missförstånd.  

2.9.1 Bygga upp förtroende 
Kompetenser och egenskaper är viktigt under uppbyggnaden och bibehållandet av förtroende 

eftersom det visar att företaget har kontroll över verksamheten. Skulle kunderna uppfatta att 

kompetensen minskat leder det ofta till att även förtroendet minskar. För att bygga upp 

förtroendet igen behöver företaget visa att det har de kunskaper och den vilja som krävs. 

Kategoribaserat förtroende och rollbaserat förtroende kommer från vilka kompetenser och 

egenskaper företaget upplevs besitta. Rådgivarna har genomgått en utbildning för att bli 

rådgivare och bör då inneha kunskaper kring hur kunden skulle kunna utforma sitt 

engagemang i banken på bästa sätt. En bankchef har en viss roll och antas därför besitta 

specifika egenskaper som kan vara förtroendeingivande, både för kunder och anställda. En 

kund som inte är nöjd med den kompetens och de egenskaper en rådgivare har kan antingen 

vara aktiv och byta rådgivare eller till och med bank men också vara likgiltig och inte göra 

något åt situationen. Kompetenserna och egenskaperna som visas i det kategoribaserade 

förtroendet och det rollbaserade förtroendet används för att bygga upp och bibehålla 

förtroende både från kunderna och från rådgivarna.  



 

 22  

När det gäller integritet behövs det hela tiden. Kunderna vill veta att banken kommer handla 

enligt de regler och normer som samhället skapat. Det förtroende som kan kopplas till 

integritet är därför till stor del regelbaserat. Det regelbaserade förtroendets nära koppling till 

nivån integritet gör det lättare att bygga ett förtroende som är på väg att upplösas eller har 

upplösts. Regler och normer som samhället skapat kan stabilisera förtroendeförlusten. Även 

om det behövs mycket mer för att etablera ett för alla parter gynnsamt förhållande kan det 

fungera under vissa perioder för att minimera skador i förtroendet.  

För att skapa förtroende inom ett företag bör de anställda få vara delaktiga och engageras i de 

beslut som tas. Att aktivt få delta gör att de anställda känner större förtroende. Något som 

också är betydelsefullt för förtroendet är stabilitet kring de mål företaget har, både på kort och 

lång sikt. Medvetenhet om företagets avsikter ökar förtroendet.  

2.9.2 Bibehålla förtroende 
Vilken bank kunden väljer kan vara ett rationellt val eller ett emotionellt val. Det rationella 

valet tar hänsyn till hos vilken bank kunden får bäst villkor medan det emotionella valet 

grundar sig på samhörighet med en banktjänsteman. Kunden kan ha gått till samma bank och 

samma rådgivare i 20 år och väljer att fortsätta med det då det inte finns någon anledning att 

byta. Det emotionella valet kan kopplas samman med välvilja och att det finns ett förtroende 

mellan parterna. Om kunden vet att rådgivaren vill honom eller henne väl trots att det sker en 

upplösning av förtroendet för banken i sig kan kunden därmed välja att inte göra sorti då 

förtroendet mellan kunden och rådgivaren fortfarande är bra. Det rationella valet däremot 

leder till att kunden lämnar banken när förtroendet upplöses. 

Nivåerna är inte bara viktiga för kunderna. Även de anställda använder dem för att utvärdera 

sin situation i företaget. Det är ledningen som lägger grunden för förtroendet och om de 

anställda anser att ledningen saknar någon av nivåerna leder det till en förändring i förtroendet 

hos de anställda. För att bibehålla ett förtroende måste det finnas välvilja och det kan bland 

annat skapas genom delaktighet i de förändringar som sker inom företaget. Om rådgivarna i 

banken bara till en liten del eller inte alls är delaktiga i det förändringsarbete som sker 

påverkar det förtroendet i och med att det skapas en osäkerhet i att inte veta vad som kommer 

hända. Rådgivarna behöver få vara med och påverka, det vill säga kunna protestera om det är 

något de inte är nöjda med, annars känner de inte välvillighet från sin arbetsgivare. 

Möjligheten till att vara med och påverka kan vara betydelsefull även för kunderna och då 

kanske inte enbart genom att göra protest då protester inte alltid leder till någon förändring.  



 

 23  

För att bibehålla förtroende för bankerna måste information förmedlas på ett tillfredsställande 

sätt så att kunder och anställda är medvetna om vad som försiggår. Fungerar inte 

informationsflödet tillräckligt bra kan kunder och anställda vända sig till en tredje part, 

exempelvis olika medier, för att få den information de söker. Medierna kan ibland förstora 

upp saker så att de uppfattas som mer positiva eller mer negativa än de är. Det är anledningen 

till att information borde komma från företaget då förtroendet annars riskerar att minska om 

det som rapporteras är negativt. 

Det ligger på arbetsgivaren att bibehålla det förtroende som vid anställning redan antas 

existera från den anställde. Det måste hela tiden bevisas att de aktuella företagen, i det här 

fallet bankerna, är kompetenta och välvilliga samt att det finns integritet. Ett förtroende ligger 

inte fast förankrat utan måste arbetas med. Ifall det sker något negativt inom företaget 

kommer det upplösas om det inte sker åtgärder. Även det förtroende som finns mellan de 

anställda är av vikt och samma kriterier används för att utvärdera det. Det skapas då ett 

engagemang som kommer till uttryck genom bättre arbete med kompetenser och egenskaper 

samt välvilja. 

2.9.3 Upplösning av förtroende 
Det är vid upplösningen av ett förtroende som sorti eller protest främst blir aktuellt, även om 

det kan ske vid andra tidpunkter av olika anledningar. Färre protester kan betyda att det är 

lättare att göra sorti men det kan även bero på att kunderna är likgiltiga. Sorti och protest är 

även något som de anställda på företaget kan utnyttja för att göra ledningen medveten om sin 

situation.  

Vid en upplösning av förtroende krävs det tidiga insatser för att skadan ska kunna repareras. 

Det måste skapas en lösning på det problem som uppstått och åtgärder bör vidtas för att 

minska den osäkerhet som utgör en risk för förhållandet. Då det skapas osäkerhet på 

marknaden ifrågasätts den välvilja som finns inom banken gentemot kunden men även den 

välvilja som rådgivarna känner från banken. Då det råder osäkerhet ifrågasätts även de 

egenskaper och kompetenser som finns inom bankerna. Risker förorsakar även att bankernas 

integritet ifrågasätts, något som skakar det mest basala förtroendet. Det regelbaserade 

förtroendet handlar inte om förtroende för själva företaget utan är ett förtroende för de regler 

och system som finns för att kontrollera det. Då det finns en risk på marknaden måste en 

dialog skapas för att lugna kunder och anställda, de måste få komma till tals med sina frågor 

och funderingar. När ett förtroende upplöses och företaget sedan vill bygga upp det igen 
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räcker det inte med att bara adressera problemet verbalt utan det måste ske en förändring som 

kunderna och de anställda kan se. Sker det påverkan externt som skapar en förändring till 

följd av det som hänt tar det längre tid för företaget att bygga upp förtroendet igen, vilket är 

en form regelbaserat förtroende. 

Välvilja, som är en av de tre nivåerna, är något som bör finnas hela tiden. Finns det ingen 

välvilja finns det ofta inte något förtroende då de samverkar. När förtroendet upplöses torde 

kunderna inte längre se en välvilja hos banken. Att banken inte längre uppfattas som välvillig 

kan vara en av orsakerna till att förtroendet försvinner men det kan lika gärna vara ett resultat 

av upplösningen. Välvilja skapas genom personliga relationer mellan kunden och rådgivarna. 

Relationerna behöver inte vara möten ansikte mot ansikte utan det kan exempelvis vara att 

kunden får information via e-post som är av intresse för honom eller henne. Känner kunden 

att rådgivaren arbetar för hans eller hennes bästa stärks förtroendet. Det är lättare att vara lojal 

mot ett företag som anses ha stort förtroende.   

Hela processen med att bygga upp, bibehålla och sedan drabbas av en upplösning av 

förtroende blir svårare att hålla igång ifall upplösningen har skett flera gånger. Det blir svårare 

att reparera ett skadat förtroende då det brutits upprepade gånger eftersom företagets 

trovärdighet eroderas.  

Möjligheten för en tredje part, som exempelvis media, att skapa stabilitet i samt att upplösa ett 

förtroende är känd. Bankerna har i flera fall påverkats av hur de framställts i media. I vissa 

fall har det skett till det bättre där fakta har kunnat hämtas av kunderna medan det andra 

gånger skapat en risk på marknaden där förtroendet har börjat upplösas. Rådgivarna kan i det 

fallet påverkas av kundernas negativa inställning och förhållandet med arbetsgivaren 

försämras därmed.  

Var i nivåerna ett problem uppstår spelar ingen roll när företaget drabbats av ett 

misslyckande, förtroendet börjar i vilket fall som helst att upplösas. För att återskapa det 

minskade förtroendet är personlig kommunikation betydelsefullt. När ett problem uppdagas är 

det viktigt att adressera det så snart som möjligt med alla fakta som finns, både bland kunder 

och anställda. Det gäller att återskapa tron på företaget och vända problemet till en positiv 

förändring. Att hålla tyst är ingen bra taktik. Förtroendet ökar om företaget visar öppenhet, 

lojalitet, konsistens i handlandet, kompetens och en enad front inom ledningen. 
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3 Metod 

 det här kapitlet sker en beskrivning av de metoder som valts för att utforma studien och 

hur data samlats in. Först sker en presentation av kvalitativ metod varpå intervjufrågorna 

motiveras. Därefter sker en redogörelse över hur datainsamlingen gått till och som avslutning 

tas metodkritik samt källkritik upp. 

3.1 Kvalitativ metod  
Då intresset i studien har varit att studera situationen utifrån rådgivarnas perspektiv valdes 

kvalitativ metod som undersökningsmetod. Anledningen till att denna valdes är för att kunna 

göra en jämförelse mellan hur rådgivare på olika banker arbetar med 

förtroendeproblematiken. För att kunna besvara studiens syfte ställdes frågor av typen Hur? 

De svar som erhålls vid den här typen av frågor är svåra att sätta numeriska värden på för den 

svarande och de oklarheter och den grad av komplexitet som skapas går inte att uttrycka med 

beräkningar. Det är ytterligare en av anledningarna till att den kvalitativa metoden valdes. 

Den här typen av frågor leder även ofta till ett mer utvecklat svar från den svarande där det 

finns möjlighet att öka förståelsen för vad respondenten avser då han eller hon kan förklara 

sig. En bild av rådgivarnas syn på saken presenteras därför med intervjuer där rådgivarnas 

personliga tankar och upplevelser speglas. Tolkning får en stor roll i studien och 

tolkningsarbete är i sig kvalitativt (Ödman, 2007).  

3.1.1 Intervju som undersökningsform 
För att fånga upp den kunskap och erfarenhet som de anställda på kontoren sitter inne med 

valdes intervju som undersökningsform. Intervjuer är enligt Denscombe (2009) lämpligt då en 

djupare förståelse ska skapas inom ett område och när forskaren är intresserad av att studera 

olika individers åsikter och uppfattningar. Genom att intervjua de bankanställda erhålls 

förståelse för hur arbetet med att skapa förtroende ser ut inom banken i kontakten med 

kunderna. Uppsatsen utgår från att rådgivarna på banken har ett större förtroende från 

kunderna än banken som institution, vilket tyder på att de gör något rätt. Att fråga dem om 

kunderna och deras reaktioner på de sprickor som visat sig inom banken i och med krisen kan 

därför anses lämpligt då de möter kunderna och får ta del av deras åsikter på en daglig basis. 

Det är även genom de anställda på banken problemet gällande hur de kommunicerar med 

kunderna och hur ledningen kommunicerar kan kommas åt. De bankanställda borde vara 

medvetna om vad ledningen säger och gör samt hur det eventuellt skiljer sig från hur de själva 

arbetar. Det är även hos de anställda det möjligen går att få svar på frågan hur 

I 
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kommunikationen fungerar mellan dem och ledningen. Försöker ledningen på banken ta 

tillvara den kunskap som de anställda besitter angående kunderna? Det är en fråga som enbart 

de anställda kan besvara på ett rimligt vis då det är deras uppfattning som räknas. 

3.1.2 Intervjufrågorna och deras koppling till referensramen 
För att samla in empiriskt material till studien genomfördes intervjuer. Intervjufrågorna har 

skapats med hjälp av teorierna. Följande är en redogörelse över de ställda frågorna och på 

vilket sätt de är kopplade till teorin samt den framarbetade analysmodellen. 

Hur upplever Du att förtroendet från kunderna är idag? Har förtroendet ändrats till 

följd av exempelvis krisen? 

Frågan som behandlar om förtroendet bland kunderna har ändrats till följd av krisen kommer 

från Kramer (1999) som förklarar att tillit kommer ur ett psykologiskt tillstånd. Har 

förtroendet av någon anledning rubbats? Gillespie och Dietz (2009) är av den meningen att 

det måste ha skett något allvarligt för att förtroendet ska svikta. Därför är det intressant att se 

om rådgivarna på banken har märkt av en förändring i förtroendet.  

Hur arbetar banken för att skapa förtroende hos kunderna? 

Den andra frågan behandlar hur rådgivarna på banken arbetar för att skapa förtroende. Green 

(2006) visar på hur viktigt det kan vara att skapa en personlig kontakt till kunden och hålla 

kontakten på olika sätt. Arbetar rådgivarna på det här sättet eller använder de andra vägar för 

att nå kunden?  

Känner Du som rådgivare att kunderna har förtroende för Dig som person? Om 

inte, varför? 

Förtroende för en särskild person finns nämnt hos Gillespie och Dietz (2009) där kompetenser 

och egenskaper hos de enskilda individerna skapar förtroende för företaget. Kramer (1999) 

betonar även det kategoribaserade förtroendet och rollbaserade förtroendet. Kanske är 

bankens rådgivare som grupp eller i sin roll på banken sedda som personer som besitter 

egenskaper som skapar tillit?  

Märker Du att kunderna har förtroende för rådgivarna på banken fast att de kanske 

inte har förtroende för banken i sig? 

Det kan vara så att det inte finns förtroende för banken som institution, Gillespie och Dietz 

(2009) talar om integritet för att det ska finnas förtroende. Kanske finns det välvilja och 

kompetens hos de anställda inom banken men att banken i sig har misslyckats med 
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integriteten där den inte följer de normer och regler som finns. Tror inte kunden att banken 

kommer hantera hans eller hennes pengar väl kommer kunden inte att ge sitt förtroende till 

banken. Hirschman (2008) diskuterar kring begreppet sorti. Det är intressant att undersöka om 

missnöje med banken lett till att sorti skett bland kunderna genom att de sökt sig till en annan 

bank. 

Har Du förtroende för Din arbetsgivare? Om inte, vad skulle Du vilja blev bättre? 

Frågan om förtroende för arbetsgivaren kan vara känslig men är ändå viktig. Gillespie och 

Dietz (2009) menar att om företaget misslyckas allvarligt med något kan förtroendet svikta, 

inte enbart hos kunderna utan även hos de anställda. Att kunderna tappar förtroendet ökar 

risken för att de anställda inom företaget ifrågasätter sin arbetsgivare. Därför är det intressant 

att se om det har inträffat.  

Hur fungerar kommunikationen inom banken? Tycker Du att det fungerar 

tillfredsställande? 

Hur kommunikationen fungerar inom banken är nästa fråga. Här undersöks om de anställda 

har möjlighet att komma till tals och får ta plats som individer, något som de Geus (1997) 

belyser vikten av.  

Hur fungerar kommunikationen mellan banken och Era kunder? Vad kan bli 

bättre? 

Kommunikationen med kunderna är viktig och därför undersöks hur den ser ut. Kramer 

(1999) menar att effektiv kontakt mellan parterna gynnar förtroendet. Den kontakt som är mer 

sporadisk urholkas och frågan visar om det har skett.  

Hur kommuniceras förändringsarbete inom banken? Sker det genom flera kanaler 

och sker det uppföljningar av informationen? Finns det en möjlighet för bankens 

medarbetare att vara med och påverka? 

Frågan som tar upp hur förändringsarbete ser ut inom banken och om de anställda kan vara 

med och påverka liknar den tidigare frågan om möjligheten för de anställda att göra sin röst 

hörd men blandar här in elementet förändring. de Geus (1997), Gillespie och Dietz (2009) och 

Chung (1987) beskriver alla att möjligheten för den anställde att påverka förändringar inom 

företaget ökar förtroendet inom organisationen. Upplever rådgivarna att de är aktivt delaktiga 

i förändringsprocessen? 
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Hur viktigt är det för Er att vara öppna med information mot kunderna, speciellt i 

och med krisen? Tycker Du att bankens ledning har skött det på ett bra sätt? 

Frågan om banken är öppen med information och om ledningen har skött informationsflödet 

på ett bra sätt kommer från Kramer (1999). Han säger att information från tredjepartsgrupper 

påverkar mycket. En förvrängd bild kan skapas som förvärrar uppkomna situationer. 

Rousseau et al (1998) menar att det kan vara givande med ytterligare ett perspektiv som 

tredjepartskällor ger. När banken inte på egen hand går ut med information läggs ännu större 

vikt vid vad media säger. Om ledningen sköter informationen till allmänheten på ett bra sätt 

minskar spekulationerna.  

Har Du märkt av någon förändring i bankens sätt att arbeta i och med den rådande 

krisen? Om ja, vilka och kommer det att ske fler förändringar? 

Kotter (1996) tar upp hur information bör förmedlas under en förändring för att förändringen 

ska fungera och vara effektiv. Därför kan det vara av intresse att undersöka hur bankerna 

arbetar med information, både internt och externt. Hopp et al (1999) uttrycker att det måste 

finnas ett informationsflöde till de anställda för att det ska kunna skapas och upprätthållas 

förtroende. 

Tar bankens ledning till vara på Dina åsikter och Ditt kunnande för att skapa 

positiva förändringar? Om de gör det, hur märks det? Om inte, varför tror Du att 

de inte gör det? 

Frågan om rådgivarnas erfarenheter tas till vara är ytterligare en fråga som behandlar om de 

anställda får vara med och påverka. Det tas upp av bland annat Hirschman (2008) i och med 

protest som handlar om att göra sin röst hörd. Klein (1996) menar det är lättare att skapa 

förändringar som är positiva om personalen kan vara delaktig och göra sina åsikter hörda. 

Har kunderna blivit mer benägna att minimera sina risker i och med krisen? Hur 

har det i så fall visat sig? 

Frågan behandlar om kunderna har minskat sina risker vad gäller placeringar. Gillespie och 

Dietz (2009) säger att kunderna minimerar risken när förtroendet sviktar. Har det skett på det 

sättet att kunderna är mer medvetna om och försiktigare med att ta risker?  

Hur tycker Du att ledningen på banken hanterat krisen och den efterföljande 

kritiken? Både med avseende på kunder, media och bankens medarbetare. 
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Gillespie och Dietz (2009) menar att det är enklare att reparera skadade förtroenden om 

ledningen agerat ”rätt”. Ledningen måste svara väl på det inträffade för att behålla 

förtroendet. Det är viktigt att de inte agerar för sent.  

Upplever Du att banken begått några misstag i sitt arbete under krisen eller har det 

fungerat bra? samt Har det funnits något som varit problematiskt i och med krisen? 

I så fall vad?  

Gillespie och Dietz (2009) påpekar att det är viktigt att uppmärksamma problemet hos de 

anställda för att det ska kunna kommas tillrätta med. Det är viktigt att företaget erkänner att 

det är något som gått fel istället för att sopa det under mattan. Frågan är bara om bankerna har 

erkänt att det skett misstag eller så tycker de möjligen att allt har fungerat tillfredsställande. 

Har andra bankers agerande påverkat den bank Du arbetar på? Positivt? Negativt? 

Hur en banks agerande har påverkat de andra bankerna ses som resonemang hos Kramer 

(1999) att andras sätt att agera påverkar övriga delar av samma bransch. Hirschman (2008) 

skriver att det ibland är svårt att göra sorti och att det därmed blir viktigare med protest. Hur 

har det sett ut på bankmarknaden? Har det skett en förflyttning av kunder eller har de lojalt 

stannat kvar men klagat? 

3.2 Typ av studie 
Ett vetenskapligt förhållningssätt som passar på den här studien är hermeneutik av den 

anledningen att tankesättet med helhet och delar fungerar bra på bankerna och förhållandet de 

har till rådgivarna och kunderna. Studien börjar i en av delarna, i det här fallet hos rådgivarna 

och hur de uppfattar situationen. Utifrån rådgivarnas syn utvecklas en helhetsbild, vilket är 

objektiverande hermeneutik. Det fanns redan från början en förförståelse över ur helheten såg 

ut varifrån delarna kunde lokaliseras. Det är den förförståelsen som legat till grund för att en 

djupare förståelse har kunnat uppnås, vilket den aletiska hermeneutiken handlar om. 

Alvesson och Sköldberg (2008) diskuterar kring hermeneutikens två inriktningar, 

objektiverande hermeneutik och aletisk hermeneutik. Författarna belyser även begreppet med 

den hermeneutiska cirkeln där det klargörs att det inte går att förstå hela bilden om det inte 

finns förståelse och kunskap om delarna som bygger upp konstruktionen samt att det åt 

omvänt håll inte går att förstå delarna om det inte finns kunskap om resonemangets helhet. 

Objektiverande hermeneutik börjar i en av delarna för att sedan utveckla en helhetsbild medan 

aletisk hermeneutik skapar en cirkel mellan förförståelse och förståelse.  
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Arbetssättet med intervjuer har lagt vikt vid de personliga upplevelser som intervjupersonerna 

har och det måste därför finnas en medvetenhet om att intervjupersonen tolkat den situation 

som han eller hon sedan skildrar under intervjun. Den studie som gjorts kräver ett visst mått 

av förförståelse, vilket ses som något positivt då det bidrar till större möjligheter när 

materialet bearbetas. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns det en grundversion av den 

hermeneutiska cirkeln där både objektiverande hermeneutik och aletisk hermeneutik tas i 

beaktande. Det ökar möjligheten att skapa förståelse och tolkning i en studie. 

Teorierna i den här uppsatsen används som ett verktyg till att tolka det empiriska materialet 

samt har använts för att utforma relevanta intervjufrågor. Alvesson (2001) skriver att från 

vilket håll problemet som ska undersökas angrips bestäms av den teoretiska referensramen.  

Det är den tolkningsrepertoar som finns genom förförståelse och erfarenheter som gör att 

tolkningar kan ske samt styr och begränsar dem (Alvesson, 2001). I tolkningsrepertoaren 

återfinns teorier, basala antaganden och kunskap som utgör individens förförståelse för att 

kunna möta empirin. Det är den givna tolkningsrepertoaren som avgör vilka delar inom 

empirin som kommer ges uppmärksamhet och lyftas fram. Då förtroende är det huvudsakliga 

ämnet i den här uppsatsen kommer det vara det som uppmärksammas mest i analysen. Det är 

viktigt att en teori inte helt tar över och dominerar tolkningen eftersom den då blir väldigt 

snäv och inte lika givande (Alvesson, 2001). Av den anledningen har teorier inom andra 

områden än förtroende använts.  

Studien har ambitionen att vara generaliserbar och använder begrepp som förtroende och 

kommunikation som är viktiga inom alla företag. Den situation som för tillfället råder på 

marknaden har gjort att de här begreppen, och då speciellt förtroende, har blivit mer aktuella 

igen men det betyder inte att de inte är centrala även utanför krisförhållanden. Att studien är 

lokaliserad till de svenska storbankerna behöver inte påverka generaliserbarheten negativt. 

Bankerna tillhör en sektor som förtroendemässigt drabbats hårt av krisen och därför tjänar de 

som ett bra exempel på företag som är kraftigt beroende av förtroende från sina kunder. 

Resultatet bör dock kunna vara intressant och relevant även för andra företag.  

3.3 Praktiskt genomförande av studien 

3.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna i studien genomfördes via e-post och telefon. Anledningen till det var att det var 

svårt att boka in tid för intervjuer då rådgivarna är väldigt upptagna. Genom e-postintervjuer 
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kunde därför respondenterna svara när de hade tid. En annan anledning var att intervjuer 

skedde med rådgivare som arbetar på kontor i flera olika städer och att det därför var lättare 

att genomföra intervjun via e-post och telefon. Vid telefonintervjun fick respondenten ta del 

av frågorna i förväg för att kunna förbereda sina svar. 

Intervju som undersökningsform har både fördelar och nackdelar (Denscombe, 2009). Bland 

fördelarna nämns att intervjuer ger upphov till djup och detaljerad data samt att det möjliggör 

att respondenternas tankar och åsikter kommer fram. En specifik fördel för intervjuer via e-

post är att fel som kan uppstå vid själva transkriberingen försvinner eftersom svaren som 

erhålls är vad respondenten själv skrivit. Nackdelar, enligt Denscombe (2009), är att det kan 

vara krävande tidsmässigt att analysera den data som samlats in. Intervjuaren kan även 

påverka respondenten så att det inte säkert går att säga om respondenten talar sanning. Det här 

problemet kan till viss del undvikas genom att intervjuerna genomförs via e-post eller telefon 

istället för ansikte mot ansikte. Det är även möjligt att behålla en del av det personliga inslaget 

under en telefonintervju även om de visuella delarna går förlorade. Tvåvägskommunikationen 

som skapas är en fördel och det är lättare att förklara missförstånd som kan skapas i samband 

med vissa frågor något som inte går genom en e-postintervju.   

I den här uppsatsen valdes den strukturerade intervjun för att lättare kunna göra jämförelser i 

hur förtroendet ser ut för de olika bankerna. Det för att se om det fanns några likheter eller 

skillnader mellan hur rådgivare på olika banker och kontor uppfattar förtroendet från 

kunderna. Ett ytterligare skäl till att den strukturerade formen valdes var att intervjuerna 

genomfördes via e-post samt telefon och att det då krävdes att frågorna fastställdes i förväg. 

Denscombe (2009) nämner strukturerad intervju där frågorna som ställs är bestämda i förväg 

och ställs i samma ordning till alla respondenter. Genom att använda sig av strukturerade 

frågor är det lättare att få svar på det som undersöks. Nackdelarna med en strukturerad 

intervju är förlusten av ett följdresonemang samt att utvikningar i ämnet inte nås, vilket varit 

möjligt i en mer öppen intervju. Det skulle dock kunna medverka till att jämförelser mellan 

bankerna blir svårare att göra och att inte lika många intervjuer skulle ha kunnat genomföras 

då öppna intervjuer ofta är mer tidskrävande och svårare att få upptagna personer att ställa 

upp på.  
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3.3.2 Urval av respondenter  
Enligt Trost (2005) bör urvalet vid kvalitativa studier ge upphov till så stor variation som 

möjligt. Vanligtvis är det inte av intresse att få ett så kallat representativt urval utan forskaren 

är mer intresserad av att respondenterna inom en viss given ram är olikartade. 

Till den här studien skedde urvalet av respondenter enligt följande: I ett första steg 

begränsades urvalet till de fyra storbankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. 

Anledningen till att de valdes var för att de alla har en stor kundstock och många anställda. 

Nästa steg var att undersöka vilka kontor det fanns möjlighet att kontakta direkt med en 

förfrågan om de hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. Genom att gå in på de olika 

bankernas hemsidor skickades e-post till flera kontor i större städer. Varför större städer 

valdes beror på att det där finns många kunder och förslagsvis även fler anställda på kontoren 

som skulle ha möjlighet att hjälpa till med studien. Ytterligare en anledning var att 

storbankerna har sina kontor i lite större städer och inte på glesbygden. Då det rådde ett 

ganska stort svarsbortfall skickades totalt 87 förfrågningar ut. De kontor som inte svarade fick 

påminnelser vilket gjorde att svarsfrekvensen ökade. De banker som slutligen blev aktuella 

för studien var Swedbank, SEB och Handelsbanken. Anledningen till att Nordea inte 

representeras är att det var svårt att få kontakt med de kontoren. De andra bankerna har e-

postadresser utskrivna till de olika kontoren på sina hemsidor vilket inte Nordea har. För att få 

kontakt med deras kontor måste deras växel kontaktas och sedan är det nödvändigt att veta 

vart samtalet ska riktas. Därmed uteslöts Nordea från de kontor som kontaktades. 

Många tackade nej till att ställa upp på intervjuer. Anledningarna har varit brist på tid och till 

viss del även sjukdom. Utifrån svaren går att utläsa att det ligger stor press på bankernas 

medarbetare. Det går inte att göra jämförelser med hur svarsfrekvensen och hur många som 

ställt upp på intervju sett ut om frågan skickats innan krisen, men de flesta hävdar att de har 

ovanligt mycket att göra för stunden. Av intresse har även varit att flera av kontoren angett att 

de varit under omstrukturering och förändringsarbete och att det därför inte funnits tid för 

intervjuer. 

Frågeformulären skickades torsdagen den 11 mars 2010 samt tisdagen den 23 mars 2010 och 

respondenterna gavs två veckor på sig att besvara dem. De som efter att svarstiden gått ut 

ännu inte hade skickat tillbaka intervjuerna fick en påminnelse om att de skulle svara på 

frågorna så fort som möjligt. 
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3.3.3 Bearbetning och analys av insamlat material 
Efter att respondenterna tagit del av och fyllt i frågemallen samt telefonintervjun genomförts 

började svaren bearbetas i takt med att de returnerades. De inkomna svaren sammanställdes 

och delades upp bank för bank för att underlätta för jämförelser. Bearbetningen av 

intervjusvaren har gjorts för att skapa ett hanterbart material som lämpat sig att användas vid 

analysen. Det är inte rådata som presenteras och bearbetningen har skett med utgångspunkten 

att vara objektiv. 

Det är en kvalitativ analys som nyttjats i uppsatsen vilket medför att det insamlade materialet 

och analysen är kopplade till verkligheten (Denscombe, 2009). Fördelar med en kvalitativ 

analys är att det ges möjlighet till olika förklaringar av det som studeras och ingen av de 

förklaringar som ges är mer rätt än någon annan. Vad som möjligen skulle kunna ses som en 

nackdel är att författarens erfarenheter kan påverka tolkningen för mycket i en riktning 

(Denscombe, 2009). Tidigare erfarenheter behöver dock inte utgöra något problem utan kan 

istället gynna uppsatsen. 

Den kvalitativa analysen tjänar som verktyg för att finna underliggande strukturer i insamlad 

data. Insamlingen och analysen av det empiriska materialet har till viss del skett samtidigt, 

vilket Bryman och Bell (2007) förespråkar. Då de första svaren började bearbetas startade 

även en tolkningsprocess att sätta dem i relation till referensramen och förförståelsen inom 

ämnet. När det empiriska materialet färdigställts påbörjade ett grundligare arbete med 

analysen. 

3.4 Metodkritik 
Det ska efter metodkritiken vara möjligt för läsaren att avgöra om resultaten och tolkningarna 

är rimliga samt generaliserbara (Patel och Davidson, 2003). Alvesson och Sköldberg (2008) 

tar upp behovet av att försöka skapa objektivitet där tidigare erfarenheter, åsikter och 

kunskaper i möjligaste mån inte ska påverka det färdiga resultatet. Det är dock något som inte 

helt går att komma ifrån, särskilt inte då studien är genomförd med hjälp av kvalitativ metod 

där tolkningen av data är en stor del av arbetsprocessen. Det är intervjupersonerna som stått 

för tolkningen i det empiriska materialet då de återgett sina upplevelser av situationen 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Bryman och Bell (2007) presenterar Lincoln och Gubas modell för hur validitet ska bedömas i 

en kvalitativ studie. Där anses bland annat att trovärdighet är ett viktigt kriterium att använda 

sig av för att se vad studien har kommit fram till. Generaliserbarhet anses också som viktigt 



 

 34  

där det bedöms om studiens resultat kan användas i andra sammanhang. Lincoln och Guba 

menar att det beror på det empiriska sammanhanget om studien senare kan användas på ett 

annat liknande problem eller ens i samma sammanhang. Det anses viktigt att få ett djup i 

studien och förstå det temporära sammanhanget och det är därmed som det märks om studien 

kan anses vara generaliserbar. Pålitlighet i frågan om de resultat som hittats är också viktigt. 

Därtill kommer befästning av resultatet, där det undersöks om författaren har influerat studien 

för mycket med egna värderingar och åsikter. Ytterligare en aspekt som måste tas med i 

bedömningen är frågan om relevans och vad studien tillför redan befintligt material på 

området. 

Intervjufrågorna ska vara relevanta och svara på undersökningens syfte. Det gäller också att 

undersöka om de personer som besvarat frågorna överhuvudtaget är relevanta för studien. Det 

är av vikt att frågorna inte missförstås och att det inte sker fel eller utelämnanden av 

information från den intervjuade. Det kan dock vara svårt att verkligen kunna kontrollera. Det 

är svårare att stärka validiteten och korrektheten i en kvalitativ studie än en kvantitativ 

eftersom den till så stor del är baserad på hur människor upplever något (Bryman och Bell, 

2007). Det är därför viktigt att kontakta de som intervjuats via telefon efter att intervjun 

genomförts för att försäkra sig om att de uppgifter som tecknats ned stämmer överens med de 

svar som gavs under intervjun.   

3.4.1 Källkritik 
Det finns inga exakta fakta utan enbart delar som är motstridiga och behöver tolkas (Alvesson 

och Sköldberg, 2008). Källkritik behövs för att påvisa en medvetenhet om att källor kan vara 

påverkade. Det gäller att undersöka om källan är en källa eller inte samt om den som gett 

upphov till källan är ärlig och tillförlitlig. Det gäller därför att tänka kritiskt när det kommer 

till de källor som används, både vad gäller primärdata, sekundärdata, litteratur och intervjuer.  

Böckerna som använts för studien är främst skrivna av erkända författare inom ett specifikt 

ämnesområde men även läroböcker för universitetsstudenter. Då böckerna är skrivna av 

författare med flera böcker och artiklar bakom sig borde det öka trovärdigheten hos dem. 

Även att författarna har citerats i andra verk ökar trovärdigheten. Valet av artiklar till studien 

har följt samma mönster där författare som aktivt citerats i andras texter valts för att höja 

trovärdigheten. Artiklarna har huvudsakligen hämtats från erkända tidskrifter i den 

artikelsamling som finns tillgänglig för studenter vid Linköpings universitet. Några av 

källorna är lite äldre men det behöver inte betyda att det som författaren skriver om är 
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förlegat. Synen på förtroende och kommunikation har ändrats över tiden men en del tankar är 

återkommande. 

Flera källor har använts men det är främst några mer framstående experter inom ämnena som 

kommer till tals, vilket kan ha påverkat referensramens utformning. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) gäller det att akta sig för att, medvetet eller omedvetet, vinkla information. 

Dock uppfattades ingen av de använda källorna som vinklad. De uppgifter som presenteras i 

empirin kommer från bankerna varpå de måste granskas kritiskt då de ogärna uppger 

information som kan vara negativ för deras verksamhet. 

Vad som inte går att svara på är ifall de personer som intervjuats för studien på något sätt är 

positivt eller negativt inställda till det ämne studien behandlar. Eftersom urvalet av 

respondenter inte har kunnat påverkas nämnvärt kan det ha lett till att personer med en positiv 

bild av banken har velat delta alternativt att de kontorschefer som kontaktades valde att de 

med en positiv syn tillfrågades att svara på intervjufrågorna. Det kan också vara möjligt att 

individer med en negativ bild ställt upp för att kunna skapa oreda och skada då de av någon 

anledning är missnöjda med sin situation. Därför går det inte helt att gardera sig mot de 

individer som har en överdrivet positiv syn och vill skydda banken eller de som har en negativ 

syn och istället är ute efter att skada. Svaren kan ha påverkats av att det råder anonymitet i 

studien. Vissa personer kanske blir mer ärliga och öppna medan andra känner att de inte får 

visa att de bidragit, vilket istället påverkar negativt. Det måste även tas i beaktande att någon 

intervjufråga kan ha formulerats otydligt eller av någon annan anledning missuppfattats av 

intervjupersonen, vilket kan ha medfört att svaret blivit annorlunda än om frågan hade 

uppfattas som det var tänkt. 
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4 Empiri 

är presenteras den insamlade empirin. Kapitlet är indelat efter förhållandena i 

förtroendetriangeln. Under varje rubrik redovisas svaren från rådgivarna på de olika 

bankerna tillsammans. 

De tre banker som deltagit i studien, Swedbank, SEB och Handelsbanken, är uppbyggda och 

strukturerade på olika sätt, vilket gör att de som företag är olika trots att de agerar inom 

samma bransch. Det kan därför vara intressant att se hur de agerat och även hur de drabbats 

av den skiftning som skedde i förtroendet på marknaden.  

Bankrådgivare arbetar som bankens ansikte utåt. Rådgivarna arbetar med kunders bokade och 

obokade möten. Rådgivaren hjälper nuvarande kunder och försöker skaffa nya till banken 

genom försäljning och rådgivning i finansiella ärenden.  

Kontoren som deltagit i studien ligger i tio olika städer. Det kan leda till mer mångfasetterade 

svar än om endast kontor från en stad medverkat. Antal intervjuade är 14 rådgivare och två 

kontorschefer. Fem arbetar på Swedbank, fyra på SEB och resterande sju på Handelsbanken. 

Från början var antalet intervjupersoner jämnt fördelade mellan bankerna. Efter att frågorna 

skickats ut tackade dock några nej till att medverka på grund av tidsbrist medan två rådgivare 

upplevde frågorna som för personliga. Rådgivare A till E arbetar på Swedbank medan 

rådgivare F till I är anställda på SEB. Rådgivare J till P har Handelsbanken som arbetsgivare. 

4.1 Förhållandet mellan banken (ledning) och kunderna 

4.1.1 Förtroende 
Förtroendet för Swedbank har ur rådgivarnas perspektiv inte förändrats nämnvärt efter krisen 

men enligt rådgivare A finns det kunder som ifrågasatt banken. Rådgivare C beskriver att 

förtroendet naggats i kanten, men det är framförallt hos kunder som inte varit så aktiva eller 

som inte har någon personlig rådgivare. Rådgivare E menar att en del kunder varit irriterade 

över de affärer Swedbank haft i Baltikum vilket medfört att de är mer vaksamma över 

bankens förehavanden.  

På SEB anser rådgivare F att banken alltid har haft ett starkt förtroende från kunderna men att 

krisen har påverkat förtroendet negativt. Rådgivare I tillägger att det är främst bankledningen 

som ådragit sig kundernas kritik. Kunder som haft en nära relation med sin rådgivare har haft 

fortsatt förtroende för banken medan de som endast nyttjar kundtjänst ofta redan från början 

H
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har ett lägre förtroende för bankerna i allmänhet. Rådgivare G är istället av den meningen att 

förtroendet från kunderna hela tiden upplevts som bra och inte ändrats nämnvärt till följd av 

krisen.  

Förtroendet för Handelsbanken är enligt rådgivarna fortfarande starkt och har inte försämrats 

av krisen, snarare upplevs en förbättring då ökningen av nya kunder enligt rådgivare P skett i 

större omfattning än normalt. I intervjuerna framgår att nya kunder som har förtroende för 

Handelsbanken har tillkommit och de kunder som fanns sedan tidigare upplevs ha fått ökat 

förtroende. Rådgivarna menar att banken klarade sig bra i de debatter som skedde kring 

bonusar till ledningen. Rådgivarna anser att Handelsbanken har god kontakt med kunderna 

och när det sker något som förändrar marknaden tar rådgivarna tidigt kontakt med sina kunder 

för att inte förlora förtroendet.  

Swedbanks rådgivare har som mål att kunderna ska var lika nöjda idag som om fem år. Att ha 

en informativ Internetbank och en telefonbank med generösa öppettider och tillgång till 

personlig rådgivning skapar förtroende menar rådgivare A. Ytterligare saker som rådgivarna 

anser skapar förtroende är att banken är aktiv i samhället och tar ansvar som finansiell aktör, 

arbetar mot ungdomsarbetslöshet samt arbetar för miljön. Att en stor del av kunderna sköter 

sina bankärenden via Internet försvårar enligt rådgivarna förtroendearbetet. Därför har många 

kunder erbjudits en personlig bankman att vända sig till för hjälp och råd.  

Det finns tillfällen då kunderna har förtroende för rådgivarna på SEB men inte för banken i 

sig, vilket flera av rådgivarna har märkt. Det är då av extra vikt att de som rådgivare kan 

bemöta kunderna i den situationen för att komma tillrätta med problemet. För att det ska 

finnas ett samarbete mellan banken och kunderna måste det finnas ett förtroende annars blir 

situationen omöjlig att hantera, säger rådgivare F.  

På Handelsbanken märker rådgivarna inte av att förtroendet för banken minskat då kunderna 

upplevs vara nöjda. Kontorschef O menar att det möjligen är på det enskilda kundmötet 

förtroendet kan svikta när den individuella rådgivaren blir synonym med banken. Det är ett 

problem som banken kan komma tillrätta med genom att byta rådgivare åt kunden. Det är 

dock inte alltid lätt att uppmärksamma när den här typen av problem inträffar fortsätter 

kontorschef O. 

Vad som sägs i intervjuerna med rådgivarna på de olika bankerna gällande förtroende från 

kunderna är lite olika. Dock är de flesta överens om hur situationen ser ut. På Swedbank och 
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SEB upplever de intervjuade rådgivarna att de kunder med mindre personlig kontakt i större 

utsträckning minskat sitt förtroende. På Handelsbanken upplever rådgivarna som intervjuats 

att förtroendet inte förändrats negativt till följd av krisen utan snarare förbättrats. Arbetet med 

att skapa förtroende är likartat bland rådgivarna på bankerna. Långsiktighet och förmågan att 

bemöta kunden på ett bra sätt står i fokus. Det är bara rådgivarna på Swedbank som direkt 

talar om förtroende som skapas ur samhällsansvar. Här har även rådgivarna poängterat vikten 

av att förse kunden med nödvändig information för att kunna fatta rätt beslut. 

Rådgivarnas åsikter skiljer sig mellan bankerna men det finns även variation i svaren från 

rådgivarna på samma bank. Förtroendeproblematiken uppfattas olika och vissa ställer sig mer 

positiva än andra till vad som hänt. Ett exempel är rådgivare G på SEB som anser att 

ledningen hanterat situationen gentemot kunderna på ett bra sätt medan rådgivare H på samma 

bank tycker tvärtom. 

4.1.2 Kommunikation och information 
Rådgivarna på Swedbank menar att viktig information måste nå ut till kunderna men 

informationen ska vara saklig och lätt att förstå. Den senaste krisen har enligt rådgivarna 

tydligt visat vilken stor påverkan media har. Mediernas rubriker har ibland varit överdrivna 

och gett upphov till onödig oro. Det har av den anledningen, enligt rådgivare A, varit bra att 

banken löpande fått information från både Riksbanken och Finansinspektionen som på ett 

sakligt sätt kunnat visa prognoser och siffror. Den här informationen har sedan 

vidarebefordrats till bankens kunder och det har underlättat för dem. Det har även underlättat 

för rådgivarna att kunna visa upp information som inte kommer direkt från Swedbank. 

Rådgivare A menar att det för bankledningen alltid är en svår balansgång gällande vad som 

bör kommuniceras till kunder och inte. Rådgivarna säger att ledningen givetvis vill 

kommentera men det finns en rädsla för att bli felciterad. Därför menar de att 

direktsändningar är ett bra forum. Här ges möjligheten att direkt ge svar på tal men även att 

kunna utveckla de svar som ges om något skulle vara otydligt. Idag är det viktigt att ha en 

bankledning som klarar av att handskas med media på ett bra sätt. I början av krisen var 

ledningen för långsam med att gå ut med information, något alla rådgivare är överens om. Att 

bankledningen inte gick ut och bekräftade eller dementerade de uppgifter som det 

rapporterades om kan ha ökat kundernas oro. Den nuvarande ledningen med VD Michael 

Wolf har enligt rådgivare D blivit mycket bättre på att vara öppen gentemot kunderna men 

även i kontakten med media.  
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För SEB är det viktigt att vara öppen med information mot kunderna, rådgivare F menar att 

det inte finns något att dölja. Flera rådgivare anser att banken kanske inte lyckats möta de 

högt ställda krav som finns och att ledningen inte lyckats helt med sin uppgift att hantera 

krisen. Ledningen har inte hanterat kontakten med media så bra, vilket gjort att medias 

vinkling gjort att situationen för banken försämrats på marknaden. I motsats till övriga 

respondenter tycker rådgivare G istället att ledningen har skött informationen till kunderna på 

ett bra sätt.  

Kommunikationen mellan Handelsbanken och deras kunder fungerar bra, sett ur rådgivarnas 

perspektiv. De flesta av rådgivarna har svårt att svara på om det skulle kunna bli bättre. Dock 

har tekniken gjort kontakten mellan rådgivare och kund mindre frekvent. Banken skulle kunna 

skicka ut fler brev och avier avseende lån, fonder, annat sparande och kontoutdrag menar 

rådgivare J. Det upplevs av rådgivarna som lite komplicerat med information till kunderna. 

Kontorschef O säger att det finns bolagsinformation och kommunikéer men det är information 

som inte når ut till alla. Den information som märks är det som skrivs i media och syns i TV. 

Samma person fortsätter med att säga att det till stor del är upp till den medieansvarige på 

banken att ta hand om den biten. Handelsbanken valde att inte uttala sig i medierna under den 

värsta oron därför att det inte ligger i deras koncept. 

Kommunikationen mellan Swedbank och deras kunder fungerar på ett bra sätt tycker 

rådgivarna. Det finns tydliga riktlinjer för hur bankens policy ska kommuniceras och det är 

viktigt att ge en klar bild till kunderna. Rådgivare A menar dock att det går att bli bättre på att 

ge kunderna mer personlig information och rådgivare D säger att banken kan bli mer tydlig i 

kommunikationen med kunderna. Rådgivare B säger att det som kan bli bättre i 

kommunikationen med kunderna är att banken kan bli mer proaktiv. På bankens hemsida 

publiceras det information men den informationen är rätt allmän. Då en stor del av 

informationen till kunderna ges via Internetbanken kan det leda till att de som inte använder 

den kommunikationskanalen går miste om en del information.  

På SEB upplevs kommunikationen mellan banken och kunderna enligt rådgivarna fungera 

bra. Något som kan bli bättre i kontakten med kunder är den information som ges ut till 

kunderna framförallt pappersvägen säger rådgivare F. Vissa kunder vill ha mer information 

och andra mindre, och det är då upp till rådgivarna att tillgodose den specifika kundens behov. 

Rådgivare F menar att det alltid går att bli bättre och att det är något som bör efterstävas för 

att öka kundnöjdheten.  
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Handelsbankens rådgivare säger att öppenhet och tydlighet alltid är viktigt. Rådgivare N 

menar att rapporter från Handelsbanken om det aktuella läget i och med krisen inte behövdes. 

Kontorschef O menar att det är bättre att inte handla lika snabbt och istället dröja lite med 

informationen för att istället vara korrekt och förståelig. Rådgivarna anser att uppståndelsen 

med krisen sköttes mycket bra av ledningen då pressmeddelanden och dylik information 

snabbt nådde ut. 

4.1.3 Krisen 
Rådgivare B på Swedbank sa att hon inte upplevde att kunderna blivit mer riskbenägna medan 

övriga rådgivare på banken tyckte att de blivit det. Det första halvåret under finanskrisen 

minskade många kunder sina risker men de flesta har blivit mer riskbenägna igen. Då 

Swedbank har många kunder är det skillnad mellan vilka kunder som valt att minimera sina 

risker och vilka som inte gjort det påpekar rådgivare A. Bland de kunder med placeringar över 

500 000 kr har vissa valt att flytta över en del av sina placeringar till andra banker för att 

sprida sina risker.  

SEB:s kunder har enligt rådgivarna blivit mer benägna att minimera sina risker i och med 

krisen. Flera kunder har gått ur högriskplaceringar. Det menar rådgivare F visar sig genom att 

det finns mycket pengar som står oplacerade på bland annat sparkonton och i räntefonder. 

Rådgivarna på Handelsbanken berättar att deras kunder har blivit mer benägna att minimera 

sina risker i och med krisen. Enligt rådgivare K ville flera kunder bara spara på konton när det 

var som värst på marknaden. Rådgivare P påpekar att riskbenägenheten successivt är på väg 

tillbaka, mycket på grund av att räntan är låg på vanliga konton. Rådgivare N menar att 

kunderna inte har gjort så mycket alls men att förmögnare kunder valt att sprida sitt kapital 

hos flera banker för att klara insättningsgarantin. 

På Swedbank säger rådgivarna att de banker som gått omkull världen över främst är 

investmentbanker. Alla kunder vet inte vad som skiljer en investmentbank från de svenska 

storbankerna och det har påverkat Swedbanks rykte negativt. Det positiva som lyfts fram av 

rådgivarna i och med krisen är att banken gått tillbaka till den lokala marknaden och det 

stärker kundutvecklingen. Rådgivare E märkte att flera av Swedbanks kunder såg 

Handelsbanken som säker i och med krisen varpå en stor del av bankens inlåning flyttades dit. 

Andra bankers agerande har inte nämnvärt påverkat SEB efter vad rådgivarna har märkt. 

Dock menar rådgivare F att ny eller annorlunda konkurrens alltid påverkar. I ett försök att 
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locka kunder och få fram en mer positiv framtoning för SEB har det erbjudits extra bra ränta 

på vissa kontotyper.  

Allt som bankerna gör påverkar alltid marknaden, oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur 

anser rådgivare H. Sättet andra banker har agerat på under krisen har gynnat Handelsbanken 

anser flera av rådgivarna. Vissa konkurrenter har förargat sina kunder genom tvivelaktiga 

affärer, vilket Handelsbanken tjänat på genom tillströmning av kunder. Kunder som gått över 

till Handelsbanken berättar för rådgivarna att de tappat förtroendet för banken de bytt från och 

dess ledning. 

Alla tillfrågade, med undantag för en rådgivare, upplever att kunderna blivit mer benägna att 

minska sina risker till följd av krisen. Det märks genom att säkra placeringar väljs framför 

mer riskabla. Riskbenägenheten har dock ökat mer på sistone menar större delen av 

rådgivarna.  

4.2 Förhållandet mellan rådgivarna och kunderna 

4.2.1 Förtroende 
Rådgivarna på Swedbank anser att det finns ett stort förtroende för dem. Rådgivare A 

beskriver att hennes kunder har gått hos henne i flera år och att det har varit en fördel under 

krisen. Rådgivare C sa att han som person hade kvar förtroendet från sina kunder även om 

förtroendet för banker i allmänhet sjönk i början av krisen. Det beror mycket på att rådgivarna 

försöker träffa sina kunder minst en gång per år för att stämma av hur kundens engagemang 

ser ut och göra eventuella förändringar.  

Rådgivarna på SEB uttrycker hur viktigt det är att skapa en relation till kunden för att etablera 

ett förtroende. Att skapa en relation kan innebära att fråga om livsstil och försöka vara insatt i 

kundens situation. Det framhålls också som betydelsefullt att inte bara det positiva lyfts fram 

utan att kunden även får ta del av de mer negativa aspekterna. Det leder i större utsträckning 

till att kunden blir missnöjd när ett beslut inte kan fattas med alla detaljer tillhanda än att de 

negativa detaljerna presenteras, vilket minskar förtroendet både för den specifika rådgivaren 

men även för banken som helhet. De förhållanden som skapas mellan rådgivare och kund 

byggs enligt rådgivare G upp för att hålla långsiktigt och det sker genom möten som hålls 

regelbundet. Under de möten som sker är det av betydelse att kunden får komma till tals med 

sina frågor. Rådgivarna belyser vikten av att se till varje kunds specifika förutsättningar för att 

kunna skapa en förtroendeingivande relation.  
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Arbetet med att skapa förtroende anses av Handelsbankens rådgivare vara en ständigt 

pågående process. Rådgivare P uttrycker att själva grunden i bankverksamheten går ut på att 

det redan finns ett förtroende från kunderna. Flera rådgivare menar att banken arbetar som den 

alltid gjort och inte förändrat något i sitt sätt att skapa förtroende hos kunderna. Det enskilda 

kundmötet är av stor vikt för att skapa förtroende och det är där bankens rådgivare ska kunna 

leverera det kunden förväntar sig. Det är betydelsefullt att kunden aldrig lämnar ett möte och 

känner sig påsåld eller påtvingad något, det är inte så rådgivarna på Handelsbanken arbetar. 

En del i förtroendeskapandet är, enligt rådgivare M, att varje kund har tillgång till sin 

personliga rådgivares direktnummer och det gör att han eller hon nås på en gång. På de lokala 

kontoren ses det som viktigare att underhålla och förbättra den relation som finns till de 

kunder banken redan har snarare än att försöka locka till sig nya kunder.  

Rådgivare A på Swedbank menar att då storbankerna har ett liknande utbud av produkter 

spelar kundens kontaktperson en stor roll när det kommer till förtroende. Många kunder har 

inte något förtroende för Swedbanks bankledning men de litar på sin rådgivare. Rådgivare B 

berättar att i början av krisen var förtroendet för banken i sig inte så stort men det börjar nu 

återhämta sig. När det handlar om en så stor organisation som Swedbank spelar kundens 

bankkontor och bemötandet större roll än allmän information som kommuniceras exempelvis 

via bankens hemsida. 

Kunderna upplevs ha ett stort förtroende för rådgivarna på SEB då det skapas en nära kontakt 

till kunden som hela tiden ska få en tillfredställande service. Det är något som alla de 

intervjuade rådgivarna är överens om.  

På Handelsbanken upplever rådgivarna att det finns förtroende för dem som personer. Det är 

förtroendet mellan kunden och rådgivaren som skapar en förutsättning för en långsiktig 

relation. Att det inte sker så många omflyttningar inom banken gör att ett kundförhållande kan 

bli långvarigt och mer förtroendeskapande. Kontorschef O menar att det är viktigt att komma 

med lösningar till de enskilda kunderna samt att vara lyhörd för varje kunds behov. Då det 

inte går att veta allt gäller det istället att be om att få återkomma. Vad rådgivarna på 

Handelsbanken är överens om är att högre kvalitet på tjänsterna ökar förtroendet från 

kunderna. Den decentraliserade organisationen medför att kunderna många gånger möter den 

person som fattar besluten. Det ingår i bankens övertygelse om att den som arbetar närmast 

kunden också är den som bäst kan anpassa rådgivningen efter just den kundens behov. 
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Alla intervjuade rådgivare är överens om att uppleva ett stort förtroende från sina kunder. Den 

främsta orsaken som alla rådgivare angett är den nära personliga kontakten som skapas med 

kunden. Hur rådgivarna upplever att förtroendet ser ut för sina respektive banker är lite olika. 

Rådgivarna på Swedbank och SEB upplever att det finns förtroende för dem som rådgivare 

medan banken i sig till viss del har förlorat kundernas förtroende. Rådgivarna på 

Handelsbanken upplever att förtroende finns både för dem och banken.  

4.2.2 Kommunikation och information 
Rådgivare A på Swedbank menar att när rådgivaren har en stor kundstock är det ibland svårt 

att hinna kommunicera med och informera alla kunder när det händer något speciellt och hon 

beskriver vidare att det känns en aning frustrerande att tiden i dessa lägen inte räcker till. 

Kommunikationen mellan de anställda på SEB och kunderna anpassas för att möta kundens 

kunskapsnivå. De anställda på banken är väl medvetna om vikten av förtroende för banken 

och dess tjänster. Har kunderna inget förtroende så har banken i slutändan inga kunder menar 

rådgivarna. Engagemang är enligt rådgivare I ett nyckelord när det gäller att skapa förtroende 

och för det krävs det en fungerande kommunikation. Det behöver finnas en dialog mellan 

bankens anställda och kunderna annars går det inte att skapa förtroende.  

På de olika Handelsbankskontoren i landet har rådgivarna ett personligt kundansvar. Det 

betyder att de själva kontaktar de kunder som de står som kundansvarig för. 

4.2.3 Krisen 
Något som upplevts problematiskt av rådgivarna på Swedbank har varit tidsfaktorn. 

Rådgivarna har velat kommunicera personlig information snabbare och mer effektivt till varje 

kund. Många kunder har flyttat konton och fonder utan att ha fått bra information av 

rådgivarna om vilka möjligheter eller risker de ser med flytten. Något annat som varit 

problematiskt har varit den mediala hetsjakten. Rådgivare A menar att det gett upphov till att 

kunder gjort en del felbeslut. Oron från kunderna har varit jobbig och situationen upplevdes 

som otrygg, om jobbet skulle finnas kvar samt det förändrade arbetssättet i och med krisen. 

4.3 Förhållandet mellan rådgivarna och banken (ledning) 

4.3.1 Förtroende 
På Swedbank är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens, att de är serviceinriktade 

samt att de anställda arbetar för kundens bästa. Att skapa förtroende är något både rådgivare 

och personal i kassan bör arbeta för. Rådgivarna på Swedbank har förtroende för sin 



 

 44  

arbetsgivare men det har dock inte alltid varit lätt. Rådgivarna känner stor tillit till den nya 

bankledningen. Efter att banken fått en ny VD har beslutsfattandet blivit större på det enskilda 

kontoret och det upplevs som positivt av rådgivarna. Den tidigare uppfattningen var att beslut 

togs ovanför rådgivarnas huvuden och att det då var svårare för dem att påverka. Rådgivare E 

menar att även om det finns förtroende för arbetsgivaren går det inte alltid att lita på den 

information som ges till personalen vilket gör förhållandet mer komplicerat. Samma rådgivare 

fortsätter med att påpeka att ju högre upp informationen kommer ifrån desto svårare är den att 

lita på. En annan åsikt som uttryckts är att arbetsgivaren under hela krisen varit öppen med 

information gentemot de anställda.  

Rådgivarna på SEB har förtroende för sin arbetsgivare. Dock är det en rådgivare som menar 

att förtroendet för arbetsgivaren tog skada genom de uttalanden som bankens VD Annika 

Falkengren gjorde kring sin bonus.  

På frågan om det finns förtroende för arbetsgivaren svarade alla intervjuade på 

Handelsbanken ”ja”. Förtroende mellan rådgivarna och kunderna sätts främst, det som finns 

mellan ledningen och de anställda antas redan existera. Att Handelsbanken uppträder 

konsekvent och öppet även i svåra tider gör att förtroendet för arbetsgivaren ökar. Rådgivare 

J, som arbetade på banken även under den förra krisen, upplever att förtroendet för 

arbetsgivaren ökat i och med att båda kriserna hanterats på ett bra sätt. 

Rådgivarna som intervjuats har förtroende för sin arbetsgivare. De rådgivare som upplever att 

förhållandet försämrats till arbetsgivaren är de som arbetar på Swedbank och SEB, mycket på 

grund av ledningarnas hantering av krisen vilket försatt rådgivarna i en besvärlig situation. 

Rådgivarna på Handelsbanken är betydligt nöjdare då deras relation till arbetsgivaren inte 

ansträngts.  

4.3.2 Kommunikation och information 
Inom Swedbank finns det enligt rådgivarna flera kanaler där kommunikation förmedlas. Det 

finns dels ett intranät där nyheter, beslut och olika förändringar förmedlas till medarbetarna. 

Banken har också interna TV-program som varje vecka förmedlar bland annat nyheter och 

kommande projekt. Även möten på de olika kontoren hålls där medarbetarna diskuterar 

beslut, förändringar, kommande projekt med mera. Att det finns många olika kanaler gör att 

de anställda känner att de i ett tidigt skede blir informerade om vad som är på gång. Dock 

anses informationen inom banken i vissa fall vara bristfällig men rådgivare E, som uttrycker 

den åsikten, ser inte hur det skulle kunna förändras då Swedbank är ett så pass stort bolag. På 
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respektive avdelning fungerar däremot kommunikationen tillfredsställande. 

Kommunikationen inom banken har de senaste åren successivt blivit bättre och bättre. Till 

stor del beror det på bankens nye VD då han är förtroendeingivande i all kommunikation, 

både internt och externt menar rådgivare D. Ledningen är tydlig med vad banken vill 

åstadkomma samt i vilken riktning banken ska gå i framtiden.  

Rådgivarna på SEB upplever att kommunikationen inom banken fungerar bra. Rådgivare I 

uttrycker dock att det kan vara svårt att nå ut med information så att den uppfattas lika av alla. 

Det kan också krävas tid för informationen att sjunka in hos medarbetarna.  

Kommunikationen inom Handelsbanken fungerar enligt rådgivarna bra tack vare att det aktivt 

satsats på kommunikationsvägarna. Handelsbanken består av tre operativa nivåer vilket 

skapar effektiva kommunikationsvägar då organisationen i sig är platt. Kontorschef O berättar 

att det är möjligt att skicka e-post till VD Pär Boman på förmiddagen och få svar redan på 

eftermiddagen. Inom banken uppmuntras den enskilda medarbetaren att säga till om det är 

något som upplevs som negativt med de förändringar som sker. Under krisen berättar 

rådgivarna att Handelsbankens VD ordnade en chatsession med de anställda där han försökte 

skapa förståelse för vad som hände inom banken och på marknaden. De anställda fick då 

möjlighet att ställa frågor och få svar på sina funderingar, allt för att informationen senare 

skulle kunna förmedlas till kunderna på ett bra sätt. Att en stor del av ansvaret när det handlar 

om kommunikation ligger på den enskilda medarbetaren gör att det skapas delaktighet och 

möjlighet att påverka säger rådgivare P. Både VD och vice VD skriver månadsvisa ”brev” till 

personalen som därigenom slipper fundera på vad som gäller för tillfället i marknads- och 

strategifrågor. Kontorschef L är av den meningen att i sin position som chef borde han 

kommunicera mer än han gör ibland men att det i stort sett fungerar bra. 

Inom Swedbank genomförs någon eller några gånger per år en undersökning där 

medarbetarna anonymt får uttrycka sina åsikter angående bland annat arbetssituation, 

kompetens samt ledningen. När svaren ställts samman arbetar sedan de anställda på kontoren 

för att förbättra resultatet. Om ett nytt arbetssätt inom banken ska tas fram testas det på ett 

pilotkontor för att se hur det fungerar. Efter testet får resten av banken ta del av pilotkontorets 

tankar och synpunkter för att kunna besluta om det nya arbetssättet bör införas på övriga 

kontor. Det gör att den enskilda medarbetaren inte blir direkt delaktig när det kommer till 

förändringsarbete men då banken har flera tusen medarbetare skulle det enligt rådgivare A 

vara en omöjlighet. De förändringar som sedan genomförs kommuniceras via exempelvis 
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intranätet eller vid utbildningar och hur banken ska nå sina mål följs upp veckovis eller 

månadsvis. Rådgivare E menar att banken försöker ta tillvara på de anställdas åsikter men att 

det är svårt att svara på hur pass väl det stämmer.  

När det sker förändringsarbete inom SEB kommuniceras det genom flera kanaler. Rådgivare 

G menar att det till viss del finns möjlighet att påverka, dock begränsas den möjligheten 

beroende på vad det är för något som ska förmedlas. Oftast har minst en panel av medarbetare 

varit med i någon del av förändringsprocessen. Ytterligare sätt att testa om något fungerar bra 

är att genomföra förändringen på ett pilotkontor innan den genomförs fullt ut. Som enskild 

medarbetare går det inte att vara med och påverka i alla frågor, något som kan förklaras av 

SEB:s storlek menar flera rådgivare. Enligt rådgivare F vill ledningen dock gärna ha 

information från medarbetarna om hur de upplever det som händer och även gällande de 

förändringar som genomförs. Ett sätt att samla in den informationen är att någon gång i 

månaden använda sig av ett chatforum. Ofta är det VD tillsammans med någon annan 

”relevant” person som deltar i forumet. Samma rådgivare påpekar också att medarbetarna 

genom SEB Way har goda möjligheter att påverka när det sker en förändring. 

Alla rådgivare är överens om att kommunikationen inom respektive bank är välfungerande. 

Anledningarna anses vara effektiva kommunikationskanaler. Det finns flera 

kommunikationskanaler för att nå ut till bankens anställda och alla tre bankerna nyttjar 

pilotkontor för att testa förändringar.  

4.3.3 Förändring 
Hos Swedbank har det enligt rådgivarna skett förändringar och i och med krisen har banken 

insett vikten av att kommunicera information på ett snabbt och tydligt sätt. Även 

bankledningens förhållningssätt gentemot medierna har ändrats. Det skedde även en ökad 

kontakt med kunderna för att reparera förtroenden. Bankens organisation har enligt rådgivare 

D även blivit mer platt på så sätt att beslut i större utsträckning fattas lokalt.  

Rådgivarna på SEB har inte märkt av att det skett några direkta förändringar till följd av 

krisen. Dock har vissa åtgärder genomförts snabbare än vad banken tidigare planerat. 

Förändringsarbetet inom Handelsbanken sker genom ständigt pågående mindre förändringar 

och genom flera kanaler. De förändringar som görs är ofta små korrigeringar som tillkommer 

för att förbättra det dagliga arbetet. Enligt kontorschef O ingår det i arbetet på banken att hela 

tiden försöka förbättra de redan befintliga processerna. För att vara med och påverka kan en 
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fråga tas upp under ett kontorsmöte. Rådgivare N menar att de anställa alltid är med och 

påverkar utgången av det planerade förändringsarbetet och att det inom Handelsbanken finns 

en struktur för att åstadkomma förändring. Det sker i tre steg där någon har en idé som han 

eller hon förmedlar, att personen som framför idén kan argumentera för att den är lönsam och 

att personen som lägger fram idén är beredd att ta ansvar för att den ska fungera. Den 

satsningen som banken valde att göra i Norge kom av en sådan idé från en medarbetare. 

Handelsbanken lägger fokus på individen, varje individ har möjlighet att vara med och 

påverka. Ett sätt att påverka är enligt kontorschef O genom förslagskommittéer och liknande, 

bland annat uppmuntras påverkan via så kallade ”månadsnotiser” som distribueras till de 

anställda på banken som en bilaga till brevet från VD. En viktig del i bankens arbete är att de 

anställda uppmuntras att vara med i utvecklingen av nya system och produkter. 

Förändringsarbeten initieras i god tid, ofta genom tester på pilotkontor.  

Åsikterna och kunnandet som rådgivarna på Swedbank besitter tas enligt dem tillvara på dels 

genom den årliga undersökningen som banken genomför men även genom att kontorscheferna 

framför medarbetarnas åsikter till ledningen när de har ledningsmöten. Det går inte att göra 

verklighet av alla idéer utan det sker en sållning. De anställda uppmuntras att komma med 

idéer som kan leda till en förändring. Rådgivarna upplever att det är lättare att påverka på en 

lokal nivå samt att det går att diskutera med chefen om både positiva och negativa 

erfarenheter. Att kontoren utvecklats och att det blivit kortare och snabbare beslutsvägar är 

ytterligare ett bevis på att ledningen tagit till vara på medarbetarnas önskemål. Rådgivare B 

nämner att när en förändring väl är beslutad sker den snabbt och rådgivare D påpekar att 

ansvaret för att aktivt delta i förändringsarbete samt att komma med synpunkter och åsikter 

ligger på den enskilde medarbetaren och att det är något de flesta anställda skulle kunna bli 

bättre på.  

Inom SEB tar ledningen till viss del tillvara på rådgivarnas åsikter. Ett exempel på hur 

rådgivarnas åsikter lyfts fram är genom SEB Way. Om åsikterna inte tas tillvara på, vilket de 

inte gör alla gånger då SEB är en stor organisation, beror det troligen på att rådgivarna inte 

har lika högt till tak som ledningen tror och önskar. Rådgivare F menar att det finns alltför 

många chefer på mellannivå som är rädda för att framstå som obekväma.  

Vad rådgivarna på Handelsbanken märkt av i förändrat sätt att arbeta efter krisen är att det 

blivit viktigare att hålla fast vid bankens idéer och värderingar då de tidigare visat sig vara 

gynnsamma. Konceptet höll genom den finansiella krisen på 1990-talet och har fortsatt 



 

 48  

fungerat bra. Det finns även de rådgivare som inte märker av att det skett någon förändring 

utan anser att Handelsbankens sätt att arbeta fungerar under alla marknadsförhållanden. 

Handelsbankens rådgivare ser inte att det finns så mycket att förändra inom organisationen. 

Möten med kunderna har blivit viktigare men kontakten med media ökade inte till följd av 

krisen. Handelsbankens rådgivare menar att det är direkt hos kunderna det går att skapa 

förtroende, det går inte att ordna genom att försöka etablera en kontakt via media. Rådgivare J 

kommenterar att banken arbetar med färre anställda och ännu inte är lika aktiva på ackvisition 

av nya kunder. Samma rådgivare fortsätter med att säga att banken blivit van vid att nya 

kunder från andra banker uppsöker dem för bankbyte, vilket enligt honom möjligen har 

invaggat Handelsbanken i en falsk trygghet. Vad som också märkts av inom banken är att de 

anställda i regel är mer rädda om sitt arbete och anstränger sig extra noga för att göra ett bra 

arbete. Om det är något som känns fel ska det påtalas och då försöker banken förändra det 

som varit problematiskt. Att det ligger så mycket ansvar på de enskilda medarbetarna bidrar 

till att flera rådgivare känner delaktighet och upplever att de har möjlighet att påverka. 

Rådgivarna har märkt av flera förändringar i bankernas sätt att arbeta till följd av krisen. På 

Swedbank har rådgivarna blivit mer medvetna om vikten av att kommunicera information 

effektivt. Rådgivarna på Swedbank och SEB har märkt skillnader i bankernas sätt att hantera 

kontakten med media. På Handelsbanken har rådgivarna insett betydelsen av att hålla fast vid 

de egna åsikterna och värderingarna, vilket visas genom att det sker inkrementella 

förändringar inom banken.  

Rådgivarna på bankerna som deltagit i studien är överens om att deras åsikter på ett eller 

annat sätt tas tillvara. På Swedbank sker det bland annat genom årliga undersökningar. På 

SEB tas rådgivarnas åsikter tillvara genom SEB Way, dock anser rådgivarna inte alltid att det 

är lönt att uttrycka sin åsikt då alla idéer inte kan tas tillvara. Hos Handelsbanken anses 

ledningen ta tillvara på rådgivarnas kunnande och åsikter för att skapa förändringar. Den 

enskilda medarbetaren ges ett ansvar som gör att det blir lättare att påverka. 

4.3.4 Krisen 
I början av krisen var Swedbanks bankledning enligt rådgivarna för långsam med att 

kommentera det som skrevs om banken. Det var till stor del de anställda på kontoren som fick 

möta kritiken. Efter att banken bytt VD har det skett en förbättring. Hanteringen av krisen var 

dålig, inte bara sett till media utan även hur informationen gick ut till de anställda berättar 
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rådgivare E. Det gjorde att förhållandet till bankens kunder blev lidande. Affärerna i Baltikum 

skulle ha skett mer försiktigt redan från början och inte präglats av girighet.  

Hur ledningen på SEB hanterat krisen och den efterföljande kritiken varierar med tanke på 

vilken grupp som studeras uttrycker rådgivare F. Mot medarbetarna har krisen hanterats på ett 

bra sätt med information och möjlighet att skapa diskussion kring det som inträffat. I media 

har ledningen skött kritiken mindre bra både på så sätt att det inte skett någon kontakt, vilket 

skapat spekulationer, men även att den kontakt som skett har varit bristfällig. Kontakten med 

kunderna har varit väldigt varierad. I vissa fall mer givande men andra gånger har det snarare 

skapats mer oreda än innan. Det som skrivits i media har haft en stark påverkan på kunderna. 

Rådgivare G är däremot av en annan åsikt. Han tycker att ledningen hanterat krisen med 

öppenhet och ansvar.  

Handelsbanken har inte kritiserats för sitt agerande under krisen och rådgivarna på banken är 

nöjda med hur ledningen har hanterat situationen. Banken har valt att vara återhållsam i media 

och verka mer än att synas. Vad som hamnat i fokus är att banken främst ska lyckas i det 

enskilda kundmötet. Handelsbanken upplevs av rådgivarna ha visat styrka genom krisen och 

att bankens långsiktiga filosofi fungerar även under tuffa tider. 

Rådgivare H på SEB är av den åsikten att de misstag banken gjort till stor del kan hänföras till 

det mediala bemötandet. De andra rådgivarna menar att den största missen har bankens VD 

stått för i och med uttalandet om sin bonus, vilket har varit tungt att arbeta bort. 

Handelsbanken har enligt rådgivarna inte begått några misstag under krisen. De flesta tycker 

att arbetet har fungerat bra även om det enligt kontorschef O möjligen finns vissa 

skönsmässiga detaljer i det interna som skulle kunna förbättras. Banken upplevs av rådgivarna 

möjligen ha varit för ängslig i vissa sämre kundengagemang och gjort sig av med på sikt 

lönsamma kunder.  

Vad som enligt rådgivarna varit problematiskt för SEB är bland annat kontakten med media. 

Rådgivare G, som arbetat länge inom banken, påpekar att banken upplevt den svåraste krisen 

sedan efterkrigstid vilket orsakat problem. Till stor del kan de problemen, enligt samma 

rådgivare, härledas till företag som kommit på obestånd och därmed orsakat arbetslöshet, 

vilket i sin tur skapat betalningsproblem gentemot banken.  

Rådgivarna på Handelsbanken menar att likviditetssituationen varit besvärlig. Samtidigt som 

banken vill ta till sig nya kunder vill de värna om säkerheten för de befintliga kunderna och 
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därmed har det blivit ännu viktigare att bedöma riskerna med utlåningen. Rådgivarna menar 

att mycket tid har fått läggas på förklaringar kring varför ränteläget är så högt trots rekordlåg 

reporänta. Ännu ett problem har varit att förklara situationen för kunderna och försöka dämpa 

den hysteri som media skapat. Det var dock något som enligt rådgivarna lade sig relativt fort. 

Hur rådgivarna upplever att ledningen på deras respektive bank skött hanteringen av krisen 

skiljer sig. Swedbanks rådgivare anser att ledningen agerade för långsamt med att 

kommentera det som hänt. SEB:s rådgivare tycker att bankens kontakt med media var 

bristfällig medan rådgivarna på Handelsbanken är nöjda med ledningens hantering då 

kontakten med media och kunder skedde omgående.  

Alla intervjuade rådgivare utom de på SEB anser att andra bankers agerande har påverkat 

bankmarknaden. Rådgivarna på Swedbank menar att bankens rykte har blivit sämre medan 

rådgivare på Handelsbanken upplevt att andra bankers agerande gett banken ett större 

nettoinflöde av kunder.  
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5 Analys 

nalyskapitlet följer analysmodellens uppbyggnad med de tre faserna beträffande 

förtroende. Inom varje fas analyseras sedan förhållandena såsom de beskrivs i 

förtroendetriangeln. 

Alla nivåer i analysmodellen är lika viktiga men då integritet inte varit lika framträdande i 

svaren från rådgivarna är några fält i analysmodellerna nedan inte ifyllda. 

5.1 Bygga upp förtroende 
I figur 3 återfinns citat från rådgivarna som belyser hur de olika bankerna arbetar för att bygga 

upp förtroende. 

 

 

 

 

 

 

 

       

                       Figur 3 Modifierad analysmodell av bygga upp förtroende (Egen modell) 

5.1.1 Förhållandet mellan banken (ledning) och kunderna 
Majoriteten av rådgivarna på Swedbank har sett en nedgång i förtroendet medan en rådgivare 

upplever att kundernas förtroende hela tiden varit starkt. Det kan hänföras till att rådgivarna 

har olika kunder med olika relationer samt att banken varit öppen i kommunikationen. 

Rådgivare A har haft kontakt med en stor del av sina kunder i flera år vilket positivt påverkar 

förhållandet dem emellan och skapar emotionella band. Att ha en personlig bankman gör att 

förtroendet mellan rådgivare och kund stärks. Kunden känner att rådgivaren arbetar för just 

honom eller henne och att rådgivaren vill kundens bästa. Att välvilja skapas genom personliga 

relationer är därför något som Swedbank tagit fasta på.  

Precis som Swedbank arbetar SEB:s rådgivare med att skapa en relation till kunden då det 

anses leda till förtroende. De kunder som haft mer kontakt med banken har inte förlorat 

A
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förtroendet i samma utsträckning, vilket visar att de känner sig säkra med rådgivarnas 

kompetenser och egenskaper. Att kunder som mest använder sig av kundtjänst inte känner 

samma förtroende för banken kan bero på att de inte känner samma välvilja som kunder som 

har en personlig bankman. Det kan ibland vara svårt att bygga en relation med någon som 

man inte träffat fysiskt men även det faktum att det ofta är olika medarbetare som svarar i 

telefon när kunden ringer kundtjänst kan göra att förtroendet inte upplevs lika starkt.  

Handelsbankens kunder upplevs av rådgivarna ha ett starkt förtroende för banken. Att det 

tillkommit nya kunder i större utsträckning än normalt visar dels på att rådgivarna anses ha de 

kompetenser och egenskaper som förknippas med förtroende men även att banken i sig ses 

som förtroendeingivande. Det bekräftas av att ingen av de intervjuade rådgivarna på 

Handelsbanken säger sig uppleva att kunderna inte har förtroende för banken som institution. 

Att många kunder gjort sorti från andra banker till förmån för Handelsbanken tyder på att 

deras tidigare bank inte levt upp till de förväntningar kunden haft. 

Alla tre bankerna vill att rådgivarna arbetar för att skapa långsiktigt hållbara relationer till sina 

kunder och det görs genom personliga möten med kunden. Rådgivarna försöker kontakta de 

kunder som fått minskat förtroende, dock kan det vara svårt att veta vilka kunder det handlar 

om. Den kontakt med kunden som sker genom direktkommunikation är den mest effektiva 

eftersom det då kan föras en dialog mellan kunden och rådgivaren. Även om många kunder 

verkar ha förtroende för banken genom att behålla sina affärer där kan det enligt Hirschman 

(2008) handla om att det upplevs som för komplicerat att göra sorti. Många kunder har istället 

påtalat sitt missnöje med sin egen banks affärer för att försöka skapa förändring. Det är 

genom kundernas protester som banken kan skapa sig en uppfattning om vad de kan göra 

annorlunda för att inte misslyckas i förtroendearbetet igen. Det finns även de kunder som 

stilla accepterat det som inträffat och valt att inte göra något. Det medför att banken inte 

märker exakt hur stort missnöjet faktiskt är, vilket i sig kan vara problematiskt, men hjälper 

bankerna att komma på fötter efter att mer aktiva kunder lämnat banken. 

Integritet måste ständigt existera för att det ska finnas förtroende för banken. Att bankerna 

följer samhällets normer och regler gör att det blir lättare för kunden att lita på dem. Integritet 

kan även sättas i samband med regelbaserat förtroende. Att bygga en hel relation till kunden 

på den här typen av förtroende är inte möjligt för att det ska fungera bra långsiktigt men det 

kan vara en god grund för att utöka förtroendet. Är bankens avsikter inte kända av kunden 

skapas det osäkerhet, vilket skedde till följd av krisen. Ifall förtroendet till banken bygger på 
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enbart lagar och regler är risken stor att kunderna sviker om det sker misstag från bankens 

sida till skillnad från om det finns en relation som är baserad på något mer beständigt. Det 

märks då bankerna, trots att det finns lagar och regleringar, förlorar kunder till förmån för 

någon annan bank. 

De flesta rådgivarna i studien har märkt att kunderna blivit mer angelägna att minimera sina 

risker under krisen. Breck (2002) menar att osäkerhet som råder på marknaden oftast skapas 

av massmedia. Det har tydligt kunnat ses under krisen och de flesta rådgivare är inte sena att 

påpeka det. För att återetablera tryggheten mellan banken och kunderna krävs det att det finns 

förtroende att bygga vidare på annars är förhållandet dömt att misslyckas. Det visar tydligt hur 

viktigt det är att förtroende existerar. När det inte är några direkta skillnader mellan vad som 

erbjuds hos olika banker blir relationen mellan rådgivare och kund än viktigare. 

5.1.2 Förhållandet mellan rådgivarna och kunderna 
För att bygga upp och bibehålla förtroende ser alla rådgivare det som viktigt att visa att de är 

kompetenta. Det är en av de nivåer som Gillespie och Dietz (2009) tar upp och kompetens är 

viktigt att visa upp för att personal och kunder ska kunna skapa sig en bild av företaget och 

dess avsikter. Rådgivare C på Swedbank berättar att han som rådgivare haft fortsatt förtroende 

från sina kunder under krisen även om förtroendet för bankerna i allmänhet sjönk. Det kan 

tolkas som att kunderna är nöjda med rådgivarnas arbete och att de därför väljer att vara lojala 

och stanna kvar som kunder i banken.  

Alla de intervjuade rådgivarna är överens om att bankerna måste visa att de ser till kundernas 

bästa. Det kan åstadkommas genom att rådgivarna hela tiden arbetar med att skapa en så 

personlig kontakt som möjligt med kunden. En personlig kontakt underlättar 

kommunikationen och ökar det emotionella bandet vilket gör det lättare för rådgivarna att visa 

sin kompetens och välvilja. Det underlättar även för att stabilisera och återuppbygga förlorat 

förtroende. Rådgivarna poängterar vikten av det personliga mötet i 

förtroendeskaparprocessen. Vet rådgivaren vad kunden förväntar sig och vad han eller hon 

önskar med sitt engagemang är det lättare att erbjuda tjänster som är anpassade till en viss 

kunds behov. Att veta vad en viss kund förväntar sig visar på välvilja. 

Det är, förutom rådgivarna som i kundmötet ger information, främst medierna som förmedlar 

bankens situation till kunderna. Eftersom den information som går genom media inte alltid är 

korrekt eller fullständig är det lättare för banken att på egen hand försöka nå ut till kunderna. I 

Handelsbankens fall upplevs kontakten med media ha fungerat bra. Banken svarade snabbt på 
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kundernas frågor och oro vilket gjorde att de inte drabbades av några större 

förtroendeförluster. Banken har, efter sina tidiga uttalanden, hållit en låg profil i media. I och 

med att relationerna vårdas via personliga möten blir valet av bank mer emotionellt ju längre 

tid personen varit kund i banken. Att kunden får komma till tals och ge uttryck för sina tankar 

och funderingar är viktigt, det visar på att det finns välvilja och att banken vill skapa den bästa 

lösningen för den enskilda kunden. Tydlighet är något annat som lyfts fram för att förenkla 

mötet med kunden och Kotter (1996) tar upp tydlighet som en viktig punkt i arbetet med att 

kommunicera ett budskap.  

5.1.3 Förhållandet mellan rådgivarna och banken (ledning) 
de Geus (1997) tar upp betydelsen av att ta tillvara den kunskap som finns hos de personer 

som arbetar i en organisation. När ett företag tar tillvara på och nyttjar sina anställdas kunskap 

och engagemang ökar möjligheterna för ett lyckat samarbete och det ökar det förtroende som 

finns. Alla bankerna arbetar enligt rådgivarna med att ta tillvara på den kunskap som 

rådgivarna besitter på fler sätt än att bara nyttja dem som arbetskraft. Alla de intervjuade 

rådgivarna känner att de i någon mån kan vara med och påverka det som händer även om det 

varierade mellan bankerna. De företag som lyckas skapa engagemang och ta tillvara på idéer 

har ofta anställda som är hängivna till den egna organisationen och känner delaktighet i det 

som händer. Budskap som kommuniceras till kunden blir i dessa fall mer positiva, vilket 

gynnar banken. Rådgivarna måste känna att det finns stöd och utrymme för dem att utvecklas. 

För att det ska skapas förtroende inom företaget måste rådgivarna känna att de inte är helt 

styrda av ledningen utan har möjlighet att påverka det som händer. Hopp et al (2009) menar 

att självständiga yrken kräver mer engagemang och även ett förtroende mellan de anställda för 

att kommunikationen ska fungera tillfredsställande, det räcker inte med att det finns 

förtroende för arbetsgivaren.  

5.2 Bibehålla förtroende 
Figur 4 på nästa sida innehåller citat från rådgivarna som visar hur respektive bank arbetar för 

att bibehålla förtroende. 
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                     Figur 4 Modifierad analysmodell av bibehålla förtroende (Egen modell) 

5.2.1 Förhållandet mellan banken (ledning) och kunderna 
Swedbank har under krisen, enligt rådgivarna på banken, lyckats med att bibehålla förtroendet 

från kunderna. Att banken har lyckats med det kan bero på det arbete som drogs igång med att 

skapa en närmare relation till kunderna. Det kan också vara resultatet av ett redan nära 

samarbete med vissa kunder som därför valde att stanna av lojalitet. Dock har det i vissa fall 

skett en upplösning av förtroendet mellan banken och kunderna. Det är speciellt hos de 

kunder som inte haft någon närmare personlig kontakt med banken som förtroendet har svikit. 

Finns det en personlig relation till banken kan det röra sig om ett emotionellt val att stanna 

kvar trots att det går sämre för banken tillfälligt.  

Den personliga kontakten skapar förtroende och oftast finns det inga problem med mötet 

mellan kunden och rådgivarna på SEB, det som istället varit problematiskt för banken är den 

relation kunderna har till banken som helhet och bankens ledning. När det kommuniceras en 

skev bild blir förtroendet lidande. Ledningen ger en bild till kunderna i och med uttalanden i 

media och genom sitt agerande medan rådgivarna istället får arbeta med att reparera den 

skada som det gett upphov till.  

Då Handelsbanken enligt rådgivarna klarat krisen bra har kunderna inte upplevts tappa 

förtroendet för banken. Det är snarare omvänt, att fler kunder vänt sig till banken därför att de 

inte längre haft förtroende för sin tidigare bank. Det kan tyda på att de kunder som väljer att 

byta bank inte bara tappat förtroendet utan även väljer att göra ett rationellt val. 

Handelsbanken har genom sitt handlande visat att de kan leva upp till sina förpliktelser. Bytet 

av bank betyder att det skett en sorti från övriga banker och det kan spekuleras i om det berott 

på att det inte hjälpte eller upplevdes hjälpa med protester. Att just Handelsbanken ökat sin 
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kundstock kan även vara ett bevis på att banken klarade den förra krisen väl. Ett företag som 

tidigare inte drabbats av incidenter som skadat förtroendet är enligt Kramer (1999) lättare att 

lita på. 

Välvilja kan genereras genom flera kommunikationskanaler än personliga möten och det är 

något som Swedbank arbetar med. Rådgivare A menar att en bra Internetbank samt tillgång 

till personlig rådgivning via telefon är något som visar på välvilja gentemot kunderna. En del 

av Swedbanks kunder har, som rådgivare E påpekade, varit irriterade över hur banken skött 

sina affärer i Baltikum. Det har lett till att kunderna blivit mer försiktiga gentemot banken och 

det kan ses som en sorts protest. Den kommunikation som sker mellan Swedbank och deras 

kunder upplevs av rådgivarna fungera bra. Vad som kan göras bättre är enligt rådgivare D att 

kommunikationen skulle kunna bli tydligare och rådgivare A menar att den personliga 

informationen kan ökas. En tydlig kommunikation underlättar förhållandet mellan banken och 

kunderna och det blir inte lika många frågetecken. Att göra informationen som når kunderna 

mer personlig ökar möjligheten för kunderna att se att banken intresserar sig för dem vilket 

kan visa på välvilja.  

Ur rådgivarna på SEB:s perspektiv är kommunikationen med kunderna välfungerande. Det 

viktiga för rådgivarna är att vara tydliga och skapa förståelse hos kunden. Förståelse och 

tydlighet minskar osäkerheten och gör det lättare att etablera eller bibehålla förtroendet. 

SEB:s rådgivare är medvetna om hur viktigt det är för den verksamhet som bankerna bedriver 

att ha förtroende från kunderna och det är något som de ständigt måste arbeta med. 

Engagemang är något som sätts i fokus på SEB. Engagemang visar att det finns välvilja för 

kundens intressen samt goda egenskaper som kan få kunden att känna tillit för banken. För att 

behålla förtroendet måste kunderna få ta del av den information som finns inom banken men 

det uttrycks att olika kunder efterfrågar olika mycket information. Istället för att göra all 

information tillgänglig för alla kan SEB ha skapat ett problem där personer som inte specifikt 

efterfrågar informationen går miste om den och därmed får minskat förtroende.  

Förtroendeskapande är en ständigt pågående process och Handelsbankens rådgivare menar att 

det inte skulle gå att bedriva bankverksamhet utan förtroende. När ett företag lyckas i svåra 

förhållanden stärks oftast förtroendet för att företaget ska klara av att göra det igen. Ett stabilt 

arbetssätt med få förändringar minskar osäkerheten bland kunder och medarbetare eftersom 

de vet vad de kan förvänta sig i olika situationer. Handelsbanken har inte gjort några större 

förändringar och det tyder på att de möten som på olika sätt sker mellan kunden och banken 
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varje dag fungerar bra. Det visar på goda egenskaper och kompetenser inom banken och att på 

ett bra sätt tillhandahålla sina tjänster skapar goda kundrelationer. Direktnummer till den 

personliga kontaktmannen skapar också en mer nära relation vilket gynnar 

förtroendeskapandet.  

5.2.2 Förhållandet mellan rådgivarna och kunderna 
Rådgivarna på Handelsbanken anser att de har förtroende från kunderna. Det är främst under 

svåra förhållanden som vikten av förtroende uppmärksammas och de andra bankernas mer 

problematiska situation har gjort att även rådgivarna på Handelsbanken är mer medvetna om 

förtroendets betydelse. Det är förhållandet mellan rådgivarna och kunderna som skapar en 

förutsättning för en långsiktig relation. Få omflyttningar inom banken leder till att kunderna 

kan behålla samma rådgivare över en längre tid och det bygger upp ett emotionellt band 

parterna emellan. Kontorschef O påpekar vikten av att se till varje enskild kunds behov, vilket 

kan kopplas till nivån välvilja där rådgivaren visar att han eller hon vill kundens bästa. Då det 

enskilda kundmötet är en så pass viktig del i förtroendeskapandet är det viktigt att kunden 

bemöts som han eller hon förväntar sig. Av den anledningen försöker Handelsbankens 

rådgivare aldrig sälja på kunden något. I de fall där rådgivaren inte direkt kan besvara en 

förfrågan från kunden ber rådgivaren att få se över saken och sedan återkomma. Att 

Handelsbanken arbetar på det här sättet är inget som påverkar det kategoribaserade 

förtroendet negativt, snarare tvärtom. Kunderna är medvetna om att rådgivarna inte kan vara 

experter på allting och att rådgivarna då tar reda på saken istället för att komma med en 

gissning visar på välvilja från deras sida.  

Det kategoribaserade och rollbaserade förtroendet kan ses som samma för alla bankerna. 

Rådgivarna tillhör samma kategori och innehar i mötet med kunderna samma roll även om de 

utför den olika. Rådgivarna på bankerna antas därför besitta vissa specifika egenskaper som 

redan från början skapar ett visst förtroende. Det kategoribaserade och rollbaserade 

förtroendet kan inte sägas ha lidit skada då rådgivarnas bemötande mot kunderna har fortsatt 

på samma sätt som tidigare, det är förtroendet för banken som helhet som har minskat. 

5.2.3 Förhållandet mellan rådgivarna och banken (ledning) 
Alla intervjuade rådgivare på Swedbank har förtroende för sin arbetsgivare trots att banken 

stött på motgångar. Det är viktigt då det är ledningen som är en av grundpelarna när det 

kommer till förtroende. Problematiken som krisen uppdagade har lett till positiva 

förändringar. Bland annat har varje kontor fått större möjlighet att själva påverka sitt sätt att 
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arbeta. Det har gjort att flera av de anställda på banken har känt sig mer engagerade och 

involverade i bankens arbete. Den information som förmedlats till de anställda från ledningen 

har av de flesta upplevts som bra. Rådgivare E menar dock att informationsflödet skulle ha 

kunnat fungera bättre och varit mer relevant, informationen upplevs inte alltid som trovärdig 

då den kommer från ledningen. Det kan utgöra ett problem att informationen från ledningen 

inte ses som tillförlitlig vilket kan påverka rådgivarnas förtroende för arbetsgivaren negativt.  

Handelsbankens rådgivare har förtroende för sin arbetsgivare. Det förtroende som finns 

mellan de anställda och ledningen på banken antas existera redan från början, vilket tas upp 

av Gillespie och Dietz (2009). Det är dock av vikt att inte alltid ta förtroendet mellan 

arbetsgivaren och de anställda för givet. Har det uppstått en problematisk situation gäller det 

att försöka fånga upp medarbetarnas känslor för att bibehålla förtroendet. Ledningens 

konsekvens och öppenhet i handlandet har underlättat för uppbyggandet av förtroendet för 

banken, både internt och externt.  

Om det finns en öppen atmosfär inom banken ökar förtroendet mellan rådgivarna och bankens 

ledning. På Handelsbanken har den platta konstruktionen gjort att de anställda känner att de 

kan ta upp sina funderingar med ledningen. Det gynnar inte bara förhållandet dem emellan 

utan speglas också i förhållandet med kunderna. På Swedbank har krisen gjort att 

organisationen har blivit mer platt i sin struktur, något som även det gett en mer öppen 

atmosfär. På SEB försöker ledningen skapa högt till tak för de anställda men det verkar inte 

ha lyckats i den utsträckning som ledningen kanske skulle önska. 

Rådgivarna på alla bankerna är överens om att kommunikationen inom deras respektive bank 

fungerar bra vilket ökar möjligheten för ett lyckat samarbete. Informationen förmedlas 

dessutom genom flera kommunikationskanaler. Det borde betyda att den information som 

förmedlas är lätt att tolka samt att de kommunikationskanaler som används är relevanta. I och 

med att flera olika kanaler används för att delge information är rådgivarna hela tiden 

uppdaterade på vad som sker och vad som planeras framöver. Rådgivarna säger att det är lätt 

för dem att följa det som händer. Rådgivare E på Swedbank anser dock att informationsflödet 

kunde vara bättre från ledningen. Det kan visa på vikten av att få information och att 

kommunicera ansikte mot ansikte istället för att bara ta del av ny information via exempelvis 

intranätet. För att ett företag ska kunna skapa förtroende hos sina kunder och anställda krävs 

det att ledningen är ense och samordnad, när så inte är fallet skapas det osäkerhet med 

förtroendeförlust som följd. Att Swedbank gjorde ändringar i bankens ledning ledde till en 
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positiv förändring då det gavs en enad front utåt. Att hålla inne med information är inte 

önskvärt och att den nya ledningen istället har varit mer öppen gentemot kunderna är något 

som gjort att förtroendet stärkts.  

Handelsbanken har enligt rådgivarna aktivt satsat på sina kommunikationskanaler. Närheten 

till VD, som kontorschef O nämner, visar ännu tydligare på den nära kommunikation som 

skapats inom banken. Eftersom det är en så pass viktig del i förtroendeskapandet att ge 

trygghet och korrekt information tjänade banken väldigt mycket på sitt agerande då de 

anställda var medvetna om situationen och visste vad som hände. Det gav en tydligare bild av 

en enad front inom banken. Då varje medarbetare i Handelsbanken ges ett stort eget ansvar 

finns det stora möjligheter att påverka vilket skapar ett starkare engagemang bland rådgivarna 

när de ser att deras idéer tas tillvara. Även om rådgivarna är nöjda anser kontorschef L att det 

skulle gå att kommunicera mer. En aktiv och välfungerande kommunikation påverkar positivt. 

Att hela tiden vara medveten om att kommunikationen går att förbättra är bra då det ökar den 

positiva upplevelsen både för kunderna och rådgivarna. 

På Swedbank anser rådgivarna att det är av betydelse att arbetsgivaren följer upp hur de 

anställda trivs. Ett sätt att försöka nå rådgivarnas åsikter är genom årliga undersökningar men 

det räcker inte med att bara genomföra dem, medarbetarna behöver även se en förändring till 

följd av undersökningarna. En tvåvägskommunikation mellan ledning och anställda är 

önskvärd. Rådgivare D är av den meningen att ansvaret för att komma med synpunkter och 

åsikter ligger på den enskilda individen. För att det ska fungera måste det skapas en sådan 

miljö att den enskilda rådgivaren vågar komma till tals och uttrycka sina åsikter. Det gäller 

även att ledningen visar att åsikterna värderas och kan leda till positiva förändringar i stället 

för att enbart samlas på hög till ingen nytta.  

Förändringsarbetet inom SEB sker genom flera kanaler, vilket är viktigt för att ett budskap 

ska nå ut på bästa möjliga sätt. Beroende på vilket ärende det gäller finns det olika möjligheter 

för rådgivarna att vara med och påverka de beslut som fattas i banken. När det skapas 

förändringar testas de på pilotkontor. Det är svårt för de anställda att ha möjlighet att vara 

med och påverka vid sådana tillfällen. Det kan vara svårt att skapa engagerade medarbetare 

när det inte finns möjlighet att vara med och påverka det som händer. För att ledningen på 

banken ska kunna ta del av de anställdas åsikter genomförs någon gång varje månad en 

möjlighet att chatta med bland annat företagets VD. Det är bra att ledningen försöker ta 
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tillvara på de idéer och den kunskap som rådgivarna har men det gäller också att de anställda 

märker att det sker en förändring till följd av de förslag eller åsikter som de framför.  

Förändringsarbetet inom Handelsbanken sker enligt rådgivarna inkrementellt och den 

ursprungliga strukturen har hela tiden utökats för att underlätta det dagliga arbetet. Att arbeta 

med att ständigt göra små förändringar kan underlätta både för anställda och kunder då det 

inte snabbt sker ett hopp i utvecklingen, vilket i sig kan orsaka osäkerhet. Det finns en stor 

egen frihet på de olika kontoren där de anställda kan vara med och påverka det som händer, 

det finns således utrymme för protest. Det skapar större engagemang och delaktighet vilket 

gynnar förtroendet mellan de anställda och ledningen men det är även något som 

vidareförmedlas till kunderna genom bemötandet. Rådgivare N anser att de anställda på 

banken alltid kan vara med och påverka de förändringar som sker. Det är positivt att 

rådgivarna känner sig delaktiga i det som händer. Möjligheten för de anställda på 

Handelsbanken att vara med och påverka är betydelsefull även om alla inte tar chansen. Bara 

vetskapen om att den egna åsikten räknas påverkar arbetet positivt. Rådgivarna på 

Handelsbanken ser att deras åsikter tas tillvara på för att skapa förändringar inom banken. Det 

är positivt för förhållandet mellan arbetsgivaren och rådgivarna att det sätts ett värde på alla 

åsikter. I och med att det finns både långsiktiga och kortsiktiga mål blir det lättare för 

rådgivarna att se vad som förväntas av dem och vad de bör klara av i sitt dagliga arbete. Det 

ökar hur nöjda de anställda är men det bidrar också till att rådgivarna själva kan utvärdera 

förhållandet till arbetsgivaren. Även här belyser rådgivarna hur värdefull deras möjlighet till 

protest är eftersom de uppmanas att påtala om det är något som inte känns bra med 

förändringar eller sätt att arbeta. 

Swedbank har enligt de intervjuade rådgivarna inte genomgått några större förändringar till 

följd av krisen men insikten om vikten av att kommunicera på ett bra sätt har blivit tydligare 

och tagits tillvara på. Att ta tillvara på och uppmärksamma problem för att sedan skapa 

förbättringar är viktigt för att visa att banken verkligen har tagit problemet på allvar och är 

villig att göra en förändring till följd av det som hänt. Att inte bara ledningen är medveten om 

vad som behöver förbättras utan att det även förmedlas till rådgivarna tyder på att banken tagit 

fasta på och uppmärksammat det som inte varit bra under krisen. Det är även positivt ur 

kundsynpunkt då det blir möjligt för kunderna att uppleva att det sker en förändring. 

Ledningens ändrade förhållningssätt till medierna är ytterligare en förändring som gjorts, 

vilket skapat större öppenhet. Banken satsade på en ökad personlig kontakt med kunderna för 

att reparera och öka förtroendet igen. En stor förändring till följd av krisen och som ett 
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resultat av tillträdet av en ny VD gjorde att bankens organisation blev mer platt. Det har 

medfört att de beslut som fattas i banken har kunnat ske mer lokalt. De mål som sätts upp 

inom Swedbank rapporteras det om veckovis eller månadsvis. Att banken tillhandahåller 

kortsiktiga mål på det här sättet ökar möjligheten för de anställda att utvärdera sin situation.  

På SEB har rådgivarna inte märkt av några förändringar efter krisen. Det som framkom var att 

en del åtgärder som redan var planerade genomfördes i ett tidigare skede än vad som var tänkt 

från början. Det kan dels bero på att banken anser att deras strategi för att hantera krisen var 

fullgod eller att det inte upptäcktes hur en lösning skulle kunna komma till stånd. För att 

förbättra relationen till kunderna, och i vissa fall även de anställda, kan det vara viktigt för 

banken att visa på att det sker en förändring som en respons på den kritik som framförts. I 

relationen till kunderna har det skett en förändring då fler kunder ringer banken för att få svar 

på sina frågor. Att kunderna tar ökad kontakt visar att det finns en oro och att alla frågor inte 

besvarats i kommunikationen från bankens ledning. Det är istället rådgivarna som får ta hand 

oroliga kunder.  

Vad rådgivarna på Handelsbanken märkt av i och med de förändringar som krisen medförde 

är hur viktigt det är att fortsatt hålla fast vid bankens idéer och värderingar. Det finns inte 

samma behov av förändring när det är något som har fungerat bra. Det har blivit viktigare för 

banken att fokusera på förhållandet med kunderna och försöka skapa en mer personlig 

kontakt. Kontakten med media har inte varit tätare till följd av krisen. Det kan till stor del bero 

på att banken inte har hamnat i samma blåsväder som de andra bankerna och därmed inte haft 

samma behov av att kommentera det som hänt via media. Banken klarade av att hantera 

situationen och utsattes inte för spekulationer trots att de valde att efter det initiala skedet inte 

vara så aktiva på att förmedla information till allmänheten via media. Det kan ha varit en 

fördel. Då det var mycket skriverier om de andra bankerna hördes det inget om 

Handelsbanken vilket möjligen ledde till att flera människor uppfattade det som en god 

indikation.  

Förändringsarbete symboliseras ofta av att det tar tid, är noga planerat och att de anställda får 

ta en väldigt liten del i det som sker. Ingen av de intervjuade rådgivarna ser det som möjligt 

att kunna vara fullt delaktiga i alla processer men det finns mer eller mindre möjlighet att 

påverka det som händer på de olika bankerna. Swedbank har på senare tid blivit bättre på att 

låta rådgivarna vara delaktiga medan SEB vill skapa en delaktighet men inte riktigt lyckats. 

Handelsbanken har länge arbetat med att engagera och få rådgivarna delaktiga i det som 
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händer. När det sker förändringar går det inte att bortse ifrån hur viktigt det är med ett tydligt 

budskap från ledningen. Rådgivarna måste ges en tydlig bild över hur förändringar och 

omstruktureringar påverkar dem och deras omgivning annars kan osäkerheten gräva hål i 

förtroendet samt förhindra att det överhuvudtaget kan ske en förändring. Det kan heller inte 

förbises hur positivt det kan vara om ledningen verkligen skapar en dialog med rådgivarna 

och därigenom får fram ett klart syfte med det som sker. På Handelsbanken skapade VD:n för 

banken en dialog med de anställda om vad som hände till följd av krisen för att minska den 

osäkerhet som skapades. Även SEB:s VD fanns tillgänglig för kontakt så att frågor kunde 

besvaras och efter Swedbanks byte av VD skapades det också där en klarare bild över 

situationen för bankens rådgivare. 

5.3 Upplösning av förtroende 
I figur 5 nedan visas citat från rådgivarna som tar upp den tredje fasen i förtroendeprocessen, 

upplösning av förtroende. 

                     Figur 5 Modifierad analysmodell av upplösning av förtroende (Egen modell) 

5.3.1 Förhållandet mellan banken (ledning) och kunderna 
Om ett företag förlorar förtroendet från sina kunder eller anställda beror det på att ett 

misslyckande gjorts. De banker som drabbats av minskade förtroenden är främst Swedbank 

och SEB även om de hämtat sig snabbt och återetablerat förtroendet hos sina kunder. Det är 

främst då en part inte upplevs vara trovärdig eller sköta sina åtaganden som förtroenden 

upplöses. Faktum kvarstår dock att det var mycket missnöje från kunderna och flera kunder 

har enligt rådgivarna valt att byta bank. Därmed kan bankerna inte bortse ifrån att de 
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misslyckats med något. Skulle samma misstag begås igen skulle kunderna inte var lika 

förlåtande och ett sviket förtroende är svårare att reparera (Gillespie och Dietz, 2009).  

För att informationen ska nå kunderna på ett bra sätt är rådgivarna på Swedbank medvetna om 

vikten av att den är tydlig och korrekt. Är den givna informationen felaktig skapas misstro 

bland både kunder och anställda och förtroendet börjar brytas ned. Medierna var snabbt 

framme och gav en mer negativ bild än som var påkallat enligt bankens rådgivare. Då det är 

lättare för ett förtroende att brytas ner än att byggas upp är mediernas skriverier som en 

tredjepartskälla viktiga i förtroendeskapandet. Swedbanks rådgivare har försökt förebygga 

och reparera den skada som medierna orsakat genom att presentera Riksbankens och 

Finansinspektionens information för kunderna. Dock är det svårt att reparera förtroendet med 

information när skadan redan är skedd. Även rådgivarna fann stöd i den informationen vilket 

kan visa på att kundernas oro påverkade dem. Ledningen upplevdes av rådgivarna ha en svår 

balansgång gällande vad de skulle kommunicera till kunderna och vad de inte skulle 

förmedla. Anledningen till det var att ledningen var orolig för att bli felciterad. Den oron kan 

mycket väl ha påverkat förtroendeskaparprocessen negativt. Rådgivarna tyckte att ledningen 

var allt för långsam att gå ut med information i början av krisen. Ledningens långsamma 

agerande påverkade banken negativt då det inte går att bortse ifrån vikten av att så snabbt som 

möjligt adressera uppkomna problem för att minska osäkerheten på marknaden men även 

bland de anställda.  

Rådgivarna på SEB är i stort sett överens om att banken och dess ledning inte lyckats bemöta 

den kritik som krisen förde med sig på ett bra sätt och det kan vara en av anledningarna till att 

förtroendet för banken minskat. Eftersom SEB valde att inte direkt gå ut och svara på den 

kritik och de frågor som kom från kunderna blev det lättare för media att skapa rubriker. Ett 

snabbt och korrekt bemötande skapar istället mindre utrymme för en av media vinklad bild 

och gör att förtroendet inte skadas i samma utsträckning. Det är lätt för kunderna att lyssna på 

negativ information då den är enklare att ta till sig än positiv information.  

På Handelsbanken inser rådgivarna vikten av att vara öppna med information. I början av 

krisen agerade Handelsbanken snabbt för att minska oron bland sina kunder. Att banken valde 

att arbeta på det sättet var, enligt Renn och Levine (1991) som behandlar riskkommunikation, 

optimalt. Det var en fördel för banken att de agerade så pass tidigt vilket förebyggde en större 

förtroendeförlust. Ledningen var snabb med pressmeddelanden och övrig information. Just 

enkelhet i det som kommuniceras är viktigt och det gäller att den som förmedlar 
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informationen är väl medveten om vad han eller hon vill säga. Senare under krisen valde 

Handelsbanken att inte kommentera något. Att banken inte längre var lika öppen med 

information som tidigare borde gjort att förtroendet från kunderna minskade men det var inte 

vad som skedde, istället upplevde rådgivarna ett ökat förtroende. Det kan tolkas på olika sätt. 

Dels kan övriga bankers misstag ha ansetts vara värre än Handelsbankens och att kunderna då, 

genom ett rationellt val, valde att byta bank till ”den minst dåliga”. Tillströmningen kan alltså 

ha berott på att kunderna egentligen inte valde att bli kunder i Handelsbanken utan att de 

snarare valde att inte vara kunder i sin gamla bank och då gjorde sorti från denna. En annan 

tolkning kan vara att kunderna fick så mycket information från annat håll att de helt enkelt 

blev mätta. Den information de fick från annat håll kan dessutom ha varit motstridig och gjort 

kunderna förvirrade. Att Handelsbanken då inte gjorde saken värre genom att presentera 

ytterligare fakta gjorde att förtroendet för banken ökade. 

I början av krisen agerade Swedbank sent gällande att svara på den kritik som media skapade. 

Då ledningen inte lyckades i bemötandet med kunderna blev det istället rådgivarna som fick 

möta kunderna och deras frågor. Det skadade det förtroende som finns mellan kunden och 

banken men inte det förtroende som existerar mellan kunden och rådgivaren. Rådgivarna har 

lyckats bra med kommunikationen och kunnat möta kritiken från kunderna på ett bra sätt. 

Bemötandet ledde till att en djupare kundrelation skapades och ett starkare förtroende växte 

fram. Det visar på skapandet av ett emotionellt band genom den personliga kontakten. Det 

fanns även synpunkter på den information som förmedlades från ledningen till rådgivarna. 

Den ansågs inte vara tillräcklig vilket försvårade relationen till kunderna. Att ledningen inte är 

öppen och tillhandahåller tillräcklig eller rättvisande information till rådgivarna skadar 

förtroendet mellan dessa. Även Swedbanks affärer i Baltikum, som av några rådgivare ansågs 

som alltför förhastade, är något som ledningen styr över men som rådgivarna får stå till svars 

för när kunderna kommer med frågor. Det skadar synen på företagets kompetens och 

egenskaper, både hos kunderna och hos rådgivarna. Det visar heller inte på välvilja när 

kundernas sparade medel används i satsningar som kan bedömas som vårdslösa. Rådgivare E 

talade om att den bank som huvudsakligen tog emot de kunder som valde att göra sorti från 

Swedbank var Handelsbanken. Det visar igen på det rationella valet alternativt att förtroendet 

helt är borta från den tidigare banken. Att det är just Handelsbanken som kunderna gör sorti 

till talar sitt tydliga språk gällande hur krisen har hanterats på olika håll.  

SEB:s ledning har hanterat krisen och kritiken som följde olika bra gentemot olika grupper 

menar rådgivare F. Rådgivarna på banken anses ha fått tillräckligt med information gällande 
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vad som hänt och har därmed kunnat bemöta kunderna på ett bra sätt. Det har även skapats 

möjligheter till en dialog med ledningen. En god kommunikation ökar förtroendet och 

underlättar i rådgivarnas dagliga arbete med kunderna. I media har bankens ledning däremot 

lyckats mindre bra, den bristfälliga kontakten som öppnade upp för spekulationer skadade 

förtroendet både hos kunderna och de anställda. Om ledningen bryter ner förtroendet på ett 

annat håll spelar det inte längre samma roll att det finns en dialog inom banken. Kunderna har 

kunnat bemötas olika bra och det borde kunna förklaras av att de kunder som har förtroende 

för banken är mer benägna att lyssna på förklaringar. Utan förtroende är det ingen som vill 

lyssna och förtroendet skadades än mer av debatten i media. Rådgivare G är till skillnad från 

de andra rådgivarna positiv till ledningens agerande och anser att de var öppna och 

ansvarsfulla i under krisen. Möjligen hade denna rådgivare ett starkt emotionellt band till sina 

kunder som därmed inte förlorade förtroendet vilket gjorde att det för honom skapades en mer 

positiv bild. Rådgivare H menar att det är i media som misstagen i och med krisen har begåtts. 

De uttalanden som SEB:s VD gjorde var inte genomtänkta och skadade banken. Det minskade 

förtroendet bland kunderna, i vissa fall så mycket att det skedde sorti. Rådgivarna har 

drabbats då de har varit tvungna att möta kunderna efter det som hänt och därmed stå till svars 

för uttalanden som de inte själva gjort. Det är påfrestande för förtroendet och kan leda till att 

rådgivarnas kompetens och välvilja ifrågasätts av kunderna.  

Det som rådgivarna på Handelsbanken nämner som något mindre bra under krisen är att 

banken i vissa fall gjort sig av med kunder som på sikt skulle kunnat vara lönsamma. I det här 

fallet kan det sägas att banken gjort ett rationellt val och istället för att vänta och eventuellt 

drabbas av en förlust har banken valt att avsluta kundens engagemang. Att banken handlar på 

det här viset kan tyckas försämra förtroendet men då kunderna vars engagemang avslutats inte 

längre är kunder i banken är det inget som uppmärksammats av rådgivarna. Flera rådgivare på 

Handelsbanken har märkt att de andra bankernas agerande har påverkat dem positivt. Antalet 

kunder som flyttat över till banken har varit fler än normalt vilket inte helt ologiskt hänförs till 

den förtroendeförlust som drabbat de andra bankerna. Handelsbanken har setts som ett 

tryggare alternativ då banken inte varit utsatt för lika mycket spekulationer och inte drabbats 

lika hårt av krisen i övriga avseenden. Kunder som har valt att byta till Handelsbanken har 

även uttryckt att de byter bank därför att de inte längre har förtroende för den tidigare banken 

och dess ledning.  

Hur de olika bankerna agerar borde påverka förhållandena som råder på marknaden. 

Rådgivarna på Swedbank har märkt att deras agerande lett till att flera kunder valt att göra 
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sorti och därmed bytt till en annan bank som de upplevt hanterat krisen på ett bättre sätt. 

Handelsbankens rådgivare har i positiv bemärkelse märkt hur de andra bankernas agerande 

gett dem fördelar medan de intervjuade på SEB inte angett att de märkt någon skillnad. Vad 

som framgår hos alla bankerna men som är extra tydligt gällande Swedbank och SEB är att 

den information som bankens ledning skickar till kunderna påverkar det förtroende som finns 

för banken som institution. Många gånger har relationen mellan banken och kunderna blivit 

lidande. Kundernas sätt att svara på den information som kommer från bankens ledning är att 

rikta sitt missnöje mot bankens rådgivare eller att lämna banken till förmån för en annan bank 

som inte haft samma problem. Rådgivarna är de som får stå till svars för ledningens 

uttalanden och försöka lugna eller förklara för kunderna vad det rör sig om. I vissa fall har 

ledningen inte gått ut med information till rådgivarna gällande sina uttalanden vilket kan 

försvåra arbetet med att bemöta kunderna. Det är främst rådgivarna som bygger upp, 

bibehåller och reparerar skadade förtroenden genom sin kompetens och välvilja, vad de 

däremot inte kan åstadkomma själva är att visa på integritet. Även arbetet med välvilja och 

kompetens försvåras genom turbulenta situationer som bankernas ledningar inte hanterat på 

ett fullgott sätt. Det är bankernas rådgivare som besitter kunskapen gällande kunderna och är 

därmed de som kan bidra till en lösning på problematiken, något som ledningen på banken 

borde ta åt sig av och lyssna på. Även om de flesta rådgivarna upplever att de kan komma till 

tals i många frågor betyder det inte att ledningen lyssnar på rådgivarnas synpunkter till 

förtroendeproblematiken.  

Den kommunikation som skedde mellan bankerna och kunderna i och med krisens utbrott har 

varit varierad. Swedbank och SEB var inte så snabba i sitt agerande vilket gjorde att de blev 

lidande redan från början. Att Swedbank och SEB till en början valde att inte kommentera det 

som skedde gjorde att de uppfattades som mindre öppna i förhållande till Handelsbanken. Då 

öppenhet är något som skapar förtroende borde de, sett så här i efterhand, inte väntat så länge 

som de gjorde med att informera kunderna. Att de sedan valde att bryta tystnaden visar att de 

inte handlar konsistent och det i sin tur kan ha förvärrat förtroendesituationen. Senare 

påverkade medias bild främst Swedbank och SEB hårt, både av den anledningen att de var 

sena att kommentera det som hände och därmed utsattes för spekulationer men även för att de 

två bankernas ledningar i början av krisen kom med kanske inte allt för genomtänkta 

uttalanden. De möjligheter som fanns för kunderna att komma till tals var begränsade, det 

skedde enbart en envägskommunikation från ledningarna. För att en riskkommunikation ska 

kunna hanteras på ett bra sätt gäller det att det finns en medvetenhet om hur situationen bör 
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hanteras. Här verkar främst Handelsbanken ha tagit lärdom av den förra krisen. Det sätt som 

använts hos de andra bankerna är att ett beslut fattas och som sedan tillkännagetts. Därefter 

har beslutet ihärdigt försvarats istället för att försöka skapa en ny lösning när den första inte 

fungerade vilket skadade förtroendearbetet. 

5.3.2 Förhållandet mellan rådgivarna och kunderna 
Då ledningen på Swedbank har varit i en del blåsväder gällande sitt agerande har betydelsen 

av kundernas personliga kontakt med rådgivarna varit extra viktig, den kan i flera fall ha gjort 

att kunder som varit missnöjda med banken som helhet stannat kvar på grund av ett 

emotionellt snarare än rationellt val, vilket även kan ses som lojalitet. I och med det arbete 

Swedbank har gjort för att återuppbygga förtroendet har den upplösning som började ske i 

upptakten av krisen mattats av. Rådgivarna på banken menar att det är det personliga mötet 

mellan rådgivare och kund som är viktigast då det är där kontakten sker och inte mellan 

kunden och bankens ledning. Det är i det personliga mötet som banken kan visa att det finns 

kompetens och välvilja.  

Rådgivare F på SEB såg en nedgång i förtroendet bland de kunder som inte haft samma 

personliga kontakt med banken. Om kunder som haft personliga möten med banken väljer att 

stanna trots ett minskat förtroende tyder det på att de gjort ett emotionellt val. De kunder som 

inte haft en personlig relation har inte haft samma band till banken och gjort det rationella 

valet att byta bank för att få bättre villkor. En annan anledning till minskat förtroende hos 

SEB:s kunder kan vara att den dialog som är önskvärd mellan rådgivarna och kunderna inte 

riktigt fungerat som den borde och då kundernas behov inte tillgodosetts har en del kunder 

valt att lämna banken. Att kunderna förlorar förtroendet och att det skrivs mycket negativt om 

banken påverkar även hur de anställda känner och går det för lång tid i en negativ spiral kan 

även de anställda börjar förlora förtroendet för sin arbetsgivare. 

5.3.3 Förhållandet mellan rådgivarna och banken (ledning) 
Rådgivarna på SEB har förtroende för sin arbetsgivare men uttalanden som bankens VD 

gjorde påverkade det förhållandet negativt. Då det skett ett ras i förtroendet både vad gäller 

kunder och anställda är det företagets reaktion som avgör hur situationen utvecklar sig. De 

handlingar som skadat förtroendet behöver banken svara för och viktigast är att banken 

uppmärksammar att det finns ett problem. För att återskapa förtroendet krävs det en 

välfungerande kommunikation och i många fall en ursäkt för det inträffade.  
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Flera rådgivare på Swedbank känner att de inte har räckt till under krisen och utebliven 

kontakt har lett till att kunder flyttat sitt engagemang till någon annan bank. Det har antingen 

skett på grund av att det fattats ett rationellt beslut eller för att förtroendet är borta och kunder 

därmed väljer att göra sorti eftersom de inte ser att det lönar sig med protest. Även 

medieuppbådet har i flera fall lett till att kunder valt att göra sorti från banken. Rådgivarna har 

känt att situationen med kunderna har varit påfrestande och det har skapats en otrygghet. 

Osäkerheten hos de anställda kan leda till att förtroendet inom banken minskar, vilket skapar 

ett glapp även i relationen till kunderna. Det krävs krafttag från ledningen för att skapa en 

stabil miljö där förtroende kan etableras och bibehållas, det gäller inte bara kunderna utan 

även inom banken. Situationen hanterades främst sett ur kundernas perspektiv vilket gjorde att 

förtroendet inom banken förbisågs.  

Hur krisen har hanterats inom SEB uttrycker rådgivarna olika åsikter om. Att hanteringen 

upplevs så olika kan ha sitt ursprung i att rådgivarna har olika relationer till sina kunder. 

Rådgivare G har arbetat länge inom banken och har då kunnat bygga upp ett emotionellt band 

till sina kunder, ett band som kanske inte är lika starkt mellan övriga rådgivare och deras 

kunder. Även hur ledningen skött sig under krisen finns det delade meningar om. Rådgivare G 

tycker att ledningen hanterat krisen bra medan resterande rådgivare inte riktigt håller med. Än 

en gång kan det bero på att rådgivare G arbetat länge i banken och därför varit med om fler 

upp- och nedgångar än de andra rådgivarna. 

Handelsbanken har inte utsatts för samma kritik som de övriga bankerna, vilket därmed 

underlättat rådgivarnas arbete. Kommunikationen mellan rådgivarna fungerar bättre om det 

finns förtroende. Det har underlättat för förtroendet inom banken då det inte skapats 

påfrestningar på förhållandet mellan rådgivarna och ledningen. Banken har satsat på att 

fokusera på relationen med kunderna och satt som främsta prioritet att lyckas i det enskilda 

kundmötet. Det gör att varje kund kan känna sig personligt bemött vilket visar bankens 

välvilja och kompetenser. Att banken valde att verka i det tysta visar på konsistens i 

handlandet men även att de litar på att medarbetarnas kompetens ska synas vid de enskilda 

kundmötena. Det bygger upp förtroendet kunden har för banken samt skapar emotionella 

band. Det gör det lättare att i framtiden behålla det förtroende som finns. Då Handelsbanken 

inte tidigare drabbats av några nämnvärda förtroendeförluster är det lättare för dem att skapa 

lugn och trygghet i sina relationer, både internt och externt. Rådgivarna har genom att krisen 

hanterats på ett så pass bra sätt fått det bevisat att bankens långsiktiga mål fungerar bra även 

under svårare tider. 
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6 Slutsats 

  det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens syfte. I analysmodellen har infogats citat för 

att tydliggöra hur förhållandet ser ut mellan faserna och nivåerna. För att presentera 

slutsatsen används analysmodellens uppbyggnad.   

Förtroende är generaliserbart och kan appliceras på fler företag än banker. För att visa det 

samt tydligt peka på hur de olika nivåerna relateras till faserna har citat infogats i 

analysmodellen, se figur 6. De två första nivåerna, kompetenser och egenskaper samt välvilja, 

ses ur olika individers förhållanden, i det här fallet förhållandet mellan rådgivare och kund 

samt förhållandet mellan rådgivare och banken (ledning). Integritet är inte något som skapas 

av en enskild individ utan byggs upp med tanke på hur företaget hanterar uppkomna 

situationer. 

                 Figur 6 Utökad analysmodell (Egen modell) 

6.1 Bygga upp förtroende 
”Vad som skapar förtroende är det enskilda kundmötet och att bankens rådgivare 

levererar det kunden förväntar sig.” 

Förtroende kan byggas upp på flera sätt och det existerar olika sorters förtroende. Genom att 

rådgivaren visar att han eller hon är kompetent och besitter de egenskaper som kunden 

eftersträvar går det att börja bygga upp förtroende. De kunder som efter krisen inte förlorade 

förtroendet för sin bank kan ha påverkats av att den personliga rådgivaren hade den 

kompetens och de egenskaper som krävdes. Även om förtroendet tog skada var det möjligt för 

rådgivarna att börja bygga upp det igen. Många gånger skedde det genom det enskilda 

kundmötet där rådgivarna kan visa att de är kompetenta och kan hjälpa kunden. 

I
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Det förhållande som finns mellan rådgivarna och deras arbetsgivare utvärderas utifrån de 

olika nivåerna. Även om det redan från början antas finnas ett förtroende mellan en anställd 

och arbetsgivaren finns det inget som säger att det inte kan bli bättre. Det grundförtroende 

som finns kan förbättras genom att arbetsgivaren visar på goda egenskaper och kompetens. 

Alla rådgivarna som intervjuats har förtroende för sin arbetsgivare men förhållandet har ändå 

tagit skada till följd av hur krisen hanterades. 

”Nästan all information kan och bör vara öppen mot kund, vilket skötts mycket bra 

av ledningen.” 

När ett förtroende byggs upp krävs det att den som förtroendet ska skapas hos, vare sig det är 

rådgivaren eller kunden, känner att det finns välvilja. Välvilja visar att individen är värdefull 

och kan lita på den som försöker skapa förtroende. Det kan märkas i kundförhållandena 

genom att rådgivarna på de personliga mötena med kunden ställer personliga frågor och ser 

till att hålla en kontinuerlig kontakt. Öppenhet med information från ledningen, både till 

kunder och medarbetare, är viktigt för att visa på välvilja. Frågan om välvilja i relationen 

mellan rådgivaren och arbetsgivaren behöver en öppen atmosfär där det är möjligt för 

rådgivarna att uttrycka sina åsikter. Rådgivarna måste även känna att arbetsgivaren inte 

utnyttjar dem eller med avsikt försätter dem i situationer som är för svåra att hantera. Det 

sistnämnda har till viss del inträffat då ledningarna på framförallt Swedbank och SEB hanterat 

krisen mindre bra, något som tvingat rådgivarna att möta kunderna i en besvärlig situation.  

”Genom långsiktighet i vår rådgivning och i vårt handlande skapas förtroende.” 

Integritet i uppbyggnadsfasen av ett förtroende kan vara avgörande för vilken bank som 

kunden eller rådgivaren väljer. Det gäller således för banken att visa att den följer samhällets 

normer och värderingar. Det kan ses som långsiktighet i handlandet vilket skapar hållbara 

relationer. Den information som publicerats om bankerna i media har påverkat förtroendet 

negativt menar framförallt rådgivarna på Swedbank och SEB medan rådgivarna på 

Handelsbanken beskriver att banken klarat sig bättre.  

6.2 Bibehålla förtroende 
”En medarbetare får mer än gärna komma med kreativa idéer.” 

För att bibehålla förtroende behöver de kompetenser och egenskaper som finns hela tiden 

hålla en viss nivå. Blir kompetenser och egenskaper sämre sker istället en upplösning av 

förtroendet. Kunden har förväntningar på hur det enskilda kundmötet kommer vara och det 

gäller för rådgivaren att kunden får sina förväntningar infriade. Arbetsgivaren måste också 
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kunna möta de förväntningar som rådgivaren har för att relationen dem emellan ska bli 

lyckad.  

För att bibehålla förtroendet från de anställda krävs det att ledningen kan ta tillvara på de 

kompetenser och egenskaper som rådgivarna har att erbjuda. Alla rådgivarna anser att de på 

ett eller annat sätt kan vara med och påverka de beslut som fattas vilket visar på att ledningen 

är intresserad av att ta tillvara den kunskap som rådgivarna besitter.  

Det är inte bara kommunikationen som måste vara tydlig för att kompetenser och egenskaper 

ska lysa igenom. En enad front inom ledningen är även det av stor betydelse då det visar på 

kompetens. En splittrad ledning är skadligt för arbetet med att bibehålla förtroende. Det 

drabbade Swedbank innan banken bytte VD.  

”Min erfarenhet säger att kundansvariga gör allt för att ha god kommunikation med 

sina egna kunder.” 

Att rådgivaren kan visa att han eller hon vill kundens bästa ökar det förtroende som kunden 

känner. Välvilja skapar emotionella band mellan rådgivare och kund, de här banden växer sig 

också starkare i och med att kunden har gått länge hos samma rådgivare. Rådgivarna på alla 

bankerna vill skapa långsiktigt hållbara relationer till sina kunder och det är lättare att 

åstadkomma när det skapas emotionella band.  

Det är inte bara kunden som måste få uppleva välvilja från rådgivarna, även rådgivarna måste 

känna att arbetsgivaren vill hans eller hennes bästa. Det kan visas genom undersökningar där 

rådgivaren känner att han eller hon får ge utlopp för sina åsikter samt att arbetsgivaren 

försöker ta tillvara på de idéer som rådgivarna har i olika frågor.  

Det är lättare att bibehålla förtroende om det finns en fungerande kommunikation. 

Kommunikationen i sin tur underlättas om det finns en personlig relation. Det är lättare för 

kunden att lyssna på en rådgivare om det finns förtroende. Det eliminerar ett riskmoment då 

en kund som inte hade samma personliga kontakt inte skulle vara villig att lyssna.  

”Banken är aktiv i samhället och tar ansvar.” 

För att bibehålla det förtroende som finns hos kunderna måste det även finnas integritet. Det 

går inte att bygga en hel relation på integritet men det måste ändå finnas där för att förtroendet 

ska bibehållas. Kunderna måste kunna förlita sig på att banken kommer följa de lagar och 

regler som finns vilket även kan ses som regelbaserat förtroende. Swedbank är den enda 

banken som i studien direkt talar om ett samhällsansvar för att skapa förtroende.  
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6.3 Upplösning av förtroende 
”Jag tycker att bankens ledning i vissa lägen framstått som lite ’grön’ när det gäller 

medias möjligheter att vinkla och förvanska.” 

Bankerna fick utstå mycket kritik till följd av krisen men ändå genomfördes det relativt få 

förändringar. Det kan i kundsammanhang ha visat på att det inte fanns kompetens att hantera 

det som hände. Det är viktigt både för kunderna och rådgivarna att se en förändring när de 

framför kritik som är berättigad. 

Upplösningen av förtroende kan hejdas om det sker ett tidigt bemötande av det som händer. 

Sker det inget bemötande eller bemötandet är bristfälligt skapas många gånger spekulationer i 

media som verkar skadligt. Det är lättare för kunderna att lita på företag som klarat sig bra 

under tidigare svåra förhållanden. Ett förtroende som svikits en gång tidigare är svårare att 

reparera. Sker det en upplösning av förtroende på grund av misstag som begåtts skadas den 

bild kunderna har av rådgivarnas kompetens och det kan även skada den bild som rådgivarna 

har av ledningens kompetens. Många kunder valde att byta bank vilket visar att förtroendet 

för banken inte längre var lika starkt.  

”Mängden kunder gör det svårt att nå alla. Vi måste använda våra verktyg bättre 

att kommunicera på olika sätt med olika kunder.” 

Om kunden inte känner välvilja från rådgivaren och banken sker det en upplösning av 

förtroendet. När uppfattningen om välvilja försvinner kommer kunden göra sorti eller 

protestera. Hinner rådgivarna inte nå ut till kunderna för att reparera skadan sker det en 

upplösning av förtroendet. Det kan bli tal om att kunden väljer att göra sorti till den bank som 

uppfattas som minst dålig. Det sker därmed ett rationellt val att lämna sin bank, vilket en 

rådgivare på Swedbank nämner i och med att kunder valt att övergå till Handelsbanken. 

”Har man inte förtroende för sin arbetsgivare så bör man byta jobb.” 

Om ett företag bryter mot de normer som samhället ställt upp urholkas förtroendet och det 

sker sorti från banken, både bland kunder och medarbetare. Ett exempel på hur integriteten 

påverkats är de bonusar som skadat relationen mellan banken och kunderna och även påverkat 

relationen mellan rådgivarna och ledningen negativt. Det är rådgivarna som får försöka arbeta 

bort de misstag som ledningen gjort gentemot kunderna. 

Alla intervjuade rådgivare berättar att förtroende är viktigt. Utan förtroende för rådgivarna 

och bankerna i sig kan deras verksamhet inte bedrivas. Den situation som uppdagades i och 

med krisen blev problematisk för bankerna då kunderna valde att göra sorti samt protesterade 
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mot hur banken skötte sina affärer. En stor del av det missnöje som uppkom hos kunderna 

fick rådgivarna möta och det har upplevts som påfrestande. Att ledningarna gick ut med 

uttalanden som rådgivarna inte kunde stå för men var tvungna att svara för gentemot kunderna 

påverkade även förtroendet inom banken negativt. Nu upplever rådgivarna att förtroendet för 

bankerna börjar återkomma men det fanns en period då många kunder inte hade förtroende för 

banken i sig men för sin rådgivare. Det visar hur viktigt det är med förtroende för de enskilda 

individerna inom en organisation. 

Hur förtroendet byggs upp och bibehålls hos kunderna är likartat hos de olika bankerna även 

om det finns skillnader i deras sätt att arbeta. Den del i förtroendeskaparprocessen som det 

läggs störst vikt vid är det personliga mötet där rådgivarna får möjlighet att visa för kunderna 

vad de går för. Det som skiljer är bankernas olika sätt att behandla en förtroendeupplösning. 

Under krisen agerade Handelsbanken snabbt för att stävja oron och drog sig sedan tillbaka 

och lade fokus på kundmötet. Swedbank och SEB var långsammare i sitt handlande vilket 

skadade förtroendet för dem. Upplösningen av förtroende skapade problem för rådgivarna på 

de här bankerna då deras arbete försvårades av kunder som var oroliga och arga. Det här visar 

därför att förtroende är bankernas starkaste valuta. 
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