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ABSTRACT
Uppsatsens titel:  När förtroendet är starkaste valutan – En studie om 
   förtroende och extern kommunikation under 
	 	 	 finanskrisen,	med	fokus	på	storbankerna	Swedbank		
   och Handelsbanken.

Seminariedatum:  2009-01-12

Kurs:    Kandidatexamen i Medie- och kommunikations-
   vetenskap, 15 hp.

Författare:   Cecilia Brandt och Åsa Lifbom

Handledare:  Lars Palm

Examinator:   Ulrika Sjöberg

Nyckelkord: 		 Kommunikation,	förtroende,	varumärke,	finanskris,		
   media, Swedbank, Handelsbanken

Syfte:    Syftet med vår studie är främst att undersöka hur  
   Swedbank och Handelsbanken agerar i sitt förtroen- 
	 	 	 deskapande	under	finanskrisen.	Vi	vill	se	hur	de		
	 	 	 profilerar	sig	själva	och	försöker	bibehålla	förtroendet		
   hos sina privatkunder, på såväl central som lokal nivå.  
	 	 	 Rapporten	avser	undersöka	hur	de	under	finanskri-	
   sen agerat ur kommunikationsperspektiv och hur  
   detta sedan lett till antingen en förstärkning av 
   varumärket eller till en förtroendeförlust, eventuellt  
   förtroendekris. Detta ur både bankernas eget perspek- 
   tiv och enligt vår mening, med grund i teorin.

Metod:   Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Den består i 
   synnerhet av personliga intervjuer. Texttolkning har  
   skett genom att sekundärmaterial granskats i form av  
   olika artiklar, dokument, debatter, nyhetsprogram etc.  

   

Teori:    Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på förtroende, och 
   därmed är även varumärkesbyggande, Issues   
   Management och förtroendeförlust/-kris centralt. 

Slutsats:   Varken Swedbank eller Handelsbanken har direkt  
   ändrat sina strategier med förtroende i åtanke, även  
   om vissa strategiska förändringar gjorts. Varbergs  
   Sparbank var det kontor som stack ut då de genom- 
	 	 	 förde	flertalet	aktiviteter.	Handelsbankens	strategi	är		
	 	 	 att	hålla	låg	profil	medan	Swedbanks	är	att	kommu-	
   nicera. Trots att förstnämnda strategi strider mot  
	 	 	 flera	av	de	teorier	vi	nämner	under	uppsatsen,		
   verkar de klara sig bäst ur krisen, med hänsyn till  
	 	 	 förtroende.	Vi	finner	emellertid	att	Swedbank	befin-	
   ner sig i en förtroendekris. Inkorrespondensen mel- 
	 	 	 lan	profil	och	image	menar	vi	är	en	bidragande	orsak.
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1. INLEDNING

Uppsatsen	berör	finansoron,	hösten	2008.	Allmänheten	står	i	beroendeställning	
till	bankerna	som	erhåller	expertis.	Allmänheten	kräver	information.	Allmänheten	
står handfallen. Bankerna är tysta. 

Finanskrisen berör oerhört många. Bankernas agerande under densamma är 
avgörande för vilket förtroende de får hos sina kunder och intressenter. Därmed 
valet av detta ämne. Vi fokuserar på de två svenska storbankerna Handelsbanken 
och Swedbank då deras kommunikationsstrategier skiljer sig markant.  

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med vår studie är främst att undersöka hur de två svenska storbankerna 
Swedbank	och	Handelsbanken	agerar	i	sitt	förtroendeskapande	under	finanskri-
sen.	Vi	vill	se	hur	de	profilerar	sig	själva	och	försöker	bibehålla	förtroendet	hos	
sina privatkunder, på såväl central som lokal nivå. Rapporten avser undersöka hur 
de	under	finanskrisen	agerat	ur	kommunikationsperspektiv	och	hur	detta	sedan	
lett till antingen en förstärkning av varumärket eller till en förtroendeförlust, 
eventuellt förtroendekris. Detta ur både bankernas eget perspektiv och enligt vår 
mening, med grund i teorin. 

De frågeställningar studien avser besvara är:
•	 Vilka kommunikationsstrategier har Swedbank och Handelsbanken för att  
 bibehålla sin trovärdighet gentemot sina privatkunder? 
•	 Hur	kommunicerar	Swedbank	och	Handelsbanken	utåt	i	tider	av	finanskris?	
•	 Hur har strategierna påverkat deras förtroende?
•	 Lider bankerna en förtroendeförlust, alternativt förtroendekris?

1.2 Avgränsningar
Vi kommer inte att beröra delar som kundernas och intressenternas uppfattning 
av bankernas budskap och kommunikation, varför receptionsanalys prioriterats 
bort i rapporten. Emellertid gäller detta den ”direkta” analysen i form av enkäter, 
intervjuer etc. Opinionsbevakning sker dock. Vi kommer inte att fokusera på 
den	bolånekris	som	föranlett	finanskrisen.	När	vi	tar	ner	studien	på	lokal	nivå	är	
det Halland som undersökts; Varberg, Falkenberg och Halmstad. Detta är inte 
representativt för alla lokala banker i Sverige. 

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i tre olika avsnitt. Första delen behandlar inledning samt 
bakgrund och förklarar vad motivet till uppsatsen är. Del två avser förklara val 
av teori och metod, del tre ger analys och resultatframställning, diskussion och 
reflektion.	
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Figur 1. Disposition över rapporten.

1.4 Läsanvisningar
Om	inget	årtal	är	utskrivet	är	det	2008	år	som	avses	och	när	vi	skriver	”ban-
kerna” avser vi Swedbank och Handelsbanken. Detta gäller om inte annat anges. 
Vår studie avser Swedbank och Handelsbanken, men inkluderar även två 
Sparbanker när vi tar ner det på lokal nivå. Swedbank ägs till viss del av Spar-
banksstiftelsen. Emellertid har Sparbankerna tillgång till allt internt material 
från Swedbank via ett intranät, som exempelvis annonser och reklamblad. Fokus 
kommer alltså ligga främst på Swedbank, men då Sparbankerna får ta del av det 
material de förvaltar kommer även de att ingå delvis.
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2. BAKGRUND

Nedan	presenteras	bakgrunden	till	den	finanskris	som	råder.	Inledningsvis	för-
klaras	läget	i	USA,	där	finanskrisen	inleddes,	för	att	sedan	komma	in	på	nationellt	
plan. Efter presenteras Regeringens stabilitetsplan och vidare garantiprogrammet, 
då de är ofta återkommande i rapporten. 

2.1 USA
Finanskrisen	som	råder	i	dagsläget	har	sin	utgångspunkt	i	USA,	där	bolånemark-
naden	är	vad	som	inlett	den	nu	globala	finanskrisen.	Där	beviljas	hushåll	på	
nästan	alla	inkomstnivåer	kreditlån.	Efter	flera	år	av	högriskmarknad	för	bolån,	
har	USA	växt	kraftigt	de	senaste	åren	och	det	har	funnits	gott	om	pengar	att	
låna ut. Tyvärr har processen inte gått seriöst till, vissa bolåneinstitut uppges 
exempelvis	ha	använt	”lockbete”	av	bland	annat	låga	räntor	under	första	året.	Allt	
har dock sina upp- och nedgångar. Idag går det inte fullt lika bra för bolånemark-
naden; huspriserna har i stort sett stagnerat medan räntorna ökar vilket även gör 
lånen	mer	pressande.	Bankerna,	som	står	för	en	viktig	del	av	finansieringen	av	
dessa bolån, har därmed blivit ovilliga att låna ut ytterligare pengar. Följden blir 
att institut (bankerna) hamnar i svårigheter; eftersom en del blir tvungna att sälja 
sina hus pressar detta ner priserna. Även åtstramning av krediterna leder i sin tur 
till	den	redan	inledda	lågkonjunkturen	i	USA.	Den	15	september	2008	ansökte	
den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om konkursskydd. Detta 
kan	sägas	vara	startpunkten	på	de	händelser	som	har	eskalerat	både	i	USA	och	i	
Sverige	samt	övriga	Europa.	Nu	handlar	det	om	att	rädda	det	finansiella	systemet;	
både nationellt och regionalt inom såväl EU och Europa som helhet (DN 1). 

2.2 Sverige
Den amerikanska bolånemarknaden skiljer sig dock avsevärt från den svenska. 
Men trots att bolånesystemet inte ser ut på samma sätt här, påverkas vi av den 
internationella	finansoron,	i	både	börsoro	och	den	mer	djupgående	amerikanska	
konjunkturnedgången (DN 1). Då Sverige förlitar sig till stor del på exportvaror, 
och	USA	är	en	stor	importör	av	svenska	varor,	blir	följden	att	vi	inte	får	våra	
produkter sålda och därmed går svenska ekonomin back. 

I Sverige fokuserade man på höjd insättningsgaranti och på olika håll i Europa 
samlades representanter till toppmöten där en aktionsplan frambringades. 
Denna plan resulterade till de räddningspaket som medlemsländerna har som 
uppdrag att genomföra. Tre punkter betonades: 1) stärka insättarnas förtroende 
och	upprätthålla	stabil	inlåning,	2)	motverka	stopp	i	normala	kreditflöden	samt	
3) säkra möjliga statliga stödåtgärder för enskilda institut som inte bryter mot 
statsstödsreglerna. Denna plan presenterades den 12 oktober i år. Dagen efter 
framlade Regeringen en lagstiftning om statligt stöd till kreditinstitut (Regeringen 
1).

2.2.1 Stabilitetsplan 
Finananasdepartementet	gick	den	20	oktober	2008	ut	med	ett	pressmeddelande	
där Regeringen föreslog en stabilitetsfond. Syftet med denna är att säkra 
stabiliteten	i	det	finansiella	systemet	och	därmed	hantera	effekterna	av	den	
internationella	finansiella	krisen	som	i	dagsläget	råder.	Regeringen	väcker	förslag	
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om ett garantisystem, detta för att öka förtroendet med förhoppning om att 
minska	lånekostnaderna	för	såväl	hushåll	som	företag.	Enligt	finansmarknadsmi-
nister Mats Odell är det svenska bankväsendet väl mobiliserat, dock går det inte 
att	undgå	den	internationella	finansiella	oron.	Således	begär	Regeringen	ett	brett	
mandat för att genomföra de åtgärder som krävs för att förtroendet för bankerna 
ska återvända. Å ena sidan ger stabiliteten förhoppning om att förtroendet åter-
vänder, å andra sidan är syftet att svenska skattebetalare inte ska behöva ansvara 
för möjliga kostnader så som arvoden eller bonusar åt till exempel verkställande 
direktörer (Regeringen 2). 

Stabilitetsplanen innehåller följande åtgärder: 
•	 ”Garantiprogram. Regeringen kommer att införa ett garantiprogram som 

omfattar högst 1 500 miljarder kronor för att stödja bankernas och bo-
stadsinstitutens	medelfristiga	finansiering.	De	institut	som	önskar	ska	mot	
en garantiavgift kunna avtala med staten om en garanti för ny upplåning. 
Åtgärderna	syftar	till	att	förbättra	bankernas	finansiering	och	sänka	deras	
upplåningskostnader. 

•	 Stabilitetsfond. En stabilitetsfond upprättas för att hantera eventuella 
framtida solvensproblem i ett svenskt institut. Regeringen avser att avsätta 
15 miljarder kronor till denna fond. Målsättningen är att stabilitetsfonden, 
tillsammans med insättningsgarantifonden vars kapital idag uppgår till ca 
18	miljarder	kronor,	ska	utgöra	2,5	procent	i	genomsnitt	av	BNP	inom	15	
år. En särskild stabilitetsavgift kommer att tas ut av samtliga kreditinstitut i 
Sverige.	Avgiften	ska	riskdifferentieras	och	kommer	att	räknas	av	mot	statens	
intäkter	från	garantiavgifterna.	Avgiften	kommer	att	införas	när	marknads-
situationen förbättras. 

•	 Kapitaltillskott. Eventuella framtida kapitaltillskott till kreditinstitut kommer 
i första hand ske i form av att institutet emitterar röststarka preferensaktier 
till staten, men även andra åtgärder kan bli aktuella. Sådant stöd kan endast 
komma ifråga i de fall staten bedömer institutet, i den situation som då 
uppstått,	som	viktigt	för	det	finansiella	systemet	som	helhet.	

•	 Tvångsinlösen. Staten ges rätt att i vissa situationer gå in som ägare i system-
viktiga institut genom tvångsinlösen av aktier till marknadsvärde. 

•	 Övriga villkor. Kreditinstitut som mottar stöd från staten ska ingå avtal om att 
begränsa ersättningar till ledande befattningshavare. 

•	 Riksgälden får central roll. Riksgälden föreslås bli ansvarig myndighet att 
hantera såväl det nya garantisystemet, stabilitetsfonden som eventu-
ella kapitaltillskott till kreditinstituten. Riksgälden administrerar redan 
insättningsgarantin. 

•	 Uppföljning av åtgärder. Finansinspektionen ges i uppdrag att bevaka att 
vidtagna åtgärder kommer hushåll och företag till del” (Regeringen 1).
 

2.2.2 Garantiprogrammet i huvuddrag
Garantiprogrammet ämnar stötta de institut som så önskar, mot riskbaserad 
garantiavgift,	gällande	”refinansiering	av	förfallande	lån”	med	en	löptid	längre	än	
90	dagar.	Ansvariga	för	detta	är	Riksgälden.	Garantiprogrammet	är	tidsbegränsat	
fram till den 30 april 2009. Följaktligen kan Regeringen förlänga perioden, dock 
längst till den 31 december 2009. Beloppsgränsen är i nuläget 1 500 miljarder 
kronor. Upplåningen avser svenska banker och är i hög grad centraliserad till 
moderbankerna. Detta medföljer att likviditetsförsörjningen i svenska bankers 
dotterbolag, ex Baltikum, också gynnas. 

Bankerna kommer att ges drivkraft att inledningsvis använda sig av denna garanti 
men att avstå när marknadspriserna standardiseras. Garantin avser alla typer av 
obligationer,	bankcertifikat	och	andra	skuldförbindelser,	dock	är	kravet	att	de	inte	
är efterställda samt har en löptid över 90 dagar men under fem år. Riksbanken 
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har som mål att hantera ”garanterade instrument” så som statspapper i sina 
utlåningsfaciliteter. I avtalsvillkoren för att garanti ska tas i bruk skall restriktio-
ner för löneökningar, bonus- och avgångsvederlag för företagsledningen, samt 
höjningar	av	styrelsearvoden	under	garantiperioden	beaktas.	Ansökningarna	för	
garantin hänvisas till Riksgälden (Regeringen 1). 

2.2.3 Bankerna och garantiprogrammet
Handelsbanken	har	valt	att	avvisa	förslaget	om	garantiprogrammet.	Annika	
Zerven, marknads- och varumärkesansvarig på huvudkontoret, menar att (det 
första) förslaget inte var genomtänkt och hade brister, men att den konkreta 
anledningen till beslutet är hemlig (Intervju Zerven). 

I	ett	pressmedlande	publicerat	den	4	november	2008	presenterar	Swedbank	att	
de ansökt om att delta i garantiprogrammet inom Regeringens stabilitetsplan 
(Swedbank	1).	Enligt	bankens	presskontakt	Anna	Sundblad,	väljer	de	att	ansöka	
för att de ”tror att programmet på sikt kommer att bidra till en normalisering på 
finansmarknaden	-	med	sjunkande	upplåningskostnader	för	bankerna	som	följd”	
vilket hon menar i sin tur är positivt för deras kunder (Intervju Sundblad 1). Den 
10	november	2008	beviljade	Riksgälden	deras	ansökan.	I	december	2008	är	det	
endast Swedbank som har beslutat om att delta i stabilitetsplanen (DI 1). 

2.3 Bankkrisen under 1990-talet
Under 1990-talet genomled Sverige en oerhörd bankkris, Europas djupaste: 

Förlustnivån steg successivt i takt med de stigande realräntorna 
när	inflationstakten	föll,	konkurrensen	måste	försvaras	och	
när fastighetspriserna rasade sedan fastighetsmarknaden hade 
kollapsat. Ständigt nya beräkningar måste därför göras av 
kreditförlusterna	under	loppet	av	finanskrisen	och	detta	bidrog	
till känslan av osäkerhet om krisens omfattning och ibland osämja 
om vilka åtgärder som kunde bli nödvändiga.
Anders	Sahlen	(Erik	Åsbrink	et.	Al	2001:73).

Under den tiden fanns inga prejudikat att luta sig mot och helt nya regler och 
policys skulle fattas. Under tiden ställdes frågor om huruvida det var riskabelt 
för allmänheten att ha sina pengar på banken, varpå svaret var att ingen som 
helst risk förelåg. Detta var emellertid, i formell mening, lögn (Ibid.	s.	74).	Under	
1990-talet var Handelsbanken den enda bank som inte begärde statligt stöd, 
vilket	Louise	Andrén	Meiton	(SR	1)	skriver	i	en	artikel	kan	ha	stor	påverkan	
i	deras	agerande	idag;	”	det	[kan]	också	finnas	en	stor	del	stolthet	i	besluten.	
Handelsbanken har gjort ett stort nummer av att banken inte behövde någon
hjälp under bankkrisen på 90-talet”.

2.4 Opinionsbevakning 
Nedan presenteras de förtroendemätningar och undersökningar vi tagit del av. 

2.4.1 Novus Opinion
Novus Opinion har, på uppdrag av TV4, undersökt hur allmänhetens förtroende 
för bankerna sett ut under bankkrisen (Novus Opinion 1). Resultatet visade 
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att	74	procent	hade	ganska	stort	eller	mycket	stort	förtroende	för	sin	bank.	
Emellertid är denna undersökning genomförd 30 september till 1 oktober, 
vilket innebär att Regeringen vid den tidpunkten inte hunnit offentliggöra sin 
stabilitetsplan, bankerna hade inte hunnit agera/ta ställning gällande ekonomin 
och	den	nationella	finanskrisen	hade	ännu	inte	kulminerat.	Då	nya	händelser	
inträffar	så	gott	som	dagligen	under	krisen,	är	det	finansiella	läget	under	konstant	
förändring. Följaktligen kan undersökningar snabbt bli inaktuella, särskilt om de 
är	genomförda	tiden	innan	finanskrisens	upptrappning.

2.4.2 Mediebarometern
Medieakademien	har	genomfört	en	extra	undersökning	under	hösten	2008,	med	
intervjuer	mellan	27	oktober	och	4	november.	Detta	med	hänsyn	till	det	ekono-
miska läget och förtroendet för de svenska storbankerna. Resultaten visade att 
endast 33 procent har stort eller mycket stort förtroende för bankerna i allmän-
het. Handelsbanken har högre förtroende än Swedbank då 42 procent hade stort 
eller mycket stort förtroende för dem, jämfört med Swedbanks motsvarande 
siffra på 32 (Mediebarometern 1). 

2.4.3 Svenskt Kvalitetsindex
I en än nyare undersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), foku-
serad på bolånekunder, visar siffrorna dock något annorlunda. Undersökningen 
är	gjord	mellan	9	november	och	2	december	2008.	”Lojaliteten/förtroendet	
är klart lägst för de tre storbankerna Nordea Hypotek, SEB Hypotek och 
Swedbank” (SKI 1). Bland storbankerna uppvisar ännu Handelsbanken de högsta 
nöjdhetsidealen. 

I ytterligare en undersökning från SKI har Handelsbankens kundnöjdhet hos 
privatkunder	haft	en	jämn	ökning	de	senaste	åren	och	ligger	idag	på	75	enheter1. 
Swedbank	har	en	mer	långsamtgående	kurva	uppåt	och	ligger	idag	på	70,6	
enheter.	Av	de	svenska	storbankerna	har	Handelsbanken	det	högsta	förtroendet	
hos privatkunder. Siffrorna för företagskunder är något lägre, men mönstret är 
detsamma;	Handelsbanken	ligger	i	topp.	Allmänhetens	förtroende	för	landets	
ekonomiska	utveckling	har	från	hösten	2007	sjunkit	allt	lägre	(med	16,4	procent-
enheter).	2008	visar	mätningen	på	rekordhög	pessimism	gällande	den	allmänna	
ekonomiska utvecklingen – förväntningarna på den egna ekonomin är dock 
fortsatt positiv (SKI 2). 

2.4.4 Fokus
Nyhetsmagasinet Fokus har i samarbete med Synovate kommit fram till liknande 
resultat.	I	maj	2008	ansåg	majoriteten	av	svenska	befolkningen	att	Sverige	var	
på	väg	åt	rätt	håll	”rent	allmänt”.	Motsvarande	resultat	visar	i	november	2008	
att betydligt färre tror att Sverige är på väg åt rätt håll – bara sex månader senare 
(Fokus 1). 

2.4.5 Veckans Affärer
VA.se	(Veckans	affärer)	har	gjort	en	mindre	”gallupundersökning”	på	sin	
hemsida där de ställer frågan ”har du förtroende kvar för bankerna?”. Denna 

1	 Intervjuerna för mätningen genomfördes under perioden 18 augusti –25 
september. ”Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, 
kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska 
kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och 
förväntningar” (SKI 2).
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undersökning är inte representativ, men kan ge en indikation över hur åtminstone 
Veckans	Affärers	målgrupp	tänker.	18	december	2008	hade	1071	personer	svarat,	
varav	endast	7	procent	litade	på	bankerna	till	fullo.	84	procent	litade	däremot	
absolut inte, eller inte särskilt, på bankerna. Detta är anmärkningsvärt, särskilt 
som	Veckans	Affärer	inte	har	den	vanliga	allmänheten	som	målgrupp,	utan	
”högutbildade	elitkunder”,	som	Pontus	Schultz	(chefredaktör	för	VA.se	samt	
Veckans	Affärer)	kallar	pressorganets	målgrupp	i	sin	blogg	(Schultz	1).	

2.5 Mediebevakning
Mediebevakningen är vare sig teoretiskt eller systematiskt korrekt. Vår avsikt är 
att bevaka olika medier för att få en uppfattning om vad som publiceras gällande 
finanskrisen,	när	det	publiceras,	och	vilka	som	deltar	i	texten.	Mediebevakningen	
avser	främst	tiderna	mellan	oktober	–	december	2008.	Dock	är	de	flesta	mediala	
texterna	från	november	månad	2008,	då	finanskrisen	kulminerade	(åtminstone	
medialt). 

2.5.1 Medias vinkel och definition 
Media	uppmärksammar	debatten	kring	bankers	och	instituts	finansiella	problem	
och	det	är	i	synnerhet	de	som	inledningsvis	myntat	begreppet	”finanskris”.	Från	
medias	synvinkel	nådde	den	globala	finanskrisen	Sverige	tämligen	tidigt,	och	efter	
ett tag använde storbanker och myndigheter samma begrepp. Det senaste tre 
månaderna	(läs	september	–	november)	har	ordet	”finanskris”	nämnts	i	så	gott	
som varje tidning, tv-kanal eller radioprogram – med nyhetsrapportering.

Medierna vänder sig ofta direkt till allmänheten genom termer som ”Så granskar 
du	bankerna”	och	”Så	hanterar	du	finanskrisen”	(DI	2).	På	detta	sätt	påvisar	
medierna	även	att	det	faktiskt	finns	en	kris.	Som	nämnt	ovan	rådde	det	inled-
ningsvis	delade	meningar	om	den	frågan,	sedermera	har	termen	finanskris	blivit	
ett faktum.

2.5.2 Medierna om bankernas agerande
Enligt	vad	vi	erfar	vill	bankerna	i	november	2008	inte	uttala	sig	om	finanskrisen	
medialt.	Swedbanks	VD	Jan	Lidén	menar	emellertid	i	ett	brev	på	bankens	
webbsida	att	de	inte	ens	befinner	sig	i	någon	kris.	Handelsbanken	yttrar	sig	inte	
över huvud taget. Bristen på kommunikation genom medierna resulterar i att 
det blir svårt att ge en rättvis bild över hur läget egentligen ser ut – det mediala 
material vi tar del av är i princip uteslutande från andras perspektiv (främst Mats 
Odell	och	Anders	Borg),	vilka	ofta	starkt	kritiserar	storbankernas	agerande,	eller	
snarare brist på aktion.

2.5.3 Medierna om stabilitetsplanen
Efter att Regeringen presenterade sin stabilitetsplan har medierna fokuserat 
mycket	på	denna.	Åtskillig	publicering	går	att	finna	om	att	just	detta	stabili-
tetsprogram inte har uppmärksammats, och rent av nonchalerats, av de fyra 
storbankerna (undantaget Swedbank som i dagsläget är den enda bank som gått 
med	i	programmet).	Detta	upprör	både	finansminister	Anders	Borg	och	kom-
mun-	och	finansmarknadsminister	Mats	Odell	som	ges	mycket	medialt	utrymme.	
Mats Odell säger i ett uttalande i Ekot den 15 november att ”andra alternativ 
[är] ju att man då får göra det här obligatoriskt. Det är klart att vi har beredskap 
för	detta.	Det	är	självklart”	(SR	2).	Anders	Borg	hävdar	att	bankerna	bör	sänka	
boräntan och uppmanar svenska folket att ringa till sina banker.
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Från Handelsbankens sida kommenterar pressansvarig Bengt Carlsson bolånefrå-
gan, och menar att de har lite förståelse för Borg och hans uttalande. Han syftar 
till	”en	lugnare	finansmarknad	och	[om]	bankers	upplåningskostnad	sjunker	så	
kommer det också att resultera i lägre boräntor” (DI 3). Från Swedbanks håll 
hävdar man att de har sänkt sin boränta så mycket de kan. Samtidigt påpekar 
deras	presschef 	Anna	Sundblad	att	marknaden	ännu	inte	fungerar	normalt.	Hon	
hoppas dock att denna problematik försvinner i och med stabilitetsplanen och 
syftar då till att bankernas upplåningskostnader sjunker, därmed kan de sänka 
boräntorna (DI 4).

Bankerna	avvaktar.	I	Debatt	den	18	november	2008	diskuteras	”Hur	påverkas	
förtroendet för bankerna när bankkunderna får betala för girighet och miss-
lyckade risktaganden?”. Jacob Palmstierna (fd VD på SEB samt vice ordförande 
och ordförande inom dåvarande Nordbanken) hävdar att bankerna har ett 
förtroendeproblem både sinsemellan och ut mot kunderna. Han menar vidare 
att detta måste erkännas och syftar delvis till att det bygger på hög ersättning till 
bankcheferna. Samtliga verkställande direktörer för storbankerna var inbjudna till 
debatt – ingen ställde upp.

2.5.4 Nytt möte angående stabilitetsplanen
Efter	ett	nytt	möte	(2008-11-20)	mellan	finansdepartementet	och	storbankerna	
angående stabilitetsplanen, framgick det att samtliga banker som ännu inte 
deltagit i programmet fått en ny, positivare bild. Handelsbankens VD Per 
Boman sa att ny information och kunskap har vidtagits och denna ska de ha i 
åtanke. Något konkret beslut från bankerna har i slutet på november ännu inte 
konstaterats (DI 5). Boman yttrar sig vid en presskonferens den 20 november 
och	menar	att	finanskrisen	inte	är	över.	Han	menar	vidare	att	vi	står	i	en	”begyn-
nande lågkonjunktur” och att det är en mycket allvarlig situation som väntar 
oss (Ibid.). Dagen efter (21 november) publicerar Dagens Industri en artikel där 
Per Boman, återigen, menar att Handelsbanken inte har bestämt sig om de skall 
delta i det statliga garantiprogrammet eller inte. Han hävdar att ”vi kan i dag 
låna upp pengar på ungefär samma nivåer som det institut som har gått med i 
garantiprogrammet. Vi vill inte på lång sikt skapa en bank som bygger på borgen 
från	skattebetalarna”.	Senare	i	artikeln	återfinnes	ett	citat	från	Boman	som	lyder:	
”Finansiell stabilitet är en kollektiv vara. Och just detta måste vägas in i den 
samlade bedömningen av om man ska gå med i garantiprogrammet eller inte. Här 
är Regeringens bedömning viktig” (Ibid.).

Varken	Aftonbladet	eller	Expressen	nämner	detta	möte	i	någon	större	utsträck-
ning.	Dock	fann	vi	en	ledare	i	Aftonbladet	publicerad	den	21	november	
(Aftonbladet	1).	Ledaren,	under	signaturen	EF,	kallar	Borg	och	Odell	för	”två	
mesar” och undrar ”vad hände med de tuffa grabbarna?”. Till skillnad från 
Dagens	Industri,	Veckans	Affärer	och	Dagens	Nyheter	som	främst	skriver	kritise-
rande	om	bankerna,	tar	ledaren	i	Aftonbladet	parti	för	just	bankerna.	I	Dagens	
Industri beskrivs Borg som en god förhandlare om enighet och att ”samtliga 
parter var nöjda”.

2.5.5 Swedbank i fokus medialt
Swedbank har, som enda bank, tackat ja till Regeringens stabilitetsprogram och 
ges	därmed	mycket	medialt	utrymme.	I	de	flesta	artiklar	går	det	att	läsa	om	deras	
nyemission	på	12,4	miljarder	(VA	1),	deras	accepterande	av	garantiprogrammet	
och sedan i somras har mycket fokus legat på deras satsning i Baltikum. Enligt 
analytiker har denna sistnämnda affär varit framgångsrik, men kan ge Swedbank 
stort bakslag med enorma kreditförluster som följd (Regeringen 2). I och 
med Lehman Brothers konkurs i mitten av september övergick ”blåsten kring 
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Swedbank nu till stormstyrka”; de har dyrare upplåningskostnader än de övriga 
storbankerna samt bristande förtroende för ledningen (SvD 1). Banken hade 
en exponering mot Lehman Brothers på 9 miljarder svenska kronor, främst av 
säkerhet i form av fastigheter. Dessa säkra förluster är cirka 200 miljoner kronor 
(VA	2).		Detta	ledde	i	sin	tur	till	att	kunder	tog	ut	pengar	från	sina	konton	–	
kursfall. Detta menar Svenska Dagbladet bidrog till ovannämnda nyemission. 
Den 12 december publicerade Dagens Industri en artikel där det går att läsa att 
under september och oktober månad minskade Swedbanks privatkunder sina 
kontokostnader	med	18,	4	miljarder	kronor	(DI	6).

2.5.6 Gott förtroende för Regeringen
Enligt SKOP:s förtroendebalans har det svenska folkets förtroende för Re-
geringen	ökat.	Siffrorna	är	de	högsta	sedan	valet	hösten	2006.	Majoriteten	av	
allmänheten ansåg under november månad att Regeringen gör ett bra jobb under 
finanskrisen.	Det	råder	ingen	tvekan	om	att	detta	skulle	vara	bidragande	till	de	
höga siffrorna. Under augusti månad, strax innan krisens start var förtroendet för 
Regeringen mycket lågt, till och med det lägsta sedan Regeringen tillträdde hösten 
2006	menar	SKOP:s	analytiker	Örjan	Hultåker	(DI	7).	

För	en	visualiserad	sammanfattning,	se	tidslinjen	i	Bilaga	2.	Naturligtvis	har	fler	
mediehändelser inträffat än de som presenteras under tidsvyn, men vi presenterar 
de händelser som haft betydelse för vårt arbete. 

DEL 1: Inledning och bakgrund



16

DEL 2: 
Teori och metod



17

3. TEORI

Det	finns	vissa	begrepp	som	är	av	större	vikt	i	vårt	arbete	än	andra.	Då	vi	skriver	
om förtroende blir naturligtvis även varumärkesbyggande, Issues Management 
och förtroendeförlust/-kris oerhört centralt. Samtliga dessa begrepp handlar om 
hur	bankerna	profilerar	sig	och	vilken	image	och	anseende	detta	i	sin	tur	ger.	

3.1 Varumärke
Idag är det avgörande för organisationer och företag att ha som mål att försöka 
stärka sin position på marknaden, relation till sina kunder samt förmågan att öka 
sitt	anseende	(Balmer	och	Gray	2000:256).	Ett	sätt	att	stärka	organisationens	
ställning på marknaden är positionering. Ofta, om inte alltid, genomförs detta 
i samband med konkurrens – att förklara sig vara något i förhållande till någon 
annan	(Palm	2006:93).	Mycket	litteratur	framhåller	positionering	i	förhållande	till	
en produkt och syftar mer till marknadsföring än organisationsteori. Philip Kotler  
talar om positionering som ”top of  the mind” – det handlar om att en produkt 
skall framhållas som det första målgruppen tänker på när de hör ett begrepp 
som	är	kopplat	till	produkten	(Kotler	i	Uggla	2006:23f).	Detta	går	emellertid	att	
projicera även på organisationsteori; om vi hör begreppet bank, vilken bank kom-
mer	automatiskt	upp	i	huvudet?	Aaker	och	Knox	talar	istället	om	positionering	
direkt på varumärket. De menar till skillnad från Palm att positionering är ”något 
mer	än	bara	ett	konkurrensdrivet	fenomen”	(Aaker	och	Know	i	Uggla	2006:24f).	
De talar om att sammankoppla organisationen med omvärlden, exempelvis 
genom nischpositionering. De ser positionering som ett strategiskt förhållnings-
sätt, snarare än det taktiska förhållningssättet som de menar att positionering 
som konkurerrensmedel är (Ibid.). Hur bankerna positionerar sig redovisas under 
punkt 5 Empiriredovisning.

För att förstå hur varumärkesbyggande kan användas som konkurrensmedel är 
det av vikt att få insikt på vilka grunder varumärket skapar värde för kunderna. 
Melin presenterar Brand Equity, eller varumärkeskapital – det kapital eller 
”rikedom” ett varumärke representerar (Melin 1999:45f). Med andra ord, är 
varumärket	starkt,	om	profil	och	image	sammanfaller2, tar kunderna till sig det. 
Detta i sin tur gör att det skapas ett värde för banken, alltså banken inges både 
gott anseende och gott förtroende. 

Vad ett varumärke egentligen innebär är inte en fråga som är lättbesvarad. 
Fredlkund pekar samtidigt på vikten av varumärkesbyggandet. Hon talar vidare 
om hög innovationstakt, ökad professionalism, kunskap, engagemang och 
långsiktighet som viktiga begrepp för att bygga upp och bibehålla ett starkt 
varumärke	(Fredlund	i	Fredlund	et.al.	2006:12f).	Eriksson	och	Åkerman	påvisar	
vikten av goda kundrelationer. De menar att de riktigt bra affärerna görs mellan 
två parter som känner förtroende för varandra, vilket återigen understryker 
vikten av förtroendearbete, dialog och relationsskapande. Detta kallar de för 
relationsmarknadsföring – 

Du skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom att stärka 
relationerna	/.../	Syftet	är	att	stärka	befintliga	kundrelationer,	
minska företagets kundomsättning och därigenom skapa både 
fysiska och inte minst mentala byteshinder. Medlet är att med 

2 Profil är den bild en organisation vill att målgruppen/intressenterna skall 
ha. Image är hur dessa i sin tur uppfattar vederbörande. 
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kunskap om kundens behov, kontinuerlig dialog och samspel 
skapa en attraktiv och för kunden unik lösning 
(1999:15).

Melin menar vidare att ett varumärke är av intresse för olika aktörer på mark-
naden. I detta fall bankerna, kunderna, lagstiftare (FI, Regeringen, Riksdagen, 
Riksgälden	med	flera)	och	konkurrenter	(andra	banker),	vilket	framgår	i	Figur	2	
nedan. Dessa olika aktörer har en relation till varumärket, placerat i mitten. Ur 
lagstiftarnas perspektiv utgör varumärken en samhällsnyttig funktion. Varu-
märket underlättar kommunikationen mellan de övriga aktörerna, vilket bidrar 
till att effektivisera (den ekonomiska) handeln, eller snarare Sveriges välfärd. 
Med andra ord: leder inte kommunikationen till förtroende från människornas 
sida av centrala sociala institutioner riskerar hela samhället att sättas ur styr. De 
övriga aktörernas roller och relationer till varandra kan ses som en teaterscen där 
varumärket även här står i centrum för ett vardagligt triangeldrama. Handlingen 
finns	på	två	plan;	å	ena	sidan	varumärkets	plats	i	kundernas	medvetande,	å	
andra sidan varumärkets position på marknaden. Huvudaktörerna är bankerna 
och deras kunder, som har ”slutit ett kontrakt” – de har en avgörande relation. 
Målsättningen för bankerna (enligt Melin) är att sluta avtal med så många kunder 
som möjligt, under så lång tid som möjligt. Bankerna erbjuder tjänster för att 
uppfylla kundernas behov. Är tillfredställelsen tillräckligt hög resulterar detta till 
förtrogenhet från kundens sida. Konkurrenten – andra banker, har som mål att 
bryta denna förbindelse, det vill säga vill gå från en ”undanskymd biroll till en 
framträdande huvudroll” (1999:114-116).	

Inom bankväsendet är förtroende centralt. Detta är inte förvånansvärt eftersom 
både skapandet och upprätthållandet av detta är en grundläggande förutsätt-
ning	för	branschens	existens.	De	finansiella	tjänster	banken	erbjuder	och	dess	
komplexitet gör att kunderna anförtror sig till bankerna (Hast i Johansson et.al 
2006:49).	Varumärkets	värdeskapande	styrka	har	under	senare	år	blivit	allt	mer	
uppmärksammad. För många företag är varumärkesbyggande en strategisk fråga 
av hög dignitet (Melin, 1999:99). Värderar inte banken sitt varumärke är det stor 
risk att förtroendet från kundens sida minskar. Organisationsvarumärket omfattar 
benämningar som slogans, logotyp, produktdesign, förpackning, annonsering 
och marknadsföring. Kombinationen av dessa termer ger i sin tur produkter 
eller	tjänster,	en	för	kunden	fysisk	och	igenkännbar	form	(Alessandri	2001:177).	
Organisationens varumärke anges genom dess kärnvärden och kan likställas med 
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dess	profil.	Det	viktigaste	är	således	inte	att	ett	varumärke	är	känt,	utan	vad	det	är	
känt för (Melin 1999:55). Därtill har organisationens image ytterligare en dimen-
sion	i	varumärkessammanhang	–	ryktet,	som	formas	hos	allmänheten	(Alessandri	
2001:177).	Christensen	och	Askegaard	redovisar	skillnaden	på	en	organisations	
profil	(svenska	för	identity)	och	image:	

Identity means the sum of all the ways a company chooses to identify 
itself to all its publics- the community, customers, employees, the 
press, present and potential stockholders, security analysts, and 
investment bankers. Image, on the other hand, is the perception of 
the company by these publics (Christensen & Askegaard, 2001:2).

Således	är	ett	starkt	varumärke	att	den	önskade	bilden	(profil)	av	en	organisation	
ligger nära den faktiska bilden (image). Med andra ord, lyckas företaget förmedla 
sina	kärnvärden	till	sina	målgrupper	och	intressenter,	och	om	profil	och	image	
därmed sammanfaller, innebär det att organisationens varumärke stärks. Ju bättre 
organisationen	lyckas	med	sin	profilering	desto	högre	förtroendekapital	uppnår	
denna. Högt förtroendekapital bidrar till mindre risker att hamna i en förtroende-
förlust, och om organisationen ändå hamnar i en sådan ges det bättre möjligheter 
att ta sig ur den utan att hamna i en förtroendekris. 

Enligt	Palm	bör	tre	grundläggande	mål	med	profileringsarbetet	vara	att	bli	känd	
bland allmänheten, lätt att särskilja från andra företag/verksamheter/organisatio-
ner samt förmågan att bli respekterad som företag. Även om organisationen är 
känd bland allmänheten är den viktigaste komponenten ändå att ha gott anseen-
de. Med gott anseende menas så som Palm beskriver det: respekt och likeability, 
förmågan att bli omtyckt. I huvuddrag är det de anställda på organisationen som 
får	personifiera	dessa	begrepp	(Palm	2006:87-91).	

3.2 Förtroende
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 
att 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	(Hast	i	Johansson	et.al.	2006:60).	

Trovärdigheten utgår från avsändaren medan tillit kommer från mottagaren. 
Bankväsendet fordrar som sagt stort förtroende, då marknaden är väldigt 
komplex och svår för kunderna att förstå. Som kund är det enda vi kan göra, att 
lägga vår tilltro till ”experterna” och ge dem förtroendet att förvalta våra pengar 
(Ibid. s. 49f). Huruvida bankerna (representanterna för bankerna) uppfattas som 
tillförlitliga är fullkomligt upp till kunderna. En grundförutsättning för att uppnå 
förtroende	är	att	visa	sig	trovärdig,	och	för	detta	finns	ett	antal	aspekter	som	
avsändaren kan beakta (Hedquist 2002:11ff). 

3.2.1 Faktorer för att vinna tilltro
Förutom att talesmännen måste ha kommunikativ förmåga, inneha kompetens 
inom aktuellt sakområde och ha självkontroll, måste naturligtvis det som sägs 
korrespondera med vad som sedan utförs. Social kompetens, karaktär, status och 
identifikation	är	ytterligare	viktiga	faktorer	(Palm	och	Falkheimer,	2005).	Även	
Hedquist (2002:14) talar om vikten av dessa egenskaper, och menar samtidigt 
att tidigare erfarenheter av avsändaren påverkar trovärdigheten. Palm och 
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Falkheimer menar vidare att människor i första hand skapar sin bild av ett företag 
främst i kontakt med företaget, i andra hand via medierna. Heide (et.al. 2001) 
menar emellertid att det är i första hand massmedia som påverkar vilken bild 
allmänheten får av en organisation. 

3.2.2 Mediekontakt
Bergmasth	och	Strid	förklarar	i	samma	anda	(i	Johansson	et.al.	2006:174)	att	det	
är ”genom regelbunden kommunikation och uppvaktning som förtroendegi-
varens förväntningar formas och omformas och i sin tur blir fundamentet för 
förtroende”.	Vad	gäller	kontakten	med	medierna	kan	det	vara	svårt	att	finna	
en god balans; inte säga för mycket och överdriva sin inblandning/skuld, men 
inte heller säga för lite och verka mörkläggande. Emellertid är det viktigt att 
kontinuerligt analysera utvecklingen av en situation och anpassa sin mediekontakt 
efter	detta	–	därmed	inte	hålla	alltför	låg	profil	(Regester	och	Larkin	1997:73).	
Medierna	tenderar	dessutom	att	skriva	mer	om	sensationsjournalistik;	konflikter	
är	intressanta	och	förtroendekriser	är	”sexiga”	(Palm	och	Falkheimer	2005:84).	

Gällande krishantering talar Larsson om relationen mellan medierna och 
myndigheterna. Han menar att relationen i grunden bestäms av hur korrekta 
myndighetspersonerna och journalisterna uppfattar varandra – ”att de förra 
gav komplett ohöljd information och att de senare rapporterade vederhäftigt” 
(2002:98f).	Relationen	rubbas	emellertid	om	den	ena	eller	andra	parten	bryter	
den tysta överenskommelsen. Larsson menar vidare att tillgänglighet och 
snabbhet	är	två	faktorer	som	påverkar	relationen.	I	kriser	och	konflikter	kan	
organisationer även tvingas till ”oönskad och okontrollerad öppenhet” av 
kunder/publik/allmänhet (Ibid.	s.	148).

3.2.3 Dialog och publikens syn på en situation
Det	finns	två	olika	modeller	för	kommunikation	-	transmissionsmodellen	
samt den meningsskapande synen. Förstnämnda är en enkelriktad syn på kom-
munikation där mottagaren uppfattas som passiv. ”Medier, budskap, sändare 
och mottagare förutsätts vara fasta enheter; något som kan mätas och vägas” 
(Falkheimer	och	Heide	2003:67).	Primära	kanaler	är	massmedia	och	informa-
tionens innehåll antas innehålla bestämda betydelser – alla mottagare tar emot 
texten på samma, icketolkande sätt. Ett annat sätt att kommunicera är genom den 
meningskapande synen, som ofta sammankopplas med begrepp som ”delande”, 
”sammanslutande”, ”deltagande” samt ”innehavande av gemensam förståelse”. 
Denna syn på kommunikation gör att dialogen får en avgörande betydelse för att 
för, i detta fall, bankerna ska kunna stärka, bevara och vidmakthålla relationen till 
sina kunder. Enligt Buber innebär dialogbegreppet ett sätt att ”inse värdet av den 
andra”- att bankerna förstår sina kunder/mottagare. Primära kanaler är genom 
öga mot öga med kunderna, som ses som aktiva och informationens innehåll 
antas	skapas	genom	tolkning	(Falkheimer	och	Heide	2003:67ff).	Författarna	
menar vidare att det inte räcker med att skapa webbplatser för intressenterna, då 
detta är att utgå från den dominerande transmissionsmodellen. En dialog måste 
skapas genom att exempelvis lämna information om organisationsrepresentanter, 
telefonnummer, e-postadresser etc. Även diskussionsgrupper är att föredra. 

Att	situationen	ser	ut	på	detta	sätt	(finanskris)	gör	det	särskilt	viktigt	med	
bemötande från organisationernas sida. För att upprätthålla sitt förtroende 
är det därför viktigt att förstå publikens syn på problemet/situationen. Även 
om	bankerna	kanske	inte	anser	att	det	föreligger	någon	direkt	(finansiell)	kris	
hos dem, kan kunderna fortfarande tolka situationen som riskfylld och agera 
därefter.	Det	är	således	kunderna	som	definierar	huruvida	risker	existerar,	och	
därmed måste bankerna kontinuerligt vara medvetna om allmänhetens syn – inte 
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undergräva	den,	utan	bemöta	den	(Hast	i	Johansson	et.al.	2006).	Det	är	visser-
ligen inte rimligt att kommentera alla eventuella risker som förestår och avlägga 
sin position. Dock är det av oerhörd vikt att göra riskanalyser och så tidigt som 
möjligt utröna i vilket läge involvering bör ske och vilka resurser som kommer att 
krävas för uppgiften (Hedquist 2002). 

Det	finns	följaktligen	två	olika	sätt	för	bankerna	att	möta	en	situation;	genom	
rektivitet eller proaktivitet. Förstnämnda innebär att de agerar när en händelse 
redan inträffat medan sistnämnda innebär att bankerna agerar före något inträffar 
och	förebygger	att	problem	uppstår	(Falkheimer	och	Heide	2003:83).	Reaktivitet	
kan vi koppla samman med transmissionsmodellen, och reaktivitet kan sägas höra  
till den meningsskapande synen. 

3.3 Issues Management
När begreppet först myntades, implementerades Issues Management (IM) hos 
organisationer som ett sätt att bemöta deras kritiker. ”…Most companies reacted 
after the fact and were forced to accept what new regulations and guidlines 
were	given	to	them”	(Regester	och	Larkin	1997:38).	Begreppet	syftar	till	att	
definiera	de	strategier,	vilka	organisationerna	behöver	för	att	beräkna	handlingar	
från aktivistgrupper, som kan påverka och begränsa deras verksamhet. Det 
skall	användas	som	ett	adekvat	verktyg	för	att	identifiera,	analysera	och	hantera	
kommande problem. Huvuduppgifterna är planering, granskning, analysering 
och kommunicering (Ibid.). Det handlar således om förebyggande riskhantering, 
och som Palm och Falkheimer uttrycker det är det ”…i grund och botten om att 
förutse	potentiella	opinionstvister	och	förtroendeproblem	och	finna	lösningar	på	
dessa innan de förverkligas” (2005:19). 

För att gå vidare till hur IM praktiseras, berör detta situationen innan ett problem 
uppstår, medan krishantering behandlar processen under ett pågående problem 
och efteråt. Regelbundna imageundersökningar och omvärldsanalyser i form av 
mediebevakning är sätt att praktisera IM, men författarna menar att alltför lite tid 
ägnas åt att faktiskt tolka och analysera de resultat som framkommer. Dessutom 
faller förtroendefrågor ofta mellan stolarna, och enligt den studie som ovan 
nämnda författare genomfört, visade det sig att många av de intervjuade inte 
riktigt kunde svara på vem som var ansvarig för detta område (Ibid.	s.	82f).	

Palm och Falkheimer presenterar vidare sju olika verktyg som bör innefattas 
i IM. Det handlar om medieanalys (vad, hur mycket och hur något skildras, 
organisationens skildring i medierna), politisk bevakning (politiska frågor som 
är under diskussion), imagemätningar (kundernas inställning till organisationen), 
kvalitativa undersökningar (fördjupar imagemätningsbilden), rekrytera utifrån-in-
tänkare (för bevaka tvistefrågor i verksamheten) samt nulägesanalyser (undersöka 
styrkor, svagheter, hot och möjligheter). Vi kommer under analysdelen inte att 
beröra samtliga av dessa så explicit. De kommer dock att ingå indirekt. 

Regester och Larkin talar istället om att besvara frågor. De menar att trots att 
alla kriser inte går att förutse, kan man åtminstone följa ett antal steg för att 
vara något förberedd. Inledningsvis menar de att nuvarande situationer som 
har	en	krispotential	identifieras.	Genom	att	göra	detta	kan	nästa	steg	förutspås	
och därmed kan aktioner lättare planeras i förhand. Sedan bör följande frågor 
besvaras: 
1. Har företaget policys och procedurer för att förhindra en risk att bli en kris?
2. Finns det några planer för att hantera varje aspekt av krisen?
3. Har planerna blivit testade för att försäkra arbetets tillfredsställelse? (Förfat-
tarnas	översättning,	1997:172f).	
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Vidare	bör	målgrupperna	identifieras	och	hur	de	kan	påverkas,	och	fler	frågor	
kan naturligtvis tilläggas. 

IM bidrar även till förbättrad chans att udvika förtroendeförlust. Genom att öka 
sitt förtroendekapital, stärka sitt varumärke, kan organisationerna minska risken 
för förtroendeförlust. Palm och Falkheimer (2005) förklarar att organisatoriska 
förändringar inte endast kan genomföras, utan måste även kommuniceras till 
målgruppen och intressenterna. Det behöver inte nödvändigtvis vara förändring-
arna i sig som är av värde, utan hastigheten och sättet på vilket organisationen 
förmedlar dem. De menar vidare att organisationen måste öka sin ”likeability” 
–	förmåga	att	bli	omtyckt.	Att	framställa	en	organisation	som	sympatisk	är	inte	
det	enklaste	alla	gånger,	men	kan	genom	att	personifiera	verksamheten	(via	
exempelvis en chef) underlättas. CSR-aktiviteter (corporate social responsibility) 
och Community relations (kontakt med närsamhället, exempelvis sponsring) 
kan ha positiv effekt och är en förutsättning för starkt förtroendekapital, lokalt. 
”Fungerande insatser kanske inte får människor att älska storföretag eller den 
kommunala administrationen, men de kan minska den bild av arrogans, oböjlig-
het och självtillräcklighet som människor har av samhällets maktcentra” (Ibid. s. 
45).

Alltså,	omvärldsanalyser	är	av	stor	vikt;	systematiska,	noggranna	och	realistiska.	
God kontakt med medierna likaså, samt att förbereda nyckelpersonal på förvän-
tade/tänkbara händelser och händelseutveckling. Detta går i hög grad att påverka 
genom medieträning och scenarioutvecklande. 

3.4 Ett issues livscykel
Regester	och	Larkin	(1997)	presenterar	vad	de	kallar	”Issue	lifecycle”,	där	ett	
specifikt	problem	diskuteras	genom	fyra	olika	faser.	

3.4.1 Stadium 1 – Ursprung: potentiellt problem
I detta första stadium menar författarna att trender måste uppmärksammas i 
vilken ett potentiellt problem vid något tillfälle sannolikt kommer att framträda 
och ge konsekvenser. De menar att det ofta handlar om en grupp eller organisa-
tion som planerar att göra något som påverkar en annan organisation negativt. 
Allmänheten	har	vid	detta	läge	inte	kännedom	om	problemet,	däremot	börjar	
områdesexperter bli medvetna om det. 

3.4.2 Stadium 2 – Mediering och utförligare 
framställning: kommande problem
Mediekontakten	och	-publiceringen	är	ofta	vad	som	utvecklar	ett	problem.	An-
klagande part försöker påverka andra, likasinnade, organisationer som förväntas 
reagera på liknande sätt som dem. Detta oftast genom nischade (intresse-)medier 
som just rör sig inom samma ämnesområde. I detta stadium måste förebrådda 
organisation acceptera att ett problem är på upptakt, även om det, som vi 
nämnde ovan, är svårt att förutspå hur omfattande ett problem kommer att bli. 

Regester och Larkin menar även att kontinuerlig mediekontakt från anklagade 
organisationer alltför ofta tenderar att inträffa för sent. Via en referens till 
Hainsworth, påpekar de också att medieringen av problemet är vad som får en 
kris (risk) att accelerera utvecklingen av densamma. 
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3.4.3 Stadium 3 – organisation: nuvarande och 
krisproblem
I det ”nuvarande” stadiet har problemet mognat, och slår med sin fulla kraft mot 
de involverade. Det är svårt för svaranden att påverka saken längre, då det har 
blivit ”bestående, genomträngande och ökande i intensitet”. Från att vara i detta 
läge accelererar problemet fort till att få krisstatus. I denna situation är naturligt-
vis organisationens möjlighet att avgränsa problemet begränsad, det handlar nu 
om att bemöta krisen.

3.4.4 Stadium 4 – Lösning: vilande problem
När problemet väl har nått allmänheten och skapat diskussion, kommer ansat-
serna	att	lösa	konflikten	bli	långdragen	och	kostsam.	När	problemet	väl	har	gått	
igenom hela livscykeln kommer den att nå en punkt av sådant tryck att svarande 
organisation blir tvungen att acceptera den ovillkorligt. 

3.5 Risk
Ordet risk kan inte likställas med katastrof  eller kris. Risk refererar till ”förmodat 
eller	ett	möjligt	hot	eller	fara”	(Nohrstedt	2000:185).	Dagens	moderna	samhälle	
för med sig både rikedomar och välfärd, således även risker. Ulrich Beck (2001) 
menar att samhällets modernisering och den ökade produktionen för med sig nya 
risker.	Becks	definition	av	modernisering	är	av	både	industriell	och	senare	även	av	
teknologisk	art.	Han	menar	dock	att	det	finns	en	skillnad	mellan	industrialisering	
och	modernisering	där	moderniseringsprocessen	blir	”reflexiv”	–	den	blir	en	
fråga för sig själv. Det vill säga: samhällets utveckling och teknologin domineras 
av frågor om hur man både politiskt och vetenskapligt hanterar risker, ur såväl 
ett avslöjande, undvikande som ett döljande perspektiv. Därmed blir löften om 
säkerhet allt mer betydande i och med att risker ökar (Beck 2001:29f). 

Beck talar om moderna risker och syftar till kunskapen om en viss händelse. 
Kunskapen består av antaganden och tolkningar från allmänhetens sida, och i och 
med	dessa	tolkningar	är	allmänheten	öppen	för	”sociala	definitionsprocesser”;	
händelser kan förändras, förminskas, förstoras eller överdrivas. På det sättet får 
massmedia	och	de	som	definierar	risker	(analytiker,	myndigheter	etc.)	avgörande	
nyckelpositioner i samhället (Ibid. s. 33f). För att förtydliga: människan tolkar 
utifrån sina egna värderingar och normer. Den information som presenteras för 
oss är den information vi tolkar utifrån. Medierna är som sagt de som främst 
förmedlar detta. Därför är det av stor vikt att myndigheter och experter inom det 
finansiella	området	informerar	om	hur	situationen	verkligen	ser	ut,	och	har	en	
god relation till medierna så allmänheten får så ”korrekta” nyheter som möjligt. 

Thomas Breck är inne på samma spår då han menar att innebörden av en risk 
styrs i stor utsträckning genom massmedierna samt av olika sociala aktörers 
påståenden. Osäkerhet och tveksamhet från allmänhetens sida är grundvillkor 
för hur ett beslut om trygghet skall tas. Därmed är tillit en helt avgörande faktor 
(Breck	2002:85).	Tillit	vid	kommunikation	återger	till	den	generella	förväntningen	
att ett budskap kunden har erhållit är sant och trovärdigt. Från de som kommu-
nicerar gäller det att visa kompetens och ärlighet genom att ge sina kunder rätt, 
tydlig, objektiv och fullständig information. Tillit och trovärdighet är oumbärligt 
för hur riskbudskap ska uppfattas, bristande tillit leder till att kunderna inte bryr 
sig om eller tar till sig det bankerna avser att kommunicera (Warg i Johansson 
et.al.	2000:56,	59).	
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Falkheimer	och	Heide	menar	att	det	i	dagens	samhälle	finns	en	större	medveten-
het om risker i samhället och om proaktivitet. De talar även om vikten av att vara 
just framförhållande och agera innan en kris inträffar istället för att ”skrapa ihop 
resterna	därefter”	(Falkheimer	och	Heide	2003:62).	

3.6 Kris eller förlust
Vad vi delvis har undersökt är huruvida Swedbank och Handelsbanken förlorat 
förtroende hos sina kunder. Vi tittar närmare på begreppen kris och förlust. Två 
närliggande begrepp, som inte helt utesluter varandra, men som inte uteslutande 
är identiska. I en förtroendeförlust omvandlas förtroendet till någonting i princip 
mätbart,	en	form	av	”kapital”	som	Palm	och	Falkheimer	uttrycker	det	(2005:26).	
Om ett företag lider av alltför stor förtroendeförlust, om alltför många viktiga 
kunder och intressenter tappar tilliten, då först lider företaget en förtroendekris 
(Ibid. s.	26f).	

Palm och Falkheimer (2005) menar att en förtroendekris är en subjektiv förete-
else, bestämd av målgrupper och intressenter, men samtidigt oftast orsakas av en 
objektiv händelse. Oftast är det massmedia som kungör den allmänna opinionen 
och avgör om något skall klassas som kris eller ej. Eftersom det oftast handlar 
om ett objektivt händelseförlopp är organisationen i fråga vanligen medveten om 
den förtroendeförlust som föreligger. I vissa fall kan det vara en rad ”mindre” 
händelser som gör att målgruppen och intressenterna får bristande tillit till 
organisationen, och i sådana fall kan en krisprocess vara relativt osynlig. 

Det	finns	ett	flertal	olika	teoretiska	definitioner	på		när	en	förtroendekris	förelig-
ger.	Palm	(2005)	presenterar	ett	flertal	olika	teoretikers	syn	på	begreppet,	varav	
samtliga påminner om varandra. Om vi exempelvis utgår från Gunilla Jarlbros 
definition,	är	en	förtroendekris:	när	förloppet	avviker	från	det	normala,	något	har	
uppstått relativt hastigt, det har betydelse för många medborgare, hotar grundläg-
gande värden och tillstånd samt kräver snabba beslut.
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4. METOD

Denna uppsats har en kvalitativ ansats. Förståelseansatser är i synnerhet av 
mellanmänsklig aktivitet, i och med intervjuer, men även av texttolkande art. 
Metoderna är: intervjuer, analys av hemsidor och dokument samt bevakning av 
mediematerial. Sistnämnda metoder har hjälpt oss att styrka vår förståelse för 
ämnet och därmed gett oss gott underlag att genomföra så bra intervjuer som 
möjligt.

Empirin i denna uppsats utgörs av personliga intervjuer och utgår från semi-
strukturerad intervjuteknik. Vår intervjuguide är baserad på följande teman; 
kommunikation,	förtroende,	finanskris	och	media.	Då	vi	inte	har	för	avsikt	att	
generalisera, utan söker få djupare insikt och förståelse i hur bankerna kommuni-
cerar	i	tider	av	finanskris	väljer	vi	denna	metod.	En	annan	styrka	med	kvalitativa	
intervjuer är att vi får möjlighet att generera kunskap om människors upplevelser 
och	beteenden	(Kvale	1997).	

Texttolkning	(Aspers	2007:36)	har	skett	genom	att	sekundärmaterial	granskats	
i form av olika artiklar, dokument, debatter, nyhetsprogram etc. Syftet med 
detta	var	att	analysera	opinioner	och	diskussioner	om	finanskrisen,	samt	se	hur	
bankerna kommunicerade indirekt till allmänheten via massmedia. 

4.1 Intervjuer
Vi inledde med att via mail kontakta kommunikationsansvariga på huvudkonto-
ren för Swedbank och Handelsbanken i Stockholm (se Bilaga 3). Efter drygt en 
vecka hade vi fått svar från båda varpå intervjutillfällen inbokades. När väl dessa 
var inplanerade kontaktade vi även bankerna på lokal nivå, även denna gång via 
mail (se Bilaga 4). Samtliga var positivt inställda och godkände förfrågan. Även 
intervjuer på lokal nivå bokades så in. 

Intervjuerna genomfördes i varje fall, utom två, på respektive bank; antingen på 
informantens kontor eller i ett konferensrum, som de själva valt. Undantag ett 
är en intervju som på intervjupersonens anmodan genomfördes i Halmstad, i ett 
videokonferensrum på Högskolan. Det andra undantaget var en intervju som 
genomfördes via telefon. Samtliga intervjuer, utom sistnämnda, genomfördes 
face-to-face.	Intervjuerna	tog	mellan	30-75	minuter	i	anspråk,	beroende	på	hur	
mycket informanterna talade. 

Vi gjorde en intervjuguide med fem teman och frågor därunder, för att ha en 
grund. Denna följdes dock inte slaviskt då nya givande teman togs upp och följd-
frågor ställdes allt eftersom intervjun fortgick. Vi har vidare ”borrat” i den empiri 
vi insamlat; material som framkommit under en intervju, har vi sedan nyttjat 
i nästa intervju etc. De frågor vi ställt har varit både dynamiskt och tematiskt 
ställda. De har således följt forskningssyftet, men även passat intervjusituationen 
och	förmått	informanten	att	känna	sig	bekväm	(Kvale	1997:122).	Frågorna	var	
genomtänkta; vi nyttjade ”tystnad”, uppföljningsfrågor, indirekta frågor, tolkande 
frågor etc. Enligt Kvale kan tolkande frågor vid kvalitativa undersökningar pröva 
tillförlitligheten	hos	informanternas	svar	samt	verifiera	våra	tolkningar.	
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Vi har totalt genomfört åtta intervjuer. Emellertid har inte alla bankerna någon 
direkt ansvarig för kommunikation och information, varför befattningarna 
varierar. 

De personer vi intervjuat är;
Huvudkontor, Stockholm:
•	 Tobias Wagner, kommunikationsdirektör huvudkontoret Swedbank,  
 Stockholm
•	 Annika	Zerven,	marknads-	och	reklamansvarig	huvudkontoret	 
 Handelsbanken, Stockholm

Lokala kontor, Halland:
•	 Annette	Andersson,	marknadsansvarig,	Swedbank,	Halmstad
•	 Jan-Olof  Olsson, vice verkställande direktör och marknadsansvarig,  
 Varbergs Sparbank, Varberg
•	 Christina Gehrke, Chef  Kontorsrörelsen, privatmarknadschef, Varbergs 
•	 Sparbank, Varberg
•	 Michael Zakrisson, privatmarknadschef, Falkenbergs Sparbank, Falkenberg
•	 Pernilla	Arsamandi,	privatmarknadschef,	Handelsbanken,	Halmstad	
•	 Jan Bogsjö, kontorschef, Handelsbanken, Varberg
•	 Elisabet Granrot, Stf  kontorschef, Handelsbanken, Falkenberg

Flertalet intervjuer har bandats och i viss mån transkriberats. Enligt vissa forskare 
(exempelvis Kvale) skall materialet transkriberas i sin helhet, men i likhet med 
Aspers	låter	vi	forskningssituationen	och	den	nivå	evidensen	kräver	avgöra	
transkriberingsnoggrannhet	(2007:149).	Vi	har	i	transkriberingen	utgått	från	
våra anteckningar, och vid citatåtergivning eller osäkerhet har vi transkriberat 
berörda delar. Inspelningen bidrog till att vi i större mån kunde känna oss säkra 
på materialet och fokusera på informanten under intervjusituationen. Vi kunde 
således även återgå till råmaterialet för att försäkra oss om att svaren inte har 
missuppfattas eller att uttalanden har citerats rätt. En nackdel kunde emellertid 
ha varit att informanterna kände situationen som ett ”förhör” och därmed 
blev mer osäkra och i större mån ovilliga att uttala sig. Vi kände dock inte av 
förhörsproblematiken i vidare utsträckning, då vi startade mikrofonen snarast 
efter godkännande från informanten. Detta innebar att personerna, enligt vad vi 
upplever, aldrig riktigt hann bli nervösa (och i de fall nervositet förekom känner 
vi inte att detta var en konsekvens av inspelningen). Däremot kan ovilligheten till 
uttalanden ha förekommit, men i vilken grad är för oss svår att säga. Vi spelade 
inte in alla våra intervjuer, då vi la för stor tilltro till vår egen kapacitet och minne. 
Vi inser i efterhand att detta var ett misstag, då vi fått avvara vissa citat eftersom 
vi inte kan citera dem precist. Emellertid har vi tämligen goda anteckningar, från 
oss båda, vilket gör att vi kunnat kontrollera vissa svar mot varandra och därmed 
ändå använda dem i rapporten. 

Såväl informantens som våra verbala och kroppsliga reaktioner, kan ha både 
positiv	och	negativ	inverkan	på	svaren	(Kvale	1997:146f).	Vi	har	därför	tänkt	på	
hur vi för oss när vi håller intervjuerna, samt att inte ”avslöja” vad vi tänker, utan 
hålla oss till intervjuguiden. Vi har av denna anledning även valt att inte avslöja 
den direkta orsaken till vår intervju (förtroendearbete och kommunikationsstra-
tegier	under	finanskrisen),	utan	förklarat	detta	i	efterhand.	Syftet	har	emellertid	
framkommit	under	intervjuns	gång,	då	alltfler	frågor	kretsat	runt	just	arbetet	vid	
finanskrisen.	

Ytterligare problem med intervjuerna kan vara informanternas anonymitet. Vi 
har emellertid inte utlovat någon, och intervjupersonerna har heller inte efterfrå-
gat det. 
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Samtliga intervjuer vi önskat göra har genomförts. ”Flaskhalsen” hade kunnat 
komma när vi ville få till stånd intervjuer på central nivå, vilket löste sig på 
bästa möjliga sätt. När vi genomfört samtliga åtta intervjuer ansåg vi oss ha nått 
våra forskningsfrågors mättnadspunkt – vi såg inte att mer information gick att 
utvinna på de nivåer vi avsåg undersöka. 

4.2 Mediebevakning
Vi har inte gjort en medieanalys som är teoretiskt eller systematiskt korrekt. Vår 
avsikt är att bevaka olika medier för att få en uppfattning om vad som publiceras 
gällande	finanskrisen,	när	det	publiceras,	och	vilka	som	deltar	i	texten.	Även	vilka	
som ges mest plats (främst för vår egen del, inte så mycket för en direkt analys 
av detta). Vi har kontinuerligt genomfört mediebevakning under arbetets gång, 
främst	mellan	oktober	–	december	2008.	Dock	är	de	flesta	mediala	texterna	från	
november	månad	2008,	då	finanskrisen	kulminerade	(åtminstone	medialt).	

Vi	har	försökt	täcka	de	flesta	medier	som	talar	om	finanskrisen,	vilket	avgränsar	
oss	till	nyhetsmedier.	Dagens	Industri	är	de	som	främst	skrivit	om	finanskrisen	
och som vi har tagit mest information från. Dagens Nyheter, SVT, SR, Veckans 
Affärer	är	ytterligare	återkommande	medier.	Aftonbladet	och	Expressen	har	
bevakats till viss del, men vi ser inte att vi kunnat utvinna bra information i större 
mån från de få publikationer de haft. 

För att kunna genomföra denna mediebevakning har vi kontinuerligt tagit del 
av nyhetsrapporteringar, då detta pågått samtidigt som vår uppsatsskrivning. Då 
vi sökt i efterhand, har vi främst gjort artikelsök på Dagens Industri, Veckans 
Affärer	och	Dagens	Nyheter.	

4.3 Övrig texttolkning
Vi har kontinuerligt bevakat de båda berörda bankernas hemsidor för att se 
vilken	information	de	ger	sina	kunder	gällande	finanskrisen	och	hur	de	agerar	
för tillfället. Vi har även bevakat bankernas PM för att se vilken information 
som förmedlas genom dessa. I det fall där information publicerats på hemsidan, 
har vi vidare noterat hur ofta uppdaterat detta är och på vilket sätt de talar om 
finanskrisen	och	deras	egen	roll	i	denna.	

4.4 Analys av materialet
Då vi inte haft för avsikt att göra direkta analyser av det material vi insamlat, 
har vi inte heller haft någon direkt analysmetod. Vi har, allt eftersom material 
insamlats, nyttjat detta i all vidare undersökning. Om vi exempelvis sett att 
bankerna inte deltar i medierna, har vi kunnat använda detta under våra intervjuer 
och sedan ställa de olika resultaten mot varandra. 

Vår analys har således gått ut på att ställa svaren, information, mot varandra för 
att få en bredare bild av samma ämne  – triangulera, och vidare se huruvida dessa 
korresponderar eller ej.
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DEL 3: Resultat och analys 5. EMPIRIREDOVISNING

Under ett antal rubriker förklaras nedan hur de olika bankerna kommunicerar, 
under	såväl	”normala”	förhållanden	som	under	finanskrisen.	Vidare	hur	konto-
rets	uppbyggnad	ser	ut,	med	profilering	och	kärnvärden,	issues	management	etc.	
Även en kort presentation om kontorets förtroende framläggs. Slutligen ger vi en 
jämförelse	över	de	olikheter	och	likheter	som	finns	bankerna	emellan.	

5.1 Swedbank, huvudkontoret
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång från intervjun med Tobias Wagner.
 

5.1.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Swedbank är en bank för ”många människor”. De har totalt 4,2 miljoner 
privatkunder och Swedbanks målsättning är att göra bättre affärer med dessa. 
Deras kommunikationsstrategier är numer till stor del webbaserade; ”det ska vara 
lätt med några klick att ta sig dit man vill”. Swedbank är en av de största orga-
nisationerna som använder sig av sponsring. De lägger även stor vikt vid olika 
evenemang som bolagsstämmor, presskonferenser. De utnyttjar sällan TV-reklam 
och går bort från annonsering. Fokus ligger på kommunikation via webben och i 
synnerhet på Internetbanken. 

5.1.2 Profilering och kärnvärden
Swedbanks	huvudkontor	har	tydliga	”guidelines”	för	hur	deras	profil	ska	komma	
till uttryck i kommunikationssammanhang. Deras önskade position är att vara 
”ledande på service”. Kärnvärden utgörs av värdeord som ”tillgängliga, ”okom-
plicerade”	och	”proaktiva”	där	de	menar	att	kontor	ska	finnas	på	många	ställen	
i landet, de ska vara lätta att gör affärer med samt att de ska kontakta kunden 
innan kunden kontakter dem, samt att agera för intressenter. Det är på detta sätt 
de vill förmedla sin organisation till kunderna. 

Wagner menar att det är av vikt att huvudkontoret och de lokala kontoren har en 
gemensam värdegrund. Det är viktigt att ha en aktiv roll lokalt och arbetar därför 
kontinuerligt med CSR på lokal (och regional) nivå. I Swedbanks mission ingår 
”aktiv deltagande i samhället”. De arbetar kontinuerligt med Issues Management. 

 

5.1.3 Förtroende
 Swedbanks huvudkontor anser att de har gott förtroende bland allmänheten, 
dock erkänner de att de faller lite på ”nöjdaste kunder” och ”bästa lönsamheten”. 
Swedbank erkänner även att de haft en kris och ändrade därmed sina kommuni-
kativa åtgärder. ”Trygghet skall genomsyra allting vi gör; aktiviteter, uttalanden... 
allt”. Organisationen har även lidit av en medial kris. De fallerade på kommunika-
tionen medialt och detta som följd av långsamt agerande samt brist på öppenhet. 
”Mediedrevet mot oss startade i och med Lehman Brothers konkurs. Då söker 
nog	media	efter	fler	svagheter...	Till	exempel	förtroendet	för	styrelsen,	VD:n	syns	
inte tillräckligt i media och så vidare”. 
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5.1.4 Kommunikation under finanskrisen
Swedbank	har	blivit	påverkade	av	finanskrisen.	Därför	ska	de	arbeta	mer	
proaktivt med att kontakta sina kunder. Mycket av bankens förtroende bygger 
på kontakt mellan kund och personal på de olika kontoren i landet, och den 
relationen är oerhört viktig för att bevara och förstärka ett gott förtroende. ”Jag 
tycker ändå att vår relation till kunderna ser mycket bra ut /.../ Från nu kommer 
fokus att ligga på att gå igenom våra kunders ekonomi... se över den, ge förslag 
och så, därigenom lugna kunderna /…/ Jag har i dagsläget inte några mätningar 
på kundernas respons för vårt deltagande i stabilitetsprogrammet”. Inga förtro-
endekampanjer skall genomföras. 

Lärdomar från förra bankrisen på 1990-talet är av intern karaktär. Organisationen 
har genomfört annorlunda sätt att se på kreditkriser samt att riskhanteringen är 
bättre idag. 

 

5.2 Handelsbanken, huvudkontoret
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång	från	intervjun	med	Annika	Zerven.

5.2.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Handelsbanken	är	en	kraftigt	decentraliserad	organisation.	De	461	kontoren	
i Sverige är helt fristående från huvudkontoret. Detta innebär att vart och 
ett sköter sin egen kommunikation. Var enskilt kontor får riktlinjer från 
huvudkontoret	i	form	av	en	grafisk	profil.	Centralt	formuleras	även	säljbrev,	
affischer	och	powerpoint	som	de	lokala	kontoren,	om	de	så	önskar,	får	ta	del	av.	
Handelsbanken gör aldrig TV-reklam, och om de publicerar annonser är detta i 
lokaltidningar. 

 

5.2.2 Profilering och kärnvärden
Handelsbanken	profilerar	sig	med	kärnvärden	som	”trygghet”,	”säkerhet”	och	
”beslut nära kunden”. Zerven menar att de upplevs som en ”tråkig bank”, vilket 
är en styrka; ”att vara ´bankig´är något som vi bara ser som en fördel”. Handels-
bankens fokus är en kund som de kan göra ”mer affärer” med och som leder 
till lönsamhet och nöjda kunder. De är svaga hos ungdomar, men enligt olika 
SKI–undersökningar	ligger	de	i	topp,	ur	förtroendeaspekt,	bland	deras	befintliga	
kunder. Enligt Zerven ses Handelsbanken som en ”folklig” bank. 

Handelsbanken gör kontinuerligt olika varumärkesmätningar i form av 
”image-barometern”	och	”brand	image”.	Internt	finns	krisböcker	och	informa-
tionspolicys tillhanda. De har hög beredskap på IT-miljö och Internetbanken. 

5.2.3 Förtroende
Handelsbanken har god kontakt och förtroende hos sina kunder men Zerven 
önskar att icke-kunder ska veta mer om banken. Hon menar vidare att det är 
ett framtidskoncept att ha lokal förankring. I kristider behövs det mer stöd till 
kunderna och hon trycker återigen på att detta görs bäst lokalt. 

Under	finanskrisen	menar	Zerven	att	hon	upplevt	en	kundtillströmning.	Hon	
återkommer	då	till	ett	av	Handelsbankens	ledord;	trygghet.	Att	de	inte	tackat	ja	
till stabilitetsprogrammet är för att ”det inte var ett genomtänkt program” och 
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”hade vi känt oro hade vi agerat annorlunda”. Hon poängterar även att det inte 
ligger	i	Handelsbankens	natur	att	kommentera	i	medierna	och	under	finanskrisen	
så	var	det	en	medveten	strategi	att	inte	uttala	sig.	Även	under	finanskrisen	på	
1990-talet upplevde Handelsbanken en kundtillströmning. Zerven tror att detta 
beror på att de då var den enda banken som inte hade gått till ”bankakuten”. 

 5.2.4 Kommunikation under finanskrisen 
Handelsbanken kommer inte att ändra sina kommunikativa åtgärder på grund 
av	finanskrisen.	Inte	heller	sitt	sätt	att	arbeta	decentraliserat.	Internetbanken	
kommer	att	fortsätta	finnas	lokalt,	och	webben	blir	allt	viktigare	som	kommu-
nikationskanal och kundmöten via olika communities där kunder uppmanas till 
diskussion	kommer	att	utvecklas.	Överlag	tror	Zerven	att	Sveriges	banker	inte	har	
förlorat	förtroende	under	finanskrisen.	

Under exempelvis möten förs inga protokoll, detta för att information inte skall 
spridas.	Personal	på	Handelsbanken	hade	under	finanskrisen	funderingar,	varför	
Handelsbankens VD Per Boman ställde upp på en intern chatt mellan sig och 
sina medarbetare. Syftet var att klarheterna skulle kunna förmedlas till kunderna. 

 

5.3 Swedbank, Halmstad
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång	från	intervjun	med	Annette	Andersson.
 

5.3.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Swedbank	i	Halmstad	har	60	000	kunder.	Samverkan	med	huvudkontoret	sker	
oftast i form av centrala aktiviteter. De förlitar sig mycket centralt och huvudkon-
toret utformar kommunikationsstrategierna, men om ett lokalt kontor önskar, får 
de förstärka ett budskap. De får vidare ta del av en central medie- och webbplan, 
vilka ger instruktioner på när, var eller hur någon aktivitet skall genomföras. I 
övrigt får de kontakta medierna när de vill – såvida det är ”rätt” personer som 
uttalar sig..

TV-reklam	genomförs	sällan.	Senast	var	regionalt	när	Swedbank	hösten	2006	
bytte	namn	från	Föreningssparbanken.	Anledningen	till	detta	är	enligt	Andersson	
att kommunikation måste passa många. ”Vi väljer hellre att kommunicera smalare 
till vissa målgrupper i form av brevutstick eller telefonsamtal”. 

5.3.2 Profilering och kärnvärden
Swedbank i Halmstad utgår från huvudkontorets kärnvärden ”TOP”; tillgängliga, 
okomplicerade och proaktiva. Dessa skall genomsyra all kommunikation. Enligt 
Andersson	lyckas	de	förmedla	dessa	kärnvärden	till	sina	kunder.	De	fallerar	dock	
på proaktiviteten. De positionerar sig som ”bäst på service”. CSR-aktiviteter sker 
genom sponsring till idrotts- och kultursammanhang. Dock kräver de gensvar i 
form av någon affär mellan dem och banken. Issues Managemnet-mätningar görs 
på	finansiell	nivå,	ej	förtroendemässigt.

Deras målgrupp är hela allmänheten. Beroende på ålder hos målgruppen anpas-
sas	olika	erbjudanden.	”Det	är	viktigt	att	ha	ett	kanaltänk,	80-talister	föredar	till	
exempel Internet före tidningar”. 
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5.3.3 Förtroende
Lokalt	sett	anser	Andersson	att	de	har	ett	gott	förtroende	bland	sina	kunder.	
Hon tror även att kunderna uppfattar dem som en modern bank. ”Idag kommer 
bara	en	liten	del	av	våra	kunder	in	på	banken,	40%	av	våra	kunder	kontaktar	oss	
enbart	via	vår	Internetbank”.	Andersson	poängterar	förvisso	att	för	att	bevara	
förtroendet hos kunderna gäller det också att träffa dem. Därför erbjuds vissa 
kunder en kontaktperson som hjälper kundens behov. 

5.3.4 Kommunikation under finanskrisen
Lokalt sett har Swedbank i Halmstad inte ändrat några kommunikativa strategier i 
och	med	finanskrisen.	Andersson	anser	att	de	inte	haft	den	enklaste	mediebilden.	
Det	har	förekommit	lite	mer	kunder	än	normalt	på	kontoret	och	fler	kunder	
har	hört	av	sig	via	telefon	på	grund	av	oro.	Även	flyttat	kapital	har	förekommit.	
Swedbank själva har ringt upp kunder för att lugna dem. 

Under	närmsta	tiden	efter	finanskrisen	kulminerat,	poängterar	Andersson	att	det	
är	”stenhård	kontakt	med	kunderna	som	gäller”.	De	träffar	fler	kunder	nu,	under	
en begränsad period. 

 

5.4 Sparbanken, Varberg
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång från intervjun med Jan-Olof  Olsson och Christina Gehrke.
 

5.4.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Sparbanken	i	Varberg	har	16	000	kunder.	Olsson	förklarar	att	de	endast	har	
affärer med kunder i deras närhet och syftar till Varbergs kommun med omnejd. 
De vill följa sina kunder ”från vaggan till graven” och menar att det är mötet 
med	kunden	som	är	det	viktigaste.	95	%	av	all	marknadsföring	sker	via	Hallands	
Nyheter och då i form av främst annonser. Det förekommer även annonsering i 
Varbergsposten, en gratistidning som kommer ut två gånger om året. De arbetar 
även med webb-tv för att öka sin trovärdighet, både internt och externt. Olsson 
poängterar att de inte kan överge de traditionella medierna men att en stor 
målgrupp	(ungdomar)	tycker	att	den	är	en	”blaska”.	Därför	måste	de	finna	en	
balansgång till hur de ska nå även denna målgrupp. 

 

5.4.2 Profilering och kärnvärden
Varbergs Sparbank positionerar sig med ”Den goda banken - nära dig”. Deras 
kärnvärden är ”kundorientering”, ”kompetens”, ”kvalitet”, ”långsiktiga affärs-
relationer”, ”etik” och ”korta beslutsvägar”. Under 2009 kommer de att anlita 
en	utomstående	konsult	som	skall	hjälpa	dem	att	förtydliga	deras	profil.	Olsson	
menar	att	det	är	av	oerhörd	vikt	att	Varbergs	Sparbanks	profil	förs	vidare	internt	
och externt. 

 Varbergs Sparbank arbetar med Issues Management i form av omvärldsanalyser 
och detta till följd av en ökad beredskap i och med lågkonjunkturen som väntar 
under 2009. Varbergs Sparbank poängterar vikten av att agera snabbt och att vara 
öppna;	”Vad	är	det	som	händer	och	vart	står	vi?”.	De	utför	flertalet	CSR-	och	
Community Relations–aktiviteter där de främst sponsrar idrott och andra kultur- 
och miljöevenemang.
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5.4.3 Förtroende
Ur	förtroendesynpunkt	är	de	stolta.	Från	en	SKI	mätning	i	början	av	finanskrisen	
är	det	76,5	%	av	deras	privata	kunder	som	har	högt	förtroende	för	Sparbankerna	
i Varberg. De är enligt Olsson en av Sveriges mest solida banker. 

 

5.4.4 Kommunikation under finanskrisen
Under	finanskrisen	har	flertalet	kommunikativa	åtgärder	ändrats:	de	har	publice-
rat	fler	annonser,	pressmeddelanden	och	ställt	upp	på	fler	intervjuer	än	vanligt.	
”Vi har deltagit mycket i medierna” förklarar Olsson och fortsätter med att ”det 
är en fördel att vara en liten bank, då vi lättare kan vara anpassningsbara och mer 
öppna”.	Ur	marknadsföringssyfte	ges	det	möjlighet	att	ta	idéer	från	Swedbank.

 

5.5 Sparbanken, Falkenberg
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång från intervjun med Michael Zakrisson.
 

5.5.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Sparbanken	i	Falkenberg	består	av	fem	kontor	där	cirka	60	personer	är	anställda.	
Det	finns	ett	marknadsråd,	där	VD,	privat-	och	marknadsansvariga	samt	två	
stycken affärsstöd ingår. 

Sparbanken i Falkenberg är fristående. De har tillgång till Swedbanks intranät. Ur 
marknadsföringssynpunkt	erbjuder	Swedbank	sina	tankar	och	idéer,	vilka	Spar-
bankerna är fria att välja. De får dock hantera och utforma budskapen på egen 
hand. Varumärkesspridning sköter de själva. Ibland är de gemensam avsändare 
med Swedbank, då i synnerhet vid bombmattor. De kommunicerar bland annat 
via Hallands Nyheter, uttagsautomater, monitorer i lokalerna och Direktreklam. 
”Vi kommunicerar mycket /.../ Vi arbetar med mindre volym, mindre kommuni-
kation, förr var det hagelbössa som gällde, idag selekterar vi budskapet”. 

 

5.5.2 Profilering och kärnvärden
De	profilerar	sig	som	”en	bank	nära”	och	”omtanke”.	”Vi	arbetar	inte	så	mycket	
externt med dessa, men vi ska”. 

Deras målgrupp är hela allmänheten. Kravet är dock att kunderna ska ha en lokal 
anknytning till Falkenberg. De har skickat ut enkäter till sina kunder om hur 
dessa uppfattar Falkenbergs Sparbank. ”Problemet är att kunderna inte fattar vad 
vi står för. Vi måste jobba mer med vårt varumärke och image /…/ Vi har ett 
identitetsproblem”. Vartannat år genomför de SKI- och NKI-undersökningar. 

Cirka 2 miljoner per år går till CSR-aktiviteter. Dock menar Zakrisson att det 
måste	finans	en	balans	och	ett	syfte	med	detta.	

De arbetar med Issues Management, men inte på ett kommunikativt plan, utan 
finansiellt.	Varje	kvartal	genomför	de	exempelvis	riskgenomgångar	på	alla	nivåer.	
På det kommunikativa planet genomförs detta årligen, i samband med ovan 
nämnda SKI- och NKI-undersökningar.  
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5.5.3 Förtroende
Zakrissson tror att deras kunder har stort förtroende för dem. De har många 
kunder och det är få som lämnar dem. ”Det har nog varit jobbigare för Swed-
bank och det har till viss del smittat oss. En del kunder ringer och är oroliga att 
deras	pengar	ska	försvinna,	vissa	har	flyttat	pengar,	men	vi	har	också	fått	kapital	
/…/ vi har kunnat lugna våra kunder, de litar på oss. /…/Jag tror att folk tycker 
om att vi är lokala, vi talar om fördelen med att vara en lokal bank”. 

5.5.4 Kommunikation under finanskrisen
Under	finanskrisen	har	vissa	kommunikativa	åtgärder	vidtagits.	Bland	annat	har	
de annonserat att ”det ska vara tryggt att vara kund i Falkenbergs Sparbank”. 
Denna annonsering gjordes även internt. Den viktigaste kanalen är deras 
hemsida. De har även ställt upp bordskyltar vi diskarna med information om 
finanskrisen.	I	november	2008	bjöd	de	in	till	ett	kundmöte	där	fokus	låg	på	
finanskrisen.	Mötet	var	välbesökt	då	cirka	600	kunder	deltog.	På	deras	hemsida	
skrev de att de var en ”frisk bank”, de satsade mer på rådgivning och ringde upp 
kunder. Ledorden var ”öppenhet och ärlighet”. 

Zakrisson	menar	att	fler	är	berörda	idag	av	finanskrisen	jämfört	med	den	på	
1990-talet och syftar till den mediala uppmärksamheten; ”Bevakningen idag är 
helt annorlunda /…/ kunder minns inte krisen på 1990-talet, krisen idag har 
ruskat	om	fler,	fler	förlorare	/…/	det	viktiga	är	att	inte	skrämma	de	94	%	som	är	
lugna”. 

 

5.6 Handelsbanken, Halmstad
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång	från	intervjun	med	Pernilla	Arsamandi.	
 

5.6.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
På Handelsbankens kontor i Halmstad har varje enskild anställd eget kundansvar; 
de kommunicerar själva med den kund de är kontakterson till. Kommunikationen 
internt sköts av chefer på olika positioner. Det är direktkontaken med kunden 
som	är	det	avgörande	för	en	lönsam	affär	och	gott	förtroende.	Enligt	Arsamandi	
är Handelsbankens styrka i Halmstad att kunderna har direktnummer till varje 
rådgivare. Kunden slipper call centers. 

De genomför sällan reklam i traditionella medier. Enstaka annonser samt 
annonsblad i Hallandsposten förekommer. Främst sker kommunikationen på 
Handelsbankens lokala hemsida över Halmstad. ”Vi har en stor mängd kunder, 
vi försöker rikta viss information till en kund med ett visst beteende”. Issues 
Management-arbete	sker	endast	på	finansiell	nivå.

5.6.2 Profilering och kärnvärden
De positionerar sig som ”den riktiga banken”, ”en bank att lita på” samt kon-
takten	med	kunden.	Arsamandi	menar	att	deras	kunder	har	förtroende	för	dem	
och syftar på att ”vi är en bank man kan lita på, vi är stadiga och trygga. Under 
finanskrisen	har	vi	fått	en	tillströmning	av	kunder”.

Målgruppen	är	både	företags-	och	privatkunder.	Enligt	Arsamandi	är	inte	det	
viktigaste att aktivt söka nya kunder, utan att bevara en god relation med de 
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befintliga.	De	profilerar	sig	genom	att	”här	är	man	välkommen,	vi	bryr	oss	och	
oss kan du lita på”. ”Vi vill inte kränga på våra kunder något som kunden inte 
behöver. Vi går igenom kundens ekonomi”. 

 

5.6.3 Förtroende
Generellt	tror	Arsamandi	att	bankerna	inte	har	förlorat	förtroende;	”våra	kunder	
är i alla fall lättade över att vi inte har deltagit i garantiprogrammet, folk minns att 
vi klarade av förra krisen. Vi städar i banken redan från början /…/ Vi kommer 
inte att ändra våra strategier, varför ändra på något som fungerar?”.

5.6.4 Kommunikation under finanskrisen
De	inte	vidtagit	några	kommunikativa	åtgärder	till	följd	av	finanskrisen.	Under	
krisen har ingen direkt oro från kunderna existerat, ”kunder har kommit hit för 
att de vill prata av sig. Påverkade av krisen har vi varit/…/ det som har varit nu 
är inget normalläge, vi arbetar extra med kundmötet, men inte mer i media”.

5.7 Handelsbanken, Varberg
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång från intervjun med Jan Bogsjö. 
 

5.7.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Banken är decentraliserad och det är upp till varje kontor att kommunicera och 
marknadsföra sig på det sätt de önskar. Kommunikation via massmedia förekom-
mer väldigt sällan.

 

5.7.2 Profilering och kärnvärden
De positionerar sig med ledorden ”mest nöjda kunder” och ”bättre lönsamhet 
än	övriga	banker”.	Profilering	sker	genom	orden	”kostnaden	under	kontroll”.	
Bogsjö menar att bankens image är en tråkig bank som är försiktiga och 
kostnadsmedvetna. En styrka de har enligt Bogsjö är deras logga är känd bland 
allmänheten, han menar vidare att den är viktig ur varumärkessynpunkt. De 
arbetar inte med CSR. Issues Management-arbete förekommer till viss del, men 
skall utvecklas under 2009.

Under 2009 skall Handelsbanken i Varberg arbeta mer proaktivt i form av allmän 
rådgivning. Kallelse till olika rådgivningsmöten sker, varpå kunden får avboka om 
så krävs, snarare än att boka. Målgrupp är sparande kunder som de kan göra en 
lönsam affär med.

5.7.3 Förtroende och kommunikation under 
finanskrisen
För att bibehålla ett gott förtroende med sina kunder anordnar de olika kund-
möten, exempelvis nätverksträffar och aktieträffar. Det är genom kunderna, 
inte medierna som ett gott förtroende skapas; ”vi springer inte till stora duktiga 
media, men vi håller oss vakna /…/ vi håller inte på med broschyrer som alla 
andra, men vi är uppkopplade om vad som händer. /…/ Det har varit jobbigt ett 
par månader nu men vi är den enda banken som klarat oss”. 
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 5.8 Handelsbanken, Falkenberg  
Nedan presenteras kontorets uppbyggnad samt kommunikationsstrategier, med 
utgång från intervjun med Elisabet Granrot. 
 

5.8.1 Kontorets uppbyggnad och hur de kommunicerar
Handelsbanken i Falkenberg tar del av centrala utskick från huvudkontoret. De 
får mallar och riktlinjer som de sedan har möjlighet att utforma efter eget behov; 
”vi har bra uppfattning om kundernas behov, så utformningen är inte speciellt 
svårt”. 

Kommunikation via traditionella medier förekommer sällan. Viss publicering sker 
i lokaltidningarna och då i samverkan med Västsveriges övriga Handelsbanks-
kontor. Kommunikation ut till kunderna sker främst genom meddelanden via 
Internetbanken. Kontorschef  och stf  kontorschef  sköter kommunikationen på 
kontoret. I fall av projektansvarig, sköter vederbörande den externa kommunika-
tionen.	Någon	informationsansvarig	finns	inte.	

 

5.8.2 Profilering och kärnvärden
Handelsbanken i Falkenbergs målgrupp är kunder som kan ge en lönsam 
affär. De gör inga affärer utanför kommungräsen. För att locka till sig kunder 
positionerar de sig med ” mest nöjda kunder” och deras kärnvärden är ”snabba”, 
”återkopplande”, ”hög service” samt ”tillgängliga”. Enligt Granrot är bankens 
image en bank med lång tradition, konservativ, lägre riskdelar, starkt varumärke 
och kompetent. 

På lokal nivå arbetar de inte med Issues Management, då de även här får direktiv 
från	huvudkontoret.	På	finansiell	nivå	genomför	de	olika	handlinsplaner	för	
kunder.

 

5.8.3 Förtroende och kommunikation under 
finanskrisen
Granrot tror att de generellt har ett gott förtroende bland sina kunder. Detta 
försöker de förstärka genom kompetensutveckling, verksamhetsplanering, 
certifiering	samt	licensering	på	skrivborden.	

Enligt	Granrot	har	de	märkt	av	finanskrisen	då	viss	kundoro	har	förekommit.	
Dock skall de inte ändra några kommunikativa åtgärder, däremot är de försiktiga 
med att påbörja nya engagemang; ”det viktigaste i detta läge är kontakten med 
kunden”. Granrot har inte upplevt att det förekommit speciellt många frågor 
under	finanskrisen,	och	de	frågor	som	har	uppkommit	har	rört	räntan.	De	har	
haft viss kundtillströmning, främst till följd av att människor valt att sprida 
kapital. 

Enligt Granrot är deras styrka att de bedrivs på en lokal marknad, det är deras 
kontor	som	fattar	beslut;	”jag	tror	vi	har	en	stark	lokal	profil,	vi	är	en	traditionell,	
säker och stark bank”.
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5.9 Jämförelse
Nedan	illustreras	vilka	olikheter	respektive	likheter	som	finns	storbankerna	
emellan. Vi utgår från den empiri vi insamlat och ovan presenterat. I åtanke bör 
finnas	att	informationen	är	generaliserad	(att	det	gäller	samtliga	banker)	och	vissa	
undantag kan således förekomma. 

Orsakerna till olikheterna och likheterna ovan har framkommit implicit under 
empiriredovisningen.	En	del	kan	dock	utvecklas:	Hur	Swedbank	vill	profilera	
sig sammanfaller inte helt med deras image. Till viss del korresponderar de, men 
det	finns	ännu	utrymme	för	utveckling	av	varumärket	tills	profil	är	lika	med	
image.	Varför	vi	menar	att	Swedbank	befinner	sig	i	en	förtroendekris	och	inte	
Handelsbanken,	presenterar	vi	under	punkt	7	Slutdiskussion.	Trygghet	är	vidare	
en gemensam nämnare för de båda bankerna då de låtit begreppet genomsyra all 
kommunikation och strategier. 

5.10 BANKERNAS AGERANDE
Nedan görs en presentation över de två storbankerna som ligger i fokus för vår 
undersökning. Vi redovisar för hur de kommunicerar via sina hemsidor, reklam 
och hur bankerna själva ser på läget. 

5.10.1 Agerande under finanskris
Swedbank	och	Handelsbanken	har	agerat	olika	under	finanskrisen.	Swedbank	
är	mer	”öppna”	med	att	de	befinner	sig	i	en	finansiellt	svår	situation,	medan	
Handelsbanken	inte	förnekar,	men	inte	heller	basunerar	ut	befintlig	situation.	
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     SWEDBANK                     HANDELSBANKEN
Olikheter     Kommunikation värderas                ”Hålla låg profil”
  
           Externa kommunikativa                  Inga extra kommunikativa åtgärder
      åtgärder under finanskris                under finanskris 
  
          Informatörer/kommunikatörer      Ej utbildade informationsansvariga
  
      Centraliserad kommunikation        Decentraliserad kommunikation
  
      Minskat kapital,                                Ökat kapital, kundtillströmning
                       även kundtillströmning 
  
                      Image    profil                 Image = profil
  
      Kontinuerligt CSR-arbete,                Ej CSR, Community relations
      Community relations 
  
        Förtroendekris                 Ej förtroendekris

  

Likheter     Kontakt med kunderna värderas högst 
        
      Trygghet 
  
 

Figur 3. Jämförelse över bankerna.

 ~ ~
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5.10.2 Hemsida
Handelsbanken har ingen information över huvud taget på sin  hemsida gäl-
lande	finanskrisen	och	vad	de	gör	för	att	hantera	denna.	Swedbank	har	dock	på	
sin hemsida (i november), mycket tydligt i ena hörnet, en ruta rubricerad ”om 
finansoron”.	Där	kommenterar	verkställande	direktör	Jan	Lidén	nuvarande	
finansoro	i	olika	brev	och	svarar	även	på	frågor	gällande	samma	ämne.	Där	
finns	också	FAQ:s	(frequently	asked	questions).	För	den	som	önskar	finns	även	
möjlighet	att	se	Riksbankens	FAQ:s,	eller	Finansinspektionens	uppdatering	
av	det	ekonomiska	läget.	Swedbanks	information	om	finansoron	är	dock	inte	
kontinuerligt uppdaterad. Senaste uppdatering är sista november inte gjord sedan 
6:e	oktober	2008	(Swedbank	1).	

5.10.3 Pressmeddelanden och övrig kommunikation
Sett till Handelsbankens pressmeddelanden handlar majoriteten om delårsrappor-
ter,	nyförvärv,	flaggningsmeddelanden	och	dylikt.	Endast	ett	PM	berör	svenska	
finansoron	direkt.	I	detta	framgår	att	de	kommer	delta	i	den	obligatoriska	delen	
av Regeringens krisförslag, stabilitetsfonden, men att de vad gäller den frivilliga 
delen, garantiprogrammet, kommer avvakta. Förutom detta meddelande som 
uttryckligen	säger	att	vi	befinner	oss	i	en	svår	finansiell	situation	idag,	finns	
det ingenting i övrigt som tyder på detta (Handelsbanken 1). Handelsbanken 
har inte heller deltagit i ”direkta” medier, exempelvis debattprogram eller 
nyhetsrapportering/intervjuer. 

I	Swedbanks	Verkställande	direktörs	brev	från	vecka	46	2008,	presenterat	på	
hemsidan,	menar	Lidén	att	”den	finansiella	turbulensen	börjar	bedarra”,	och	de	
befinner	sig	inte	i	någon	finansiell	kris	(Swedbank	3).	Emellertid	har	Swedbanks	
tidigare prognoser visat sig vara otillförlitliga då de varit för optimistiska, och 
samtidigt	menar	Mats	Odell	(kommun-	och	marknadsfinansminister)	att	krisen	
absolut inte är över (Odell 1) – vilket återigen syftar till att en kris faktiskt 
existerar. 

Jan	Lidén	känner	stor	tillförsikt	trots	finansoron	(Swedbank	2)	och	Swedbank	
presenterar	i	delårsrapporten	2008-10-23	en	vinst	för	årets	första	nio	månader	
på	8	972	miljoner	kronor,	vilket	tangerade	vinsten	för	samma	period	förra	
året.	Lidén	menar	även	att	de	är	den	svenska	storbanken	med	bäst	lönsamhet	
för	januari	–	juni	2008	(Swedbank	2).	Emellertid	slog	finansoron	till	i	Sverige	
med störst kraft under hösten samma år, vilket innebär att siffrorna kan vara 
missvisande. 
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6. ANALYS OCH REFLEKTION

Nedan presenteras resultaten i förhållande till teorin, och samtidigt görs kon-
tinuerliga	reflektioner.	Tonvikten	ligger	på	förtroendeaspekten	och	vi	kommer	
utgå från den livscykel vi nämnde tidigare. Naturligtvis kommer vi även koppla 
till	begreppen	varumärkesbyggande,	Issues	Management	samt	reflektera	över	
huruvida	bankerna	befinner	sig	i	en	förtroendekris	eller	ej.	

6.1 Ett Issues Livscykel – kopplat till studien
Under	teoridelen,	5.6,		presenterade	vi	Regester	och	Larkins	(1997)	issues	
livscykel, som pågår under fyra faser. Nedan kommer vi att koppla händelserna 
under	finanskrisen	och	resultaten	av	våra	intervjuer	och	analyser	till	dessa	olika	
faser	och	samtidigt	reflektera	över	dessa.	

6.1.1 Stadium 1 – Ursprung: potentiellt problem
Vi kan inte påstå att det i detta fall är någon (gräsrots-)organisation som satt 
igång	det	hela	till	nackdel	för	hela	globala	finanssektorn.	Och	vid	finanskrisens	
initiala skede var detta inte av allmän kännedom, men (vissa) ekonomiska exper-
ter såg sannolikt vad som komma skulle och började ringa i varningsklockorna. 

I detta läge, och när svenska experter inser att detta kommer slå även mot Eu-
ropa och Sverige, bör förebyggande kommunikativa insatser kraftigt planläggas. 
Kontinuerligt arbete med Issues Management gör att de har ett adekvat verktyg 
för	att	identifiera,	analysera	och	hantera	kommande	problem.	Dock	framkommer	
inte problemet i större utsträckning medialt och eftersom allmänheten inte har 
kunskap om fallet ännu, är medieanalyser och imageundersökningar ännu inte till 
större nytta. 

Enligt	de	flesta	av	våra	informanter	arbetar	de	fortlöpande	med	Issues	Ma-
nagement, även om begreppet inte var känt hos någon utom hos Swedbanks 
Kommunikationsdirektör	Wagner.	Dock	visade	sig	detta	gälla	på	främst	finansiell	
nivå, och i synnerhet lokalt var Issues Management på kommunikations-/
förtroendenivå	inte	aktuellt.	Managementarbetet	är	alltså	främst	en	finansiell	
åtgärd – inte kommunikativ, som den ur förtroendeaspekt bör vara. 

Vi arbetar kontinuerligt med Issues Management och vi har sett 
tecken på problem. För att upprätthålla vårt förtroende försöker vi 
vara så tydliga som möjligt. Vi arbetar också mycket internt. 
Tobias Wagner, Huvudkontoret, Swedbank

Ja, vi arbetar absolut kontinuerligt med riskhantering /…/ Fast nej, 
inte kommunikativt, det kan jag inte säga. Efteråt önskar man att man 
tänkt på det… Både centralt och lokalt, kan jag tänka mig. Man har 
nog lärt sig oerhört mycket, och säkert också ändrat strategi i och 
med finanskrisen.
Annette Andersson, Swedbank, Halmstad

Handelsbanken är en kraftigt decentraliserad organisation, och därmed är det upp 
till varje enskilt lokalt kontor att avgöra hur verksamheten skall bedrivas. 

Nja, vi jobbar ju med att lära känna kunden och se på behov utifrån 
denna. Om vi ser att något uppstår så har vi ju en dialog med 
kunden om detta. Men det är ju mer i så fall på finansiell nivå, inte 
kommunikativt. 
Pernilla Arsamandi, Handelsbanken, Halmstad
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Nej, det kan jag inte påstå att vi gör. /…/ När det är på den nivån, när 
det gäller omvärldsanalyser, gör vi ju inte det lokalt direkt, därför att 
det sköts centralt. Vi får ju indikation från vår ledning då, hur banken 
ska se på vissa händelser, och hur banken ska resonera på vad som 
kommer hända i Sverige, till följd av det som hände i USA. Det förs ju 
på ledningsnivå. Ner via ledningsmöte, till oss här. /.../ Om vi ser att en 
kund hade det jobbigt redan innan krisen så försöker vi ju ta fram en 
handlingsplan för den…
Elisabet Granrot, Handelsbanken, Falkenberg

6.1.2 Stadium 2 – Mediering och utförligare framställ-
ning: kommande problem
I detta läge är det viktigt för bankerna att agera och försöka förutse riskerna så 
de	inte	utvecklas	till	kriser	(Regester	och	Larkin	1997).	Bankerna	står	inte	direkt	
emot varandra – men inte heller till stöd för varandra. 

Vår strategi är att vara väldigt öppna. Ut med så mycket information 
som möjligt. Det har vi ju också sagt. Och då både externt men 
också internt. Snabbt kallade jag ju ihop alla kontorscheferna och via 
telefonmöte gav jag och X och Janne [Jan-Olof Olsson] information om 
vad som händer, vart står Varbergs sparbank, hur ska vi kommunicera 
med våra kunder och så ut till medarbetarna. Så både den externa och 
den interna kommunikationen har varit snabb, det har vi ju sagt. Och 
öppen. 
Christina Gehrke, Varbergs Sparbank

Annika	Zerven	talar	om	informationspolicys	och	handböcker	för	olika	situatio-
ner, hög beredskap för hela IT-miljön och deras Internetbank. Dock ingenting 
om kommunikativ riskhantering. 

I fallet med bankerna är det inte direkt någon organisation som varit anklagande 
eller	drivande,	däremot	finns	det	ett	allmänintresse	i	frågan,	varför	massmedierna	
för frågan framåt och därmed placerar detta på samtalsagendan. Dagens Industri 
och	Veckans	Affärer	kan	sägas	vara	de	som	flitigast	publicerat	artiklar	gällande	
finanskrisen,	även	om	det	funnits	ett	intresse	i	så	gott	som	alla	medier.	

Regester	och	Larkin	(1997)	menar	som	sagt	att	kontinuerlig	mediekontakt	
från, i detta fall bankerna, ofta inträffar för sent. Larsson (2001) menar vidare 
att tillgänglighet och snabbhet påverkar relationen. Detta är ganska precis var 
problemet för Swedbank inleddes.

Vi har haft en kris. Vi har även haft en medial kris. Vi fallerade i kom-
munikationen med medierna, vi var långsamma och inte tillräckligt 
öppna. Det är nog vårt ”bidrag” till krisen. /…/ Vi märkte att vi inte var 
tillräckligt öppna när mediedrevet satte igång efter Lehman Brothers 
konkurs. Vi var sist ut med vår exponering hos Lehman Brothers, och 
efter det så sökte medierna då efter fler svagheter…
Tobias Wagner, huvudkontoret, Stockholm

Att	de	var	de	sist	ut	med	att	presentera	sitt	samröre	med	banken,	och	dessutom	
hade de sämsta resultaten, gjorde att misstro riktades mot dem, att de försökte 
undanhålla sin involvering. Eller som Zerven menade, att de ”kanske väntade 
på att någon skulle ha sämre läge än de”, och därmed inte gå sämst ut. Detta 
påskyndade sannolikt även krisprocessen förtroendemässigt då mediedrevet 
intensifierades.	

Samtidigt… vi får ju inte skrämma upp de 94 procent av våra kunder 
som är lugna. Vi vill inte att det ska bli svarta löpsedlar från bankens 
sida. 
Michael Zakrisson, Falkenbergs Sparbank
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Handelsbankens	Annika	Zerven	ser	på	Swedbanks	agerande	och	menar;

Det viktigaste är att lägga alla kort på borden. Oavsett vilka kort man 
har på handen. Handelsbankens strategi är att hålla låg profil i alla 
lägen och inte kommentera/försvara sig via medierna. Det ligger i vår 
natur att inte kommentera händelser i medierna. Vår strategi är att 
vara snabba med information. 

Annika Zerven, huvudkontoret, Handelsbanken

Detta	diskuterar	vi	närmare	ur	förtroendesynpunkt	nedan,	7.1	Förtroende.

Vi kan utifrån våra intervjusvar och vår mediebevakning tolka det som att 
Swedbank inte riktigt funnit balansen mellan att inte avslöja för mycket, men 
inte heller för lite. Vad gäller Handelsbanken har de medvetet vägt över till att 
inte kommentera i större utsträckning. Relationen som Larsson talar om, mellan 
medierna och organisationerna, rubbas. Den tysta överenskommelse som säger 
att bankerna skall informera medierna, och att dessa i sin tur skall förmedla detta 
vidare korrekt, har brutits i och med bankernas tystnad. Där tar även medias 
popularisering och ”hetsjakt” vid. 

Delade meningar råder genom vilken kontakt en bild av bankerna byggs upp. 
Palm	(2006)	menar	att	det	är	i	första	hand	den	direkta	kontakten	med	företagen	
som är den avgörande för förtroendet, medierna i andra hand. Heide (et.al. 2001) 
menar emellertid att medierna är den avgörande faktorn. Samtliga kontor som vi 
varit i kontakt med, påpekar att det är den direkta relationen till kunderna som 
är det i särklass viktigaste för dem. Enligt vad vi erfar är medierna i bästa fall 
sekundära. Handelsbanken har prioriterat bort dem som kanal och forum, medan 
Swedbank	(i	tal	om	finanskris,	även	enligt	dem	själva)	har	missbedömt	situationen	
och medias roll i det hela. Både Wagner och Zerven menar dock att de har en 
mycket god relation till respektive kundgrupp. 

6.1.3 Stadium 3 – organisation: nuvarande och 
krisproblem
Finanskrisen har nu, i detta stadium, blivit ett faktum och allmänt känt. Bristen 
på kommunikation från bankernas sida gör att Odell och Borg får sprida 
”sanningen” i medierna, som vidare populariserar vissa delar (utifrån vår medie-
bevakning). Förtroendet har redan börjat brista, och det bankerna nu står inför är 
att begränsa (förtroende-)problemet. 

Eftersom vi inte kände någon oro från våra kunder, ändrade vi inte 
heller vår strategi alls [i Sverige]. /…/ Vi har inga bonusar, och det har 
vi talat om. Däremot gick ju vår VD ut i TV-soffan och berättade att 
han har väldigt hög pension. 
Annika Zerven, huvudkontoret, Handelsbanken

Zerven	förklarar	vidare	att,	trots	deras	strategi	att	hålla	låg	profil	även	under	
finanskrisen,	de	för	första	och	enda	gången	gått	ut	centralt	med	att	de	har	
”Sveriges mest nöjda kunder”. Detta en vecka efter Lehman Brothers konkurs. 
På grund av frågeställningar från personalen ordnade de även vid två tillfällen 
en chatt med VD Per Boman, där de internt kunde ställa frågor gällande krisen. 
Strategin hade alltså ändrats något. 

På lokal nivå har inga ändringar gjorts alls enligt de intervjusvar vi fått. Det enda 
som	skett	är	ökad	kunddialog,	då	fler	kunder	kontaktat	kontoren	än	normalt.	
Detta är alltså ett tillfälle där bankerna fokuserat mer på den meningsskapande 
kommunikationssynen där massmedia inte är primärt (Falkheimer och Heide 
2003).  
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Vi springer inte till medierna och visar oss duktiga, men vi håller 
oss vakna [om vad som händer]. Vi träffar kunderna och fyller upp 
kundklagomål. /…/ Kunderna kontaktar oss, vi ringer inte proaktivt. Vi 
informerar inte, däremot ska vi vara tillgängliga.
Jan Bogsjö, Handelsbanken, Varberg

Inte heller Swedbank kommer centralt att genomföra några förtroendekampanjer. 
De	har	emellertid	kommunicerat	med	kunderna	under	själva	finanskrisen,	på	
olika sätt, annorlunda mot för det vanliga. 

Vi beslutade att ”trygghet” ska genomsyra all information till 
kunderna. 

Tobias Wagner, huvudkontoret, Swedbank

Wagner menar vidare att de, efter vår intervju med honom, skulle fokusera mer 
på att vara än mer proaktiva och kontakta kunderna innan kunderna kontaktar 
banken. De genomförde även förändringar på Swedbanks webbplats. 

Under det värsta mediedrevet kände vi att vi måste bemöta kritiken. 
VD:n syns inte i medierna, och vi insåg att vi måste göra ledningen mer 
synlig. Därför la vi in dels VD:s brev, där han kommenterade krisen 
och utvecklingen av den. Vi la också in ”vanliga frågor och svar”. 

Tobias Wagner, huvudkontoret, Swedbank

En miss med detta, som vi påpekade för Wagner och som han i sin tur instämde 
i, var emellertid att frågorna och svaren inte uppdaterades regelbundet. Likaså 
var VD:ns brev inte ofta uppdaterat. Dagen efter vårt besök togs dessa emellertid 
bort. 

Lokalt, i Halmstad, genomfördes inga direkta kommunikationsinsatser på grund 
av	finanskrisen.	Det	material	som	centralt	skickades	ut,	var	de	en	del	av.	Annette	
Andersson	menar	att	de	”förlitar”	sig	mycket	på	den	centrala	bevakningen.

I det material som skickades ut så ändrade vi budskapet på grund av 
krisen, men vi gjorde inga särskilda aktiviteter eller sånt. Det kommer 
ju in fler kunder på kontoret, och fler kunder hör ju av sig, så vi pratar 
med fler kunder än normalt. /…/ Vi träffar dubbelt så många kunder 
under häften så kort period. 
Annette Andersson, Swedbank, Halmstad

Sparbankernas strategier skiljde sig dock och innefattade i båda undersökta fall 
större kommunikationsinsatser. 

Vi har också något som kallas Kanal 1, alltså en intern hemsida, för 
Swedbank och sparbankerna. /…/Väldigt mycket bra texter. Det tar vi 
till oss. Och det lägger vi ut på vår externa hemsida. Vi slog alla tiders 
rekord när det gäller antal besökare under den värsta krisen. Vi hade 
oerhört mycket information. 
Jan-Olof Olsson, Varbergs Sparbank

Men även det här med, hur det står till i Varbergs Sparbank. Det 
pratade vi ju om… ganska mycket extra här, både pressreleaser och 
annonser, vi ställde upp på intervjuer, de var här [och] pratade med 
våra rådgivare från tidningen, radio, TV… vi har ju ställt upp på alla 
de förfrågningarna men också själva skickat en del pressreleaser 
om Varbergs Sparbank i relation till andra banker. /…/ Vi har deltagit 
oerhört mycket mer i medierna än normalt. 
Christina Gehrke, Varbergs Sparbank

Ja… Det vi gör märks kanske inte alltid så tydligt. Men det vi inte 
gör, det märks ju. Vi har haft väldigt många kunder som har varit 
oroliga, kunder ser ju inte heller alltid skillnad på Swedbank och 
Sparbankerna. Hade vi inte haft myntet i högra hörnet, hade vi nog 

DEL 3: Resultat och analys



43

inte blivit lika sammankopplade. Det är ju jobbigt, för vi har nog blivit 
lite smittade tror jag. Så i oktober gick vi ut med ”det är tryggt att 
vara kund i Falkenbergs Sparbank”. /…/ Jobbar mycket med hemsidan 
också. I lokalen har vi TV-monitorer, och såna där… bordsskyltar eller 
vad jag ska kalla det. Med information. Det har funkat jättebra. Ibland 
är marknadsföring väldigt mycket enklare… 
Michael Zakrisson, Falkenbergs Sparbank

6.1.4 Stadium 4 – Lösning: vilande problem
Samtliga	besökta	banker	instämmer	i	att	Sverige	befinner	sig	i	en	finansiell	kris.	
De skiljer sig dock i vilken omfattning de anser sin egen bank vara berörd. 

Vi märker inte av någon direkt oro, det är mer att kunderna vill ”prata 
av sig” och se om de är påverkade. Jag skulle nog säga att vi har fått en 
positiv påverkan av finanskrisen. 

Pernilla Arsamandi, Handelsbanken, Halmstad

Gemensamt för samtliga intervjuade för Handelsbanken är att de endast ser en 
kundtillströmning, oftast i form av spritt kapital (ej helkunder), inte att kunderna 
har	flyttat	något	kapital.	

Ja, vi har haft kundtillströmning. För att det är många kunder som 
inte varit kunder tidigare i banken och sätter över pengar… /…/ så då 
var det många kunder som kom hit till oss som visade förtroende och 
satte in pengar. För att de vill sprida sina pengar.
Elisabet Granrot, Handelsbanken, Falkenberg

Swedbank och Sparbankerna upplever generellt en blandad aktivitet; dels 
kundtillströmning	men	även	flyttat	kapital.	Även	om	de	påpekar	att	det	i	de	flesta	
fall	handlar	om	att	flytta	det	internt.	Vi	nämnde	tidigare	i	punkt	3.1	(Melin	1999)	
att bankernas målsättning är att sluta avtal med så många kunder som möjligt, 
och att målet är att bryta andra bankers förbindelser med respektive kunder. Även 
om detta inte riktigt korresponderar med vad vi fått fram, och sistnämnda mål 
kan ses lite väl grovt så explicit, kan vi se en liknande tydlig tendens. Bankerna 
vill naturligtvis ha en huvudroll i kundernas bankaffärer, och ser sannolikt inte 
kundernas	förflyttning	av	kapital	som	något	negativt	–	så	länge	de	uppgraderas	
från biroll till huvudroll. 

Ett sätt att se hur de accepterar krisen är att undersöka hur de skall agera från nu 
och framåt. Vi ställde frågan till samtliga, och trenden som följt hittills ändrade 
sig inte heller nu. Handelsbankerna kommer fortsätta med sin ”gamla” strategi; 
att	inte	göra	något	utöver	det	vanliga,	med	andra	ord	hålla	låg	profil.	Det	som	
kan sägas avvika är det faktum att de enligt Granrot kommer vara mer försiktiga 
i nya engagemang. Swedbank kommer ändra strategi, genom att fokusera mer på 
deras kärnvärden (tillgängliga, okomplicerade, proaktiva) och låta dessa genom-
syra all kommunikation. Särskilt proaktiviteten menade Wagner att de skall jobba 
på. Inga förtroendekampanjer kommer dock som sagt att genomföras. Även 
Sparbankerna skulle arbeta hårdare på att främst ta fram kärnvärden och varu-
märkesstrategi för respektive kontor, och senare i likhet med Swedbank låta dessa 
värden genomsyra all kommunikation. De har insett att de har identitetsproblem 
och skall därför koncentrera sig på att förmedla sitt varumärke. Detta skall göras 
genom att segmentera målgruppen bättre och välja budskap efter publik.

Vi skall behandla alla väl – men inte lika.

Michael Zahrisson, Falkenbergs Sparbank
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6.2 Varumärke 
Ett	starkt	varumärke	innebär	att	profil	och	image	sammanfaller	så	lika	som	
möjligt. Lyckas bankerna förmedla sina kärnvärden till målgrupper och intres-
senter	är	chansen	god	till	att	dessa	överensstämmer	(Palm	2006).	

6.2.1 Handelsbanken
Våra värdeord är gamla, när nischbankerna kom. Men de är långsiktig-
het, trygghet och beslut nära kunden. /…/ Jag tror att kunderna 
uppfattar oss som trygg, lite ”tråkig”, ”bankigt”, alltså, en ganska 
strikt bank… Men jag ser också en stor styrka i det här. 
Annika Zerven, huvudkontoret, Handelsbanken

Då det är de lokala kontoren som får bestämma sin egen marknadsföring och 
varumärkesbyggande,	är	det	upp	till	dem	att	profilera	och	positionera	sig	(i	likhet	
med	Aaker	och	Knox	talar	vi	här	om	bankernas	positionering,	inte	direkt	deras	
tjänster eller produkter) (i	Uggla	2006). Kärnvärdena skall dock vara desamma 
överallt. Deras slogan ”En riktig bank”, som Zerven menar att många kontor 
fortfarande använder, är gammal. Också den är sedan nischbankernas intågande. 
Detta går vidare i stil med den ovan nämnda författare som menar att positione-
ring sker i samband med nischpositioner på marknaden (Ibid.). 
 

Vi jobbar efter att vara ”den riktiga banken”. Någon man kan lita på, 
mycket personlig kontakt, då genom kundmöten ofta. /…/ Jag tror att 
våran image är att kunderna har förtroende för banken.
Pernilla Arsamandi, Handelsbanken, Halmstad

Jag tror att kunderna uppfattar oss som… en jävla tråkig bank faktiskt. 
Att vi är försiktiga och kostnadsmedvetna. 
Jan Bogsjö, Handelsbanken, Varberg

Vi ska vara snabba när det gäller kreditbesked, vi ska ha en bra 
återkoppling, vi ska ha hög service mot våra kunder /…/ tillgänglighet. 
/…/ Jag tror att… Nu vet ju jag vad kunderna tycker eftersom jag fått 
statistik på det lite grann. Jag vet att kunderna tycker att det är en 
bank med lång tradition. Det är en bank som någon gång kan ses som 
något konservativ. /…/ Att vi har ett ganska starkt varumärke. 
Kristina Granrot, Handelsbanken, Falkenberg

Men kontoren kommunicerar endast via den direkta kontakten med kunderna, 
som i och för sig är oerhört viktig (Eriksson och Åkerman 1999). Samtliga 
lokala banker vi talat med vill efterleva den gamla parollen med ”en riktig bank”. 
Ingen	bank	särskiljer	sig	direkt	i	fråga	om	profilering	eller	i	vilken	image	de	tror	
att de har. Emellertid är det inte endast hur de vill uppfattas som är det viktiga, 
utan	hur	de	kommunicerar	sin	profil.	Zerven	trodde	inte	att	något	av	de	lokala	
kontoren hade någon direkt informatör/kommunikatör, utan frågan sköttes 
av olika personer. Granrot menar att på deras kontor är det kontorschef  och 
ställföreträdande kontorschef  som sköter kommunikationen, och vid särskilda 
projekt är det projektansvarige som sköter den. Det intressanta är att kommuni-
kationen,	profileringen	och	positioneringen	skall	skötas	lokalt,	men	lokalt	finns	
ingen sakkunnig personal. 

6.2.2 Swedbank
Vi arbetar efter tre variabler. Vi ska vara tillgängliga, okomplicerade 
och proaktiva. /…/ Jag tror inte att vi har riktigt rätt bild, eller image, 
hos kunderna. Det är… Jag tror att vi uppfattas som tillgängliga och 
okomplicerade. Fast vi faller nog på proaktiviteten. 
Tobias Wagner, huvudkontoret, Swedbank

DEL 3: Resultat och analys



45

DEL 3: Resultat och analys Swedbankkontoret i Halmstad arbetade naturligtvis efter samma devis. Även om 
det på både central och lokal nivå medgavs att kärnvärdena inte riktigt kommuni-
cerades till målgruppen. 

Jag tycker nog ändå att det funkar rätt bra. Vi har ganska nöjda 
kunder. Fast vi brister nog i proaktiviteten. /…/ Jag tror att vi upplevs 
som en modern bank. I alla fall om man ser på internetbanken. 
Annette Andersson, Swedbank, Halmstad

Sparbankerna utvecklar som sagt sina egna kärnvärden. Emellertid medgav båda 
bankerna	att	de	arbetar	för	lite	på	sin	profilering	och	sina	kärnvärden.	

Vi vill profilera oss som en bank som finns nära och som en bank med 
omtanke. Fast vi jobbar inte så mycket med det nu. Men vi ska.
Michael Zakrisson, Falkenbergs Sparbank

Vi utgår inte alls tillräckligt mycket från våra kärnvärden idag. Det 
måste vi göra. /…/ De [Swedbank] har ju liksom fyllt deras varumärke 
mycket tydligare [än vad vi har gjort]./…/ Alltså vi har en god image, 
det är inget fel på den. Men vi har ett problem. Och det är att man 
binder ihop oss med Swedbank. 
Jan-Olof Olsson och Christina Gehrke, Varbergs Sparbank

Olsson menar emellertid vidare att det är positivt att sammankopplas med Swed-
bank då det går bra för vederbörande, men att det blir ett problem, vilket han i 
detta fall åsyftar, när de hamnar i en krissituation. Zakrisson menar samma sak, 
vilket	vi	såg	under	punkt	6.1.3	Stadium	3.	Värderar	inte	banken	sitt	varumärke	är	
det stor risk att förtroendet från kundernas sida minskar (Melin 1999). Sparban-
kerna har insett att de blir för sammankopplade med Swedbank, och skall därför 
till nästa år (läs 2009) utveckla en ny strategi med mer varumärkesbyggande. Som 
det ser ut idag kan detta vara en bidragande orsak till varför de, Sparbankerna, 
upplevde	en	förtroendesmäll	vid	finanskrisens	kulmen	(där	Swedbank	drabbades	
hårt). 

Kärnvärdena efterlevs således inte så explicit som det skulle behövas för att öka 
förtroendekapitalet	(Palm	2006).	Detta	innebär	vidare	att	varumärket	inte	är	
så starkt, eller tillräckligt starkt, för att klara en förtroendeförlust – eller för att 
lättare	ta	sig	ur	en	förtroendekris.	Swedbanks	image	och	profil	sammanfaller	inte	
heller fullt ut, detsamma gäller för Sparbankerna.

Vi har nämnt tidigare att det viktigaste kanske inte är att bankerna är kända, utan 
vad de är kända för (Melin 1999). Sparbankerna är ofta sammankopplade med 
Swedbank,	då	de	inte	lyckats	profilera	sig	som	fristående	tillräckligt	väl.	Därmed	
lider de då Swedbank lider. Swedbanks image har vi nämnt ovan. Emellertid 
kan de i dessa tider vara väl kända och omskrivna för exempelvis sina affärer i 
Baltikum och exponeringen mot Lehman Brothers. 

Vi erfar att Swedbank över lag upplever att de har fått högre förtroende till följd 
av	finanskrisen,	då	samtliga	intervjuade	uttryckte	en	sådan	åsikt.	Mediebarome-
tern (Mediebarometern 1) har samtidigt visat i sin senaste undersökning från 
månadsskiftet oktober – november, att en tredjedel av svenska allmänheten har 
ganska högt eller mycket högt förtroende för banken – mot Handelsbankens 42 
procent. Detta har bankerna upplevt som höga siffror. 

Jag tycker att det är faktiskt bra siffror i förhållande till den mediebild 
som visats. Det har varit grymt mycket skrivande. 
Annette Andersson, Swedbank, Halmstad
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DEL 3: Resultat och analys Med tanke på de skriverierna som har varit i pressen mot Swedbank, 
den hetsjakt som har varit, så… ja, det är högt. För jag tycker det har 
varit fruktansvärt. 
Christina Gehrke, Varbergs Sparbank

Vi upplever att de uttrycker detta ökade förtroende som en följd av deras 
bemötande till kunderna, efter förtroendesmällen. Emellertid kan vi se att 
siffrorna från Mediebarometern visar på allmänhetens syn, och det förtroende 
bankerna talar om generellt, är kundernas förtroende. Huruvida detta är överens-
stämmande eller ej, bra eller dåligt, låter vi vara osagt. 

6.3 Förtroende
Det	finns	ett	flertal	faktorer	som	är	av	högsta	vikt	för	att	bankerna	skall	erhålla	
tilltro från sina kunder3 (Palm och Falkheimer 2005). Vi vill påstå att de båda 
bankerna har sakkompetens, social kompetens, status, självkontroll etc. Men då 
bankerna varit så pass tysta är det svårt att avgöra om faktorerna faktiskt levs 
upp till eller ej, vilket gör att tidigare uppfattningar av talesmännen och vice 
direktörerna blir aktuella. 

Som vi nämnde under punkt 3.2.1 (Hedquist 2002) påverkar tidigare erfarenheter 
av bankerna sannolikt deras trovärdighet. I detta fall menar vi att minnet av 
bankkrisen under 1990-talet kan påverka förtroendet, beroende på hur de olika 
bankerna då agerade. Emellertid föreligger olika åsikter från de olika bankerna 
om allmänhetens minne av denna kris. På Sparbanken i Varberg menar de att de 
äldre	minns	den,	varför	de	måste	bemöta	detta	i	deras	profilering.	Sparbanken	i	
Falkenberg menar dock att kunderna inte alls minns den dåvarande krisen, då de 
sannolikt inte var drabbade. Samtliga Handelsbankrepresentanter tror att deras 
kunder absolut minns krisen. En aspekt av detta skulle kunna vara att Handels-
banken vill att deras kunder skall minnas detta då de faktiskt gick ”vinnande” ur 
dåvarande	bankkris.	Eftersom	det	inte	gick	alltför	bra	för	Swedbank	finns	det	
kanske ett önsketänkande från deras sida att kunderna inte skall minnas. Om det 
är så att allmänheten minns, påverkar detta bankerna i allra högsta grad4. 

Med detta i åtanke kan det vara särskilt viktigt att kommunicera till sina målgrup-
per och intressenter, då det är dessa som avgör om det föreligger en kris eller 
ej	(Hast	i	Johansson	et.al.	2006).	Falkheimer	och	Heide	(2003)	menar	att	den	
meningsskapande synen är att eftersträva, vilket även bankerna verkar ha som mål 
då exempelvis Swedbank vill vara proaktiva och båda bankerna värderar samtal 
öga-mot-öga med kund högst. Emellertid kan vi se att trots bankernas önskan 
till dialog, agerar de mer reaktivt än proaktivt. Ingen av bankerna har prioriterat 
kommunikativ Issues Management och har agerat efterhand krisen utvecklats. 
Även	om	de	båda	bankerna	fått	fler	kundbesök	och	därmed	fokuserat	på	dialog	
med dessa, har Handelsbanken i övrigt inte kommunicerat i högre grad. Swed-
bank har å sin sida kommunicerat även massmedialt, vilket enligt ovan nämnda 
författare tyder på reaktiv kommunikation. Vi vill dock poängtera att vi tror på en 
kombination mellan kommunikation öga-mot-öga och massmedial kommunika-
tion. Misstron för, kanske främst Swedbank, kan emellertid göra att riskkänslan 
hos allmänheten, i kombination med medias budskapsförmedling, växer till en 
kris. Vidare till en förtroendekris för bankerna. 

3 Dessa begrepp är: kommunikativ förmåga, sakkompetens, självkontroll, vad 
som sägs är lika med vad som görs, social kompetens, karaktär, status, identifikation. 
4 Tilläggas skall även att Swedbank som begrepp existerade inte under 90-ta-
lets bankkris. På den tiden var de Föreningssparbanken, och därmed kan samman-
kopplingarna till dagens Swedbankkontor respektive Sparbankskontor påverkas (hos 
vissa kan Swedbank vara lika med Föreningssparbanken, medan andra ser de som 
helt frikopplade). 
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Community	relations-	och	Corporate	Social	Responsibilityarbetet	(Palm	2006)	
skiljer sig mellan de olika bankerna, även om Swedbank och Sparbankerna satsar 
mer	på	detta.	Något	vi	dock	reflekterat	över	är	hur	Swedbank	Halmstad	menar	
att de arbetar med Community relations och CSR, medan de i nästa andetag säger 
att de kräver en motprestation (att vederbörande blir kund i banken etc.). Detta 
är då inte vad vi kallar just Corporate Social Responsibility eller Community 
relations. Detta är snarare en affär än ”good will”. 

Vad som vidare är av intresse för oss i denna uppsats är att Swedbank i år skänker 
en miljon kronor till Rädda Barnen. Denna summa doneras varje år i december 
(till olika ändamål), och är i sig inte anmärkningsvärt. Handlingen syftar sannolikt 
till ökat förtroende och högt anseende, men i detta läge kan det dock uppfattas 
som	märkligt.	En	bank	i	finansiell	kris	som	skänker	miljonbelopp.	Huruvida	
detta är rätt eller fel är inte vår sak att döma, vi konstaterar endast att det är en 
riskabel handling. Även om summan inte är stor för banken i sig, kan ”Svensson” 
uppfatta det som stort, och som vi tidigare nämnde är det allmänheten som avgör 
när en kris är på upptakt. Å andra sidan, om Swedbank valt att inte skänka denna 
miljon, hur hade detta uppfattats från allmänhet och kunder då? 

Swedbank	har	vidare	förlorat	18,4	miljarder	kronor	från	småspararna	under	
endast	september	och	oktober	månad.	Då	hade	finanskrisen	inte	ännu	kulminerat	
i Sverige. De är ännu den största banken, men tappar samtidigt mest kapital. När 
detta publiceras medialt, sjunker förtroendet för banken. Swedbank försöker 
rädda situationen genom att säga att spararna placerar sina pengar i fonder istäl-
let, fortfarande i banken. Även om detta är fallet i stora avseenden, tyder siffrorna 
fortfarande på en negativ förtroendekurva för dem. 
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7. SLUTDISKUSSION

Nedan följer vår slutdiskussion. Texten avser resonera och svara på de frågeställ-
ningar vi ställde i början av denna rapport.

7.1 Förtroende
Vår	uppfattning	är	att	bankerna	inte	har	deltagit	i	medierna	under	finanskrisen,	
åtminstone inte så mycket som det under perioden hade kunnat behövas. I 
Debatt deltog de inte, har knappast givit några intervjuer (i mängd som är att 
tala	om),	få	pressmeddelanden	gällande	finanskrisen	etc.	Eftersom	de	har	varit	
tämligen	osynliga	i	debatten	om	finanskrisen,	i	synnerhet	stabilitetsplanen,	har	
medierna	därmed	fått	spekulera	”fritt”.	Däri	finner	vi	problemet:	medierna	blos-
sar	upp	en	gigantisk	finanskris	som	slår	hårt	mot	Sverige,	Borg	och	Odell	rasar	
mot	bankerna,	och	ingen	finns	där	att	försvara	sitt	ämbete.	Bankerna	framstår	i	
sin tystnad som bovar i dramat. Förtroendet mot bankdirektörernas kompetens 
sviktar. Vidare har medierna skrivit fritt efter Borg och Odell om att orsaken till 
bankernas avvaktan eller avvisning mot stabilitetsplanen, är planens restriktioner 
för löneökningar, bonusar, höjda styrelsearvoden och avgångsvederlag. Då 
bankerna inte kommenterat heller detta, ifrågasätts naturligtvis även bankernas 
moraliska karaktär; vart är deras goda vilja? Tanken på kunderna? Medkänsla? 
Förståelse? Trovärdighet? (Hedquist 2002).

Vad	bankerna	har	gemensamt,	är	att	de	under	finanskrisen	låtit	trygghet	genom-
syra	all	kommunikation.	Det	finns	dock	en	skillnad	trots	att	den	kommunikativa	
åtgärden är densamma; Handelsbanken har låtit trygghet ligga till grund för 
kommunikationen – men de har sedan tidigare imagen av en trygg och stabil 
bank. Även Swedbank lät trygghet vara ständigt återkommande – de har dock 
inte image av att vara en trygg bank och förtroendet för dem sviktar sedan innan, 
varför denna åtgärd blir nästan ”desperat”. Handelsbanken har även sedan innan 
högre förtroendekapital än Swedbank, och till följd av detta tillsammans med 
bankernas olika image, menar vi att understrykningen av trygghet kan innebära 
att förstnämnda uppfattas som trovärdiga och därmed får högre förtroende, 
medan sistnämnda uppfattas som just ”desperata” och icke trovärdiga, varför 
förtroendet vidare kan sjunka (ytterligare). 

Bankerna menar emellertid att de inte upplever någon förtroendeförlust – snarare 
kundtillströmning, vilket tyder på oförändrat eller ökat förtroende. Sannolikt 
stämmer	även	detta	med	tanke	på	att	flertalet	bankkunder	valt	att	sprida	sitt	
kapital under krisen, för att undvika ekonomiska förluster. Kapital har inte heller 
endast	flyttats	mellan	banker,	utan	även	inom	en	specifik	bank	–	spritt	kapital	
mellan fonder, konton, aktier etc. Kundtillströmningen, tillika det ökade förtro-
endet, kan i och för sig vara tillämpbart på lokal nivå i Halland, men centralt eller 
regionalt skilja sig. 
 
Om vi gör kopplingen till bankkrisen på 1990-talet, har vi förstått att det råder 
delade meningar hos de intervjuade om allmänhetens minne av denna. Handels-
banken gick ”vinnande” ur krisen då, vilket kan medföra att förtroendekapitalet 
för dem är högre än Swedbanks, och vidare Sparbankernas, förtroendekapital. 
Eftersom minnet av en organisation till stor del påverkar vilket förtroende som 
finns	för	denna,	kommer	det	eventuella	minnet	av	90-talskrisen	hos	allmänheten	
att påverka det nuvarande (och framtida) förtroendet. Ponera vidare då att dessa 
två	storbanker	har	lidit	samma	förtroendeförlust	under	denna	finanskris,	så	
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innebär detta i praktiken ändå att det slår hårdare mot Swedbank, då de gick in i 
krisen med lägre förtroendekapital. Detta är i teorin. Vi upplever att Swedbank 
lidit en större förtroendeförlust än vad Handelsbanken gjort. 

Att	Handelsbanken	sedan	vill	skriva	så	få	protokoll	som	möjligt,	gör	att	miss-
tänksamheten mot dem ökar något. Exempelvis möten dokumenteras inte, vilket 
gör att personalen inte har tillgång till all information. Mycket är ”hemligt” även 
internt enda tills det offentliggörs. Detta kan vi av många anledningar ifrågasätta 
(även	om	det	säkert	finns	en	poäng).	Främst	ställer	vi	oss	frågan	hur	organisa-
tionsidentiteten byggs upp när de anställda får informationen samtidigt som den 
offentliggörs? Vi menar att detta bör påverka identitetsbyggandet och vidare 
profileringsarbetet	–		förtroendet.	Detta	ligger	dock	mer	i	utkanten	av	vår	uppsats,	
varför mer vikt inte kommer läggas vid denna diskussion. 

7.2 Kris eller förlust
Svenska	bankerna	har	lidit	(lider)	av	finanskris.	Beroende	på	deras	kommunika-
tionsstrategier och deras sätt att agera, kan de även lida av förtroendekris. Nästan 
oavsett	vilken	teoretisk	definition	vi	utgår	från,	skulle	vi	kunna	säga	att	båda	
omnämnda	banker	lider	av	en	förtroendekris.	Enligt	Gunilla	Jarlbros	definition:	
förloppet avviker från det normala, det har uppstått relativt hastigt, det har 
betydelse för många medborgare, hotar grundläggande värden och tillstånd samt 
kräver	snabba	beslut	(Palm	2005).	Enligt	denna	definition	är	det	inte	på	grund	
av	finanskrisen	i	sig	en	förtroendekris	skapats,	vilket	det	sällan	heller	är.	I	teorin	
befinner	sig	Swedbank	och	Handelsbanken	i	en	moralisk	förtroendekris	–	det	
handlar om deras agerande och prioriteringar framför kompetens eller någon 
fysisk kris. Återigen, i teorin. 

Samtidigt	är	vår	uppfattning	att	Handelsbanken	inte	befinner	sig	i	någon	
förtroendekris,  även om vi inte riktigt instämmer i deras uttalanden om att de 
inte är påverkade alls av krisen  – annat än positivt. Handelsbanken har fått ökad 
kundtillströmning	och	enligt	Pengar	24	har	kunderna	satt	in	6,6	miljarder	kronor	
under	september	och	oktober	(P24).	Samtliga	kontor	erkände	att	de	fått	fler	
besök/telefonsamtal från oroliga kunder, och att de fått bemöta frågor gällande 
finansoron	i	betydligt	större	utsträckning	än	i	vanliga	fall.	Om	de	endast	blivit	
påverkade i positiv riktning, hade exempelvis inte personalen på huvudkontoret 
bett att få svar från VD:n (läs chatten) som de senare kunde föra vidare till 
kunderna (som helt uppenbart i sin tur bett om svar). 

Swedbank	tappade	dock	18,4	miljarder	kronor.	Även	om	också	dessa	kontor	haft	
viss kundtillströmning och till viss del ökat kapital, erfar vi ändå att Swedbank 
fått en större förtroendeförlust, och vi menar att Swedbank centralt följaktligen 
har hamnat i en förtroendekris. 

Spekulationer till orsaken kan vara kring Swedbanks samröre med Lehman 
Brothers och deras baltiska affärer. En annan aspekt kan vara den massmediala 
uppmärksamhet banken fått av olika anledningar. En tredje infallsvinkel kan vara 
hur	de	mött	finanskrisen	och	vidare	strategierna	efter	vilka	de	agerat/bemött	
kunderna. Vilken den faktiska orsaken är, är svårt att avgöra. Vad vi vill konsta-
tera är att det faktiskt är en förtroendekris. 
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7.3 Slutsats
Varken Swedbank eller Handelsbanken har direkt ändrat sina kommunikations-
strategier med förtroendet i åtanke. De har gjort vissa kommunikativa åtgärder, 
exempelvis gick Handelsbanken efter Lehman Brothers konkurs ut med ”Sveriges 
tryggaste kunder”. De hade även intern chat med VD:n. Swedbank lade in VD:ns 
brev	och	FAQ.	Ingen	av	bankerna	genomförde/planerade	att	genomföra	någon	
direkt förtroendekampanj. Om vi ser till Handelsbanken, har de exempelvis sett 
över sina kunders ekonomi, och därefter undersökt om åtgärder krävs. Således är 
åtgärderna	främst	inte	av	kommunikativ	art,	utan	finansiella.	

På lokal nivå arbetade samtliga kontor som vanligt, bortsett från det faktum att 
de	fått	bemöta	fler	kunder	och	från	Swedbanks	håll	valde	man	att	arbeta	mer	
proaktivt genom att kontakta kunder. Varbergs Sparbank var de enda som skiljde 
sig markant; de deltog massmedialt, annonserade, skrev PM etc. Med andra ord, 
en	kommunikationskampanj	föranledd	av	finanskrisen.	

Swedbanks strategi är att kommunicera – Handelsbanken kommunicerar knap-
past	alls.	Vad	vi	finner	oerhört	intressant	är	att	Handelsbankens	strategi	strider	
mot mycket av den teori vi ovan nämnt och tagit del av. Ändå verkar de klara 
sig bäst ur krisen, och ligger oförändrat på toppen i förtroendemätningar. Detta 
kan bero på ett gammalt, starkt varumärke, deras ”omodernitet”/”tråkighet” 
eller deras restriktiva lånepolicy. Vilket som, så är det synnerligen imponerande 
att	de	med	sin	strategi	att	hålla	låg	profil,	klarar	att	bibehålla	eller	öka	sitt	
förtroendekapital. Särskilt i tider som dessa. Om Handelsbanken skulle ha brutit 
sin traditionsenliga kommunikationsstrategi och gått ut som exempelvis Varbergs 
Sparbank gjort, är frågan hur detta hade mottagits av publiken. En bank som säl-
lan kommunicerat massmedialt helt plötsligt går ut så kraftigt, kommer sannolikt 
få lika kraftiga reaktioner. Vi menar att misstänksamheten från allmänheten skulle 
kunnat bli stor – varför går de ut så kraftigt nu? Hur mycket är de påverkade av 
finanskrisen,	och	hur	påverkar	det	mig	som	kund?	Att	fortsätta	på	sin	”gamla”	
strategi, kan nog lugna kunderna till viss del. Även om vi menar att tystnaden 
kanske varit väl stor denna gång. Samtidigt, om vi ser till Swedbank och Sparban-
kerna, har de en tradition av att kommunicera. Skulle dessa varit för tysta – vilket 
de till viss del även varit, blir reaktionen samma som om Handelsbanken skulle 
kommunicerat massmedialt. Swedbank och Sparbankerna måste således agera, 
kommunicera	och	bemöta,	”lägga	alla	kort	på	bordet”,	annars	gror	misstro.	Att	
Swedbank drog ut på redovisningen av sitt samröre med Lehman Brothers är 
sannolikt var de första gången bröt mot allmänhetens ”krav” på kommunikation. 
Senare, i likhet med vad Wagner sa, har de under tidens gång varit för långsamma 
i kommunikationen. Därmed det sänkta förtroendet. Det kan även tilläggas att 
understrykningen av trygghetsbegreppet hos de båda bankerna påverkar vilken 
förtroendekurva de får, vilket vi även nämnde ovan. 

Vad gäller det mediala trycket på Swedbank kan detta bero på att de är Sveriges 
största bank sett till privatkunder. Trycket i sig är kanske inte anmärkningsvärt 
med tanke på att de faktiskt har den största kundkretsen (privat). Men den 
massmediala uppmärksamheten i kombination med deras exponering i Lehman 
Brothers och baltiska affärer, verkar varumärket vara för svagt för att klara 
förtroendeförlusten.	Vår	tolkning	är	att	deras	profil	och	image	inte	sammanfaller	
tillräckligt väl, och därmed hamnar de lättare i en moralisk kris. 

Kommunikation och förtroende har inte alltid varit högsta prioritet för samtliga 
banker.	Efter	denna	finanskris	(med	påföljande	lågkonjunktur)	inser	de	kanske	att	
förtroendet faktiskt är bankernas starkaste valuta. 
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BILAGA 1

Bankernas mål
Handelsbankens	finansiella	mål	är	att	ha	högre	räntabilitet	än	genomsnittet	för	
konkurrenterna.	Det	finansiella	målet	ska	nås	genom	att	banken	har	nöjdare	
kunder	och	lägre	kostnader	än	konkurrenterna.	Företagsidén	är:
•	 Starkt decentraliserad organisation - kontoret är banken 
•	 Kunden i centrum - inte enskilda produkter 
•	 Lönsamhet prioriteras alltid före volym 
•	 Långsiktighet 
•	 Oktogonen - bankens resultatandelssystem (Handelsbanken 2).

Swedbanks misson är att ”genom att förstå och agera utifrån våra kunders behov 
kan	vi	erbjuda	dem	de	bästa	finansiella	lösningarna	och	därmed	förbättra	deras	
livskvalitet. På så sätt kan vi kontinuerligt öka vårt företags värde och vara en 
positiv	kraft	i	samhället”.	Visionen	är	att	vara	den	ledande	finansiella	institutio-
nen på de marknader där de är verksamma. De vill vara den bank som:
•	 har den högsta kundtillfredställelsen 
•	 har den bästa lönsamheten 
•	 är den mest attraktiva arbetsgivaren (Swedbank 4). 
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Bilaga 2
Tidslinje över mediebevakningen
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BILAGA 3
Mail som sänts till Huvudkontoren för Swedbank och Handelsbanken:

Mail Swedbank:
Tobias Wagner,
vi heter Cecilia Brandt och Åsa Lifbom och läser tredje året på medie- och kom-
munikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad, med inriktning 
mot Strategisk kommunikation.  Vi skriver nu vår C-uppsats tillsammans och 
arbetar med reputation management. 

Uppsatsen skall beröra hur Sveriges storbanker agerar och kommunicerar med 
sina kunder. Vår rapport utgår från att se hur företag arbetar för att bevara och 
förstärka sitt förtroende. Exempelvis visade Medieakademiens senaste resultat 
att de svenska bankerna har relativt lågt förtroende, och en tredjedel av svenska 
allmänheten hade stort förtroende för er. 

God relation med kunderna är det ni värderar högst. Även vi ser kommunikation 
som grunden för en fungerande organisation. Vi skulle därför vilja samtala 
med er om hur ni kommunicerar med era kunder. Vi vill alltså komma upp till 
Stockholm för en intervju med Er som underlag för vår uppsats, vilket tar cirka 
en timma i anspråk.  Vår uppsats skall vara klar tidigt i januari, och vi hoppas 
innerligt att Ni kan ta Er tid att träffa oss. 

Om Ni behöver mer information eller har några frågor, kontakta oss gärna.
Mvh Cecilia Brandt och Åsa Lifbom
Cecilia	Brandt:	070	–	276	34	14,	cebran06@student.hh.se
Åsa	Lifbom:	070	–	256	60	74,	asalif06@student.hh.se

Mail Handelsbanken:
Annika	Zerven,
vi heter Cecilia Brandt och Åsa Lifbom och läser tredje året på medie- och kom-
munikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad, med inriktning 
mot Strategisk kommunikation.  Vi skriver nu vår C-uppsats tillsammans och 
arbetar med reputation management. 

Uppsatsen skall beröra hur Sveriges storbanker agerar och kommunicerar med 
sina kunder. Vår rapport utgår från att se hur företag arbetar för att bevara och 
förstärka sitt förtroende. Exempelvis visade Medieakademiens senaste resultat att 
de svenska bankerna har relativt lågt förtroende, och drygt 40 procent av svenska 
allmänheten hade stort förtroende för er. 

Ni eftersträvar att ha Nordens mest nöjda bankkunder. För detta krävs god 
kommunikation, vilket även vi ser som grunden för en fungerande organisation. 
Vi skulle därför vilja samtala med er om hur ni kommunicerar med era kunder. 
Vi vill alltså komma upp till Stockholm för en intervju med Er som underlag för 
vår uppsats, vilket tar cirka en timma i anspråk. Vår uppsats skall vara klar tidigt i 
januari, och vi hoppas innerligt att Ni kan ta Er tid att träffa oss.

Om Ni behöver mer information eller har några frågor, kontakta oss gärna.
Mvh Cecilia Brandt och Åsa Lifbom
Cecilia	Brandt:	070	–	276	34	14,	cebran06@student.hh.se
Åsa	Lifbom:	070	–	256	60	74,	asalif06@student.hh.se
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BILAGA 4
Mail som sänts till de lokala kontoren för Swedbank och Handelsbanken:

Mail till Swedbank/Sparbankerna
Informationsansvarige,
vi heter Cecilia Brandt och Åsa Lifbom och läser tredje året på medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad, med 
inriktning mot Strategisk kommunikation.  Vi skriver nu vår C-uppsats 
tillsammans och arbetar med reputation management. 

Uppsatsen skall beröra hur Sveriges storbanker agerar och kommunicerar med 
sina kunder. Vår rapport utgår från att se hur företag arbetar för att bevara och 
förstärka sitt förtroende. Exempelvis visade Medieakademiens senaste resultat 
att de svenska bankerna har relativt lågt förtroende, och en tredjedel av svenska 
allmänheten hade stort förtroende för er. 

God relation med kunderna är det ni värderar högst. Även vi ser kommunikation 
som grunden för en fungerande organisation. Vi skulle därför vilja samtala med 
er om hur ni kommunicerar med era kunder. Måndagen den första december 
har vi redan inplanerat en intervju uppe i Stockholm med informationsdirektör 
Tobias Wagner. Vår tanke är att även ta ner detta på lokal nivå, och därmed träffa 
Er för en intervju i samma ämne. Intervjun tar cirka en 45 minuter i anspråk och 
vi hoppas innerligt att Ni kan ta Er tid att träffa oss. 

Om Ni behöver mer information eller har några frågor, kontakta oss gärna.
Mvh Cecilia Brandt och Åsa Lifbom
Cecilia	Brandt:	070	–	276	34	14,	cebran06@student.hh.se
Åsa	Lifbom:	070	–	256	60	74,	asalif06@student.hh.se

Mail till Handelsbanken
Informationsansvarige,
vi heter Cecilia Brandt och Åsa Lifbom och läser tredje året på medie- och kom-
munikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad, med inriktning 
mot Strategisk kommunikation.  Vi skriver nu vår C-uppsats tillsammans och 
arbetar med reputation management. 

Uppsatsen skall beröra hur Sveriges storbanker agerar och kommunicerar med 
sina kunder. Vår rapport utgår från att se hur företag arbetar för att bevara och 
förstärka sitt förtroende. Exempelvis visade Medieakademiens senaste resultat 
att de svenska bankerna har relativt lågt förtroende, och 40 procent av svenska 
allmänheten hade stort förtroende för er. 

Ni eftersträvar att ha Nordens mest nöjda bankkunder. För detta krävs god 
kommunikation, vilket även vi ser som grunden för en fungerande organisation. 
Vi skulle därför vilja samtala med er om hur ni kommunicerar med era kunder. 
Måndagen den första december har vi redan inplanerat en intervju uppe i 
Stockholm	med	Marknads-	och	Reklamansvarig	Annika	Zerven.	Vår	tanke	är	
att även ta ner detta på lokal nivå, och därmed träffa Er för en intervju i samma 
ämne. Intervjun tar cirka en timme i anspråk och vi hoppas innerligt att Ni kan ta 
Er tid att träffa oss. 

Om Ni behöver mer information eller har några frågor, kontakta oss gärna.
Mvh Cecilia Brandt och Åsa Lifbom
Cecilia	Brandt:	070	–	276	34	14,	cebran06@student.hh.se
Åsa	Lifbom:	070	–	256	60	74,	asalif06@student.hh.se


