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”Jag vill ha dialog, 
men bara så länge 
vi pratar om mig.”
OM SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAGS KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER



Sammanfattning
Företagens kommunikation på sociala medier är en relativt ny företeelse och som sådan är den 
outforskad och bruket varierar mellan företagen. Vår studie syftar till en ökad förståelse för företagens 
kommunikation på sociala medier, främst genom en kartläggning av företagens bidrag till kanalerna.

Vi har använt oss av en netnografisk metod för att samla in materialet och har sedan tolkat och 
kategoriserat materialet i en metod som bär drag av grundad teori.

Materialet består av 1318 inlägg på Facebook, Twitter och LinkedIn, och dessa inlägg har analyserats 
med hjälp av parametrar både av kvantitativ och kvalitativ art. Flera av de kvalitativa parametrarna 
har kategoriserats för att därefter kvantifieras för analysen.

Resultaten visar en sammansatt bild av företagens kommunikation på sociala medier. Ett tydligt 
resultat är att inläggens innehåll domineras av ”Information om företaget och dess tjänster”, samtidigt 
som inläggen på olika sätt signalerar att företagen söker dialog med läsaren.

Företagens kommunikation kontrasterar därför delvis mot de råd som finns att tillgå från den 
litteratur med råd och ”best practice”, där företagen får råden att söka dialog och att sträva efter 
relevant innehåll.

I någon mån kan vi alltså säga att företagens kommunikation blir tudelad, med en dialogisk del och en 
egocentrisk.

Nyckelord
Finansiella företag, dialog, kommunikation, sociala medier
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Kapitel 1. Inledning
I och med uppkomsten av digitala kanaler och sociala medier i synnerhet har fler människor fått en 
röst, vilket har förändrat situationen i det offentliga kommunikationsrummet. Anpassar sig företa-
gen till den nya tiden och i så fall hur? För att kunna säga något om detta har vi valt att undersöka 
svenska finansiella företags kommunikation i sociala medier.

1.1 SOCIALA MEDIER OCH UTVECKLINGEN INOM MARKNADSKOMMUNIKATION
I vårt samhälle idag sker det många stora förändringar på kort tid. Den tekniska utvecklingen 
leder till förändringar i sociala och kommunikativa mönster, vilka i sin tur ger upphov till ett 
behov av nya tekniska lösningar.

Ett exempel på en sådan växelverkan är utvecklingen inom telekommunikation som har gett 
upphov till nya mönster inom sociala och kommunikativa normer. Tidiga versioner av elektro-
niska anslagstavlor förfinades och fler och fler personer vande sig vid att söka information om 
exempelvis produkter och tjänster via internet. I takt med att fler och fler var beredda att söka 
viktig information via internet, så ökade efterfrågan på fler och bättre tekniska lösningar för 
informationssökning och mellanmänsklig kommunikation på internet. 

I och med uppkomsten av bland annat Facebook, LinkedIn och Twitter var det uttalade syftet 
socialt och relationsutvecklande. Därmed fanns alla de tekniska möjligheterna för människor 
att dela information snabbare, bekvämare och med större räckvidd än någonsin tidigare (Page, 
2013). En stor del av detta använder människor i sin roll som konsumenter och de blir därmed 
delaktiga, ”medförfattare” (jfr Bengtsson & Östberg, 2011) till företagens varumärken i större 
utsträckning än tidigare.

Vartefter marknader mognar blir det allt svårare att särskilja sig med hjälp av produkter och 
teknik vilket gör att företag blir tvungna att utmärka sig på andra sätt (Goodyear, 1996). Idag 
fattar människor beslut om att köpa saker, söka jobb och göra investeringar i allt större ut-
sträckning baserat på exempelvis anseende. Det vill säga förtroende för, och uppskattning av, de 
företag och organisationer som står bakom. Vem företaget är betyder mer för konsumenten än 
vad företaget säljer (Apéria, 2014).

En trend som vi ser början på är att kommunikationsexperter rekommenderar företagen att gå 
från en megafonroll i sin kommunikation till en roll som bäst kan beskrivas som samarbetspart-
ner och kunskapsförmedlare (Weber, 2009).

När tekniken dessutom genom utvecklingen av smartphones gör att interaktiviteten kommer 
väldigt nära vardagen i och med att individen alltid bär telefonen med sig (Page, 2013), så är det 
tydligt att mönstren för sociala kommunikativa normer har ändrats och ändras just nu.

Kort sagt: mönster och normer för mellanmänsklig kommunikation är stadda i stark föränd-
ring. Konsumenters förväntningar på företagens beteende likaså. Företagen har all anledning att 
hitta sin nya roll snarast.

Sociala medier i Sverige Facebook Twitter LinkedIn 

Antal konton ca 4 740 000 ca 650 000 ca 1 570 000

Figur 1. Antal svenska konton på tre sociala medier. Källor: Andersson (2014), Intellectabloggen (2014), HR Sverige (2013)

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Företagen har alltid strävat efter att kommunicera på effektivast möjliga sätt i de kanaler som 
står dem till buds. I och med uppkomsten av elektroniska medier, i synnerhet sociala medier, så 
blir det ännu tydligare att det nu står nya kanaler till buds för företagen. Företagen vill utnyttja 
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även dessa kanaler på bästa sätt; de ställer sig frågan: ”vad ska vi ha dessa verktyg till?”.

Alla företag ”vet” att man ”måste” finnas på sociala medier idag. Vad som inte verkar vara lika 
självklart för alla är vad man ska göra där, och framförallt hur. Bland alla företag med över tio 
anställda har bara 15 procent en policy för sociala medier, medan siffran är 48 procent bland 
företagen med över 250 anställda (SCB, 2013). Eftersom den tekniska utvecklingen går så snabbt 
så finns lite forskning på området, men väl en stor mängd böcker och sajter med ”best practice” 
och vedertagna sanningar. Gemensamt för dem alla är att de talar om engagemang och dialog. 
Alla som har gått in på ett företags Facebooksida, Twitterflöde eller LinkedInprofil vet dock att 
de varierar väldigt i sin kommunikationsansats. Vissa slänger ur sig säljbudskap som en mega-
fon, hos vissa händer ingenting alls och andra har väl utvecklade kampanjer som bjuder in till 
samskapande. 

Enligt SCB (2013) använder sig bara 56 procent av Sveriges kreditinstitut, försäkringsbolag med 
flera av sociala medier. Bland dem använder hälften det bland annat till att utveckla företagets 
bild utåt eller marknadsföra företagets produkter, en tredjedel till att rekrytera personal och 
40% för att ta del av kunders åsikter. Bara 15 procent använder det för att involvera kunder i 
utvecklingen eller innovation av varor och tjänster.

Enligt en global studie bland över 300 chefer på några av världens största och mest inflytelserika 
företag håller 79 procent av alla tillfrågade företag med om att de idag tävlar i en ”anseende-
ekonomi”. Men bara 20 procent anser att de är redo att vara med i tävlingen (Reputation 
Institute, 2013).

Banker och finansiella organisationer är en bransch som under lång tid har haft ett lågt anse-
ende (Apéria, 2014). Enligt van Riel och Fombrun (2003) och Apéria (2014) är det absolut vikti-
gast att vara autentisk och att föra en dialog med sina intressenter för att vara bli ett trovärdigt 
alternativ i en ekonomi där annat än företagets produkter/tjänster tjänar som särskiljare. 

I och med den nya teknikens möjligheter för konsumenter att sprida information och göra sina 
åsikter hörda kan ett företags anseende påverkas väldigt dramatiskt på mycket kort tid. Det i 
kombination med att företagens anseende eller produkternas och tjänsternas engagemangsgrad 
kan påverka deras möjligheter till dialog gör de finansiella företagen intressanta att studera. 
Sociala medier är fortfarande en relativt ung företeelse, vilket gör att det varierar kraftigt mellan 
företagen hur de utnyttjar möjligheterna som de sociala medierna erbjuder. Hur kommunicerar 
de finansiella företagen på sociala medierna? Vad kommunicerar de? Verkar de ha en plan? 
Finns det gemensamma nämnare för branschen? 

1.3 PROBLEMFORMULERING
Hur kommunicerar svenska finansiella företag via sociala medier ur ett dialogperspektiv? Och 
finns det samband mellan vilken typ av finansiellt företag det är och hur de kommunicerar? 

För att besvara den frågan kommer vi att försöka ge svar på ett antal andra mer avgränsade 
frågor: Vad gör de finansiella företagen för att skapa dialog med sina följare? Hur blir de be-
mötta på sociala medier? Hur tar företagen hand om de möjligheter till dialog som de får av sina 
följare? Summan av dessa hoppas vi kommer att ge oss en helhetsbild.

1.4 SYFTE
Detta är en studie av 18 svenska finansiella företags kommunikation i utvalda sociala medier 
på den svenska marknaden. En ögonblicksbild under en bestämd period. Vi vill kartlägga hur 
svenska finansiella företag kommunicerar via sociala medier ur ett dialogiskt perspektiv. 

Genom vår kartläggning försöker vi öka förståelsen för hur olika parametrar förhåller sig till var-
andra och blottlägga underliggande förhållanden som inte är uppenbara enbart från företagens 
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kommunikation på sociala medier. Dessutom försöker vi genom vår kartläggning göra en över-
gripande beskrivning av de svenska finansiella företagens kommunikation på sociala medier.

Som en sidoeffekt av våra resultat ser vi att vi kan underlätta för yrkesaktiva och forskare som 
vill fördjupa sig i företags kommunikation på sociala medier. 

1.5 SOCIALA MEDIER
Sociala medier är internetbaserade applikationer som möjliggör social interaktion. Exempel 
är bloggar, diskussionsforum, mikrobloggar, videobloggar etc. Sociala medier skiljer sig från 
massmedier genom att de möjliggör för alla deltagare att sända budskap på (nästan) jämställda 
villkor med alla andra deltagare. Där massmedia har ett en-till-många förhållande, har sociala 
medier ett många-till-många förhållande(Page, 2012).

Carlsson (2010) beskriver gemensamma nämnare för sociala medier; att man kan skapa inne-
håll, delta i konversation, ta del av annans information, dela med sig av information, knyta och 
hålla kontakter. Företaget kan på sociala medier både bygga varumärke och skapa en bättre 
dialog med kunder och andra intressenter genom att göra sig tillgänglig där målgruppen är. 
Företaget kan exempelvis där hitta nya medarbetare, samarbetsmöjligheter, ge kortfattade nyhe-
ter, information och erbjudanden, driva trafik till hemsida eller blogg, vara tillgänglig och svara 
på frågor, ge krisinformation eller bjuda in till evenemang. 

Vi har valt att fokusera på tre sociala medier: Facebook, Twitter och LinkedIn. En kort beskriv-
ning av varje kanal och deras funktioner följer nedan.

Facebook (FB)
Facebook grundades 4 februari 2004. Facebook är ett verktyg för att underhålla sociala nätverk 
av exempelvis familj, vänner och bekanta. Verktyget ger möjlighet att skapa sin egen profil och 
kan själv välja vilka som ska kunna ta del av uppdateringarna. Det är enkelt att dela med sig 
av händelser i livet. Händelserna kan delas i form av till exempel statusuppdateringar med text, 
bilder och videoklipp. Vänner får meddelande eller notiser när inlägg gjorts. Det finns olika 
funktioner för att uttrycka sig via ett ”gilla”, eller dela något eller skriva kommentarer. Man kan 
vara aktiv och dela med sig frekvent eller vara passiv och titta på, eller en mix av de båda. Det 
går att skapa eller följa intressegrupper kring ett specifikt ämne. Andra funktioner är exempelvis 
att chatta (via snabbmeddelanden) och att skapa events (Facebook, 2014).

Twitter (TW)
Twitter grundades 21 mars 2006. Twitter är en mikroblogg, det vill säga en blogg med en gräns 
på 140 tecken per inlägg (tweet). Alla tweets blir publika. Det finns inga begränsningar i vilka 
som kan följa ens Twitterkonto. Tweets kan bestå av text, bild, länkar med mera. Det går också 
att dela vidare någon annans tweet och det kallas att göra en retweet. Andra funktioner är att 
kommentera både tweet och retweet. Hashtag # är ett sätt att markera tweeten så den blir sök-
bar med det givna namnet efter #. På Twitter har man möjlighet att skicka privata meddelanden 
(Karlsson, 2013).

LinkedIn (LI)
LinkedIn grundades i december 2002. LinkedIn är ett verktyg främst avsett för att hantera 
yrkesmässiga nätverk. Användaren skapar sin profil med relevant information kring utbildning, 
arbetslivserfarenhet, utmärkelser med mera. Användaren bestämmer vilka som får följa profilen. 
Verktyget ger möjlighet att rekommendera nya kontakter, se vilka som tittar på ens profil och 
ange kunskaper inom specifika ämnen. Det finns möjlighet att skriva rekommendationer om 
andra som tillhör ens professionella nätverk. Det går att gilla, kommentera och dela med sig av 
länkar och bilder. Tidvis kommer det notifikationer när något händer kring profilen exempelvis 
någon som tittar på ens profil (LinkedIn, 2013).
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Kapitel 2. Teori 
Här närmar vi oss begreppet dialog. Dialog kan vara av olika karaktär och den behöver sättas in 
sitt sammanhang för att dialogens roll i företagens kommunikation på sociala medier ska kunna 
beskrivas på ett bra sätt.

2.1 DEN ”NYA” INTRESSENTMODELLEN OCH MODERN KONSUMTIONSKULTURTEORI

Investerare

Anställda

KunderFÖRETAGETLeverantörer

Figur 2.  Input-outputmodellen (Cornelissen, 2011)

Myndigheter Investerare

Anställda Samhälle

KunderFÖRETAGETLeverantörer

Handels-

Figur 3. Intressentmodellen (Cornelissen, 2011) 

Cornelissen (2011) betonar vikten som marknadsförare de senaste åren lägger på att man bör 
engagera intressenterna i en långsiktig relation. Fokus har förflyttats från att intressenter blir 
”hanterade” av företag till att ha ett samskapandefokus som bygger på dialog.

Med andra ord har teorier om intressentperspektivet på kommunikation idag förflyttat sig från 
den neo-klassiska input-output-modellen (figur 2) som säger att investerare, leverantörer och 
anställda skapar en produkt som sedan levereras till kunden, till den socio-ekonomiska (figur  
3) som säger att framgångsrikt företagande handlar om samskapande med alla intressenter 
(Cornelissen, 2011). Dialogen blir viktigare och förekommer oftare.

Inflytandet över varumärket har glidit ifrån att vara helägt av företagen och alltmer hamnat 
hos de olika intressentgrupperna. För att ett företag ska kunna bevara så mycket som möjligt av 
medinflytandet över varumärket blir det av avgörande betydelse att företaget håller en levande 
dialog med så många av intressentgrupperna som möjligt (Bengtsson & Östberg, 2011). De 
sociala medierna är exempel på kanaler som erbjuder en möjlighet till just en sådan dialog.
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2.2 OLIKA KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER FÖR OLIKA ÄNDAMÅL
Dialog är som sagt en grundsten i sociala medier. För att på ett bättre sätt kunna skilja mellan 
olika nivåer av dialog, väljer vi Cornelissens (2011) modell för att skilja mellan tre huvudtyper av 
dialog.

FÖRETAGET INTRESSENT

O
m
vä
rld

sin
fo
rm

ati
on

Figur 4. Modell av organisation-intressentkommunikation (Cornelissen, 2011)

Informationsstrategi (envägs symmetrisk kommunikation): Genom exempelvis pressmedde-
landen och nyhetsbrev informera någon om något. Denna strategi kan användas för att skapa 
kännedom om företagets göranden och möjligen även ge förståelse för anledningarna till varför 
de gör som de gör. Dock strävar man inte här efter att vare sig lyssna på, eller få feedback från, 
sina intressenter. 

Feedback

FÖRETAGET INTRESSENT

Övertalningsstrategi

Figur 5. Modell av organisation-intressentkommunikation (Cornelissen, 2011)

Övertalningsstrategi (tvåvägs asymmetrisk kommunikation): Använda exempelvis annons-
kampanjer och diskussioner med intressenter för att påverka deras kunskap, attityd och 
 beteende. Här visar man tydligt att man vill ha feedback från sina intressenter, men man 
 använder den information man får främst för att gynna företaget. 

FÖRETAGET INTRESSENT

Dialogstrategi 

O
m
vä
rld

sin
fo
rm

ati
on

Figur 6. Modell av organisation-intressentkommunikation (Cornelissen, 2011)

Dialogisk strategi (tvåvägs symmetrisk kommunikation): Företaget och intressenter engagerar 
sig tillsammans för att byta idéer och åsikter som ska gynna alla parter. 

Vilken strategi man väljer beror enligt Cornelissen på intressentens betydelse och vad företaget 
vill uppnå med dialogen.

2.3 FEM KOMMUNIKATIONSDIMENSIONER BLIR SEX
När vi började titta på intressentmodeller blev det uppenbart att företagen står inför en uppgift 
att föra samtal med flera intressentgrupper. Dialogens betydelse för företagen har alltså ökat i 
takt med att intressentgrupperna blivit fler och i takt med att betydelsen av att kommunicera 
med dem alla blivit tydligare. Men dialogen är inte det enda som räknas i kontakten med intres-
sentgrupper. van Riel och Fombrun (2003) för ett resonemang om vikten av att ha en dialog med 
alla intressentgrupper i motsats till att välja ut några få, prioriterade grupper. Detta har främst 
att göra med internet och sociala medier som gör att ”allt läses av alla”. 

van Riel och Fombrun studerar i första hand vilka kommunikationsdimensioner som påverkar 
hur företagens kommunikation uppfattas av deras intressentgrupper och därigenom påverkar 
företagets anseende. De fem kommunikationsdimensioner de identifierat är: Ärlig/Äkta, 
Transparens, Synlighet, Särskiljning och Konsekvens.
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Synlighet

TransparensÄrlig/äkta

Konsekvens Särskiljande

Figur 7. ”The roots of fame”, den ursprungliga modellen av van Riel och Fombruns (2003) fem kommunikationsdimensioner.

Ordet ”dialog” eller liknande saknas bland de fem dimensionerna. Beror det på att modellen 
inte tillskriver dialogen någon betydelse, eller ingår dialog i någon mån i de dimensioner som de 
räknat upp?

I sina resonemang om Ärlighet/Äkthet (Authenticity) dyker ordet ”dialog” respektive ”kom-
munikation” upp regelbundet som vitala delar av att förmedla intrycket av att vara Ärlig/Äkta. 
Kort sagt, dialogen är en förutsättning för att kunna förmedla intrycket av ärlighet och äkthet 
till företagets intressentgrupper.

För Transparensen talar de om press på öppenhet från olika grupper och det bästa sättet för 
företagen att lösa detta är genom att föra öppna samtal, det vill säga hålla en dialog.

När de diskuterar värdet av Synlighet så blir det tydligt att det handlar om att bli sedd och 
uppmärksammad av sina intressentgrupper. Ett av de bästa sätten att öka sin synlighet är att 
engagera sig i dialog med sina intressentgrupper. Företagets handlingar kommer att uppfattas av 
intressentgrupperna som i sin tur kommer att få sin uppfattning om företaget påverkad av vad 
de ser och hör, främst i dialogen med företaget.

Grundantagandet i resonemanget om företagets Särskiljning utgår från att företaget ska uppnå 
en särskild position i betraktarens medvetande. Och det bygger i sin tur på att förhållandet mel-
lan företaget och betraktaren präglas av samtal; företaget vill uppfattas på ett visst sätt av intres-
sentgrupperna, och de i sin tur tolkar vad de ser utifrån de andra organisationer som företaget 
vill särskilja sig från.

Konsekvens gör, i likhet med Särskiljning, att företaget kan positionera sig i intressentgrup-
pernas medvetande. I takt med att intressentgruppernas uppfattning ändras om företaget, så 
behöver företaget ändra sig för att behålla sin position i intressentgruppernas medvetande.

För att sammanfatta resonemanget, så handlar alla de fem kommunikationsdimensionerna om 
att förmedla ett intryck till intressentgrupperna och enda sättet att göra detta och att veta vilket  
intryck företaget gör är att inleda samtal och ta feedback. Graden av dialog kan variera, men 
dialogen är en grundkomponent i var och en av kommunikationsdimensionerna.

I den särskilda miljö som de sociala medierna utgör har dialogen möjlighet att vara väldigt 
framträdande och rentav dominerande och därför ser vi behovet av att hantera dialogen separat 
istället för som en osynlig komponent som ingår i andra kommunikationsdimensioner. 

Lösningen att bryta ut dialog ur de fem och göra den till en sjätte kommunikationsdimension 
får vi även stöd för i vårt förarbete, främst i intervjun med Apéria, som pekar på att Reputation 
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Institute har arbetat med Dialog som en egen kommunikationsdimension.

Figur 8. Fem kommunikationsdimensioner som blev sex. Den utvecklade analysmodellen från Reputation Institute som använts 

sedan 2006 (Apéria, 2014).

Vår bedömning är dock att de sex likställda kommunikationsdimensionerna inte tillräckligt 
betonar dialogens särställning på de sociala medierna. Till exempel skulle man kunna säga att 
dimensionen särskiljande eller konsekvens säger mer om företagets kommunikation på ett högre, 
mer abstrakt plan, medan det vi behöver är ett system av dimensioner som låter oss karaktäri-
sera konkret kommunikation i form av inlägg på sociala medier.

I den för sociala medier anpassade modellen är alltså dialogen det centrala, medan de övriga fem 
kommunikationsdimensionerna fungerar som potentiellt preciserande; en dialog kan exempelvis 
präglas av synlighet eller särskiljning, men på sociala medier är dialogen alltid närvarande och 
det centrala.

Synlighet

TransparensÄrlig/äkta

Konsekvens Särskiljande

DIALOG

Figur 9. En kommunikationsmodell anpassad för sociala medier (Barklund, Berglund & Cronander, 2014), utvecklad från van Riel och 

Fombruns modell ”The roots of fame” (van Riel och Fombrun, 2003)

Resonemang kring hur vi använder modellen finns i kap 3.10.

2.4 LÄRDOMAR FRÅN ANSEENDESTUDIER 
Vi har ovan tittat på de fem kommunikationsdimensioner som blev sex. Modellen kommer 
ursprungligen från anseendestudier. Hur man kommunicerar påverkar anseendet och hur 
företaget uppfattas, och anseende driver i sin tur kommunikation (van Riel och Fombrun, 2003). 
Studierna är gjorda av Reputation Institute, en konsultorganisation och ett forskningsinstitut 
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grundat av professorerna Charles Fombrun och Cees van Riel. De har studerat anseende 
(corporate reputation) i ett drygt decennium. Reputation Institutes svenska del var under åren 
2003–2013 företaget Nordic Brand Academy och Ekon. Dr. Tony Apéria var deras representant. 
Apéria (2014) visar på några lärdomar från tio års anseendestudier nedan: 

Samhällsansvaret ökar i betydelse
Allmänhetens förväntningar på vad som är företagets uppgift har förändrats. 2012 anser 50 pro-
cent av allmänheten att företagen ska ta ett brett socialt ansvar utöver att skapa vinst för ägare 
och ta ansvar för anställda och kunder. Detta kan jämföras med 20 procent 2004. Med andra 
ord är det viktigt att vara ”där ute” och agera, att vara en samhällsmedborgare (mer information 
om dessa studier och resultaten finns i bilaga 2).

Ärlighet varar längst
Den viktigaste dimensionen för ett starkt anseende i alla undersökta länder är Ärlig/äkta. För 
alla företag med starkt anseende var den dimensionen den mest utmärkande, följt av dialog. 
Enligt Apéria (2014) har man i anseendestudier sedan 2006 sett att ärlig och äkta är viktigast, 
tätt följt av dialog. Även van Riel och Fombrun (2003) ser att äkta/ärlig är allra viktigast för att 
skapa förtroende för företaget.

Vi-orienterade varumärken har en fördel
Enligt anseendestudier är det bra att välja att vara ett vi-orienterat företag, för det är lättare att 
gilla vi-orienterade företag. Studier visar att det finns vissa kännetecken för starkt respektive 
svagt anseende som är nära kopplat till på vilket sätt man kommunicerar med sina intressenter. 

Några av de kännetecken för företag med starkt respektive svagt anseende som presenterades vid 
Reputation Institutes årskonferens 2007 (se även bilaga 2 samt Keller, Apéria, Georgson, 2012): 
Svagt: Analytisk, opersonlig, tråkigt, genomsnittligt, byråkratiskt, affärsmässig relation   
Starkt: Lekfull, omtänksam, generös, traditionellt, folkligt, vänligt, nyskapande, ansvarsfullt, 
hjälpsam relation

2.5 BEST PRACTICE PÅ SOCIALA MEDIER
Med best practice menar vi ”det som experterna anser fungerar”. Det finns en uppsjö av böcker 
där företagare och näringslivsforskare utifrån egen erfarenhet beskriver hur man bäst går 
tillväga när man använder sociala medier i sina affärer. Här råder i stort sett konsensus om hur 
man generellt ”bör” agera som företag på sociala medier. Huvuddragen är att företaget bör föra 
en engagerad dialog med ett personligt tilltal, bidra med ett för läsaren relevant innehåll och visa 
att man tar ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Dessa ”bör” har, vad vi kan se i litteratu-
ren, inte ändrats nämnvärt under de senaste åren, undantaget möjligtvis av att ansvarstagande 
och transparens i dialogen har ökat i betydelse.

Engagerad dialog utan megafoner
Reklamtröttheten har ökat och word-of-mouth blir allt viktigare i marknadsföringssamman-
hang. Holmström och Wikberg (2010), Carlsson (2011) och Sundberg (2013) är bara några av 
alla de som poängterar att det på grund av detta är mycket viktigt för företag i sociala medier 
att ha färre megafoner, föra fler samtal och engagera sin målgrupp via dialog och interaktivitet. 

Det som anses mäta om man ”lyckats” på sociala medier eller ej är ”engagement rate” och 
antalet följare – det vill säga hur många man når och hur pass mycket de man når engagerar sig i 
det man säger (svarar, kommenterar, delar eller agerar på kampanjer på annat sätt). Detta enligt 
sajter med mätverktyg för sociala medier och sajter med råd (exempelvis Twitonomy.com och 
Socialmediaexaminer.com). 

Det är viktigt för företag att vara närvarande och lyssna på sociala medier, för att förebygga 
problem och hantera varumärket. Kerpen (2011) anser att man ska svara på alla inlägg och 
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kommentarer, både positiva och negativa, medan Leczycki (2012) konstaterar att man ska vara 
försiktig med de negativa inläggen eftersom det kan vara ”troll” som skriver och det då kan vara 
bättre att ignorera så att man inte ökar synligheten för inlägget. Har man trogna fans kommer 
de förhoppningsvis att be dem tona ner sig.

Ett företag kan påverka det som sägs om dem genom att bland annat vara aktiv i egna kanaler, 
skapa upplevelser på och utanför webben som kan bidra till ökad konversation, koppla samman 
webben med ”verkligheten”, till exempel genom att sända webb-TV och twittra från konferenser 
(Carlsson, 2011).

Relevant innehåll
Sociala medier ger nya möjligheter att skapa engagemang, men där finns betydligt fler ”lyssnare” 
än ”producenter”. Carlsson (2011), Brito (2011) och Agresta (2010) anser alla att man måste 
skapa ett relevant innehåll för att motivera folk att engagera sig.

I och med att det i första hand är användarna själva som väljer innehåll är målgruppstänkandet 
inte lika viktigt idag som tidigare. Istället föreslår Carlsson (2011) med flera att företaget bör 
ställa sig frågor utifrån varumärket: Hur kan vi göra innehållet sökbart och lättillgängligt? 
Varför ska man välja oss och vad gör vi för nytta för den personen? Hur kan vi göra vårt inne-
håll intressant för en potentiell kund? 

Relevans är enligt Brito (2011) en av de viktigare byggstenarna för både affären, konversationen, 
förtroendet, autenticitetsupplevelsen, för att öka social delning och för sökbarheten.

Personligt tilltal: DU är kung
Sociala medier handlar om relationer och opersonlig kommunikation blir då lätt ointressant. 
Carlsson (2011), Leczycki (2012), Agresta (2012), (Sundberg 2013), Herbert och Hjalmarsson 
(2012) med flera är alla ense om att kommunikationen bör vara personlig, i ”jag och du”-form. 
Utan direkt tilltal skapas ingen dialog. Sundberg (2013) poängterar att chansen att lyckas skapa 
en dialog och ett engagemang är betydligt större om man talar med följarna och inte till dem.

Ansvarstagande
Konsumenter ställer allt högre krav på att företag tar ett större ansvar för miljö och sociala frå-
gor, och att verksamheten bakom varumärket är etisk. Bland andra Agresta (2010) och Carlsson 
(2011) lyfter vikten av att ha en äkta och transparent röst på sociala medier.

2.6 LIKHETSANALYS
Finansiella företag kan delas upp i ett antal kluster efter hur kunderna uppfattar dem. Nordic 
Brand Academy har gjort en studie där 18 av de största och mest synliga finansiella före-
tagen i Sverige har kartlagts i detalj efter upplevd märkeslikhet enligt figur 10. Detta är ett 
forskningsprojekt som genomförts av PFM:s telefonrekryterade onlinepanel i augusti 2013. 
Likhetsanalysen är resultatet av 2000 intervjuer med företagens kunder i åldern 20–65 år som 
tog reda på vilka associationer och vilken personlighet som kopplades till varje företag (Apéria, 
2014).
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När vi jämför kategorier av finansiella företag är det denna klusterindelning vi utgår ifrån. 
Sedan kan det visa sig att vissa kategorier kommunicerar heterogent medan andra kommunice-
rar homogent.

2 

© Nordic Brand  academy  insight   consulting 

Likhetsanalys bland kunder i de 18 finansiella företagen 

Kortbanker 
Traditionella 
försäkringsbolag 

Pensionsinriktade 
försäkringsbolag 

Traditionella banker Internetbanker 
Otydliga Otydlig 

Figur 10. Märkeslikhetsmodellen från Nordic Brand Academy. Visar hur lika respektive olika företagen är varandra utifrån 

personlighet och associationer (Apéria, 2014).
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Kapitel 3. Metod
Vi har gjort en netnografisk studie och dels samlat kvantitativa data genom att på företagens sidor 
i sociala medier räkna kommentarer, antal inlägg, antal följare med mera, dels gjort en kvalitativ 
bedömning av inläggens karaktär, och kategoriserat dem inspirerade av grundad teori. 

3.1 URVAL
Vi har valt att titta på 18 finansiella företag i Sverige. Urvalet blev IF, ICA-Banken, Ikano Bank, 
Trygg-Hansa, Folksam, Länsförsäkringar, KPA, AMF Pension, Alecta, SBAB bank, Nordnet, 
Avanza, Skandiabanken, Danske Bank, Swedbank, Nordea, Handelsbanken (SHB) och SEB. 

Alla 18 företag förekommer i Nordic Brands Märkeslikhetsanalys (Apéria, 2014) som presente-
ras i kap 2.6. Vi har gjort det urvalet för att möjliggöra jämförelser mellan företagens kommuni-
kation i sociala medier efter den kategorisering som finns i det materialet. 

3.2 AVGRÄNSNINGAR
Vi har valt att studera tre kanaler på sociala medier. Vi har undersökt upp till 100 sociala inlägg 
per företag, fördelat på Facebook, Twitter och LinkedIn. Undersökningen gjordes på inlägg från 
20 juni 2014 och bakåt i tiden (max 6 månader och max 40 inlägg per kanal). Det resulterade i 
totalt 1318 inlägg för de 18 företagen. Vi gjorde bedömningen att antalet inlägg skulle räcka för 
att nå mättnad i materialet (Gustavsson, 2011a) och vi ansåg att sex månader var den längsta 
tiden som vi kunde gå bakåt i tiden utan att riskera att förlora inläggens aktualitet.

Vi har i denna undersökning enbart studerat företagens kommunikation. Det vill säga deras 
egna inlägg på sociala medier. I den mån deras inlägg har skapat en dialog, har vi även studerat 
denna dialog.

Några företag har flera konton i de olika kanalerna. På grund av den begränsade tidsaspekten 
för studien fanns inte möjlighet att titta på alla. Vi har då valt ut de konton som vi bedömer bäst 
representerar företagets generella kommunikation utifrån antal följare, inriktning och aktivitet. 
Vad gäller exempelvis Länsförsäkringar så kommunicerar de inte från ett huvudkonto eftersom 
bolaget består av 20 olika företag. Valet föll då på Länsförsäkringars Östgötakontors Facebook-
konto eftersom det hade flest följare och således bedömdes ligga i nivå med liknande företag i 
undersökningen.

Vi har valt att titta på just Facebook, Twitter och LinkedIn, eftersom de är de sociala medier i 
Sverige som är gemensamma för de flesta företagen och där de flesta har mer aktivitet än i ex-
empelvis Google+, Pinterest, och Instagram. YouTube är också en väl använd kanal och var med 
i vårt ursprungsmaterial, men lät sig inte studeras på samma sätt och med samma parametrar 
som de tre övriga och valdes därför bort. Alla företag använder inte LinkedIn och många av de 
som använder det gör det relativt sällan. Denna kanal är dock med ändå, eftersom den har en så 
tydlig arbetslivsprofil.

3.3 UPPLÄGG OCH DATAINSAMLING
3.3.1 Inläsning och förberedelser
Som förberedelse till studien genomfördes en djupintervju med Ekon. Dr. Tony Apéria, vid 
Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet och partner och grundare på 
Nordic Brand Academy (NBA) och svensk representant för Reputation Institute (RI) 2003–2013 
(se bilaga 2). Han har arbetat med en modell för kommunikationsanalys ur ett anseendeperspek-
tiv i åtta år och har bland annat stor insikt i Nordic Brand Academys forskningsstudie om den 
finansiella marknadens likheter och olikheter. 
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3.3.2 Metodisk insamling av data och kvalitativ analys av inlägg
Efter inläsning på ämnet och utifrån vår förkunskap om kommunikation på sociala medier val-
de vi ett antal parametrar som vi utifrån teorin ansåg skulle ha goda förutsättningar att beskriva 
företagens dialogiska ansats på sociala medier. Vi valde en relativt bred ansats eftersom vi inte 
visste var vi skulle göra de mest intressanta fynden. Tanken var att samla mycket data och sedan 
efterhand upptäcka var det var som mest fruktbart att göra jämförelser och analyser. Vi har 
samlat både kvantitativa data (exempelvis antal följare i en viss kanal, samt den konkreta texten 
i inläggen och antal kommentarer på inlägg) och kvalitativa data (exempelvis bedömning av ett 
inläggs karaktär och innehåll). Gummesson (1993) anser att ett lämpligare ord än insamling för 
kvalitativa data är datagenerering, eftersom datan de facto inte finns färdiga att samla in, så vi 
använder oss av den termen nedan. 

Innan datagenereringen påbörjades gjordes ett mindre förtest för att säkerställa att alla tre 
tolkade inläggen/parametrarna så lika som möjligt. För att minska risken för ”praktiska” fel 
vid datagenereringen skapades ett insamlingsformulär som per automatik lägger in datan under 
rätt kolumn i Excel. Efter förtesterna gjordes datagenereringen genom att vi på företagens sidor 
i sociala medier granskade ett inlägg i taget och gjorde en kvalitativ bedömning av i vilken grad 
de uppfyllde de olika parametrarna. För översikt och förklaring av parametrar; se bilaga 1.

För att tolka dialog är det lika viktigt att förstå hur man talar som om vad man talar 
(Gustavsson, 2011b). Vi har i största möjliga mån valt parametrar som ska kunna ge både en 
detaljrik bild av kommunikationens karaktär och en upplysande bild av hur dialogen fungerar 
i sin kontext. Vi har tittat närmare på företagens kanalstrategi, innehållet i kommunikationen, 
och perspektiv och relation, om vi kan se att företag inom samma kategori kommunicerar på 
likartat sätt. Det finns många sätt att inbjuda till eller visa sig intresserad av dialog. Vi beskriver 
några av dem. Läsarna har möjlighet att kommentera, markera gillande och sprida inläggen 
vidare. Vi ser om det bemötande företagen får av sina läsare ser ut att ha en koppling till några 
andra parametrar. Vi ser även på hur företagen tar hand om de möjligheter till dialog som de får 
av sina läsare. I de fall det ser ut att finnas kopplingar mellan ett företags kommunikation och 
det bemötande företaget får av sina läsare, tittar vi närmare på detta.         

Efter varje avslutat moment, där vi samlat in all data i en kanal för ett företag med hjälp av 
insamlingsformuläret, skrev vi ner det samlade intrycket, det vi ansåg var mest framträdande, 
speciellt för det specifika företaget. Allt för att inte gå miste om intuitiva tankar om helheten, för 
att kunna återgå till dem vid tolkningen av den insamlade datan. Detta presenteras kortfattat i 
kap 4.1.

3.4 NETNOGRAFI
Netnografi kan beskrivas som en observationsbaserad undersökning online och har växt fram 
ur etnografin. Fördelen med metoden är att det, till skillnad från sin föregångare, går relativt 
snabbt att samla stora mängder lättillgänglig information (Kozinets 2009).

Internetanvändningen ökar hela tiden, och i och med revolutionen av sociala medier växer 
även den nya sociala världen på nätet. Enligt Kozinets (2010) ger onlinemiljön en nära nog 
oändlig tillgång till information om hur främst konsumenten kommunicerar som kan avläsas 
utan att interaktionen störs och på ett effektivt sätt. Eftersom företagen också befinner sig på 
sociala medier så ser vi där även ett effektivt sätt att samla in information om hur företagen 
kommunicerar.

Netnografi skiljer sig, enligt Kozinets (2010), från andra metoder som t ex enkäter och fo-
kusgrupper för att den tolkar onlinekommunikation inte bara som innehåll, utan som social 
interaktion och ett uttryck för mening och på kontexten som till exempel språket, typen av 
interaktion, text, bilder och länkar.
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Kozinets (2006) anser att man genom att göra en ren observation istället för att själv involvera 
sig i kommunikationen i det medium man undersöker går miste om de djupare insikterna som 
man bara kan få genom eget deltagande. Samtidigt anser Langer och Beckman (2005) att det 
borde vara norm att hålla sig på avstånd för att inte påverka interaktionen, och därmed resulta-
tet. Kozinets (2010) anser dessutom att man utöver att studera kommunikationen på internet bör 
följa upp med intervjuer för att få med IRL-kontexten (kontexten i verkliga livet, utanför sociala 
medier). 

Samtidigt som vi tror att Langer och Beckman har en viktig poäng i att en deltagande obser-
vatör riskerar att påverka resultatet, så håller vi också med Kozinets om att det finns värdefull 
information att få genom intervjuer och deltagande observationer. Vi ansåg att det för den typ 
av studie vi gör räcker med en fristående och ren netnografisk undersökning, vilket innebär att 
vi endast observerat den primärdata som finns på sociala medier.

3.5 GRUNDAD TEORI
Vid kategoriseringen av våra data har vi inspirerats av grundad teori (GT), där kärnan i proces-
sen är att samla in och kategorisera data och därefter med hjälp av kategoriseringen söka efter 
samband och förhållanden (Glaser & Strauss, 1967). I den ursprungliga varianten av grundad 
teori (ibid) analyseras data helst utan några förutfattade meningar eller hypoteser och är en ren-
odlat induktiv metod. Utifrån datan bygger man sedan nya teorier och förstår nya fenomen.

Strauss & Corbin (1990) betonar vikten av att upptäcka relevanta kategorier, medan traditionell 
GT syftar till att testa förhållanden mellan olika variabler.

I GT börjar man med den öppna kodningen, där man namnger och kategoriserar fenomen 
genom att undersöka deras egenskaper. Detta följs av axiell kodning, där empirin sätts ihop i 
nya formationer. Den axiella kodningen kan behöva stöd av teoretiska ramverk, eller så kan den 
vara uppenbar. Det slutliga steget är urvalskodningen där de nya formationerna från den axiella 
kodningen sätts samman i ännu mer abstrakta konstruktioner, vilket ska göra det möjligt att 
synliggöra de viktiga slutsatserna (Strauss & Corbin, 1990).

I vår undersökning ligger vi närmare Strauss & Corbins synsätt, främst eftersom vi vill kart-
lägga kommunikationen och för detta behöver vi ta reda på vilka kategorier av parametrar som 
är mest relevanta för att göra en användbar beskrivning. 

Det som tydligast skiljer vår ansats från ett renodlat GT-perspektiv är att vi under den första 
fasen har arbetat med viss förförståelse som ledning, vilket den öppna kodningen inte utgår 
från. Därefter söker vi med ledning av attributen att finna kategorier, vilket skulle motsvara den 
axiella kodningen. Som slutligt steg försöker vi dra slutsatser av kategorierna och finna samband 
och förhållanden, och detta motsvarar det tredje steget, urvalskodningen, av GT.

3.6 UNDERSÖKNINGSANSATS
En rent induktiv ansats kan vi inte ha eftersom vi inte är ”tabula rasa” vare sig inom marknads-
föringsområdet, inom språk eller inom sociala medier. Vår forskningsgrupp består av en exami-
nerad språkkonsult i svenska, en reklammakare och en projektledare inom digitala medier. Alla 
tre har flera års arbetslivserfarenhet från sina respektive områden. Vi har dessutom tagit till oss 
i stort samma kunskaper under ett års studier på IHR (Marknadskommunikationsprogrammet 
på Stockholms universitet). Vår gemensamma förförståelse är alltså relativt stor. Figur 11 visar 
hur vår förförståelse skapas utifrån egna och andras erfarenheter.
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Erfarenheter 
från andra

Mellanliggande led: 
böcker, forskning 
och föreläsningar

Personliga erfaren-
heter: privata och 
från arbetslivet

Forskarens 
förförståelse

Figur 11. Forskarens förförståelse (Gummesson, 1991)

Vi utgår i vår tolkning från vår förförståelse, men som bland annat Ödman (2011) påpekar så är 
den ofta mer eller mindre förenklad. Den ger en första tolkning som behöver nyanseras. Ju mer 
vi pendlar mellan del och helhet i vårt material desto mer förändras vårt perspektiv och däri-
genom vår förförståelse och så kan vi utifrån det gå vidare i materialet (jmf den hermeneutiska 
cirkeln och den hermeneutiska spiralen (ibid). 

Vårt arbete har dels utgått från teorier som knyter an till begreppet dialog och därför har vi valt 
att leta efter data som kan besvara frågor kring begreppet dialog. Ur detta perspektiv är det en 
tydlig deduktiv ansats.

Dels har vi valt att sätta ett antal attribut på inlägg för att beskriva dem och dessa attribut har vi 
valt med utgångspunkten att vi inte kan veta i förväg vad de olika attributen kan säga oss, an-
tingen var för sig, eller i kombination med varandra. Resultaten ska leda oss till våra slutsatser. 
Ur detta perspektiv är det en tydlig induktiv ansats.

Det är möjligt att argumentera att vårt insamlande av inlägg och tilldelande av attribut skulle 
vara ett naturligt andra steg av den första, deduktiva ansatsen. Det hade varit fallet om vi haft 
en tydlig tanke med vilka attribut som skulle kunna bidra till att säga något om dialogen och 
framför allt kunnat definiera och avgränsa begreppet dialog.

Men i vårt arbete har vi snarare utgått från tanken att dialog är grundläggande och att det i sig 
är ett alltför svåravgränsat begrepp för att tillåta oss att välja ut en avgränsad mängd faktorer 
och attribut som på bästa sätt beskriver dialog på sociala medier.

Därför har vi använt en bred ansats med tanken att vi inte har någon möjlighet att på förhand 
säga något om hur och i vilken kombination faktorer och attribut låter oss beskriva dialogen 
på de sociala medierna. Beskrivningen blir alltså beroende både till form och innehåll av vad 
resultaten visar. Detta är en induktiv ansats.

3.7 TROVÄRDIGHET
För att något minska olikheterna mellan våra individuella bedömningar, har vi använt oss av 
ett gemensamt insamlingsformulär när vi registrerade och tilldelade attribut till inläggen. Vi har 
använt stickprovskontroller där vi kontrollerat varandras bedömningar och vi har gått tillbaka 
till redan registrerade data för att ensa bedömningar.

Trots detta föreligger en uppenbar risk att inläggen har fått olika bedömningar, antingen mellan 
oss tre som gjort bedömningarna, eller över tiden i takt med att vår gemensamma bedömning 
ändrats under vårt arbete.
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Avseende empirins giltighet och relevans, bedömer vi att vi gjort en lämplig avvägning mellan 
kvantitet och aktualitet, när vi satt en gräns på 100 inlägg respektive maximalt sex månader 
gamla inlägg per företag. Vi uppfattar att vi har uppnått mättnad i materialet (Gustavsson, 
2011a) för de företag som har runt 100 inlägg. För de företag som inte har kommit upp i 100 
inlägg har vi ändå valt att hålla fast vid gränsen sex månader för att inte inläggen skulle vara 
alltför gamla, vilket skulle skada undersökningens anspråk på att vara aktuell. Dessutom har 
vi sett att för flera av de företag som har färre än 100 inlägg har trots detta mättnad uppnåtts, 
givet de avgränsningar vi arbetar med. Främst eftersom företagen i sina inlägg har varit jämfö-
relsevis homogena och därför har mättnad nåtts tidigare.

3.8 KÄLLKRITIK
Vi är medvetna om att det är lätt att skapa ett konto på sociala medier i ett företags namn 
(Kreafonbloggen, 2014). Inget i vår undersökning tyder dock på att det är någon annan än före-
tagen själva som står bakom de konton och inlägg vi analyserat.

Vi har i vår studie sett att en del företag har flera Facebook-konton för olika syften (ex kund-
tjänst och information om/för finansmarknaden). Vi har på grund av den begränsade tiden för 
studiens genomförande valt ut ett konto per företag. Vi har valt sådana som vi ansett är jämför-
bara till innehåll och karaktär, men det kan trots detta troligen påverka resultatet.

Vad gäller räknade ”likes” och positiva/negativa kommentarer så förekommer det att företag 
köper likes (Zenou, 2012) eller avlönar personer som agerar kunder och skriver positiva inlägg. 
Sådana ”marknadsföringstrix” kan också påverka resultatet.

Alla analyserade inlägg ligger öppna på de olika sociala kanalerna för alla att se.

3.9 ETISKA ASPEKTER
Det finns vissa etiska aspekter som bör tänkas på just vid netnografiska studier, med god 
forskar etik som grund och om data är privat eller publik (Kozinets, 2006).

Den data vi har analyserat kommer från företagens egna sidor på sociala medier. Dessa är helt 
öppna och publika. Det vill säga att vi bedömer att inget samtycke krävs för att ta del av datan. 

Vår uppfattning är att det är tydligt kommunicerat till användarna att alla inlägg på Facebook, 
Twitter och LinkedIn blir lättillgängligt för alla som skaffar ett konto på något av dessa sociala 
medier, vilket konkret innebär att informationen blir offentlig. Det som publicerats ligger kvar 
så länge någon (den som skrivit inlägget, eller företaget vars sida inlägget ligger på) inte beslutar 
att radera informationen. 

Vi har trots detta inte sparat uppgifter om vem som sagt vad när det gäller citat, utan bara 
fokuserat på vad som sagts. Endast när det uppenbart är ett publikt inlägg har vi låtit namnet 
stå kvar.

3.10 ALTERNATIVA METODER
Vår metod bygger uteslutande på observationer, som vi sedan söker analysera och tolka. Vi har 
ingen möjlighet att säga något om företagens eller läsarnas motivation och deras tankar om 
varför de kommunicerar som de gör. Vi har heller inte försökt skapa jämförbara förutsättningar 
mellan företagen när vi tittar på olika parametrar. 

Om vi hade försökt nå en ökad förståelse för hur företagen och läsarna tänkt, hade vi kunnat 
göra kvalitativa intervjuer med dem för att förstå hur de tänker kring engagemang i sociala 
medier. 

Om vi däremot hade velat göra studier av hur en viss parameter låter sig jämföras mellan företag 
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under likartade förutsättningar, hade vi kunnat göra deltagande observationer där vi kunnat 
göra inlägg på företagens sociala medier för att sedan studera deras reaktioner.

I båda fallen anser vi dessa alternativ vara naturliga nästa steg i forskningen om företags kom-
munikation på sociala medier. Till exempel kan vi idag säga vilka parametrar vi skulle vilja 
stresstesta genom deltagande observationer, men det visste vi inte vid studiens början. Denna 
studie är alltså att betrakta som ett första steg, en bred kartläggning, som kan ligga till grund 
för andra studier.

3.11 ANALYSMODELL
Vi har utifrån teorin i kap 2.3 sammanställt en analysmodell anpassad för sociala medier för att 
kunna beskriva företagens kommunikation ur en dialogvinkel. I den för sociala medier anpas-
sade modellen är alltså dialogen det centrala, medan de övriga fem kommunikationsdimensio-
nerna fungerar som potentiellt preciserande.

Synlighet

TransparensÄrlig/äkta

Konsekvens Särskiljande

DIALOG

Figur 12. En kommunikationsmodell anpassad för sociala medier (Berglund, Barklund & Cronander, 2014) utvecklad från van Riel & 

Fombruns modell i figur 7.

Dialog måste bedömas både per inlägg och ur ett helhetsperspektiv. Dels för att det låter sig 
göras och är intressant, dels för att dialogen är en så central del av kommunikationen på sociala 
medier att den berörs av och själv berör många sammanhang.

Uppmuntrar företaget till dialog? Svarar de på frågor/kommentarer, och i så fall i vilken ut-
sträckning? Tar de in vad intressenterna säger? I vilken utsträckning får de likes och delningar 
på sina inlägg?

När vi analyserar den totala dialogiska kvaliteten i företagens kommunikation finns inget 
1:1-förhållande mellan en specifik parameter och dialog. Vi har tittat på helhetsbilden av flera 
parametrar; om företagen söker dialog eller uppmuntrar till interaktivitet. Hur, och i vilken 
utsträckning, de bemöter de följare som söker dialog. Om de utnyttjar sociala strategier som 
möjligheten att ta följarna till hjälp i olika situationer.

Vi ser också på om de verkar ärliga och trovärdiga i sin kommunikation. Hur hanterar de en 
kris (till exempel teknikstrul)? Tar de på sig ansvaret och föreslår en lösning? Är de trevliga att 
ha att göra med?

Är de transparenta? Kommunicerar de vad de gör, hur och varför? Är de öppna? Ju mer infor-
mation företaget delar med sig av, desto högre trovärdighet. Framförallt vid kriser. 
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Är kommunikationen särskiljande? Sticker kommunikationen ut/skiljer den sig från andras i 
innehåll eller tilltal eller på något annat sätt? 

Är företagen konsekventa vad gäller tilltal, innehåll och så vidare? Verkar det som att kommuni-
kationen är integrerad mellan kanalerna? 

Är de synliga i många kanaler? Hur ofta gör de inlägg? Gör de sig sökbara? Deltar de i värdiga 
sociala initiativ? Har de positiv (bryr sig/CSR) eller negativ (företagskriser/teknikstrul med mera) 
synlighet? 

Vi har haft en bred ansats vilket innebär att det är många parametrar. En fullständig förteck-
ning finner du i bilaga 1.
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Kapitel 4. Resultat
Detta kapitel är långt och visar på många olika dimensioner av dialog för att med delarna kunna 
skapa en helhetsbild. Därför visar vi nedan en kort rubriköversikt för att det ska bli enklare att 
navigera i texten.

4.1  Samlat intryck per företag och kanal (efter varje genomgånget företag och kanal                               
 sammanfattade vi dem)

4.2  Resultat per parameter (Alla företags närvaro och aktivitetsgrad på de olika kanalerna, 
 kommunikationsdimensioner, innehåll, positionering efter typ av uttryck, innehåll och hur                                  
de svarar på kommentarer)

4.3 Resultat per kategori (Utvalda jämförelser mellan kategorier och företagen i dem)

4.1 SAMLAT INTRYCK PER FÖRETAG OCH KANAL

Företag Facebook Twitter LinkedIn

Ica-banken Kundtjänst och fokus på bank-

tjänster. Flera inlägg per vecka. 

Bra på att svara på kommentarer.

Mest egna inlägg med fokus på 

företaget och deras egna produk-

ter. Flera inlägg per vecka. Väldigt 

lite interaktivitet. De svarar 

ibland på kommentarer.

Finns ej på LinkedIn.

Ikano bank Korterbjudanden, CSR. Cirka ett 

inlägg per vecka. Få kommentarer. 

Fokus på inlägg om företaget/

företagets tjänster. Aktivitet likes.

Finns, men ingen aktivitet. På engelska om rekrytering. 

Totalt 4 inlägg.

IF Kundservice och inlägg med 

fokus på tips och råd. Flera inlägg 

per vecka. Ganska låg interaktivi-

tet. Svarar personligt på negativa 

kommentarer. Svarar ej på andra 

kommentarer.

Daglig aktivitet både egna inlägg 

och retweets. Informationen 

varierar mellan tips, kundutbild-

ning och när IF blir nämnda av 

andra.

Finns på LinkedIn men kommu-

nikation sker på engelska. Inga 

inlägg och låg aktivitet.

Trygg-Hansa Info/tips om säkerhet i olika for-

mer. Flera inlägg per vecka. Hög 

interaktivitet. Svarar på frågor där 

de kan hjälpa till. Övriga frågor/

kommentarer ignoreras.

Många inlägg om säkerhet vid 

brand, trafik och vatten. Men 

även hockeytävling. Flera inlägg 

per vecka. Lite interaktivitet 

överlag

Employer branding och 

egenberöm (nyvunna priser). 

Färre än ett inlägg per vecka. 

Aktiviteter likes.

Folksam Fokus på egna tjänster och för-

säkringar, handlar mestadels om 

vardagstips (brand, trafik, djur). 

Låg interaktivitet. Bemöter inte 

kritik på ett professionellt sätt. 

Känns inte äkta.

Nyheter om företaget, ekonomis-

ka nyheter och branschnyheter 

inom försäkring.

Fokus på rekrytering och CSR. 

Få antal inlägg. Färre än en per 

vecka. Aktivitet likes.

Länsförsäkringar Varje region har ett eget konto. 

Östgöta: Lokala nyheter. Praktiska 

tips ang. stöld, bränder och 

trafik. Även produktinformation 

och lokala CSR-insatser och 

event. Några inlägg per vecka. 

Aktiviteter likes

Förmedling av egna nyheter. 

Aktiva på seminarier och 

branschdagar med talare. Svarar 

sällan på kommentarer. Inga 

helghälsningar.

Rekryteringsfokus. Få inlägg, 

cirka en per månad. Låg 

aktivitet.

KPA Oengagerat om CSR kring miljö 

och människor. Några inlägg om 

pension.

Opersonligt om CSR. Inlägg om 

hållbarhet och pension. Rätt 

många retweets.

Har en sida, men den utnyttjas 

ej.
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AMF Pension Pensionsfokus. Fåtal inlägg per 

månad. Informellt och personligt 

försök till transparens – utan 

respons eller dialog.

Pensions- och fondfokus, många 

egennyheter. Oengagerat och 

avsändarcentrerat med lite 

respons. Vid eventuella diskus-

sioner ger de sig in i dem på ett 

sakligt och proffsigt sätt.

Rekryteringsfokus med en liten 

del employer branding. Fåtal 

inlägg per månad.

Alecta Fokus på Vasaloppet. Fåtal inlägg 

under 6 månader.

Finns här, men använder inte 

kanalen.

Finns här, men använder inte 

kanalen.

SBAB Ett smörgåsbord av inläggstyper, 

från ”fundera på dina bolån” 

till intressanta undersökningar 

som når tidningarna. Svarar på 

glada kommentarer, men inte på 

kinkiga.

Bostadsmarknadsfokus med 

bolån och räntor. Mest egna 

tweets. Opersonliga länkar till 

deras egna undersökningar med 

liten respons.

Finns på LinkedIn, men använ-

der inte kanalen.

Nordnet Ekonomifokus med spar- och 

fondtips. Sparpodden en 

poddsänding. Aktiekunskap och 

utbildning. Inte så bra på att 

svara på kommentarer.

Stor variation på inlägg, från 

2–3 per månad till 20 på en dag. 

Eventfokus. Egen poddsändning 

och helghälsningar.

Låg aktivitet. Opersonligt, liten 

respons på få kommentarer. 

Enstaka jobbannonser. Mest 

employer branding.

Avanza Glad och familjär. Välavvägd 

blandning av tips och aktiekun-

skap och hälsningar och skämt. 

Livesändningar.

Opersonlig nyhetsförmedling. 

Inlägg liknande Facebook. Ok 

med aktivitet och inlägg. Egna 

tweets. Liten interaktion.

Livesändningar och info om 

egna tjänster. Enstaka jobban-

nonser. Fåtal inlägg per månad. 

Många likes, liten interaktion 

i övrigt.

Skandiabanken Transparent aktiv kundtjänst och 

inlägg med information om egna 

produkter och tjänster, lite CSR 

och generella hälsningar. Fokus 

på deras mobilapp. Medelhög 

interaktion.

Ingen tydlig profil. Blandning 

mellan CSR, spar, mobilapp och 

events. Hög inläggsfrekvens vid 

event. Jämnt mellan egna tweets 

och retweets. Liten interaktion.

Flerspråkigt om rekrytering, 

Employer branding och CSR. 

Sju inlägg på 6 månader. Liten 

interaktion.

Danske bank Några CSR, annars mest tjänste- 

och produktnyheter. Gör inlägg 

sällan. Relativt opersonliga. 

Mycket samma som på Twitter.

Mestadels analyser och rappor-

ter med få eller inga reaktioner. 

Några få CSR och ett event med 

Justin Timberlake. Har egen 

poddradio.

Koncernen på engelska om 

rekrytering och ekonomiska 

resultat.

Swedbank Kundtjänst ”äger” sidan och 

skriver personligt mest om 

tjänsterelaterade saker och 

teknikproblem.

Finns här, säger sig inte använda 

det, men har trots detta gjort två 

inlägg om teknikstrul vars kom-

mentarer de sedan inte svarar på.

Finns här men använder det 

knappt. Opersonligt och svarar 

ej på andras kommentarer.

Nordea Trevlig och engagerad kundtjänst 

bjuder in till samtal. Tips och råd 

om ekonomi generellt. Många 

följare och relativt hög aktivitet.

Opersonliga inlägg kopierade 

från fb och retweetande av 

personalens egna inlägg. Bjuder 

inte in till dialog. Inlägg om 

generella ekonomiska aspekter 

på livet (köpa båt, rapporter om 

semesterpengar mm).

På engelska utan direkt dialog 

om jobbmöjligheter, employer 

branding och CSR.

Handelsbanken Kundserviceinformation om 

öppettider och tekniska problem. 

Employer branding, hälsningar 

och mobila tjänster prioriteras. 

Ofta flera budskap i samma 

inlägg.

Finns på Twitter men använ-

der det minimalt. Då med 

företagsfokus.

Finns på LinkedIn, men använ-

der det knappt.
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SEB Trovärdiga och äkta inlägg med 

en informell personlig touch. 

Mestadels storytelling och 

tjänsterelaterad info. Sidan 

ger intrycket av att tillhöra 

kundtjänstpersonalen och inte 

företaget SEB.

Ungefär samma upplägg 

som på Facebook. Retweetar 

inlägg från kundtjänsttrådar 

med egenberöm. Ingen tydlig 

strategi. Språkanvändningen ger 

inte intryck av en professionell 

storbank.

Opersonligt om rapporter 

och analyser på engelska och 

svenska. Liten interaktion och 

bjuder heller inte in till någon 

dialog. Svarar bara på direkta 

frågor, i övrigt reagerar de 

ej på de kommentarer från 

besökare.

Figur 13. Samlat intryck av 18 företag.

4.2 RESULTAT PER PARAMETER
Här tittar vi på enskilda parametrar och flera olika parametrars förhållande till varandra. En del 
parametrar delar vi upp per kanal, andra presenterar vi med alla tre kanalernas inlägg samlade. 
Man ska dock vara medveten om att företagen mycket väl kan ha olika profiler i olika kanaler. 
Där parametrarna presenteras enskilt har vi redovisat i stapeldiagram och rangordnat efter 
värde. Där parametrarna presenteras parvis har vi redovisat i punktdiagram för att positionera 
företagen gentemot varandra.

4.2.1 Närvaro och aktivitetsgrad

Sammanlagd aktivitet för de företag som är 
aktiva i alla tre kanaler

Företagens aktivitet på Facebook

Figur 14. Inlägg per dag för de av de undersökta företagen 

som har aktiv närvaro i alla tre kanaler. Vertikal axel visar 

antal dagar delat i antal inlägg för alla kanaler (FB, TW, LI) och 

horisontell axel visar de undersökta bolagen.

Figur 15. Antal inlägg per dag på Facebook. Vertikal axel visar 

antal dagar delat i antal inlägg på Facebook och horisontell 

axel visar de undersökta bolagen.

Företagens aktivitet på Twitter Företagens aktivitet på LinkedIn

Figur 16. Antal inlägg per dag på Twitter. Vertikal axel visar 

antal dagar delat i antal inlägg på Twitter och horisontell axel 

visar de undersökta bolagen.

Figur 17. Antal inlägg per dag på LinkedIn. Vertikal axel visar 

antal dagar delat i antal inlägg på Linkedin och horisontell 

axel visar de undersökta bolagen.

Figur 14 visar antal inlägg per dag för de sex företag som har full aktivitet i alla tre kanalerna 
(FB, TW och LI). Det vill säga att vi funnit runt 100 inlägg att analysera för dessa företag i 
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dessa kanaler. En tredjedel av alla företag har full aktivitet. Dessa är Nordea, Avanza, Trygg-
Hansa, SEB, Folksam och Nordnet. Av dessa sticker Nordea ut med knappt ett inlägg varannan 
dag i snitt.

I figur 14 till 17 tittar vi på alla 18 företag. På Facebook är Länsförsäkringar mest aktiva, 
med Nordea tätt efter med drygt ett inlägg varannan dag. Alla 18 företag är närvarande på 
Facebook, men långt ifrån alla är aktiva.

På Twitter är det IF som kommunicerar mest frekvent, med knappt 2,5 inlägg per dag. Värt 
att notera är att Swedbank, Alecta och Ikano bank har valt att inte kommunicera alls i denna 
kanal.

På LinkedIn är det genomgående så att man sällan gör inlägg. SEB och Nordea är de företag 
som främst fyller kanalen med innehåll. ICA-Banken, Ikano Bank, IF, Länsförsäkringar, Alecta 
och Handelsbanken har ingen närvaro eller mycket låg närvaro (noll till fyra inlägg på sex 
månader). 

4.2.2 Bemötande och engagemang 
Här tittar vi på olika grundparametrar som var och en kanske bara delvis kan knytas till ”dia-
log”, men de kan vara en indikator bland andra.

Antal följare på Facebook Antal följare på Twitter

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Facebook - Antal följare/fans

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Twitter -Antal följare/fans

Figur 18. Antal följare på Facebook Figur 19. Antal följare på Twitter. 

Antal följare på LinkedIn

0
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50000

LinkedIn - Antal följare/fans

Figur 20. Antal följare på LinkedIn.

Figur 18 till 20 visar att Nordea har en dominerande position med flest antal fans/följare på 
både Facebook och LinkedIn och att Avanza har flest antal fans/följare på Twitter tätt följd av 
Nordnet, Swedbank och SEB. KPA utmärker sig med låg följarbas i alla kanaler. 
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Antal gilla per följare Antal delningar per följare
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Figur 21. Antal gilla/följare (alla kanaler) Vertikal axel visar 

antal likes/antal fans i alla kanaler och horisontell axel visar 

de undersökta bolagen.

Figur 22. Antal delningar per följare. Vertikal axel visar antal 

delningar/antal fans i alla kanaler och horisontell axel visar de 

undersökta bolagen (delningar på fb resp. retweet på twitter)

Antal delningar per följare (exkl KPA) Antal kommentarer per följare

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

Delningar Σ/Följare - Alla kanaler men utan KPA

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

Kommentarer Σ/Följare - Alla kanaler

Figur 23. Antal delningar per följare exklusive KPA. Vertikal 

axel visar antal delningar/antal fans i alla kanaler och 

horisontell axel visar de undersökta bolagen (delningar på fb 

resp. retweet på twitter).

Figur 24. Antal kommentarer per följare (alla kanaler). Vertikal 

axel visar antal kommentarer/antal fans i alla kanaler och 

horisontell axel visar de undersökta bolagen.

Figur 21 visar tydligt att KPA har hängivna följare, och eftersom KPA har förhållandevis få 
följare, så får följarnas engagemang högt genomslag i siffrorna. Nordea som har överlägset störst 
antal följare hamnar följdriktigt lågt. Annars utmärker sig Avanza och Danske bank samt de 
traditionella försäkringsbolagen tillsammans med Ikano Bank.

När vi tar bort KPA ur listan, blir de övriga företagens inbördes relation tydligare. Nu är det 
Skandia som dominerar bilden, men det är även värt att titta på Avanza och Folksam som har 
många delningar per följare (figur 23).

Även på parametern Kommentarer per följare i figur 24 syns en tydlig skillnad där KPA utmär-
ker sig, men denna gång inte så kraftigt att vi måste ta bort KPA ur listan för att det ska bli 
tydligt var de övriga företagen landar. Förutom KPA har även Swedbank, SEB och ICA-banken 
tydligt många kommentarer per följare.
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Användningen av bilder, filmer och länkar i företagens inlägg
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Figur 25. Bild + Länk + Film – Försök att skapa Engagemang (Dialog). Vertikal axel visar innehållsform i alla kanaler och horisontell 

axel visar de undersökta bolagen.

Företagen använder överlag bild och film i sina inlägg. Tydligt i diagrammet är att även om det 
finns variationer mellan företagen, så är det tydligt att se att alla företagen använder sig av bild 
och film i sina inlägg i ungefär lika stor utsträckning.

Vi har inkluderat staplar för Bild+Film+Länk för att se om det finns skillnader mellan företagen 
när det gäller att använda länkar i sina inlägg, jämfört med bruket av bild och film.

Den tydligaste grupperingen är Avanza och Nordnet som båda två inkluderar bild, film och länk 
i sina inlägg i högre grad än andra företag.

I vilken utsträckning företagen tar tillfället i akt                                                                                                
och utnyttjar möjligheten att ta hjälp av målgruppen
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Figur 26. Sociala strategier ta tillfället i akt (relevans) ta hjälp av målgruppen (dialog) och ingen i alla kanaler. Andelen är 

fördelad i % av totala antalet inlägg.

I den absoluta majoriteten av fallen, så är Ta tillfället i akt mer eller mindre långsökta exempel 
på ”Nu är det midsommar, då är det dags att se över lånet/portföljen/försäkringen/räntan.” 
Ibland finns kopplingen till värdekedjan, ibland inte.
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4.2.3 Kommunikationsdimensioner
Så kommunicerar företagen utifrån tre av de sex kommunikationsdimensionerna
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Figur 27. Kommunikationsdimensionerna dialog, ärlig/äkta, transparens och ingen bedömda per inlägg i alla kanaler. Andelen är 

fördelad i % av totala antalet inlägg.

Här blir det tydligt att det är framför allt Ärlig/Äkta som är den mest förekommande dimensio-
nen, även om den långt ifrån alltid är den mest dominerande. Dialog kommer in på andra plats, 
tätt följd av transparens.

Företag som liknar varandra i sin profil av kommunikationsdimensioner är:

Ärlig/Äkta + Dialog: Avanza, Nordea, Nordnet, AMF Pension

Ärlig/Äkta + Transparens: LF, Folksam, Trygg-Hansa, Ikano bank, Skandiabanken

Här fanns det många företag som trots att de hade ett stort antal inlägg, så bedömde vi att 
 kommunikationsdimensionen inte gick att bestämma. Det var för det mesta för att vi ansåg 
att den starkaste dimensionen var alltför svag. I sådana fall fick inlägget resultatet Inget, vilket 
naturligtvis måste ses som ett svagt betyg, i synnerhet om det är ett vanligt förekommande 
omdöme om ett företags inlägg.

I fallet med kommunikationsdimensionerna är det intressant att se till kombinationen av de 
främsta två dimensionerna. En grupp företag har Dialog och Ärlig/Äkta som främsta par, en 
annan grupp Ärlig/Äkta och Transparens, medan en tredje grupp har Dialog och Transparens. 

Ovan redovisas resultatet för tre dimensioner som i viss mån kan bedömas per inlägg. En 
helhetsbild av alla analyserade inlägg avgör de tre övriga dimensionerna; om de kan sägas vara 
konsekventa, särskiljande eller synliga.
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4.2.4 Innehåll
Företagen kommunicerar olika innehåll

0
50
100
150
200
250
300
350
400

Innehåll - Alla kanaler & alla företag

Figur 28. Fördelning av innehållstyper i alla kanaler och alla företag (antal inlägg). Ett inlägg kan innehålla flera innehållstyper.

Även om Information om företaget är det tydligt mest förekommande innehållet, så är det inte 
alla företag som har det innehållet som det vanligaste i sin kommunikation. För de allra flesta 
företagen är det dock en av de tre vanligaste innehållen, om inte den vanligaste.

Några enstaka företag har väldigt tydliga profiler som inkluderar annat som tillägg till 
Information om företaget: Nordnet och Alecta kommunicerar mycket om Events, medan SBAB 
och If har många Rapporter. 

4.2.5 Positionsdiagram
Genom att ställa två av parametrarna mot varandra i en fyrfältare, kan vi tydliggöra hur flera av 
företagen har en kommunikation som liknar varandras. 

Resultatet på respektive axel är differensen mellan två attribut. I fallet med Personlighet är 
värdet = (Antalet inlägg som vi bedömt som Personliga minus Antalet inlägg som vi bedömt som 
Opersonliga).

Närhet i tilltal respektive närhet i innehåll
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Figur 29. Översikt över huruvida företagen har personligt/opersonligt tilltal (horisontell) i relation till fokus på omvärlden/sig själva 

(vertikal)
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I diagrammet är det väldigt tydligt att SEB har ett mycket mer personligt tilltal än övriga 
företag. 

Avanza, Folksam och Trygg-Hansa har ett påtagligt opersonligare tilltal kombinerat med en 
större fokus på omvärldsinformation än exempelvis SEB, Swedbank och Nordea. 

Få företag kombinerar det personliga tilltalet med omvärldsinformation eller ett opersonligt 
tilltal med företagsfokus i kommunikationen. 

Grad av uppmuntran till interaktion
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Figur 30. Översikt över företagens uppmuntran till interaktion. Antal inlägg som bedömts uppmuntra till interaktion.

Två företag, Avanza och Nordnet, har mycket hög grad av uppmuntran till interaktion. De följs 
av fyra företag, SBAB Bank, Trygg-Hansa, AMF Pension och Nordea, som har märkbart högre 
grad än de övriga.
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Röst och fokus i länkar
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Ta
la

r s
jä

lv
a

Lå
te

r a
nd

ra
 ta

la

Inläggen handlar om annat

-10

-20

-30

-40

-50

50

40

30

20

10

-50        -40         -30          -20        -10 10          20           30          40           50 

Nordea

Handelsbanken

SEB

Swedbank

Danske Bank

Skandiabanken

Avanza

Nordnet

SBAB Bank

Alecta

AMF Pension

KPA Pension

Länsförsäkringar

Folksam

Trygg-Hansa

If

IKANO Bank

Ica-banken

Figur 31. Översikt över hur företagen länkat material: huruvida företagen låter andra tala eller talar själva (vertikalt), om sig själva 

eller om annat (horisontellt).

De allra flesta företagen talar själva och om sig själva genom sina länkar. Extrema exempel på 
sådana är: Nordnet, ICA-banken och Länsförsäkringar.

Värt att notera är att det bara är tre företag som har noll eller positivt på båda axlarna, KPA, IF 
och Alecta. 

Det är tydligt att de allra flesta företagen allra helst talar själva och om sig själva. Extrema 
exempel på sådana är: Nordnet, ICA-banken och Länsförsäkringar.

Hur utnyttjar företagen möjligheten till dialog?

Hur svarar företaget på kommentarerna?
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Figur 32. Hur svarar företagen vs. Hur ofta svarar de? (På en skala från 1 till 5) 

Företagen svarar ofta om de har många kommentarer och svarar de ofta, så svarar de för det 
mesta väl och engagerat.
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Vi har inte hittat några företag som ignorerar många kommentarer. Vi har heller inte hittat 
några företag som svarar ofta, men oengagerat och otrevligt. Vissa företag, exempelvis AMF 
Pension, är goda svarare, men har inte så många tillfällen att visa det på.

4.3 RESULTAT PER KATEGORI

Figur 33. 18 finansiella företag indelade i kategorier.

Här gör vi utvalda jämförelser mellan kategorier och företagen i dem. Vi utgår ifrån träd-
diagrammet i figur 19, det vill säga:
Kortbanker: ICA-banken och IKANO bank
Traditionella försäkringsbolag: Trygg-Hansa, Folksam och Länsförsäkringar
Pensionsinriktade försäkringsbolag: KPA och AMF pension
Internetbanker: Nordnet, Avanza och Skandia
Traditionella banker: Danske bank, Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB

De företag som markerats som otydliga i diagrammet kommer vi att jämföra med de kategorier 
vi tycker de passar in i, baserat på verksamhetstyp: If med traditionella försäkringsbolag, Alecta 
med pensionsförsäkringar, SBAB bank med internetbanker.

Den dominerande innehållstypen för alla bankkategorier utom ett är information om egna tjäns-
ter. Endast internetbankerna sticker ut genom att de i större utsträckning utbildar sina kunder i 
sina egna tjänster. 

Alla kategorier uttrycker sig i totalt sett mer opersonligt än personligt, utom de traditionella 
bankerna, där SEB sticker ut med en kundtjänst som ”äger” deras Facebooksida.

Alla kategorier uppmuntrar mest till interaktivitet på Facebook utom pensionsbolagen som gör 
det i större utsträckning på LinkedIn.
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Närhet i tilltal respektive närhet i innehåll
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Figur 34. Personligt tilltal respektive omvärldsinfo vs företagsinfo – kategorierna markerade (alla kanaler).

Närhet i tilltal respektive närhet i handling
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16. tilltal-uppmuntran till interaktion

Figur 35. Personligt tilltal + Uppmuntran till interaktion – kategorierna markerade (alla kanaler)

Traditionella banker är lika i att de, räknat totalt i alla kanaler, har ett personligt tilltal och 
pratar om sig själva/info om företaget. Mest personliga är de på Facebook (kanske för att den 
kanalen är känd som personlig). Tittar man per bank så är SEB mer personlig än opersonlig i 
alla kanaler, medan övriga banker varierar, och överlag är ganska opersonliga framförallt på 
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Twitter. Nordea uppmuntrar till interaktivitet i alla kanaler, till skillnad från de övriga som 
varierar. Linkedin använder Nordea och Danske bank främst till Employer branding och rekry-
tering, medan SEB satsar på rapporter och analyser istället. (Handelsbanken och Swedbank har 
för få inlägg på Linkedin för att kunna analyseras.) I positioneringskartan tilltal/omvärldsinfo 
ligger de traditionella bankerna i ett väldigt tydligt avskiljt kluster på personligt tilltal med 
företagsfokus. Nordea sticker ut genom att som internetbankerna vara bättre på att uppmana till 
interaktion, medan de övriga traditionella bankerna gör det i väldigt liten utsträckning.

Kortbanker: Kortbankerna är väldigt olika sinsemellan. ICA-banken är opersonlig i sitt tilltal 
och fokuserar på företaget, och sina egna tjänster/produkter medan Ikano Bank är personlig och 
fokuserar på omvärlden. Ikano bank finns dessutom endast på Facebook. Ingen av dem finns på 
LinkedIn. 

Internetbanker: Kategorin internetbanker visar ett intressant förhållande: Avanza och Nordnet 
delar många egenskaper i sin kommunikation, medan Skandia avviker tydligt på flera sätt.

De tre internetbankerna är generellt mer opersonliga än personliga i alla tre kanaler. Avanza 
och Nordnet är omvärldsbeskrivande överlag, medan Skandia är det på Twitter, men har mer 
företagsfokus på Facebook.  Innehållsmässigt är Avanza mer varierad än de två andra. Skandia 
räknas i Likhetsanalysen till internetbankerna, men skiljer sig mycket från dem. SBAB däremot 
är placerad i Likhetsanalysen med associationer och personlighet intill Alecta och pensionsbola-
gen. Vi skulle efter hur deras verksamhet ser ut tolka dem som en internetbank, och i mycket är 
de också lika Avanza och Nordnet i hur de kommunicerar. 

Kategorin internetbanker uppmanar mer till interaktion än övriga kategorier.

Pensionsinriktade försäkringsbolag: KPA och AMF Pension är båda mycket opersonliga i sitt 
tilltal. Båda har omvärldsbeskrivande fokus på främst Facebook, och något mer företagsbeskri-
vande fokus på Twitter. Innehållet i de olika kanalerna varierar. AMF Pension pratar framförallt 
mycket Rekrytering på LinkedIn och mycket branschnyheter på Twitter. På Facebook mest 
kundservice och kundutbildning. KPA pratar istället mycket CSR och event. KPA har ingen 
information på LinkedIn.

I positioneringsdiagrammet Personligt tilltal/omvärld, företagsinformation ligger dessa tre 
som ett kluster nära mitten, skiljt från övriga företag. Det kan bero på att de kommunicerar 
mindre och därför inte får så stort utslag i mätningen, men det tyder på att de har något ge-
mensamt? Alecta kommunicerar överlag väldigt lite och är följaktligen svårt att säga något om 
överhuvudtaget.

Traditionella försäkringsbolag: är alla generellt mer opersonliga än personliga i alla kanaler. 
Trygg-Hansa sticker ut som mer personlig än opersonlig på Twitter. De har generellt sett ett 
omvärldsfokus, utom på Linkedin, där de alla har ett något mer företagsfokus. Innehållsmässigt 
är Folksam och Länsförsäkringar mest lika med fokus på tjänste-, och branschnyheter. If är i 
likhetsanalysen otydlig, men närmast kortbankerna i kundernas associationer. Placerad efter 
reell verksamhet landar de dock i försäkringskategorin.
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Kapitel 5. Analys & diskussion kring resultatet
Hur kommunicerar då de finansiella företagen? Vi ser en kluvenhet i företagens kommunikation: 
de signalerar på olika sätt att de vill ha dialog, samtidigt som de visar tydligt att de helst av allt vill 
prata om sig själva. Ur vissa perspektiv liknar företagens dialog varandra, ur andra perspektiv är 
företagens dialog olika. Orsakerna till dessa likheter och olikheter samexisterar och bidrar till att 
skapa en sammansatt bild av hur företagens kommunikation ser ut. 

Sammantaget ser vi en bild av ett område i förändring. Gamla synsätt och värderingar samsas med 
nyare och det ger upphov till en stundtals tudelad bild av företagens kommunikation ur ett dialo-
giskt perspektiv. Även detta kapitel är omfattande varför vi ger en kort rubriköverblick nedan:

5.1  De finansiella företagen – tråkiga gubbar på det digitala cocktailpartyt (Vi ser att företagen 
pratar om sig själva men att de visar att de vill ha dialog på olika sätt. Vi visar på olika approacher 
och diskuterar kring varför det kan vara så)

5.2 Hur de säger det och vad de säger – går det ihop?
5.3  Företagen liknar varandra (företagskategorierna har vissa likheter, vi visar vilka och diskuterar 

vad som kan ligga bakom detta)
5.4  Företagen är olika varandra (vissa företag särskiljer sig, vi diskuterar kring detta)
5.5  Mekanismer – möjliga samband mellan parametrar (I ett fåtal fall har vi kunnat se ett möjligt 

samband mellan företagens kommunikation på sociala medier och det bemötande de fått. Vi väljer 
att diskutera kring möjliga orsakssamband, trots att vi är medvetna om att vi inte kan utesluta att 
andra faktorer spelat in på ett avgörande sätt).

5.6  Företag som förtjänar ett omnämnande (några av företagen har en profil på sin kommunikation 
som är tydlig och i någon mån anmärkningsvärd).

5.1 DE FINANSIELLA FÖRETAGEN 
– TRÅKIGA GUBBAR PÅ DET DIGITALA COCKTAILPARTYT
Den tydliga dominans som innehållet ”Information om företaget/företagets tjänster” har i inläg-
gen tolkar vi som att företagen pratar om sig själva i väldigt hög grad. Det är inte alla företag 
som har det som det mest dominerande innehållet, men alla företagen har det som ett av de 
vanligaste innehållen i sina inlägg.

Samtidigt är det många företag som använder sig av olika strategier för att uppmuntra dialog 
med sina läsare. De kan till exempel använda ett personligt tilltal, uppmuntra till interaktion i 
hög grad, bjuda in läsarna till samskapande, eller använda bild, film och länkar för att skapa en 
bild av sig själva som dialogvilliga. Att både vilja prata om sig själv och söka dialog innebär en 
inneboende motsättning: om du vill prata med någon, så gör du klokt i att inte bara prata om 
dig själv, men just så verkar företagen göra. I och med det signalerar företagen att det viktigaste 
för företagen är företagen själva, inte dialogen och inte deras dialogpartner.

Ur våra resultat träder bilden av en tråkig partyfigur fram: ”Jag vill ha dialog, men bara så länge 
vi pratar om mig.”

5.1.1 Företagen pratar om sig själva
Det faktum att företagen vill prata om sig själva tolkar vi som att det finns en bakomliggande 
önskan om att göra det. Detta stämmer väl överens med siffrorna från SCB, där företagen 
själva svarar på frågan ”Vad är ändamålet med användning av sociala medier i ditt företag?” 
och det enskilt vanligaste svarsalternativet var ”Utveckla företagets bild utåt eller marknads-
föra företagets produkter” med 50 procent av de tillfrågade företagen (SCB, 2013). Detta 
tolkar vi som en megafonisk strategi, eller nivå 1 i Cornelissens modell i figur 4, Asymmetrisk 
envägskommunikation.

Den best practice som vi har identifierat är tydlig och säger bland annat: sök en genuin dialog, 
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lämna megafonen hemma och se till att ha ett innehåll som är relevant för läsaren. Våra resultat 
visar att företagen bara delvis lyder de råd som man kan få om man vänder sig till best practice-
litteraturer; det är flera företag som har ett påtagligt opersonligt tilltal, andra företag försöker 
inte uppmuntra läsarna till interaktion i särskilt hög grad och hos vissa företag syns det tydliga 
brister i hur de tar tillvara tillfällena till dialog.

Företagen kanske pratar med sig själva
En möjlig tolkning av att företagen pratar om sig själva skulle kunna vara att de i hög grad 
vänder sig till sina anställda, en sorts autokommunikation. I så fall är det ett väldigt relevant 
innehåll för de anställda att prata om företaget och dess tjänster och produkter. Det är 
dessutom relevant för de anställda att se att det egna företaget visar närvaro och aktivitet på 
de sociala medierna, och då är närvaron och aktiviteten viktigare än det faktiska innehållet. 
Autokommunikation skulle kunna förklara en del av den höga andel inlägg som talar om 
företagen själva. Men att företagen skulle använda de sociala medierna enbart för autokommu-
nikation är osannolikt, i synnerhet för företag som har ett stort antal följare som de kan nå med 
kanalerna.

5.1.2 Företagen visar på flera sätt att de vill ha dialog
Det finns många sätt att bjuda in till en dialog och vi har inte försökt värdera de olika sätten 
eller vikta dem mot varandra, utan bara sett dem som olika sätt att söka dialog. Den sam-
manlagda bilden av ett företags dialog är komplex, och kan bara delvis beskrivas och förklaras 
genom ett antal parametrar.

Företag söker dialog på olika sätt
Företagens sätt att hantera dialog kan dels kategoriseras med hjälp av Cornelissens modell i 
(figur 4–6) om olika kommunikationsstrategier, dels beskrivas ur olika perspektiv med hjälp 
av inläggens olika parametrar och attribut. Begreppet dialog är för omfattande för att låta sig 
beskrivas heltäckande med ett antal perspektiv, men vi kan försöka välja de parametrar och 
attribut som ger den mest relevanta bilden av företagens dialog:

Personligt tilltal, Uppmuntran till interaktion, Länkar inlägget till egen eller annans sida, Hur 
företaget svarar på kommentarer, Hur ofta företaget svarar på kommentarer

Med dessa parametrar ser vi tydligt att företagen helst pratar om sig själva, även om variationer 
finns. Dessutom ser vi att företagen överlag söker dialog, men att de gör det på olika sätt. Till 
exempel har de traditionella bankerna en tydligt personlig ton i sina inlägg, vilket kan anses 
underlätta och uppmuntra dialog. Det skulle kunna vara så att de traditionella bankerna vet 
med sig att de kan uppfattas som stora, stelbenta och byråkratiska. I så fall skulle det kunna 
vara ett enkelt grepp att försöka minska exempelvis det byråkratiska intrycket genom att ha ett 
genomgående personligt tilltal i kommunikationen på de sociala medier.

En del av företagen i vår undersökning har en tydlig profil i att de uppmuntrar läsarna till 
interaktivitet, som syftar till att uppmuntra läsarna till handling utöver en dialog på de sociala 
medierna. Detta har en tydlig karaktär av utbyte mellan två eller flera parter som skulle kunna 
innebära ett ömsesidigt engagemang som betonar handling före ord och även skulle kunna 
innebära ett starkare engagemang än bara ord. Ett exempel på ett företag som uppmuntrar till 
interaktivitet är Trygg-Hansa som uppmanar läsarna att rapportera var de hittar Trygg-Hansas 
livbojar på badplatser.

Vidare har några företag en hög andel bild och film i sina inlägg, vilket kan ses som ett försök 
att engagera läsaren med både ord, bild, rörlig bild och ljud, vilket skulle kunna sägas vara ett 
sätt att starkare uppmuntra till dialog. Tydliga exempel på det ger oss Avanza och Nordnet som 
har absolut högst andel bild och film i sina inlägg.
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Vi kan inte med säkerhet säga vilken av de här exemplen på hur man kan uppmuntra dialog 
är bäst. Det beror sannolikt på en mängd faktorer, men vi kan säga att företagen på olika sätt 
söker dialog.

Låter företagen andra komma till tals?
En aspekt av dialog är öppenhet. En part i en dialog som ofta bjuder in en tredje person i 
dialogen kan ses som öppnare än en part som pratar själv och allra helst om sig själv. Företagen 
länkar ofta från sina inlägg till andra sidor. Länken kan leda till en egen sida eller någon annans 
sida och sidans innehåll kan vara från företaget självt eller från någon utanför företaget. 

Om sig själv

Pratar själv

Låter andra 
prata

NARCISSISTEN SHARING

EGOCENTRIKERN BESSERWISSERN

Om annat än sig själv

Figur 36. Röst och fokus i länkar

Vi har valt mindre smickrande namn på fälten för att göra dem lättare att minnas, inte för att vi 
faktiskt anser att det är en pricksäker beskrivning av företagets profil i det här avseendet. 

Egocentrikern: Företaget länkar till sina egna sidor och talar där om företaget. Ett maximum av 
kontroll av såväl innehåll som röst. Företaget visar att det enda intressanta är företaget självt och 
dess produkter och tjänster.

Besserwissern: Företaget länkar till sina egna sidor och talar där om andra saker än företaget 
självt. Företaget vet bäst och erbjuder generöst sitt kunnande till läsarna, och ser till att behålla 
kontrollen över avsändarrollen. 

Narcissisten: Företaget länkar till andras sidor, men bara till sidor som talar om företaget. I de 
allra flesta fall rör det sig om externa sidor som berömmer företaget eller gör förmånliga analy-
ser av företaget. Företaget törstar efter beröm och uppmärksamhet utifrån.

Sharing: Företaget länkar till andras sidor som talar om annat än om företaget. Detta är ofta 
innehåll som berör företagets värdekedja, men ibland på visst håll. I bästa fall ger en sådan profil 
intrycket av att företaget är kunnigt i sin bransch och delar med sig av andra experters kun-
nande utan att för den skull bli hotade i sin egen roll som expert. Snarare tvärtom, det kan bidra 
till att stärka företagets roll som kunskapsförmedlare och inte bara som expert.
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Eftersom vi redan etablerat att företagen tenderar att i hög grad prata om sig själva, är det 
föga förvånande att de fortsätter att göra detta även när de länkar till sidor utanför de sociala 
medierna. Att fältet Narcissisten är tomt kan ha att göra med att det helt enkelt är alltför sällan 
som andra källor talar tillräckligt väl om företagen för att de ska vilja länka till en sådan källa. 
Kan det vara ett symptom på ett underliggande problem för branschen, eller är det kategorins 
allmänt låga anseende som spelar in här? 

Dessutom betyder det inte att det inte förekommer inlägg i företagens kommunikation som hör 
hemma i det fältet, utan att företagens sammanlagda kommunikation hamnar i något av de 
andra fälten.

Hur de svarar och hur ofta de svarar – så tar företagen hand om dialogen
I figur 32 Hur företagen utnyttjar möjligheten till dialog, kan vi se att flera av företagen som har 
många kommentarer per följare också har ett bättre sätt att bemöta kommentarerna och tende-
rar att göra det oftare. Som exempel på detta hittar vi SEB, Swedbank, ICA-banken och Danske 
Bank, och flera av dem, men inte alla, utmärker sig för ett personligt tilltal. En möjlig mekanism 
skulle kunna vara att företag som ofta får många kommentarer också har lättare att se den möj-
liga dialogen som en viktig verksamhet. Vilket i sin tur leder dem till att prioritera att svara på 
kommentarerna. Därigenom kan de komma att uppfattas som en mer attraktiv dialogpartner, 
vilket i sin tur leder till fler kommentarer. 

Vi ser en god cirkel som gynnar företaget med en ökande synlighet genom att fler läser företa-
gets inlägg. En sådan god cirkel kan naturligtvis vara riktad åt andra hållet och hålla kvar ett 
företags kommunikation på en låg nivå vad gäller hur de svarar på kommentarer. En sådan me-
kanism är snarare en sorts beskrivning av dynamiken på sociala medier än en del av företagens 
profil.

5.2 VAD DE SÄGER OCH HUR DE SÄGER DET – GÅR DET IHOP?
Vi ser en bild växa fram av att företagen signalerar att de vill ha dialog samtidigt som de mest 
vill prata om sig själva. Detta innebär något av en krock om vi ser på deras kommunikation ur 
ett dialogiskt perspektiv.

Att uttrycka en önskan om dialog måste ses som en önskan om en dialog av tvåvägs, sym-
metrisk karaktär enligt Cornelissens modell (figur 6). Om de dessutom svarar väl och ofta på 
kommentarerna framstår deras önskan som genuin. Men samtidigt visar företagen att de mest 
vill prata om sig själva, vilket är ett sätt att visa att de inte bryr sig om vem de pratar med utan 
tänker prata om sig själva oavsett vem som är deras samtalspartner. Detta gör att deras dialog 
kan uppfattas som mindre ärlig och äkta.

Om företagen anser att den största anledningen för närvaro och aktivitet på sociala medier är 
att agera megafon, så kan de ha valt att hantera dem som om de vore nya varianter av tidigare, 
traditionella kanaler, som exempelvis gatureklam, direktreklam och andra kanaler som erbjuder 
envägskommunikation. Följden skulle kunna vara att företagen slentrianmässigt tar logik och 
synsätt som passar äldre kanaler och applicerar på sociala medier utan att först ta reda på om de 
egentligen skulle behöva använda nya metoder.

En annan anledning till företagens synsätt vore att ta fasta på den samhällsförändring som 
tydligast visas av övergången från den neo-klassiska modellen till den nya intressentmodellen. 
Om vi skulle anlägga ett utifrån- och in perspektiv på förändringen så skulle samhället vara den 
omgivning där förändringen kommit längst. Företaget skulle då påverkas av sina kontakter med 
omvärlden, vilket gör att den del av företaget som påverkas först och snabbast förändras skulle 
vara den del av företaget som har tätast och intensivast kontakt med omvärlden medan den del 
av företaget som utgör den inre delen av företaget i så fall skulle vara den del av företaget som 
påverkas sist och förändras långsammast. 
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Om vi gör dessa antaganden, så skulle det inte vara förvånande att det i vissa delar av företaget 
finns kvar äldre synsätt på kanaler och kommunikation, medan det i andra delar av företaget är 
nyare synsätt som dominerar.

Till exempel kan olikheterna i synsätt komma sig av att företaget befinner sig i en förändrings-
process som har nått halvvägs: den del som påverkas senare av förändringar i omvärlden (några 
exempel skulle kunna vara: management, ledning, seniora medarbetare) lever kvar i den gamla 
intressentmodellen (figur 2), medan den del som påverkas tidigare och snabbare av förändringar 
i omvärlden (några exempel skulle kunna vara: kundtjänst, yngre medarbetare, nyanställda) har 
tagit den nya intressentmodellen (figur 3) till sig. 

Somliga företag befinner sig långt framme och där ser vi mindre diskrepans mellan vad de säger 
och hur de säger det. Andra företag är bara i början av sin förändring och även där är skillnaden 
liten mellan vad de säger och hur de säger det, men i det senare fallet är både vad och hur mer 
samstämmigt med en dialog på nivå 1 i Cornelissens modell i figur 4, Informationsstrategi.

5.3 FÖRETAGEN LIKNAR VARANDRA
När vi använder märkeslikhetsmodellen (figur 10) för att gruppera företagen i olika diagram 
utifrån kategori, ser vi tydligt att flera företag i samma kategori ligger nära varandra och delar 
flera drag i sin kommunikation. Anledningarna kan vara flera och vi belyser några av dem. 

5.3.1 Hur liknar de varandra?
Som vi tidigare varit inne på talar företagen gärna om sig själva och två av de resultat som 
tydligast visar det är fyrfältarna i figur 34, Närhet i tilltal och närhet i innehåll samt i figur 35, 
Närhet i tilltal och närhet i handling.

De traditionella bankerna och även internetbankerna ligger väl samlade, men de båda katego-
rierna ligger i nära nog diametralt motsatta hörn relativt varandra. Även andra kategorier ligger 
mestadels väl samlade, men vi väljer att titta på kategorierna traditionella banker och internet-
banker för tydlighetens skull.

Den dominerande innehållstypen för alla kategorier utom en är ”information om det egna före-
taget och de egna tjänsterna”. Endast internetbankerna sticker ut genom att de i större utsträck-
ning utbildar sina kunder i sina egna tjänster. Det är visserligen också information om företaget, 
med den skillnaden att det innebär ett mervärde – att kunden lär sig något om tjänsterna och 
inte bara får ytlig information om dem.

5.3.2 Vad kan ligga bakom att kategorierna liknar varandra?
Våra försök till att visa på orsaker till likhet mellan företagen är av nödvändighet spekulationer i 
förhållanden som vi inte kan veta mycket om. Trots det vågar vi oss på att peka ut några möjliga 
orsaker.

Benchmarking mellan företag i samma kategori
När ett företag försöker förbättra sin kommunikation är ett vanligt grepp att se hur konkurren-
terna gör. Och då väljer man gärna de konkurrenter som närmast liknar det egna företaget för 
att jämförelsen ska bli så relevant som möjligt. Då är det väldigt nära till hands att det uppstår 
en kategorispecifik norm för hur företag i en viss kategori kommunicerar.

Gemensam etablerad kultur bland medarbetare över företagsgränserna
Ett företag som rekryterar nya medarbetare till kommunikationstjänster kommer sannolikt att 
betrakta erfarenheter från samma kategori som värdefulla, vilket gör att företagen i samma 
kategori kommer att korsbefrukta varandra genom utbyte av medarbetare. På så vis kommer 
synsätt och värderingar som gäller i ett företag att spridas till de andra i samma kategori.
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Företagen svarar på en förväntan bland kunderna
De två tidigare förklaringarna har ett tydligt inifrån och ut-perspektiv. Om vi istället ser före-
tagets kommunikation som resultatet av det utbyte som sker mellan företaget och kunderna, så 
kan det mycket väl vara så att alla företag i en och samma kategori möter samma förväntningar 
av sina kunder. Och när företagen försöker anpassa sig till likadana krav, så är det inte förvå-
nande om deras kommunikation blir likartad.

Märkeslikhetsmodellens kategorier kommer från kunderna
Företagen är i märkeslikhetsmodellen indelade efter hur de uppfattas av sina kunder utifrån as-
sociationer och märkespersonlighet. Märkeslikhetsmodellen säger oss alltså att företag som står 
nära varandra i träddiagrammet uppfattas som lika varandra i kundernas ögon. Om kundernas 
uppfattning är likartad inom en kategori finns det anledning att anta att kunderna bemöter 
företagen inom en kategori på ett likartat sätt. Och då är det inte orimligt att anta att företagens 
kommunikation blir likartad i den utsträckning som den påverkas av det bemötande företagen 
får.

Märkeslikhetsmodellen säger oss hur kunderna uppfattar företagen. Våra resultat indikerar att 
företagens kommunikation kan vara till del påverkade av hur företagen bemöts av kunderna. 
Här skulle vi i så fall se ett exempel på hur kundernas förväntningar och beteenden styr hur 
företagen kommunicerar. Ett indirekt medförfattarskap, helt i linje med Bengtsson och Östbergs 
(2011) tankar om medförfattarskap till ett företags varumärke.

5.4 FÖRETAGEN ÄR OLIKA VARANDRA
Även om företagen inom kategorier liknar varandra, så syns det också tydligt att vissa företag 
inte liknar sina kategorier och framför allt syns det tydligt att kategorierna skiljer sig åt. Kort 
sagt, det finns många olika sätt för företagen att kommunicera och inga företag är helt lika 
varandra. 

5.4.1 Vad får dem att skilja sig från varandra?
Olikheterna kan komma sig av synliga förhållanden, som exempelvis företagens kanalstrategi, 
det vill säga företagens val att ha närvaro respektive vara aktiva på en kanal. Företagen kan 
också välja att ha samma innehåll på varje kanal, eller att ha olika innehåll på varje kanal.

Andra olikheter kommer sig av förhållanden och val som ligger bortom våra observationer, men 
som ändå kan vara möjliga att föra en diskussion kring.

Företagens kanalstrategi kan skilja eller förena dem
Företagen har närvaro i flera kanaler, men i vissa fall har de inte aktivitet värd namnet i alla 
kanalerna. I somliga fall har företaget antagligen registrerat ett konto, men bara för att hindra 
att någon annan gör det och skadar varumärket. I andra fall kan det röra sig om en medveten 
strategi: ”Vi har närvaro i alla kanaler, men aktivitet bara i en. De övriga kanalerna får hänvisa 
till den aktiva kanalen.”

En del företag säger i stort sett samma saker i alla kanalerna, andra företag låter kanalerna ha 
olika innehåll och funktion. Detta kan också vara ett resultat av ett medvetet strategival från 
företagets sida.

Exempel på företag som har närvaro i alla tre kanaler och olika innehåll är Nordea, Danske 
Bank och Folksam.

Exempel på företag som har närvaro i alla tre kanaler med liknande innehåll är Avanza och 
Skandiabanken.
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Exempel på företag som har närvaro och aktivitet i en eller två kanaler är Handelsbanken och 
Ikanobanken.

Företagen gör mer eller mindre aktiva beslut att finnas på olika kanaler och att vara mer eller 
mindre aktiva på dem. Skillnader och likheter i denna så kallade kanalstrategi påverkar natur-
ligtvis om de uppfattas som lika eller olika jämfört med andra företag. På ett övergripande plan 
kan man även säga att kanalstrategin är en av de fundamentala faktorerna för hur företagens 
synlighet, särskiljning och konsekvens ser ut.

Tydlig tanke hos en strateg
Ett företags kommunikation på sociala medier kan vara resultatet av en medveten policy som 
ägs av en avdelning eller en strateg som planerat. Visserligen skulle detta lika gärna kunna 
vara ett argument för likhet om alla kommunikationsstrateger vore stöpta i samma form, men 
om vi istället låter oss anta alla små faktorer på individnivå som kan skilja sig är många, så 
blir det rimligare att anta att ett företags kommunikation kommer att präglas av den eller de 
individerna.

Företagen lyssnar på heterogena förväntningar från kunderna
Två företag som bemöts olika och som lyssnar till sina kunders synpunkter formar också 
sina respektive kommunikationer olika. I synnerhet om det är två företag som tillhör skilda 
kategorier.

5.5 MEKANISMER – MÖJLIGA SAMBAND MELLAN PARAMETRAR
I ett fåtal fall har vi kunnat se ett möjligt samband mellan företagens kommunikation på sociala 
medier och det bemötande de fått. Vi väljer att diskutera kring möjliga orsakssamband, trots att 
vi är medvetna om att vi inte kan utesluta att andra faktorer spelat in på ett avgörande sätt.

5.5.1 CSR driver delningar
Ett resultat framträder när vi tittar närmare på vilka företag som har mest delningar per följare. 
I fallande ordning: KPA, Skandia, Avanza och Folksam. Med undantag för Avanza, så har dessa 
företag absolut mest CSR i sina inlägg. Just CSR skulle alltså  kunna vara ett innehåll som i 
första hand genererar delningar.

Det är två huvudfaktorer vi behöver resonera kring: betydelsen av CSR och betydelsen av att 
dela.

CSR är väldigt ofta förknippat med ”att göra gott” och kan därför på många sätt vara attraktivt 
för företag att bli förknippade med. Samma sak gäller för individer som gärna vill bli förknip-
pade med att ”göra det rätta”.

En delning på exempelvis Facebook är ett uttryck för att ”stå för det som inlägget står för”. I och 
med att användaren delar detta goda inlägg, så får användaren två fördelar: dels gör användaren 
något gott som hjälper till att sprida det goda budskapet, dels får användaren tillfälle att sola sig 
i glansen av andras goda gärningar. Företaget gynnas samtidigt av att de förknippas starkare 
med sina goda gärningar och ju fler som delar inläggen, desto fler ser inlägget, och desto mer 
ökar företagets synlighet. 

Med ett så pass förenklat resonemang kan vi i alla fall koppla CSR till handlingen att dela. Men 
vi måste låta det förbli en spekulation om det kan vara så att CSR är den viktigaste delningsdri-
vande faktorn.

Om vi sedan antar att en hög andel CSR i ett företags innehåll på inläggen genererar fler del-
ningar, vad är det då som Avanza har gjort som ger dem en plats bland de företag som har flest 
delningar per följare?
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Avanza har, tillsammans med Nordnet, en hög grad av Bild och Film i sina länkar, vilket skulle 
kunna förklara en ökad benägenhet hos läsarna att dela Avanzas inlägg. Avanza har dessutom 
en tydlig profil i sin sociala strategi: att ta hjälp av målgruppen. Avanza är ett av få företag som 
ligger i fältet ”Besserwissern”, vilket inte självklart borde kunna leda till delningar, men det 
faktum att de länkar till annan information än det egna företaget skulle kanske räcka för att 
åtminstone inte dämpa läsarnas delningslust. En sådan kombination av faktorer skulle kunna 
bidra till en förklaring till varför Avanza har många delningar per följare, utan att ha en hög 
andel CSR, som vi nu antar är delningsdrivande.

Vi har ingen möjlighet att slå fast i hur hög grad, om alls, varje enskild faktor spelar in i Avanzas 
fall, men vi kan säga att Avanza har en hög andel delningar och de har också höga värden på de 
uppräknade faktorerna.

För att ytterligare understryka det komplicerade i förhållandena vill vi betona att vi inte kan 
se någon indikation på förhållande mellan antalet kommentarer och antalet likes med antalet 
delningar. 

5.5.2 Många kommentarer driver att svara ofta och svara väl
Att en läsare kommenterar har vi valt att se som ett kvitto på att företaget och det aktuella in-
lägget tillräckligt starkt signalerat önskan om dialog för att läsaren, när hen har något att säga, 
ska välja att skriva en kommentar. Företaget, genom sitt inlägg och genom helheten av sitt dia-
logiska anslag, har bjudit upp till dialog, läsaren svarar ”ja” i och med att hen skriver ett inlägg 
och sedan är det upp till företaget att vårda dialogen genom att svara, sakligt, engagerat, snabbt 
och uppmuntra till vidare dialog. I figur 32 Hur företagen utnyttjar möjligheten till dialog, kan 
vi se en liten tendens att företag med många kommentarer per följare verkar prioritera att svara 
på kommentarerna, och gör det på ett sakligt och trevligt sätt. Företag som har lägre aktivitet 
från följarna har alltså en tendens att svara i lägre utsträckning.

Vi skulle kunna beskriva det som att den höga synlighet som det innebär att få många kommen-
tarer kan, genom att förvaltas väl, ytterligare öka synligheten.

5.6 FÖRETAG SOM FÖRTJÄNAR OMNÄMNANDE
Några av företagen har en profil på sin kommunikation som är tydlig och i någon mån 
anmärkningsvärd. 

Nordea
Är troligtvis det mest synliga av företagen eftersom de har både överlägset flest följare totalt sett 
och hög (för att vara ett finansiellt företag) egen inläggsfrekvens i alla tre kanaler. De får många 
kommentarer på sina inlägg och är mycket bra på att svara på dem, både negativa och positiva. 
Om det inte är läge att skriva en kommentar, så har de svarat med att Gilla. De känns äkta 
och ärliga i sin kommunikation med en utmärkande trevlig kundtjänst på Facebook och deras 
tydliga linje med employer branding på bland annat LinkedIn där de låter anställda berätta hur 
det är att arbeta på företaget. De är dessutom den enda av de traditionella bankerna som i någon 
grad direkt uppmuntrar till interaktion.

Avanza 
Deras inlägg präglas av en hög andel av bild och film, tillsammans med Nordnet, en annan 
internetbank. Avanza tar också väldigt tydligt hjälp av målgruppen i många av deras inlägg. 
De är också tydligt mycket mer inriktade på att prata om omvärlden än att prata om sig själv 
än vad andra företag är. Sammantaget gör Avanza ett annat intryck än flera av de traditionella 
bankerna.

För ett företag som Avanza kan det mycket väl ha att göra med deras bakgrund; de har alltid 
varit internetbaserade och har därför alltid haft synen på sig själva som ett företag som måste 
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kommunicera via internet och sociala medier. Jämfört med en traditionell bank har de inte ned-
ärvda tankesätt och kan därför snabbare ta till sig nya kanaler.

Dessutom kan det ha att göra med deras kunder. Om Avanza har en högre andel kunder som är 
daytraders än exempelvis Nordea, så är det ganska naturligt att Avanzas kommunikation i högre 
grad kan räkna med att kunderna sitter vid datorn både oftare längre och mer fokuserat än 
andra företags kunder. Det styr i hög grad de kundförväntningar Avanza har att rätta sig efter.

Trygg-Hansa
De traditionella försäkringsbolagen har i sina inlägg en särskild stil. De talar ofta om ämnen 
som är lätta att relatera till, exempelvis semester, fritid, resor till och från jobbet, brandskydd 
och liknande. Det krävs inte mycket av läsaren för att inse att det är ämnen som kopplar till 
försäkringsbolagens värdekedja, men de slipper ifrån att behöva prata om sina tjänster som den 
”tråkiga partygubben”. De har även många bilder på djur, främst katter, hundar och hästar, så 
kallade crowd pleasers. I kategorin traditionella försäkringsbolag syns Trygg-Hansa extra tydligt 
som i hög grad försöker aktivera läsarna för att uppnå interaktivitet och dialog.
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Kapitel 6. Summering och en blick framåt
6.1 SÅ HÄR KAN EN SAMHÄLLSFÖRÄNDRING SE UT
Resultaten i vår studie anser vi vara tydliga exempel på ett samhälle mitt i en förändringspro-
cess; minst två synsätt samexisterar och kommer till uttryck i samma företeelse. Intrycket är 
tudelat, och främst är det för att de två synsätten inte är helt kompatibla, men av nödvändighet 
måste de båda två rymmas i och parallellt komma till uttryck i företagens kommunikation.

I takt med att synsätten anammas av fler respektive färre personer, kommer också det tudelade 
uttrycket att ändras ända tills den dag då vi kan börja tala om ett fullbordat paradigmskifte.

Som illustrationer till denna tolkning anser vi dels att skiftet från den neo-klassiska till den nya 
intressentmodellen, dels dialogens gradvisa framväxande ur kommunikationsdimensionerna. 
Först ingår dialogen som en implicit del av de fem kommunikationsdimensionerna, därefter 
lyfter man ut dialogen och jämställer den med de övriga fem kommunikationsdimensionerna 
och slutligen blir det tydligt att det för sociala medier är dialogen som är den huvudsakligen 
kommunikationsdimensionen med de övriga fem som stödjande, specificerande dimensioner.

6.2 BIDRAG OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING
Under vårt arbete med kommunikationsdimensionerna blev det tydligt att vi behövde vikta om 
modellen med kommunikationsdimensioner. Det ser vi som en naturlig fortsättning som främst 
är kopplat till de förändrade villkoren för kommunikation i dagens samhälle där dialogen vuxit 
förbi de andra kommunikationsdimensionerna. Dialogen står nu i centrum, och svårigheten 
kommer att vara att fånga och beskriva dialogens karaktär på ett relevant sätt.

Vår modell är ett första försök att ge forskare ett grundverktyg för att karaktärisera dialogen. 
Den fungerade väl för oss, och den kommer snart att behöva utvecklas av framtida forskning. 
Den kan komma att tjäna andra forskare väl genom att utgöra en grund för beskrivning av 
dialogen.

Andra sätt att gå vidare skulle kunna vara att identifiera en tydlig aspekt av företagens dialog 
och därefter genomföra deltagande observationer. En forskare skulle exempelvis kunna skriva en 
kommentar på företagens Facebooksida och sedan studerar man när och hur företagen svarar 
och om andra användare ansluter till dialogen.

En uppenbar fördjupning vore också att inkludera intervjuer med företagen om deras avsikter 
och planer bakom sin kommunikation på sociala medier. 

Det skulle också vara spännande att undersöka vidare om CSR är delningsdrivande, och om så 
är fallet studera varför det är så? Våra resultat tyder på att det är så, men det krävs mer ingående 
studier för att kunna uttala sig säkert.

Samtidigt är det intressant att forska kring det centrala begreppet gilla. Begreppet är centralt för 
social medier, men vi har inte kunnat se några faktorer som skulle kunna ha ett samband. Kan 
ett gilla ha olika innebörd?  Kan det vara så att en marknadsföringsbudget påverkar antalet likes 
eller är kunderna kunder för att de vill gilla banken?
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Bilaga 1. Beskrivning av insamlingsformulär
Vi har i vår datainsamling tittat på ett antal olika parametrar per inlägg. Vi har gjort en 
kategorisering per inlägg enligt nedan. Förtydligande finns där betydelsen inte är uppenbar. 
Insamlingsformulär med förklaringar finns nedan:

Insamlingsformulärets parametrar innehållsmässigt:
1. Val av företag: IF, ICA-Banken, IKANO bank, Trygg-Hansa, Folksam, Länsförsäkringar, 
KPA, AMF Pension, Alecta, SBAB bank, Nordnet, Avanza, Skandia, Danske Bank, Swedbank, 
Nordea, Handelsbanken (SHB) och SEB. 

2. Kanal: Facebook, Linkedin In eller Twitter

3. När inlägget är upplagt: Datum från 20 juni och max sex månader bakåt i tiden

4. Inläggets text: Kopiera in företagets inläggstext

5. Språk: svenska eller engelska

6. Inläggets karaktär 1 (flervalsfråga):

Uppmaning, fråga, påstående, berättande, humoristiskt, neutral, övrigt

(Bedömningen följde i stort sett en grammatisk bestämning, men kunde i starkt markerade fall 
följa det avsedda moduset snarare än det grammatiska. Exempel: Har du varit inne på vårt nya 
e-kontor? skulle kunna tolkas som en uppmaning att besöka e-kontoret, snarare än en fråga.) 
Bedömningen av berättande och humoristiskt gjorde vi om vi ansåg att skribenten försökt vara 
berättande eller humoristisk. 

7. Inläggets karaktär 2 (flervalsfråga):

Uppmuntrar till interaktivitet – inlägget uppmuntrar användaren att göra något. 

(”något” måste vara mer än bara ett klick på en länk i inlägget)

Företagsbeskrivande fokus – inlägget handlar om företaget

Omvärldsinformation – inlägget handlar om annat än företaget

(Vi tolkade interaktivitet i vid bemärkelse. Om inlägget uppmanar läsarna att gå ut och plocka 
skräp på gatan, så var det en uppmuntran till interaktivitet, i synnerhet som de flesta sådana 
inlägg uppmuntrade till interaktivitet där företaget hade någon slags anknytning.)

8. Språklig karaktär:

Skrivspråklig, talspråklig, anglifiering (engelska ord och uttryck), sms-språklig, neutral, övrigt

(Vi var beredda på att flera av inläggen skulle uppvisa starka stildrag.)

9. Personligt eller opersonligt språk (du, vi, oss resp. man eller inga pronomen alls): Ja eller nej

(Här valde vi att inte tillåta en neutral gråzon, utan se det personliga/opersonliga språkbruket 
som binärt, antingen var det personligt elle opersonligt.)

10. Handlar inlägget om företagets egna tjänster och produkter?
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Ja eller nej

11. Kategorisering av innehållet (vad skriver de om):

• Information om företaget/företagets tjänster
• Rekrytering
• Rådgivning
• Kundutbildning - egna tjänster/produkter
• Kundutbildning - generellt branschen
• Kundservice/kundtjänst
• Event
• Tjänstetips
•  ”Tårttips” (tips som inte har med branschen att göra, ex om hur man bäst vispar grädden till 

midsommartårtan)
• Teknikstrul
• Poll bland följarna (gör de en undersökning bland sina följare)
• Hälsning (av typen ”Glas midsommar önskar facebook-teamet”)
• CSR
• Analys
• Rapport
• Branschnyhet
• Tjänstenyhet
• Övrigt (i denna kategori hamnade t ex tävlingar)

(Vi bedömde att vi skulle behöva en stor mängd innehållskategorier.)

12. Ev förtydligande av ovanstående: (för analysen om man ansåg att svaret inte var helt klock-
rent eller hade andra tankar kring kategorin)

13. Twitterspecifik fråga: Är inlägget en retweet eller ett nytt inlägg?

Originaltweet, retweet av personals inlägg eller retweet av annans inlägg

(Med vår förförståelse av kommunikationsnormer på Twitter och Facebook, så bedömde vi 
behovet av att kunna redovisa hur mycker företaget tweetar egna inlägg och retweetar andras 
inlägg.)

14. Länkar/hänvisar företaget till andra sidor? Ja eller nej

(En länk som hänvisar till egna sidor har ett annat avsändarethos än en länk som hänvisar till 
någon annans sida.

15. Länkbeskrivning

Ping till andra, hashtag, Länk till egen sida -om företaget, Länk till egen sida - om annat än 
företaget, Länk till extern sida - om företaget, Länk till extern sida - om annat än företaget, 
Övrigt

(När ett inlägg innehåller en länk har vi tittat på om länken är till företagets egen sida eller om 
länken leder till en extern webbsida. Dessutom har vi tittat på om innehållet på målsidan hand-
lar om företaget självt, eller om det handlar om något annat.)

16. Ev förtydligande till länkbeskrivningen (ex. vad handlar länken om):

17. Bild? Ja, nej

Bilaga 1
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(Inkluderar inlägget en bild?)

18. Bildbeskrivning (ex porträtt, logga, skärmdump):

19. Film/YouTube? ja/nej

(Inkluderar inlägget en film eller en länk till en film eller till YouTube.)

20. Filmbeskrivning (ex beskrivning av filmen):

21. Avsändare (den som ev undertecknat inlägget)

företaget, person, ingen, övrigt

22. Antal delningar/retweets: xx siffra

23. Anledning till delning/retweet. Samlad bedömning

(ex humor, stöd, cynism, tips, egen anställd som delar):

24. Antal kommentarer på inlägget xx siffra

25. Antal positiva kommentarer: xx siffra

26. Antal negativa kommentarer: xx siffra

27. Hur svarar företaget på kommentarerna överlag?

Med signatur, utan signatur, sakligt, oengagerat, engagerat

(Om inlägget får kommentarer från läsarna, så kan företaget svara på kommentarerna på 
ett mer eller mindre bra sätt. Vi har beskrivit hur företaget svarar med hjälp av ett eller flera 
nyckelord.).

28. I vilken utsträckning svarar företaget på kommentarerna/frågorna?

Skala 1-5 inte alls till alltid =1 och 5 alltid: xx siffra

Om inlägget får kommentarer från läsarna, så kan företaget svara på kommentarerna mer eller 
mindre ofta. Det i sin tur säger en hel del om hur mycket företaget verkligen vill ha dialog. Vi 
har bedömt svarsfrekvensen på en skala 1-5.)

29. Plats för att klistra in exempel på dialog (klistra in exempel dialoger):

30. Sammanfattad uppfattning om dialogen/kommentarerna:

31. Dominerande kommunikationsdimension:

Dialog, ärlig/äkta, transparens i första hand. Synlighet, särskiljning, konsekvens om vi ser en 
tendens till detta och vill signalera detta inför analysen. Samt alternativet Inget kan identifieras

(Vi bedömde inläggen och tilldelade en eller flera av dimensionerna.)

32. Perception

Lagen om avslut, Lagen om närhet, nyhetsvärde (nytt, originellt annorlunda, oväntat), intensitet 
(färg, volym, storlek, rörelse), komplexitet (kräver kognitiv bearbetning), Emotionellt intressant, 

Bilaga 1



4

Konkret (specifikt, lätt att föreställa sig, bilder mer konkret än ord), Nära konsumenten (pro-
ximinty, nära i tiden, i närheten), Crowd pleasers (djur, barn, natur, musik, vackra människor), 
samt Inget av ovanstående

(Den sorts impuls som ska få läsaren att läsa inlägget är del av beskrivningen av den möjliga 
dialogen. Vi bedömde inläggen och tilldelade en eller flera av kategorierna.)

33. Social strategi

Göra det oväntade, ta tillfället i akt och anknyta till det dagsaktuella – opportunity manage-
ment, nyttja kanalens funktioner eller kultur (ex #tbt), Ta målgruppen till hjälp – crowdsour-
cing/co-creation, samt Inget avovanstående

(Vi bedömde inläggen och tilldelade en eller flera av strategierna.)

34. Övriga synpunkter kring detta inlägg? 

Bilaga 1
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Bilaga 2. Djupintervju med Tony Apéria, Ekon. Dr
Reputation Institute (RI) är en konsultorganisation och ett forskningsinstitut grundat av de le-
dande professorerna Charles Fombrun och Cees van Riel. De har studerat corporate reputation/
anseende i ett drygt decennium. Ekon. Dr Tony Apéria från Nordic Brand Academy var svensk 
representant för Reputation Institute åren 2003–2013.

Nordic Brand academy (NBA) har de senast tio åren gjort undersökningar kring anseende. Den 
årliga studien Anseendebarometern undersöker hur företag upplevs av den svenska allmänheten 
och vad som driver företagens anseende bland allmänheten.

Anseendebarometern i Sverige undersökte 2014 60 av de största och mest synliga företagen. 
Undersökningen genomfördes med drygt 5 000 webbintervjuer bland privatpersoner. 

Ekon. Dr Tony Apéria har arbetat inom marknadsföring och brand management med fokus på 
varumärken och varumärkesbyggande i mer än 20 år. Tony Apéria som fortfarande är partner 
i Nordic Brand Academy arbetar idag på Stockholm Business School på Stockholms universitet 
och har skrivit böcker om Brand Management.

KORT SUMMERING AV INTERVJUN
Reputation Institute (RI) har under det senaste decenniet gjort internationella studier kring 
anseende. Som RI:s representant i Sverige har Nordic Brand Academy agerat på den svenska 
marknaden under åren 2003–2013. 

Det är fullt möjligt att ha ett svagt anseende men vara framgångsrik kommersiellt samtidigt som 
det är möjligt att ha ett svagt anseende trots det har ett starkt varumärke. I den bästa av världar 
har företagen både starkt anseende och starkt varumärke. 

Det är en fördel om företaget har en stark position samtidigt som det tar ett samhällsansvar, bra 
finansiellt ägarstyrning och en bra arbetsmiljö. Tony Apéria förklarar att Van Riel anser att posi-
tionen är baserad på företagets förmåga att agera och leverera i sin kärnverksamhet. Och denna 
förmåga måste vara över en grundnivå, vilket gör det möjligt för företaget att addera värde till 
företaget genom CSR.  

Anseende
Anseende är en summa av olika intressenters attityder och associationer: anställdas, kunders, 
leverantörers, politikers med flera. Ansvaret för anseende ägs av alla i företaget och inte enskilda 
avdelningar. Anseende påverkar stödjande beteenden i form av att köpa, rekommendera, lita på, 
tala väl om, investera, rekommendera investering och viljan att arbeta för företaget.
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Figur 1: Anseendet påverkar stödjande beteenden (Reputation Institute)
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NBA kartlägger årligen svenska företags anseende och presenterar resultaten i 
Anseendebarometern. De företag som toppar listan finns kvar år efter år med några marginella 
skillnader. Samma sak gäller företagen i botten på listan. Det är svårt att ändra anseende på ett 
bottenföretag. Tony Apéria förklarar att årets undersökning av Anseendebarometern visar att 
banker och finansiella organisationer har ett förhållandevis lågt anseende jämfört med andra 
kategorier. Det har varit så generellt de senaste tio åren.

Kommunikationsdimensionerna
Professor Fombrun och professor van Riel som utvecklade de fem kommunikationsdimensio-
nerna har senare i RIs regi vidareutvecklat modellen till att omfatta en sjätte kommunikationsdi-
mension, nämligen dialog. Denna uppdaterade modell har inte publicerats, men har använts av 
RI sedan 2006.

30
40
50
60
70
80
90
Synlighet

Särskiljande

Konsekvent

Transparens

Ärlig/äkta

Dialog

Figur 2 och 3: ”The roots of fame”, den ursprungliga modellen av van Riel och Fombruns fem kommunikationsdimensioner (t v), 

samt den utvecklade analysmodellen från Reputation Institute som använts sedan 2006 (t h).

NBA har i samarbete med Reputation institute använt kommunikationsmodellen. Denna modell 
visar viktiga kommunikationsdimensioner som påverkar anseendet: innehåller synlighet, trans-
parens, särskiljning, konsekvens och ärlig/äkta. Modellen utvecklades 2006 då den komplettera-
des med dialog. NBA använde modellen åren 2006–2013.

Tony Apéria förklarar att enligt professorerna van Riel och Fombrun och NBA är det absolut 
viktigast att vara ärlig/äkta och att föra en dialog med sina intressenter.
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Figur 4 och 5: Anseendebarometern 2013 från topp 1 och botten 50 (Nordic Brand Academy)

Tio lärdomar från anseendestudier
Apéria beskriver att vi lever i en anseendeekonomi, ”reputation economy”, som bygger på att 
förtroende och beundran för företaget idag ofta betyder mer än de tjänster/produkter de levere-
rar när konsumenten ska välja vilket jobb de ska ha, eller vad de ska köpa, eftersom få företag 
särskiljer sig på produktnivå idag. Under årens gång har Nordic Brand Academy dragit lärdomar 
av sina anseendestudier. De har skapat en topplista med tio anseendebyggande faktorer. Utifrån 
den här topplistan av lärdomar kan företag få insikt och stärka sitt anseende på sikt.

1.  Samhällsansvaret ökar i betydelse. 
2.  Anseendet påverkar stödjande beteenden. 
3.  Lokala/nationella företag har bättre anseende än globala. 
4.  Kategorin påverkar anseendet. 
5.  Ursprungslandet påverkar köpintentionen. 
6.  Vinstorientering bygger inte anseendet. 
7.  Ärlighet varar längst. 
8.  Kommunicera det sociala ansvarstagandet. 
9.  Vi-orienterade varumärken har en fördel. 
10.  Rätt Brand Energizers driver anseendet. 

Figur 6: Tio lärdomar från anseendestudier

Samhällsansvaret ökar i betydelse
Allmänhetens förväntningar på vad som är företagets uppgift har förändrats. 2012 anser 50 
procent av allmänheten att företagen ska ta ett brett socialt ansvar utöver att skapa vinst för 
ägare och ta ansvar för anställda och kunder. (Detta kan jämföras med 20 procent 2004). Med 
andra ord är det viktigt att vara ”där ute” och agera, att vara en samhällsmedborgare. Denna 
undersökning görs på ca 1000 respondenter varje år.

Anseendet påverkar stödjande beteenden
Det är en process kring stödjande beteende som går från strategiska mål, aktiviteter, upplevelse 
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företagets anseende, stödjande beteende mot företaget och till affärsbeslut. Global forskning 
såväl som svenska resultat stödjer att det finns stark korrelation mellan företagens anseende och 
stödjande beteenden.

Lokala och Nationella företaget har bättre anseende än globala
I anseendebarometern visas tydligt att de lokala och nationella företagen har bättre anseende 
och kan prioriteras framför de globala.

Kategorin påverkar anseendet
Olika sektorer har olika förutsättningar att bygga ett starkt anseende. RI har gjort en global 
undersökning 2012 som visar att utbildning, konsumentprodukter, mat, dryck och dator rankas 
högt.

Education (7)

Consumer Products (54)

Food - Manufacturing (90)

Beverage (43)

Computer (35)

Retail - General (194)

Electrical & Electronics (33)

Retail - Food (89)

Automotive (49)

Industrial Products (64)

Pharmaceuticals (51)

Conglomerate (25)

Airlines & Aerospace (64)

Raw  Materials (51)

Construction & Engineering (65)

Information & Media (73)

Services (153)

Financial - Insurance (113)

Energy (136)

Transport & Logistics (68)

Financial - Bank (178)

Financial - Diversif ied (65)

Chemicals (19)

Telecommunications (114)

Utilities (110)

Tobacco (8)

74.42

73.16

70.50

70.01

69.71

69.07

68.82

68.82

68.05

67.63

66.99

66.31

65.37

63.71

63.59

63.11

63.01

61.60

60.40

60.32

59.78

59.76

59.69

58.97

58.12

43.04

Global Mean 
64.2 

Figur 7: Globala sektorresultat 2012. Olika sektorer har olika förutsättningar att bygga ett starkt anseende. (Reputation Institute)

I vårt grannland Norge skiljer det sig något. Skandiabanken i Norge har ett högt anseende och har legat i 
toppen under flera år. Det var den första internetbanken i Norge som skapade sin stil och gick sin egen väg.  
Olika sektorer har olika förutsättningar att bygga ett starkt anseende. Banker ligger på sjätte plats nedifrån 
och försäkringsbolag ligger på nionde plats nedifrån.

Ursprungslandet påverkar köpintentionen
Det finns ett tydligt samband mellan landets anseendeindex och köp av produkter från landet i 
fråga. Landets ursprung påverkar om landets anses ha ett gott anseende. Detta ger landet förde-
lar i form av stödjande beteenden.

Vinstorientering bygger inte anseendet
Företag som går med vinst behöver inte ha ett gott eller högt anseende. Det finns inga tydliga 
samband mellan dessa två faktorer.

Ärlighet varar längst
Den viktigaste dimensionen för ett starkt anseende i alla undersökta länder är Ärlig/äkta. För 
alla företag med starkt anseende var den dimensionen den mest utmärkande, följt av dialog. 

Kommunicera det social ansvarstagandet
Det kan vara fördelaktigt att kommunicera CSR genom exempelvis reklam eller pressreleaser för 
att öka anseendet.
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Vi-orienterade varumärken har en fördel
Enligt anseendestudierna är det bättre att välja att vara ett vi-orienterat företag, för det är lättare 
att gilla vi-orienterade företag. Studier visar att det finns vissa kännetecken för starkt respektive 
svagt anseende som är nära kopplat till på vilket sätt man kommunicerar med sina intressenter.   

Omtänksam Jordnära Hjälpsam 
Generös Lekfull Entusiastisk 

Hänsynslös Känslokall Ytlig 
Analytisk Dominant Systematisk 

Har kontroll 
Likgiltig Undergiven 

Överlägsen 
Glädje Harmonisk Gemenskap 

Ansvarsfull Trygg Värme 

Kortvarig relation 
Affärsmässig relation 

Icke-relation 

Nödvändigt ont 

Påtvingad relation Djup relation 

Hjälpsam relation 

Jämlik relation 
Långvarig relation 

Nära vän 

Trogen tjänare 

Byråkratiskt 
Opersonligt Bufflig 

Genomsnittligt 

Girigt 
Opålitligt 
Oseriöst 

Tråkigt Nyskapande 

Folkligt 
Seriöst 

Kompetent Pålitligt 

Framgångsrikt 
Tryggt 

Traditionellt 
Vänligt 

Företaget som ett djur 

Personlighet 

Image 

Känslor 

Relation 

10 sämsta företagen 10 bästa företagen  

Figur 8. Kännetecken för företag med starkt respektive svagt anseende som presenterades vid Reputation Institutes årskonferens 

2007 (presenteras även i Keller, Apéria, Georgson, 2012)

Rätt val av Brand Energizers driver anseendet
Forskning visar att en av de viktigaste drivkrafterna för att bygga ett starkt anseende är att 
bidra positivt till samhället. Genom att visa att företaget är delaktiga i positiva aktiviteter kan 
anseendet stärkas. Valet av symboler blir alltså mycket viktigt för att företaget ska bli förknippat 
med rätt aktiviteter.

Märkeslikhetsmodellen
Som en del av det arbete som NBA gjort på den svenska marknaden bör nämnas den likhetsana-
lys där kunder till svenska finansiella företag tillfrågades om deras associationer till företagen 
och om företagens personlighet.

Detta material tolkades sedan och redovisades som ett träddiagram (ett dendrogram) av 
företagens upplevda personligheter samt ett träddiagram som knyter an till företagens likhet i 
kundernas ögon.

Totalt utfördes 2 000 intervjuer bland kunder till ett antal svenska finansiella företag, i åldern 
20-65 år, under augusti månad 2013. Företagen har sedan i Nordic Brand Academys analys 
delats in i sex grupper efter hur lika kunderna uppfattar deras personlighet och associationerna 
till dem: Traditionella banker, Internetbanker, Kortbanker, Traditionella försäkringsbolag, 
Pensionsinriktade försäkringsbolag och Otydliga.
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Likhetsanalys bland kunder i de 18 finansiella företagen 

Kortbanker 
Traditionella 
försäkringsbolag 

Pensionsinriktade 
försäkringsbolag 

Traditionella banker Internetbanker 
Otydliga Otydlig 

Figur 8: Finansiella företag – dendrogram (Nordic Brand Academy)

Källor utöver Tony Apéria
Nordic Brand Academy, http://www.nordicbrand.eu/se/om-oss/ledning-9591607 (hämtad 
2014-07-20)

SBS (2014-04-10) Tony Apéria om Anseendebarometern i Dagens industri, http://www.sbs.su.se/
sv/Om-oss/Press-media--nyheter/Nyhetsarkiv/April-2014/Tony-Aperia-om-Anseendebarometern-
i-Dagens-industri-/ (hämtad 2014-07-06)
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Bilaga 3. Analyserade konton på sociala medier
Företag Facebook Twitter LinkedIn

Alecta https://www.facebook.com/
Alecta.se

https://twitter.com/Alecta https://www.linkedin.com/
company/alecta

AMF Pension https://www.facebook.com/
AMFpension

https://twitter.com/
amf_pension

https://www.linkedin.com/
company/amfpension

Avanza https://www.facebook.com/
AvanzaBank

https://twitter.com/
avanzabank

https://www.linkedin.com/
company/avanza-bank

Danske Bank https://www.facebook.com/
DanskeBankSverige

https://twitter.com/
DanskeBankSE

https://www.linkedin.com/
company/danskebank

Folksam https://www.facebook.com/
folksam

https://twitter.com/
FolksamMedia

https://www.linkedin.com/co
mpany/13537?trk=tyah&trkI
nfo=tarId%3A1403507393103
%2Ctas%3Afolksam%2Cidx%
3A2-1-4

Handelsbanken (SHB) https://www.facebook.com/
Handelsbanken

https://twitter.com/
handelsbanken

https://www.linkedin.com/
company/handelsbanken

ICA-banken https://www.facebook.com/
icabanken

https://twitter.com/
ICABankenWebb

-

IF https://www.facebook.com/
ifskadeforsakring?v=wall

https://twitter.com/ifsverige https://www.linkedin.com/co
mpany/5333?trk=tyah&trkInfo
=tarId%3A1403507618403%2C
tas%3Aif%2Cidx%3A3-2-8

IKANO-banken https://www.facebook.com/
ikanobanksverige

https://twitter.com/Ikanobank https://www.linkedin.com/
company/1059955?trk=tyah
&trkInfo=tarId%3A1403507
665862%2Ctas%3Aikano%20
se%2Cidx%3A1-1-1

KPA https://www.
facebook.com/pages/KPA-
Pension/172441106275050

https://twitter.com/
KPA_pension

https://www.linkedin.com/
company/kpa

Länsförsäkringar https://www.facebook.com/
lfostgota

https://twitter.com/
forsakringar

https://www.linkedin.com/co
mpany/164796?trk=tyah&trkI
nfo=tarId%3A1403507494036
%2Ctas%3Al%C3%A4nsf%C3%
B6r%2Cidx%3A2-1-4

Nordea https://www.facebook.com/
NordeaSverige

https://twitter.com/
Nordea_SE

https://www.linkedin.com/
company/nordea

Nordnet https://www.facebook.com/
nordnetsverige

https://twitter.com/Nordnet https://www.linkedin.com/
company/nordnet-bank-ab

SBAB Bank https://www.facebook.com/
SBABbank

https://twitter.com/sbabbank https://www.linkedin.com/
company/sbab-bank

SEB https://www.facebook.com/
sebsverige

https://twitter.com/SEBSverige https://www.linkedin.com/
company/seb

Skandia https://www.facebook.com/
skandiabankensverige

https://twitter.com/SkandiaSE https://www.linkedin.com/
company/skandia-norden

Swedbank https://www.facebook.com/
swedbanksverige

https://twitter.com/Swedbank https://www.linkedin.com/
company/swedbank

Trygg Hansa https://www.facebook.com/
TryggHansa

https://twitter.com/
trygghansa

https://www.linkedin.com/
company/9392?trk=tyah
&trkInfo=tarId%3A14035
11891165%2Ctas%3Atry
gg-hansa%2Cidx%3A2-1-4
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Bilaga 4. Ordlista
Anseende – reputation – image i vår undersökning använder vi begreppet utifrån Nordic Brands 
Anseendebarometer och inte fullt ut i den allmänspråkliga betydelsen i de fall där skillnad 
föreligger.

Anseendeekonomi –  Människor fattar beslut i allt större utsträckning baserat på anseende. Det 
vill säga förtroende för, och uppskattning av, de företag och organisationer som står bakom 
dem.

Applikation – ett program Facebook, Twitter, Linkedin

Best practice – menar vi ”det som experterna anser fungerar”

Broadcaster – sändare av information. Envägskommunikation

Chatt – en realtidfunktion att kommunicera med andra online.

Dela eller share – registreringen av att en användar på en kanal har klickat för att dela något 
som finns online

Hashtag # – en metod att att märka upp olika ämnen som blir sökbara på Twitter

IRL-kontexten – Kontexten i verkligheten (In Real Life)

Like eller Gilla – registreringen av att en användare på en kanal har klickat för att visa sitt gil-
lande för ett inlägg.

Kanal eller kommunikationskanal – mediet som används för kommunikationen. I kontexten 
av sociala medier betyder ”kanal” den enskilda applikationen, det vill säga ”Facebook” eller 
”LinkedIn” eller ”Twitter”.

Kommentar – skriva sin åsikt i/på ett inlägg

Kommunikationsdimension – I en modell som Forbraun och Van Riel har tagit fram finns 
sex kommunikationsdimensioner. (Dialog, Ärlig/Äkta, Transparens, Synlighet, Konsekvens, 
Särskiljning)

Megafonroll – En till många förhållande det vill säga ett budskap skriks ut till många utan 
försök till lyssning, återkoppling eller dialog.

Retweet – ett inlägg som redan finns på twitter och läggs in på nytt av någon annan (se Dela)

Online communities – gemenskap på webben på olika plattformar

Parameter – en variabel, en faktor

Policy – regler som företag sätter upp kring olika frågor

Share – dela, delning av information

Smartphones – nya mobiltelefon med applikationer

Sociala medier – olika plattformar för interaktion mellan användare exempelvis bloggar, forum, 
mikrobloggar, videobloggar på Facebook, Twitter eller Linkedin
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Statusuppdatering – ett inlägg 

Svenska finansiella företag – de nämnda arton företagen i uppsatsen

Tweet – ett inlägg på Twitter

Webben – via internet eller mobiltelefonen (med internetuppkoppling)
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