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ABSTRACT 

 

Titel: Banker & Sociala medier- Framgångsrecept eller Fiasko? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Savitri Malakit & Lena Özgun 

 

Handledare: Erik Borg 

 

Datum: Vårterminen, 2013 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Sociala medier är ett fenomen som vuxit sig stort på 

senare år och det blir allt vanligare att företag använder dessa plattformar som en 

kommunikationskanal med sina kunder. Bankerna kan via sociala medier, såsom Facebook 

och Twitter nå ut på ett kostnadseffektivt sätt, med sitt budskap till allt större publik på en och 

samma gång. Detta kan i sin tur förstärka företagets rykte, om word-of-mouth visar sig vara 

av positiv karaktär samtidigt som det kan snabbt rasera företagets varumärke om spridningen 

av word-of-mouth är allt för negativ och okontrollerbar. Vi ämnar besvara följande 

frågeställning: Är Facebook och Twitter en gynnsam kommunikationskanal för banker, eller 

skulle vissa gynnas mer av att inte tillämpa sociala medier i deras verksamhet? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är analysera hur banker förhåller sig till och kommunicerar 

via sociala medier. Vi väger för- och nackdelarna mot varandra och ifrågasätter om de sociala 

medierna är en gynnsam kommunikationskanal för banker. 

 

Metod: Vi tillämpade en kvalitativ forskningsstrategi där vi samlade empiri som bestod av 

semistrukturerade intervjuer samt observationer av dialoger från bankernas Facebook och 

Twitter- konton. Dessutom analyserade vi data från SKI:s kundnöjdhetsundersökning inom 

banksektorn. 

 

Analys & Slutsats: Med hjälp av den insamlade empirin och de olika teorierna som 

behandlats har vi kommit fram till att det kanske inte är en fråga om banker ska finnas 

tillgängliga på sociala medier eller inte, utan istället ligger det väsentliga i hur de ska vara 

när de väl är ute på Facebook och Twitter. Bankerna bör således ha en genomtänkt 

kommunikationsstrategi då det kan uppstå ohanterliga situationer på sociala medier genom 

word-of-mouth. 

Nyckelord: Sociala medier, Banker, Word-of-mouth, Relationer, Facebook, Twitter  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sociala medier är ett fenomen som vuxit sig stort på senare år och det blir allt vanligare att 

företag använder dessa plattformar som en kommunikationskanal med sina kunder. 

Tillämpning av sociala medier möjliggörs tack vare den teknologiska utveckling som 

genomsyrar dagens moderna samhälle. Dess användning är ett måste för de flesta eftersom det 

är ett sätt att kommunicera, integrera, samt hålla sig uppdaterad om vad som sker i omvärlden, 

via bland annat datorer och mobiler. Den teknologiska revolutionen har mer eller mindre 

skapat ett beroende av den teknologiska användningen i vardagen (Laroche et al., 2012) för 

både konsumenter och företag. Ett av de kanske mest aktuella exempel på detta är banker. 

”Bankerna behöver Facebook” (www.jmw.se) skriver Dagens Industri (2009) och menar att 

sociala medier idag är en självklarhet för banker. Övergången från att uträtta bankärenden vid 

kassa till att använda bankomat, telefon och dator- från personlig till elektronisk interaktion- 

innebär en radikal förändring i bankernas kundrelationer (Gummesson, 2002). Bennett uttalar 

sig i en artikel om att kunder vill kommunicera 24/7 från sina mobiler var de än är och att 

bankerna på samma sätt vill veta vad folket säger. Möjligheten att kunna vara allt mer 

tillgänglig och kommunicera med konsumenterna fritt är något vissa bankerna prioriterar 

(Wisniewski, 2012). 

 

Bankerna kan via sociala medier, nå ut på ett kostnadseffektivt sätt, med sitt budskap till en 

allt större publik på en och samma gång. Facebook och Twitter är två populära kanaler. Det 

krävs i princip endast ett musklick för att nå ut till, inte bara sin omgivning, utan hela världen 

vilket möjliggör en snabbare global spridning av elektronisk word-of-mouth, till skillnad från 

traditionell word-of-mouth som sprids från mun till mun. Detta kan i sin tur förstärka 

företagets rykte, om word-of-mouth visar sig vara av positiv karaktär samtidigt som det 

snabbt kan rasera företagets varumärke om spridningen av word-of-mouth är allt för negativ 

och okontrollerbar.  

 

I vissa fall kan de negativa konsekvenserna vara förödande och på senare tid har vissa kritiker 

börjat ifrågasätta sociala medier som den optimala kommunikationskanalen. Jason Kincy 

(2012), chef för företags- och internetmarknadsföring på Arvest Bank säger: ”Over the past 

few months, I’ve begun to doubt or at least question, the future of Facebook as the must-have 
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social network for the small and midsize bank.” Likaså är Torbjörn Isacson (2009), analytiker 

på Svenska Dagbladet, kritisk och förklarar att ett företags varumärke kan stärkas i samband 

med tillämpning av sociala medier, samtidigt som företagen likaså kan åka på rejält stryk. 

Exempelvis, nämner Isacson tillfället när ett rykte spreds via sociala medier om att Swedbank 

i Lettland var nära på att kollapsa, vilket ledde till att många kunder gjorde stora uttag. 

(www.svd.se) 

 

Det ser ut att finnas både för- och nackdelar med att företag tillämpar sociala medier som 

kommunikationskanal. I samband med att konsumenterna numera har blivit mer informerade 

och har mer att säga till om, sätter det större press på att företag vårdar sina relationer med 

kunderna. Konsumenterna kan dela med sig av sina upplevelser och åsikter om företagen på 

ett helt annat sätt än före sociala mediers uppkomst. Företagen måste således vara 

uppmärksamma på konsumenternas word-of-mouth på de sociala plattformar som sprids 

världen över.  

 

Ett exempel som belyser den ökande makt konsumenterna idag besitter, är företaget 

McDonalds’s kampanj på sociala medier som slutade i fiasko. Företaget startade en kampanj 

på Twitter med en förväntan att kunderna skulle dela med sig av sina positiva upplevelser om 

företaget på ”hashtag” #McDStories. Istället resulterade det i ett bakslag, och Rick Wion, 

ansvarig för McDonlds’s sociala medier uttryckte sig följande ”Within an hour, we saw that it 

wasn't going as planned. It was negative enough that we set about a change of course." 

Slutligen var de tvungna att dra tillbaka kampanjen, men än idag lever ryktet kvar om 

McDonald’s fiasko på sociala medier. (Berk, C. C., 2012) 

 

Det visar tydligt att denna typ av ryktesspridning i sociala medier gör att kunder får en allt 

större makt att göra sin röst hörd och påverka företagen. Den word-of-mouth som sprids är 

kanske inte alltid av positiv karaktär och därför kanske man inte alltid ska ge kunderna en stor 

mikrofon. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen och bör därför handskas med 

försiktighet, så att det inte slår tillbaka. Konsekvenserna av denna typ av fenomen kan vara 

ödeläggande för företag som inte engagerar sig aktivt med att få stopp på ohanterliga ryktena.  

 

Kommunikation med kunderna via sociala medier kan således medföra både för- och 

nackdelar för företagen. I och med att det fortfarande är relativt nytt och outforskat fenomen 

ville vi utforska ämnet och bidra med ytterligare kunskap till den forskningsfronten. 
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1.2 Frågeställning 
Är Facebook och Twitter en gynnsam kommunikationskanal för banker, eller skulle vissa 

gynnas mer av att inte tillämpa sociala medier i deras verksamhet? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur banker förhåller sig till och kommunicerar via 

sociala medier. Vi väger för- och nackdelarna mot varandra och ifrågasätter om de sociala 

medierna är en gynnsam kommunikationskanal för banker.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 

App.: En förkortning för applikation, är ett litet tillämpningsprogram som användaren själv 

enkelt kan installera, aktivera eller tillåta. Det kan exempelvis vara 

en mobilapplikation för mobila enheter som användaren kan ladda ned från nätet 

 

Word- of- mouth: Ett begrepp på engelska som översätts  mun till mun på svenska. Det är en 

form av ryktespridning som kunder sprider för att sprida  budskapet om företaget vidare. 

 

Hashtag:  Hashtaggar (#) är en typ av tagg som används på bland annat på den sociala 

plattformen  Twitter. Ordet kommer från det engelska tecknet för (#) som är ”hash” och ordet 

”tag” som betyder etikett 

 

Likes: Ett begrepp som används inom Facebook och betyder ”gilla”. På Facebook finns en 

knappfunktion som tillåter användarna gilla ett innehåll som någon har publicerat vilket är ett 

sätt att visa att man finner innehållet intresseväckande.  

 

Twittra: Ett begrepp på engelska som står för ”kvitter” eller ”kvittra” och används på den 

sociala plattformen Twitter för att skriva meddelanden, så kallade tweets. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Till%C3%A4mpningsprogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilapplikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil_enhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter
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2. Teori  
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen för studien. Inledningsvis förklaras 

relationsmarknadsföringskonceptet, därefter utvecklar vi denna teori samt fördjupar oss i word-of-

mouth. Avslutningsvis beskriver vi sociala medier och dess uppkomst, och redogör därefter de sociala 

medier vi valt att fördjupa oss i, Facebook och Twitter. 

2.1 Relationsmarknadsföring- från utbytesperspektivet till relationsperspektivet 
På 1970-talet skedde en övergång från det traditionella marknadsföringsperspektivet till ett 

värdeskapande samhälle med relationsmarknadsföring(RM) i fokus, där relationen mellan 

kund och producent var det centrala (Grönroos, 2007). Den traditionella marknadsföringen 

fokuserade på utbyten i form av engångsförsäljningar, som i denna marknadsföringsstrategi 

utgick från säljarnas perspektiv (Schnoor, 2006). Det faktum att man hade gjort en affär med 

en kund tidigare, behövde inte nödvändigtvis betyda att kunden skulle återkomma, inte ens 

om man hade gjort flertalet affärer (Gummesson, 2002). I det traditionella perspektivet 

använde man sig av en marknadsföring som benämns marknadsmixen. Marknadsmixen, eller 

de ”4p:n” som teorin också kallas för, använde verktygen pris, plats, produkt och påverkan för 

att bygga sin marknadsföringskommunikation (Kotler & Armstrong, 2006), och priset var 

oftast ett starkt argument (Grönroos, 2007). Kunden blev ett objekt på marknaden (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004) och föll offer för företagens erbjudanden.  

 

Inom relationsmarknadsföring är utgångspunkten istället att etablera en närmare relation med 

kunden samt vinna kundlojalitet. Enligt Gummesson (2002) är relationsmarknadsföring, en 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. Idag har denna 

interaktion fått allt större betydelse hos företag eftersom de utsätts för hård konkurrens. I och 

med att kunden numera har fått mer att säga till om, är mer informerade, aktiva samt anslutna 

till varandra samt, får kunderna större makt i samhället, och därmed utmanas företagen 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Det innebär att företagen måste engagera sig i kunden och 

bli bättre på att möta deras behov. Även Grönroos (2007) beskriver relationsmarknadsföring 

som ett marknadsföringsperspektiv, där fokus på interaktionen mellan kund och producent är 

en ständig pågående process. I samband med att relationsaspekten blivit alltmer betydelsefull, 

har de olika strategierna inom relationsmarknadsföring kommit att bli avsevärt viktiga för 

företagen att tillämpa på marknaderna.”Relationship marketing… can be extremely successful 

where it is appropriate- but it can also be costly and ineffective if it is not.” (Jackson, 1985 i 

Gummesson, 2002) 
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Ur relationsmarknadsföring har kundrelationsmarknadsföring (CRM) vuxit fram där fokus 

enbart ligger på interaktionen mellan kund-leverantör, till skillnad från 

relationsmarknadsföring som behandlar alla relationer inom ett nätverk. Gummesson (2002) 

definierar kundrelationsmarknadsföring enligt följande ”CRM är relationsmarknadsföringens 

värderingar och strategier- särskilt avseende kundrelationer- omsatta i praktisk tillämpning”. 

Långsiktiga relationer och formulering med kunderna är nyckeln till stabilitet i en alltmer 

dynamisk marknad (Wu och Wu, 2005). Det huvudsakliga målet med 

kundrelationsmarknadsföring är att tillfredsställa konsumenterna för att nå en långsiktig 

lönsamhet. För att företagen ska kunna uppnå lönsamhet krävs det att de innehar väsentlig 

information om deras kunder, som möjliggör för dem att tillgodose kundernas behov bättre. 

Det är fem till tio gånger så dyrt att skaffa en ny kund än att bevara nuvarande kund, enligt 

Gummesson (2002). Ännu en vidare utveckling av relationsmarknadsföring och 

kundrelationsmarknadsföring är elektronisk kundrelationsmarknadsföring (e-CRM) som i och 

med den teknologiska utvecklingen fått en allt större betydelse. I begreppet elektronisk 

kundrelationsmarknadsföring innefattas relationer, nätverk och interaktion med hjälp av IT. 

E-kundrelationen finns i någon form av i alla verksamheter, och i alla konsumenters vardag 

(Gummesson, 2002).  

2.2 Vikten av lojala kunder 
I relationsmarknadsföring betonas lojalitet, särskilt kundlojalitet (Gummesson, 2002).  På 

senare tid har internetbaserade företag blivit alltmer populära, och många chefer och ledare 

väljer att koncentrera all sin uppmärksamhet på att locka kunder, snarare än att behålla dem. 

Reichheld och Schefter (2000) menar att det är ett misstag, eftersom att kundlojalitet är 

viktigare än någonsin. Lojaliteten ger löften till kunden. Likaså ger kunden också löften, 

oftast att betala. Det är en viktig del i den affärsetik som gör det möjligt för båda parter att lita 

på varandra. Löften skapar förväntningar och måste infrias för att en god relation ska bli 

bestående. (Gummesson, 2002) Kunders förväntningar skapas från tidigare köp, och 

omgivningens rekommendationer, reklam, konkurrenternas information samt löften från 

företagen. I de fall där företagen skapar för höga förväntningar, är risken större att kunderna 

blir missnöjda. (Schnoor, 2006) Även Grönroos (2007) hävdar att ifall ett alltför stort gap 

bildas mellan förväntningar och vad som levereras, och kunderna blir lovade för mycket, 

finns det risk för missnöje hos kunderna. Lojalitet är en ekonomisk nödvändighet: att skaffa 

kunder på internet är enormt dyrt, och om inte dessa kunder stannar kvar och gör massor av 

upprepade köp genom åren, förblir vinsten svårfångad. Lojala kunder utgör därmed en 
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avgörande faktor för företagets framgång. (Reichheld & Schefter, 2000) Transparens och 

ärlighet utgör också viktiga byggstenar för att skapa en lojal kundkrets. Företag måste lyckas 

skapa ett överlägset värdeerbjudande, för att uppnå ett högt kundvärde, som i sin tur genererar 

hög kundlojalitet. Varumärket blir ett löfte om den totala upplevelse som kunden kan förvänta 

sig av företaget (Schnoor, 2006), vilket gör det nödvändigt att företagen vårdar deras 

varumärke. (Eggert & Helm, 2000) Att bygga en lojal kundbas kan inte göras i efterhand. Det 

måste vara en integrerad del i företagets grundläggande affärsstrategi (Reichheld, 1993). 

Lojalitet handlar om att förtjäna förtroendet från de rätta kunderna-kunder som man kan 

leverera en genomgående överlägsen upplevelse till, för att de ska vilja göra alla deras affärer 

med företaget (Reichheld & Schefter, 2000). 

2.3 Ordets spridning via word-of-mouth 
Människor i allmänhet har en tendens att lyssna och ta till sig av vad sina medmänniskor har 

för åsikter. I marknadsföringssammanhang kallar man omgivningens åsikter för word-of-

mouth. Word-of-mouth innebär budskap om bland annat organisationen, dess trovärdighet 

och pålitlighet, dess sätt att användas, dess varor och tjänster, som kommuniceras från en 

person till en annan. Marknadsföringens inverkan av word-of-mouth är vanligtvis stora, ofta 

större än planerad kommunikation (Grönroos, 2007). Hela 78 % litar på vänner och bekantas 

rekommendationer, och bara 14 % litar på traditionell reklam (Qualman, 2009). Eftersom att 

konsumenter litar på omgivningen värderas deras åsikt mer än traditionell reklam. Detta gör 

att man gärna letar upp recensioner från andra om olika produkter och tjänster (Qualman, 

2011). Förutom att man gärna letar upp vad som sägs om produkterna innan man tar ett 

beslut, skriver man även in recensioner i efterhand om sin upplevelse. Exempel på plattformar 

där konsumenter kan delge åsikter och skriva recensioner är sociala medier, såsom Facebook 

och Twitter. Därmed blir det ytterst viktigt att vårda kundrelationerna då man med hjälp av 

word-of-mouth kan få en stor spridning av sitt budskap. Word-of-mouth kan vara positiv, 

neutral eller negativ, enligt Sweeney et al. (2005). Exempel på positiv word-of-mouth, 

innefattar glädjande-, livfulla- eller nya erfarenheter- rekommendationer till andra. Negativ 

word-of-mouth däremot omfattar beteenden, såsom misskreditering av produkt, relaterade 

obehagliga upplevelser, rykten och privata klagomål (Andersson, 1998) Ifall det är positiv 

word-of-mouth som sprids behöver företaget inte spendera alltför stor del av sin budget på 

aktiv marknadsföringskommunikation, som till exempel reklam och försäljning. Word-of-

mouth utgör en stor del av dagens marknadsföringskommunikation, och utmärkta 

interaktioner med kunden, goda kundupplevelser, och interaktiv kommunikation, leder till att 
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masskommunikation blir mindre nödvändig, och företag får större frihet i deras prissättning. 

Ett exempel är Handelsbanken som är en av de ledande bankerna i Norden, som har följt en 

sådan kommunikationsstrategi i över 30 år. Deras lönsamhet i bank samt kundnöjdhet har 

legat stadigt över genomsnittet. (Grönroos, 2007)  

 

Word-of-mouth kan dock påverka beslut i både positiv och negativ riktning, dock tycks 

negativ word-of-mouth ha större inverkan än positiv word-of-mouth (Buttle, 1998).  Enligt 

Sweeney et al. (2005) finns det bevis som pekar på att negativ word-of-mouth spelar en större 

roll i en konsuments utvärdering än positiv word-of-mouth. De hänvisar till Arndt bland 

annat, som menar på att negativ word-of-mouth har en större inverkan än positiv word-of-

mouth. Därmed får negativ word-of-mouth ännu större betydelse för kundbeteende eftersom 

att word-of-mouth påverkar kundernas beslut på både lång-och kort sikt. (Chen, 2011). 

 

Vid jämförelse av positiv word-of-mouth med negativ word-of-mouth är det sistnämnda av 

naturen mer känsloladdat och associeras med missnöje. Dessutom har negativ word-of- mouth 

två gånger så stor inverkar på mottagarens åsikt om företaget. Det är ett erkänt faktum att 

missnöjda kunder är mer benägna att dela sitt missnöje om ett företag till fler människor än 

vad än nöjd kund delar med sig av sina erfarenheter. Negativ word-of-mouth kan alltså skada 

företagets kundkrets allvarligt. (Sweeney et al., 2005) Även Anderson (1998) gör gällande att 

extremt missnöjda kunder uttrycker sig mer via word-of-mouth än de som är väldigt nöjda. 

Konsumenter har en större tendens att ventilera sina känslor vid en negativ upplevelse med ett 

företag till skillnad konsumenter med en positiv upplevelse (Sweeney et al., 2005). Grönroos 

(2007) förklarar likaså att en missnöjd kund som möter en verklighet som inte motsvarar 

dennes förväntningar kan följden kan bli att tre typer av negativa konsekvenser kan följa: 

 

1. Word-of-mouth och ryktesspridningen blir negativ. 

2. Trovärdigheten av organisationens kommunikation kommer att skadas.  

3. Företagets image kommer att skadas. 

 

Beroende på omfattningen av negativa budskap som kommuniceras om företaget, kan det leda 

till att bilden av organisationen skadas allvarligt. Konsekvensen av detta kan påverka 

företagets framtida marknadsföring negativt, och ingen ökning av den planerade budget kan 

rädda företagets rykte, åtminstone i det långa loppet. Vidare kommer kunden att bygga upp ett 
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motstånd mot företagets marknadskommunikation, om de fått för många negativa upplevelser 

med företaget.  (Grönroos, 2007)  

 

Grönroos (2007) diskuterar även hur bristen på kommunikation kan upplevas av kunden, och 

menar att det kan sända ett budskap till kunden på samma sätt som ett direkt meddelande. När 

ett företag väljer att inte informera sina kunder om, exempelvis en försening eller en felaktig 

produkt, är det inte bara brist på kommunikation, utan det är ett distinkt budskap inblandat. 

Det kan göra att kunden upplever det som att företaget inte bryr sig om kunden och att 

företaget inte är att lita på. Bristen på kommunikation kan sända farliga negativa budskap om 

företaget. Om företaget håller kunden uppdaterad, om problem och avvikelser visar det istället 

en respekt för kunden. (Grönroos, 2007) 

2.4 Word-of-mouth får större spridning via internet 
Kommunikationen behöver inte nödvändigtvis ske från mun till mun idag, utan detta kan även 

ske elektroniskt med hjälp av internet. Åsikter som folk delar på internet, benämns elektronisk 

word-of-mouth (e-WOM). (Buttle, 1998) Henning- Thurau et al. (2004) definierar elektronisk 

word-of-mouth som ett sätt för kunder att söka information på internet om varor eller företag, 

samt utbyta både positiva och negativa åsikter och kunskaper. Elektronisk word-of-mouth 

skiljer sig från traditionell word-of-mouth, i och med att man kan nå en offentlig publik i en 

allt större skala (Andreassen & Streukens, 2009). Därmed kan den även vara mer inflytelserik 

än den traditionella word-of-mouth som äger rum i privata miljöer, eftersom den får en global 

spridning (O'Reilly & Marx, 2011). Dagens informationsspridning har blivit betydligt 

snabbare och större. Denna enorma mängd information som finns tillgänglig idag för 

konsumenter på internet kan leda till att de börjar selektera information för att spara tid och 

energi. Potentiella kunder kan således vända sig till andra kunders upplevelser om produkter 

eller tjänster som de vill köpa. Även om kunderna blir mer selektiva i den information de vill 

ta till sig bidrar det till att kundernas åsikter synliggörs väl med elektronisk word-of-mouth 

som i sin tur kan underlätta för företagen att effektivisera sina produkter och tjänster. (Chen, 

2011) Detta går även i linje med vad Andreassen och Streukens (2009) anser; tack vare 

spridningen och kundresponsen, möjliggör att kunna utveckla idéer och lösningar snabbare 

för företag. Chen (2011) menar dock att kunder gärna yttrar sitt missnöje på olika online 

plattformar istället för att vända sig till företagens kundservice. Därmed är det ytterst viktigt 

att företagen är uppmärksamma om diskussionerna som cirkulerar om dem på sociala medier, 

och erbjuda lösningar till kundernas missnöje (Chen, 2011).  
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2.5 Web 2.0- utgångspunkten för tvåvägskommunikation  
Web 2.0 är ett begrepp som myntades år 2004 och beskrivs enligt Kaplan & Haenlein (2010) 

som ett nytt sätt för programutvecklare och slutanvändare att börja använda World Wide 

Web. De menar att man inte längre använder World Wide Web för att skapa och publicera 

innehåll av enskilda individer, utan att det istället modifieras kontinuerligt av alla användare 

genom ett deltagande och på ett samarbetande sätt. Vidare förklarar även Tim O'Reilly (2007) 

Web 2.0 som en sorts plattform baserad på ett nätverk, där alla anslutna enheter är samlade. 

Han beskriver vidare denna plattform som ett sätt att kunna leverera information, som 

förbättras ju fler användare som deltar. Ett exempel är uppslagsverket Wikipedia, som skapas 

av användarna. Den här typen av fenomen, tillåter användarna att vara fria i sitt yttrande 

online och genomsyras av en form av deltagardemokrati (Barbry, 2007). Web 2.0 anses vara 

den plattformen som ledde till utvecklingen av sociala medier, enligt Kaplan och Haenlein 

(2010).  

2.6 Sociala medier- den nya virtuella mötesplatsen 
Sociala medier har blivit vanligare, och allt fler människor spenderar delar av sin vardag på 

sociala medier (Lang, 2010). Sociala medier har på kort tid kommit att bli den mest använda 

plattformen och aktiviteten på internet (Qualman, 2009). De sociala medierna har blivit en 

plats där användarna skapar innehållet genom öppen och global kommunikation (Hübinette, 

2008). Det som idag kommuniceras människor emellan har betydligt snabbare spridning till 

en större publik än innan sociala mediers uppkomst. (Qualman, 2009) Kaplan och Haenlein 

(2010) förklarar sociala medier som en grupp internetbaserade program, som bygger på den 

ideologiska och teknologiska grunden för Web 2.0. De sociala medierna tillåter ett innehåll 

skapat av användarna, samt en virtuell mötesplats styrt av deltagarna. Användarna har med 

andra ord makten över informationen och konsumerar inte den utan är med och skapar denna 

information (Hübinette, 2008). En annan definition av sociala medier är att det ses som en 

ihopsättning av användarnas relationer som involverar deras känslor och resurser (Rheingold, 

1993). Trots det faktum att det är brist på fysisk närvaro vid användandet av sociala medier 

fyller det ändå ett behov av tillhörighet hos användarna eftersom de har möjlighet att dela 

likvärdiga intressen (Laroche et al., 2012).   

 

Sociala medier har även blivit ett viktigt verktyg för företag att tillämpa i sin marknadsföring.  

Dock krävs det att företagen uppvisar en trovärdighet på sociala medier för att kunna värna 

om sina relationer. (Fields, 2012). Konsumenterna anses numera vara kommentatorer, 

granskare och utgivare av information på nätet, vilket innebär att företagen bör vara aktiva 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212001203#b0135
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och lyssna på hur de blir uppfattade av kunderna, samt engagerar sig i kunden (Smith, 2009). 

Eftersom att användarna själva har möjlighet att söka information om en viss produkt eller 

tjänst på nätet påverkar det deras bedömning. Om denna bedömning är positiv leder det till 

företagets rykte förbättras, samtidigt som det kan leda till motsatt effekt om denna word-of-

mouth skulle visa sig tala illa om företaget (Qualman, 2009). Enligt Magnus Nilselid, VD på 

SpeedLedgers är det många som anser att sociala medier kan vara tidsödande att hantera, samt 

att det kan vara svår- eller okontrollerbara. Kaplan och Haenlein (2010) diskuterar även att 

denna informationsspridning bland konsumenter gör att företagen måste vara medvetna. De 

menar att all information som skrivs på sociala medier inte alltid stämmer men att på grund av 

många användare blir trovärdigheten ändå hög. Företagen bör utveckla en strategi för att ta 

reda på hur hög kundernas sociala aktivitet är, och därefter bestämma vilka sociala tekniker 

som är lämpligast att utnyttja (Fields 2012). “Companies that don’t listen in this environment 

will increasingly get left behind… You listen and then you talk” (Smith, 2009)   
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Exempel på olika typer av sociala medier: 

 

Modifierad lista på sociala medier från “Social media: The new hybrid element of the 

promotion mix”, W. Glynn Mangold, David J. Faulds (2009). 

 

2.7 Facebook  

Facebook grundades av Mark Zuckerberg år 2004, och har över en miljard användare. 

Facebooks mission är att göra världen mer öppen och ansluten. Facebook är en social 

plattform där användarna får möjlighet att dela och uttrycka åsikter som är viktiga, hålla 

kontakt med familj och vänner, samt upptäcka vad som sker världen över. Ungefär 82 % av 

dessa användare befinner sig utanför USA och Kanada, och de har ungefär 618 miljoner 

användare i genomsnitt som dagligen är aktiva. Många annonsörer väljer att marknadsföra sig 

på Facebook, vilket har bidragit till tillväxt och utveckling av sidan. Annonsörerna kan via 

Facebook nå användare som är relevanta och socialt engagerade, och har även möjlighet att 

•Facebook 
•MySpace  

Social networking sites  

•YouTube 
•Flickr 

Creativity works sharing sites 

•The Unofficial Apple Weblog 

User-sponsored blogs  

•Apple.com 

Company-sponsored websites/blogs  

•Dove’s  Campaign for Real Beauty 

Company-sponsored cause/help sites  

•LinkedIn 

Business networking sites  

•Wikipedia 

Collaborative websites 

http://tallships.org/wp-content/uploads/2013/02/Facebook-skins-post-1024x1024.png
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välja målgrupp, till vilka annonserna ska visas för, vilket exempelvis kan grunda sig på 

faktorer som ålder, kön, intressen, utbildning. Dessutom kan annonsörerna intressera sin 

publik genom att integrera sociala sammanhang i samband med deras annonser, som 

exempelvis synliggörs när någon har gillat annonsörens Facebooksida. (www.facebook.com) 

 

2.8 Twitter  

Twitter grundandes i San Fransisco, 21 mars 2006. Twitter är ett realtidsnätverk som används 

som plattform för att dela inlägg i form av konversationer, foton och videor med människor i 

hela världen. Ordet twitter kommer från engelskans ”kvittra”, och en ”tweet” kan sända ett 

budskap till flera miljoner människor. Det finns tillgängligt på mer än 20 olika språk och varje 

inlägg kan bestå av 140 tecken, vilket gör att denna typ av kommunikationskanal gör det 

optimalt för företag att snabbt dela med sig information av sina nya produkter och tjänster i 

realtid till deras kunder, alternativt potentiella kunder. På Twitters hemsida skriver man att 

denna plattform är ett sätt binda företag och kunder genom att samla information om sin 

marknad och feedback. Dessutom stärker man relationen med kunder, partners och 

beslutsfattare, vilket leder till att man stärker sitt varumärke och på ett effektivt sätt, snabbt 

kan nå ut till en engagerad publik. (www.twitter.com) 
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3. Metod 
I metodkapitlet beskriver vi hur vi gick tillväga vid genomförandet av studien. Inledningsvis motiveras 

urvalen. Fortsättningsvis förklarar vi hur vi gick tillväga vid insamling av empirin samt studiens 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis för vi en diskussion kring studiens trovärdighet samt kritik mot 

metoden. 

3.1 Metodval 
Denna studie gjordes utifrån ett utforskande syfte, vilket betyder att man undersöker vad som 

händer; att söka nya insikter; att ställa frågor samt att värdera ett fenomen i ett nytt ljus 

(Robson 2002:59 i Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Eftersom avsikten med studien var 

att genomföra en kritisk undersökning om bankernas praktiska tillämpning av sociala medier, 

ansåg vi att det naturliga valet var en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ 

forskningsstrategi innebär att insamlingen av data och analys fokuserar på ord snarare än 

kvantifiering (Bryman & Bell, 2003). Vi valde att undersöka mer än ett fall därmed tar 

undersökningsdesignen form som en multipel fallstudie, eller även kallad ”flerfallsstudie”. 

När en komparativ undersökningsdesign i kombination med en kvalitativ forskningsstrategi, 

jämför två eller flera fall, organisationer eller till och med individer benämns studien som en 

flerfallsstudie, enligt Bryman och Bell (2003). ”Genom att jämföra två eller flera fall får 

forskaren en bättre utgångspunkt för att slå fast under vilka betingelser en teori håller streck 

och när det inte gör det” (Yin, 1984;Eisenhardt, 1989 i Bryman & Bell, 2003). Studien 

bygger på kvalitativa intervjuer samt observationer av samtliga aktörers tillämpning av 

sociala medier, som kommer att analyseras med hjälp av kompletterande statistik från Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI) om kunders nöjdhet i banksektorn. Analysen kommer att ske på en 

organisationsnivå, utifrån ett företagsperspektiv. 

3.2 Företagsval 
Vi valde att göra ett strategiskt urval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval. Vid ett strategiskt 

urval väljer forskaren ut respondenter efter deras lämplighet (Johannessen & Tufte, 2003). 

Fördjupningen skedde i de ledande storbankerna Handelsbanken, Nordea samt SEB dels för 

att de har en betydande marknadsandel i banksverige och dels för att det bedömdes tillräckligt 

att undersöka tre banker för att få en djupare förståelse från företagens perspektiv om 

verksamheten som bedrivs på sociala medier. Ytterligare en anledning var att dessa banker 

hade olika aktivitetsgrad på de sociala medierna och därmed var det av intresse att granska 

effekterna av det. Dessutom valde vi att analysera bankernas kundnöjdhetstal, för att se om 

positionen där eventuellt kunde kopplas till deras aktivitet på sociala medier. Därför beslutade 

vi oss för att även observera samtliga banker från SKI:s kundnöjdhetsstudie, exklusive de 
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mindre sparbankerna, vilka var aktiva på Facebook och Twitter. Dessa banker var, utöver de 

ovan nämnda, Danske Bank, ICA Banken, Länsförsäkringar, Skandiabanken samt Swedbank. 

Vi ansåg att det skulle vara intressant att mäta fler aktörer än Handelsbanken, Nordea samt 

SEB för att det skulle bidra till en mer generell bild av sambandet mellan bankers praktiska 

tillämpning av sociala media och deras lönsamhet från nöjda kunder, och på det viset hjälpa 

oss att besvara vår frågeställning. 

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen utgjordes av två delar, dels primärdata samt sekundärdata. Våra primärdata 

bestod främst av semistrukturerade intervjuerna från respondenterna på Handelsbanken, 

Nordea samt SEB, vilka hade någon form av ansvarig position för sociala medier på 

respektive bank. En semistrukturerad intervju är när forskaren har en intervjuguide med 

specifika teman som ska behandlas. Respondenten har en större frihet att tala fritt och det 

finns en möjlighet för intervjuaren att ställa kompletterande frågor om det skulle behövas. 

(Bryman & Bell, 2003) Vi utformade en semistrukturerad intervjuguide för att vi ansåg att 

den skulle fånga upp andemeningen på bästa sätt, samtidigt som vi hade möjligheten att styra 

upp intervjun ifall vi gled från ämnet. Intervjuguiden började inledningsvis med korta frågor 

om respondenten som följdes upp med generella frågor kring bankens strategiska 

marknadsföringsplan. Därefter ställdes mer specifika frågor kring bankernas syn på sociala 

medier med utgångspunkt i relationsmarknadsföring. Vidare utformades intervjuguiden som 

så att den mest innehöll öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt, och 

dessutom minimerades slutna frågor som enbart besvaras med ja eller nej. Vi hölls oss 

neutrala, distanserade oss och ställde inga ledande frågor för att säkerställa att vi inte 

påverkade respondentens svar.  

 

Den andra delen av primärdatat utgjordes av observationer av alla inlägg på Facebook samt 

Twitter från mars månad 2013 från kunder, där vi observerade hur och vad som 

kommunicerades på dessa plattformar. Målet var att definiera vilken typ av word-of-mouth 

som cirkulerade i de sociala medier, det vill säga om det var negativ, neutral eller positiv 

word-of-mouth som dominerade på plattformarna. Dessutom tog vi skärmdumpar på ett urval 

av på inläggen på Facebook och Twitter, i syfte att exemplifiera vilka typer av dialoger som 

kan förekomma. 
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Vi kompletterade primärdatat med sekundärdata från SKI:s årliga undersökning om 

kundernas nöjdhet i banksektorn, från 2012. Detta för att kunna få en så objektiv synvinkel 

som möjligt, och sedan dra kopplingar mellan bankernas tillämpning och aktivitet på sociala 

medier och deras nöjdhetstal. 

 

3.4 Tillvägagångssätt  
Inledningsvis kontaktade vi de utvalda företagen via mail om vi kunde få komma i kontakt 

med en ansvarig inom marknadsföringsavdelning med insikt till specifikt sociala medier. Vi 

efterfrågade en kortare intervju till vår uppsats och förklarade att ämnet var: ”Banker och 

sociala medier”. Efter att inledande kontakt etablerats berättade att vi utförligare att vi tänkte 

undersöka hur banker kommunicerar med kunder via sociala medier och att syftet var att 

undersöka kommunikationskanalen ur både positiva och negativa aspekter, med utgångspunkt 

i relationsmarknadsföring. Vidare förklarade vi ville utröna hur de förhåller sig till word-of-

mouth på sociala medier, och vilka risker som de tar vid negativ ryktesspridning online, för 

att sedan väga det mot kundnöjdhet vid praktiskt tillämning av sociala medier. Med tre 

positiva svar till intervjun från Handelsbanken, Nordea och SEB blev vi inbokade för möten 

på Handelsbanken Direkt, Nordea Finans samt SEB Kort i Stockholm. Väl på plats spelade vi 

in intervjuerna med hjälp av röstmemon-appen på våra Iphone-telefoner, samtidigt som vi 

under tiden antecknade viktiga punkter, för att lättare kunna följa upp svaren efteråt. Intervjun 

tog mellan 15-45 minuter som följdes upp med transkriberingarna av samtliga intervjuer.  

 

I nästa steg i vår insamling av empiri analyserade vi alla inlägg från besökare på bankernas 

konton på Facebook och Twitter, från samtliga åtta banker under mars månad 2013. En 

månads observationer på båda plattformar bedömdes tillräckligt för att få en uppfattning om 

hur kommunikationen från kunderna såg ut avseende fördelningen av positiv eller negativ 

word-of-mouth på de sociala medierna.  Kommentarerna kategoriserades i negativ, neutral 

samt positiv word-of-mouth. Vid bedömningen av kommentarerna utgick vi alltid ifrån ett 

företagsperspektiv och i vilken riktning kommentaren skulle påverka ryktet på det 

analyserade företaget. Exempelvis tolkade vi en kommentar som ”Mitt kort är spärrat, hur 

gör jag?” som en neutral kommentar. En positiv kommentar kunde vara något i stil med 

”Tack för hjälpen och snabb respons”, samt en negativ kommentar som till exempel 

”Swedbank är sämst, byt bank!”. Ibland kunde det vara svårt att avgöra vilken kategori 
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kommentaren skulle tillhöra, men vi bedömde det som väsentligt att alltid vara konsekventa. 

Därefter fördes statistik över dialogerna som slutligen illustrerades i stapeldiagram.  

3.5 Studiens trovärdighet 
Reliabilitet gäller tillförlitligheten på en undersökning och syftar på om resultatet blir 

densamma om undersökningen skulle genomföras upprepade gånger, eller ifall resultatet har 

påverkats av slumpmässiga betingelser (Bryman & Bell, 2003). För att uppnå högre 

reliabilitet valde vi att spela in respondenterna, dels för att det lämpar sig för vår 

forskningsstudie, och dels för möjligheten att lyssna på det mer än en gång för att kunna 

återge en trovärdigare bild. Möjligheten för att pausa, och lyssna upprepade gånger förstärkte 

vår förståelse av respondenternas svar. Inom kvalitativa studier som denna behöver inte olika 

resultat vid upprepning av samma studie betyda att reliabiliteten är låg (Patel & Davidson, 

2003). Det kan istället bero på att respondenterna ändrat uppfattning genom ny erfarenhet, det 

vill säga, att bankerna som fortfarande känner att sociala medier är nytt, kommer att bli mer 

vana och lära sig allt mer om dessa kanaler. 

 

Validitet å andra sidan bedömer om de slutsatserna genererats från en undersökning hänger 

ihop eller inte (Bryman& Bell, 2003). Med andra ord, mäter våra frågor i intervjuguiden, det 

de är avsedda att mäta, på ett korrekt sätt. Det vi hade i åtanke vid framställning av våra 

intervjufrågor var att de skulle fånga upp våra teorier, samt vara utformade utifrån vår 

frågeställning för denna studie. Eftersom reliabilitet och validitet är förknippade påverkas de 

därmed av varandra när en studie görs (Patel & Davidson, 2003).  

3.6 Kritik mot metoden 
En risk som medföljer studiens tillvägagångssätt var att det skulle kunna resultera i en 

subjektiv bedömning. Kvalitativa forskningsresultat kan vara svåra att generalisera utöver den 

situation där den producerades och om intervjuerna är baserade på ett litet antal individer blir 

det särskilt svårt att generalisera den gruppen till andra miljöer. Den gruppen kan inte vara 

representativ för samtliga fall utan istället för att generaliseras till populationen ska resultaten 

generaliseras till teorin. (Bryman & Bell, 2003) Därmed var vi medvetna om att intervjuerna 

från samtliga tre respondenter representerar deras subjektiva åsikter och att de inte kan stå för 

en hel organisations ståndpunkt. Dock är deras svar och uppfattning av stor vikt, eftersom 

samtliga tre var delaktiga vid uppstartandet av de sociala medierna, och deras inställning till 

sociala medier har spelat roll till bankernas engagemang på dessa plattformar. Detta var vi 

medvetna om både under intervjuerna, samt vid analysen. Bryman och Bell (2005), menar att 
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inspelning och transkribering av intervjuer kan medföra risker. Ett exempel som de nämner är 

att det kan bidra till att respondenten hämmas av inspelningsutrustningen och blir orolig. Å 

andra sidan nämner de vidare att det kan medföra en mängd fördelar, såsom att forskaren kan 

göra upprepande genomgångar av vad respondenten har svarat. Inspelningen bidrar dessutom 

till att informationen blir offentlig, vilket gör att man kan bemöta anklagelser om att analysen 

har påverkats av forskarens värderingar eller fördomar.  

 

En annan tanke var om det möjligtvis skulle vara lämpligare att genomföra studien ur ett 

kundperspektiv istället och fråga kunderna om deras inställning till banker och sociala medier. 

Vi bedömde det mer intressant att få en objektiv bild genom att undersöka vilken word-of-

mouth som faktiskt existerar på de sociala medierna, istället för enskilda individers åsikter. 

Detta tillsammans med statistik från Svensk Kvalitetsindex bedömdes som tillräckligt för att 

uppnå den objektivitet som vi strävade efter. Ytterligare kan man ställa sig kritisk till vår 

redovisning av diagram. Vid sammanställningen av word-of-mouth på Facebook och Twitter 

redogjordes kommentarerna i antal istället för andelar. Anledningen till detta var dock att 

vissa banker hade för få kommentarer för att redovisas i procent. Till exempel skulle 

Swedbanks enda kommentar på Twitter presentas som 100 % positiva kommentarer, och 

därmed bli väldigt missvisande.  
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4. Empiri 
I följande kapitel redovisar vi vår empiri. Vi börjar med en kort företagsbeskrivning om 

Handelsbanken, Nordea samt SEB. Därefter presenterar vi samtliga respondenter från 

respektive bank, samt empirin från intervjuerna. Vidare belyser vi hur dialogerna kan se ut på 

Facebook och Twitter, och sammanställer word-of-mouth från samtliga åtta banker i 

diagram. Slutligen presenteras siffror från SKI:s kundnöjdhet i banksektorn. 

4.1 Företagsbeskrivning 

 

Handelsbanken har en historia som sträcker sig tillbaka till 1871, då ett antal företag och 

personer inom Stockholms näringsliv startade Stockholms Handelsbank. Handelsbanken har 

en balansomslutning på ungefär 1500 miljarder kronor med drygt 9000 medarbetare och är en 

av Nordens ledande banker. Handelsbanken har kontorsnät i Sverige, Finland, Danmark, 

Norge, Storbritannien och Nederländerna. Handelsbanken står starkt på den svenska 

marknaden med drygt 450 kontor. Banken erbjuder ett utbud av tjänster för både 

privatpersoner och företag. Handelsbanken har vision att vara nordens främsta bank, det vill 

säga, det uppenbara valet för kunder. För att nå bättre lönsamhet satsar Handelsbanken på att 

ha flera nöjda kunder än konkurrenterna, vilket uppnås genom att vara nära kunder och ha 

kompetenta medarbetare som erbjuder hög servicenivå. (www.handelsbanken.se)  

 

 

Nordea grundades på 1820-talet och omfattades av ett släktträd på ungefär 300 banker. År 

2001 har samtliga banker blivit en, och storbanken går under varumärket Nordea, med cirka 

31 500 medarbetare samt ett börsvärde på ungefär 36 miljarder euro. Nordea är den största 

finanskoncernen i Norden och har 11 miljoner kunder på nio hemmamarknader; Danmark, 

Finland, Norge och Sverige, samt de nya europeiska marknaderna Estland, Lettland, Litauen, 

Polen och Ryssland. Deras stabila geografiska grund innebär att de har samma nordiska 

värderingar och kan samarbeta och lära sig av varandra för att skapa en intressant marknad. 

Banken ses som en föregångare och har lyckats väl med att integrera bank- och 

försäkringsverksamhet över landsgränserna. Verksamheten bedrivs i enlighet med en unik 

verksamhetsmodell, att satsa på nära relationer med kunder. Deras vision var att bli den 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-fcZAr0PXFIAqM&tbnid=Dyut_CRxM1O09M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magnussonmakleri.se/?page_id=136&ei=RUp6UZ3EK4fWtAbiwYD4DA&bvm=bv.45645796,d.Yms&psig=AFQjCNFYMI1Tpl54RlCVjBCgReGnorMs2w&ust=1367055297419902
http://www.swedroid.se/nordea-siktar-pa-android-klient-till-jul-rykte/
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ledande koncernen i Norden genom att kunna skapa nya och förbättrade möjligheter för 

kunderna. (www.nordea.com) 

 

SEB grundades 1865 av André Oscar Wallenberg. För nuvarande finns de i närvarande i ca 20 

länder med huvudkontor i Stockholm och Annika Falkengren som VD. De har 16500 

anställda och ett rörelseresultat på 14, 235 Mkr år 2012. De skiljer sig från andra nordiska 

banker på flera sätt, bland annat genom deras unika affärsmix med tonvikt på företagssidan. 

De strävar efter djupa och långsiktiga relationer med deras kunder som finns tillgängliga i 

Norden, Baltikum och Tyskland. De nämner även vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv 

där nära relationer till deras kunder är viktigast av allt. SEB har en strategi som innebär att de 

vill vara och uppfattas som en relationsbank. De nämner att kunderna alltid kommer först 

utifrån förvissningen om att ett långsiktigt perspektiv och långsiktiga relationer skapar 

uthållig lönsamhet. (www.sebgroup.com) 

 

4.2 Presentation av respondenterna 
Sverker Hemring, Handelsbanken- Social media manager på direkt information- och 

marknadsavdelningen. 

Therese Litzén, Nordea- Projektledare samt ansvarig för sociala medier ur ett 

marknadsföringsperspektiv. 

Cecilia Björnestedt, SEB- Online Marketing Manager på SEB kort. 

Samtliga har varit delaktiga vid uppstartandet av verksamheten på de sociala medierna. 

4.3 Intervju med Sverker Hemring  
Handelsbanken är den storbank i Sverige som lyckats uppnå högst kundnöjdhet enligt den 

årliga kundundersökningen från SKI under alla dessa år, säger Sverker. Till skillnad från 

andra bankerna har Handelsbanken ingen central strategisk marknadsföringsplan, utan det är 

något som kontoren själva står för.  

 

När det gäller sociala medier använder sig Handelsbanken av både Facebook och Twitter, och 

finns tillgängliga för att besvara kundernas frågor alla dagar mellan 8.00- 22.00. De har 

funnits på Facebook sedan oktober 2010, och Twitter sedan sommaren 2011. På frågan om 

varför sociala medier är viktigt poängterar Sverker att det är som alla andra företag också 
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säger: ”Vi ska finnas där våra kunder finns”. Handelsbankens grundidé bygger på att vara 

nära kunden. 

 

Till skillnad från de andra bankerna som är mer aktiva på sociala medier har Handelsbanken 

”valt att hålla en lite lägre approach”, och väljer att inte marknadsföra sig där, enligt 

Sverker. De gånger de väljer att skriva inlägg är vid nyheter; exempelvis, när deras mobilapp 

blev uppdaterad, eller när Swischen kom. ”Där kan vi säga att vi är lite passiva, vi är mer 

reaktiva än vad vi är proaktiva än så länge, det här är fortfarande nytt”. Handelsbanken 

väljer med andra ord att inte göra så mycket väsen av sig utåt. Detta kan tydliggöras om man 

jämför deras följare på Facebook med Nordea och SEB, som har betydligt fler ”gillare” än 

dem. Sverker spekulerar i om detta skulle kunna bero på att Handelsbankens kunder hellre vill 

besöka dem på kontoret än att gilla dem på Facebook. Han förklarar vidare att de vill vara 

nära kunden på nätet för att folk är på Facebook, men att det inte heller ska vara långt att 

komma till Handelsbankens kontor. Därefter poängterar han att den stora skillnaden mellan 

Handelsbanken och andra banker är att de bygger allt fler kontor snarare än att de stänger ner 

kontor som de andra.  

 

Vi undrade fortsättningsvis om det gynnar Handelsbanken att finnas tillgängliga på sociala 

medier i relation till deras satsade krona, och Sverker ansåg att meningen är att kunderna ska 

kunna prata med Handelsbanken på det sätt som känns bekvämt för dem. Vissa vill gå in på 

kontoret, andra vill ringa, ”en del vill hitta oss på Facebook”, säger han. Därefter berättar 

Sverker att detta gynnar Handelsbanken, så länge folk gillar dem, får svar på deras frågor 

samt fortsätter att vara nöjda kunder, men även om de lyckats med att omvända en missnöjd 

kund, då har Handelsbanken tjänat på att finnas där. Men framför allt säger Sverker att ”Det 

är klart att vi tjänar på det här eftersom att det bygger vårt varumärke”, utan att det tillför 

någon mer kostnad. 

 

Anledningen till att Handelsbanken började med sociala medier var att de märkte att det 

pratades om dem på Facebook och Twitter, oavsett om de ville det eller inte. Därför bedömde 

de att det var bättre att finnas där för att besvara frågor och rätta till missförstånd, istället för 

att någon annan skulle göra det. ”Det är bättre att vi kan ta en diskussion hos oss än att den 

fortgår någon annanstans och vi inte är med”. Dock kan man inte svara på inläggen som 

skrivs om Handelsbanken på Facebook utanför deras egen sida, till skillnad från Twitter där 
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man kan fånga upp inlägg där Handelsbanken nämns, för att sedan följa upp det besvara 

kommentaren. 

 

På frågan gällande hur de bygger relationer med deras kunder på sociala medier, svarar 

Sverker att om att besvara kundernas frågor är att bygga relationer, ja då bygger de relationer 

på det viset. Därefter fortsätter han med att förklara att Handelsbanken tidigare inte gick ut 

och annonserade ut diverse problem, med till exempel, inloggning på deras egen hemsida. 

Numera har de valt att berätta om det finns problem som uppstår för deras kunder, men att de 

jobbar på det, och återkommer så fort det är löst. Om det gäller större problem som berör 

kunderna, kanske Handelsbanken inte kan lösa problemet över Facebook och Twitter, utan 

kunderna måste då vända sig till kontoren. Där kan den eventuella slutgiltiga kompensationen 

ske, och Sverker betonar därpå att de är väldigt måna om deras kunder. 

 

När det gäller word-of-mouth anser Sverker att det är jätteviktigt att Handelsbanken ligger bra 

till hos kunderna och att det pratas gott om Handelsbanken. Men det är inte bara hos 

privatpersoner som de är omtyckta, även höga företagschefer rekommenderar Handelsbanken 

till andra kollegor. Dock finns det både fördelar och nackdelar med word-of-mouth. Sverker 

poängterar ”att bygga ett förtroende kan ta decennier, att rasera det kan gå på någon 

sekund”. Vidare fortsätter han att berätta att fel person på fel ställe som säger fel saker kan 

sluta riktigt illa, och understryker att ”illvillig ryktesspridning inom sociala medier kan få den 

här explosionsartade branden på ett helt annat sätt än vad det gjorde förr”. Detta har flera 

företag råkat ut för, som varken varit förberedda på det eller haft backup att kunnat ta hand 

om det från början. ”Då kan det räcka med att vänta en halvdag för länge, så sprider det sig” 

säger Sverker.  

 

Handelsbanken hanterar sådana situationer genom att vara ödmjuk och lyssna på kunderna 

samt erbjuda hjälp. Om fallet är att kunderna fortsätter att skriva och inte är mottaglig för den 

hjälp som erbjuds, bestämmer sig Handelsbanken för att stänga ner dialogen. Därefter 

förklarar de för kunden vad som är orsaken till det, och hänvisar istället kunden till 

klagomålshanteringen. Sverker förklarar sedan att de däremot aldrig skulle stänga ner hela 

deras Facebook sida på grund av en sådan händelse.   

 

Precis som med allt så finns det även risker med att finnas på sociala medier, men Sverker 

menar att de absolut tjänar mer på att finnas där än vad det skulle vara en belastning för dem. 
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Dock är det viktigt att ha rätt personer som är engagerade, gillar människor, kommunikation, 

problemlösning, och som överhuvudtaget gillar det de håller på med. ”Det är absolut A och O 

i det här, med rätt medarbetare tjänar man massa på det här”. I dagens läge är det längre 

ingen tvekan för Handelsbanken om de skall satsa på det här, och Sverker är övertygad om att 

företag måste vara där ute. ”Det är bra så länge man sköter det rätt”. 

4.4 Intervju med Therese Litzén 
Även Nordea tillhör en av Sveriges fyra storbanker och finns utöver Sverige, närvarande i 

Norge, Danmark och Finland. De finns tillgängliga på sociala medier såsom Facebook, 

Twitter, Youtube, LinkedIn och Flickr. På Facebook har de funnits sen våren 2011, och 

Twitter sen december 2012. Therese nämner att de har en marknadsplan och en strategi om 

varför de ska vara tillgängliga på sociala medier, men att de framför allt jobbar med 

kundcenter på deras Facebooksida.  

 

På Facebook har de ett mål att så många som möjligt ska följa dem, detta för att de ska kunna 

nå ut med deras budskap. Anledningen till att de använder sig av Facebook är att det är många 

som inte vill ringa eller besöka deras kontor, därför ska det vara en kanal för kundtjänst där 

Nordea ska kunna besvara frågor. Dessutom ”ska vi finnas i de kanalerna som de är i”, säger 

Therese om kunderna, men även kunna retweeta vad andra säger om bland annat ekonomi. En 

annan målsättning Nordea har på Facebook är att göra fyra inlägg varje vecka. Det kan vara 

allt ifrån inlägg som berör kunderna, något som visats på nyheterna, men även kampanjer och 

tävlingar som de vill att kunderna deltar samt engagerar sig i. Dessutom har de en 

privatekonom som gör blogginlägg för att sprida budskapet om hur man ska spara eller tänka 

kring sin privatekonomi. ”Vi försöker alltid titta på vad våra kunder vill ha för tips och råd”, 

förklarar Therese. 

 

De finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, alla dagar om året, för att 

kunna skapa engagemang hos kunden genom att vara aktiva och även ställa frågor till kunden. 

Detta för att kunden ska ställa frågor tillbaka, och på detta sätt hjälpa Nordea hela tiden. Då 

får de feedback direkt från kunderna på vad de gör bra och mindre bra. De håller hela tiden på 

att utveckla denna kanal, och de vill hela tiden få fler fans att prata med. Detta gör det till 

”vår absolut viktigast kanal”, säger Therese. 
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Anledningen till att blivit viktigt för Nordea med sociala medier är delvis för att kunna ge 

kunderna den hjälp och tid de behöver. De försöker få kunden att göra de här vardagliga 

ärendena själva, via internetbanken, mobilbanken eller telefonbanken, eftersom att de inte har 

så många kontor längre. På frågan varför de drar ner kontor, svarar Therese att ”Alla banker 

håller på med att dra ner kontor, och kontanthantering”. I dagsläget har Nordea kontor mest 

för rådgivning om man vill göra affärer, därför ses Facebook som ytterligare en kanal för att 

underlätta för kunderna. ”Då ska man inte behöva gå till kontor och stå i kö i en halvtimme 

och få svar på sin fråga, utan då ska man kunna komma till vår Facebooksida och få svar på 

sin fråga, och slippa stå i kö”. 

 

På tal om relationer nämner Therese att Nordeas kunder uppskattar att de finns tillgängliga 

dygnet runt, och att de får väldigt mycket feedback på det att de ger snabba svar. ”Vi försöker 

ju svara så snabbt vi kan och vi har ju en gräns på att det inte får ta längre än en timme att 

svara på en fråga”. Detta tror Therese gynnar både Nordea och kunderna. Dock menar 

Therese att Nordea får både ris och ros, men mycket feedback på att kunderna tycker att det är 

kul att Nordea är engagerade och finns tillgängliga på sidan. ”Det är ju många som bara har 

en Facebooksida bara för att man ska ha en Facebooksida, men vi är ju faktiskt där och 

pratar med våra fans”.  

 

Therese nämner att det är viktigt ”att man ska känna att det faktiskt är någon man pratar med 

på banken, det är inte bara en institution, eller stor bank, utan att det är människor som sitter 

där och faktiskt svarar på frågor”. Hon förklarar vidare att de är som deras personliga 

bankmän som sitter där, ”Det tror jag är jätteviktigt för att kunna hålla kvar relationen med 

kunderna”.  

 

Vid missnöjda kunder tar Nordea kontakt med kunderna för att göra de nöjda, och viktigt är 

att man inte bara ser förbi dem, utan istället tar hand om alla casen. Hon menar att man som 

kund oftast bara vill få det ur sig, ventilera och hoppas på att någon ska se en. ”Vi gör ju allt 

för att följa upp så att kunderna blir nöjda sen i efterhand”. 

 

När det gäller word-of-mouth anser Therese att det är den absolut bästa marknadsföringen när 

kunderna pratar gott om Nordea, och pratar vidare till andra. ”Det som är bra med sociala 

medier är att det inte bara är en person du säger det till, om du är glad och nöjd med 
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någonting, och skriver det på vår Facebooksida ser alla andra våra fans det också. Det 

skapar ju så klart en större spridning”.  

 

Å andra sidan finns det en negativ aspekt och det är när Nordea får negativ feedback, 

eftersom att det då också är många som ser det. Oftast när det är någonting som berör väldigt 

många andra får Nordea många ”likes” på det, vilket leder till att negativa saker skapar 

mycket publicitet, ifall det är något negativt som berör många, säger Therese. Men hon lyfter 

fram fördelarna med sociala medier, och det är att man kan bemöta kritiken, vilket inte skulle 

vara möjligt i traditionella medier, utan där får man bara stå och ta emot det. ”Men här kan du 

i alla fall ha en dialog med kunderna och försöka vända dem så att de blir glada”. 

 

På frågan om det finns nackdelar med word-of-mouth, anser Therese att det inte finns något 

som skadar deras varumärke. Men all dålig feedback påverkar såklart Nordeas varumärke. 

Men många gånger måste det bli mer omfattande för att det ska kunna skada hela varumärket, 

men då Nordea bemöter kritiken kan de oftast vända kunder och göra de blir nöjda igen, 

förklarar Therese. ”Det har ju både för- och nackdelar, det är ju väldigt snabbt media och 

när någonting skrivs går det ut snabbt i flera kanaler”. Hon fortsätter förklara att ju större 

händelse, desto snabbare och mer sprids det. ”Jag tror att företag bara tjänar på att finnas på 

sociala medier för att kunna bemöta kritiken och för att kunna, har det hänt någonting att 

man står för det och är ärlig”. 

4.5 Intervju med Cecilia Björnestedt 
SEB tillhör också storbankerna i Sverige. SEB benämner sig som en relationsbank med en 

övergripande vision att bygga långsiktiga relationer. På SEB jobbar man mycket med 

kundupplevelse genom att mäta hur kunder tycker och uppfattar dem, samt hur SEB lyckas 

motsvara den service kunderna vill ha.  

 

Valet av att finnas på sociala medier var givet när SEB såg i deras omvärldsbevakning att 60 

% av deras kunder fanns på Facebook, och har nu funnits på sociala medier sedan 2010. ”Vår 

vision är att också vara där våra kunder är”, säger Cecilia och fortsätter förklara att om 

kunderna inte vill träffa de på kontoren, måste SEB se till att de träffar kunderna på något 

annat sätt. ”Och finns de på Facebook så är det ju klart att man också vill ha den kanalen”. 

SEB har en strategi att hjälpa kunden i vardagen, genom att vara där och serva kunden. Detta 

kan möjliggöras med hjälp av de sociala kanalerna; Twitter och Facebook, där de besvarar 
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frågor mellan 8.00- 22.00, och ge service på ett bra sätt, enligt Cecilia. Dessutom poängterar 

hon att det är viktigt att finnas till hands, svara på kundernas frågor, hjälpa till, och givetvis 

vara ute och lyssna av vad som pratas om dem. Numera har det utvecklats till en kanal för 

kundinteraktion mellan företag och kund. 

 

Det primära med att öppna ett Facebookkonto är att göra sig tillgänglig, så att kunderna kan 

ställa frågor, och med Twitter kan man även använda sig av uppsökande kundservice genom 

att lyssna av vad som sägs om SEB, förklarar Cecilia. Vidare tillägger hon, ”När vi får likes 

och anhängare, kan vi pusha ut meddelanden. Men då har vi varit väldigt restriktiva, och 

fortfarande enligt strategin att hjälpa kunden i vardagen”. Då de har pushat ut budskap, 

såsom deklarationstider, semesterresor, orangea kuvertet, mäter de och följer upp i efterhand 

vad resultat blir, vilken respons och vilka reaktioner de får. ”Sådant pushar vi ut, sådant som 

är till nytta”, säger Cecilia.  

 

De resurser som läggs ner på marknadsföringen av sociala medier är väldigt lite, ingen 

heltidstjänst. Utan de som svarar på frågorna operativt är telefonbanken som jobbar med det 

dygnet runt. De har vid olika tillfällen kampanjer som bygger på Facebook, och att man ska 

dela det vidare, vilket kommer leda till surr som de på telefonbanken kommer behöva ta hand 

om. 

 

När vi frågar om det gynnar de i relation till vad de satsar, svarar Cecilia att de kan räkna hem 

det. Hon förklarar att man schablonmässigt kan räkna hem det, som de med andra ord kallar 

retention. Via retention kan man alltså schablonmässigt säga hur mycket vi tjänar på en kund 

per år. Detta genom att de vänder, bibehåller kunden, samt är närvarande och fångar upp 

kunden så att kunden stannar kvar och blir en trogen kund. När de lyckats få över och 

omvända en kund, blir kunden oftast en ambassadör, förklarar Cecilia. ”Genom att vi kan 

överträffa kundens förväntningar med bra service kan vi få effekt”. Cecilia berättar att i och 

med att budskapen sprids i de sociala nätverken, får SEB en stor visning beroende på hur 

många som gillar dem, och då kan man se att det har ett värde. Vidare förklarar hon att det 

finns en marknadsföringspotential, men att denna inte utnyttjas till fullo, och menar att det lite 

grann beror på vad man är för varumärke, ”banktjänster är ju inte så där hippt liksom”.  

 

Gällande frågan om relationer poängterar Cecilia att de vill bygga relation, dels genom att 

vara tillgänglig där kunderna finns. Dessutom bygger de även relationer genom att vara där 
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och lyssna, engagera sig, besvara frågor, återkoppla och lösa ärenden. Hon menar på att 

SEB:s sätt att kontakta kunder, hur de pratar, deras tonalitet, hur de agerar bygger relationer. 

Men framförallt bygger de långsiktiga relationer i deras marknadsföring, där sociala medier 

också är en viktig del i den mixen för att gynna långsiktiga relationer. 

 

Tack vare att dialogen på sociala medier är digital kan SEB spara ner konversationerna, för att 

kunna analysera dem vid ett senare tillfälle. Exempelvis, kanske de måste uppdatera deras 

webbsajt, eller informera kunderna på ett annat sätt. Utifrån analysen kan de göra rapporter, 

som de sedan kan lära sig av och sedan åtgärda. SEB har en policy att aldrig ta bort några 

ärenden eller inlägg på Facebook om det inte är diskriminering eller trakasserier. 

 

Cecilia menar på att företag vanligtvis är väldigt inifrån-och ut orienterade, där det är 

produkten som är i fokus. Men genom att bli mer lyssnande, leder det till att man vänder på 

perspektivet och blir mer utifrån-och in orienterad. Detta gör att man blir mer kundorienterad 

och förstår kundens situation bättre, vilket hon betonar är jätteviktigt för att bygga en relation. 

Exempelvis måste SEB:s medarbetare skriva ett personligt svar till var och en. Även fast det 

ser inklippt ut eller upprepande, får det inte vara så, eftersom att personen är där i egenskap av 

individ. Därför tillåts inga mallsvar, dock ges friheten att använda smileys vid svar. 

 

Om det däremot uppstår missnöje hos kunderna bemöts de med ett personligt svar och den 

uppmärksamhet de ska ha. Ett exempel som Cecilia nämner, är när en kund hade varit 

missnöjd med ett bemötande på ett SEB kontor, och därefter twittrat om händelsen till ungefär 

200 följare. Detta gjorde att SEB kunde fånga upp hans meddelande och sedan kontakta 

honom för att sedan lösa hans ärende och sedan vända honom. Denna snabba återkoppling 

kunde ske tack vare Twitter, och om han inte hade funnits där menar Cecilia att han hade 

spytt sin galla över dem i alla fall, på lunchen, till jobbarkompisar, till respektive, till familjen. 

”De lyssnade och engagerade sig i fallet och utan sociala medier hade inte detta varit 

möjligt”. Till slut blev kunden kvar och rätt så lojal. 

 

På frågan gällande word-of-mouth poängterar Cecilia att det som pratas om dem i sociala 

medier är jätteviktigt. Det är deras rykte som de även kallar för ”earned media”. I dag är 

”earned media” rätt litet i förhållande till ”owned media”, och ”paid media”, vilka är deras 

egna kanaler respektive den media de köper, exempelvis det man kan hitta inne i staden. Ett 
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drömscenario för ett företag skulle vara att man minskade ”paid media” till fördel av ”earned 

media”, något som hon framhåller att SEB måste jobba med. 

 

Risken med word-of-mouth är dock att det drar iväg och ryktesspridningen till slut blir 

ohanterlig. Men å andra sidan, menar Cecilia att det finns en chans att minimera denna risk 

om man kan fånga det på ett tidigt stadium och vara närvarande, lyssna och jobba med det på 

daglig basis innan det hinner dra iväg. SEB eliminerar en kris dagligen genom att vara där på 

sociala medier. Hon förklarar att det gäller att ha bra rutiner, med press och kommunikation, 

samt en dialog och en process om hur det ska hanteras. ”Negativ word-of-mouth hade varit 

där även om vi inte hade varit där”, säger Cecilia. Det finns där, och då måste de vara med. 

Det viktiga enligt Cecilia är att ha folk som är där vid intresse, kan och förstår hur det 

fungerar. Då är det betydelsefullt med närvaro, snabbhet och att man inte låter saker ligga och 

växa. Enligt Cecilia är de inte jätterädda för riskerna, men medvetna om att det kan skada 

företagets rykte. Men hon menar att det är farligare att inte vara där än att vara där, eftersom 

att det pratas där ute vare sig man vill eller ej. ”Nej, men man behöver vara medveten om det 

här och sätta sig in i det här och ha kunskap, och ja annars kan det ge motsatt effekt”.  
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4.6 Observationer av dialoger på Facebook och Twitter 
 

Handelsbanken   
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Nordea  
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SEB  
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4.7 Sammanställning av elektronisk word-of-mouth på sociala medier 
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Banker Positiv e-WOM Neutral e-WOM Negativ e-WOM Totalt 

Danske Bank 9 39 35 83 

Handelsbanken 41 139 40 220 

ICA banken 64 377 38 479 

Länsförsäkringar bank 28 124 44 196 

Nordea 140 642 236 1018 

SEB 113 406 80 599 

Skandiabanken 24 85 25 134 

Swedbank 168 1153 405 1726 

Totalt 559 2857 877 4293 
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Banker Positiv e-WOM Neutral e-WOM Negativ e-WOM Totalt 

Danske Bank 2 6 3 11 

Handelsbanken 20 34 11 65 

ICA banken 7 3 1 11 

Länsförsäkringar bank 3 7 2 12 

Nordea 2 29 19 50 

SEB 66 130 51 247 

Skandiabanken 6 10 3 19 

Swedbank 1 0 0 1 

Totalt 108 218 90 416 
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4.8 Kundnöjdhet inom banksektorn  

 
Index mellan 0-100 mäter kundnöjdheten inom banksektorn 2012. (Svenskt Kvalitetsindex). 

  

1. Länsförsäkringar bank 

•79,5 

2. ICA banken 

•78,5 

3. Handelsbanken 

•75,2 

4. Skandiabanken 

•74,6 

5. Danske Bank 

•71,4 

6. SEB 

•67,7 

7. Swedbank 

•66,7 

8. Nordea 

•66,4 
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5. Analys 
I följande kapitel analyserar vid vår insamlade empiri, som består av intervjuer, observationer av 

word-of-mouth på Facebook och Twitter, samt data från SKI:s kundnöjdhetsstudie kring banker. Vi 

knyter samman empirin med teorierna som behandlats avseende relationsmarknadsföring med sociala 

medier för att sedan kunna besvara vår frågeställning ”Är Facebook och Twitter en gynnsam 

kommunikationskanal för banker, eller skulle vissa gynnas mer av att inte tillämpa sociala i deras 

verksamhet?”  

5.1 Tillgänglighet via sociala medier 
En bättre och snabbare tillgänglighet är en viktig komponent i strävan att tillfredsställa 

kundernas behov och kanske särskilt viktig för banker där produkterna är snarlika och man i 

större grad måste konkurrera med servicen snarare än produkten. En tydlig trend är att allt fler 

banker blir verksamma på sociala medier och ser det som en allt viktigare 

kommunikationskanal. Samtliga djupintervjuer genomförda hos de tre storbankerna 

Handelsbanken, Nordea och SEB, betonar vikten av att finnas där kunderna finns. Det 

inkluderar allt ifrån kontakt via personligt besök på kontor, telefon, mail till sociala medier. 

Med sociala medier tillkommer ytterligare en kommunikationskanal och möjlighet för 

bankerna att finnas tillgängliga för kunderna utöver ordinarie kontorstider. Samtliga åtta 

observerade banker; Danske Bank, Handelsbanken, ICA banken, Länsförsäkringar bank, 

Nordea, SEB, Skandiabanken samt Swedbank är aktiva på både Facebook och Twitter. I vår 

insamlade data kunde vi se att aktiviteten på Facebook och Twitter kunde skilja sig kraftigt åt 

hos vissa banker – exempelvis hade Swedbank enbart en kommentar under mars 2013 från en 

besökare på Twitter. Det kan jämföras med aktiviteten på Facebook som hade överlägset flest 

kommentarer än någon annan bank; upp till 1726 kommentarer från besökare, varav 168 var 

av positiv karaktär i jämförelse med 405 kommentarer av negativ karaktär. Frågan blir 

följaktligen om vad vinsten är att finnas tillgängliga på fler än ett socialt medium om 

bankerna inte kan upprätthålla aktiviteten på samtliga plattformar. Stephanie König, expert på 

kundservice och sociala medier, säger i en intervju i Amelia 8 maj, 2013, att ”Det är klokt att 

börja med att använda ett socialt medium, då lär du dig hur du ska agera och hur mycket tid 

du behöver lägga ner på att kommunicera med dina kunder”. Även på bloggen 

socialnomics.net kan man läsa ett inlägg skriven av Lizard (2013) att det är mycket bättre att 

använda ett socialt medium väl, än att använda flera olika mediokert. 

5.2 Personligt bemötande och engagemang med kunderna 
Förutom att finnas tillgänglig på sociala medier, är det även viktigt att visa sitt engagemang 

mot kunden när man väl träder in på dessa plattformar – annars går förhoppningen av en 

förbättrad kundupplevelse genom ökad tillgänglighet förlorad. Att bygga relationer mellan 
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kund och företag är inte densamma på sociala medier som vid personlig kontakt. 

Problematiken är att ersätta en relation som knyts via ett personligt besök på ett bankkontor 

med kontakt via sociala medier när distansen mellan kunden och företag är betydligt större. 

Därmed ligger utmaningen för bankerna i att skapa relationer med kunder på sociala medier. 

Wu och Wu (2005) lyfter fram att långsiktiga relationer och formulering med kunderna är 

nyckeln till stabilitet i en alltmer dynamisk marknad. Relationsbyggandet på de sociala 

medierna möjliggörs genom att bankerna kan lyssna, engagera sig, besvara frågor, och lösa 

ärenden. Det uttrycks på olika sätt hur bankerna formulerar sig mot kunden. Bankerna bygger 

relationer genom deras approach mot kunderna, exempelvis genom deras kommunikation 

med kunderna. Samtliga aktörer; Handelsbanken, Nordea och SEB poängterar att de är 

kundorienterade och jobbar aktivt med att vårda sina kundrelationer.  Även deras tonalitet är 

viktig när de kommunicerar med kunder, vilket ska ge ett intryck av att de är måna om sina 

kunder. På ett eller annat sätt, strävar de efter att få kunden att känna som att banken är mer 

en bara en institution på sociala medier, exempelvis svarar de på besökarnas inlägg med 

personliga svar. Det verkar som att bankerna har jobbat aktivt för att engagera sig i kunderna 

och lagt ner tid och resurser för att bygga långsiktiga relationer med besökare på sociala 

medier. Hur bankerna engagerar sig på de sociala medierna skiljer sig dock åt. Nordea 

utmärker sig med att ha en väldigt aktiv medverkan på Facebook till skillnad från 

konkurrenterna Handelsbanken och SEB, vilka strävar efter en mer restriktiv 

kommunikationsstrategi på sociala medier. Skillnad i kommunikationsstrategi kan man 

eventuellt se i form av ”likes” av besökare på Facebook. Vid jämförelse lyckas Nordea 21 

maj, 2013, uppnå 69 865 likes, medan SEB har 16 776 likes, och Handelsbanken endast 8 384 

likes. Vid observationerna av elektronisk word-of-mouth på Facebook uppnår Swedbank hela 

1 726 kommentarer och Nordea med 1 018 kommentarer. Det kan sättas i relation till 

Handelsbankens 220 kommentarer. Nordea har alltså över fyra gånger fler kommentarer än 

Handelsbanken på Facebook, medan Swedbank har närmare åtta gånger fler. Handelsbanken 

ligger på en nivå i antal kommentarer som motsvarar Länsförsäkringar bank, trots att deras 

kundbas är betydligt mindre - vilket troligen har bäring på deras passiva förhållningssätt till 

de sociala medierna. 

 

Huruvida man väljer att hålla en alltför låg profil, bör man ha i åtanke i att det finns en risk att 

det kan upplevas negativt av kunderna, om de uppfattar det som att man brister i 

kommunikationen. Grönroos (2007) förklarar att om ett företag väljer att inte informera sina 

kunder om, exempelvis en försening eller en felaktig produkt, kan det upplevas som brist på 
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kommunikation. Vidare resonerar han kring att brist på kommunikation kan tolkas som brist 

på respekt till kunden. Sverker nämnde i intervjun att Handelsbanken tidigare inte gick ut i 

sociala medier och annonserade problem som uppstod, vid exempelvis inloggning på deras 

internetbank. Numera har de ändrat på det och väljer istället att dela med sig av information 

som är av betydelse för kunden, samt upplyser kunderna om att de jobbar med en lösning. 

Detta kan uppfattas som att man är uppriktig i sin kommunikation mot sina kunder och trots 

sin låga profil ändå är beredda att utöka engagemanget, som i sin tur kan skapa lojalitet och 

förtroende hos kunderna. 

5.3 Löften och förväntningar – Byggstenar till lojala kunder 
Gummesson (2002) talar om att man för att vinna kundlojalitet måste man engagera sig och 

möta konsumenternas behov. Cecilia nämner fördelen med att trogna kunder, eftersom att 

kunden kan bli en ”ambassadör” som sprider ett gott rykte om banken - vilket bankerna kan 

locka nya potentiella kunder med. Lojala och nöjda kunder som sprider det goda ryktet kan nå 

ut till fler på sociala medier jämfört med om de enbart delar med sig av sin upplevelse till 

omgivningen.  Sociala medier kan alltså bidra till en större ryktesspridning än tidigare och om 

en kunds word-of-mouth är av positiv karaktär kan det förstärka företagets varumärke och 

gynna dem i längden. De positiva kommentarer vi observerade på Facebook kunde se ut på 

följande sätt: ” Jag och min man blev kund hos er för 12 år sedan. Har alltid fått fantastisk 

service oavsett ärende...” Även Reichheld och Schefter, (2000) håller med om att det är 

viktigt med lojala kunder eftersom att den höga kostnaden att förvärva nya kunder gör 

relationer mindre lönsamma under de tidigare åren och först senare om kunderna är lojala som 

det kommer att generera större avkastning. Därmed blir det viktigt att vara mån om kunderna 

och tidigt upptäcka missnöjda kunder, för att främja lojala kunder som inte söker sig vidare 

till konkurrenterna. Ett exempel på negativ word-of-mouth som inte var ovanligt bland 

kommentarerna: ”Efter 39 år som kund i Nordea är jag numera en mycket nöjd kund hos er 

på SEB istället!...” Sverker betonar vikten av att vårda relationen för att skapa ett förtroende, 

när han säger: ”Att bygga ett förtroende kan ta decennier, att rasera det kan gå på någon 

sekund”. Detta påvisar ytterligare en anledning till varför engagemanget till kunderna är 

betydelsefullt. En annan byggsten till lojala kunder kan vara att man avger löften som man 

kan hålla. De löften som företagen avger kommer således skapa förväntningar och för att 

uppnå en bra och bestående relation måste dessa löften hållas (Gummesson, 2002) Genom att 

vi kan överträffa kundens förväntningar med bra service kan vi få effekt, förklarar Cecilia. 

Om en bank väljer att marknadsföra sig som ett företag med hög service och kvalitet, är det 
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även troligt att kunderna har högre förväntningar och ställer högre krav på att få det som 

utlovats. Detta innebär att företag måste leverera det som utlovas ifall det inte ska bli ett gap 

mellan kundernas förväntan och vad som faktiskt levereras (Grönroos, 2007). En parallell kan 

dras till lågprisflygbolaget Ryanair som inte uppvisar ett varumärke associerat med kvalitet, 

vilket gör att kunderna inte förväntar sig lika mycket av dem. Om Ryanair inte utlovar 

mycket, och sedan motsvara kundernas förväntan, kommer kunderna troligtvis inte sprida ett 

negativt budskap, till skillnad från ett företag som utlovar högre kvalitet på service och 

produkter. Vid löften som avger högre kvalité och service skapas en större förväntansbild och 

eventuellt större gap, vilket i sin tur kan leda till missnöje hos kunder. I fallet med Ryanair så 

är förväntningarna å ena sidan på sådan låg nivå att det blir svårt att bygga en relation med 

kunderna överhuvudtaget. 

5.4 Hanteringen av missnöjda kunder med hjälp av sociala medier 
Det är viktigt för företagen att uppmärksamma missnöjda kunder på de sociala medierna och 

erbjuda kunderna lösningar (Chen, 2011).  Representanterna för respektive bank uttryckte en 

medvetenhet kring vikten av hantera missnöjda kunder med en omedelbar verkan, eftersom 

att risken finns att negativ word-of-mouth sprids explosionsartat via dessa kanaler. Vare sig 

bankerna är närvarande på sociala medier eller inte, finns möjligheten för kunderna att 

uttrycka missnöje. ”Negativ word-of-mouth hade varit där även om vi inte hade varit där”, 

påpekar Cecilia.  Skillnaden i aktivt välja att medverka på sociala medier är att det kan 

möjliggöra en spridning av negativ word-of-mouth till en helt annan grad i och med att en 

större kundkrets är knuten till en och samma punkt. Därmed synliggörs de negativa 

budskapen till kunder samt eventuella kunder, på en och samma gång. Samtliga representanter 

menar att det inte ska hinna gå till den punkten att situationen blir ohanterlig. Det gäller att 

vara medveten, ha en backup-plan för riskhantering samt agera snabbt och omvandla en 

utmaning till en möjlighet. Cecilia exemplifierar, om det tillfället när en kund ”twittrade” om 

sitt missnöje, som denne upplevde på SEB, till ungefär 200 följare. Med hjälp av Twitter 

kunde SEB kontakta kunden, lösa ärendet och omvända denne till en nöjd och lojal kund. 

Enligt Sweeney et al. (2005) är missnöjda kunder mer villiga att delge missnöjet de erfarit hos 

företag till många människor och skada företagets kundkrets, snarare än att nöjda kunder 

delger sina erfarenheter. Vidare visar våra observationer på Facebook att det finns besökare 

som upplever det så; Johan Andersson skriver på Handelsbankens sida ”Eftersom att många 

använder sociala medier för att gnälla tänkte jag göra just tvärtom…” David Arnebäck 

skriver liknande på Nordeas sida: ”...Då flera skriver hur dåliga bankerna är idag så vill jag 
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faktiskt bara ÖSA beröm…” Detta är ännu en anledning till varför bankerna måste ta vara på 

missnöjda kunder i och med att det bidrar till en hårdare konkurrens. 

 

5.5 Ökad makt hos kunder på sociala medier bidrar till hårdare konkurrens 
Konkurrensen mellan bankerna på sociala medier hårdnar, eftersom att kunderna numera har 

fler valmöjligheter. De har möjlighet att uttrycka sina åsikter och ta del av andras 

erfarenheter, vilket kan påverka både befintliga - samt potentiella kunders val av bank. Detta 

går även i takt med vad Gummesson (2002) menar med att företagen pressas till att skapa 

relationer med sina kunder som annars har möjlighet att söka sig vidare till konkurrenterna. 

Statistik från SKI visar att Handelsbanken legat bättre till än de konkurrerande storbankerna. 

Även Grönroos (2007) nämner att Handelsbanken, med hjälp av deras 

kommunikationsstrategi i 30 år har resulterat i en lönsamhet, samt att kundnöjdheten legat 

stadigt över genomsnittet. Således är det troligtvis inte deras kommunikationsstrategi på 

sociala medier som är anledningen till att de lyckats, dock behöver man inte utesluta den 

potentiella möjligheten att deras tillvägagångssätt på dessa kanaler kan ha en bidragande 

faktor till deras framgång.  Frågan är om det gynnar de banker med bättre rykte i kontrast till 

konkurrenterna med sämre rykte, varpå det kan återspegla sig på de sociala medierna eftersom 

att spridningen är stor. Detta kan komma att påverka potentiella kundernas uppfattning och 

val, när de ser vilka det kommuniceras gott om, alternativt mindre gott. Vi observerade en 

spridning som kunde se ut på sätt, att en person kommenterade något, vilket medförde en 

kedjereaktion där vänner och bekanta kunde ta del av missnöjet, samt själva kommentera 

inlägget.  Detta är något de kanske annars inte hade tänkt göra innan, men Andreassen och 

Streukens (2009) poängterar att man tar till sig av vänners word-of-mouth. Ett exempel är 

kommentaren på Handelsbankens sida som löd: 

 

Jag har hittills fått ca 20 personer att byta från både Swedbank och Nordea 

till just Handelsbanken som INTE har några planer på att ta bort 

kontanterna. Innan året är slut har jag ensam skaffat er troligen 200 

kunder, mer blir det… 

 

Flertalet inlägg på Facebook liknade kommentaren ovan, vilket uttryckte missnöje och 

klagomål, många gånger kring neddragning av kontor och kontanthantering. Kai Jokitulppo, 

chef för privattjänster Handelsbanken, klargör att, ”Så länge vi känner att våra kunder 
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efterfrågar kontanter är det viktigt att vi som bank tillhandahåller det.” (www.svd.se). Något 

som är viktigt i det långa loppet är att tillgodose kundernas behov, eftersom att nöjda kunder 

är av väsentlighet för att företaget ska uppnå en långsiktig lönsamhet, klargör Gummesson 

(2002). 

5.6 Möjligheter och utmaningar med transparens 
Transparens och ärlighet utgör också viktiga byggstenar för att skapa en lojal kundkrets. 

Transparens är därmed A och O vid byggandet av långsiktiga relationer (Eggert & Helm, 

2000) Therese framhåller att hon ser fördelen med att finnas tillgänglig på sociala medier, 

eftersom bankerna får möjlighet att bemöta kritik och stå till svars för deras handlingar på ett 

ärligt och transparent sätt, som inte skulle vara möjligt i traditionella medier. En annan 

möjlighet med sociala medier är det faktum att konversationerna arkiveras. SEB utnyttjar det 

till deras fördel genom att de analyserar konversationerna vid ett senare tillfälle, och skriver 

rapporter för att dra lärdom av det. Dock har samtliga banker en policy att aldrig ta bort några 

ärenden eller inlägg, om det inte är diskriminering eller trakassering, vilket kan utgöra en 

fördel för företaget om det är positiv word-of-mouth på deras sida, till skillnad från den skada 

som kan uppstå om negativ word-of-mouth flödar på deras sida. Dessutom sparas 

konversationerna, vilket gör att man kan blicka tillbaka långt bak i tiden. Samtliga banker är 

likaså eniga om att de endast går in och raderar kommentarer som brutit mot deras riktlinje. 

Frågan är hur man hanterar ett arkiv med övervägande negativa kommentarer när kunder, 

alternativt potentiella kunder kan gå in och analysera, och jämföra bankerna långt bak i tiden 

för att avgöra om de eventuellt ska leta sig vidare till en konkurrent istället. Facebook och 

Twitter kan jämföras med recensionssidor, exempelvis; www.restaurangkartan.se där man kan 

läsa andras omdömen om olika restauranger. Restaurangbesökare går in och uttrycker sina 

åsikter och skriver recensioner om sitt restaurangbesök eller läser vad andra besökare skrivit. 

Skillnaden i den här sortens kommunikation är att ännu fler befintliga och potentiella kunder 

kan ta del av informationen på en och samma gång då allt finns samlat på en och samma 

plattform. Den här informationen kommer alltid att finnas tillgänglig eftersom den dessutom 

arkiveras. Jason Kincy, (May 2012) chef för företags-och webb marknadsföring för Arvest 

Bank, diskuterar denna negativa aspekt av Facebook, och berättar att den mest visuellt 

slående förändringen var införandet av tidslinjen, som kräver att bankerna rensar upp och gör 

omstruktureringar på deras sidor annars riskerar att komma i otakt. Sverker poängterar att, 

"Det är fortfarande nytt", och i och med att fenomenet sociala medier inte har funnits länge, 

förklarar Jason Kincy att förändringar är en utmaning för bankerna och att de måste vara mer 
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metodiska i utvärderingen när de väljer att träda in på sociala medier. Stephanie König, expert 

på kundservice och sociala medier varnar redan om signaler som tyder på att allt fler tröttnar 

på Facebook- ”Var beredd på att allt förändras snabbt i den här världen.” säger hon.  

5.7 Bankernas word-of-mouth på sociala medier 
Med hjälp av sociala medierna möjliggörs word-of-mouth på ett helt annat sätt än innan 

fenomenet existerade. Samtliga banker delar åsikten om att det som cirkuleras om företaget är 

avsevärt viktigt att vara medveten om eftersom många kan ta del av dialogerna som cirkulerar 

där. Folk lyssnar på omgivningens åsikter och det skapas en trygghet i att ta del av andras 

åsikter, detta i synnerhet när kunden står inför ett beslut att använda företagets tjänst eller 

produkt. Enligt Qualman är det ”Hela 78 procent av konsumenterna litar på sina vänners 

rekommendationer, oavsett vilket socialt medium du väljer.” (www.socialnomics.net). Ur ett 

företagsperspektiv kan det vara positivt att folk litar på omgivningen om man har ett gott 

rykte, vilket kan leda till nya kunder. Dessutom får företagen möjligheten att bli medvetna om 

hur de faktiskt upplevs av kunderna, vilket i sin tur kan bidra till en mer realistisk bild i och 

med att kunderna har friheten att yttra sig.  

 

Det finns en vilja hos Nordea att finnas där för kunden och visa sitt engagemang. Detta visar 

de bland annat i deras målsättning att pusha ut meddelanden fyra gånger i veckan. Dock 

visade våra observationer att responsen inte alltid var av positiv karaktär. Ett exempel från 

våra observationer är ett inlägg om en golfkampanj som Nordea sponsrar som genererade 

ensidigt negativ respons från besökarna. Problematiken kan eventuellt vara det som Assael 

(2004) hävdar i East et al. (2008) att negativ word-of-mouth är mer inflytelserik än positiv 

word-of-mouth, och att vid dessa tillfällen kanske nackdelen med viljan att visa sitt 

engagemang väger tyngre än fördelarna sett till vad som är bäst för Nordeas rykte. 

 

Negativ ryktesspridning som nämndes ovan kan spridas till en explosionsartad brand på ett 

helt annat sätt än vad det gjorde förr, vilket kan resultera i att vissa situationer blir 

okontrollerbara. Numera kan företagen få bekräftelse från inte bara en, utan flera kunder, och 

uppemot flera tusen kan se att missnöje uttrycks och eventuellt ändra uppfattning om 

bankerna. Det vill säga, negativ word-of-mouth på sociala medier kan påverka andra kunders 

uppfattning om varumärket och i sin tur påverka deras lönsamhet till deras nackdel, på samma 

sätt som positiv word-of-mouth gynnar företaget i längden. Dessutom kan även deras 

varumärke skadas på lång sikt, vilket kan göra det svårt att återbygga ett förtroende hos 
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kunderna när varumärket väl är skadat. Frågan är om det finns något samband mellan word-

of-mouth och företagets lönsamhet. SKI:s kundnöjdhetsundersökning visar att Handelsbanken 

ligger bäst till bland storbankerna medan Nordea ligger sämst till med Swedbank strax över. 

Kan det faktum att Handelsbanken väljer att hålla en lägre approach på sociala medier ha 

någon koppling, eller ha en bidragande faktor till att de lyckats bättre med deras 

ryktesspridning som därmed påverkar deras kundnöjdhet, och slutligen deras lönsamhet. Våra 

observationer av word-of-mouth på Facebook visar att Handelsbanken och SEB har fler 

positiva kommentarer än negativa. Nordea och Swedbank noteras vara de bankerna med flest 

antal kommentarer i förhållande till övriga banker. Nordea och Swedbank har övervägande 

negativa kommentarer jämfört med de positiva. Siffrorna visar att Nordea har närmare två 

gånger fler negativa än positiva kommentarer, samt att Swedbank har nästan två och en halv 

gånger fler negativa kommentarer än positiva på Facebook. Detta ger även en viss bekräftelse 

av att missnöjda kunder tenderar att delge negativa kommentarer oftare än nöjdare. Även på 

Twitter ser vi samma mönster där både Handelsbanken och SEB har övervägande positiva 

kommentarer i förhållande till deras negativa kommentarer. Kan det ha att göra med 

Handelsbanken och SEB:s strategiska val att vara restriktiva på sociala medier, vilket gör att 

de lyckats hålla deras word-of-mouth någorlunda kontrollerbart, med fler positiva inlägg än 

de negativa, till skillnad från Nordea som går ut med en aktiv approach, och jämförelsevis har 

övervägande negativa kommentarer. Dock bör man ha i åtanke att Nordea och Swedbanks 

enorma mängd kommentarer skiljer sig märkbart åt från övriga aktörer, vilket eventuellt kan 

bidra till att det blir mer okontrollerbart. Finns det någon koppling mellan inställningen till 

sociala medier och utfallet av kundnöjdhet, vilket i sin tur kan påverka lönsamheten på lång 

sikt? Är utgångspunkten densamma för alla banker som beslutar att träda in på sociala 

medier? Det vill säga, Handelsbanken träder in på sociala medier med bättre förutsättningar 

utifrån SKIs data kring nöjdhet, i jämförelse med Nordea som kommer svagt ut. Word-of-

mouth kommer att cirkuleras på sociala medier oavsett om bankerna befinner sig på de på 

plattformarna eller inte, men huvudsaken är att tillämpa rätt strategi när man väljer att 

använda det som en kommunikationskanal för att tillgodose kundernas behov. Det vill säga, 

man bör anta riskerna som medföljer, eftersom att företaget inte har någon makt över 

informationsflödet på de sociala medierna. Därför är det för det första viktigt att vara 

medveten om riskerna, men även att ha en backup-plan ifall det skulle urarta och bli 

okontrollerbart.  
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6. Slutsats 
 

Vår studie pekar på att det finns både för-och nackdelar för banker att kommunicera med sina 

kunder på de sociala medierna; Facebook och Twitter. Banker bör vara medvetna om att det 

inte är helt riskfritt att träda in på de sociala medierna, och ha en väl uttänkt strategi om vad 

som bäst lämpar sig för företaget. Det är av stor vikt att engagera sig i kunderna och sträva 

efter att bygga lojala relationer, när företagen beslutar sig för att vara verksam på dessa 

plattformar. Minst lika viktigt är kanske att göra det på rätt sätt - kanske man ska överväga om 

man bör välja bort en kanal. Spridningen av word-of-mouth finns på Facebook och Twitter 

oavsett om bankerna finns närvarande i de kanalerna eller inte. När man väl väljer att träda in 

på dessa plattformar blir dock skillnaden att företagets kunder är knutna till en och samma 

punkt, vilket möjliggör en större spridning till bankens kundbas. Det innebär att de anslutna 

användarna till bankernas sidor har möjlighet att ta del av de budskap som sprids; både 

negativa och positiva, och sedan jämföra det med konkurrerande banker. Det är således av 

väsentlighet att ha kontroll över situationen, och en backup-plan ifall ryktesspridningen skulle 

urarta. Oavsett om ryktet är bra eller dåligt, finns det alltid där. Det betyder att bankerna med 

bättre rykte kommer att dra fördel av word-of-mouth, samtidigt som de med sämre rykte 

kommer att missgynnas.  

 

I dagens samhälle handlar det kanske inte om att vara eller inte vara ute på Facebook och 

Twitter för bankerna, utan mer om hur man ska vara när man väl är ute på de sociala 

medierna. 
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8. Bilagor 
8.1 Intervjuguide Banker & Sociala medier 
Personinformation 

Namn? 

Position i företaget? 

 

Generellt  

Vad har ni för strategisk marknadsföringsplan? 

 

Sociala medier  

Vilka sociala medier använder ni er av, och varför? 

Hur går ni till väga vid marknadsföring av sociala medier? 

Hur mycket tid och resurser lägger ni ner på sociala medier? 

I relation till den tid och resurser ni lägger ner på det här, känner ni att det är något som ni 

gynnar er? Får ni tillbaka er satsade kronor? 

Varför är det viktigt för er att finnas på de sociala medierna? 

 

Relationer 

Hur bygger ni relationer med era kunder med hjälp av sociala medier? 

Jobbar ni aktivt för att skapa en dialog med kunden på sociala medier, och hur märker kunden 

det? 

Hur hanterar ni missnöjda kunder? 

 

Word-of-mouth  

Hur är er syn på marknadsföring via word-of-mouth? 

Vilka fördelar och nackdelar kan ni se med word-of-mouth via sociala medier? 

Skulle negativ word-of-mouth kunna skada företagets rykte och hur hanterar ni i sådana fall 

de situationerna? Har ni något exempel? 

 

Vår teori  

Vår teori är att sociala medier som kommunikationskanal kan vara väldigt lönsamt för företag 

som har tid och resurser för att engagera sig i kunden på rätt sätt. Men å andra sidan kan det få 

en motsatt effekt vid brist på engagemang och information till kunden. Hur resonerar ni kring 

detta? 

 

 


