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1

Kan
n man mäta ffinansiell oro
o och kkris?

der den perio
od vi studerar hände så p ass dramatisska förändrin
ngar i den gloobala ekonom
min att
Und
det n
numera är veedertaget attt tala om en ffinansiell kriis och en ekonomisk makkrokris. När vi
v
und
dersöker krisk
kommunikattionen hos akktörer som är
ä viktiga för det finansiellla systemetss
stab
bilitet vill vi naturligtvis
n
veta
v
om det ggår att mäta finansiell
f
oro
o och kris och
h om vi på så
å sätt kan
konstatera mera
a handfast attt det verkligeen var finanssiell kris och när den börjjade. Vi konsstaterar
att k
kriskommun
nikationen ha
andlar om attt hantera förrtroende och därför blir fr
frågan om de
et går att
mätta förtroendee högintressa
ant.
Den
nna delstudiee gör därför ett
e försök att genom en sa
ammanställn
ning av ekonoomiska och
sociiologiska mättningar få kla
arhet i vilka som ligger närmast
n
att ku
unna svara ppå våra inledande
fråggor. Vi kan ko
onstatera att vi inte fått b
bra sådana sv
var, och utan
n någon djupaare analys ka
an vi
spek
kulera i att både ekonomivetenskapen
n och andra samhällskun
s
nskaper har m
mycket kvar att göra
för aatt skaffa osss instrument som ökar vååra insikter om
o de så avgö
örande viktigga sambande
en mellan
förtrroende, kom
mmunikation och kris och
h begreppen i sig.
Vi vvill ändå förm
medla några enkla
e
slutsatsser av genom
mgången i pu
unktform:
1.1.1.1

Krisho
otens karaktä
är

 Konjunkturrnedgången inleddes
i
redaan hösten 20
007.
 Förtroendeefallet hos hu
ushåll och i m
många bransccher var relattivt måttlig ooch senkomm
men.
 Krishoten var
v ett system
mhot hos de ccentrala aktö
örerna som fiick följder föör andra när
kreditgivningen implod
derade mellaan finansiella
a institutione
er. Det fick foormen av en
likviditetsk
kris när motp
partsrisker in
nte kunde beedömas och information
i
ssaknades om
m
kreditkvaliiteten på visssa värdepapp
per.
 Förtroendeefallet inom finansbransch
f
chen utlöste en
e dramatisk
k marknadsefffekt för
nyckelbran
nscher som la
astbilar och aandra investteringsvaror som på så säätt bidrog tilll att
fördjupa lå
ågkonjunkturen.
 Sveriges ek
konomi drabb
bades lite ovääntat mer än
n många andrra länder meed sämre fina
ansiell
situation.
 För många,, både hushåll och företagg, balanserad
des krishoten
n av alla åtgäärder som
der. Detta gjorde att
genomförd
des för att hö
öja förtroend
det, likviditeteen och sänka
a lånekostnad
en fullt utvvecklad finan
nsiell kris intte utveckladees. Å andra siidan innebärr stöden en osäkerhet
o
om framtid
den, vad hän
nder när stöd
d och garantier dras bort?
?
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1.1.1.2

Mätnin
ng av krishot och förtroen
nde

 Förtecken i form av kon
njunkturförsvvagning var påtagliga.
p
 Signaler om
m latenta krisshot i finanseerna hos en del
d stora aktö
örer och marrknader fann
ns redan
från subprrime-krisen hösten
h
2007 men få drog öronen åt siig.
 Mätningar hos
h hushålle
en och företaag visar på visss fördröjnin
ng i effektern
na.
 Förtroendeet mäts mer i allmänna teermer och intte åtgärdsorienterat.
 Mätning avv krishot geno
om marknad
dsvariabler (rräntor, aktiek
kurser mm) kkunde noteras redan
före Lehman men exploderade däreefter.
 Prognosma
akarna och äv
ven de som gger sina förvä
äntningsbilde
er för makroovariabler mm
m
reagerar lå
ångsamt i kriisen och vald
de i många fa
alla att avstå från
f
att ge prrognoser (elller i vart
fall att pub
blicera dem)..
1.1.1.3

Förbätttrade krissig
gnalsmätning
gar

 Läs av mark
knadsnoterin
ngar, spreadaar, härledda förväntningsbilder från tterminsränto
or mm.
 Även volatiliteten är ettt mått på osäk
äkerhet som kan
k tolkas so
om brist på föörtroende
 Följ flödessstatistik för trransaktionerr som riskera
ar gå emot ”rrun on a bankk”. En sådan
n analys
måste kun
nna göras på dagsnivå.
d
 Bygg upp an
nalysen av sttresstester, fö
för att hitta tiidiga indikatorer på obalaanser.
 Utveckla fö
örtroendemättningarna i fl
flera dimensiioner än bara
a det oprecisaa och operationellt
svårhanterrliga förtroen
ndet, i dimen
nsioner som legitimitet,
l
trransparens ooch integritett.
 Förtroendeet eller tilliten
n till finansieella institutio
oner är någott som är svårrt att mäta efftersom
det är mån
ngdimensionellt. Den är aallmänt käntt att förtroende byggs uppp under lång tid men
kan rasera
as snabbt, någ
got som är tyypiskt för alla
a bubblor.
1.1.1.4

Richterskala för fin
nanskris

För många typerr av naturhän
ndelser finnss skalor som för tornadoss, vind, jordbbävningar, la
avinfara.
Dessa mäter fysiikaliska storh
heter.
Men
n det skulle ev.
e kunna gå att väga sam
mman volatiliitet och sprea
adar och föräändringstal för
f BNP,
konsumentpriseer, råvaruprisser och tillgåångspriser förr att mäta oc
ch analysera bbåde passera
ade
ekon
nomiska krisser och för attt få ett riskm
mått. En såda
an indikator eller indikatooruppsättnin
ng skulle
ocksså kunna skillja på lokala eller globalaa osäkerhetsssituationer elller kriser.
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1.2
2

Den
n stora bilden

Fram
mväxten av de
d finansiella
a hoten 2008
8 påbörjadess redan 2007 även om få ssåg tecknen i skyn. I
grun
nden var skeeendet en inte
eraktion melllan makroek
konomiska va
ariabler och mer
mik
kroekonomisk
ka obalanserr som byggts upp på olika
a finansiella marknader.
m
Kon
njunkturen började försva
agas från slu
utet av 2007. En svagare konjunktur
k
rriskerar att blotta
oballanser och övverdrivet risk
ktagande och
h därmed ock
kså bidra till att punkteraa bubblor.
Efteer att många finansiella organisatione
o
er hamnat i problem
p
i bl.a
a. USA, Storbbritannien och
Ned
derländerna uppstod
u
en brist
b
på motp
partsförtroen
nde, som acce
elererade närr Lehman Brrothers
tillääts falla. Denn
na form av fö
örtroende ärr mer mångdiimensionell. Förtroendett mellan ekon
nomiska
aktö
örer, både sm
må och stora handlar om llegitimitet, integritet, tra
ansparens mm
m.
Eko
onomins kraffter är i hög grad
g
självregllerande och balanserand
b
e, men till deelar bygger
ekon
nomisk expa
ansion på kre
edittillväxt occh därmed ak
ktörers framtidstro och fö
förtroende fö
ör
varaandra.
Det finns en tendens till att konjunktursv
k
vängningar och
o bubblor är
ä asymmetrriska. Det tarr längre
tid i uppgångar än
ä i nedgång
gar i konjunkkturcykeln. Det
D tar lång tiid för en bubbbla att blåsa
as upp,
men
n när luften går
g ur den gå
år det fort.
Den
n genomsnitttliga uppgång
gen varar 61 månader meedan nedgången bara är 111 månader för
f den
ameerikanska kon
njunkturen som
s
den fasttställs av Nattional Bureau
u of Economiic Research under
u
periioden 1947-2
2010. NBER har
h ännu intte fastställt konjunkturbo
otten under 22009, som i
diaggrammet berräknats till ap
pril 2009. Deen senaste up
ppgångsfasen
n varade från
n november 2001 till
deceember 2007,, vilket inneb
bar att den vaarade ganska
a exakt sex årr, ett år längrre än
snitttuppgången..

Nedgå
ångs- och
h uppgå
ångsfase
er i måna
ader
Källa NBER
N
106

120
Uppgångsffas

N
Nedgångsfas

92
73
61

58
5
45

39

36
24
12

‐11

‐10

‐8

‐10

‐111

‐16

‐6
6

‐16

‐8

‐8

‐16

‐11
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För aktiemarkna
aden är svängningarna m
mångdubbelt större. I diag
grammet ned
dan redovisa
as de
årligga förändring
garna på Sto
ockholmsbörssen. Det störrsta fallet und
der efterkriggstiden inträfffade
und
der 2008. Meen det finns åtta
å år då upp
pgången variit större!

Stock
kholmsb
börsen 1947-jun
ni 2010, å
årlig
föränd
dring
800%
600%
400%
200%

‐200%
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1.3
3

Mättproblem
m kring eekonom
mi och förrtroendee

1.3.1

MAKR
ROEKONOM
MISKA VARIA
ABLER

Det finns en tidssdimension kring
k
observaationer av ek
konomin. Mä
ätningar av m
makroekonom
miska
variiabler tar tid både att observera och aanalysera. BN
NP publicerass i Sverige kvvartalsvis dry
ygt två
mån
nader efter ettt kvartals slu
ut, dvs. fem m
månader efteer dess börja
an. Mätningaar av olika sto
orheter
skerr intermitten
nt, förutom prisvariabler. Om en mätn
ning sker en gång om åreet är dröjsmå
ålet sex
mån
nader redan innan
i
uppgiffter börjar saamlas in.
Därttill kommer fördröjning i företagens b
bokföring occh den tid det tar att samlla in uppgifter,
bearrbeta, analyssera och publlicera.
För kvalitativa undersökning
u
gar (t ex baroometrar) tar det tid för re
espondenten
n att avgöra om
o en
föräändring skettt eller är på gång.
g
En tum
mregel är att det
d man säge
er om framtid
den är en bed
dömning
av vvad som händ
der just nu. Frågor
F
om nu
uläget beskriiver bättre va
ad som hänt u
under den se
enaste
periioden.
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Dessutom är sta
atistiken osäk
ker, felbehäfttad och förem
mål för revideringar. Den
n aggregerade
e bilden
för S
Sverige runt krisen visar att tillväxten
n upphörde redan
r
fr.o.m. 1:a kvartalet
et 2008. Rase
et kom
4:e k
kvartalet 200
08 och 1:a kv
vartalet 2009
9, som en fölljd av kreditb
bromsen som
m påverkade både
b
inveesteringar occh export.

BN
NP, säsong
grensad, volymförrändring mellan kvartal
k
(p
procent)

BNP
P-fallet undeer finanskrise
en var relativvt starkt i Sveerige under de
d fyra kvartaalen från
halvvårsskiftet 20
008 till halvå
årsskiftet 200
09.

Jäm
mförelse mellan 19 länder i BNP-falll mellan 2008 Q2 -2009 Q2
2
OECD ‐ Total

Norway

Switzerland

France

Canada

United States

Belgium
B l i

Spain

Austria

Netherlands

Germany

United Kingdom

Japan

Sweden

Italy

Denmark

Ireland

Finland

‐2,5 ‐2,4
‐
‐3,2 ‐3,2

‐4,6

‐4,2 ‐4,1

‐3,8
‐4,5

‐5,2
‐5,9 ‐5,8
1 ‐6,0
‐6,1 ‐6,1
‐7,3

7,0
‐7

‐9,0
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För att snabbaree följa konjun
nkturen anväänds tidsseriier som kan mätas
m
månad
dsvis, som t ex
e
indu
ustriprodukttionsindex. Även
Ä
denna vvariabel har en
e inbyggd fö
ördröjning, bbåde i form av
a
mättperiod och fö
ör statistikin
nsamling, beaarbetning, an
nalys och pub
blicering.
En eeventuell vän
ndning kan in
nte omedelbaart avläsas utan
u
det behö
övs flera mätn
ningar för attt den ska
ansees som dominant (Month
hs for Cyclicaal Dominance).
SCB
B har från 199
93 tagit fram
m en BNP-prooxy på månadsbasis kalla
at Aktivitetsin
ndex. Den ka
an ses
som
m en utbyggd industriprod
duktionsindeex. Genom attt den tas fra
am månadsviis är den en snabbare
s
mättare av konju
unkturen. Akttivitetsindexx lades dock ner vid slute
et av 2009. Soom mått på den
d
sven
nska konjunk
kturen laggarr den något jjämfört med ledande indiikatorer. Sen
naste toppen ligger i
febrruari 2008 occh botten förrst i oktober 2009.

Aktiivitetsin
ndex förr Sverige
e 2005/2
2009
112

104
100
96

2007M04
2007M07
2007M10
2008M01
2008M04
2008M07
2008M10
2009M01
2009M04
2009M07
2009M10

92
2005M01
2005M04
2005M07
2005M10
2006M01
2006M04
2006M07
2006M10
2007M01

d
Index

108
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1.3.2

LEDANDE INDIKA
ATORER

Efteersom ekonom
miska variab
bler tenderarr att ligga i ollika faser förssöker man occkså leta fram
m
variiabler som ärr tidiga i konjjunkturcykelln (ledande indikatorer)
i
men
m också soom är samtid
diga
(coincident) elleer sena (laggiing=släpandee). Ledande indikatorer kan
k vara orde
derflödet och inköp.
Sam
mtidiga är t ex
x sysselsättning. Släpand
de är t ex inveesteringar. Lager är ocksåå en känslig variabel.

OECD:s
s ledande indikatorrer för Sve
erige 2006
6 – 2010
toppen nås redan februari 2007 och bo
otten april 2009
105

100

OECDs
s ledande ind
dikator för Sve
erige

95

18

Ing
gående variiabler för OECD:s
O
leda
ande indika
ator för Sverige
 5 års statsobligationer (inverterad)
(
 Övertid i in
ndustrin (SCB
B)
 Orderingån
ng (SCB)
 Orderläget (KI)
 Färdigvarullager (KI)
 Aktieindex (AFGX)
OEC
CD har med ledning
l
av siina indikatorrer och indusstriproduktio
onsindex tagiit fram en
konjjunkturkronologi för alla
a medlemslän
nder. Nedan redovisas de
en för Sverigee. Konjunktu
urbotten
und
der våren 200
09 är ännu in
nte fastslagen
n, men tordee ha nåtts kring april.
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OEC
CD:s konju
unkturkron
nologi för S
Sverige
Kon
njunkturtopp
p
1959
9M8
1965
5M1
1970
0M5
1974
4M6
1980
0M1
1984
4M12
1990
0M2
1995
5M3
19977M12
200
00M9
200
04M5
200
08M1
1.3.3

Konjjunkturbotteen
1963
3M3
1968
8M2
1972
2M2
1978
8M4
1982
2M11
1987
7M1
1993
3M4
1996
6M10
1999
9M6
2003M2
2005M2
2009M4?

BARO
OMETERVAR
RIABLER

För att komma ifrån
i
en del av
a dessa förseeningar försö
öker konjunk
kturanalytikeerna läsa av
marrknaderna på
å andra sätt, t.ex. genom s.k. barometterundersökn
ningar där m
man frågar förretagare
ellerr konsumentter om deras bild av det eekonomiska läget
l
för egen
n eller hela m
marknadens del.
d
Fråggan ställs oftta både historriskt och vad
d man tror om
m framtiden. Tiden mellaan insamling
g och
publicering är ko
ort, ofta två-tre veckor.
Dessa mätningar sammanfatttas i termer av s.k. förtro
oendeindikattorer, (konfid
densindikato
orer) för
olika delgrupperr (industrin, tjänsteföretaag, detaljhan
ndel, hushåll)). Det gäller bbåde för Sverrige (KI)
och för EU-länd
derna. De sam
mmanställs oockså på natio
onell nivå till Barometeriindikatorn (K
KI) och
Econ
nomic Sentim
ment Indicattor, ESI, för aalla EU-länd
der.
För Sverige var den
d senaste toppen
t
i apriil 2007 och botten
b
24 må
ånader senare
re, i april 200
09.

Kon
njunktu
urinstittutets
ba
arometterindik
kator 1996-2
1
009
Top
pp i april 20
007 = 114,9
9, botten i april 2009
9 = 71,6
13
30

10
00

1996M8
1997M2
1997M8
1998M2
1998M8
1999M2
1999M8
2000M2
2000M8
2001M2
2001M8
2002M2
2002M8
2003M2
2003M8
2004M2
2004M8
2005M2
2005M8
2006M2
2006M8
2007M2
2007M8
2008M2
2008M8
2009M2
2009M8
2010M2

7
70
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Husshållens konffidensindikattor vägs sam
mman av vad konsumente
erna tror om Sveriges och
h sin egen
ekon
nomi idag jäm
mfört med fö
ör ett år sedaan och hur dee tror att desssa utvecklas det komman
nde året.
Därttill läggs husshållens tro om
o läget för aatt köpa kapiitalvaror.
Den
nna köplustva
ariabel reage
erade snabbaast på de fina
ansiella krish
hoten. Föränd
dringen i köp
plust
hade avtagit alltsedan 2005--2006, men h
hushållen rea
agerade reda
an i oktober 22008 med en
n alla
tideers bottennottering.

Konfidensindikato
or för hu
ushåll, Köpvilja
K
an för
kapitalv
varor 19
993 - 2010
"Köpllust nu" b
botten okttober 200
08=-39,5
550

Nettotal

225

0

‐225

‐550
1.3.4

Hushållenns konfiden
nsindikator (CCI) QCCI
Köp av kaapitalvaror nu Q080
Köp av kaapitalvaror om 12 mån
n Q090
MARK
KNADSVARIABLER

Ett aannat sätt attt mäta temperaturen i ekkonomin elleer för den dellen förändrin
ngsläget
(barrometerstånd
det) är genom
m prisföränd
dringar och genom
g
flöden
n på marknad
der.
Rän
ntan och börsskurser kan avläsas
a
mom
mentant och utan
u
tidsfördröjning för aanalys och
publicering.
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1.3.4
4.1

Räntorr

För räntans del kan
k skillnade
en (spreaden
n) mellan olik
ka låntagare och lånelänggd ge ytterlig
gare
info
ormation om osäkerhet occh brist på föörtroende meellan parter.
Den
n svenska 3-månads
sräntan 2008 - 30 juni 2009 i
förhålllande till 3-månade
3
ers-eurorä
äntan och -dollarrän
ntan
Choc
ckhöjning av
v dollarräntan
n med Lehm
mankraschen 15 sept 2008
8
6
Stib
bor 3 mån
5
USD
D 3 mån

4

EU 3 mån

3
2
1
0

23

Gen
nom analys avv strukturen hos terminsskurser går det
d att härleda marknaden
ns
fram
mtidsbedömn
ningar, vilkett inte minst vvice riksbank
kschef Lars E O Svensson
n utvecklat occh som
Rikssbanken följeer. Dessa ana
alyser är omeedelbara, dvss. tidsfördröjjningen är beegränsad.
Osäk
kerheten ligg
ger i hur avvikelser ska toolkas.
1.3.4
4.2

Valuto
or

Valu
utan är en deel av skeende
ena på finanssmarknadern
na. Vid finansiell oro förssvagas vanlig
gen små
länd
ders valutor och
o därtill lä
änder med höögt exportberroende. Den svenska kron
nan försvaga
ades
und
der hösten 20
008. Försvag
gningen inled
ddes i mitten
n av augusti och
o kronan va
var som svaga
ast enligt
Rikssbankens TC
CW-index den
n 6 mars 200
09. Större deelen av försva
agningen är iidag återhäm
mtad.

Vallutakorg
g(TCW) -index dagligen
d
n 2007 - 2010
160
0

140
0

2009-10-31
2009-11-30
2009-12-31
2010-01-31
2010-02-28

2007-12-28
2008-01-28
2008-02-28
2008 03 28
2008-03-28
2008-04-28
2008-05-28
2008-06-28
2008-07-28
2008-08-28
2008-09-28
2008-10-28
2008-11-28
2008-12-28
2009-01-28
2009
02 28
2009-02-28
2009-03-31
2009-04-30
2009-05-31
2009-06-30
2009 06 30
2009-07-31
2009-08-31
2009-09-30

120
0
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1.3.4
4.3

Börsku
urser

Aktiiekurserna fö
öll snabbt på
å Stockholmssbörsen och bottnade
b
i krronor räknat redan 21 nov
vember.
Men
n omräknat till
t dollar intrräffade botteen först i marrs 2009, i lik
khet med värlldsindex.

Ak
Aktieinde
ex för Sttockholm
m i kron
nor resp
p. USD
dagliigen 200
07 - 2010
Stoc
ckholmside
ex bottnade
e redan den
n 21 novem
mber 2008, men först
2m
mars omräk
knat till USD
D. fallet inlleddes reda
an den 19 m
maj 2008.
4
400
AFGX i SSEK

AFGX
A
omräknat till USD

3
300

2
200

1
100

1.3.5

PROG
GNOSER

Ett yytterligare sä
ätt att härled
da var ekonom
min befinnerr sig och vartt den är på vääg är att förliita sig på
ekon
nomiska pro
ognosmakare
es bedömninggar. Makroprrognoser görrs för Sverigee av ett tiotall
institutioner och
h banker ung
gefär kvartalssvis, ofta med
d 2-3 år persspektiv. Proggnoser görs fö
ör BNP,
prisutveckling, bruttoinveste
b
eringar, arbeetslöshet mm
m.
Proggnoserna byg
gger på samm
ma historiskaa råmaterial i form av nationalräkensskaper från SCB,
S
som
görss på kvantita
ativ statistik över
ö
produkttion, lager, uttrikeshandell, investeringgar, konsumttion etc.
Fram
mskrivningar och bedöm
mningar byggeer i sin tur på Konjunktu
urinstitutets ((KI) analyserr och
inteernationella bedömningar
b
r från t ex OE
ECD. Dessa framtidsbedö
f
ömningar un
nderbyggs av
v
konjjunkturbarom
metrar för fö
öretag och hu
ushåll. Genom
m avancerad
de ekonomiskka modeller stäms
s
statiistiken av occh skrivs fram
m med 1-2 årrs horisont. Redan
R
nuläge
esbedömninggen är till dellar en
proggnos eftersom
m statistiken
n är fördröjd..
Dessvärre är ben
nägenheten att
a offentligggöra prognoser i orostiderr låg. Prognoosmakarna vä
äljer ofta
att aavvakta mer information. I slutet av ooktober 2008
8 hade bara en
e prognosm
makare lagt en
n ny
proggnos efter Leehman, kansk
ke typiskt noog LO som in
nte är lika fok
kuserade på ffinansiella fa
aktorer.

13 (3
31)

Reggeringars och
h centralbank
kers prognos er är intressa
anta signalerr, eftersom d
de också påve
erkar
förvväntningarna
a. Finansdepa
artementets prognoser i budgetpropo
b
ositioner mm
m bygger i hög grad
på K
Konjunkturin
nstitutets och
h OECD:s beeräkningar occh förutsägellser och påveerkar i sin turr andra
proggnosmakaress förutsägelser.
Rikssbanken gör egna progno
oser och desss publicering
g av ränteban
na och återgivvande av sina
penn
ningpolitiska
a möten påve
erkar också fförväntninga
arna på mark
knaden. Riksbbankens rän
ntebeslut
straax före Lehma
an är delvis en
e återspegliing av inform
mationsläget då och påverrkar i sin turr andra
aktö
örer.
Kon
njunkturinstiitutet redovissar på sin weebbplats prog
gnoser från ett
e dussin proognosmakare
e.
Gen
nomsnittspro
ognosen för dessa
d
låg relaativt fast fram
m till Lehman
n. Prognosm
makarna häng
gde inte
alls med i det drramatiska fallet i konjunkkturen efter att
a den finansiella oron n
nådde Sverige
e i och
med
d Lehman Brrothers fallisssemang i mittten av septeember 2008.
Mån
nga prognosm
makare gjord
de heller intee eller i vare fall
f avstod från att publiccera nya prog
gnoser
mittt under turbu
ulensen. Und
der akutfasen
n från mitten
n av septemb
ber och oktobber 2008 finn
ns bara
en p
prognos från LO-ekonom
merna.
Sedaan kom pessimismen. De
ecember var negativ och prognoserna
p
a som låg i slu
utet av mars 2009
var ännu dystrarre. Ändå blev
v utfallet myccket lägre en
nligt den BNP
P-statistik soom publicerades i maj
2010
0. BNP föll 2009
2
med dry
ygt 5 procen
nt och men prrognoser låg på en ökningg på 2 ända fram
f
und
der tredje kva
artalet 2008!! Så sent som
m i mars 2009
9 låg snittpro
ognosen på --2%!

Brutttonatio
onalprod
dukt 200
09
4
2,5

2,1
1

2

1,66
0,3

0
‐2

Prognos
21
08012

Progn
nos
080626

Prognnos
0809912

Proggnos
0810
022

1,4
‐1

‐22,2

‐5,1

Prog
gnos
081219

Proggnos
0900331

Utfa
all SCB
100531

‐4
‐6
Brutttoinvesterin
ngarna påverrkades naturlligtvis ändå mer
m av krisen
n. Prognosen
n föll från +3
3 procent
till eett preliminä
ärt utfall på -23 procent.

Br
ruttoinv
vestering
gar 2009
9
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3,2

2,3
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0
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Prognos
21
08012

Progn
nos
08062
26

Prognnos
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‐5,9
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3,1
‐23

Progn
nos
0810
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Progn
nos
0812
219

Prog nos
0903331

Utfalll SCB
1005
531

‐10
‐15
‐20
‐25
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För konsumentp
priserna låg prognoserna
p
a i överkant av
a inflationsm
målet på 2 prrocent men fö
öll till
runtt 0 procent, bl.a.
b
påverka
at av de krafttiga räntesän
nkningarna.

Ko
onsumen
ntprisin
ndex 200
09,
årssniittsförän
ndring
5
3

3,8
2,5

2,4

0,5

1
‐1

‐2,0
0
Prognos
080121

Prognos
6
080626

Prognoos
0809112

Progn
nos
081022

‐00,5
Proggnos
0900331

Prognos
0812
219

‐0,3
Utfa
all SCB
10
00531

‐3
1.3.6

FÖRVÄ
ÄNTNINGSE
ENKÄTER

1.3.6.1

TNS Sifo
S Prospera
a Inflationspro
ognos

Varjje kvartal inssamlas progn
noser om infllation, BNP, löneutveckliing och om räänteförväntn
ningar.
Svarrande är aktö
örer på penn
ningmarknad
den, arbetsgiv
varorganisationer och facckförbund sa
amt
inkö
öpschefer. Deen 18 juni 20
008 var den ssista kvartalssprognosen före
f
Lehman
n och nästa
redo
ovisades den
n 8 oktober 2008. Skillnaaden i bedöm
mning var rela
ativt liten meellan enkättilllfällena
vad gäller samtliiga variablerr, i genomsniitt, men sprid
dningen i bed
dömning stegg kraftigt.
Proggnosenkäten
n är ett viktigt medel för R
Riksbanken att
a pejla fram
mtidstron blaand viktiga ak
ktörer. I
ett sså dramatisk
kt skede som under septem
mber-oktobeer 2008 var den
d ett trubbbigt instrume
ent.
För KPI steg spä
ännvidden från 3,0 till 4,2
2 procentenh
heter trots attt medianproognosen i sto
ort sett
låg o
oförändrad.
7,0
00

Konsu
umentprrisindex om 1 år
r, alla grrupper
Median,
M
m
maximu
um och minimum
m
m

6,0
00
5,30

5,0
00
4,50
4,0
00
3,0
00

3,20

3,10

2,0
00
1,50
1,0
00

1,10

0,0
00
18 jun
ni 2008

8 okttober 2008
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Proggnosen för BNP
B
låg kvar kring 2 proccents ökning,, men den stö
örsta pessimiisten kröp ne
er till 0,2
proccent från tidiigare 1,0. Attt det sedan bllev kraftigt minus
m
är en annan
a
histori
ria.
4
4,50
4
4,00

BNP-progn
nos 1 år,, alla gru
upper
Median, max
aximum och min
nimum
4,00
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0,00
uni 2008
18 ju

8 oktober 2008

Rän
nteförväntan höjdes något men spänn
nvidden var densamma.
d
6,00

R
Reporänttan om 3 månad
der, alla
a gruppe
er
Media
an, max
ximum och
o miniimum

5,50
5,25
5,00

5,00

4,50

4,50
4,25

4,00
3,75
3,50

3,50

3,00
18 juni 2008
1.3.6.2

8 oktober 2008

SME, Consensus
C
och
o Blue Chiips

Six M
Market Estim
mates i Sverige, Consensu
us Forecasts i London och Blue Chipss i USA, blan
nd andra,
sam
mlar in markn
nadsprognoser för makroo- och markn
nadsvariablerr.
SME
E är fokusera
ade på markn
nadsprognosser för företa
ag i Norden. Totalt
T
146 fööretag, varav 71 i
Sverrige. Däribland bankerna
a. Instrumen
ntet heter SM
ME ONLINE. För företageen samlas uppgifter in
mån
nadsvis från ett stort anta
al analytiker..
SME
E samlar äveen in finansm
marknadsdataa (räntor och
h valutor) sam
mt makrodatta (t ex BNP, Priser,
Arbeetslöshet). Dessa
D
samlas in i början aav månaden. KPI användss även som pprognos för den
d siffra
som
m publiceras i mitten av månaden.
m
Maakrodata för olika
o
tidpunk
kter finns tyvvärr inte tillg
gängliga i
dataabasformat. Vi
V har därförr inte kunnatt göra en ana
alys av förvän
ntningsbilden
n denna väg..
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1.4
4

Förttroendem
mätninggar

1.4.1

FINAN
NSMARKNADSORIENTE
ERADE ENK
KÄTER

1.4.1.1

Riksba
ankens Riske
enkät

Rikssbanken genomför en riskenkät som u
underlag förr Riksbanken
ns stabilitetsrrapport. Ett knappt
k
hun
ndratal svenska och utländska aktörerr tillfrågas om
m ränte- och valutamarkn
naden. Den första
f
risk
kenkäten genomfördes i april
a
2008. N
Nästa genomffördes mellan
n den 18 septtember och den
d 8
ober 2008. Den
D skickades till 88 aktöörer och svarssfrekvensen uppgick till 8
86 procent. De
D
okto
grup
pper som tilllfrågats är de
els Riksbankeens penningp
politiska mottparter, dels andra aktörer som
är ak
ktiva på den svenska rän
nte- och valuttamarknaden
n.
Form
muleringarn
na i Riskenkäten hösten 2
2008, insamlad mitt unde
er akutfasen av likviditetsskrisen,
var p
påtagligt försiktiga. Enkä
äten visade aatt aktörernas vilja att ta risk
r hade miinskat kraftig
gt under
det ssenaste halvåret och förv
väntades varaa fortsatt låg
g under det ko
ommande haalvåret. Dryg
gt en
tred
djedel av de tillfrågade an
nger att derass likviditetsb
buffert har ök
kat under dett senaste halv
våret, i
sam
mband med fiinanskrisen. En majoritett av de tillfrå
ågade förvänttar sig att bu
uffertarna kom
mmer att
varaa oförändrad
de eller större
e under det kkommande halvåret.
h
Överrlag anser dee tillfrågade att
a
marrknaderna fu
ungerar generrellt sämre ään för ett halv
vår sedan och
h att likviditeeten har min
nskat.
Hälfften av de tillfrågade trod
dde inte att kkulmen på deen finansiella
a krisen var n
nådd. Man menade
m
vidaare att markn
nadslikvidite
et och banksyystemets fina
ansieringsmö
öjligheter kom
mmer att varra i fokus
på d
de svenska fin
nansiella ma
arknaderna u
under det kom
mmande halv
våret. Djup llågkonjunktu
ur och
förd
djupad kris i de baltiska lä
änderna var exempel på risker för de svenska finaansiella mark
knaderna
und
der det komm
mande halvårret som aktörrerna lyfter fram.
f
Stränga
are regleringg av den finan
nsiella
sekttorn och besttående högre
e riskpremierr angavs som
m bestående effekter
e
av deen finansiella
a krisen.
Forttfarande i Riskenkäten vå
åren 2010 faanns det mån
nga som anså
åg att finanskkrisen fortfarrande
hade påverkan på
p marknade
en, i takt med
d att stöden avvecklas
a
och
h en del länd
ders kreditvärdighet
ifråggasatts.
1.4.1.2

Riksgä
äldens förtroe
endeenkät

Rikssgäldens und
dersökte und
der perioden 17 novemberr och 17 dece
ember genom
m TNS Prospera
sven
nska och inteernationella aktörers
a
förttroende och syn
s på komm
munikationen
n. Betygen va
ar
överrlag mycket goda,
g
även fö
ör utfärdandeet av statssku
uldsväxlar un
nder krisen. Det gällde sä
ärskilt
sven
nska investerrare och utländska markeet makers.
1.4.1.3

SEB:s Finanschefs
sindex

SEB
B frågar varjee kvartal fina
anschefer i ettt sjuttiotal sttora företag om
o hur de seer på
finaansmarknadeen. Fem kom
mponenter stäälls samman till ett Finan
nschefsindex som speglarr
tem
mperaturen blland de störrre svenska fööretagen.
Finaanschefsindeex 5 komponenter:
 Affärsklima
at
s
 Finansiell ställning
 Utdelningsvvilja
adar
 Kreditsprea
 Motpartsrissk
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Melllan september och novem
mber 2008 skkedde ett my
ycket kraftigtt ras i finanscchefsindex. Allra
A
messt försämradees bedömnin
ngen av motp
partsrisken.
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F
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1.4.1.4

Nov 20
008

Feb
br 2009

Maj 2010

Företa
agsorienterad
de barometra
ar

Mån
nga aktörer gör
g sina egna
a barometeru
undersökning
gar för att föllja konjunktu
uren, i specie
ella
grup
pper eller förr att snabbarre få del av trrender.
T exx finns Swedb
banks inköpsschefsindex, SEB:s Förettagarpanel, Swedbanks
S
Smååföretagarbarometer och Riksbanken
ns företagsinttervjuer.
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Inkö
öpschefsindeex är ofta en tidig indikattor eftersom den speglar första
f
ledet i företagets
prod
duktion. Den
n visar en sna
abb reaktion
n ner till en bo
otten i novem
mber 2008 ooch sedan ettt halvår
av reejäl svacka. Nedgången
N
inleddes dockk redan undeer 2007

Ink
köpscheffsindex m
maj 200
07-maj 2010
2
700
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1.4.2

KONS
SUMENTORIENTERADE
E ENKÄTER

1.4.2.1

SEB Boprisindikato
B
or 2003-2010
0

SEB
B:s Boindikattor: Prisutvecckling på villlor/bostadsrätter reagera
ade snabbt. I november nåddes
n
reko
ordlåga värdeet på -62 för Boprisindikkatorn. Men fallet
f
började
e redan i junii 2008. Med det
sänk
kta räntelägeet återhämtade sig bomarrknaden snab
bbt.

80
6
62
60
5
55

52

53

57 55

47

35
34

60

56

53
50

35
5

40

36

3
33
20

37

40

27

20

19
8
April

Jan

-7

Okt

Juli

April

Okt

Jan

Juli

Jan

April

Okt

Juli

April

Jan

Okt

Juli

April

Okt

Jan

Juli

Jan

April

Okt

Juli

April
p

Jan

Okt

Juli

April

4

0
-20
0

Öka
a

Minska
a

Vet ej

Boindik
katorn

Oförändratt

-399

-40
0
-49

-60
0
-80
0
19 (3
31)

1.4.2.2

SIFO - Vad drar ko
onsumenter iin på om man får mindre pengar att rööra sig med?
?

Mån
nadsmätning
g som genom
mförs i alla noordiska ländeer. Det som toppar
t
i Sveri
rige som svån
ngrem är
kroggbesök framfför kläder och semester S
Sparande kom
m som nr fyrra. I septembber 2008 var det 8
proccent som sku
ulle dra in på
å sparandet, i januari 200
09 hade ande
elen stigit tilll 12 procent. Fler
fund
derade också
å på att dra in
n på semesteerresor. Kansske bidrog krronans sjunkkande värde till
t detta.
1.4.2.3

SIFO - Vad priorite
erar man om man får merr pengar att röra
r
sig medd?

Om man iställett får mer att röra
r
sig med prioriteras också
o
en stigande andel ssparande. An
ndelen
stegg från 20 proccent i septem
mber till 28 p
procent i okto
ober och låg fortfarande h
hög under vå
åren
200
09. Andelen som
s
skulle be
etala tillbakaa skulder låg på drygt 10 procent.
p
1.4.2.4

SIFO:ss Krisbarome
eter

SIFO
O genomförd
de under oktober 2008 en
n undersökn
ning i tre omg
gångar/veckoor om hur
allm
mänheten upp
pfattar förtro
oendet för in
nstitutioner och
o banker sa
amt hur man
n påverkats av
a krisen.
Oron blev någott mindre veck
ka för vecka m
mellan mitteen och slutet av oktober 22008.

Nästan
n alla tror att krisen
n kommer
r att påver
rka Sverig
ge, men
andelen
n som tro
or att påve
erkan kom
mmer vara
a kraftig m
minskar
3
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Vet ej
Påverkar intee alls
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okt.)
Bas: Alla
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31)

Dettta markeradees också i en marginellt ljjusare bild av
a den egna ekonomin,
e
prräglat av de
sjun
nkande ränteesatserna.

3 av 10
0 tror att de
d komme
er att ha mindre
m
pe
engar att
röra sig med under
u
de k
kommand
de 12 månaderna
1
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okt.)
Bas: Alla

33

Nästan fyra av tiio såg en risk
k att bli arbettslös. Denna andel föränd
drades inte u
under oktobe
er.

Nä
ästan 4 av
v 10 tror i någon uts
sträckning
g att
finanskr
risen innebär en rissk för att de
d ska bli arbetslössa
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31)

Även
n risken att bli
b av med bo
ostaden ansåågs inte vara försumbar, var
v femte sågg en risk att de
d inte
kun
nde bo kvar.

Var fe
emte tror
r att fina
anskrisen
n åtminstone inn
nebär en
viss risk
r
för att de inte
e ska kun
nna bo kvar
k
i sin bostad
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Fråggor ställdes också
o
om trovärdigheten hos olika insstitutioner. De
D tre tunga ffinansinstitu
utionerna
Rikssbanken, Rik
ksgälden och Finansinspeektionen fick
k alla goda om
mdömen. Bettygen föränd
drades
helleer inte underr loppet av ok
ktober. Regeeringen och bankerna
b
fick
k lägre betygg, liksom fack
ken och
Sven
nskt Näringssliv.

10

Attity
yderna tiill trovärd
digheten har inte förändra
f
ats
und
der loppe
et av oktober 2008
8

9
8
7,1
6,9

7
6
6,9

6,9
6,8

Meddelvärden på

8
6,8

10 grradig skala

6
5

7
6,8
6,8

5,8
5,6

5,1
4,9
4,9

5,2
5

5
5,1
4
4,9

5

4,9

5,3
5,2
5,2

Våg 1 (10- 12 okt.)

4
3

5,6

5,7
5,5

3,3
3,1

Våg 2 (13- 19 okt.)

3,1

26 okt.)
Våg 3 (20-2

2
1

36

Bas: Alla som utttalat sig om resp. aktör

22 (3
31)

Förttroende för
r att regeriingen och olika
o
mynd
digheter
kllarar av attt hantera krisen
k
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Insäättningsgaran
ntin blev en stor
s
fråga i ooktober. Var femte
f
litade inte på att gaarantin skullle betalas
ut och andelen förändrades
f
inte
i
under m
månaden!

8 av 10 har förtroen
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v
k
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s ut
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Förttroendet att alla
a banker skulle
s
klara ssig var inte fu
ullständigt. Drygt
D
en fjärd
dedel ansåg att
a det
var ttroligt att nå
ågot finansin
nstitut skullee fallera.

Risk
k för attt någon
n av ban
nkerna
a går
omku
ull pga finansk
f
krisen
Neej, definitiivt
inte
6%

Ja, defi nitivt
%
2%
Ja,
J troligtvvis
25%

Nej, troliigtvis
intee
67%
%
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Kau
upthing och Swedbank
S
an
nsågs ligga m
mest i riskzon
nen att fallera
a.

I riskzon fö
ör att lä
äggas ned
n
(a
av de 27
7 proce nten so
om såg en risk
k
överh
huvudta
aget)
Vet ej\Viill ej uttala mig ‐‐‐‐
Handelsban
nken
TryggHa
ansa
AMF
A
SBAB
S
Länsförsäkringar
ICA Bank
B
Folkksam
Skandiaban
nken
SEB
Nordea
If
Nordnet Bank
B
nken
Ikanoban
Skandia
Alecta
DnB NOR
Sp
parbankerna (ffristående\lokkala)
Ava
anza
HQ Bank
B
D
Danske Bank (Provinsbanke
erna)
Citib
bank
Swedb
bank
Kaupthing Bank
B

45
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
9
10
11
12
13
3
20
29
33
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Var sjätte-sjund
de hade agera
at med anledn
ning av finan
nskrisen och var femte rääknade med att
a göra
det.
Har man – u
under de sen
naste 30
d
dagarna – age
erat på någott sätt p g a
fin
nanskrisen?

Våg 1 (1012 okt.)

Våg 2 (1319 okt.)

Våg 3 (2026 okt.)

Tror man attt man komm
mer agera ino
om
den när
rmaste framttiden p g a
finanskrisen
n?

Våg 1 (1012 okt.)

12

27

Våg 2 (1319 okt.)

15

226

Våg 3 (2026 okt.)

14

Bas: Alla
A i resp. våg

25

Bas: Alla i resp. våg

41

Av d
de som gjort något hade de
d flesta sålt värdepapper eller fondan
ndelar, men många hade
e också
köptt.
Var femte av de som vidtagitt åtgärd angaav att de byttt bank eller öppnat kontoo i annan ban
nk.

Åtg
gärd sistta 30 da
agarna - köpt, så
ålt, bytt bank
ellerr ändratt lånen
20

Köpt eller viddtagit åtgärd

Sålt

10
0
‐10
‐20
‐30
‐40
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1.4.2.5

SOM-u
undersökning
gen

Förttroendet för banker och olika
o
myndiggheter mäts av
a SOM-instiitutet vid Götteborgs Univ
versitet
sedaan en lång tid
d tillbaka. Mätning sker vvarje höst förr den svensk
ka allmänheteen.
Mättningen undeer hösten 200
08 har delatss upp efter viilken månad
d svaren kom
m in. Under
krismånaderna föll
f förtroend
det för Riksb
banken någott, men när man
m jämför höösten 2008 med
m
höstten 2009 harr förtroendett ökat kraftiggt. Riksbankeen ligger i den absoluta föörtroendetop
ppen av
sam
mhällsinstituttioner. Förtro
oendet för baankerna föll i gengäld me
ellan hösten 22008 och 20
009.

Fö
örtroen
ndebala
ansen krismå
k
ånadern
na
200
08 och idag
i
källa
k
SO
OM-ins
stitutett
50
40

Riksbanken

30

Storföretagen

20

Bankerna
Regeringen

10
0
08‐seep

08‐oktt

08‐nov

08‐dec

2008

2009

‐10
‐20

Rege
eringen
n får m
mycket högt
h
be
etyg av sina
eg
gna för krisha
anterin
ngen, SO
OM 201
10
Mycket/gansk
ka bra
-3

M

-8

FP

-8
-20
-30
-39
-42
-49
-24

Myck
ket/ganska dåligt
85
69

KD

66

C

52

MP
SD
S
V

Samtliga
S

35
25
22
19
46

29
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1.4.2.6

GfKs Trust
T
Index

Den
n tyska opinio
onsorganisattionen GfK saamlar varje år
å in uppgifte
er från 17 län
nder om förtrroendet
för eett antal yrkeesgrupper, dä
äribland ban
nktjänstemän
n. Frågeställn
ningen lyderr: ”Hur stort
förtrroende har du
d för person
ner inom följaande instituttioner eller yrkesgrupper
y
r i ... (vårt lan
nd)?” och
besvvaras på en fyrgradigskal
fy
la där 1 = litaar inte alls på
å, 2 = litar intte särkilt myycket på, 3 = litar på i
viss utsträckning
g och 4 = harr fullt förtroeende för. Dett procentuella förtroendeet innefattar de som
angeett 3 eller 4 på
p skalan.
Sverrige brukar tillsammans med
m Schweizz toppa förtroendet för ba
anktjänstem
män, men melllan mars
200
08 och mars 2009
2
föll förtroendet för bankväsend
det kraftigast just i Sverigge. Frågan stä
älls också
om p
politiker, sto
orföretagsled
dare, grupperr för vilka förrtroendet är avsevärt lägrre. Svenska politiker
p
och storföretagssledare har jä
ämfört med aandra länderr relativt gott förtroende. Internatione
ellt faller
andelen som harr förtroende för företagslledare från 36 procent 20
008 till 33 prrocent 2009 och
31 p
procent 2010. Den svensk
ka förtroendeeandelen för företagsleda
are var 2008 40 procent.

GfK
fKs Tru
ust Inde
ex 2007
7-2010
Ban
nktjänstermän
n
Sverige

Internatio
onellt 17 län
nder

85
72
51

455

556

49
37

Mars 2007

Mars 20008

Mars 2009
9

42

M
Mars 2010

Messt positiva till banktjänste
emän är schw
weizarna meed 68 procentt och mest neegativa är ryssarna
med
d 25 procent som har förttroende.
För svenska poliitiker utveckllades förtroeendet från 25
5 procent 200
07 till 18 proocent 2008,
38 p
procent 2009
9 och åter 25
5 procent 20110. Internatio
onellt låg and
delen på 17 pprocent 2008
8,
18 p
procent 2009
9 och 14 proccent 2010!
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1.4.2.7

Svenskt kvalitetsindex SKI

Årliggen görs mättningar av ku
undnöjdhet i olika dimen
nsioner för fö
öretag i ett an
ntal servicebranscher
och för myndigh
heter. Mätnin
ngar görs förr ett tiotal ban
nker i Sverig
ge och också i de andra no
ordiska
länd
derna. Mätniingarna görs i augusti-sep
ptember. Kundnöjdhet kan ses som een
förtrroendeindika
ator. Olika mätningar
m
gö rs för företag
gsmarknaden
n och privatm
marknaden För
F
privvatmarknadeen förblev kun
ndnöjdheten
n relativt god
d trots finanskrisen, snaraast stigande. För
föreetagsmarknad
den däremott noterades eett visst fall, precis
p
som under finanskkrisen 1993.

Sven
nskt kva
alitetsin
ndex: Ku
undnöjd
dhet i
bank
ksektorn
n 1989-2
2009
755
700
655
600

Företa
agsmarknad

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998 99
1998‐99

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

555

Privatm
marknad

Kun
ndnöjdheten för bankerna
a ökade undeer både 2008
8 och 2009 bland
b
privatppersoner.
Han
ndelsbanken och Nordea var vinnare m
medan SEB upplevde en försvagningg. För Swedba
ank
noteerades ingen förändring.

Svensk
kt kvaliitetsind
dex:
Kun
ndnöjd
dhet för
r
priivatmar
rknade
en 2007
7-2009
2007

4
72,4
71,371,8

Branschen

74,1 75

22008

2009
9

76,9
7

Handelsbanken

70,9
67,3677,9

70
0,470,670,2

69,970,4
68,11

No rdea

Swedbank
S

SEB
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På fföretagssidan
n sjönk kundnöjdheten räätt kraftig förr alla bankerr utom för Haandelsbanken, både
200
08 och 2009.

Svens
skt kvallitetsin
ndex:
Ku
undnöjdhet fö
ör
för
retagsm
markna
aden 20
007-200
09
2007
71,4
69,7
4
68,4

Branschen
1.4.2.8

22008

7
71,972,472,0

70
0,770,6
68,1
677,0
65,7

Handelsbanken

2009
9

No rdea

71,5
67,7

65,3

Swedbank
S

65,00

SEB

Rating
g agencies

Den
n finansiella marknaden
m
har
h skapat sittt eget system
m för kreditv
värdering av olika aktörerr. För
storra företag och
h för länder är
ä det Standaard & Poor, Moodys
M
Inve
estors och Fittch som är de
e tunga
kred
ditvärderarna av både kre
edittagare occh instrumen
nt, på såväl kort
k och lång sikt.
I luggna tider harr kreditvärde
erarna en hyffsad träffbild
d i sin betygsssättning. Meen när det ovä
äntade
inträäffar duger inte deras mo
odeller. Kritiiken har varitt tung mot vä
ärdet av kred
ditbetygen un
nder
höstten 2008. Occh också mott kreditvärdeerarnas senfä
ärdighet att reagera
r
och h
hur de kunna
at missa
osäk
kerheten i en
n del värdepa
apperiseradee skulder.
Kinggdom of Sweedens rating hos
h Standard
d&Poor, Moo
ody’s Investo
ors och Fitch
h var oföränd
drat i
högssta klassen AAA
A
sedan fö
örsta halvan aav 2000-taleet, efter att ha sänkts und
der 1990-talsskrisen.
Intee ens tendenssen (outlook)) förändradees under finanskrisen.
Även
n storbankerrna har god klassificering
k
g även om Sw
wedbank och
h SEB:s ratingg föll något till
t följd
av k
krisen och utssattheten i Baltikum.
B
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Stan
ndard & Po
oor's rating
g av Kingdo
om of Swed
den
Sov
vereign/Date

Foreign currency Long
g Term

Outlook

Short Tem

Novv. 1, 2005

AAA

Stable

A- 1+

Feb
b. 16, 2004

AAA

Stable

A- 1+

Julyy 24, 2000

AA+

Positive

A- 1+

Aprril 18, 1997

AA+

Stable

A- 1+

Jan. 12, 1995

AA+

Negative

A- 1+

g. 10, 1993
Aug

AA+

Stable

A- 1+

Marrch 22, 1993

AA+

Stable

A- 1+

Oct. 31, 1990

AAA

Negative

A- 1+

June 26, 1989

AAA

Stable

A- 1+

Aprril 1, 1986

AAA

?

A--1+

Oct. 27, 1977

AAA

?

NR

Moo
ody’s höjde sin
s rating till AAA redan 2
2002
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1

Fin
nanskriisen i ssvensk
ka med
dier – ssom deen
speegladess i Daggens In
ndustri, Afton
nbladeet
och
h Svensska Daagbladeet.

briken till den
nna delrappo
ort har god tääckning, trotts att vi på an
nnan plats haar hävdat attt Sverige
Rub
fakttiskt lyckadess undvika en fullskalig fin
nanskris. Den
n typen av littet mer sofisttikerade
d den än månde
begrreppsbestäm
mningar ligger inte för nyh
hetsjournalisstiken. Dofte
en av kris, vad
kom
mma ifrån, veerkar som po
otent kraftgöd
dsel för varjee normal nyh
hetsredaktör.. Det är nästiintill
tjän
nstefel att intee utnyttja ettt riktigt krish
hot till den leegitima uppsk
kruvningen aav tonläge so
om
rubrriker och löp
psedlar tillåte
er för att dra till sig köparre. Med medias språkbru
uk var således krisen i
finaanssektorn hö
östen 2008 och
o den åtfölj
ljande makro
okrisen tveklöst den störssta händelsen
ni
med
dierna underr senare delen
n av året.
En vvanlig definittion av en krris är ”ett misssförhållandee som komm
mit till allmän
n kännedom””. Först
när krisen blivit medial är de
en ett allmän
nt upplevt fak
ktum. Media
as rapporterin
ng i krislägen
n blir
därfför central fö
ör att analyse
era och förståå hur såväl beslutsfattare
e som allmän
nheten uppfattade
lägeet på de svensska finansma
arknaderna h
hösten 2008
8, förloppet och dynamikeen och vilka bilder
b
av
aktö
örerna och deeras företräd
dare som förm
medlades.
Med
dan aktörern
na har ett ”sän
ndarperspekktiv” i sitt ageerande är me
edia ”mottagaaren” och
förm
medlaren av beslut
b
och in
nformation tiill såväl aktörrer som allm
mänheten. Deet sätt som media
m
”filtrerar” inform
mationen på avgör mångaa gånger hurr budskap tass emot och fåår genomslag
g.
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1.11

Nyh
hetsvärdering

Med
dias rapporteering styrs av
v kriterier förr nyhetsvärd
dering – där två
t av de van
nligaste kriterierna är
iden
ntifikation occh sensation.. Krisen blir een stor nyhet när den upp
pfyller båda dessa villkorr:
 Berör allmä
änheten direk
kt och
 Har inslag av
a omskakan
nde, överraskkande och offörutsägbar natur.
n
Nyh
hetsvärdering
gen idag, äve
en inom ekon
nomijournaliistiken, inneb
bär också attt negativa ny
yheter är
störrre än positivva och att förekomsten avv ”kända” och
h ”uppsatta” personer i föörloppet är viktiga
v
för
att aattrahera pub
blicitet.
Från
n och med hö
östen 2008, efter Lehman
an Brothers konkurs,
k
kom
m finanskrisen
en att uppfylla alla
desssa kriterier även
ä
för svenska medier. D
Det var en global kris som
m även nådd
de Sverige, de
en
berö
örde allmänh
heten i menin
ngen att alla sparare och lånare kom att påverkass, den kom
överrraskande occh snabbt, de
en ledde vidaare till en rea
alekonomisk
k kris som påvverkade
syssselsättningen
n, flera högt uppsatta
u
finaansiella förettagsledare fic
ck trovärdig
ghetsproblem
m, banker
ifråggasattes och finansmän och
o ”spekulan
nter” drogs med
m i fallet. Regeringen
R
ooch myndigh
heter
upp
pträdde som försvarare
f
med
m uppgift aatt hålla krish
hoten borta från
f
Sverige i och mildra
a
verk
kningarna.
I meedia blev dett således snab
bbt en finansskris och följaktligen en dominerande
d
e nyhetshänd
delse
som
m ledde till en
n omfattande
e rapporterin
ng från vilken
n det är möjliigt att dra slu
utsatser om vilka
v
bud
dskap som ficck genomslag
g och hur meedia valde attt uppfatta och
h skildra såvväl förloppet i krisen
som
m olika aktöreer och intresssenter.
Med
dias roll att vara
v
granskarre erbjöd givvetvis en utom
mordentlig utmaning
u
i deetta avseende
e, där
intee minst budsk
kap som ”sve
enska bankerr står stabila” utsattes förr ett berättigaat ifrågasätta
ande.
I detta avsnitt grranskar vi fin
nanskrisen i svenska med
dier – som de
en presenterrades i Dagen
ns
Indu
ustri, Aftonb
bladet och Sv
venska Dagblladet. Vi gör en fördjupad
d genomgångg av hur desssa tre
med
dier behandla
at finanskrisens förlopp, inklusive ettt stort urval av
a de artiklarr som föreko
om.
Därefter fortsättter vi med en
n analys av viilka huvudsa
akliga teman som rapportteringen krettsade
krin
ng. Genomgå
ången avlutass med en sub
bjektiv bedöm
mning av med
diebilden förr några av de
e
huvu
udsakliga ak
ktörerna blan
nd myndigheeter, banker och
o institut.
I ettt följande avssnitt redovisa
ar vi också sttatistisk anallys för en me
er detaljerad bild av hur media
m
anväände ordet kris
k och andra
a relevanta b
begrepp undeer perioden. Där finns occkså mätning
gar av
frek
kvensen av syynlighet i media för alla d
de systemvikttiga aktörern
na och deras viktigaste
föreeträdare.
1.1.1

A TOG KRIS
SEN TILL SV
VERIGE
MEDIA

Leh
hman-krasch
hen den 15 se
eptember 200
08 blev vatteendelaren då
finaanskrisen blevv ett begrepp
p och ”krisen
n kom till Sveerige” i media.
Dessförinnan ha
ade krisen vissserligen skilldrats i affärsmedia i
artik
klar om subp
prime-proble
emen, fallisem
mangen för brittiska
b
Norrthern Rock och
o amerikan
nska Bear Steerns, liksom de
kapiitalinjektioneer som skett i en rad ban
nker. Men den
nna
finaanskris var sk
kildrad som ett
e utländsktt, i huvudsak
k amerikansk
kt,
feno
omen och riskerna för attt den skulle ssprida sig, occh slå rot, härr
hem
mma bedömd
des knappast stor i mediaas rapporterin
ng.
Bed
dömningen byyggde på att media vidarrebefordrade de budskap som svenskaa myndigheter
torggförde (och so
om analysera
ats i ett tidiggare avsnitt i vår undersök
kning).
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Sven
nsk ekonomii hade ju någ
gra år av starkk tillväxt bak
kom sig och snarare
s
sågs risker för inflation
och fortsatt överrhettning, än
n de krishot ssom skulle ko
omma. Men redan dagen
ns efter Lehm
mankrasschen kom tidningarnas nyhetsvinjett
n
ter att sätta begreppen
b
”ffinanskrisen”” (AB, SvD) och
o ”den
finaansiella härdssmältan”(DI)) och Svenskka Dagbladets Näringslivss markerade på sin första
asida
(17.9
9) att Sverigee nu gått in i krisen. Därm
med var finanskrisen etab
blerad som bbegrepp och den hade
kom
mmit till Sverrige.
I detta krisbegreepp låg till attt börja med een rent finan
nsiell kris, men mediernaa var snabbt på
p det
klarra med att ävven en realekonomisk kriss stod för dörren.
I hu
uvudsak var medierappor
m
rteringen ”reaaktiv” i så måtto
m
att den speglade
s
–d
dag för dag – det
inteensiva händellseförloppet.. Myndigheteernas arbete med krisbek
kämpning, exxempelvis
Rikssbankens likvviditetsstöd och sedermeera räntesänk
kningar – fic
ck stor uppm
märksamhet, liksom
l
ensk
kilda krishän
ndelser typ Carnegie
C
som
m uppmärksam
mmades storrt både i Aftoonbladet, SvD
D och DI.
Såvääl Riksbankcchefen som Riksgäldskon
R
ntorets chef var
v personer som figureraade stort i ru
ubriker
och bild.
Men
n i detta inled
dande skede kom media också att visa sin kraftfullla makt att d
definiera age
endan för
händelseskedet, just genom att sätta etikketten kris på
å ett händelse
eförlopp som
m lovar att bli
dram
matiskt. Änn
nu var ingen av
a de stabilittetsvårdandee institutione
erna och bank
nkerna beredd
da att
sägaa att det finan
nsiella system
met var i kriss. Men det brryr sig inte media
m
om. Att
tt definiera
verk
kligheten enlligt kommerssiell medialoggik har blivitt en överlevn
nadsfråga i en
n allt hårdare
e
konk
kurrens. Den
nna makt inn
nebär också aatt skapa tolk
kningsramarr för konsum
menterna av nyheter,
n
vilkeet bankerna kommer att få betydandee problem med.
m
Det är offfer som vi kaanske måste leva
med
d för att med
dia ska behållla sin grundlääggande filosofi av konse
ekvensneutraalitet – mediia kan
intee ta ansvar fö
ör effekterna av sina nyheeter. I så fall skulle
s
vi inte
e ha en fri meedia.
I den stora brist och hunger som uppstod
d på informa
ation och förk
klaringar till det som skedde fick
myn
ndigheternass experter en stor roll. Sveenska Dagbla
adet publicerrade exempeelvis långa in
ntervjuer
med
d företrädaree för Riksban
nk och finanssinspektion även
ä
under GD-nivån.
G
Baankerna, som
m
utsaattes för en mer
m kritisk grranskning än
n myndigheteerna, fick doc
ck påfallandee ofta kommentera
och bedöma krissen genom siina makroeko
konomer. I Sw
wedbanks falll fick banken
ns ekonom
kom
mmentera huruvida det fa
anns fog för kkris i den egn
na banken!
Med
d tiden följdees den reaktiv
va rapporterringen av en mer granska
ande journaliistik, där inte
e minst
ensk
kilda institutt som Swedbank och Carn
negie blev föremål för närgångna artiikelserier.
Knaappast förvån
nande domin
nerades affärsstidningens (DI, Näringssliv) rapporteering av krise
en som
sådaan med fokuss på följdern
na för ekonom
miska aktörer som banker och företagg. Svenska Dagbladet
D
utm
märkte sig gen
nom en breda
are internatiionell rapporrtering, där krisens
k
följdeer i USA, UK
K och EU
och även Asien fick
f
stort utry
ymme.
Kväällstidningenss vinkel var ofta
o effektern
na för den en
nskilde spara
aren, med rubbriker som ”v
vinnare”
resp
pektive ”förlo
orare” på krissen. Mediern
na rapporterrade mycket utförligt om finanskrisen
ns
överrgång till en realekonomiisk kris, med
d ökad arbetsslöshet och sttora problem
m för framförrallt
expo
ortindustrin.. Av de stora svenska ban
nkerna var deet i stort sett bara Swedbaank som skilldrades i
prob
blemtermer. Rapporterin
ngen kring lääget för Nord
dea respektive SEB var pååfallande spa
arsam,
och Handelsban
nken fick genomslag för b
budskapet attt man snararre stod utanfö
för krisens
verk
kningar.
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1.2
2

Omffattning

Rap
pporteringen blev myckett omfattandee. Dagens In
ndustri ägnad
de krisen 55 fförstasidor under
u
periioden septem
mber-decemb
ber, Svenska Dagbladet (h
huvudtidning
gen) 27 och A
Aftonbladet 10 (varav
7 vaar mindre förrstasidespufffar). Den storra krismånad
den i media var
v oktober, d
då exempelv
vis
Daggens Industrii ägnade 20 av
a 25 tillgänggliga förstasidor åt krisen
n. Under den
n mest intenssiva
periioden kunde Dagens Indu
ustri dagligen
n ägna sex-tiio sidor åt krrisrapporterin
ng, och Sven
nska
Daggbladets Näriingsliv ännu något mer, m
med en kulm
men den 9 okttober då helaa 14 sidor ägn
nades åt
finaanskrisen. Nä
äringslivsche
efen Gunvor F
Frykholm sk
krev också ettt öppet brev till läsarna där
d hon
mottiverade den kraftiga satssningen på krrismaterial med
m att det var efterfrågaat av läsekretsen.
Härr följer en gen
nomgång av vad de tre m
medierna, DI, Aftonbladett respektive SSvenska Dagb
bladet,
skreev under fina
anskrisens in
ntensiva sked
de septemberr t o m decem
mber 2008.
1.2.1

DAGE
ENS INDUST
TRI

Fiinanskrisen kkom knappast som någon
n överrasknin
ng för DI:s lä
äsare.
Re
edan den 5 aaugusti hade tidningen en
n ledare om ””Finanskrise
en ett år”
so
om speglade vad som skeett sedan den akuta subprrimekrisen briserade
i USA
U året inn
nan. Finansk
krisen, i synn
nerhet börsneedgången, va
ar
fö
örvisso inte ööver konstateerades förutseende på ”etttan” den 8 augusti.
Ettt antal nyheetsartiklar beerättade också vilken ” tufff höst” som väntade
de
en svenska fiinansbransch
hen, livbolagen som nu ppressades av
sju
unkande börrskurser och huspriser so
om inte längrre steg. Samtidigt
fa
anns oro för iinflation och
öv
verhettning ooch 29 augussti
an vid sitt
konstaterade DII att Riksbanken nog skullle höja ränta
mötte i septembeer. Någon förraning om deen stormstyrka som
finaanskrisen sna
art skulle kom
mma att uppv
pvisa, även på
å svensk
hem
mmaplan, fan
nns knappastt i rapporteriingen. På förstasidan
synttes inga krisrrubriker vid den
d tidpunktten. Finansk
krisen var i
huvu
udsak ett intternationellt,, USA-baseraat, fenomen. Sveriges
ekon
nomi och ind
dustri ångade
e på även om
m det börjadee komma
sign
naler om ett bistrare
b
klim
mat, bl.a. i SEB
B:s augustiprognos.
1.2.1.1

Septembe
er

De förstta veckorna i september var
v tämligen beskedliga, även om den
n akuta
krisen och
o efterföljaande räddnin
ngsaktion för de amerikan
nska bolåneinstituten
Fannie Mae
M och Freeddie Mac up
ppmärksamm
mades, liksom
m att detta äv
ven kom
att drab
bba vissa sveenska placera
are som tredjje AP-fonden
n.
Efter Riiksbankens vväntade ränteehöjning den
n 6 septembeer konstatera
ade
tidninge
ens krönikörr Gunnar Örn
n den 13 och 14 septembeer att nästa steg nog
skulle bli en sänknin
ng och att peenningpolitik
ken de facto n
nu var tuffare
e än på
12 år.
Lehman-konkurrsen den mån
ndagen
15 seeptember ko
om som en
överrraskning och
h blev startsk
kottet
för een betydligt intensivare
i
rapp
portering. Deen 16 septem
mber
kom
m tidningen att
a helt domin
neras
av L
Lehman-konk
kursen.
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Rap
pporteringen fyllde hela nio
n sidor pluss ledarsida. Nu
N var finan
nskrisen defin
nitivt förstasidesstoff.
Daggens därpå fö
öljde sex sido
or och ny försstasida med krigsrubrike
k
r. Den veckaa som följde var
v
finaanskrisen försstasidesnyhe
eter varje dagg. Nu uppmä
ärksammades också vad ssom skedde i Sverige
för aatt möta krissen, som att Riksgäldskon
R
ntoret gav utt extra statssk
kuldväxlar föör att svara upp
u mot
en ssnabbt ökand
de efterfrågan
n och att den
n svenska pen
nningmarknaden de factoo ”havererad
de” under
någrra timmar.
Myn
ndigheternass agerande ko
ommenterad
des, och en krrönika drog
slutssatsen att ”R
Riksgälden gö
ör Riksbankeens jobb”. Ra
apporteringe
en
konstaterade ock
kså att detta var en god aaffär för Rikssgälden.
SEB
B:s VD Annik
ka Falkengren
n var tidigt u
ute (19 septeember) med att
a
denn
na finanskriss var undersk
kattad och sn
nart skulle drabba även den
d
reala ekonomin..
Tidn
ningen rappo
orterade den
n 22 septemb
ber om Swedb
banks situatiion och
spek
kulationerna
a om en föresstående nyem
mission.
Den
n 23 septemb
ber, en dryg vecka
v
efter Leehman-konk
kursen” kom en stort upppslagen artike
el om
”speelet bakom” Riksgäldens
R
blixtaktion – Riksbankch
hefen Stefan Ingves som prydde försttasidan
utpeekades som hjärnan
h
bako
om aktionen.. Tidningens slutsats var att Riksbankken och Rikssgälden
agerrat samordna
at och skickliigt för att bl. a. rädda Sweedbank.
Rikssbankens akttion för att fö
örse marknad
den med dolllar fick också
å
upp
pmärksamhett (29 september) och det noterades attt en
pressskonferens ägt
ä rum sentt på kvällen d
dagen
innaan. Samtidigt kritiserades nu Riksban
nken
för d
det tidigare beslutet
b
att höja
h
räntan vvilket
fram
mstod som om
motiverat ”K
Kritiken växerr mot
Ingvves” var en ru
ubrik den 25
5 september.
Sweedbanks ordfförande Carl--Eric Stålberrg
fick uppmärksam
mhet när han
n kritiserade den
blan
nkning av akttier i den egn
na banken soom
skettt.
Sam
mtidigt pågick
k en rad viktiiga förlopp oockså utomla
ands, vilket ra
apporteradess, exempelviis George
Bu
ushs kamp föör sitt stödpa
aket liksom den
d annalkan
nde bank- och
h
job
bbkrisen i Loondons City där 10 000 jobb redan haade försvunn
nit.
Sv
venska politikker var undeer denna periiod inte så näärvarande i DI:s
D
rapportering, d
dock förmed
dlade tidning
gen Fredrik R
Reinfeldts be
esked den
28
8 september att det inte fanns
f
grund för
f någon sveensk bankoro.
Re
egeringens b
budget den 22
2 september drunknade d
dock mer elle
er
mindre i krisraapporteringeen.
Sa
ammanfatttningsvis ka
an konstatera
as att Lehmaan-konkursen
n blev en
va
attendelare i intensiteten i DI:s rapportering om fi
finanskrisen. Före
den 15 septembeer publicerad
de tidningen två förstasid
dor om krisen
n, efter den 115 septemberr
dom
minerades 11 av 13 förstassidor av kriseen.
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1.2.1.2

Oktobe
er

Okto
ober blev ock
kså en intenssiv krismånaad i tidningen
ns
rapp
portering. I stort
s
sett varjje dag förekoom artiklar
med
d anknytning
g till finanskrrisen. Flera teeman kom att
präggla rapporterringen: svagh
heten hos deen svenska
kron
nan, krisen för
f Swedbank, det tilltagaande
börssraset, Island
ds specifika problem,
p
ten
ndensen till ”rrun on the bank” och brisstande förtro
oende för
helaa banksystem
met, riskkapittalbolagens kknipa, Carnegies akuta prroblem.
Redan de första dagarrna i månadeen rapportera
ades om
den uppdrrivna jakten på likviditet.. Mattias Perrsson
från Riksb
banken komm
menterade lääget den 1 ok
ktober,
och riksba
ankchefen manade
m
samtiidigt till lugn
n. Den 3
oktober ra
apporteradess om nya åtgäärder från
Riksbankeen, bl.a. att bankerna
b
givi
vits likviditetssstöd
genom treemånaderslån upp till 60
0 miljarder krr. Ingves
”öser ut pengar” och ”Riksbanken smörjer marrknaden”
sammanfa
attade tidnin
ngen de hittilllsvarade
stödåtgärd
derna med hänvisning
h
tilll ett
pressmeddelande från
n banken.
Den
n 9 oktober sk
kedde så den
n första, efterrlängtade,
ränttesänkningen
n. Riksbankcchefen konstaaterade att
aktionen, som va
ar samordna
ad med andraa
centtralbanker, ”mildrade” krrisens verkniingar. DI,
som
m varit kritisk
k till den tidig
gare höjninggen menade
att ””Ingves kröp till korset” och
o att ränteaaktionen intee
var ttillräckligt lå
ångtgående.
Daggens därpå ra
apporteradess om köer förr att ta ut
penggar från bank
ker. I västvärrlden gungad
de
bank
ksystemet. I England tog
g staten över,, i USA
pågiick intensiva
a försök att få
å igenom olikka stödprogram. Världens ledare satt i krismöten.. På
Islan
nd föll Kauptthing den 16 oktober i köölvattnet på tilltagande
t
prroblem på vu
ulkanön.
I Sveerige fortsattte stödaktion
nerna. Riksbaanken pumpade ut
150 m
miljarder kr,, rapporterad
des den 14 okktober med
hänvvisning till ettt pressmedd
delande.
Swed
dbanks tillta
agande proble
em och rykteen om nyemiission var
ett teema för flera
a artiklar, lika
aså att riskkaapitalbolagen
n fått
prob
blem med sin
n finansiering
g och att de ssvenska bank
kerna var
i färd
d med att ska
apa ”bolagsa
akuter”
för n
nödlidande krediter.
k
Den
n 20 oktober äntrade rege
eringen på alllvar scenen med
m ett
stab
bilitetspaket för
f bankerna
a presenteratt av finansma
arknadsminiister
Matts Odell. DI konstaterade
k
e snabbt att d
det var ett ”h
hårt paket” attt
smäälta för bankeerna – och ra
apporterade att SHB direekt tackade nej.
n
Daggarna som fölljde fortsatte
e spekulation
nerna om vilk
ka banker som
m
skullle gå med i programmet.
p
.
Den
n 24 oktober sänkte Riksb
banken ånyoo räntan och DI konstaterrade ”Ingvess plötsligt en duva”.
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DI:s kröniköör Björn Willke sammanffattade läget för de svensk
ka
bankerna i een krönika. Den
D konstate
erade att ”förrtroendet är den
värdefullastte tillgången””, ett förtroen
nde som nu sstod på spel.
Handelsban
nken intog en
n självsäker hållning
h
och menade att man
knappast pååverkades av
v finanskrisen
n, och dessuttom kunde frrigöra
”250 miljard
der kr inom 48 timmar”, som VD Pärr Boman häv
vdade när
tredje kvarttalsrapporten
n presenterad
des.
I Swedbankk läckte det effter tredje
kvartalsrapp
porten ut attt banken
planerade föör en nyemisssion, efter en
tids spekulationer. Nu blev också
o
Carneggies problem allmänt
känd
da och finansmannen Ma
ats Sundqvisst porträttera
ades som den
n
utlö
ösande orsakeen. Månaden avslutadess med att Rik
ksdagen efterr
en rrekordsnabb behandling klubbade staabilitetspakeetet vilket fick
k
berö
öm i en ledarre.
Sam
mmanfattniingsvis blev
v oktober den
n stora krism
månaden, därr 20 av 25 förrstasidor ägn
nades åt
krisen i vid men
ning, inklusiv
ve de tecken p
på lågkonjun
nktur och ind
dustrikris som
m också började
synaas alltmer, manifesterat
m
i bland annatt Volvos bran
nta orderfall det tredje kvvartalet. Den
n kris
som
m tidigare speeglats främst som ett glob
balt fenomen
n kom alltmer att bli en kr
kris även på
hem
mmaplan i DII:s rapportering.
1.2.1.3

Novem
mber
I novembeer fortsatte ny
yhetsrapportteringen med
d hög intensiitet.
Regeringen
n och finansm
minister And
ders Borg varrnade för läg
gets
allvar, Sweedbank fick ett
e nytt ansikte med VD M
Mikael Wolf, Carnegie
togs över aav Riksgälden
n och den sve
enska kronan
n fortsatte attt falla.
Den 5 noveember notera
ades att börssen efter
det tidigaree kraftiga rasset rekylerat 24
procent påå sex dagar, bland
b
annat efter
e
uppgångarr internationeellt. Mikael Wolf,
W
Swedbankss nya VD, jag
gade ”nytt
förtroendee” för den ifrå
ågasatta bank
ken,
orterades den
n 6 novembeer. Den 12 no
ovember
rappo
prese
enterades Bo Lundgren so
om ”räddaren i
nöden
n” för Carneggie. (För övriigt samma ru
ubrik
som Aftonbladet
A
aanvände på sin
s artikel samma
dag.)
Debatten om bankkernas marg
ginaler på bollån avspeglad
des i en kritiisk
tvåsid
dig artikel i m
mitten på må
ånaden. Finansminister A
Anders Borg talade
nu öp
ppet om den ”värsta kriseen sedan 30-ttalet” (18 novvember) Dett var
första
a gången som
m Di hade Bo
org på sin förrsta sida sedaan den akuta
a krisen
tog siin början.

Tidn
ningen rappo
orterade vida
are under måånaden om ökade
ö
varsel samt
s
att kron
nan fortsatte
e att falla.
Ban
nkerna påstod
ds rata krono
or och dessuttom tveka attt låna av rikssbanken (22 november).
Sam
mmanfattniingsvis var finanskrisen
f
n och dess fölljder inom in
ndustri och bbankväsende den
fortssatt dominerrande händellsen med 11 aav 21 förstasidor.
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1.2.1.4

Decem
mber
Reda
an den 1 deceember konsta
aterade DI attt 100 miljard
der kr i PPM
Msystemet gått upp
p i rök i den fallande
f
börssens spår. Sppekulationern
na tilltog
inför riksbankenss räntemöte den
d 4 decem
mber. DI:s led
dare spådde en
e
”reko
ordstor sänkn
ning” vilket också
o
bekräfttades dagen därpå.
Sänk
kningen av reeporäntan meed 1,75 proce
ent, från 3,755 procent till 2
proce
ent, skapade ”svensk räntehistoria” konstaterade tidningen.
Regeringens finan
nspolitiska stimulanspak
s
ket som preseenterades da
agens
därpå
å kritiseradees dock som otillräckligt
o
och
o liknades vid en ”flugssmälla”.

Intee bara Volvo signalerade om
o dystra tid
der, Electrolu
ux
kom
m med en vin
nstvarning de
en 15 decemb
ber och VD Hans
H
Strååberg talade om
o ett ras i efterfrågan
e
h
han aldrig settt
tidiggare. Veckan
n därpå summ
merade DI tilll att 30 000 jobb
försvunnit i den jobbkris som
m följt på finaanskrisen med en
rad varsel underr hösten. Små
åföretagen u
utpekades som
m
förlo
orare i den ”ccredit crunch
h” som pågicck.
Kron
nan rasade oockså vidare och
en euro
e
kostade nu över 11 kronor.
k
Rän
ntesänkningaarna skedde på
p bred frontt i
omv
världen och d
den 17 decem
mber ”chocksänkte”
Fed till 0 procen
nt.
Kon
njunktursinsttitutet spådd
de att reporän
ntan
skullle halveras ttill 1 procent under våren
n.
Läge
et för Swedb
bank stabiliseerades i och med
m den
nyem
mission som
m genomfördees vilken inne
ebar att
Folk
ksam kom in
n som ny storrägare i bank
ken, vilket
rapp
porterades daagen före jullafton.
Stra
ax före nyår rrapporteradees en
posiitiv nyhet i och med att kreditmarkna
k
aden tinat up
pp och
spreeadarna nu var
v de lägsta sedan före L
Lehman-krascchen (29
deceember).
Sam
mmanfattniingsvis blev
v december oockså en krismånad med omfattande rapportering
g, där 12
av 2
22 förstasidorr hade kris-k
koppling. Toonvikten kom
m mer och mer att förskju
utas mot krissen för
den reala ekonom
min, och vad
d som gjordee för att möta
a denna som regeringenss nya stimula
anspaket
likso
om den allt lägre räntan. Finanskriseens mest akutta skede var nu passerat i och med att
kred
ditmarknadeen hade börja
at tina upp, S
Swedbank fåttt ny VD, ny storägare i F
Folksam och fyllt på
kasssan i en nyem
mission och Carnegie
C
”räd
ddats” av Rik
ksgälden.
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1.2.2

AFTONBLADET

1.2.2.1

Septem
mber

Und
der den första
a delen av se
eptember beh
handlades fin
nanskrisen su
ummariskt aav Aftonblade
et, och i
huvu
udsak som en
e utländsk kris.
k
Visserliggen hade tidn
ningen en
artik
kel den 8 sep
ptember på te
emat ”Så påvverkas Sverig
ge av
USA
A:s bolånekriis”, men krisen skildradees som ganska
främ
mmande. Tid
dningen var dock
d
på det kklara med attt en
begyynnande lågk
konjunktur kunde
k
förmäärkas, och had
de två
sido
or om ”så slårr lågkonjunk
kturen” den 9 september..
Finaanskrisen gavv också Afton
nbladets s-m
märkta ledarssida många
tillfäällen till kritiiska kommen
ntarer, t ex tiill Lehmans fall
f som
den 16 septembeer beskrevs som
s
en kapitaalismen kris lik den
känd
da filmen ”W
Wall Street”.
Daggens därpå, den
d 17 septem
mber, hade krrisens omfatttning blivit
alltmer klar..
Tidningen hade
h
4 sidor med
m rubriken
n ”Världen kraschar.”
k
Två dagar seenare följde den
d typiska kkvällstidning
gsvinkeln
”Så klarar du
u krisen”, me
ed hänvisnin
ng även på
förstasidan. Regeringenss budget 22 sseptember ficck
betydande uppmärksam
u
het och ledarrsidan kritise
erade
finansplanen
n för att den var överspellad av finansskrisen.

De
en 25 septem
mber följde ettt
stort nyhetsup
ppslag ”om
ba
anken går om
mkull”. Den
rik
ktigt stora krrisartikeln kom
k
nå
ågra dagar seenare, den 30
0
se
eptember, dåå krisen för fö
örsta
gå
ången domin
nerade hela
fö
örstasidan eftter USAko
ongressens n
nej till den
am
merikanska rregeringens
rä
äddningsplan
n, vilket ledde till ett glob
balt börsfall. A
Aftonbladet fyllde
se
ex nyhetssidoor efter den ”svarta
”
månd
dagen” med aartiklar på te
emat en
”e
ekonomisk tssunami” – so
om nu var på väg mot Sveerige!
Sa
ammanfatttningsvis bllev Lehman-konkursen een katalysator för
krisrapportering
gen även i Afftonbladet, soom nu blev en
e stor nyhetshändelse soom av och tilll syntes
även
n på förstasid
dan. Börskrissen var ett faaktum, och tiidningen börrjade rapporttera om lägett för
bank
kerna ur ett konsumentp
perspektiv.
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1.2.2.2

Oktobe
er
Oktob
ber medfördee en intensiv
v nyhetsrappo
ortering om kkrisen ur olik
ka
aspek
kter. Den 1 okktober fyllde Aftonbladet hela 4 nyhettssidor om
jobbk
krisen, och attt 9 300 personer varslatss. ”Så räddarr du
pensio
onspengarnaa” var ett ann
nat tema, sed
dan fonder occh PPM-konton
minsk
kat kraftigt i vvärde.
Den 2 oktober slogg tidningen stort
s
upp
”så ossäkert är ditt bankkonto” och ”ditt
konto
o kan vara i faara” både på
första
asidan och i n
nyhetssektion
nen.
Artike
eln var en geenomgång av
v vilka
reglerr som gällde för olika typer av
bankk
konton. Tyväärr innehöll materialet
m
grava
a fel, då tidniingen förväx
xlade de
konto
on som bankeerna bedömd
de
omfatttades av garrantin, och ko
onton som in
nte omfattad
des.
Dagen
n därpå följd
de en stor dem
menti ”Ursäk
kta, vi gjordee
fel!”. Av
A ansv. utg . Lena Mellin
ns dementi framgick
f
att en
del av
v upplagan h
hade tryckts om
o efter det att
a felen
uppda
agats.

Den 6 oktober följjde en ny arttikel på temat ”så skyddarr
du d
dina pengar” och tidninge
ens expert An
Anders Anderrsson menade
e att
bank
kkonton trotts allt var ett säkert val.
Flerra stort uppsllagna artikla
ar behandlad
de finanskriseen på Island liksom
finaansminister Anders
A
Borgss korståg moot chefsbonussar. Den störrsta händelseen
var d
dock den tillltagande indu
ustrikrisen, ssom den 9 ok
ktober fick Aftonbladet
A
attt
överr hela förstassidan fråga ”V
Vad händer??” Sex nyhetsssidor i tidnin
ngen redogjoorde för bl.a. Volvos
varssel och att bo
oräntan snartt förväntadess sjunka.
Flera artiklar kom också att behandlaa bankernas vinster
F
ooch bonusarr ställda i rela
ation till vinssterna på bl.a
a. bolån.
””Rika på din
na lån” var ru
ubriken den 112 oktober då
å
ttidningen ha
ade fyra nyhe
etssidor om bbankchefernas löner i
d
de fyra storb
bankerna. Da
agen därpå fööljde ”Superk
klipp på
b
bolånen” och
h några daga
ar senare ”Boolån till reaprris” om
d
de bankanställdas förmå
ånliga villkor..
Myndighetternas hanterring av finan
nskrisen
uppmärksa
ammades ock
kså, som att Riksgäldsko
ontorets
chef Bo Lu
undgren var efterfrågad
e
u
utomlands
”krishanterring på export” liksom attt regeringen
n
övervägde en ny ”bankakut”.
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Regeringgens stabiliteetsprogram med
m dess villk
lkor, bl.a. sto
opp för
Vd-bonu
usar, uppmärrksammades den 21 oktobber. Att bolå
ånen
ännu intte sjunkit, tro
ots förväntningarna, var ttema i flera artiklar
a
”Bankern
na gör miljarrdvinster – du
d betalar” (224 oktober).
Carnegiee-krisen i
slutet avv månaden ficck
förhållan
ndevis stor
uppmärkksamhet med
d
ett par n
nyhetsuppslag
g.
Ledarsid
dan
kom
mmenterade kritiskt
k
händ
delseförloppeet. Swedbank
ks
situation var ock
kså ett tema som
s
fick grad
dvis större
upp
pmärksamhett. Den 20 okttober var rub
briken
”Spaararna flyr Sw
wedbank” med
m puff på föörstasidan.
Mån
naden avslutades med en
n indignerad artikel om
”Bon
nusfest på Sw
wedbank – trrots förlusten
n.”
Sam
mmanfattniingsvis blev
v oktober måånaden då fin
nanskrisen definitivt ham
mnade på
Afto
onbladets förrstasida. Nyh
hetsartiklarnaa fokuseradee mer och me
er på negativva aspekter so
om
osäk
kerheten för spararna i krrisen, vilka b
bankkonton som
s
var osäk
kra, på bolån
nen som inte sjönk
som
m planerat och
h på vinstern
na som gjortss i banksekto
orn. Temat var ganska vääntat ”de vinn
ner – du
förlo
orar”.
1.2.2.3

Novem
mber

Finaansminister Anders
A
Borg
gs uppmaningg att ringa ba
anken
om b
boräntan up
ppmärksamm
mades på försstasidan den 1
noveember. Rubrriken inne i tidningen varr ”så sänker du
d
borääntan.”
Allaa negativa vin
nklar till trots valde tidnin
ngen den 4
noveember vinkeeln ”så blir du
u vinnare på krisen” på en
n
privvatekonomisk
k krönika.
Carnegiekraschen fick
f
stor uppm
märksamhet med
m fyra nyh
hetssidor den
n 11
novemberr, samt en kritisk ledare. M
Mats O Sund
dqvist
pekades ut
u som orsake
en och Bo Lu
undgren som
m
”räddaren
n i nöden”.
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Den
n 14 novemb
ber följde ett uppslag om bolånen med
d
rub
briken ”Varfö
ör sänker ni inte?”
i
Krönikkör Anders
An dersson efterlyste ”ränteuppror” då rreporäntan var
v 3.75
proocent och utlåningsräntorrna drygt 2 pprocent högre.
I slutet av månad
den följde fleera stort uppsslagna
artik
klar om jobbk
krisen och nyya varsel, bl.a
a.
Sand
dvik liksom problemen
p
föör fordonsind
dustrin.
Regeeringen avkrä
ävdes ett ”krrispaket” för jobben
j
den 25 novemberr med ett upppslag och en
n ledare.
Sam
mmanfattniingsvis foku
userade tidningen i
noveember på hurr krisen kom
m att drabba hushållen
h
- bolåneproblem
men och den aallt dystrare
konjunkturen, do
ock betydligtt färre stort
uppsslagna artikla
ar än i oktobeer.
1.2.2.4

Decem
mber
Den
n stora ränteesänkningen den 4
deccember, då reeporäntan giick från 3,75
till 2 procent, fiick stor uppm
märksamhet..
”Väärst i klassen
n” var rubrike
en dagens
därrpå då hela feem nyhetssid
dor ägnades
åt rränteraset occh Riksbanke
en pekades u
ut
som
m ”världsmässtare” på
rän
ntesänkninga
ar. Regeringens krispakeet
för konjunktureen, som kom
m dagen
därrpå, fick ocksså uppmärksamhet, och
krittiserades som
m ”otillräckliigt.”

fl
stora ny
yhetsuppslag under
Därefter följde flera
e ”varslet moot Sverige”
deceember om jobbkrisen, t ex
den 9 december och krisen i fordonsindu
ustrin den 12
2
deceember.
Ledarsid
dan fick
många tiillfällen till
mot regeeringen
kritiska kkommentareer
för bristaande aktiviteet.
Riksbankken
kritiserad
des också förr
att räntessänkningarn
na var
otillräcklliga.
Samm
manfattnin
ngsvis kom
ränterraset bli den
n stora
nyhettshändelsen i december,
därtilll kompletterrad av fortsattt
rappoortering om varsel
v
och
stigan
nde arbetslösshet i främst
exporrtindustrin.

14 (6
60)

1.2.3

SVENS
SKA DAGBL
LADET

Sven
nska Dagblad
det och dess sektion Näriingsliv stod sannolikt
s
förr den mest om
mfattande
rapp
porteringen i svensk presss om finanskkrisen, dess orsaker,
o
verk
kningar och iinternationellla
utbrredning. Und
der det mest intensiva skeedet i septem
mber-oktoberr ägnade Närringsliv ofta 6-11
sido
or om krisen.. Det är påfalllande att SvD
D valde ett ”redovisande” anslag – exxempelvis genom
betyydande utrym
mme i text occh bild för prresskonferenser och anföranden från myndigheterr som
Rikssbank och fin
nansinspektiion, liksom reegeringens åtgärder.
å
Gen
nom sin avan
ncerade nyhettsgrafik blevv
fram
mställningen i tidningen mer
m mångfaccetterad än
i flerrtalet andra medier. Rapporteringen präglades
ocksså av ett närm
mast folkbild
dnings-liknan
nde ideal, t
ex fö
örsöken att reda
r
ut i text och grafik
omffattningen på
å olika stödprogram och vvem som i
slutäändan skullee få betala ka
alaset.
Ytteerligare ett uttmärkande drag
d
är att SvvD satsade
på een omfattand
de internation
nell rapporteering.
Såvääl tidningen korresponde
enter som meedarbetare
på S
Stockholmsreedaktionen gjorde
g
stora
bakggrunds- och händelseartiiklar kring föörloppet i
såvääl USA, Euro
opa som Asien.
G
Genom ett an
ntal seniora medarbetare
m
med lång erffarenhet
kkunde SvD offta erbjuda in
nitierade vinkklar och
u
underbyggda kritiska kom
mmentarer, t ex av Fredrik
B
Braconier (sv
venska banke
er) eller Lars Georg Bergk
kvist och
M
Mats Hallgren
n (USA resp. EU).
R
Rapportering
gen var mer makro-orient
m
terad än Afto
onbladet
elller DI, mind
dre utrymme
e ägnades åt eexempelvis
p
privatekonom
miska aspekte
er.
Ä
Även Svenska
a
Daggbladet hade följt finansk
krisens upprin
nnelse och de
d
sjun
nkande börsk
kurserna. Redan den 2 au
ugusti var
rubrriken ”Höga vinster – dysstra utsikter”” angående de
d
sven
nska bolagen
ns halvårsrap
pporter. Den 14 augusti
kun
nde E24-krön
nikören Per Lindvall
L
sum
mmera
finaanskrisen ditttillsvarande nota
n
till 500 miljarder.
Kon
njunktursinsttitutets barom
meter pekad
de på lågtryck
k,
likso
om finansmiinisterns arbete på revideerad
hösttbudget. Mettalls ordföran
nde varnade Riksbanken för
att i detta läge höja räntan (v
vilket dock skkedde den 4
septtember). Men
n någon storr förstasidesn
nyhet var krissen
ännu ej. Och Esttlands centra
albank såg allls ingen kris.
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1.2.3.1

Septem
mber

Förssta gången tiidningens ord
dinarie försttasida behand
dlade
krisen var den 111 september,, med hänvissning till de snabbt
s
ökan
nde varslen. Näringslivsd
delen hade d
dagarna innan
n skrivit
bådee om räddnin
ngsaktionern
na för bolåneeinstituten Fannie
Maee och Freddiee Mac, liksom
m att finansin
nspektionen fått 25
miljjoner kr i exttra anslag förr tillsyn och u
utbildningsin
nsatser.
Finaansmarknadssminister Ma
ats Odell bettecknade
finaansbranschen
n som en ”fra
amtidsbranscch.” Dock no
oterade
tidn
ningen i en sttort uppslage
en artikel den
n 12 septemb
ber att
insp
pektionen ”leeds av vikarie
er” och tappaar kompetens till
bank
kerna.
D
De internation
nella orosmo
olnen skildrad
ades initierat.
Föörspelet krin
ng problemen
n för investm
mentbanken Lehman
L
Brrothers speg
glades i flera artiklar.
a
Tidn
ningen rappo
orterade
occkså den 12 september
s
attt ”EU laddarr för ny finan
nskris”
occh att bostad
dskrisen i USA kvarstår. N
När smällen väl
v kom
vaar den sanno
olikt inte en total
t
överraskkning för läsarna.
D
Det nya är att efter Lehma
ans fall blev ffinanskrisen också
svvensk.
Lehmans fall speeglades i en ordinarie
o
förrstasida och sex
s nyhetssid
dor den 16 seeptember, med
m
vink
klar att svensska sparare tappar miljon
ner och att ba
anker hotas av
a stora smäällar. Dagen därpå
d
var
vink
keln ”Sverigee in i krisen”. Tidningen n
noterade att svenska
s
bank
ker fått allt ssvårare att fin
nansiera
sig o
och att krona
an sänks av finansoron.
f
Und
der denna förrsta krisveck
ka hade tidnin
ngen finansk
krisen på den
n ordinarie föörstasidan fe
em av sju
dagaar.
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Den
n 18 septemb
ber var rubrik
ken ”bankern
na talar ut” med
m flera sido
or om läget fö
för respektive
e
sven
nska bank. Budskapet frå
ån finansinsp
pektionen var att ”svensk
ka banker ståår stabilt.” No
ordea
de om konso
talad
olideringar occh möjliga föörvärv.
Daggen därpå varr den stora nyheten,
n
även
n på
förstasidan, krissen på den sv
venska penniingmarknadeen.
Rikssgäldskontorrets aktion med
m 150 miljaarder kr i
statssskuldsväxla
ar betecknas som ”statenss panikåtgärd
d.”
Krissen ägnades hela
h
11 sidor i Näringslivs
vsdelen. ”Ett
heltt uppslag rap
pporterade från presskonfferensen med
Bo L
Lundgren och
h Irma Rosenberg dagen
n innan. En
krön
nika konstateerade att i de
en här krisen
n är det
ordiinarie räntevvapnet trubbiigt. Några daagar senare
skreevs att boräntorna de factto var de höggsta på 12 år.
Reggeringens bud
dget den 22 september
s
ficck stort utrymme dagen därpå. Frågaan var om de
en kunde
motta krisen och
h om inte fina
anskaoset sku
ulle komma att radera de
et förutspådd
da överskotte
et,
men
nade tidningeen. Svenska banker var ooptimistiska,, trots krisen
n och det fakttum att fem
ameerikanska invvestmentban
nker mer ellerr mindre rad
derats eller trransformeratts.
Den
n 24 septemb
ber porträtterrades finansm
mannen Matts O Sundqvist som den ””första börsk
kungen
på fa
fall.” Tidning
gen använde båda
b
vinjetteerna ”finansk
krisen” och ”lågkonjunktu
”
turen” på den
n
omffattande rapp
porteringen, 6-9 sidor i N
Näringslivsdeelen varje dag
g.
Den 25
5 septemberr följer tre sid
dor om ”förtrroendekris” i Swedbank.
Tidnin
ngen skrev attt banken har upplåningssproblem. Riiksbankchefe
en Stefan
Ingvess menade docck att svensk
ka banker sto
od starka i sittt tal på en SacoS
kongre
ess.
Dagen
ns därpå var d
den stora ny
yheten på
förstassidan at Balttikum ”pressa
ar” både
Swedb
bank och SEB
B. Swedbank
ks ordförand
de
C-E Sttålberg försäkkrade att likv
viditeten är
stark och
o rykten om
m kundflykt bara prat.
En sstor artikel beskrev
b
samtiidigt svårigh
heterna med att
a få igenom
m
ett ffinansiellt stö
ödpaket i US
SA-kongresseen. Fallet för Washington
n
Muttual blir ocksså en förstasiidesnyhet deen 27 septemb
ber.
De upptornande p
problemen i Baltikum
B
för svenska ban
nker respektive
svårig
gheterna i US
SA med krisp
paketet blir åtterkommand
de ämnen som
behan
ndlas stort dee kommande dagarna. Fin
nansministerr Anders Borrg citeras
från ettt seminarium
m på Handelshögskolan ”Bankerna få
får inga peng
gar”.
Att USA-kongresssen säger nej till paketet blev
b stor försstasidesnyhe
et den 30
septem
mber. Stort u
uppslagna arttiklar rapporrterade ocksåå om kollapsen för
flera banker
b
i Euroopa och åtfölljande ”börssslakt” på ban
nker. EU sakn
nade rätt
beredsskap enligt tiidningens EU
U-rapportör Mats Hallgreen. Swedban
nk
karaktteriseras som
m ”sämst i kla
assen” av sve
enska bankerr.
Sam
mmanfattniingsvis var förspelet tilll finanskrisen
n skildrat i flera artiklar m
men efter Lehmankrasschen intensiifierades rap
pporteringen dramatiskt. I genomsnittt varannan d
dag förekom
m då
finaanskrisen på förstasidan,
f
och totalt ni o gånger und
der månaden
n. Rapporteriingen var bre
ed med
storra artiklar som
m speglade förloppet
f
i US
SA och Euro
opa. Baltikum
m blev snabbtt ett tema i
rapp
porteringen om
o de svensk
ka bankernaas situation.
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1.2.3.2

Oktobe
er

Okto
ober skulle komma
k
att bjjuda på stortt uppslagna artiklar
a
om fiinanskrisen i stort sett va
arje dag.
Månad
den började med
m en
förstassidesartikel om
o läget för
Swedbaank. ”Kan Sw
wedbank
falla? V
Var frågan i rubriken.
r
Swedbaanks egen
familjeeekonom fick
k lugna
läsarnaa och svara nej
n på frågan
i artikeeln. Men ban
nkerna
mörkarr om sparsky
yddet.
Mångaa konton har inga garantier, enligt SvD
D:s granskniing.
Artiklaar om Volvos kris, USA-ko
ongressens ttvekan till
stödpaaketet och förrbundskansle
er Merkels prroblem i Tysskland
följde i det elva sido
or långa kris-blocket.
Dagens d
därpå rapporterades om krisen
k
för
den islän
ndska ekonom
min och valuttan. Den 3
oktober rrapporteradees om Riksba
ankens nya
stödaktiooner – 60 miljarder kr i liikviditetsstöd
d
och totaltt 364 miljard
der kr sedan krisen blev
akut efterr Lehmans fa
all. Man berättade ocksåå
att Riksgäälden var nerringd och fiick över 300
samtal om
m dagen, främ
mst om
insättnin
ngsgarantin. SvD
S konstate
erade att
bankbokeen nu komm
mit i ropet igen efter raset på aktiemarrknaden.
Till slut rröstade USA--kongressen för det omdiiskuterade sttödpaket,
vilket upp
pmärksamm
mades på försttasidan den ffjärde oktober. Inne i
tidningen
n fortsatte deen problemorrienterade raapporteringe
en om
Swedban
nk, rubriken var
v
”låneprob
blem för Sweedbank.”
Riksgäldeens chef Bo Lundgren
L
uppmanaade Swedban
nk att vara
öppnare. Island rappo
orterades
nu vara ””nära kollapss.”
Den 5 okttober porträttterades Bo
Lundgren
n. ”Ny roll i ny
n kris” –
med hänssyftning han
ns
erfarenheet från den fö
öregående
svenska b
bankkrisen.
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Den
n 6 oktober fö
öljde en stor intervju med
d avdelningsschef Kerstin af Jocknick på
Finaansinspektio
onen som fåttt en viktig rooll i den europ
peiska bankttillsynen. Någ
ågot överrask
kande
visaade en förtroeendemätning
g att bankkun
nderna fortfa
arande var ”rrekordnöjda”” men kände
e viss oro
för fframtiden.
Den
n 7 oktober va
ar det ny försstasida efter börsfallet i USA
U dagen in
nnan. ”Nattsvvart måndag
g” var
rubrriken i näring
gslivsdelen. Regeringen h
hade dagens innan fördu
ubblat insättn
ningsgarantin
n till
500
0 000 kr, vilk
ket föranledd
de ett helt upp
pslag inklusiive en sammanställning aav Riksbanke
ens
åtgäärder hittills. Likviditetsstödet hade u
utökats från 60
6 till 100 miljarder
m
kr. E
En kritisk arttikel om
Sweedbank mena
ade att banke
en underskatttat de komm
mande kreditförlusterna.
Dagen d
därpå var deen allt akutarre krisen på IIsland
förstasiidesnyhet. Det
D noteradess även att EU
U nu var på vä
äg att
enas om
m ramarna fö
ör ett bankstöd. Dessa daagar
uppmäärksammadess också Volvo
os prekära lääge allt mer, såväl
s
vad
avsåg p
personbilar som lastvagna
ar.
Förre ri
riksbanksdireektören Kerstin Hessius sskrev 9 oktob
ber en
uppmäärksammad debattartikel
d
på Brännpun
nkt ”Hallå ga
amla
kollegoor” där hon fö
örespråkade kraftigt sänkkt ränta och en
e
allmän bankgarantii för att lugna
a de nervösaa spararna. Den
D
dagen ssatte Näringssliv rekord med
m 14 sidor, hela bilagan
n, om
finans- och industriikrisen i alla dess aspekteer. Island, Ba
altikum,
brittiskka banker och
h dystra IMF
F-prognoser aavhandladess i en rad
artiklarr. ”Global härdsmälta” ho
otade.
Riksbaankens räntesänkning dagen innan, d
den första i den långa
rad som
m skulle följa
a, på 0,5 proc
cent i en sam
mordnad euro
opeisk
aktion kkommentera
ades av makrroreportern L
Leif Petersen
n med att
den intte väntades få
å samma effe
ekt som norm
malt. Även ba
ankens
nya reggler för säkerrheter uppmä
ärksammadees i en artikell.
Den
nna vecka vaar årets dittillls värsta på
Stockholmsbörssen, med ett ras på 20
procent. USA-böörserna hadee backat sju dagar
d
i rad. Dagarna i mitten av ok
ktober inneh
höll 811 sidiga
s
krisrep
portage i storrt sett varje dag.
d
Tidningen rapp orterade från
n utsända på
å
Isla
and. Näringsllivschefen Gu
unvor Frykholm
skre
ev i ett brev ttill läsekretseen att
fina
anskrisen had
de engageratt läsekretsen
n
vilk
ket motiverad
de den kraftiga bevakning
gen.
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Effter den svartta veckan fölljde ett sällan
n skådat börssrally den 14
4 oktober
villket uppmärkksammades på förstasida
an. Regeringgen höll presssträff
med både statss- och finanssministern oc
ch aviserade ett komman
nde
åtgärdsprogram
m och ny lag
gstiftning, villket rapporteerades utförliigt.
Finansministeer Borg fick även
ä
redogöra för förhand
dlingarna om
m ett
stö
ödprogram iinom EU.
Da
agen därpå rrefererades utförligt
u
vad
fin
nansmarknad
dsminister Odell
O
sagt till
jou
urnalister om
m bankpakettet efter ett möte
m
i finansutskott
f
tet, vilket tolkades som attt
regeeringen öppn
nade för en ny
n ”bankakutt”. Pressmedd
delandet
citerrades men deetaljerna varr ännu oklaraa. Samma da
ag noterades även
att b
bolåneräntorrna började sjunka
s
så sakkta.
Fem
mton dagar ha
ade nu gått av
a oktober, ooch av dessa femton daga
ar
hade finanskriseen domineratt förstasidan
n nio dagar occh varit sidottema
ytterligare tre, vilket
v
säger något om inteensiteten i rapporteringen
n.
Den 16
6 oktober rap
pporterades aatt kursrasett i
Swedb
bankaktien hotade den sto
tora ägaren
Sparba
anksstiftelserna. EU sadees nu vara öv
verens
om sittt bankstödsp
program och
h regeringen flaggade
f
för dett kommande stabilitetspaaketet.
Insättn
ningsgarantiins detaljer n
nagelfors i en
n kritisk
artikell av Björn Su
uneson. Det kkonstaterade
es att
bankernas kostnad
der för garan
ntin motsvara
ade 2000
kr per svensk.
Reggeringens stab
bilitetspakett presenterad
des till slut deen 20
okto
ober och rubrriken i tidnin
ngen dagen d
därpå blev ”sslut på
bonsufesten”. En
n artikel redo
ogjorde i pun
nktform för paketet
p
och
refeererade vad som sagts på gårdagens p
presskonferen
ns med
statssråden Borg och Odell. Som
S
bakgrun
nd bifogades en översikt
av b
bankstödet so
om det såg utt i hela Europ
pa, där stateerna tvingats
ta övver allt mer av
a ägandet.
Att SHB intee ville med i det
d svenska
programmett uppmärksa
ammades,
vilket reporttern tolkade som ”hybris””
av banken. N
Notan för hella bankstöde
et skulle
nu komma aatt uppgå till 40 miljarderr kr,
enligt en artiikel dagen dä
ärpå. Avgifte
erna till
den planerad
de stabilitetssfonden var höga.
h
Vinnare på kkrisen var dä
äremot Riksb
banken,
enligt en artiikel om Rikssbankens ”he
ektiska
höst”, där ettt kalendarium över bank
kens
här långt red
dovisades. Ba
anken
åtgärder så h
tjänade bra p
på att låna ut i kristider.
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B
Bankernas kv
vartalsrapporrter blev mott denna bakg
grund ett
exxtra intressa
ant nyhetsäm
mne. Först utt var Handelssbanken.
F
Förtroende va
ar nu guld vä
ärt och krisen
n nämndes knappt
k
i
raapporten, ko
onstaterade reportern
r
Freedrik Bracon
nier den
2
23 oktober. När
N rapporterrna för Swedb
dbank, Norde
ea och
S
SEB influtit dagen
d
därpå konstaterade
k
es att bankerrna skulle
fåå ett ”tufft 20
009” och öka
ade kreditförl
rluster i Baltiikum.
S
Swedbank va
ar dock det
m
mest omskriv
vna svenska
fööretaget und
der det senastte
kvarrtalet, enligt en mediebarrometer från
n Cision. I fleera artiklar
behaandlade SvD
D Swedbank, sedan det beekräftats av bankens
b
VD
Jan Lidén i samb
band med kv
vartalsrapporrten att disku
ussioner om en
nyem
mission inlettts. I en föruttseende artikkel ställde Frredrik
Bracconier frågan
n om stiftelse
ernas margin
naler verkligeen skulle hålla
för aatt låna sig tiill deltagande
e i en nyemisssion.
Nu
u började ock
ckså industri-- och varselk
krisen att ta aallt mer utrym
mme.
Fö
örstasidan doominerades av
a varsel på Volvo
V
och an
ndra företag både
b
den
24
4 och 25 oktoober. Detta var
v ”bara börjjan” som rubbriken lydde..
In
nternationelltt var det allm
mänt kaos. Äv
ven tillväxtläänderna drab
bbades,
ko
onstaterades in flera artik
klar. I USA fo
ortsatte Fed att sänka rän
ntorna i
sn
nabb takt. I R
Ryssland had
de oligarkerna fått probleem och börsen rasade.
Tiidningen förssökte reda utt vem som sk
kulle få betalla de enorma
a
stödåtgärdern
na världen öv
ver.
Ettt stort söndaags-reportag
ge den 26 okttober behand
dlade läget i Baltikum
B
på
å sex sidor. T
Tidningen ha
ade nu skicka
at egna medaarbetare för att
a på ort
och ställe undersöka och rap
pportera om d
det var så illa
a ställt som det
d påstods. D
Den 31 oktob
ber var
slutssatsen att en
n baltisk kolla
aps var nära förestående..
I sam
mma veva sttällde Svensk
kan frågan i een rubrik om
m Carnegie
var Sveriges mottsvarighet tilll Lehman Brrothers. Ett antal
a
artiklarr
i slu
utet av månad
den behandlade krisen occh sedermerra kraschen i
Carn
negie. Det va
ar en förstasiidensnyhet d
den 28 oktobeer, då det
rapp
porterades attt banken fåttt ett nödlån på en miljarrd kr från
Rikssbanken. Da
agen därpå ra
apporterade om ytterliga
are fyra
miljjarder i lån och den skuld
dsatte Mats O Sundqvist omskrevs
o
på
å
nyttt. Carnegie-a
artiklarna var stort uppsllagna. Mer i förbigående
f
rapp
porterades attt riksdagen den 29 oktob
ber godkänt regeringens
föreeslagna stöd och
o lagar förr finanssektoorn.
Sam
mmanfattniingsvis blev
v oktober den
n stora krism
månaden i ny
yhetsrapporteeringen. I sto
ort sett
varje dags utgåvva innehöll arrtiklar och trretton förstassidor behand
dlade krisen. Den undersö
ökande
och kritiska toneen växte succcessivt, och ffrämst i skotttgluggen stod
d Swedbankk, därefter Ca
arnegie.
Storrt utrymme ägnades
ä
åt de
e internation
nella aspekterrna, men ock
kså de svenskka myndighe
eternas
och politikernass åtgärder och
h framträdan
nden referera
ades utförligt utan någon
n direkt kritik
k.
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1.2.3.3

Novem
mber

Pressidentvalet i USA den 4 november
n
varr månadens enskilt största nyhet, meen finanskrise
en och
den nu allt tydlig
gare lågkonju
unkturen fickk fortsatt bettydande utry
ymme, liksom
m händelsefö
örloppet
för S
Swedbank occh Carnegie.
Den
n 3 novemberr porträtterades
Matttias Persson
n, chef för
Rikssbankens avd
delning för fiinansiell
stab
bilitet som fått en central roll i
krisb
bekämpning
gen.
Efteer president Obamas
O
sege
er i
USA
A-valet konsttaterades sna
abbt att
den nye presiden
nten fått en rad
r
akutta problem att
a lösa i
finaanskrisens sp
pår.
Swedb
banks nye VD
D Mikael Wo
olf porträttera
rades i början
n av
månad
den. Tidning
gen skrev att kontrasten m
mot föregång
garen
Jan Liidén var storr. Den fortsattta rapporterringen om ba
ankernas
tvekan
n inför det sttatliga garanttiprogrammeet var omfatttande, en
artikel
el skildrade programmet
p
som
s
alltför skkräddarsytt för
Swedb
bank, en ann
nan att uppstickaren Avan
nza bank ock
kså valde
att ståå utanför. Deen 8 novembe
er rapporteraades också att
bankeerna nu uppv
visade lågt förtroende i
en ny förtroendem
mätning, med
dan
förtro endet var hö
ögt för regerin
ngen.
Carn
negies fall deen 10 novemb
ber fick myckket stor uppm
märksamhett. Det blev
en fö
förstasidesnyyhet dagen dä
ärpå där statten, alias Rik
ksgäldens Bo
o
Lun
ndgren, skildrrades som ”rräddaren i nööden” (samm
ma rubrik som
m både DI
och Aftonbladet valde). SvD refererade i ord och bild
d från pressko
onferensen
med
d Bo Lundgreen och Mats Odell och nyye ordföranden Peter Norrman,
likso
om finansinsspektionens presskonfere
p
ens
om b
beslutet att dra
d Carnegie
es tillstånd m
med
tfG
GD Erik Saerss och juristen
n Joakim
Schaaaf.
I billd skildradess hur Bo Lund
dgren sedan
stop
ppats av vaktter när han sk
kulle ”tillträd
da”
nyfö
örvärvet. Stattens inhopp som ägare i
bank
kmarknaden
n karakteriserades som
”om
mvända världeen” för den borgerliga
b
regeeringen någo
on dag senare
e. Det noteraades
ocksså att utnämningen av ny
y chef för
finaansinspektion
nen efter Ing
grid Bonde d
drog ut på tid
den och
att m
myndigheten
n faktiskt sak
knat ordinariie chef sedan
n i maj,
trotss den finansiiella oron.
Den
n 14 novembeer skrev tidniingen att riks
ksbankschefen Stefan
Ingvves var kritissk mot banksstödsprogram
mmets utform
mning,
och att detta kun
nde komma att
a ändras. E
En fördjupande artikel behandlade särrkilt detaljerrna kring
”staatens vetoklau
usul” om tillv
växt som sad
des skrämma
a svenska ban
nker från att vara med.
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Den
n 18 novembeer rapportera
ades att finan
nsminister Anders
A
Borg gått
g till ”hård
d attack” mot
bank
kerna och villle tvinga in dem i prograammet. Någo
on dag senare rapporteraades om förso
onligare
tonggångar när fiinansministe
er och bankch
heferna träfffats vid ett sto
ort möte. Meen i en längre
e analys
den 29 noovember kon
nstaterades att
a det fortfarrande bara var
Swedban
nk som gått med
m trots att bl.a. Riksgällden nu inlettt arbetet
på att ”föörtydliga” dellar i program
mmet som den
en omdiskute
erade
tillväxtklaausulen.
Den 21 noovember inleedde tidningen en granskkande artikellserie om
Swedban
nk,
”högt speel i
banken” och
att bankeen nu
stod
d inför ett ma
aktskifte – med
m Folksamss
inho
opp - blev förrstasidesnyh
heten sammaa dag.
Artiikelserien forrtsatte de kom
mmande
dagaarna med tem
man som Follksams höga
insaatser liksom ”spelet
”
bakom
m” Swedban
nks
nyem
mission som
m skulle klubb
bas på
extrrastämman den
d 25 novem
mber. Stämm
man
refeererades fyllig
gt dagens därpå. ”Svettiggt för
Wollf” blev rubriiken på Swed
dbank-artikelln
den 27 septembeer.
Samtidigt med
m bankrapp
porteringen ffortsatte den
n
omfattande nyhetsrappo
orteringen om
m varslen occh
nedgången inom en rad
d industrier ssom ”Volvos mörka
höst”. Vinjeetten ”finanskrisen” fick n
nu sällskap av
a
”kampen mot krisen”; en
n stor förstassidesartikel i slutet
n behandlade
e
av månaden
varselkrisen
n som nu
hotade 150 000 jobb, en
n
nsminister
annan finan
Borgs ”verk
ktygslåda” me
ed
tänk
kbara motåtg
gärder. En ty
ypisk rubrik vvar ”optimism
men borta i
föreetagen.” De internationel
i
lla händelserrna, med ton
nvikt på den
fortssatta utveckllingen i USA, fick stort uttrymme undeer månaden.
De b
brittiska insa
atserna med de facto-försstatliganden av banker so
om
RBS
S uppmärksa
ammades ock
kså.
Sam
mmanfattniingsvis blev
v november een månad meed fortsatt ny
yhetsrapporttering kring det
akutta förloppet, inte minst den
d allt djupaare konjunkttursvackan, liksom dramaatiken kring Carnegie
och Swedbanks nyemission och
o nya ledn
ning. På försttasidan hamn
nade krisen bbara tre gång
ger under
mån
naden. I störrre utsträckn
ning kom tidn
ningen att ko
ommentera och
o analyserra det som sk
kedde,
exem
mpelvis det komplicerade
k
e spelet bakoom garantiprrogrammet. Påfallande
P
sttort utrymme
e gavs åt
myn
ndigheterna som
s
Riksgäld
dskontor och
h Finansinsp
pektion.
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1.2.3.4

Decem
mber

Infö
ör Riksbankeens räntebesk
ked den 4 de cember spek
kulerades i en
n stor sänkniing. ”Markna
aden
krävver sänkt rän
nta”, var rubriken dagen innan. Den rekordstora sänkningen blev också
förstasidesnyhett den 5 decem
mber. Där koonstateradess dock att borräntorna intee följt med
repo
oräntan ned och att finan
nsministern kkrävde rejäla
a lättnader. ”Godisskålen
n är inte fram
mställd för
att b
bankerna ska
all vara där och
o talla” citeerades finanssministern på
å förstasidan
n. En krönika
a av
Björrn Suneson menade
m
dock
k att ”ingen sstod upp för bankkundern
b
na” i detta läg
äge. Någon da
ag senare
rapp
porterades occkså att småföretagen fåttt allt svåraree att få lån i banken.
b
Det kon
nstaterades även
ä
att Rikssbanken med
d sin rekordsstora
sänknin
ng (från 3,75
5 till 2 procen
nt) nu satte ppress på rege
eringen
att kom
mma med fin
nanspolitiska åtgärder. Reegeringens
stimulaanspaket dag
gen därpå fic
ck uppmärksaamhet med
beteckn
nades dom ”fför snålt, Reiinfeldt” då bbåde arbetsgiv
vare och
fack döömt ut paketeet om totalt 22,9
2
miljardeer kr. Varslen
n
fortsattte att dugga tätt,
t
bland an
nnat från Atllas Copco och
h SSAB,
rapport
rterades den 8 december. Riskkapitalbbolagen hade
e hamnat
under p
press liksom
m planerna på
å flera nya kööpcentra, varr temat
för and
dra artiklar om
o de realeko
onomiska fölljderna av krrisen.
Närr protokollet från riksbanksmötet blevv offentligt något senare refererades
r
d
detta noga occh det
konstaterades attt sänkningen
n beslutats i enighet i dirrektionen.
Grranskningen av Swedbank
ks
på
ågående nyem
mission leddee
tilll att ett fel up
ppdagades i
pro
ospektet anggående
em
missionsgaran
ntier från AP
Pfon
nderna, någoot som
bekräftades avv nye
kommunikatioonsdirektören
n
Th
homas Backteeman och
slo
ogs upp som en stor nyheet i
den. Sparban
nksstiftelsern
nas ordförande Ingrid Da
ahlberg portrrätterades sto
ort inför
börjjan av månad
det llånefinansierade emissio
onsdeltagand
det. När emisssionen väl av
vslutats konsstaterades attt
upp
pslutningen varit
v
klen och
h Folksam ”rääddat” bankeen.
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Kon
nsekvenserna
a för pension
närerna av fin
nanskrisen to
ogs också
upp
p, den s.k. bro
omsen skulle
e slå till och ssänka pensio
onerna
rapp
porterades den 8 decemb
ber. De svensska bankerna
a var
påfaallande ovilliga att låna i Riksbanken,, trots möjlig
gheterna
som
m erbjuds, kon
nstaterades den
d 9 decem
mber. Inom EU drev
dock
k Sverige på för att få igå
ång kreditgivn
ningen och
inteerbankmarkn
naden, rappo
orterades i en
n av flera inittierade
EU--artiklar. Den
n 13 decembe
er antogs tilll slut EU-pak
ketet
efterr många tureer. Sverige ficck inget direk
ekt gehör för sitt
förslag men fina
ansministern
n var ändå nööjd för ett ind
direkt
gehö
ör rapportera
ade Mats Ha
allgren från B
Bryssel.
Kron
nan fortsatte att falla och den 16 decem
ember bröts vallen
v
11
kr föör en euro. Sa
amma dag brriserade ocksså nyheten om den
mannen Berrnie
gigan
ntiska svindeelkarusellen kring finansm
Mad
doff i USA. Deen fortsatta oron
o
i USA - Wall Street drabbat
”ånggest” - fick Feed att sänka sin
s styrräntaa till i praktik
ken 0
proccent. Finansm
minister Borg
g såg nu riskeerna för deflation
som påtagliga.
Helaa december fo
ortsatte rapp
porteringen kkring ”såpoperan”
Carn
negie, som ru
ubriken löd den
d 19 decem
mber. Efter sttämman
sa
amma dagskkrev tidningen att regelrättt kaos hade utbrutit. Slu
utsatsen
va
ar att Carneggie hade varit ”felstyrt” en
nligt kröniköören Torbjörn
n
Issacson.
En
E kritisk anaalys av bankeernas kommu
unikation kriing krisen i Baltikum
B
le
edde kröniköören Fredrik Braconier tilll slutsatsen aatt svenska banker
b
prratat sig sam
mman om ”ha
armlösa uttallanden ”för aatt stödja IM
MF:s
ak
ktioner, vilkeet dock förneekades från bankhåll.
b
Den
D 23 decem
mber meddela
ades att Fina
ansinspektion
nen nu fått en
e ny
ge
eneraldirektöör i Martin Andersson.
A
En av
vslutande arti
tikel om kriså
året som gåttt konstaterad
de att börsåret 2008
varit ett
e ”skräcken
ns år” för värrldens börserr och ”bränt åår på börsen” som
rubrik
ken löd för S
Stockholmsbö
örsens del.
Samm
manfattnin
ngsvis följdee SvD: s rapp
portering i deecember mön
nstren
från månaden
m
inn
nan. Successiivt gled krisen bort från fö
förstasidan, där
d den
bara ägnades
ä
två huvudnyhetter i from av räntesänknin
r
ngen och reg
geringens
krispa
aket. Näringsslivsdelen fortsatte rappo
orteringen krring Swedban
nk,
Carne
egie och den internationeella utvecklin
ngen. Bolåned
debatten avsspeglades
också
å, men i mind
dre utsträckn
ning än i mån
nga andra meedier.
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1.3
3

Tem
man för rapporte
r
eringen

Med
dias rapporteering om fina
anskrisen kan
n grovt sett delas
d
in i någ
gra huvudom
mråden, som alla
ansllogs ett betyd
dande antal artiklar:
a
1.3.1

MAKR
ROPERSPEK
KTIVET

 Det finansieella kaoset utomlands – eefter Lehman
n-kraschen i mitten av seeptember och
h en bit
in i oktobeer.
 De svenska
a ”krisåtgärde
erna” som Riiksgäldens occh Riksbankens emission
ner av
statsskuldvväxlar och do
ollarlån och R
Regeringenss bankstödsprogram – fråån den 19 sep
ptember
och in i ok
ktober
 Räntesänkn
ningarna med början den
n 9 oktober och
o in i decem
mber. Kulmeen kom med en
e
överraskan
nde stora sän
nkningen den
n 2 december (1,75 procent) som blevv en stor nyhet i alla
medier.
 Varslen och
h den tilltaga
ande lågkonju
unkturen. In
nte minst ford
donsindustriins kris
uppmärksa
ammades my
ycket men ävven en rad an
ndra varsel och
o nedskärn
ningar i
verkstadsfföretag som Sandvik
S
och E
Electrolux. Rubrikmässig
R
gt var det ettt tacksamt om
mråde,
exempelviss ”30 000 job
bb borta” (D
DI 22.12) ellerr ”150 000 jo
obb hotade” ((SvD 26.11)

1.3.2

MIKRO
OPERSPEKT
TIVET - FÖL
LJDERNA FÖ
ÖR ALLMÄN
NHETEN

 Riskerna med
m banksparrande, huruvvida alla sparrkonton var säkra
s
och om
m insättargarantin var
tillräcklig var
v tema för ett antal artiiklar, inte miinst i allmänna medier soom Aftonblad
det.
Regeringen
ns fördubblin
ng av insättaargarantin deen 6 oktober uppmärksam
mmades. Därrefter
ansågs intee sparkonton
n vara någon
n fara i medieerna.
 Bolånen varr ett mycket uppmärksam
mmat områd
de under perioden oktobeer-november, sedan
Riksbankeen inledde vå
ågen av ränteesänkningar den
d 8 oktobe
er. Bankernaas oförmåga att
a följa
med i ränttesänkningarrna ledde till en rad kritisska artiklar och
o kulmen kkom när
finansminiister Borg öp
ppet kritiseraade bankerna
a för underlå
åtenhet att säänka boränto
orna i
början av november.
n
 Aktier och Pensioner.
P
Den
D kraftiga b
börsnedgång
gen under 20
008 uppmärkksammades mycket,
m
särskilt i de
d årsöversiktter som publlicerades i slu
utet av året. Då hade det också
uppmärksa
ammats att pensionsspar
p
randet också
å tagit mycket stryk, genoom fallande värden
v
på
PPM-konton liksom en
n negativ utvveckling i pen
nsionsfonderna vilket sku
ulle kunna leda till
lägre pensiioner genom
m att den s.k. bromsen trä
ädde i kraft (v
vilket också kkom att inträ
äffa).

26 (6
60)

1.3.3

BANK
KERNA

Ban
nkerna var deen bransch so
om naturligt nog ådrog siig största anttal artiklar u
under denna period.
Ban
nkerna blev fiinanskrisenss ”offer” men
n också ”skurk
kar”. Inledniingsvis beskrrevs hur myn
ndigheter
och regering meed olika stödå
åtgärder ”skyyddade” storb
bankerna (D
DI den 23.9) Medierna kö
öpte
aldrrig riktigt bud
dskapet om vikten
v
av stab
bilitet i finan
nssektorn som
m sådan. Maan var mer
intreesserad av attt granska occh lyfta fram problemen i enskilda insstitut. Ganskka snart kom
rapp
porteringen att
a inriktas på
p en kritisk ggranskning av
a i första ha
and Swedban
nk, sedermera
a även
Carn
negie. Ett po
opulärt grepp
p, inte minst i Aftonbladeet, var att kon
ntrastera ”miiljonerna” tilll
bank
kernas chefeer i krisen, sa
amtidigt som
m vanliga lånttagare fick be
etala genom h
höga
ränttemarginalerr. Kritiken mot
m bankerna gavs legitim
mitet av finansministerns angrepp som
m fick
storr medial uppm
märksamhett.
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1.4
4

Aktö
örernas mediebiild

Kon
nflikter och dramatik
d
utgö
ör medias livvsluft. Likaså
å den personiifiering som blivit ett alltt
tydlligare inslag även
ä
i näring
gslivsjournallistiken. Krisser och missfförhållanden
n är större ny
yheter än
mottsatsen. Mediebilder blir därmed lätt ”svartvita” och
o kan upple
evas som enssidiga. Nyansserade
med
diebilder är ovanliga
o
och faller nästan
n på sin egen orimlighet, eftersom nyaanser sällan
utm
märker nyheteer och inte få
år uppmärksaamhet.
Med
diebilden kan
n kvantifieras med försökk att uppskattta antal artik
klar med possitiv respektive
negaativ tendens.. I detta fall har
h vi dock vvalt en mer su
ubjektivt värdering, där vvi gjort en samlad
kvallitativ bedöm
mning av med
diebilden i vååra tre utvald
da medier utifrån text, ru
ubriker och bilder.
b
1.4.1

REGERINGEN

Reggeringen i allm
mänhet, och finansminisster Anders Borg
B
i synnerrhet, framstood som
handlingskraftig
dierapporterringen
g och snabb i åtgärderna.. En regering
g har alltid en
n fördel i med
efterrsom en storr del av dess åtgärder är n
nyheter och därmed
d
per automatik
a
fåår stort genom
mslag.
Reggeringen fick stor uppmärrksamhet förr det s.k. ban
nkstödsprogra
ammet, där u
uppmärksam
mheten
drevvs på att det samtidigt up
ppstod en kon
nflikt med deem som prog
grammet avssåg att stödja
a, dvs.
bank
kerna där intte minst SEB
B och Nordeaa länge tveka
ade att vara med.
m
(SEB an
nslöt sig sede
ermera,
med
dan Nordea aldrig
a
gjorde det) Hela deen s.k. stabiliitetsplanen i oktober lansserades skick
kligt i
med
dierna med in
nformella prressträffar occh intervjuer med Anderss Borg och M
Mats Odell.
Den n
nya och snabb
bkonstruerad
de lagstiftnin
ngen avseend
de
bankeer i kris uppm
märksammad
des, liksom rregeringens allmänna
a
bild avv krisen, därr finansminisstern framstood som mer allvarlig
a
och ”ttog höjd” för krisutvecklin
ngen månad
d för månad. När
N
Anderrs Borg i mittten av novem
mber talade oom ”värsta krrisen
sedan
n 30-talet” ficck det gehör (DI 18.11).
Allra sstörst uppmä
ärksamhet fick konflikten
n mellan
finanssministern kring först bolånen och seedermera kra
aven på
bankeerna att sänk
ka bonusar oc
ch avstå från
n rörliga löne
er till
lednin
ngen där även finansmark
knadsministter Mats Ode
ell fick
stort ggenomslag i sina framträdanden.
Den
n kritik som riktades
r
i me
edia mot regeeringens krisshantering va
ar i stort sett hänförlig tilll det
särsskilda stimulansprogram som regerin
ngen presenteerade den 5 december
d
och
ch som både i
ledaarsidor och i nyhetsrubrik
ker karakteriiserades som
m svagt och ottillräckligt giivet den omffattande
kris som landet stod inför (”F
För snålt Reiinfeldt”, SvD
D 6.12).
Jäm
mfört med andra kriser ko
om regeringeen och särskilt finansministern tveklööst ut positivtt i
finaanskrisen. Deet vidimeras av en underssökning blan
nd kommunik
kationsproffss gjord av
rekrryteringsfirm
man Hammerr och Hanborrg, där regeriingen som ko
ollektiv tog fö
första platsen
n och
finaansministern andra plats i en studie av kriskommu
unikatörer (D
DI 13.5.20099).
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1.4.2

RIKSB
BANKEN

Bild
den av Riksba
anken är en handlingskra
h
aftig centralb
bank, med en
n
väl ssynlig riksba
ankchef Stefa
an Ingves. Dee olika åtgärderna som
Rikssbanken besllutade om, ex
xempelvis föörändringarn
na i RIX med
acceeptans av öka
ad andel bostadsobligatiooner, lån till bankerna om
m
inledningsvis 60
0 miljarder kr
k och de utökkade möjligh
heten till
dollarlån omskreevs och referrerades (med
d faktarutor i vissa fall).
Även
n stödinsatseerna för islän
ndska bankerr liksom ”nödlånen” till
Kau
upthing och Carnegie
C
omsskrevs myckeet.
Den
n uppmärksammade aktio
onen den 18 september, då
d Riksgälde
en i samråd m
med Riksban
nken gav
ut sttatsskuldväx
xlar beskrevs i DI som ”In
ngves bakom
m blixtaktion””.
Kan
nske störst up
ppmärksamh
het fick dock räntesänkniingarna när de
d inleddes d
den 8 oktober i en
gem
mensam europ
peisk aktion med kulmen
n den 2 decem
mber med de
en historisktt stora sänkningen
vilkeet fick Aftonb
bladet att sättta förstasideesrubriken ”B
Bäst – eller värst
v
i klasseen”
Steffan Ingves blev den obesttridde talesm
mannen för ba
anken i mediierna, flankeerad av Irma
Rosenberg vid några
n
tillfällen och Mattiaas Persson so
om bl.a. portrrätterades i eett stort repo
ortage i
SvD
D den 3.11
Persssons ansvarrsområde, fin
nansiell stabiilitet, var påffallande nyttt för mediern
na som var be
etydligt
vanaare att noga följa och skilldra övervägaanden och fö
örloppen bak
kom Riksban
nkens räntebe
eslut än
hur finanssystem
met mådde.
Någgon uttalad kritik
k
mot Rik
ksbanken syn
ns knappast, bortsett från
n just räntesäänkningarna
a där
inledningsvis deet förekom en
n hel del kritiik mot den räntehöjning som skedde i början av
septtember, exem
mpelvis något Metallbaseen Stefan Löffvén varnade för i en storr artikel i SvD
D den 3
septtember.
På d
debattplats (S
SvD Brännpu
unkt) argum
menterade ock
kså f d direkttionsledamotten Kerstin Hessius
H
för ssnabba och omfattande
o
räntesänknin
r
ngar den 9 ok
ktober.
1.4.3

RIKSG
GÄLDEN

Rikssgäldskontorret fick en på
åfallande storr medieuppm
märksamhet
geno
om i första hand
h
dess che
ef Bo Lundgrren. Inlednin
ngsvis handla
ade
upp
pmärksamhetten om de sta
abilitetsåtgärrder som Rik
ksgälden sna
abbt
sattee i verket, bl.a. den stora auktionen p
på statsskuldv
växlar. Efterhand
kom
m medierappo
orteringen attt handla myycket om den
n nya roll som
m
tilld
delades Riksg
gälden för attt hantera ban
nker i kris, där förloppet kring
Carn
negie blev sto
ort uppmärk
ksammat. Ku
ulmen kom i samband me
ed
förstatligandet då
d Bo Lundgrren i bild skilldrades när han
h skulle tilllträda
Carn
negie efter men
m inledning
gsvis inte slääpptes in av vakterna
v
och
h fällde
den klassiska rep
pliken ”det är
ä jag som ägger Carnegie”” (SvD 11.11)
Bo L
Lundgen var närvarande på den mediiala scenen och
o med sin vana
v
från pollitiken och tiidigare
bank
kkriser, som
m dåvarande statråd,
s
kom
m han att i vissa lägen perrsonifiera hella den svensk
ka
krisb
bekämpning
gen. Svenska medier rapp
porterade ock
kså om de fra
amträdanden
n Bo Lundgrren
gjorrde utomland
ds för att berätta om sven
nska erfarenh
heter av bank
kkriser, bland
nd annat inför ett
ameerikanskt sen
natsutskott. Mediebilden
n blev därmed
d positiv av Riksgälden
R
ooch dess cheff, som
fram
mstod som ak
ktiv och hand
dlingsförmöggen.
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1.4.4

FINAN
NSINSPEKTIIONEN

Med
diebilden av Finansinspek
ktionen är nåågot diffus och
o otydlig. Det
D kan bero på att inspek
ktionen
und
der denna perriod inte had
de någon perm
manent cheff utan leddes av en t f gen
neraldirektörr.
Med
dierna favoriserar tydliga
a och gärna vvälkända taleespersoner, och
o vare sig t f generaldire
ektör
Erik
k Saers eller chefekonom
c
Thomas Floodén uppfylld
de riktigt det kriteriet. Sve
venska Dagbladet
ägnaade flera artiiklar under perioden
p
åt vvakanserna i finansinspek
ktionens ledn
ning, och den
n
åderrlåtning som
m skett på my
yndigheten soom tappat ko
ompetens tilll bankerna. IInledningsviss
konstaterade do
ock tidningen
n att regeringgen via Mats Odell i budg
geten lovade 225 nya miljo
oner för
att sstärka inspek
ktionen. I no
ovember återrkom tidning
gen till att de
et fortfarandee dröjde med
d ny
geneeraldirekör.((SvD 14.11)
Finaansinspektio
onens bedömningar av baankernas situ
uation uppmä
ärksammadees dock flitigtt i
med
dierna, exem
mpelvis att ba
ankerna varr ”väl rustade att möta de
en rådande oosäkerheten”” i
sam
mband med attt en rapportt presenterad
des den 18 seeptember, strrax efter Leh
hman-krasche
en.
Bild
den i media blev
b
att inspe
ektionen med
d sina besked
d ville lugna allmänhet
a
occh marknad. Men
insp
pektionen lycckades inte riiktigt slå igen
nom i medierna som obestridd auktooritet på bank
kernas
beläägenhet.
Störrst uppmärkssamhet i med
dia fick inspeektionens beeslut den 10 november
n
attt dra in Carn
negies
tillsttånd att bedrriva finansve
erksamhet, d
då refererades inspektionens presskon
nferens med
cheffsjuristen Joa
akim Schaaf och t f Geneeraldirektör Erik
E Saers.
1.4.5

SWED
DBANK

Sweedbank blev den
d svenska bank som ficck den mesta
a och också mest
m negativaa uppmärksa
amheten
und
der finanskrissen. Swedban
nk var den en
nda svenska bank som fic
ck vidkännass ett uttalat
”meediedrev”. Fö
örtroendefråg
gan kom snab
bbt på tapeteen, medierna
a använde ru
ubriker som
”förrtroendekriseen” och ”kris för förtroen det” redan i september. Medierna
M
rappporterade också
o
om
kun
ndflykt och peengar som to
ogs ut, exemp
pelvis Aftonb
bladet ”Spara
arna flyr från
n Swedbank” den 20
okto
ober. Banken
n valde att krritisera medieerapporterin
ngen som ogrrundad (dåvaarande VD Ja
an
Lidéén) och även attackera blankning av aaktien (ordfö
öranden Stålb
berg).
Efteer beslutet att byta VD i november
n
kom
m tonläget att
a bli något mer
m positivt, men banken
n utsattes
för n
närgången granskning
g
ex
xempelvis i een serie artik
klar i SvD under senhösteen.
På u
uppdrag av Swedbank
S
har en särskild
d studie av Sw
wedbanks me
ediebild gjort
rts av Magnus
Fred
driksson och
h Björn Danie
elsson, Göteb
eborgs Universitet. Slutsa
atserna av deen studien, so
om
omffattar sex tidn
ningar, är attt bilden visseerligen är negativ men än
ndå i stort set
ett rättvisand
de. Att
artik
klarna blivit negativa berror på att de b
beskriver pro
oblematiska sakförhållan
nden, utan diirekt
värd
dering, konsttaterar rappo
orten.
De vvärderingar som
s
förekom
mmer i rappoorteringen är rimliga och legitima giveet medias gra
anskande
roll.. Studien kon
nstaterar att Swedbank sjjälvt har agerrat så misstä
änksamhet skkapas. Ett ex
xempel
som
m anförs är attt banken varr senare än aandra bankerr med att redogöra för expponeringen gentemot
g
Lehman Brotherrs, där det visade sig att S
Swedbank ha
ade den överlägset störstaa exponering
gen av
nska banker.
sven
Kred
ditförluster i Baltikum, bristande
b
förttroende för ledningen, sv
vaga ägare, ka
kapitalbehov och
svik
ktande kundeer formade den negativa b
bilden underr finanskrisen
ns akuta fas..

30 (6
60)

1.4.6

SEB

Med
dierapporteriingen var om
mfattande krring SEB, och
h VD Annika Falkengren förekom flitiigt i
rubrriker och bild
der. Hon fram
mstod som een tydlig talessperson för banken.
b
SEB
B utmärkte siig genom att tidigare än aandra bankerr måla upp en ganska möörk bild av
finaanskrisens fölljder, exemp
pelvis en proggnos från cheefekonomen Robert Berggqvist (”Nattssvart
proggnos från SE
EB-ekonom”) redan i augu
usti, liksom VD:s
V
komme
entar att ”Alla
la har undersskattat
krisen” (DI den 19 septembe
er).
För SE
EB var det rissken för kred
ditförluster i Baltikum lik
ksom
våndaan inför delta
agandet i det statliga garaantiprogramm
met som
uppmäärksammadees mycket i medierna.
m
Stoor uppmärkssamhet
ägnad
des också åt VD:s
V
lön och villkor, exem
mpelvis i Afto
onbladet
den 12
2 oktober, dä
är Falkengren
n på ett helt u
uppslag skild
drades
som d
den bäst betallda bank-VD
Dn i Sverige. ((Den rapportteringen
kom aatt förstärkass under våren
n 2009 i sam
mband med
föränd
dringen av ba
ankens lönerr till ledande befattningsh
havare
vilket kulmineradee under bolag
gsstämman.)) Mediebilde
en
framsttår dock intee som ensidig
gt negativ utaan på det hella taget
ganskaa balanserad
d och neutral, vilket även är slutsatsen
n i den
tidigarre omnämnd
da studien av
v Swedbank ssom jämför de
d båda
bankeernas medieb
bild.
1.4.7

DELSBANKE
EN
HAND

diebilden av Handelsbank
ken är bankeen som inte drabbats
d
av krisen.
k
VD Peer Boman an
nslog
Med
toneen i samband med presentationen avv bankens kvartalsrapporrt i oktober 22009 (”Vi påv
verkas
intee” DI 23.10).
Den
n bilden försttärktes av attt banken heltt avstod från
att d
delta i det sta
atliga garantiiprogrammeet, då man
intee ansåg sig beehöva någon garanti för ssin
upp
plåning. Hand
delsbanken blev
b den bank
nk där
förtrroendet snarrare skildrad
des som ett poositivt
kapiital. (”Förtro
oendet guld värt”
v
– SvD 2
23.10)
m att detta
Posiitivt för bank
ken var givetv
vis det faktum
var d
den andra ba
ankkrisen so
om Handelsb
banken valde
att tta sig igenom
m utan någon
n statlig inblaandning. Den
n
enda riktigt nega
ativa rapportteringen rörd
de
bolåånemarginaleerna, där Ha
andelsbanken
n i likhet med
d
andra banker sk
kildrades som
m giriga och ssena med attt
följaa efter Riksba
ankens sänk
kningar.
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1.4.8

NORD
DEA

Norrdea är den enda svenska storbanken som egentlig
gen inte är en
n svensk, utaan nordisk, bank.
b
Det
förh
hållandet und
derstryks av att banken h
har en dansk VD, Christia
an Clausen.
Med
dia behandla
ar dock inte Nordea
N
annorrlunda än dee andra bank
kerna, det fakktum att den är
myccket större occh mer diverssifierad än kkonkurrenterrna framkom inte riktigt i rapporterin
ngen.
Norrdea är över huvud
h
taget mindre
m
närva
varande i med
dierapporteringen än kon
nkurrenterna
a. Att
bank
ken har mind
dre verksamhet i Baltiku
um än Swedb
bank och SEB
B gjorde att d
den undgick en
e hel
del n
negativa skriiverier.
I inttervjuer med
d såväl ordförranden Hanss Dalborg som
m VD
Chriistian Clauseen kom fokuss att hamna p
på krisens fö
öljder för
bank
kstrukturen.. ”En fusion rycker
r
närmaare” är Dis
förstasidesrubrik
k på en stor intervju
i
med
d Hans Dalbo
org den 14
okto
ober och VD säger i SvD att
a han kan ttänka sig förv
värv, i
sam
mband med kvvartalsrappo
orten i oktobeer.
Det faktum att VD
V är dansk och
o Nordea h
har verksamhet i tre
andra nordiska länder
l
kan fö
örklara att haan är mindree
föreekommande i svenska me
edia som taleesperson för banken
b
än
kolleegorna från de
d andra ban
nkerna.
VD:s lön och pen
nsionsförmå
åner granskass dock flitigt,, inte minst i
en sserie artiklar i Dagens Ny
yheter. Nordeea finns ocksså ofta med i
med
dierapporteriingen kring olika
o
konton och bolåneffrågorna, då
oftaast med citat från bankens tjänstemän
n på respektive områden
ellerr presstalesp
personer.
Med
diebilden av Nordea
N
är sa
ammanfattniingsvis mind
dre omfattand
de och ganskka neutral.
Avsllutningsvis kan
k det konsttateras att baankerna i allm
mänhet talatt för sig själva
va i medierna
a. Någon
tydllig talesperso
on för branscchen som såd
dan, exempellvis från bank
kföreningen,, saknas märrkligt
nog.
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1.5
5

Fina
anskriseen i med
dia – en statistisk
s
k analyss

Som
m vi konstaterade i inledn
ningen till meedieanalysen
n var media snabba
s
att i ssamband med
d
Lehman-krascheen den 15 sep
ptember 200
08 etablera krisen
k
i Sverig
ge. Detta exeempel på ett
prob
blemformuleeringsprivileg
gium ger meedia betydand
de makt överr opinionen i Sverige, som
m många
med
dieforskare har
h framhållitt under en låång tid.
För att belysa en
n aspekt av detta
d
har vi gjjort en statistisk analys av
v hur media använt orde
et kris
och relaterade begrepp
b
för attt skildra hän
ndelseförlop
ppet. Vi har äv
ven analyserrat förekomsten av
andra omnämna
anden i mediia som är releevanta för vå
år undersökn
ning, t ex hurr ofta omnäm
mndes
aktö
örerna och dee viktigaste företrädarna
f
.
Källla är databassen Affärsdatta som inklud
derar i stort sett
s alla tryck
kta media m
med affärsnyh
heter,
men
n också elektroniska nyhe
etsmedia och
h nyhetsbyrå
åer. Vi har stu
uderat åren 22008 och 2009 och
delaat upp period
den i tre faserr:
 Förperiod (före
(
Lehman
n)
 Intensivfas
 Efterfas

1 januarii – 14 septem
mber 2008
15 septem
mber – 31 de
ecember 200
08
1 januarii 2009-31 de
ecember 200 9

Vi m
mäter antalett artiklar där nyckelord, p
personnamn,, företagsnam
mn och organ
nisationer
föreekommer. Deet har inte va
arit möjligt attt mäta tendeens i artiklarrna (om de ärr positiva, ne
eutrala
ellerr negativa). Vi
V har heller inte vägt förrekomsten effter vilken spridning med
dierna har (up
pplaga
ellerr räckvidd).
Vi h
har dock vägtt artikelförek
komsten efterr det totala antalet
a
artikla
ar, omräknatt till incidenss per
1000 artiklar. Det kan föreko
omma artikeeldubletter, i form av sam
mma notis fråån TT eller
Nyh
hetsbyrån Dirrekt som återrges i andra media. En deel av artiklarrna på di.se ooch affarsvarrlden.se
återrkommer ock
kså i modertiidningarna.
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1.5.1
KRIS ELLER
E
VAD
D?
Ord
det Finanskris användes mest
m under in
ntensivfasen
n hösten 2008
8. Användnin
ngen i affärsspress
sjön
nk till mindree än hälften under
u
2009. I gengäld steeg bruket av Kris och äveen av begrepp
pet
Förttroende.

Ordtr
räffar i a
affärsm
media 2008-2009
9
pe
er 1000 artiklar
r i Affärs
sdata
140
0

Risk

120
0

Kris

100
0

Lågkonjunkt
ecession
ur/re

800

Finan
nskris

600

Förtrroende

400

Deprression

200

Finan
nsoro

0
Fram till 14 sept 2008

Höstten 2008

2009
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Sven
nska medier tog snabbare till sig begrreppet Finan
nskris, kanske
e för att det rredan var ina
arbetat
från
n finanskrisen
n i början av
v 1990-talet ooch även vid den asiatiska
a finanskriseen 1997/1998
8.

Fina
anskrissindex 1980-2
2010
Om
mnämnan
nde per 10
000 artik
klar

Omnämnande per 1000 artiklar

25

20

15

10

5

0
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Vi h
har även stud
derat Financiial Times och
h konstaterarr att där anvä
ändes begrepppet Financia
al
Turm
moil fram t o m oktober 2008
2
för att sedan alltmeer ersättas av
v Financial C
Crisis. Från och
o med
deceember 2008 är det mest Recession
R
soom det skrevs om.

Begr
repp anv
vända i Financia
F
al Timess
und
der 2008-2010
600

Antal artiklar

500
400
300
200

Financial turmoil
Financial crisis
Recession

100
0
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I och
h med Lehm
man mångdub
bblas använd
dningen av ettt antal ord i affärsmediaa, inte minst
Finaanskris. Men
n de grundläg
ggande begreeppen Risk, Kris
K och Förttroende påveerkas inte.

Be
egrepp, incidens
i
s i Affärrsdata 20
008-200
09
Beg
grepp

2008 fram till 14 sept

15 sept-31 dec 2008

2009

Riskk

1084,07

1111,16

1059,53

Kriss

766,46

850,94

1166,18

Låg
gkonjunktur/rece
ession

150,50

400,37

324,85

Fina
anskris

60,97

569,68

261,33

Låg
gkonjunktur

76,58

308,94

258,18

Förttroende

191,79

173,05

213,88

Kriss!

103,27

122,34

154,68

Walll Street

92,62

134,27

78,22

Reccession

82,47

107,30

73,92

Likvviditet

59,98

162,21

64,80

Låg
gkonjunktur/rece
ession + finansskris

13,80

142,73

60,48

Dep
pression

33,34

54,46

39,03

Fina
ansoro

30,89

49,94

4,28

Insä
ättningsgaranti

4,38

48,59

5,08

Lkv iditetskris

4,31

14,58

4,06

Fina
ansiell kris

3,78

11,42

4,53

Förttroendekris

3,61

10,65

4,86

Fina
ansiell oro

3,75

5,81

1,32

Sysstemkris

1,09

2,84

0,97

Räk
knat per 10000 artiklar

Borräntan blevv en het frå
ågeställnin
ng under seenhösten 2008.
2
Begrreppet anvä
ändes
dub
bbelt så oftta under in
ntensivperiioden (3,9 av 1000 arrtiklar, moot 1,6 före Lehman
L
och
h 1,9 underr 2009). An
nders Borgg förekom i var femte
e artikel om
m boräntor under
hössten 2008 och
o 60 pro
ocent av arrtiklarna då
å handlade
e om sänktta boräntorr!
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1.5.2

FÖREKOMST AV FINANSIEL
LLA INSTUTITIONER OC
CH MYNDIG HETER I ME
EDIA

Rikssbanken och Finansinspe
ektionen är d
de offentliga organ som fö
örekommer ooftast i media och
som
m också kraftiigt ökar sin synlighet
s
und
der intensivfa
asen. Riksgälden mångfaaldigar sin nä
ärvaro i
med
dia under hössten 2008 occh fortsätter att vara aktu
uella efter ny
yår 2009.
Kon
njunkturinstiitutet verkar knappt ha pååverkats av krisen.
k
Finan
nsutskottet soom knappastt syns i
med
dia dubblar dock
d
sin expo
onering undeer hösten 200
08.
Totaalt ökade om
mnämnandegraden från 2
29 per 1000 artiklar
a
före Lehman,
L
52 u
under intenssivfasen
och tillbaka till 29
2 under 200
09.

Myndig
gheter i affärsm
media 20
008-200
09
pe
er 1000 artiklar
ri Affärs
sdata
20
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16
Rikksbanken

14

Finnansinspektion
nen
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10

Finnansdepartem
mentet

8

Ko njunkturinstittutet

6

Finnansutskottet

4
2
0
Fram till 14 sept 2008

Hösten 22008

2009
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Det finns en rela
ativt konstan
nt rangordnin
ng för bankerrnas synlighe
et i affärsmed
dia, med Swedbank i
topp
p, före SEB, Nordea
N
och Handelsbank
H
ken. Danske Bank och Dn
nB NOR är m
mindre synlig
ga.
Omn
nämnandegrraden accenttueras under krisens intensivfas 2008
8, utom för H
Handelsbank
ken, men
ändå relativt liteet.
Totaalt ökade om
mnämnandegraden från 7 0 per 1000 före
f
Lehman,, 89 under in
ntensivfasen och
tillb
baka till 69 un
nder 2009.
Ban
nkföreningen
n är före, und
der och efter kkrisen nästan
n osynliga, och
o t o m sjun
nkande unde
er krisens
inteensivfas!

Banker i affärrsmedia 2008-2009
per 1000
1
arrtiklar i Affärsda
A
ata
3
30

2
25

Sweedbank
SEBB

2
20
Norrdea
Hanndelsbanken/
SHBB
Dannske Bank

1
15

DnBBNOR

1
10

Bannkföreningen
5

0
Fram tiill 14 sept
2008

Hösten 20008

2009
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Finaanskrisen varr global och de
d stora aktöörerna inblan
ndade i proce
essen. Det m
märks mest i att
a IMF
(Intternationella Valutafonde
en) omnämn
ns många gån
nger fler när marknadern
m
na kollapsar.
Federal Reservee och ECB syn
ns relativt seett mer, kopp
plat till regelb
bundna ränteebeslut mm och
o
deraas synlighet t o m sjunkerr i efterfasen
n 2009.

In
nternatiionella fiinansinsttitutione
er i affär
rsmedia 2
2008-20
009
pe
er 1000 a
artiklar i Affärsd
data

1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fed
deral Reservve

Fram
m till 14 septt 2008

IMF/Valuta
afonden

Hösten 2008

ECB

22009
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Lehman Brotherrs är det ensk
kilda institutt som fått meest omnämna
ande i svenskka affärsmed
dia, som
en vvattendelare och startpun
nkt för när fin
nanskrisen kom
k
till Sveriige.
Övriiga fallisema
ang i USA och
h annorstädees har relativ
vt få omnämn
nanden. Destto mer nämn
ns
sven
nskrelateradee finansinstittut som Carn
negie, Kaupth
hing och Glittnir.

Fö
öretag/p
problem, inciden
ns i Affä
ärsdata 2008-20
2
009
Förretag

2
2008
fram tilll 14 sept

15
5 sept-31 dec 2008

2009
9

Balttikum

56,45
5

49,43

73,12
2

Car negie

56,24
4

97,82

40,74
4

hman
Leh

48,50
0

128,34

27,79
9

Kau
upthing

32,08
8

82,07

8,54
4

Fannie Mae

31,24
4

26,00

7,97
7

bprime
Sub

30,29
9

25,94

7,97
7

Glitn
nir

17,54
4

59,88

3,46
6

Fred
ddie Mac

25,74
4

23,10

3,17
7

Wacchovia

7,91

32,00

0,80
0

Wasshington Mutual

3,54

24,39

0,56
6

Saa
ab Automobiles

1,89

0,45

8,25
5

Nortthern Rock

6,16

6,71

2,76
6

Bea
ar Sterns

3,36

2,00

0,43
3

Stan
ndard & Poor

2
22,62

20,52

13,24
4

Moo
ody´s

15,86
6

15,61

15,73
3

Fitc h

6,13

6,19

5,37
7

Räk
knat per 1000
00 artiklar

Ratiinginstituten
n som ju angiivits som syn
ndabockar i finanskrisen
f
omnämndess inte oftare under
u
höstten 2008 än under våren
n 2008. Mediia borde kanske ha förvän
ntats visa stöörre intresse för deras
utsaagor. Under 2009
2
sjönk medieexpone
m
eringen någo
ot.

Ra
atinginsttituten i svensk
k affärsp
press 2008-2009
9
Förretag

2008 fram
m till 14 sept

15 sept--31 dec 2008

2009

Stan
ndard & Poor

22
2,62

20,52

13,24

Moo
ody´s

15
5,86

15,61

15,73

Fitc h

6
6,13

6,19

5,37

Räk
knat per 1000
00 artiklar

41 (6
60)

1.5.3

PERSO
ONER SOM FÖRETRÄD
DER OLIKA AKTÖRER I MEDIA

Omn
nämnanden i media är i hög
h grad kop
pplat till leda
ande företräd
dare/personeer.
Poliitikernas exp
ponering steg
g också underr krisperiodeen. De 8 parttiledarna föreekom i affärssmedia i
25 aartiklar av 10
000 före krise
en, 30 artiklaar av 1000 un
nder intensiv
vperioden occh 27 artiklarr per
1000 under år 2009.
2
Ökning
gen är inte såå kraftig som
m för de mer direkt
d
inblan
ndade i mynd
digheter
och banker.
Messt förekom sttatsminister Fredrik Rein
nfeldt och op
ppositionens Mona Sahlin
n som tillsam
mmans
stod
d för hela ökn
ningen. Maud
d Olofsson syyntes mer un
nder 2009, när
n bilfrågor ooch konjunk
ktur kom
att d
delvis ta överr från det finansiella persspektivet.

Reger
ring och
h opposiition i afffärsmedia 200
08-2009
pe
er 1000 a
artiklar
r i Affärs
sdata
10
0

Fredrik
Reinfeldt

9

Mona
Sahlin

8
7

Maud
Olofsson
n

6
5

Lars Ohly

4
3

Thomas
Östros

2
1

Peter
Eriksson

0
Fram till 14 sept 200
08

Höstenn 2008

2009
9

42 (6
60)

De lledande företträdarna för myndigheterrna ökar sin medienärvaro med drygtt 50 procent, från 13
artik
klar per 1000
0 till drygt 20
0 under inten
nsivperioden
n, för att seda
an falla tillbaaka.
Messt tydligt är detta
d
för finan
nsminister A
Anders Borg, medan hanss kollega Matts Odells
med
diesynlighet var
v relativ hö
ög redan föree Lehman occh även under de turbulen
nta månaderrna
däreefter, men fö
öll under 200
09.
Rksb
bankchefen Stefan Ingve
es syntes dub
bbelt så ofta som
s
före Leh
hman, medan
n Riksgälden
ns chef
Bo L
Lundgren ko
om fram från nästan totall medieskugg
ga till sex gån
nger högre in
ncidens unde
er
höstten!
Finaansinpektion
nen bytte che
ef två gånger under 2008 och 2009 oc
ch kom därm
med att
perssonmässigt synas
s
mindre
e.

My
yndighettsaktöre
er i affär
rsmedia
a 2008-2
2009
per 1000 a
artiklar i affärsd
data
112

Anderss Borg

110

Mats Odell
O

8
Stefan
Ingves
6
Bo Lun
ndgren
4
Martin
n
Anderssson,
Erik Sa
aers,
Ingrid Bonde
Mats Dillén
D

2

0
Fram till 14 sept 2008
8

Höstten 2008

20
009

43 (6
60)

Ban
nkernas direk
ktörer är rela
ativt sett anon
nyma. Företa
agens namn förekommerr tjugo gånge
er oftare.
Hetast över tiden är Annika Falkengren, SEB, med en
n stigande offfentlig profill. Swedbankss
prob
blem gjordess delvis till ka
abinettsfrågoor för styrelseordföranden Carl Eric SStålberg och VD
V Jan
Lidéén, med myccket hög med
dienärvaro un
nder hösten 2008.
2
Nye VDn
V
Michael W
Wolf är ocksså mycket
synllig i media 20
009. Bankförreningens VD
D Ulla Lundq
quist är nästintill totalt oosynlig.

Ba
ankpers
soner i a
affärsme
edia 200
08-2009
9
per 1000 arrtiklar i Affärsd
A
ata
1,8

Annnika
Faalkengren

1,6

M ichael Wolf

1,4
1,2

Jann Lidén

1,0
Päär Boman

0,8
0,6

Caarl Eric Stålberrg

0,4
Chhristian Clause
en

0,2
0,0
Fram till 14
4 sept 2008

Hösten 20008

2009

Ul la Lundquist

44 (6
60)

De lledande sven
nska myndigh
heternas föreeträdare var under finansskrisen relatiivt lite
reprresenterade i den interna
ationella finaanspressen, representerad
r
d av Financiaal Times. Anders
Borgg syntes messt.

Svensk
ka mynd
dighetsfföreträd
dare i Fin
nancial Times
april 20
005 - ma
ars 2010
0
Antal o
omnämn
nanden
1100

2005‐20008‐0831
2008‐09‐‐01‐2009‐06‐3
30
2009‐07‐‐01‐2010‐0415

50

0
Anderss Borg

Matss Odell

Steffan Ingves Bo
o Lundgren

45 (6
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1.5.4

EKON
NOMER I AFF
FÄRSPRESS
S 2008 OCH
H 2009

Eko
onomiska kom
mmentatorerr från bank ooch annat hålll blev ökade
e sin närvaro i media und
der den
hetaaste fasen un
nder finanskrrisen. Deras m
medverkan steg
s
med 20 procent
p
undeer hösten 20
008 men
föll sedan med nästan
n
40 pro
ocent under 2009.

16 eko
onomerr i affär
rspress
s
pe
er 1000
0 artikllar
997
80
0
61

Fram till 14 sept 2008

Hösteen 2008

2009
2

46 (6
60)

Mön
nstret var rättt likartat förr alla utom deen mest aktieorienterade
e personen, C
Claes Hembe
erg,
Avanza, som fak
ktiskt minska
ade sin medieenärvaro. Offtast framträd
dde bankekoonomerna, med
m
SEB
B:s Robert Beergqvist som mest exponeerad. Nation
nalekonomiprrofessorernaa har en relattivt
und
danskymd rolll jämfört me
ed bankekon omerna, men
n ökade ändå
å sin närvaroo i media, lik
ksom
Kon
njunkturinstiitutets chef Mats
M Dillén.

Ek
konomis
ska kom
mmentato
orers medieexp
m
ponering
g 200820
009, per 1000 ar
rtiklar i Affärsd
data
Fram till 14 sept
s
2008

Hösten 2008
8

20 09

Förperriod

Intensivperiod
d

Efterrfas

Robe
ert Bergqvist, SE
EB

10,20
0

16,50

9,0
00

Clae
es Hemberg, Ava
anza

12,30
0

9,20

6,9
90

Cec ilia Hermansson, Sw edbank

9,10
0

11,80

6,1
10

Annika Winsth, Nordea

5,00
0

8,10

6,1
10

Stef an Fölster, Svenskt Näringsliv

5,60
0

6,90

5,3
30

mas Pousette, SB
BAB
Thom

6,10
0

6,50

4,1
10

Pete
er Malmqvist

6,30
0

8,40

3,1
10

Matss Dillén, Konjunkturinstitutet

3,30
0

6,60

4,2
20

Sven-Arne Svensso
on, Penser

7,00
0

4,10

2,8
80

Larss Calmfors

2,40
0

5,80

4,0
00

Cec ilia Skingsley, Sw
w edbank

4,10
0

3,60

2,1
10

delsbanken
Jan Häggström, Hand

3,60
0

3,00

1,6
60

Klass Eklund, SEB

2,90
0

2,30

2,2
20

Lena
a Westerlund, LO
O

1,10
0

1,60

2,3
30

Ass ar Lindbäck

0,60
0

1,10

1,1
10

Larss Jonung

0,30
0

1,00

0,5
50

Tota
alt 16 ekonom er
e

79,80
0

96,6

61,3

Eko
onom

Jörggen Appelgreen var chefek
konom på Noordea fram tiill hösten 200
08, då han effteträddes av
v Aniika
Win
nsth. Han syn
nlighet var lå
åg, 0,4 per 10
000 artiklar under
u
bägge perioderna u
under 2008 och
försumbar däreffter.

47 (6
60)

1.5.5

FÖRETRÄDARE FÖR
F
OLIKA INSTITUTIO
ONER SAMT
T PROFESSO
ORER

Norrmerat som per
p 10 000 arrtiklar sorterrat efter inten
nsivperioden
n
För personer meed stor medie
eexponering i annat skäl eller med du
ubbelgångaree i media harr
tillääggskrav gjorrt i mätningen av medieexxponeringen
n.

Ri ksbank
kstoppen
n

Larss Nyberg och
h Irma Rosen
nberg var de n
näst riksban
nkschefen Ste
efan Ingves m
mest synliga av
direektionsmedleemmarna und
der krishösteen 2008. Därrefter försvann Rosenberrg och de and
dras
synllighet blev sttörre. Mattiass Persson varr den mest sy
ynlige tjänstemännen påå alla finansie
ella
institutioner.

48 (6
60)

An
ndra insttitution
ner

Stattssekreterarn
na på finansd
departementeet var relativ
vt osynliga un
nder hela perrioden.

49 (6
60)

Pr
rofessors
stoppen
n

1.5.6

FINAN
NSKRISINDE
EX

Begrreppet Finan
nskris adopte
eras snabbt aav svenska afffärsmedia fö
ör att beskrivva vad som händer
h
und
der hösten 20
008. Förmod
dligen får beggreppet snabb
bare insteg i svenska med
dia, p.g.a. de
en kris
som
m Sverige gen
nomled i början av 1990-ttalet. Klimax
x för ordet Fin
nanskris nåd
ddes den 12 oktober
o
118 artiklar per 1000.
1
Före Lehman
L
fann
ns knappt ord
det och från månadsskifte
m
et oktober –
noveember norm
maliserades an
nvändningen
n på en hög nivå.
n

50 (6
60)

F
Finansk
krisindex
x: artikllar med ordet Finanskr
F
ris i sven
nska
affärs
smedia per
p dag,, 1 septe
ember-16
6novem
mber 200
08

Normaliserat till finanskris p
per 1000 artiklar

120

100

80

60

40

20

0

51 (6
60)

Und
der hösten 20
008 (15 septe
ember till 31 december 2008) innehö
öll 28 procent
nt av alla
affärrsmagasinsa
artiklar ordett Finanskris! I Dagens Industri och ek
konomisidorn
rna i dagstidn
ningar
var andelen 21 procent.
p
Web
bbsidor och n
nyhetsbyråerr använder orrdet bara i 10
0 resp. 6 proccent av
artik
klarna.

Fin
nanskrisindex
x för oliika me
edier
un
nder hösten 20
008
Artiklar medd ordet fin
nanskris pe
er 1000
Samtliga
Regionaltidningar
Daagstidninggar övrigt

60
28
38
8

Nyhe
etsbyråer

57

Övriga

61

Webbsid
dor för affäärsmedia

102
2

D
Dagstidninggars ekonomidelar

205

Affärssmagasin

282

Messta finanskrissmediet är Veckans
V
affäreer med 37 prrocents incid
dens.

F
Finansk
krisind
dex för affärsm
magasiin
underr hösten
n 2008
8
Artiklar med orde
et finanskrris per 10000
Börsveckkan
Privata affärrer
A
Affärsvärld
den
Akktiespararren
Veckaans
affärer

147
250
256
281
36
68

52 (6
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Blan
nd dagstidnin
ngarna är Sy
ydsvenskan vvärst med attt använda ord
det Finanskrris och Dagen
ns
Indu
ustri skriver ordet mest sällan.
s
DI harr en bredare rapportering
g än bara maakro och börss. I de
andra dagstidnin
ngarna motv
vägs ekonom
miinnehållet av
a vad som sttår i resten avv tidningen där
d bara
4 prrocent av artiiklarna inneh
håller ordet F
Finanskris.

F
Finans
krisind
dex för
r ekono
omidela
ar
underr hösten 2008
8
Artiklar med ordet finaanskris pe
er 1000
Dagens industri
Dagens n
nyheter ‐ Ekonomi
Göteborggs‐posten ekonomi
Svvenska Daagbladet Näringsliv
N
Sydsvvenskan ‐ ekonomi

1799
219
225
235
26
61

53 (6
60)

Di.sse och E24 ärr de elektroniska media ssom har högsst Finanskris-exponeringg.

Finan
nskrisind
dex för ttidninga
ars webbplatserr och
nyhettsbyråerr under hösten
h
2008
2
Arrtiklar medd ordet fin
nanskris per 1000
Dn.se

44

Affarsvarlden.se

94

Privataafffarer.se

1120

Di.se

121

Nyhetsb
byrån SIX
Nyyhetsbyrån Direkt
TT nyhetssbanken
Reealtid.se
E24

35
47
57
1111
143
3

54 (6
60)

1.5.7

RATIN
NGS I MEDIA
A

1.5.7.1

Riksba
ankschefers Rating i Cen
ntral Bankers
s Scorecard

Tidsskriften Glob
bal Finance tar i oktober vvarje år fram
m en ranking av centralbaankschefer.
Betyygsskalan går från A-D. Bedömningen
B
n är mer för institutionen
n/landet än fför personen
n. Det är
jourrnalister i London City so
om gör bedöm
mningen efteer kontakter med bransch
hfolk.
002. Under Lars
Urb
ban Bäckström
m avancerad
de från jumbooplats 1994 till
t bäst i klasssen 2000-20
L
Heik
kensten var betygen
b
fortssatt höga. Beetyget för Steefan Ingves har
h varierat ooch fick minu
uspoäng
för d
den åtstramn
ning som ske
edde strax förre Lehmans fall.
År

Betyg

Riksba nkschef

200
09

C-

Stefan
n Ingves

200
08

B

Stefan
n Ingves

200
07

A

Stefan
n Ingves

200
06

C

Stefan
n Ingves

200
05

B

Lars He
eikensten

200
04

A

Lars He
eikensten

200
03

B

Lars He
eikensten

200
02

A

Urban Bäckström
B

200
01

?

Urban Bäckström
B

200
00

A

Urban Bäckström
B

199
99

?

Urban Bäckström
B

199
98

?

Urban Bäckström
B

199
97

C-

Urban Bäckström
B

199
96

D

Urban Bäckström
B

199
95

D

Urban Bäckström
B

199
94

D

Urban Bäckström
B

Källla: Oktoberrnumret av Global Fin
nance resp. år
Rik
ksbanksche
efslängd:
Steffan Ingves, Ja
anuary 1, 2006Larss Heikensten
n, January 1, 2003–Decem
mber 31, 200
05
Urb
ban Bäckström
m, 1993–Deccember 31, 2
2002
Ben
ngt Dennis, 19
982–1993
Bettygskala: (O
Osäker tolk
kning av hu
ur det uttryc
ckts i tidnin
ngen)
A

Perfekt

B

Mycket brra

C

Godkänd

D

Knappt go
odkänd

E

Knappt lä
ämplig

F

Klart oläm
mplig

Betyyg sätts iblan
nd med – elle
er +
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1.5.7.2

Komm
mentarer till sv
venska riksb
bankschefer 2003-2009
2

200
09 Stefan In
ngves Grad
de: CUnttil very recently, Sweden’ss economy w
was whirring along nicely,, fueled by a successful an
nd
inteernationally adventurous
a
financial serrvices industry and buoya
ant high-end
d consumer durables
d
expo
orts. Then th
he credit crun
nch hit, and aafter years off steady grow
wth and low iinflation, the
e country
has found itself with
w a shrink
king econom
my, unpredicttable inflation
n and a decid
dedly volatile
e
exch
hange rate. As
A the IMF re
ecently comm
mented, “Hav
ving surfed th
he earlier gloobal wave, Sw
weden
has been hit harrd by its crash
h.” Among th
hose left gasp
ping for brea
ath on the beaach was Steffan
Ingvves, Sweden’s central ban
nker. Seemin
ngly obliviouss to the economic tsunam
mi heading Sw
weden’s
wayy, Ingves was still tighteniing monetaryy policy last fall,
f
cranking
g rates up to a 12-year hig
gh of
4.75
5% in Septem
mber. In Octo
ober Ingves d
did an abruptt about-face and by the eend of the yea
ar had
slash
hed rates to 2%. Early th
his year the ceentral bank admitted
a
tha
at Sweden’s eeconomic paiin was
far w
worse than itt had expecte
ed and halved
d rates to 1%
%. By mid-Jully it had halvved rates twice more
to leeave them at just 0.25%. With
W growth
h still anemicc, inflation well below thee bank’s 2% target
t
and unemploym
ment set to pe
eak at 11%, In
ngves is now left with littlle option butt to cross his fingers
and hope for thee best.
200
08 Stefan In
ngves Grad
de: B
Steffan Ingves, go
overnor of th
he Riksbank,, Sweden’s ceentral bank, confidently
c
ppredicted a year
y
ago
thatt inflation wo
ould remain at
a 2% in 200
08.The annua
al inflation ra
ate reached 44% in May, its
high
hest level since 1993 and double the R
Riksbank’s ta
arget. The cen
ntral bank raaised its repu
urchase
ratee by a quarterr point to 4.5
5% on July 3,, hours beforre the Europe
ean Central B
Bank raised its
i own
key rate by the same
s
amountt to 4.25%.Th
he Riksbank also announ
nced that, desspite slower growth
in th
he economy, it was makin
ng inflation ccontrol its to
op priority an
nd would raisse rates twice
e more
befo
ore the year is
i out. Ingvess has made trransparency a hallmark of
o the Riksbaank, but his
cred
dibility could
d be threatened by forecassts that seem
m to be regula
arly missing the mark. Th
he bank
had forecast in April
A
that it would
w
leave rrates on hold
d for the remainder of thee year.
200
07 STEFAN
N INGVES Grade:
G
A
Whiile central ba
anks around the world arre becoming increasingly
i
open about ttheir plans fo
or future
inteerest rate cha
anges, Swede
en is taking th
hat opennesss to an extrem
me. As it ann
nounced its most
m
receent interest rate rise, to 3.75% from 3..5%, the centtral bank also
o noted that it expected rates
r
to
rise to 4.4%. By 2010. That commitment
c
t to transpareency is reflec
cted in the baank’s website
e, where
visittors to the sitte are greeted with a han
ndy little widg
get that displlays the coun
ntry’s inflatio
on rate in
real time. Gimm
micks aside, Sweden’s
S
cen
ntral banker, Stefan Ingve
es, appears too be doing a splendid
job. While his geentle tighteniing of monettary policy siince last yearr has surpriseed some obse
ervers, it
appeears to be pa
aying off. Swe
eden is set foor another yeear of sub-2%
% inflation an
nd steady GD
DP
grow
wth of a shad
de over 3.5%. Ingves conffidently pred
dicts inflation
n will remain
n at 2% next year
y
and
beyo
ond. If he keeps up his re
ecent record, he may welll prove to be right.

56 (6
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200
06 STEFAN
N INGVES Grade:
G
C
Steffan Ingves, head of the Riiksbank, has surprised many
m
observers by raisingg interest rate
es at a
timee when inflattion remains slightly beloow target and
d there is stilll spare capaccity in the lab
bor
marrket. Ingves’ss reasoning iss that Swedeen has yet to see the full effect
e
of the eexpansionary
y
mon
netary policyy of the past few
f years, an
nd monetary policy will need to be lesss expansiona
ary in the
futu
ure. The form
mer director of
o the monetaary and finan
ncial systemss departmen
nt of the Interrnational
Mon
netary Fund succeeded Lars
L
Heikenstten as Riksba
ank governorr in January.. Ingves raise
ed
inteerest rates thrree times in the
t first halff of 2006 and
d has promised more ratee rises to com
me,
prom
mpting somee concern tha
at he is actingg tough in reesponse to su
uggestions th
hat he would be more
com
mpliant with government
g
wishes. He ssays rate deciisions must be
b based on aan assessmen
nt of
how
w the econom
my will look a few years doown the road
d. If he keepss cranking upp the rates, itt might
not look so rosy by then.
200
05 LARS HE
EIKENSTE
EN Grade: B
As G
Global Finance went to prress, Sweden
n’s voters werre deliberatin
ng over whetther to adoptt the
euro
o. Sweden’s central
c
banke
er. New to th
he class this year,
y
was pro
obably delibeerating over when
w
he
shou
uld next cut interest
i
ratess. Heikensten
n has been trrimming rate
es gently thiss year in an attempt
a
to reevive flagging GDP growtth. His action
ns will make him popularr with those w
who lambastted his
pred
decessor, Urb
ban Bäckströ
öm, who gain
ned an A-gra
ade last year, partly in reccognition of his
h
deteermination to
o resist inten
nse pressure to slash interest rates. Bu
ut Heikensteen is dealing with a
diffiicult global environment,
e
, and his gen
ntle easing off monetary po
olicy is payin
ng off. GDP growth
g
is
expeected to rise from 1.3% th
his year to 2. 3% next yearr, while infla
ation should rremain subd
dued.
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20
009 Centtral Ban
nker Rep
port Car
rds Octo
ober 200
07-2009
9
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untry

Goverrnor 2009
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C
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A

B
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B
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D
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D

D
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A
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Durmu
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B
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Glenn
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A

B
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D
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A

Sing
gapore

Heng Sw
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B
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B
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Lee Seongtae
S

A

B

B

w an
Taiw

Fai-N
Nan Perng

A

A

A

Thaiiland

Tarisa Watanagase
W

C

C

B

Indo
onesia
Japa
an
Mala
aysia
New
w Zealand

Mid
ddle East & Afriica
Israe
el

Stanle
ey Fische

A

B

A

Saudi Arabia

Muhamm
mad Al-Jasser

C

N/A

B

South Africa

Tito Mbow
M
eni

B

A

B

# To
oo early to sa
ay

N/A = Upp
pgift saknas

Gen
nomsnittsbetyyget var om A=1
A och F=6
6 försämrat 298
2 och krafttigt stigande 2009
År

Betyg

200
09 2,09
200
08 2,50
200
07 2,30
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1.5.7.3

Financcial Times ranking av fina
ansministrar

Finaacial Times gör
g en årlig ra
anking av EU
U:s finansministrar, som publiceradees senast den
n9
noveember 2009. Den byggerr på ett bedöm
mningsschem
ma som delviis är kvantitaativt, men dä
är FT i
slutäändan väger samman ran
nger. Man skkiljer på Ekon
nomi, Trovärrdighet och P
Politik. Trovä
ärdighet
ges enbart 10 prrocents vikt. Den
D mäts som
m räntan på 10-åriga statsobligationeer.
Sverrige/Anders Borg hamna
ade på fjärde plats av 19 både
b
i 2008 och
o 2009. I ffråga om
delm
momenten Trrovärdighet och
o Politik äär vi näst bästt i klassen, medan
m
Sverigge i den ekon
nomiska
deleen hamnar feemten sist (pllats 15). År 2
2009 är det trroligt att Sve
erige avancerrar ytterligarre. Högst
ham
mnar Christin
ne Lagarde, Frankrike.
F

Sv
verige i Financia
F
al Timess rankin
ng av fina
ansminiistrar
no
ovember
r 2009
Delmoment

Sveriges rang Sve
eriges poäng

Vikt

ECO
ONOMIC SCORE

15,00

11,00

40%

% fa
all in GDP (from start
s
of recessio
on to end OR to Q2
Q 2009)

12,00

12,00

10%

Fisccal deficit in 2009
9 (inc stimulus) *

1,00

1,00

10%

Fore
ecast reduction in fiscal deficit (2
2009 - 2011) *

14,00

14,00

8%

Cha
ange in unemployyment since cris is began *

17,00

17,00

6%

Currrent account devviation from bala
ance *

16,00

16,00

6%

CRE
EDIBILITY RANK

2,00

2,00

10%

Yield
d on 10-year bo
ond (Average past 12 months) *

2,00

2,00

10%

POL
LITICAL SCORE

2,00

44,80

50%

Luc idity

2,00

48,00

17%

Interrnational star ratting

4,00

38,50

17%

Dom
mestic effectiven
ness

4,00

48,00

17%

OVE
ERALL SCORE

4,00

7,2

100%
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Fin
nancial Times ranking
r
of Finan
nce Min
nisters in
n Europ
pe,
No
ov 2009
Tota
al rank

Co
ountry

Minister

1

France

Christine Lagarde
e

2

Ge
ermany

3

Be
elgium

4

Sw
w eden

5

Total sc
core Economic
c rank

Credib
bility rank

Pollitical rank

2,,60

4,00

5
5,00

1,00

Peer Steinbrückk

5,,40

9,00

3
3,00

3,00

Didier Reynders

5,,70

2,00

9
9,00

8,00

Anders Borg

7,,20

15,00

2
2,00

2,00

Italy

Giulio Tremonti

7,,30

5,00

13
3,00

8,00

6

A
Austria

Josef Pröll

8,,20

3,00

10
0,00

12,00

7

P
Poland

Jacek Rostow skki

8,,70

1,00

18
8,00

13,00

7

UK

Alistair Darling

8,,70

12,00

4
4,00

7,00

9

De
enmark

C
Claus
Hjort Frederikksen

8,,90

7,00

6
6,00

11,00

10

Neth
herlands

Wouter Bos

9,,00

13,00

8
8,00

6,00

11

Luxe
embourg

J
Jean-Claude
Junckker

9,,30

18,00

1,00

4,00

12

Finland

Jyrki Katainen

10,,00

17,00

7
7,00

5,00

13

Cze
ech Rep

Eduard Janota

12,,40

6,00

15
5,00

17,00

14

Slo
ovakia

Jan Pociatek

12,,80

16,00

14
4,00

10,00

15

Po
ortugal

Ferna
ando Teixeira dos Santos

12,,90

8,00

12
2,00

17,00

16

S
Spain

Elena Salgado

14,,20

14,00

11
1,00

15,00

17

Hu
ungary

Peter Oszko

14,,30

11,00

19
9,00

16,00

18

G
Greece

Ge
eorge Papaconstan
ntinou

14,,80

9,00

17
7,00

19,00

19

Irreland

Brian Lenihan

16,,20

19,00

16
6,00

14,00
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1.11

Sum
mmerand
de slutsaatser och
h förslag
g

Gran
nskningen viisar att de prrivata aktörerrna är bättree rustade för information
nsgivning på webben
w
än m
myndighetern
na. De privatta aktörerna har överlag en högre tek
knisk standarrd och ett dju
upare
inneehåll på sina webbplatserr. De har ockkså fler webbp
platser på olika språk attt arbeta med vid en
kris.
En d
del företag ha
ar färdiga pla
aner på hur d
de ska agera på webben vid
v en kris, fllygbolag kan
n t.ex. ha
färd
diga kriswebb
bplatser att publicera
p
som
m en ersättniing till den va
anliga webbpplatsen om en olycka
skerr. Att snabbtt visa handlin
ngskraft på in
nternet är viktigt i en kris och Riksgääldens
www
w.insattningssgarantin.se är ett bra exxempel på detta. Denna webbplats
w
bleev också ett stöd
s
för
fleraa aktörer ino
om gruppen eftersom
e
de ffick en plats att hänvisa (länka)
(
till soom svarade på
p frågor
ifrån
n oroliga ban
nkkunder.
Krissens intensivva fas var en arbetssam
a
tid
d för flera ak
ktörer. En sva
arande uppgger att de kun
nde
påveerka hur mån
nga som ring
gde in med frrågor beroen
nde på hur de
e ändrade och
h dirigerade
besö
ökarna på weebbplatsen. ”Det
”
blev en eye opener hur
h mycket vi kunde påveerka antalet frågor
f
geno
om att förändra webbpla
atsen”. En an
nnan säger attt ”webbplatssen är enda cchansen för oss
o att
klarra informatio
onsgivningen
n när någontiing stort hän
nder.”
Dettta åskådliggö
ör webbens styrka
s
och dyynamik och visar
v
samtidig
gt hur viktigtt det är att se
e
straategiskt på sin
n närvaro on
nline. På vår eenkät svarad
de hälften attt webbansvarrig inte delto
og i
krish
hanteringsgrruppen om sådan upprätttades. Enligtt vår mening är detta en fför låg siffra med
tank
ke på potentiialen i medie
et. För att kun
nna hantera webbplatsen
n effektivt krrävs också visssa
speccialistkunska
aper som inte
e nödvändigttvis en god kommunikatö
k
ör besitter.
Myccket av krisko
ommunikatio
onen skeddee i media, tidn
ningar och tv
v radio. Fleraa aktörer harr i
inteervjuer vittna
at om att det var svårt attt förklara vad
d som skedde
e på ett korreekt sätt. Flera
a har
duk
ktiga pedagog
ger i form av bankekonom
mer och likna
ande som intte gavs tillräcckligt utrymm
me. Här
är S
SEB ett bra ex
xempel med sitt sociala n
nyhetsrum dä
är man kan följa
f
bankekoonomerna via
a
mik
krobloggen tw
witter.
Anvvändningen av
a sociala me
edier har des sutom ökat kraftigt
k
sen 2008.
2
Skulle en lika stor global
g
kris äga rum ida
ag är detta en
n faktor man inte längre kan
k förbise. Det
D är mediaa som har ma
akten att
definiera om dett är en kris elller inte, men
n sociala med
dier ger förettag och organ
nisationer en
n
möjlighet att påvverka och ko
orrigera och n
nå ut med sin
n version av händelseförlloppet och orrsakerna
i reaaltid.
Ett aaktuellt exem
mpel på hur viktigt
v
det ärr att vara aktiiv i dialogen med sina inttressenter i sociala
s
med
dier är den på
åhittade blog
ggen BP Glob
bal PR. Inneh
havarna av denna
d
fejkadee blogg twittrar
skäm
mtsamt i BP::s namn om oljekatastrof
o
fen i Mexikan
nska Golfen. ”Det är förbj
bjudet att ta bort
b
olja
ifrån
n stränderna
a eftersom de
et är BP:s egeendom” är ettt exempel på
å inlägg. Tack
ck vare humo
orn och
den frekventa up
ppdateringen
n blev BP Gloobal PR snab
bbt mycket populär och ggick på kort tid om
den riktiga BP America
A
i antalet läsare.
Den
n riktiga blog
ggen BP America, uppdateeras någorlu
unda ofta men
n där händerr det inte så mycket
m
och interaktioneen är inte på den nivå maan kan förvän
nta i världenss nu mest upppmärksamm
made
oljeb
bolag.

3 (6
62)

1.1.1
1.

FYRA PUNKTER FÖR EN BÄ
ÄTTRE ONLINEKOMMUN
NIKATION I KRIS
Fortsättt utveckla er webbplats
w
geenom att jäm
mföra er mot konkurrenteer och andra som är
bättre än
n er.
Besökarrnas förvänta
ansbild skapaas till stor deel utifrån besök på andra webbplatserr, avviker
ni riskerrar ni att ge en
e negativ up
pplevelse.
 Uppfinn inte
e hjulet, masssor av smartta lösningar är bara någrra musklick bort
b

2. I kristid
der ökar inforrmationsbeh
hovet explosio
onsartat. Tve
eka inte att aagera direkt genom
g
att flytta
a upp efterfrå
ågat innehålll tydligt på webbplatsen.
w
Använd gärna samm
ma strategi föör Intranätet för att snabb
bt informeraa den egna pe
ersonalen
och skap
pa ambassad
dörer.
 Hela BPs sta
artsida är sed
dan en tid tilllbaka dedike
erad till ”Gullf of Mexico
Response”
n kompetent webbfolk i kkrishantering
gsgruppen.
3. Släpp in
 Specialistku
unskaper krävvs för att kun
nna utnyttja mediet effekktivare
dier för att sn
nabbt nå ut med
m er version av storyn. M
Målgruppern
na kan
4. Använd sociala med
vara båd
de kunder, op
pinionsbildaare, media occh den egna personalen.
p
 Samtliga förretag och orgganisationer i denna unde
ersökning haar kunnig och
h
kommunika
ativ personal som kan ageera företräda
are

mmanfattning
gsvis: Webbp
platsen och kkommunikation online ärr det i särklasss mest lovan
nde och
Sam
utveecklingsbara mediet för fö
öretag och orrganisationeer i och utan kris.
k
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1.2
2

Inledning

Den
n finansiella kris
k som torn
nade upp und
der hösten 2008 var unik
k då den till sstor del utspelade sig
i reaaltid, på interrnet. I fibero
optikens tidevvarv rör sig informatione
i
en på bråkdeelen av en sek
kund och
denn
na kris kund
de följas live från
f
alla värlldens hörn. Detta
D
ställde särskilda kraav på företag
gen men
gav också nya veerktyg och möjligheter
m
att
tt förtydliga sin
s situation och sina bud
dskap. Ofta, och
o
särsskilt under en
n krissituatio
on, tolkas förrst informatio
onen från förretag av med
dia innan den
n når
motttagaren. Weebbplatsen occh andra onliine-verktyg ger
g då en uniik möjlighet att nå ut med
d
info
ormation utan
n filter direk
kt till sina inttressenter.
På ssamma sätt som
s
ett bankm
möte eller ettt myndighettsbemötande är viktiga tilllfällen för attt skapa
förtrroende är occkså det intry
yck och den u
upplevelse en
n besökare få
år när de besööker webbpllatsen
avgö
örande för fö
öretagens image. Om en w
webbplats ärr långsam, om
modern, svårr att hitta på eller
ologgisk i sin navvigering skapar det snabb
bt irritation och
o ger en negativ upplevvelse. Genom
m Google,
Faceebook och an
ndra välbesök
kta sidor harr en förvänta
ansbild byggtts upp hos beesökarna och
h det är
en u
utmaning förr företag och myndigheterr att motsvarra detta. Ett tydligt exem
mpel ges om man
m
jämför en intern
n sökmotor på
p en webbplaats med en sökning i Goo
ogle. Resultat
aten och
anväändarupplevvelsen skiljer sig ofta krafftigt åt och i majoriteten
m
av
a fallen till fföretagets in
nterna
sökm
motors nackd
del. Det är ba
ara när man motsvarar eller
e
överträfffar förväntniingarna som ett
posiitivt intryck och
o förtroend
de skapas.
På ssenare år harr även sociala
a medier kom
mmit att bli viktiga
v
verkty
yg för kommu
munikation på
å
inteernet. Utmärk
kande för socciala medier är att använ
ndarna tillåts vara med occh kommentera
inneehållet. Undeersökningar visar
v
att man
n i mycket hö
ögre grad lita
ar på vad sin
na vänner och
h
kolleegor säger än
n när man sa
aknar en relaation till avsä
ändaren. Som
m internetan
nvändare nöjer man
sig iinte längre med
m den inforrmation som
m erbjuds via organisation
nens egen weebbplats. De flesta vill
självv validera deenna informa
ation med fleer källor. Detta gör sociala
a medier poppulära och sk
kapar en
hög trovärdighett - förtroende. Onlineenccyklopedin Wikipedia
W
är ett
e bra exem
mpel på detta..
Att ssynas i sociala medier är också viktigtt utifrån ett sökperspekti
s
iv. Sökmotorrer har lätt attt hitta
inneehåll i sociala
a medier efte
ersom dessa kkanaler präg
glas av hög ak
ktivitet, aktu
ualitet och rellevans.
Dessa egenskapeer gör att de ofta kommerr högt upp i sökresultatett. Genom attt publicera in
nnehåll i
fler kanaler kan företag och organisation
o
ner kan dra nytta
n
av detta
a förhållandee och förbättrra sin
träfffbild.
Det finns ett beg
grepp på inte
ernet som hetter SERP Do
ominance (Se
earch Enginee Result Page
e) och,
som
m namnet anttyder, handla
ar om att ägaa, dominera, sin träffsida
a. Detta är vikktigt eftersom
m så
myccket som 70 – 85 procentt av internetaanvändarna väljer
v
någon av de tre förrsta träffarna
a i Google
enliggt en underssökning av iP
Prospect. Förr många föreetag och orga
anisationer är startsidan numera
googgle.se snararre än företagssnamnet.com
m.
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1.3
3

Hurr bra är webbpla
w
atserna?

För att ha goda förutsättning
f
gar att använ
nda webbplattsen effektivtt i ett krislägee krävs det att
a den är
up-tto-standard. Webbplatsen ska klara aav att hantera
a ett betydlig
gt högre besöökstal, fler frå
ågor och
en h
högre uppdatteringsfrekve
ens än underr mer normalla förhålland
den.
För att ta reda på
p om webbpllatserna är u
up-to-standarrd har vi rankat de berörd
rda aktörerna
as
web
bbplatser gen
nom att använ
nda delar avv det undersö
ökningsproto
okoll som liggger till grund
d för vår
årligga undersökn
ning H&H Webranking.
W
I förrekommandee fall har vi rankat både kkoncernwebb
bplatserna, motsvarande
m
t.ex. nordea
a.com
sam
mt deras svenska systersiter, nordea.see. Dessa web
bbplatser har olika målgru
upper och dä
ärför
delvvis olika inneehåll. Informationen vi söökt har i vissa
a fall endast funnits på en
ndera av
web
bbplatserna. Exakt
E
hur po
oängsättninggen skiljer meellan koncern
ngemensamm
ma och svenska
web
bbplatser fram
mgår av det bifogade
b
Excceldokumenttet, Appendix
x 1.
All d
data ifrån ran
nkingen pressenteras ned
dan. Förklara
ande Best Pra
actice exemppel ges idet biifogade
Pow
wer Point dok
kumentet, Ap
ppendix 2.
Besk
krivningarna
a av kriterierna och hur p
poängsättnin
ngen gjorts ge
es i bilaga 1 läängst bak i detta
d
doku
ument. De ärr direkt häm
mtade ifrån raapporten H&
&H Webrankiing Company
ny Report 2009 och
därfför skrivna på engelska.
1.3.1

T OM H&H WEBRANKIN
W
NG
KORT

H&H
H Webrankin
ng är den eta
ablerade inteernationella måttstocken
m
för att mäta hur väl förettag och
orgaanisationer använder
a
web
bbplatsen i ssin kommuniikation.
Und
dersökningen
n har genomfförts årligen sedan 1997. Idag rankar vi över 900 webbplatserr
tillh
hörande främ
mst europeisk
ka företag. Un
ndersökning
gsprotokollet uppdateras årligen och skapas
s
geno
om att vi karrtlägger beho
ov, beteenden
n och efterfrå
ågan hos kap
pitalmarknad
den (analytik
ker,
inveesterare och journalister)
j
) och arbetssöökanden.
Dessa aktörer få
år svara på en
n enkätunderrsökning som
m tillsamman
ns med kunskkap och erfarenhet
hos HH:s olika områdesexpe
o
erter ligger tiill grund för vilka
v
kriterie
er som ingår i protokollett. I 2009
års eenkätunderssökning fick vi
v in ca 540 ssvar. Protoko
ollet bestod av
a 140 kriteriier.
Cirk
ka 80 % av krriterierna i protokollet ärr inriktade mot
m innehåll, 20 % mot tekknik och fun
nktioner
och design.

6 (6
62)

1.3.2

RESULTAT AV RA
ANKINGUND
DERSÖKNIN
NGEN

I denna ranking av de system
mviktiga aktöörerna på den
n svenska fin
nansmarknad
den har vi va
alt ut 60
kriteerier ifrån 20
009 års H&H
H Webrankin
ng protokoll. Dessutom har dessa ytteerligare åtta
”krissrelaterade” kriterier lagtts till:
 C5 - Har fin
nanskrisen ly
yfts till förstaasidan?
a
för fin
nanskrisen
 D12 - Eget avsnitt
mation om det
d egna agerrandet i och efter
e
krisen
 D13 - Inform
or & Svar (rörande finansskrisen)
 D14 - Frågo
ar skrivits i media
m
om förretaget/mynd
digheten?
 E9 - Vad ha
a
för prressmeddelan
nden rörand
de finanskrise
en
 E10 - Eget avsnitt
ör frågor röraande finansk
krisen?
 G8 - Särskilld kontakt fö
er/aktiviteterr kring finanskrisen?
 H6 - Särskiilda händelse
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Ra
anking av
a offenttliga och
h privata
a finans
saktörerr: resulta
at
Snitt
Banker

Av
vsnitt
Struktur, Teknikk & Design
Fun
nktioner
Sta
artsida
Generell
Förretagsinformation
Pre
essrum
Bollagsstyrning
Kon
ntakter
Kallender

Total

Snitt
Snitt
Myndighe
eter totalt

Maxpoän
ng

Antal
kriterier

8,44
5,63
3,00

8,50
2,92
2,17

8,46
4,46
2,64

12,00
8,75
4,50

11
12
5

10,31

8,00

9,32

15,75

14

3,00
2,44
2,75
1,88

2,75
1,00
2,83
1,00

2,89
1,82
2,79
1,50

7,25
3,00
4,50
4,00

10
5
6
5

37,44

29,17

33,89

59,75

68

Sweedbank är den
n aktör som får högst poääng i vår ran
nking med 44
4,5 av 59,75 m
möjliga.
Gen
nomsnittspoä
ängen för hella gruppen ärr 33,89.
Ban
nkerna får som
m grupp bety
ydligt högre poäng i rank
kingen än de offentliga akktörerna. De har
geneerellt en bätttre digital närvaro med m
mer innehållssrika webbpla
atser och flerr moderna
funk
ktioner.
I en
n hårdnande konkurrens
k
har
h kraven p
på bankerna att
a informera
a till breda m
målgrupper skärpts
och banksektorn
n har snabba
are än andra b
branscher uttvecklat och förbättrat
f
sin
n övergripan
nde
digittala kommun
nikation de senaste
s
åren.. I H&H Web
branking är exempelvis
e
m
många av
topp
pbolagen i Eu
uropa just ba
anker. Ytterliigare orsakerr till detta är att de ofta h
har stor
aktiespridning, internationel
i
ll närvaro occh drar till sig
g uppmärksa
amhet, vilkett gör dem tilll mycket
publika företag.
Myn
ndigheterna har
h generelltt en enklare sstruktur och mindre inne
ehåll.
Totaalt sett når hela gruppen höga poäng på avsnitten
n Struktur, Te
eknik & Desiign, Bolagssty
yrning
och Kontakter. Störst
S
förbätttringspotentiial finns för Pressrumme
P
et och Kalend
dern.

T
Totalpo
oäng
700
600
500
400
300
200
100
0

44,5

40

35,5

34,25

30,7
75

29,,75

22
2,5

Swedban
nk

SEB

Nordeea

Riksban
nken

Riksgälden

SH
HB

FI

Max Poäng
g

Poä ng

Sn
nitt Banker

Snitt Myyndigheter
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1.3.3

A - ST
TRUKTUR, TEKNIK
T
& DE
ESIGN

En aav de viktigasste kompone
enterna i en fframgångsrik
k webbplats är en välorgaaniserad och
h
anväändarvänlig plattform so
om både attraaherar och håller kvar besökare.
För att säkerställla att ett före
etags webbpllats aldrig ex
xkluderar någ
gon möjlig bbesökare bör den
hålla en hög tillg
gänglighetssttandard. Mettadata descriiption (den beskrivande
b
ttext en besök
kare ser
und
der sökträffarrna i Google)), HTML-stan
ndarder och användarvän
nliga webbad
dresser är an
ndra
nyck
kelfaktorer fö
ör att göra en
n webbplats tillgänglig.
I detta avsnitt po
oängsätts de undersökta företagen effter hur de prresenterar occh sammansttäller
info
ormationen på
p webbplatsen, mätt efteer kriterier så
åsom typogra
afi, användarrvänlighet occh
naviigering.
Föreetagen bör occkså överväg
ga faktorer soom läsbarhett för texter oc
ch tabeller föör att vara sä
äkert på
att iinformationeen är tydlig och
o uppfattass på rätt sätt.. Det är också
å viktigt att aanvända graffik och
tydlligt utmärkta
a hyperlänkarr för att besöökarna ska få
å en positiv upplevelse
u
occh snabbt finna det de
sökeer. Detta avsn
nitt inkluderrar även kriteerier för hur företagen sy
yns i sökmotoorn Google.

A - Strukttur, Tek
knik & Design
144
122
100
8
6
4
2
0

10,5

9,25

8,75

8,5

8

7,,5

6,,75

Swedban
nk

Riksgälden

Riksbankken

SEB
B

Nord
dea

FFI

SHB

Max Poäng
g

Poä ng

Sn
nitt Banker

Snitt Myyndigheter

Poän
ngen på avsn
nittet Struktu
ur, Teknik & Design är mycket
m
jämt fö
ördelade. Allla webbplatsser i
stud
dien har fått full
f poäng fö
ör typografi ooch läsbarhett. Tabeller, diagram och fförklarande grafik
g
skullle däremot kunna
k
använ
ndas i större u
utsträckning
g, inte minst med tanke ppå att en stor del av
inneehållet är siffferbaserat.
Navvigeringen ärr genomgående bra, men några av web
bbplatserna kunde ha var
arit mer
handikappanpasssade. Vi harr mätt handikkappanpassn
ning genom att
a använda ggrundläggan
nde
mättpunkter i WAI
WA Standard
ds (Web Acceessibility Inittiative), vilket är den etabblerade stand
darden i
Euro
opa. Vilka pu
unkter vi anv
vänt och aktöörernas respeektive poäng
g finns i det bbifogade
Exceeldokumenteet, Appendix
x 1.
Som
m tidigare näm
mnts börjar många besökkare sin väg till
t webbplattsen genom aatt söka i Goo
ogle och
en m
majoritet av dessa
d
klickarr på någon avv de tre överssta träffarna. De flesta i ggruppen synss väl när
man
n söker i Goo
ogle. Men förr ytterligare fförbättring fö
öreslår vi att mer logiska webbadresser (URL,
Unifform Resourrce Locator). Här kan maan även arbetta mer med beskrivande
b
M
Metadata.
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Vi h
har använt avv oss följande
e sökfraser:
 ”företagsna
amn”


”företagsna
amn + årsred
dovisning”

 ”företagsna
amn + delårsrapport”
Poän
ngen läggs därefter
d
till be
eroende på h
hur högt de undersökta
u
ak
ktörerna ham
mnar i träfflistan.
Höggst vikt i vår ranking
r
har företagsnam
f
mnet som max
ximalt ger 0,5 poäng. Därrefter ger
föreetagsnamn + årsredovisning maximallt 0,4 och förretagsnamn + delårsrappport ger maxiimalt de
sistaa 0,1 poängen
n.
Söktträffresultateet och respek
ktive poäng i detalj framg
går av det biffogade Exceld
dokumentet,
App
pendix 1.
En ffylligare besk
krivning om hur
h man kan
n arbeta med
d sökmotorso
optimering geenom att äve
en
inklludera sociala
a medier kom
mmer i kapittel B – Funkttioner nedan
n.
Poä
ängfördelniing struktu
ur, teknik & design
A - Struktur,
S
Teknik & Design

SEB

FI

Nordea
a

SHB

Snitt Max

A1 - Typography
T

Swe dbank
1,00

Riksgälde
en Riksbanken
1,00

1,00

1,00

1
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

A2 - Readability
R

0
0,75

0,75

0,75

0,75

0
0,75

0,75

0,75

0,75

1,00

A3 - Table
T
usability

1,00

0,75

1,00

0,75

0
0,75

0,00

0,75

0,71

1,00

A4 - Graphics
G
usage

0
0,50

0,50

0,75

0,75

0
0,00

0,50

0,00

0,43

0,75

A5 - Hyperlink
H
usability

0
0,75

0,75

0,75

0,75

0
0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

A6 - Navigability
N

2
2,50

2,50

2,00

2,50

2
2,00

2,00

2,00

2,21

3,00

A7 - Google
G
search

1,00

1,00

1,00

0,75

1
1,00

1,00

0,50

0,89

1,00

A8 - URL
U

1,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,14

1,00

A9 - WAI
W standards

1,00

1,00

0,50

0,25

0
0,75

0,50

0,00

0,57

1,00

A10 - Meta data quality
A11 - Finns all information på
engellska?

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Totallt A

10
0,50

9,25

8,75

8,50

8
8,00

7,50

6,75

8,46

12,00
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1.3.4

B – FU
UNKTIONER
R

Hurr vi tillgodogö
ör oss inform
mation och nyyheter förändras i takt med
m att ny tekknik blir tillgänglig.
Nyaa program tilll våra mobilttelefoner erbj
bjuder idag attt vi snabbt och
o enkelt kaan söka av ettt brett
spek
ktrum av meedier och få precis
p
den infformationen vi är intresserade av. Deenna utveckliing
ställler höga kravv på företagen men ger ävven nya möjlligheter. Web
bbplatsen haar därför bliv
vit ett av
föreetagets viktig
gaste redskap
p för att få ut budskap, an
nnonsera lediiga tjänster ooch betona
konk
kurrenskrafttiga fördelar..
I detta avsnitt po
oängsätts intteraktiva fun
nktioner som
m exempelvis prenumeratiionstjänster (via emaill, RSS och po
odcast), webbsändningarr, FAQs, ordllistor, den interna sökmootorn,
nyhetsuppdateriingar och ettt generellt arkkiv. Dessa tjä
änster påverkar i hög graad hur en bessökare
upp
plever webbpllatsen och i förlängninge
f
en ser på föreetaget. Då sociala medierr har blivit vik
ktigare
poän
ngsätter vi också i vilken grad man ärr representerrad i dess kan
naler.

B - Funkttioner
100
8
6
4
2
6,5

6,25

5,5

4,25
5

4,25

2,,5

2

Swedban
nk
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Att eerbjuda mån
nga funktione
er på webbpllatsen gör attt den känns modern
m
och gör det lättare att
tillggodogöra sig innehållet. Man
M ska dockk komma ihå
åg att fler fun
nktioner ställler varierand
de krav
på tekniken och kräver därfö
ör investeringgar. I detta avsnitt
a
är det tydligt att m
myndighetern
na kan
insp
pireras av de privata aktö
örerna som ärr betydligt bä
ättre teknisk
kt utrustade .
Ett k
kriterium som varit med i H&H Webrranking seda
an starten 1997 är en datu
umstämpel på
p
sam
mtliga sidor so
om berättar när
n sidan sen
nast uppdateerats. Hälften
n av gruppen
n saknar dettta och
skullle tjäna på att
a införa en sådan.
s
En deel företag väljjer att ha dattumstämpeln
n på respektiive
und
derstartsida.
Syn
nlighet i soc
ciala media
a
YouTube

Itunes

Twitter

Slideshare

Flickr

A
Antal

SEB
B

Fö
öretag

x

x

x

x

x

x

x

7

Sw edbank

x

x

x

x

x

x

dea
Nord

x

x

x

x

x

Han
ndelsbank

x

x

FI

x

1

Rikssbanken

x

1

Rikssgälden

Link
ked In Faceb
book

6
5
2

0
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Allaa i gruppen syyns i varieran
nde grad i soociala medierr, men få utn
nyttjar detta ggenom att län
nka
melllan webbplattsen och de externa
e
kanaaler man förfo
fogar över. Här finns ett ssparkapital att
a
utnyyttja för att skapa
s
en bred
dare digital n
närvaro.
Vid en sökning i sociala med
dier hittar maan mycket in
nnehåll som är
ä klassat meed egna förettags- eller
myn
ndighetsnam
mn. I vår rank
king poängsäätts dock bara
a officiella ka
analer, de som
m aktörerna
a själva
konttrollerar och
h publicerar innehållet
i
i.
Sökm
motorer tyck
ker om socialla medier efttersom de oftta har hög ak
ktivitet, aktuaalitet och rellevans.
Tekn
niskt sätt handlar det om
m att bloggar och andra so
ociala medier ofta har måånga länkar till
t andra
sido
or på nätet, samt att andrra sidor har läänkar tillbak
ka in till bloggen. De mån
nga länkarna in och
ut. m
medför att Google ”ranka
ar” dessa med
dier som vikttiga i förhålla
ande till sökoordet och anser att
de äär aktuella occh relevanta. Även webbaadresserna (U
URL:erna) ärr centrala förr relevansen.. Om
man
n till exempeel söker på No
ordea komm
mer nordea.see att komma högt upp efte
tersom det sö
ökta
nam
mnet ingår i webbadressen
w
n.
Aktu
ualitet spelarr också en ro
oll. Sökträffarr ifrån mikro
obloggen twittter hamnar exempelvis ofta
o högt
i Go
oogle på grun
nd av det kon
nstanta flödett av nya inläg
gg. En ytterliigare skjuts u
uppåt får de
twittterinlägg som
m kommente
eras och följss upp av andrra twittrare. Ett bra exem
mpel ifrån denna
grup
pp är SEB dä
är chefstrateg
gen Henrik M
Mitelman twiittrar om akttuella ekonom
miska hände
elser.
Det är viktigt attt komma ihåg att exakt hu
hur Google ”rrankar” söktrräffarna är en
n väl bevarad
d
föreetagshemligh
het. Företag och
o organisattioner kan do
ock komma en
e bra bit påå vägen genom
m att
arbeeta vidare meed dessa vikttiga faktorer..
Poä
ängfördelniing funktio
oner
B - Fu
unktioner

Swedbank

SEB

Nordea

Riksbanken

SHB

Riksgälden

FI

B1 - Webcasts
W

0,75

0,,75

0,75

0,75

0,75

0,000

0,00

Snitt Max
0,54

0,75

B2 - Webcast
W
archive

0,50

0,,50

0,50

0,50

0,50

0,000

0,00

0,36

0,50

B3 - Subscribtion
S
service

0,75

0,,75

1,00

0,25

0,50

0,500

0,75

0,64

1,50

B4 - Innternal search engine

0,50

0,,75

0,75

0,50

0,25

0,255

0,25

0,46

1,50

B5 - Glossaries
G

0,25

0,,00

0,25

0,50

0,00

0,500

0,00

0,21

0,50

B6 - Latest
L
update

0,50

0,,00

0,00

0,50

0,50

0,500

0,00

0,29

0,50

B7 - Order
O
form

0,25

0,,25

0,25

0,25

0,25

0,255

0,25

0,25

0,25

B8 - General
G
archive

1,00

1,,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,29

1,00

B9 - Social
S
media presencee

1,00

1,,00

1,00

0,25

0,50

0,000

0,25

0,57

1,00

B10 - Wikipedia

0,50

0,,50

0,25

0,50

0,50

0,255

0,25

0,39

0,50

B11 - Link betw een w ebsite and social media

0,00

0,,25

0,25

0,00

0,00

0,000

0,00

0,07

0,25

B12 - Active promotion of thhe w ebsite address

0,50

0,,50

0,50

0,25

0,50

0,255

0,25

0,39

0,50

Totalt B

6,50

6,,25

5,50

4,25

4,25

2,500

2,00

4,46

8,75
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1.3.5

C – ST
TARTSIDA

Web
bbplatsens sttartsida är ettt skyltfönsteer, därför börr den inte barra visa strukt
ktur, mål och
grun
ndsyn utan också
o
underlä
ätta och bjud
da in till ytterrligare inform
mationssökan
ande. En
sam
mmanfattning
g av vad förettaget eller orrganisationen
n gör samt lä
änkar till de ssenaste rapporterna
och pressmeddeelandena är en
e bra grund . Att publicerra nästa kale
enderhändelsse ger också en
känssla av att dett händer något inom orgaanisationen och
o uppmana
ar besökaren
n att återkom
mma.
De m
mest uppskattade länkarn
na på startsid
dan är länka
ar till senaste
e rapport, sen
naste nyheterrna och
närm
maste händeelserna. Ytterrligare värdeffull informattion på startssidan kan varra aktiekurs (för
listaade företag) och
o ett korta
are stycke som
m berättar om
m företagets verksamhett.

C - Starttsida
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4
3,55
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Även
n vad gäller startsidan lig
gger myndigh
heterna en liiten bit efter de privata baankerna. Ban
nkerna
är m
mer marknad
dsorienterade
e, vilket synss genom att samtliga
s
har publicerat
p
näästa
kaleenderhändelsse och har sin
n senaste rap
pport länkad
d från startsid
dan.
Myn
ndigheterna har
h ett breda
are fokus och
h alla beskriv
ver kortfattatt sin verksam
mhet och roll i
sam
mhället på sta
artsidan. Den
nna korta besskrivning av verksamhete
en är det förh
hållandevis många
m
föreetag som missar när vi utv
vidgar analyssen till att in
nnefatta den totala
t
databaasen för H&H
H
Web
branking. Beesökarna föru
utsätts kännaa till företageet vilket inte alltid är falleet.
End
dast en aktör,, Riksgälden, nämner idaag finanskrisen på startsidan. Det kan
n dock förutssättas att
fler aktörer gjord
de det underr den intensivva fasen.
Sam
mtliga har sen
naste pressm
meddelande tiillgängligt på
å startsidan. Detta skaparr ett bra nyhetsflöde
och ger en känslla av aktualittet.
Poä
äng startsid
da
C - Startsida
S

Swe dbank

SHB

SEB

Nordea
a

FI

Snitt

Max

C1 - Senaste
S
publicerade rapport

1,00

1,00

1,00

Riksgälden Riks banken
0,00

0
0,00

1,00

0,00

0,57

1,00

C2 - Latest
L
press release

1,00

1,00

1,00

1,00

1
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

C3 - Next
N
calendar event

1,00

1,00

0,50

0,00

1
1,00

0,50

0,00

0,57

1,00

C4 - Short
S
presentation/Ro
oll i samhället
C5 - Har
H finanskrisen lyftss till
första
asidan?

0
0,50

0,00

0,50

0,50

0
0,50

0,00

0,50

0,36

0,50

0
0,00

0,00

0,00

1,00

0
0,00

0,00

0,00

0,14

1,00

Totallt C

3
3,50

3,00

3,00

2,50

2
2,50

2,50

1,50

2,64

4,50
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1.3.6

D - GE
ENERELL FÖ
ÖRETAGSIN
NFORMATIO
ON

Den
nna del av weebbplatsen riiktar sig till een bred målg
grupp som om
mfattar alla fr
från investera
are till
stud
denter och beesökare som vill veta merr om företageet. För att inn
nehållet ska passa både
nyko
omlingar och
h branschpro
offs bör inforrmationen prresenteras öv
vergripande ooch på ett be
egripligt
språåk anpassat för
f webben. Mer
M detaljeraad informatiion bör ges på sidor längrre ner i struk
kturen.
Affäärsidé, vision
n, strategi, roll i samhällett och företag
gets historia är
ä exempel ppå grundläggande
info
ormation som
m kan lyftas fram
f
för att fö
förklara vad som
s
driver organisationeen framåt.

D - Generel
G
ll Företa
agsinfor
rmation
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100
8
6
4
2
0

12

11,25
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8,,5

5,,75
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Norde
ea
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Max poängg

Poänng

Snitt Banker

Snitt Myyndigheter

Gen
nerell företag
gsinformation
n, ofta benäm
mnd Om Förretaget/Abou
ut the Compa
any i menyn,,
inneehåller bred information
i
om myndigh
hetens/företa
agets roll. I detta
d
avsnitt ingick tre
krisrelaterade krriterier:
 D12 - Eget avsnitt
a
för fin
nanskrisen
 D13 - Inform
mation om det
d egna agerrandet i och efter
e
krisen
 D14 - Frågo
or & Svar (rörande finansskrisen)
Fem
m av sju aktörrer har fått en halv poängg på kriteriett D12, men en
ndast Riksbaanken har fåttt full
pottt. Vi har gett halv poäng för
f månadsb rev och mån
nadsprognose
er som inneh
höll krisrelate
erad
info
ormation. Dessa har en fa
ast placering i menyn och
h är därför de
et naturliga sstället att följja
bank
kens eller myyndighetens bedömning av läget.
Öveerlag är Riksb
banken i särk
klass bäst vad
d gäller alla de
d tre krisrellaterade kriteerierna. De är
ä den
enda aktören som
m har separa
ata frågor & ssvar om krisen samt tydligt informera
rat om sitt eget
agerrande.
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Poä
ängfördelniing generelll företagsiinformation
n
D - Generell
G
Företagsin
nformation

Swedbank

SEB

Riksbanken

Nordea

Riks
sgälden

SHB

FI

Snitt

Max

D1 - Fast
F
facts w ith key in
nformation

1,00

1,00

0,50

1,00

0
0,50

1,00

0,50

0,79

1,00

D2 - Mission,
M
Vision, Busin
ness idea

0
0,50

0,50

0,50

0,50

0
0,00

0,00

0,50

0,36

0,50

D3 - Strategy
S

0
0,50

1,00

0,00

0,50

0
0,00

0,50

0,00

0,36

1,00

D4 - Organisational
O
chartss

0
0,50

0,25

0,25

0,25

0
0,50

0,25

0,50

0,36

0,50

D5 - Corporate
C
history

0
0,50

0,50

0,50

0,50

0
0,50

0,50

0,25

0,46

0,50

D6 - The
T business operatio
ons
D7 - Market
M
share/Sector or
o competitor
statis tics

1,50

1,50

1,50

1,00

1
1,50

1,00

1,00

1,29

1,50

1,00

1,00

0,00

0,50

0
0,00

0,50

0,00

0,43

1,50

C
brand
D8 - Corporate

0
0,50

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,07

0,75

D9 - Risk
R management / Fa
actors

1,00

1,00

0,50

0,25

1
1,00

0,75

0,00

0,64

1,00

D10 - Presentationer

1,00

1,00

0,00

1,00

0
0,00

1,00

0,00

0,57

1,00

D11 - Rapporter

3
3,50

3,00

3,00

3,50

3
3,50

3,00

3,00

3,21

3,50

D12 - Eget avsnitt för finan
nskrisen
D13 - Information om det egna
e
agrea
andet i och efter krise
en
D14 - Frågor & Svar (rörande
finansskrisen)

0
0,50

0,50

1,00

0,50

0
0,50

0,00

0,00

0,43

1,00

0
0,00

0,00

1,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,14

1,00

0
0,00

0,00

1,00

0,00

0
0,50

0,00

0,00

0,21

1,00

Totallt D

12
2,00

11,25

9,75

9,50

8
8,50

8,50

5,75

9,32

15,75

1.3.7

E - PR
RESSRUM

För att det ska vara
v
enkelt fö
ör journalisteer, bloggare och
o andra skribenter att h
hitta relevan
nt
info
ormation är det
d viktigt attt samla all prressrelaterad
d information
n under ett av
avsnitt. En
välsstrukturerad pressavdelniing kommer också göra det
d lättare för engageradee intressente
er att lära
sig m
mer om förettaget, vilket visar
v
samarb
betsvilja och i förlängning
gen kan öka fföretagets
med
dietäckning. Med en väl strukturerad
s
och utförlig nyhetssektio
on positionerrar sig också
föreetaget som in
nformationsg
givaren, någoot som ger företaget störrre kontroll övver informatiionen.
Web
bbplatsen po
oängsätts efte
er mängden n
nyhetsrelaterat material som erbjudss. Nyhetsspallten bör
varaa organiserad
d på ett effek
ktivt sätt med
d tydliga datu
ummärken och en sökmootor för presssreleaser.
Ann
nan eftersöktt information
n är faktablad
d i PDF, utsk
krifter av tal och
o presentaationer,
föreetagstidninga
ar och foto occh videogalleeri.

E - Press
srum
8
7
6
5
4
3
2
1

4,75

3,25

3,25

3,25

2,75
5

1,775

1,,25

Swedbankk

SEB

Riksbankken

Riksgäld
den

Nordea

Finaans
inspekttionen

SHB

0

Max poängg

Poänng

Snitt Banker

Snitt Myyndigheter
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På p
pressrummett är det poän
ngmässigt jäm
mnare mellan
n de privata bankerna
b
och
ch myndighetterna.
Allaa har bra arkiiv med pressmeddelandeen med lång historik,
h
dock
k borde en tiidsstämpel lä
äggas till
bred
dvid rubriken
n på pressme
eddelandet. IIbland är dett just tidpunk
kten när ett ppressmeddellande
publicerades som
m är det eftersökta. Någrra har satt tid
dsangivelsen på själva preessmeddelan
ndet,
men
n då måste beesökaren kliccka in på varj
rje meddelan
nde och det ger ingen bra överblick. Endast
E
Rikssbanken har ett eget avsn
nitt för krisreelaterade preessmeddelanden.
Ett k
kriterium sam
mtliga har missat
m
är utskkrifter transccripts, ifrån t.ex.
t
presentaationer, tal eller
inteervjuer. Vårt råd är att erb
bjuda utskriffter eftersom
m det är uppsk
kattat av båd
de journaliste
er och
anallytiker. Det går
g snabbt attt söka igenom
m dokumenttet efter nyck
kelord eller sse om en visss fråga
ställldes under en
n intervju.
Poä
äng pressru
um
E - Press

SEB

No
ordea

FI

SHB

Snitt

Max

E1 - Archive
A
of press rele
eases

Swedbank
1,50

Riksgälde
en Riksbanken
1,50

1,50

1,50

1
1,50

1,50

1,00

1,43

1,50

E2 - Time-stamp
T

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

E3 - Search
S
engine for pre
ess releases

0
0,50

0,00

0,00

0,00

0
0,50

0,00

0,00

0,14

1,00

E4 - Facts
F
sheet in PDF

0
0,75

0,00

0,00

0,75

0
0,00

0,00

0,00

0,21

0,75

E5 - Speeches
S
by key exe
ecutives
E6 - Transcripts
T
(from
teleco
onferences)

0
0,25

0,25

0,25

0,25

0
0,25

0,00

0,00

0,18

0,25

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

E7 - Media
M
service

0
0,50

0,25

0,25

0,50

0
0,25

0,25

0,25

0,32

0,50

E8 - Corporate
C
magazine/n
new sletter
E9 - Vad
V har skrivits i med
dia om
företa
aget/myndigheten?

0
0,25

0,25

0,25

0,25

0
0,25

0,00

0,00

0,18

0,25

1,00

1,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,29

1,00

E10 - Eget avsnitt för finan
nskris-PRMs

0
0,00

0,00

1,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,14

1,00

Totallt E

4
4,75

3,25

3,25

3,25

2
2,75

1,75

1,25

2,89

7,25

Presssdelen på webbplatser
w
är
ä i snabb utvveckling. En trend
t
är att företagen
f
und
nder pressdelen även
inteegrerar sina satsningar
s
in
nom sociala m
medier, såsom
m Twitterkon
nton och preesentationer på
p
Slid
deshare och filmer
fi
på You
uTube. Webb
bplatsen som
m idag konkurrrerar om beesökarna med
d dessa
andra kanaler bllir då på ett naturligt
n
sättt avsändaren
n, hubben i ko
ommunikatioonen. Företa
aget kan
ta tiillbaka initiattivet och flerra länkar melllan webbpla
atsen och de andra
a
kanaleerna skapas. Vilket,
som
m tidigare näm
mnts, i sin tu
ur ökar webb
bplatsens releevans i sökmotorerna.
Ett b
bra exempel är SEB:s ”So
ocial Media N
Newsroom”.

http
p://newsroo
om.sebgroup
p.com/
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1.3.8

F – BO
OLAGSSTYR
RNING

Bolaagsstyrningsavsnittet besskriver de proocesser, policys och regle
er som företaagets ägare använder
för aatt styra föreetaget. Syftet med bolagssstyrning är att
a skapa ett starkt
s
ansvarr för och öpp
penhet
om h
hur företageet styrs samt försöka
f
redu
ucera risker och
o potentiellla konflikterr.
För att tillgodose intressente
ernas krav påå bättre transsparens och insikt i företaaget har före
etagen
bliviit tvungna attt producera mer detaljerrad information. Företagsswebbplatsen
n är det natu
urliga och
messt lämpliga sttället att pub
blicera dennaa information
n. Detta är äv
ven ett krav fför noterade och
statlligt ägda föreetag.
Web
bbplatsen sku
ulle dock kun
nna användaas ännu mer i bolagsstyrn
ningssamman
nhang efterssom
disk
kussioner och
h debatt melllan intressen
nter och ledn
ning ständigt kan pågå obberoende av
bolaagsstämmor eller styrelse
emöten.

F-B
Bolagssty
yrning
3,55
3
2,55
2
1,55
1
0,55

2,75

2,75

2,5

1,75

1,25

1

0,75

Swedban
nk

Nordea
a

SEB

SHB

Riksbankken

FI

den
Riksgäld

0
Max poäng

Poängg

Snittt Banker

Snitt Mynndigheter

I bo
olagsstyrning
gsavsnittet sk
kiljer det merr mellan de privata
p
banke
erna och myn
ndigheterna..
Poän
ngskillnaden
n kan förklaras av att föreetagen har krrav på sig gen
nom noterin
ngsavtalet att följa
Sven
nsk kod för bolagsstyrnin
b
ng, detta kravv gäller inte för
f myndigheterna.
Bolaagsstyrningsavsnittet kan
n därför sägaas vara mer relevant för de
d privata förretagen. Dock
k har vi
valt kriterier vi anser
a
vara vik
ktiga även föör myndighetter. I den stö
örre undersökkningen H&H
H
Web
branking, som
m bara inklu
uderar noteraade och statliiga företag, är
ä antalet krit
iterier det du
ubbla.
Allaa aktörerna presenterar
p
siina chefer i leedande ställn
ning och sin styrelse på eett bra sätt, i några
fall k
kan presenta
ationerna kompletteras m
med CV, vilkeet är anledningen till att aalla inte fått full
poän
ng på F1 och
h F2. I en kriss blir det änn
nu viktigare att
a gruppen som
s
ska ta beesluten har relevanta
r
erfaarenheter och
h utbildning.
End
dast de privatta bankerna lämnar uppggifter om ersättning till le
edningspersooner och styrrelse och
endast två ger deen kompletta
a bilden med
d utfallet i sifffror samt erssättningspoliicyn.
Poä
äng bolagss
styrning
F - Bo
olagsstyrning

Swedbank

Nordeaa

SEB

SHB

Riksbanken

FI

F1 - Presentation
P
of execuutives

0
0,75

0,75

0,75

0,50

0
0,75

0,50

Riksgälden Snitt Max
0,50

0,64

0,75

F2 - Presentation
P
of boardd members

0
0,50

0,50

0,50

0,50

0
0,25

0,25

0,25

0,39

0,75

F3 - Board
B
and committeess w ork

0
0,50

0,50

0,50

0,25

0
0,25

0,00

0,00

0,29

0,50

F4 - Remuneration
R

0
0,75

0,75

0,50

0,25

0
0,00

0,00

0,00

0,32

0,75

F5 - Company
C
auditors

0
0,25

0,25

0,25

0,25

0
0,00

0,25

0,00

0,18

0,25

Totallt F

2
2,75

2,75

2,50

1,75

1
1,25

1,00

0,75

1,82

3,00
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1.3.9

G – KO
ONTAKTER

Närr man söker efter
e
kontaktinformation som namn, adresser och
h telefonnum
mmer är webb
bplatsen
den dominerand
de källan. Frä
ämsta orsakeen till detta är
ä webbplatse
ens direkta, fflexibla åtkomlighet
kopp
plad till förm
mågan att visa mer detaljeerad informa
ation än andrra källor. Gru
undläggande
e
konttaktinformattion bör vara
a ett minimikkrav på alla företags
f
och organisation
o
ners webbplattser.
Jourrnalister hävvdar ofta att de
d möter otilllräcklig ellerr oåtkomlig kontaktinform
k
rmation på
föreetagswebbpla
atser. När kontaktinformaation är otilllräcklig tende
erar besökarre att leta info
ormation
på aannat håll, t.eex. Wikipedia eller andraa internetkälllor. Där har inte
i
företaget
et kontroll öv
ver
info
ormationen och
o rena felak
ktigheter kan
n förekomma
a.
En p
personlig och
h/eller en allmän e-mailaadress, såsom
m investor.re
elations@xx.ccom är myck
ket
efterrtraktad. Perrsonliga e-mailadresser ttillåter även användare
a
attt ställa frågoor direkt från
n deras
vanlliga mailkonton och ha kvar
k
mailet i ssin ”skickat korg”.
k
Det ärr också bättree att använda
a enkla
e-m
mailadresser som
s
är lätta att
a komma ih
håg. Ibland används
a
en kombination
k
av bokstäverr och
siffrror som ska förhindra
f
skrräppost. Mod
derna skräpp
postfilter är dock
d
effektiva
va i att lösa de
essa
prob
blem. Kontak
ktformulär bör
b undvikas eftersom det inte är särskilt populärtt av besökarn
na och
upp
plevs som opeersonliga. Fö
öretag som errbjuder konttaktformulär istället för ee-mailadresse
er
tend
derar dessuto
om att svara långsammarre på inkomm
mande frågor visar vår m
mailundersök
kningar i
H&H
H Webrankin
ng.

G - Konta
akter
5
4,55
4
3,55
3
2,55
2
1,55
1
0,55
0

3

3

2,755

2,75
5

2,7
75

2,775

2,5
2

Riksbankken

FI

Swedbaank

Nordea

SEB

SH
HB

Riksggälden

Max poängg

Poänng

Snitt Banker

Snitt Myyndigheter

Allaa aktörer erbjjuder bra kon
ntaktuppgifteer på webbpllatserna. Dettta borde varra en självkla
arhet,
men
n vi ser tyvärr ofta bristerr i våra rankiingar, man gllömmer iblan
nd att säga d
det självklara
a.
Irrittation kan lättt uppstå om
m man inte errbjuder konta
aktuppgifter eller kräver att besökare
en först
skap
par ett konto
o för att få tilllgång till dem
m. Besökarna
a kommer ih
håg och letar de efter en
talessperson för branschen
b
su
urfar de hellrre till en konk
kurrents web
bbplats där d
de vet att de hittar
h
vad de söker. Un
nder en kris sker
s
allt på een gång och frustrationen
f
n blir än störrre.
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Vi leetade även effter en särskiild kontakt föör frågor rörrande finansk
krisen. Ingen
n aktör har id
dag en
sådaan.
Vårtt råd är att fö
öretag och orrganisationerr bör vara geenerösa med kontaktuppggifter efterso
om det
visaar på en öppeenhet och ska
apar en posittiv bild. Lägg
g också gärna
a till en bild n
när det hand
dlar om
perssonliga konta
akter.
Poä
äng kontakt
kter
G - Kontakter
K

Riksb
banken

FI

Swedbank

Nordea

S
SHB

SEB

Riksgälden

Snitt

Max

G1 - Generel
G
företagskonttakt, info@...
G2 - Personal
P
media/komm
munikations
conta
act
G3 - General
G
media/kommu
unikations
conta
act

1,50

1,50

1,50

1,50

1
1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0
0,50

0,50

0,50

0,50

0
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0
0,25

0,00

0,25

0,25

0
0,25

0,25

0,00

0,18

0,25

G4 - Live
L
contact or Blog

0
0,25

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,04

0,25

G5 - Head
H
office address
G6 - Särskild
S
kontakt för frrågor
röran
nde finanskrisen?

0
0,50

1,00

0,50

0,50

0
0,50

0,50

0,50

0,57

1,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Totallt G

3
3,00

3,00

2,75

2,75

2
2,75

2,75

2,50

2,79

4,50

1.3.10

H – KA
ALENDER

En k
kalender är en
e bra funktion att ha på en webbplatts. Den erbjuder informattion till besökare
intreesserade av att
a delta i olika företagsevvenemang occh samtidigt annonsera kkommande
årsrrapporter, m.m. En kalen
nder är det en
nklaste sättett att informera och påmin
nna intressen
nter om
fram
mtida events och rapporte
eringsdatum
m samt berika
ar webbplatse
en med fram
måtriktat inne
ehåll.
Kaleendern bör ha
h lång framfförhållning föör framtida datum,
d
t ex fö
ör kommand
de finansiella
a
rapp
porter, bolag
gsstämmor, utdelning,
u
invvesterarmöteen etc. Då be
esökare möjliigtvis vill vetta mer
och har frågor rö
örande händ
delserna bör llänkar för vid
dare informa
ation och kon
ntaktuppgifte
er för
varje event finna
as. En påmin
nnelsetjänst kknuten till ka
alendern är en
e bra komplletterande se
ervice
som
m ersätter beh
hovet att rege
elbundet koll
lla kalendersidan. En kale
ender är ett ssätt för företaget att
visaa att de välkomnar och up
ppmuntrar deeltagande. Det
D är dock viiktigt att kaleendern uppd
dateras
frek
kvent då föru
utsättningar förändras,
f
an
nnars kan deen bli kontrap
produktiv.

H - Kalen
nder
4,55
4
3,55
3
2,55
2
1,55
1
0,55
0

2,5

1,75

1,755

1,5
5

1,5
5

1,,5

0

SEB

Swedba
ank

Nordeea

Riksban
nken

Riksgä
älden

SH
HB

FI

Max poängg

Poänng

Snitt Banker

Snitt Myyndigheter
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Kaleendern repreesenterar ett relativt tekn
niktungt avsn
nitt i rankingen. Därför ärr det inte så
förvvånande att de
d privata bankerna i gen
nomsnitt ligger en bit över myndighetterna. Snittett för
myn
ndigheterna dras
d
dock ne
er en smula aav att Finansinspektionen
n saknar en kkalender i ran
nkingen.
Kaleendern är vik
ktig eftersom
m besökare dåå kan planera
a in för nästa
a möjlighet aatt möta
orgaanisationsled
dning eventu
uellt ansikte m
mot ansikte. Än mer viktiigt blir det un
nder en tid av
a
förh
höjd oro då det
d kan vara betryggande
b
att kunna fö
ölja vad som görs
g
inom orrganisationen
n på
närm
mast daglig basis.
b
En väl ifylld kalend
der ger också
å känslan av att
a det händeer intressantta saker
och ger webbpla
atsen en högrre aktualitet.
Kaleendern blir än
ä mer använ
ndbar genom
m att länka dee olika kalend
derdatumen till vidare
info
ormation och
h till en konta
aktperson som
m man kan ställa
s
eventuella frågor tilll. Med en
påm
minnelsetjänsst blir det ock
kså enkelt föör besökaren att komma ihåg. Påminn
nelsetjänstern
na ser ut
på liite olika vis, några erbjud
der SMS-servvice och maill. Best Practiice idag är attt besökaren erbjuds
en in
nbjudan direekt i Outlook
k.
Poä
äng kalende
er
H - Kalender
K

S
SEB

Swedban
nk

Nordea

SHB

FI

Snitt

Max

H1 - Företagshändelser
F

1,50

1,50

1,50

Riksgälden Riks banken
1,50

1
1,50

1,50

0,00

1,29

1,50

H2 - Links
L
to more informa
ation
H3 - Contact
C
information fo
or each
calen
ndar event

0
0,50

0,25

0,25

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,14

0,50

0
0,50

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,07

0,50

H4 - Reminder
R
service
H5 - Särskilda
S
händelser/a
aktiviteter
kring finanskrisen?

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0
0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Totallt H

2
2,50

1,75

1,75

1,50

1
1,50

1,50

0,00

1,50

4,00
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1..4 Resu
ultat och
h analyss av enkä
ätunderssökninggen
Det är svårt att i efterhand undersöka
u
vaad som händee på webbpla
atserna under
er hösten 200
08, då vi
intee kan återskapa dem. Desssutom finnss det många intressanta
i
aspekter
a
som
m inte fångas in vid en
gran
nskning ur ettt besökarperrspektiv. Orgganisatoriska
a förändringa
ar som bemaanningen und
der
krisens intensiva
a skede eller hur aktörern
na själva bev
vakade andra
a aktörers weebbplatser ärr några
exem
mpel. Därförr har vi utöka
at webbunde rsökningen med
m en enkä
ätundersökniing till de
systtemviktiga ba
ankerna och myndigheterrna. Svaren på
p enkätundersökningen
n komplettera
ar bilden
och hjälper oss att
a analysera
a vad som skeedde på webb
bplatserna under krisenss intensiva fa
as.

Enk
kätundersökn
ningen skicka
ades till följaande aktörer::
 Riksbanken
n
 Riksgälden
 Finansinspektionen
 Nordea
 SEB
 Swedbank
 Handelsban
nken
Vi h
har mottagit svar
s
ifrån sex
x aktörer. Haandelsbanken har inte sv
varat på enkääten.
1.4.1

BLEV ER WEBBP
PLATS VIKTIIGARE SOM
M KOMMUNIKATIONSKA
ANAL UNDE
ER
FINAN
NSKRISEN?

1. JJa, den blev
vikttigare
5

2. Nej, den blev
mindre viktig
0

3. O
Oförändrat Svar
1
6

w
n viktigare un
nder krisen, både
b
den egn
na primära men
m även
För de flesta akttörerna blev webbplatsen
beslläktade webb
bplatser. För en aktör varr webbplatsen
n lika viktig som i andra
marrknadsförhålllanden men med kommeentarstilläggeet att de faktiskt publicerrade mer info
ormation
än n
normalt. Svarren är helt i linje
l
med vårra förväntnin
ngar och de intervjuer vi genomfört.
Mån
nga säger ock
kså att webbp
platserna växxte i omfång under krisen
n. Man börjaade arbeta mer
m
proaaktivt och sk
kapade ytor direkt
d
på starrtsidorna, ettt ganska stortt grepp efters
rsom denna yta
y
norm
malt är vikt åt
å marknadsiinformation.. Krisrelaterrade frågor & svar skapad
des i samråd med
kun
ndtjänst och dessa
d
var ock
kså ett stöd tiill lokalkonto
oren i den da
agliga kontakkten med kun
nderna. I
sam
mma syfte lyfttes relevant information
i
u
upp från und
dersidor.
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1.4.2

2. FÖR
RÄNDRADES ERA BES
SÖKARES BETEENDEM
MÖNSTER UN
NDER
FINAN
NSKRISEN?
Ökade i Ökade i
Ingen
KKan ej
hög grad viss grad förändring
f
Minskade
M
beedömas Svar

Efteerfrågan på "kkrisnyheter"

4

2

0

0

0

6

Anttalet inkomna frågor

5

0

0

0

1

6

Anttalet prenumeeranter

1

0

1

0

4

6

Besökare som påå något sätt
länkkade till någon
n av era sidor

2

1

1

0

2

6

Besökare som disskuterade er
inom
m sociala med
dier

2

3

0

0

1

6

Und
der kriser stig
ger efterfråga
an på inform
mation brant och det är ty
ydligt att dettta förhålland
de även
gälld
de här. Besök
karna blev äv
ven mer aktiiva och länka
ade till era sid
dor samt diskkuterade er på
p
blogggar och likn
nande. Antale
et prenumeraanter ökade vilket
v
borde ses som posiitivt eftersom
m de
förm
modligen är intresserade
i
av just er och
h tillhör grup
ppen ni kan direktkomm
municera era budskap
b
och åtgärder till. Era webbpllatser blev ävven tydligaree avsändare, och
o mer relev
evanta när fle
er
länk
kade till er.
1.4.3

R PRIORITE
ERADES OLIIKA MÅLGR
RUPPER UNDER FINAN SKRISEN?
3. HUR
RANG
GORDNA 1-4
4
Prio 1

Prio 3

Prrio 2

Kan ej
bedömas Svar

Prio 4

Kun
nder/lokakonttor (endast
ban
nker)

4

1

0

0

1

6

Egeen personal

3

2

1

0

0

6

Med
dia

4

1

1

0

0

6

Allm
mänhet

4

1

0

1

0

6

Av ssvaren att tyd
da är det svårrt att prioriteera bland må
ålgrupperna. Många svarrade högsta prioritet
p
på tvvå eller fler alternativ.
a
En
nda grupp soom halkar eftter något är den
d egna perrsonalen, som
m
tydlligen inte beh
hövde prioritteras i samm
ma utsträcknin
ng som kund
der, media occh allmänhett.
I kommentarern
na till frågan framgår att kkommunikattionen ur ettt målgruppspperspektiv blev mer
inteegrerad. En del
d organisatiioner hade m
möjlighet att arbeta med högre
h
intensiitet på fler frronter
sam
mtidigt. Call center
c
mot sp
parkundernaa – informationsavdelningen mot med
dia och allmä
änhet
sam
mt upprätthållla flödet till medarbetarn
m
na via möten
n och intranätt.
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1.4.4

4. HUR
R FÖRÄNDR
RADE NI ER
R WEBBPLA
ATS UNDER FINANSKRIISEN?

KKan ej
beedömas Svarr

Infördes

Utökades

Ingen
fö
örändring

Minskade
M

nvisning) på
Finaanskrisen (hän
starrtsidan

6

0

0

0

0

6

Allm
män informatiion om
finaanskrisen

5

1

0

0

0

6

Info
ormation om den
d egna
verkksamheten i finanskrisen
f

5

0

1

0

0

6

Sep
parat del för eggna
presssmeddelanden och
uttaalanden om finanskrisen

3

0

3

0

0

6

Fråggor och svar om
o
finaanskrisen

6

0

0

0

0

6

Inteervjuer och tal (VD,
cheefsekonomer m.fl.)
m

2

0

4

0

0

6

de av viktiga
Tillggängliggörand
perssoner (VD, chefsekonomer
m.fl.) via chat elleer liknande

2

0

4

0

0

6

Und
der krisen bleev besökarna
a mer krävan
nde och ni svarade upp med
m att bli meer aktiva. Sam
mtliga
skap
pade en hänvvisning på sta
artsidan till m
mer informa
ation om fina
anskrisen sam
mt tog fram frågor
f
och svar. Allmän
n information
n och inform
mation om deen egna verkssamheten i kkrisen införde
es av
majoriteten av aktörerna.
a
Flerra aktörer ha
ar i intervjuerr vittnat om b
bristande ku
unskaper hos media och oom svårighetten i att
förk
klara markna
adsförhålland
dena och varrför t.ex. ränttan på banklå
ånen inte gicck ner. Trots detta
har endast två ak
ktörer infört eller utökat intervjuer och tal från VD och chefseekonomer elller
tillggängliggjort dem
d
och andra talespersooner på någo
ot vis på webb
bplatsen.
Fyraa aktörer sva
arade ingen förändring
fö
occh det skulle kunna tolkas som att de anser att de redan
gör tillräckligt och såg ingen anledning aatt utöka anstträngningarn
na. Ibland säägs det att ma
an har de
jourrnalister man
n förtjänar occh här utnytttjades inte tilllfället att via
a webbplatseen utbilda occh
förk
klara i tillräck
kligt hög grad
d.
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1.4.4
4.1

Finansskrisen (hänv
visning) på s tartsidan

1.4.4
4.2

Tillgän
ngliggörande av viktiga pe
ersoner (VD, chefsekono
omer m.fl.) viia chat eller liknande
l
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1.4.5

5. HUR
R FÖRÄNDR
RADE NI ER
RT INTRANÄ
ÄT UNDER FINANSKRIS
SEN?
Infördes

Utöökades

Inge
en
föränd
dring

Minskade

Kan ej
bedömas

Svar

Sepaarat del för krissinformation

4

0

2

0

0

6

Fakttabas om finansskrisen

3

0

3

0

0

6

Fråggor och svar

3

1

2

0

0

6

Info
ormation från leedningen

2

1

3

0

0

6

Budskap gentemott
der/allmänhet
kund

3

0

2

0

1

6

Budskap gentemott media

1

1

3

0

1

6

uell mediabild
Aktu

3

1

2

0

0

6

Löpaande nyhetsflöde

4

1

1

0

0

6

Även
n på intranättet skapades det en separrat del för krrisinformatio
on hos majori
riteten av akttörerna.
Ett llöpande nyhetsflöde var också en van
nlig åtgärd. In
nformation från
f
ledningeen och budsk
kap
genttemot media
a var det dock
k bara två akktörer som in
nförde.
En aaktör säger att
a de upprättthöll det löpaande nyhetsfflödet genom
m att skicka u
ut två nyhetsb
brev per
dag under krisen
n. En annan vittnar om aatt frekvensen
n i uppdateriingen på intrranätet höjde
es från
en till fyra gångeer på dag.
Storrmöten och lunchseminarier med tem
man relaterad
de till finansk
krisen var ettt annat sätt att
a
bred
dda den interrna kommun
nikationen.
1.4.6

6. FÖR
RÄNDRADE NI ORGAN ISATIONEN KRING ER WEBBPLAT
TS UNDER
FINAN
NSKRISEN?

2

4

Kan ej
bedömass Svar
0
0
6

3

3

0

0

6

4

2

0

0

6

Ingen
förändring

Utökades
Bem
manningen
Arb
betstider (om dygnet‐runt‐
jour infördes, skrriv under
nnat sätt")
"An
Kraven på snabbhet i
pdatering/pub
blicering
upp

Minskade
e

Flerra upplevde att
a kravet på snabbhet i kkommunikatiionen ökade under krisen
n. Detta gjorde att
bem
manningen occh arbetstide
en också ökad
de för två akttörer. En näm
mner att and
dra uppgifterr fick
prio
oriteras ner som en följd av
a att mer reesurser behöv
vdes till webb
bplatsen.
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1.4.7

7. DEL
LTOG WEBB
BANSVARIG
G I NÅGON FORM
F
AV KRISHANTER
RINGSGRUP
PP (OM
SÅDA
AN UPPRÄTT
TADES)?

1.. Ja,
2. Ja, i
formellt praktiken
1

2

3. Nej
3

För att en inform
mationsansva
arig ska varaa framgångsrrik i sitt arbette krävs att d
dessa persone
er har
tillggång till relevvant informattion. Därför är det en utm
maning för kommunikatöörer när de ib
bland
intee är en del av ledningsgru
uppen på föreetagen. Samm
ma problema
atik finns hoss webbansva
arig.
Tre aktörer har svarat
s
att we
ebbansvarig iinte var en del av krishan
nteringsgrupppen. Eftersom
m
web
bbplatsen är den
d viktigastte informatioonskällan förr era intresse
enter borde aansvarig persson vara
med
d och ge sin input
i
där bessluten fattas.
I nåågra fall är deet informatio
onsansvarig ssom också ha
ar det yttersta ansvaret föör webbplatssen. Det
är ettt steg i rätt riktning.
r
Men att förstå ooch kunna uttnyttja webbe
ens möjligheeter är en ege
en
discciplin idag occh denna kun
nskap kanskee inte nödvän
ndigtvis finnss hos en infoormations- elller
kom
mmunikation
nschefen.
1.4.8

8. ANV
VÄNDE NI ER
E AV SOCIA
ALA MEDIER I ER KOM
MMUNIKATIO
ON UNDER
FINAN
NSKRISEN?

1. Ja

2. Nej
5

1

Anvvändandet avv sociala med
dier har ökat markant und
der de senaste åren. Därfför är det förrvånande
att eendast en akttör har använ
nt dessa verkktyg under finanskrisen. Syftet i det fa
fallet var att korrigera
k
ellerr förtydliga felaktig
f
inform
mation.
Ett rråd vi ofta geer är just att företaget börr veta vad so
om sägs och diskuteras
d
i ssociala medie
er. För
att ssedan bestäm
mma om och i så fall hur m
man ska agera. Går man i svaromål äär det bra om
m man gör
det i samma kan
nal. Det finnss flera exemp
pel på detta med
m lyckat re
esultat.
1.4.9

9. BEV
VAKADE NI ANDRA AK
KTÖRERS AK
KTIVITET IN
NOM SOCIAL
LA MEDIER
R UNDER
FINAN
NSKRISEN?

1. Ja

2. Nej
3

3

Det var fler som bevakade va
ad de andra aaktörerna gjo
orde i sociala
a medier än aatt själva delta. Det är
ocksså beroende på att sociala
a medier num
mera ofta ing
går i företage
ens mediebevvakningstjän
nst. En
aktö
ör genomförd
de även ytterrligare manu
uella sökninga
ar för att kom
mplettera billden.
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1.4.10

10. ÖK
KADE NI BEVAKNINGE N AV FÖLJA
ANDE AKTÖ
ÖRERS WEB
BBPLATSER
R
UNDER FINANSK
KRISEN?
I hög
grad

I visss
graad

Kan ej
Inte allss bedömas

Svar

Rikssbanken

5

1

0

0

6

Rikssgälden

5

0

1

0

6

Finaansinspektionen

6

0

0

0

6

Reggeringskansliet/Finansdepartementet

4

2

0

0

6

Norrdea

2

2

1

1

6

SEB
B

3

1

1

1

6

Han
ndelsbanken

3

2

1

0

6

Sweedbank

2

3

0

0

5

ECB
B

1

3

2

0

6

IMFF

1

2

3

0

6

Med
dia, skriv gärn
na specifika akktörer
und
der "andra akttörer"

3

3

0

0

6

Den
n mest välbevvakade webbplatsen undeer finanskrisen var Finan
nsinspektioneens. Samtliga aktörer
har svarat att dee ökade sin bevakning av den. Därefteer kommer Riksbanken
R
ooch Riskgälde
en följt
av R
Regeringskan
nsliet/Finanssdepartemen
ntet som ocksså var förhålllandevis välbbevakade. De
e privata
bank
kerna bevaka
ades i viss uttsträckning. E
En aktör und
derströk i kommentarern
na att de norm
malt
inhäämtar inform
mation om sto
orbankerna p
på annat vis än att studerra deras webbbplatser. De
en
finaansiella krisen
n förändrade
e inte detta aarbetssätt. EC
CB och IMF drog
d
inte till sig någon sä
ärskild
extrra bevakning.
1.4.11

ÄNKADE NI TILL
T
NÅGO N AV OVAN
NSTÅENDE (FRÅGA
(
10)) VID NÅGOT
T
11. LÄ
TILLFÄ
ÄLLE UNDE
ER FINANSK
KRISEN?

1. Jaa

2. Nej

6

0

Sam
mtliga aktörerr länkade tilll någon av weebbplatserna
a som nämnss i fråga 10. B
Bankerna län
nkade i
hög grad till myn
ndigheterna.. Deras oparttiska informa
ation om läget och den seenaste utveck
klingen
sam
mt den nystarrtade webbplatsen insattn
ningsgarantin
n.se är exem
mpel som näm
mns i
kom
mmentarerna
a. Myndighetterna å sin sid
da länkade tiill varandra snarare
s
än tiill bankerna.
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1..5 Statistik
Föru
utom rankingen och enkä
ätundersökn
ningen har vi även bett om
m att få tillgåång till besök
ksstatistik
på aaktörernas webbplatser.
w
Leveransen
L
ttill oss av dettta har tyvärrr varit varieraande. Några aktörer
har också haft prroblem med byte av statiistikverktyg under
u
den ak
ktuella period
den.
Stattistiken visarr att webbpla
atserna blev b
betydligt merr besökta und
der hösten 22008, men en
n topp
synss även underr våren 2009.
1.5.1

INDEX
X FÖR FYRA
A WEBBPLA
ATSER, OVÄ
ÄGT, 100=MÅ
ÅNADSGEN
NOMSNITT FÖR
F
2008 OCH
O
2009

Besök
k - 3 my
yndigheter oc
ch 1 ban
nk
2000
1550
1000
5
50
0
JAN

FEB

MARSS APRIL

M
MAJ

JUNI

Bessök 2008

JULI

AUG

SEPT

O
OKT

NOV

DEC

Besök 200
09

Sid
dvisnin
ngar - 2 mynd
digheter
r och 1 bank
2000
1550
1000
5
50
0
JAN

FEB

MARSS APRIL

M
MAJ

JUNI

Sid
dvisningar 20008, 3 org

JULI

AUG

SEPT

O
OKT

NOV

DEC

Sidvisningar 2009, 3 o rg
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1.5.2

RIKSB
BANKEN

Riksb
banken
n - Besö
ök
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
JAN

FEB

MA
ARS APRIL

MAJ

JUNI

Bessök 2008

JULI

AUG

SEPT

O
OKT

NOV

DEC

O
OKT

NOV

DEC

Besök 200
09

Riiksbank
ken - Sidvisni
S
ingar
12200000
10000000
8
800000
6
600000
4
400000
2
200000
0
N
JAN

FEB

MARS
M
APRIL

MAJ

Sidvisninggar 2008

JUNI

JULI

AU
UG

SEPT

sidvisning
gar 2009
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1.5.3

RIKSG
GÄLDEN

Riksg
gälden
n - Besök
1440 000
1220 000
1000 000
8
80 000
6
60 000
4
40 000
2
20 000
0
N
JAN

FEB

MARS APRIL

MAJ

JUNI

Bessök 2008

JULI

AU
UG

SEPT

O
OKT

NOV

DEC

OKT

NOV

DEC

Besök 200
09

Riksgäld
R
den - Siidvisningar
1 6600 000
1 4400 000
1 2200 000
1 0000 000
8800 000
6600 000
4400 000
2200 000
0
JA
AN

FEB

MARS
M
APRIL

MAJ

Sidvisninggar 2008

JUNI

JULI

AU
UG

SEPT

sidvisning
gar 2009
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1.5.4

FINAN
NSINSPEKTIIONEN

F
FI - Bes
sök
1660 000
1440 000
1220 000
1000 000
8
80 000
6
60 000
4
40 000
2
20 000
0
JAN
N

FEB

MARS APRIL

MAJ

JUNI

Bessök 2008

JULI

AU
UG

SEPT

O
OKT

NOV

DEC

Besök 200
09
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2

Bila
aga 1

2.1.1

KRITE
ERIEFÖRKLA
ARINGAR

Ned
dan följer besskrivningar och
o poängsätttningen av respektive
r
kriiterium i ran
nkingen. Mån
nga
kriteerier har olik
ka antal steg i poängsättn
ningen. Majo
oriteten av de
essa texter ärr direkt hämttade
ifrån
n rapporten H&H
H
Webra
anking Comp
pany Reportt 2009 och dä
ärför skrivnaa på engelska
a. Några
av k
kriterierna (8
8 stycken) är tillagda enbaart för denna
a undersökniing och har d
därför en sve
ensk
rubrrik.
2.1.2

A1 – TYPOGRAPH
T
HY

ation on a website must b
be plain and clear.
c
The tex
xt must be eaasy to read fo
or many
Texttual informa
reassons. Lack off attention to
o this crucial feature may impede the readability, eexclude users of the
web
bsite or worsee, lead to missunderstandiings by the visitors.
v
Large font size an
nd clear
typo
ographical da
ata is more attractive
a
to rread and hold
ds visitors’ atttention. Leggible text is often
o
spaccious and com
mposed of sh
hort sentencees. Sufficientt margins surrrounding th
he text also make
m
it
easiier to read. In
n this criterio
on, points arre awarded based upon ho
ow well the ccompany pre
esents
textual informattion on their website.
Sco
oring
Scorring is betweeen 0-1 pointts and is awaarded based on
o the follow
wing criteria.
 Blank row between
b
para
agraphs.
 Approxima
ately 8 words in every row
w.
 Relevant fo
ont size (At le
east 11 pointss).
 The textuall information
n is surround
ded by white space.
 Relevant teextual contrasst
2.1.3

A2 – READABILIT
R
TY

The reason for editing
e
texts for
f the web i s the fact tha
at the digital format diffeers a great de
eal from
the p
printed form
mat. Web textts must be ad
dapted to thee conditions of the web too enable read
ders to
grassp the conten
nt as well as enable
e
search
h engines to find the web
bsite.
It is more difficu
ult to read on
n the screen, partly becau
use the screen
n has a lowerr resolution (ca
( 7090 d
dpi) than prin
nted text (ca
a 300 dpi, doots per inch). The shimme
ering of the sscreen is also
o more
tirin
ng to the eye..
On tthe Internet,, other websiites are so mu
uch more acccessible than
n another pieece of printed
d media,
bein
ng only a clicck away, so th
he competitioon is also hig
gher. Web copy should in
nvolve identiffying and
emp
phasizing keyywords, struccturing textss in shorter paragraphs,
p
adding
a
conclu
usive summa
aries and
cleaar headlines.
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Sco
oring
Scorring is betweeen 0-1 pointts and is awaarded based on
o the follow
wing criteria.
 Relevant heeadlines (which match th
he page and menu
m
headlin
nes).
 Large portions of textua
al informatioon is divided into differen
nt paragraphss and offers relevant
headings.
 Summarizeed introduction.
 Use of bulleets to list item
ms (bullet pooints and num
meration when listing infformation
2.1.4

A3 - TA
ABLE USAB
BILITY

Tables are a grea
at tool for organising and
d presenting information to be viewed
d at a glance,, such as
finaancial data. Just as imporrtant as the teextual inform
mation, the ta
ables must bbe easy to rea
ad,
und
derstandable and clearly accessible.
a
U
Uniquely to leegible tables it
i is crucial th
that they hav
ve
suffi
ficient margin
ns between figures
f
and h
have clear sum
mming and headings.
h
Sin
nce tables with
figu
ures often aree used by journalist and aanalysts it is vital
v
that the
e company caan provide th
he
corp
porate websitte tables thatt are clear an
nd practical.
Sco
oring
Scorring is betweeen 0-1 pointts and is awaarded based on
o the follow
wing criteria,
 The table co
ontains adeq
quate margin
ns between fig
gures.
 The table alllows visitorss to clearly u
understand a long series of
o tables and figures.
 The table co
ontains clearr and relevan
nt headings.
 The table co
ontains clearr summing.
 Dates are cllearly highlig
ghted and ind
dicated.
2.1.5

A4 - GRAPHICAL
G
USAGE

The use of icons and images is a welcomee feature whiich breaks up
p and compleements textu
ual
info
ormation. Ico
ons can be ussed as symbools of more co
omplex or un
nusual areas of the website, such
as illlustrating lin
nks to docum
ments such ass PDF or Exccel files. Icon
ns are also an
n effective too
ol
help
ping the visittor move to another
a
sectioon of the web
bsite, scrollin
ng down the page or retu
urning to
the h
homepage.
A fu
ull score is givven if the com
mpany uses iicons both ass symbols an
nd as a graph
hical guide for future
naviigation stepss. The use of icons should
d be done in a consistent and intuitivee manner, folllowing
userr standards, such as arrow
ws for links.
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Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable or doees not relate to
t the conten
nt on the webbsite.
 0.25 The website
w
conta
ains one of th
he criteria.
 0.5 The weebsite contain
ns two/threee of the criterria.
 0.75 The website
w
provid
des many rellevant imagees and icons.
2.1.6

A5 - HYPERLINK
H
USABILITY

Web
bsite pages often
o
contain a significantt number of links
l
both wiithin the webbsite and to other
o
web
bsites. Links within
w
the website
w
are im
mportant doo
orways to add
ditional site ccontent and thus
shou
uld be clearlyy differentiatted. Users sh
hould have a good indicattion of the lay
ayout of the site by
bein
ng able to immediately id
dentify the loccation of link
ks. In this criiterion the coompany is aw
warded
on h
how they preesent their we
ebsite links.
Sco
oring
Scorring is betweeen 0-0.75 po
oints and is aawarded baseed on the folllowing criterria.
 Deviating colours
c
in bod
dy
 Links must indicate file size and wh
hether the lin
nk is to intern
nal or externaal content
 Contextuallly distinguish
hed (symbol,, underlined, inverted)
 Deviating behaviour
b
of mouse as it sscrolls over
 The link op
pens up in a new
n window for documen
nts
 Internal lin
nks do not op
pen in a new w
window
 The link is keyboard
k
frie
endly
2.1.7

A6 - NAVIGABILIT
N
TY

All tthe informatiion on the website
w
is inevvitably affectted by the strructure of thee menu and its
i
naviigability. It iss crucial for company
c
weebsites to nott only have a user friendlyy menu, but to also
pressent a menu that collects and sorts alll the informa
ation on the website
w
into an order tha
at is
logiccal and easy to use. The company
c
is aawarded by how
h well theiir website’s m
menus are prresented.
Sincce menus aree about simpllicity and dessign, we are also looking for innovativve approaches
featu
uring differeent user frien
ndly features such as brea
adcrumbs an
nd navigabilitty.
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Sco
oring
Scorring is betweeen 0-3 points and is awaarded based on the follow
wing criteria,,
 There is a continuity
c
of appearance and the design of the me
enu across th
he website.
 There are no
n links to do
ocuments (PD
DF, Excel etcc.) in the men
nu.
 There is a geographical
g
display of th
he visitors’ po
osition.
 The menu is
i equipped with
w breadcru
umbs.
 The websitee includes a sitemap.
s
 The menu is
i fixed.
 The menu is
i separated from
f
the texttual content..
 The menu is
i separated between
b
the different meenu choices (visual distin
nction betwee
en
different leevels within the
t navigatioon).
 Supports th
he tagging off content (posssible to tag the content)
2.1.8

A7 - GOOGLE
G
SEA
ARCH

The use of search
h engines is the most com
mmon way to
o find inform
mation onlinee. It is therefo
ore
cruccial for comp
panies to expose their corrporate websites on major internation
nal search en
ngines.
The most comm
monly used international ssearch engine is Google. Surveys
S
havee shown thatt the
majority of searcch engine users click on oonly the top three
t
results. Others havve shown thatt if you
are n
not on the firrst search result page theere is a great risk of being
g missed. Seaarch engine users
u
are
conttinually beco
oming more refined
r
in theeir searches,, and will ofte
en search forr more speciffic
info
ormation usin
ng keywords rather than simply the company
c
nam
me. Today, ussers often use a wide
rangge of keywords when searrching for on
ne particular company. Thus it is impportant to ma
aximise
the w
website’s sea
arch result po
otential by u
using Search Engine Optim
misation (SE
EO) tools in order
o
to
achiieve a greaterr number of search engin
ne hits. It is critical
c
to gett a great searrch result nott only for
the company name, but also for ‘compan
ny name annu
ual report’ an
nd ‘companyy name interiim
repo
ort’
Sincce Google is the
t market le
eader within
n search engin
nes we have performed oour test on Go
oogle.
Sco
oring
 0 The comp
pany website
e is not visiblle on the inteernational Go
oogle search engine.
 0.25 The existence of th
he company website is ba
arely visible on
o the intern
national Goo
ogle
search eng
gine.
 0.5 The com
mpany website has somee visibility on
n the internattional Googlee search engiine.
 0.75 The co
ompany web
bsite has relattively high viisibility on th
he internatioonal Google search
s
engine.
 1 The comp
pany website has high vissibility on thee internation
nal Google seearch engine..
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2.1.9

A8 - URL
U

ure of pages within
w
a corp
porate website is importa
ant for severaal reasons. Firstly,
The URL structu
the URL is show
wn in search engine
e
resultt lists, wheree it plays a sig
gnificant rolee in attractin
ng search
engiine users as a user friend
dly URL indiccates the con
ntent of the page. Secondlly, if the URL
L
conttains keyworrds relevant to
t each indivvidual page, it
i will raise th
he search enggine placeme
ent of
thatt page containing that terrm. Thirdly, u
user friendly
y URLs allow
w website visit
itors to easily
y type in
the w
web-addresss, should they
y decide not to use a searrch engine, choosing an eexact location
n on the
web
bsite. A simplle and descriiptive URL caan help userss remember addresses wh
when searchin
ng for a
partticular topic or specific in
nformation oon a website.
Sco
oring
 0 The webssite does not offer any useer friendly URLs.
U
 1 The websiite offers use
er friendly UR
RLs, such as www.websitte.com/invesstorrelations/ffinancial-rep
ports
2.1.10

A9 - WAI
W STANDA
ARDS

The Web Accesssibility Initiattive (WAI) esstablishes a set
s of web sta
andards for tthe purpose of
imp
proving Internet accessibiility. There aare several reeasons why an
n effective coorporate web
bsite
shou
uld follow th
hese standard
ds particularlly as complia
ance will incrrease the com
mpany’s abiliity to
reacch out to all website
w
visito
ors. Websitess must suppo
ort devices alllowing peopple with physsical
disaabilities, such
h as the visua
ally handicap
pped, to acceess the web and to gather the informa
ation
avaiilable on the corporate website.
WAI also sets technical stand
dards, focusiing on the acctual structurre of the webbsite. Differen
nt parts
of th
he content ca
an be given distinctive
d
meeanings, mak
king it easierr for search eengines to
diffeerentiate thee important content
c
of you
ur website frrom the less important.
i
W
Well-written content
com
mbined with good
g
web sta
andards is thee perfect form
mula for raissing the comppany’s rankin
ng in
searrch engines.
Web
b standards not
n only ensu
ure that the ccompany’s website
w
is acce
essible, theyy also provide
e a good
basiis for buildin
ng websites aimed at a wid
der audiencee. Accessible websites aree websites that can be
view
wed through several different types off devices and
d by diverse types of visitoors. Good accessible
web
bsites must provide any user
u
with a goood, enjoyablle and produ
uctive experieence, regardlless of
disaability.
By ffollowing web
b standards and
a focusingg on accessib
bility when bu
uilding their website a co
ompany
dem
monstrates th
hat they belie
eve it is impoortant that th
he website provides visitoors a good use
er
expeerience. In th
his criterion a score is givven according to the company use of d
different WA
AI
stan
ndards to creeate a welcom
ming website for all visito
ors.
Reaad more:
 Why use weeb standardss?
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Sco
oring
Scorring is betweeen 0-1 pointts and is awaarded based on
o the follow
wing criteria,
 Heading strructure
 Fieldset/lab
bels
 Show table headers
 Alt-texts
 Changeablee font size
2.1.11

A10 - META DATA
A QUALITY

In th
he past, Meta
a tags were influential facctors when optimising
o
a website for ssearch engine
es.
Chaanges to Goog
gle and otherr search engiines over passt years otherr ways of ind
dexing conten
nt have
redu
uced the imp
portance of meta
m
data. Hoowever meta
a data still afffects the appeearance of se
earch
resu
ults. On searcch engine ressult lists, thee descriptive text
t
found be
elow the clickkable link is often the
metta description
n tag. This hiighlights the importance of using metta description
on tags, and ensuring
e
thatt each and evvery page posssesses a uni que meta tag
g within the website.
w
Thee meta description tag
shou
uld be consid
dered a quick
k summary oof each pagess’ main points, compact eenough to fit within
maxximum 140-1160 characterrs. In this criiterion meta tags are searrched for on the company
y’s
“Abo
out us” pagee, using Firefo
fox.
In th
his criterion we are also awarding
a
Du
ublin Core (D
DC) use, whic
ch is a metad
data initiative
e that
provvides a stand
dardised set of
o convention
ns for describ
bing online content
c
such
h as images, texts
t
and
videeos, making it
i easier for the
t web to caatalogue serv
vices to categorise web baased content.”
Sco
oring
 0 If the featture is not av
vailable on th
he website.
 0.25 The website
w
offerss two of the ffollowing critteria.
 0.5 The weebsite offers four
f
of the foollowing criteeria.
2.1.12

A11 - FINNS ALL INFORMAT ION ÄVEN PÅ
P ENGELS
SKA

Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the start page.
 1 The conteent is also ava
ailable in En
nglish.
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2.1.13

B1 - WEBCASTS
W

day the Intern
net enjoys ev
ver brighter p
prospects, wiith faster con
nnections alloowing greate
er
Tod
volu
umes of moree detailed infformation to be transmittted through different and
d new
com
mmunication channels. Webcasts
W
are iincreasingly becoming on
ne of the mosst effective ways
w
to
pressent informa
ation; giving the
t companyy the ability to
t broadcast important in
nformation - such as
the CEO’s statem
ment to share
eholders or aanalysts’ meeetings. Provid
ding a webcaast on the corrporate
web
bsite is an exccellent way to
o increase au
udience size and encourage stakehold
der participattion. It is
also
o an effective tool when th
he company iis dealing wiith urgent, tim
me-sensitivee information
n.
Jourrnalists and analysts ofte
en use the weebcast to get an idea or an
n opinion of the leaders in
i a
com
mpany.
As w
website visito
ors have diffe
erent technollogical platfo
orms, some may
m have prooblems viewiing video
web
bcasts. It is th
herefore also wise providee audio webccasts. Full score is given w
when provid
ding an
indeex of contentt together witth the webcaast. The index
x allows the viewers
v
to qu
uickly locate specific
info
ormation with
hin the webccast.
Reaad more:
 Webcast wiith 1 million participants!
p
!
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website.
 0.25 The audio/video
a
webcast
w
is noot equipped with
w an index
x.
 0.75 The website
w
includ
des an audio /video webcast that is we
ell indexed.
2.1.14

B2 - WEBCAST
W
ARCHIVE
A

The company sh
hould also keep a webcastt archive sincce it is imporrtant for webbsite visitors to be
ablee to have an historical
h
ove
erview of corrporate activiities. Full sco
ore is given iff the compan
ny offers
an aarchive exten
nding back fo
or more than one year.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website
 0.25 An archive less than a year is aavailable
 0.5 The weebcast archive extends ovver more than
n one year an
nd is presentted in an efficcient
archive ma
anner, (alone
e or togetherr with a simillar archive, i.e. presentatiions archive etc)
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2.1.15

B3 - SUBSCRIPTION SERVIC
CE

A co
ompany can avoid
a
expensses associateed with distributing printed material bby providing
ga
subsscription serrvice. This is a good way tto increase th
he distributio
on of compan
ny specific
info
ormation and
d an easy way
y to keep inteerested stakeeholders upd
dated on impoortant company
new
ws. Thereforee websites sho
ould offer vissitors the possibility to su
ubscribe to ccompany new
ws on an
ongo
oing basis. A subscription
n service for press releases or news viia e-mail is the most com
mmon
and most desired subscriptio
on service on
n the corpora
ate website. We
W thereforee recommend
d you to
offer this servicee easily found
d on the corp
porate websitte.
The use of intern
net enabled mobile
m
teleph
hones and otther technica
al devices is rrapidly grow
wing and
subssequently beecoming a inccreasingly eff
ffective way of
o communic
cating with sh
hareholders and
anallysts. A text message (S
SMS) servicee is therefore an excellentt complemen
nt to subscrip
ptions by
news headlin
e-m
mail. Both invvestor relation
ns breaking n
nes and up-to
o-date sharee data can be
com
mmunicated through
t
this channel. Thiis kind of serrvice is an ind
dication thatt a company is taking
real-time corporrate commun
nication serioously and sho
ows a willing
gness to utilisse the newesst and
mosst sophisticatted technolog
gies.
Reaally Simple Syyndication (R
RSS) is a sim
mple XML ba
ased system that
t
allows u
users to subsccribe to
feed
ds from webssites. Providing easy acceess to press releases
r
or ne
ews feed, thee user will see
e the
head
dline of the press
p
release or news direectly in theirr RSS readerss. RSS readerrs are availab
ble for
mob
bile phones and
a web brow
wsers as welll as a separatte software. The
T users willl be notified
d when
therre is a new prress release or
o news articcle, encourag
ging them to revisit the coompany webssite to
view
w the new con
ntent. RSS re
eaders are a ttime saving device
d
for sta
akeholders, h
helping them
m to stay
currrent and welll-informed of the compan
ny’s actions. Typical conttent that shou
uld have RSS
S feeds
are p
press releasees and calend
dar events, th
hough in som
me cases the latest
l
websitte updates sh
hould
also
o be offered as
a an RSS fee
ed.
Ano
other new, sig
gnificant, sub
bscription seervice is the podcast;
p
a combination
c
of the wordss iPod
and broadcast. The
T underlyin
ng technologgy used for podcasts, RSS
S, is capable oof containing
g any
typee of media in
ncluding audiio, video, graaphics etc. Po
odcasts should considered
ed as an addittional
com
mmunication format at the disposal off the corpora
ate website, giving
g
the abiility to autom
matically
tran
nsmit new ep
pisodes to sub
bscribed shaareholders. Providing pod
dcasts on thee website is a way for
the company to demonstrate
e that they arre a forward--thinking, contemporary organisation
n taking
full advantage new technolog
gy.
Prefferably the co
ompany not only providees a podcast subscription
s
, but also thee option to
sub
bscribe pres
ss releases through po
odcasting. In order to receive
r
a full score, all of the
abovve subscriptiion services must
m
be easilly available on
o the corporrate website;; a) E-mail, b)
b Text
messsages, c) RSS
S, d) Podcastts and e) Sub
bscribe presss releases thrrough podcassting.
Sco
oring
 0 Subscripttion featuress are not avaiilable on the website.
 +0.5 A sub
bscription serrvice for presss releases orr news (e-ma
ail) is provideed.
 +0.25 A su
ubscription service of new
ws via wirelesss media (tex
xt messages eetc.) is provided.
 +0.25 RSS
S feeds (prefe
erable as a RS
SS icon or sim
milar) are av
vailable.
 +0.25 At leeast one podcast is availaable.
 +0.25 A su
ubscription service of preess releases via
v podcasting is provided
d.
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2.1.16

B4 - IN
NTERNAL SEARCH ENG
GINE

me of informa
ation posted oon large web
bsites can som
metimes becoome a proble
em for
The great volum
both
h the websitee and users. Locating info
formation miight become a problem foor many website
visittors if there is
i a large volu
ume of disorrganised conttent on the website.
w
All co
corporate web
bsites
shou
uld offer inteernal search engines to heelp users quiickly and eassily find theirr desired
info
ormation. Poiints are awarrded if the seearch engine is well functtioning and u
user friendly,, as a
poorrly designed or implemen
nted internall search engiine is little be
etter than noo search engiine at all.
The following crriteria are aw
warded; A) Th
he search eng
gine uses a spell check – a function th
hat helps
userrs find their desired
d
conte
ent even if th
hey have missspelt it. B) The
T search en
ngine has a su
uggest
funcction – the user receives an alternativve search worrd suggestion
n. C) The seaarch result sh
hows
relevvant informa
ation for example when ssearching forr the Chairma
an; it is prefeerable if the result
r
show
ws a link to his/her
h
CV ra
ather than a p
press releasee. D) The sea
arch engine iss equipped with
w
diffeerent section
ns that allow users to chooose between different cattegories. E) T
The search en
ngine
show
ws a preview
w/summarise
ed introductioon of the sea
arched for content (Googlle standard,
high
hlighting the keyword). F)
F The search
h engine show
ws clearly ind
dicated form
mat per hit.
Com
mpanies receiive no score if they do noot cover any of
o the above criteria.
Sco
oring
 0 None of the
t criteria arre available
 +0.25 The search engin
ne contains a spell check
 +0.25 The search engin
ne contains a suggest fun
nction
 +0.25 The search engin
ne shows releevant search
h results
 +0.25 The search engin
ne contains d
different cateegories to narrow the seaarch
 +0.25 The search engin
ne shows a p
preview/summ
marised introduction (Gooogle standa
ard,
highlight the
t keyword))
 +0.25 The search engin
ne shows cleaarly indicateed format perr hit
2.1.17

B5 - GLOSSARIES
G
S

A gllossary is a va
aluable and appreciated
a
sservice which
h can simpliffy website vissits. Compan
nies are
heir sectors aand may use unusual
u
term
minology, wh
hich can be a
ofteen highly speccialised in th
challlenge to und
derstand for uninitiated
u
w
website visito
ors. Since un
nderstandingg of a compan
ny’s
speccific internal terms are viital, such term
ms should bee fully explained. In somee cases, even
n more
com
mmon financiial terminolo
ogy may also require an explanation.
e
In
I order to reeceive a full score
both
h sector and financial glo
ossaries shou
uld be availab
ble on the we
ebsite.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.25 A sho
ort, but in som
me way incom
mplete glossary (not cov
vering both seector related
d terms
and financcial terminolo
ogy) is availaable.
 0.5 Glossarries covering
g both secto
or related terms and financial
f
teerminology
y.
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2.1.18

B6 - LA
ATEST UPD
DATE

Web
bsite informa
ation tends to
o rapidly beccome obsolette. Proving to
o visitors thaat content is being
b
consstantly impro
oved and upd
dated should
d be a prioritty. A date-sta
amp on everyy page increa
ases
cred
dibility and creates
c
a feeliing that the w
website is a highly-valued
h
d and maintaained, living medium.
Everry page shou
uld have a date stamp, givving visual prroof of how active
a
a comppany is when
n it
com
mes to updatin
ng the websiite. The startt page of a weebsite is, of course, exemppt from this rule.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website.
 0.5 A date--stamp is offe
ered on all th
he pages of th
he website.
2.1.19

B7 - ORDER
O
FORM

Web
bsite visitors often wish to order a harrd copy of th
he latest annu
ual or interim
m report. Ma
any
com
mpanies do no
ot send out reports
r
autom
matically to their
t
shareho
olders, so it iss important to
t
provvide clear an
nd easy functiions for ordeering printed
d material on the website.. The website
e should
use a special form
m, and not ju
ust an e-maill address, sin
nce a form simplifies the order for the
e website
visittors. An ordeer form should show the rrange of repo
orts that a co
ompany has tto offer, mak
king it
simp
ple and clearr for users to choose whatt/which repo
ort they wish
h to order.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.25 A specific form forr ordering reeports and otther printed available is aavailable, nott just an
e-mail add
dress.
2.1.20

B8 - GENERAL
G
AR
RCHIVE

Com
mpanies tend to
t offer more
e ready-made,, easy to find,, material to their
t
most im
mportant stake
eholders.

Am
much requesteed service is a specific secction where all
a previous reports,
r
pressentations an
nd other
related material are available
e. Crucial forr the awareness in this crriterion is thaat all the cate
egories
s
archiv
ve. Providingg a general arrchive facilita
ates for visitoors, who are
are iin the same single
searrching for speecific inform
mation. Preferrably, the arcchive is equip
pped with itss own search
h engine.
The general arch
hive is award
ded on the baasis of: A) Th
he number off relevant cattegories, for example
e
repo
orts, presentations, AGM
M, Excel files, sustainabilitty reports an
nd speeches eetc. B) Five year
y
history C) User friendliness,
f
organised in
n a clear and efficient way
y, making it eeasy for the user
u
to
sortt by categoriees and/or by year.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website.
 +0.5 The general
g
archiv
ve offers a nu
umber of relevant catego
ories, for exam
mple reportss,
presentatio
ons, AGM, Excel
E
files, su
ustainability reports
r
and speeches
s
etc..
 +0.25 The general arch
hive is user frriendly, orga
anised in a wa
ay that makees it easier fo
or the
user to sorrt by categoriies and/or yeear
 +0.25 The general arch
hive has a fivve year historry
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2.1.21

B9 - SOCIAL MED
DIA PRESEN
NCE

a boom has truly
t
affected
d the entire communicati
c
on platform.. This new wave of
The social media
deceentralisation
n has led to many
m
discussiions on the difficulties
d
an
nd lack of con
ntrol, as welll as
opportunities an
nd cost savings the shift ccreates for bu
usiness. Rega
ardless of staand point, so
ocial
med
dia is here to stay. If comp
panies are noot actively invo
olved by usin
ng these chann
nels, they are
e missing
valu
uable opportu
unities and rellinquishing alll control of discussions
d
off them and th
heir interests over
o
the
Inteernet.

The corporate website
w
is stilll the main pllatform for co
ompanies to communicat
ate, as they maintain
m
full control of co
ontent. Howe
ever the levell of importan
nce is undoub
btedly decreaased when siimilar
info
ormation, or worse
w
damag
ging informaation, can be found on 20
0 other chann
nels.
In a rapidly chan
nging media environmen
nt it has beco
ome crucial fo
or corporatioons to keep up
u dated
on n
new online media
m
channe
els. Search beehaviour is changing
c
and
d information
n can be foun
nd not
onlyy on your web
bsite but in 20-30
2
other cchannels. Co
ompanies tha
at in fact are active in the
ese
chan
nnels will no
ot only exert some
s
controll over them but
b also incre
ease their vissibility on Go
oogle,
conssequently cap
pturing the interest
i
of a b
broader audiience. Media
a appearancee is crucial for
com
mpanies’ survvival; hence the press dep
partments aree putting gre
eat efforts in generating positive
p
head
dlines to attrract stakeholders. Compaanies are also
o using the media
m
to reach
ch out to stak
keholders
thro
ough press reeleases. Toda
ay, as online and social media
m
become
e increasingly
ly important,,
com
mpanies mustt use this cha
annel as a PR
R tool in a sim
milar way tra
aditional med
dia. It is an unusual
u
com
mpany that ha
as no employ
yees with anyy experience of Social Me
edia, why nott use the experience
you already havee in house? If/when
I
yourr company is visible in these channelss, you will qu
uickly see
the b
benefits of a faster, more
e cost saving and “across the board” communicatio
ion structure
e.
The social mediu
ums focused upon in thiss criterion are; Facebook,, LinkedIn, Y
Youtube, twittter,
Slid
de share, Flick
kr and iTune
es. These chaannels are the most used mediums acccording our
resp
pondents.
Sco
oring
 0 No visibillity in social media chann
nels
 0.25 1-2 hiits in social media
m
channeels.
 0.50 3-4 hiits in social media
m
chann
nels.
 0.75 5 hits in social media channelss.
 1 6 or moree hits in socia
al media chan
nnels.
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2.1.22

B10 - WIKIPEDIA
W

nnels are incrreasing. Internet users in
n general seem
m to rely on
The use of sociall media chan
info
ormation from
m Wikipedia
a to a greater extent than other online media. Blogggers, and jou
urnalists
ofteen link their publications
p
to Wikipediaa and even teeachers use it as referencce material fo
or
lectu
ures. Wikiped
dia articles ca
an sometimess feature high
her in Google searches than
n the compan
ny's
corp
porate websitee. It is thereffore crucial th
hat the comp
pany is spotted and has a degree of co
ontrol
overr the informa
ation on thesse vital sociall media chan
nnels.
In th
his criterion we evaluate how well thee information
n is presente
ed in Wikiped
dia. We only rank
info
ormation in English.
E
 Info box (Basic)
 History
 Corporate structure
s
 Logo
 Description
n of productss/services
 Environmental impact
 Good refereence list (mo
ore than five))
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on Wikipediia.
 0.25 The company pressents incomp
plete or brieff information
n.
 0.5 Comprehensive info
ormation aboout the comp
pany is prese
ented on Wikkipedia.
2.1.23

B11 - LINK BETW
WEEN WEBS
SITE AND SO
OCIAL MEDIIA

Sociial media cha
annels often contain imp
portant and relevant inforrmation abou
ut the compa
any, and
shou
uld consequeently be linke
ed to the corp
ble to
porate websiite. From this the visitor should be ab
quicckly get a gen
neral idea of all the chann
nels that the company is visibly
v
involvved in, hence
e quickly
know
w where to find
f
more infformation. Th
he increased
d interest, scrrutiny and crredibility of social
s
med
dia forces com
mpanies to be
b transparen
nt and open-minded abou
ut informatioon available
elsewhere. By offfering links to
t other chan
nnels (wheree there is lesss control overr the contentt and
therrefore somew
what more crredible and ob
objective) thee company sh
hows that it iis both transp
parent
and modern.
The corporate website
w
is the one place th
hat can conneect and unify
y all the inforrmation abou
ut the
com
mpany if theyy link to all th
he various soccial media ch
hannels the company
c
is vvisible on. Th
his
centtralisation is a huge step towards a m
more two-way
y dialogue-ba
ased commun
nication stra
ategy.
Sco
oring
 0 This funcction is not presented on the website.
 0.25 Theree is such a serrvice on the w
website.
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2.1.24

B12 - ACTIVE
A
PRO
OMOTION O
OF THE WEB
BSITE ADDR
RESS

overs the use of the comp
pany’s annuall reports and
d press releasses to refer to
o the
Thiss criterion co
com
mpany’s webssites. It is log
gical to take eevery opportu
unity to prom
mote the com
mpany’s webssite,
regaardless of cha
annel. If stak
keholders aree reading a press
p
release or an annuall report outside the
corp
porate websitte, a link to the
t website w
will be very valuable, crea
ating an easyy opportunity
y for
stak
keholders to revisit
r
the co
orporate web
bsite and gath
her more info
ormation rellating to the press
p
release or reportt. A full scorre is given wh
hen the comp
pany provide
es the websitee address in the
annual report (th
he PDF) and
d in the presss release.
Sco
oring
 0 No such information
i
is presented in the annua
al report and
d/or press relleases.
 +0.25 The press release refer to thee company’s website.
 +0.25 The annual repo
ort refer to th
he company’ss website.
2.1.25

C1 - SENASTE PU
UBLICERAD
DE RAPPOR
RT

Pressenting the la
atest report on
o the corpoorate start page and/or on
n the investorr relations sttart page
indiicates that th
he company understands
u
what inform
mation the sta
akeholders’ d
desire. Presen
nting the
repo
ort allows sta
akeholders to
o easily find aand clearly discover
d
when the latest ffinancial repo
ort was
published. A dirrect link also creates a quiick and easy access.
The latest reportt can be the interim
i
repoort, the half-y
year report, the annual reeport or any type
t
of
goveernment stud
dies.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the start page.
p
 0.5 A link, banner or he
eadline inforrming where the latest fin
nancial reporrt can be foun
nd
within the website , although it is n
not linked dirrectly to the file
f (or too coomplicated/ttoo many
links beforre reaching th
he file).
 1 The websiite contains a link, banneer or headline that is dire
ectly linked (oor direct link
k a page
which pressents to all th
he reports) too the latest fiinancial repo
ort.
2.1.26

C2 - LA
ATEST PRE
ESS RELEAS
SE

The latest press release is a very
v
current and relevantt addition to any corporatte start page or on
inveestor relation
ns start page;; as it quicklyy indicates what
w
is going on now with
hin the company. It is
also
o a good serviice for users who visit thee website reg
gularly in sea
arch of the lat
atest news. A clickable
link
k to the full prress release creates
c
quickk and easy acccess to the la
atest news. A full score iss given
wheen presenting
g a clickable press releasee link on the corporate orr investor rellations start page.
p
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the start page.
 0.5 The preess release orr the headlin
ne is availablee but not clic
ckable.
 1 The presss release or th
he headline iis available and
a clickable..
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2.1.27

C3 - NEXT
N
CALEN
NDAR EVEN
NT

Anaalysts and jou
urnalists are often interessted in upcom
ming calenda
ar events; as a result, the events
caleendar page sh
hould be high
hlighted and
d easily accesssible from th
he corporate or investor relations
r
starrt page. The effective
e
calendar should work as a reeminding and
d assisting seervice. A dire
ect link to
the n
next calenda
ar event creattes a conveniient service for
f all websitte visitors intterested in upcoming
even
nts. The visittor saves time and effort iif the corporate or investor relations sstart page
prom
minently feattures the calendar. The ccalendar shou
uld be easy to
o find and coomprehensiv
ve.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the start page.
 0.5 The futture calenda
ar events preesented on th
he start page are not clickkable.
 1 The futur
re calendar events
e
presen
nted on the start
s
page are linked to m
more informa
ation
about the events.
e
2.1.28

C4 - SHORT PRES
SENTATION
N

Corp
porate websiite visitors sh
hould immed
diately be ablle to understtand what typpe of businesss the
com
mpany operattes. This is a need that is ssadly, comm
monly overloo
oked by somee companies, who
takee it for granteed that visito
ors know and
d understand
d their busine
ess. This is a somewhat elitist
attittude that alieenates visitorrs who have n
not previoussly encounterred the comppany, reducin
ng the
web
bsites accessibility. Therefore, a desiraable feature of
o the start page
p
is a shorrt, but efficient,
pressentation introducing the
e company bu
usiness.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the start page.
 0.25 The corporate starrt page offerss a short, butt in some wa
ay incompletee, introductio
on of the
company.
 0.5 The corrporate startt page offers a short intro
oduction of th
he company.
2.1.29

C5 - HAR
H
FINANS
SKRISEN LY
YFTS TILL STARTSIDAN
N

oring
Sco
 0 The inforrmation is no
ot presented on the start page.
 1 The corpo
hort text abo
orate start pa
age offers a sh
out the financial crisis an
nd there is a link
l
to
more inforrmation.
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2.1.30

D1 - FA
AST FACTS
S WITH KEY
Y INFORMAT
TION

ny corporate websites fea
ature large voolumes of infformation wh
hich can becoome overwhe
elming
Man
to sttakeholders who
w only req
quire apparen
nt and straig
ghtforward in
nformation. C
Consequently it is
imp
portant to havve a summarrised presenttation of the company, prreferably inclluding illustrrations,
diaggrams and ta
ables, since th
hese help givve a clear and
d quick overv
view of the coompany. This is a
veryy common reequest of jourrnalists, com
mplimenting more
m
detailed informatioon and servin
ng as an
usefful introduction to both of
o the compaany and webssite. In order to receive a full score in this
criteerion, comprrehensive infformation thaat at least inccludes one of following el
elements;
illusstrations, tab
bles and/or visuals
v
should
d be presenteed.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 0.5 Incomp
plete and brief informatioon is presentted.
 1 Compreheensive inform
mation that iincludes info
ormative visu
uals is presen
nted.
2.1.31

D2 - MISSION,
M
VIS
SION, BUSIN
NESS IDEA

Mission, businesss idea and visionary
v
stattements prov
vide important informatiion and are especially
e
valu
uable to userss who are un
nfamiliar with
h the compan
ny; giving them an insigh
ht into the ba
ackbone
of th
he strategic planning
p
of a business org
rganisation. By
B defining and
a presentin
ng the missio
on,
busiiness idea orr visionary statement the company is introducing a statement of organisatiional
purp
pose. This gives an indica
ation to the eemployees an
nd the stakeh
holders whatt the compan
ny stands
for aand where it is headed. Transparency
T
y with both groups
g
on the
ese issues creeates an atmo
osphere
of trrust and the possibility
p
off dialogue.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 0.5 A clearr mission, vission or busin ess idea is prresented.
2.1.32

D3 – STRATEGY
S

Info
ormation abo
out a compan
ny’s strategy is an importtant feature on
o a corporatte website.
Pressenting the strategy givess stakeholderrs an opportu
unity to fully
y comprehend
d the company’s plan
to acchieve objecttives accordiing to future markets tren
nds. The stra
ategy should illustrate to the
stak
keholders how
w the compa
any is prepari
ring to move forward and in what wayy they are pla
anning to
do itt. Preferablyy, strategy is presented
p
in a compreheensive way co
omplemented
d with illustrrations,
diaggrams and ta
ables. Full sco
ore is given tto companiess presenting an accessiblee and at the same
s
timee detailed futture strategy
y. Again, tran
nsparency with stakeholders surround
ding corpora
ate
straategy can provide the benefits of trust and dialogu
ue.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 o.5 A brief,, vague or som
mehow less tthan informa
ative strategy
y is availablee. A full score
e
requires a presentation
n of the comp
pany’s strategy (acquisition or organiic) and
direction/o
objective (Ge
eographic maarket, new prroducts, verttically or horrizontally).
 1 Extensivee, detailed an
nd clear descrriptions of th
he company’ss future strattegies are pre
esented.
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2.1.33

D4 - ORGANISAT
O
IONAL CHA
ARTS

ng organisatiional charts is
i an extremeely effective way to comm
municate orgganisational,
Usin
emp
ployee and en
nterprise info
ormation. A visual, organ
nisational chart is a moree effective me
eans of
com
mmunicating to website viisitors large vvolumes of in
nformation than
t
a densee table of nam
mes and
num
mbers. It is a well recognised way of illlustrating a company’s
c
siize, structuree and interna
al
relationships between differe
ent business areas. The company
c
can
n make the seervice even more
m
valu
uable to stakeeholders by making
m
the im
mportant sym
mbols clickab
ble links to m
more detaile
ed and
exteensive inform
mation. In thiis way, the ch
hart can form
m a guide, forr website visiitors, to morre
relevvant pages by
b turning larrge areas of tthe chart into
o clickable lin
nks to even m
more additional
info
ormation. Thiis allows the chart to con
ntain, or at leeast reference
e, a large poool of source
info
ormation with
hout the illusstration itsellf becoming unwieldy
u
and
d unnecessarrily large. Full score
is giiven when prroviding a cliickable chartt, clearly show
wing the inte
ernal group sstructure and
d the
busiiness structu
ure.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 +0.25 A scchematic cha
art is availablle and gives an
a understan
nding of the iinternal grou
up
structure and
a the busin
ness structurre.
 +0.25 A scchematic cha
art is availablle and gives an
a understan
nding of the iinternal grou
up
structure and
a the busin
ness structurre. The chart is a clickable
e link to morre informatio
on.
2.1.34

D5 - CORPORATE
C
E HISTORY

A su
ummarised and
a continuously updated
d historical overview
o
exte
ending right bback to the founding
f
of th
he company or its predeccessors is rew
warded in thiis criterion. This
T service iis an effective
e way to
oduce the co
intro
orporate legacy and the trraditions beh
hind the corp
porate culturee. There are a lot of
reassons to publish rich historical informaation, not lea
ast being making your coompany’s histtory
morre available to researcherrs, historianss and studentts. This is a PR
P factor in it
itself and will
enco
ourage the ap
ppearance off positive meedia coveragee. Consequen
ntly, should tthe corporate
e history
be p
presented in an attractive
e way with th
he assistance of relevant, eye-catchingg features, it will be
perffectly suited for
f the Web. In order to rreceive a fulll score, the website
w
shoulld contain a well
w
execcuted and comprehensive
e history secttion with illu
ustrations or/
/and some in
nteractive fea
ature.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 0.25 A brieef history secction withoutt interactive feature/illusstrations and
d/or with obv
vious
gaps.
 0.5 A well executed
e
and
d comprehen
nsive history with illustra
ations or/and
d some intera
active
feature.
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2.1.35

D6 - THE BUSINESS OPERAT
TION

ormation abo
out a compan
ny’s current ooperations iss an importan
nt feature on
n a corporate website.
Info
It faamiliarises sttakeholders with
w the overrall corporatee business an
nd the busineess’ areas it is
i
divided into. Pro
oviding this information
i
indicates tha
at the compa
any wants to bbe clear and
tran
nsparent, edu
ucating visito
ors, giving th
hem a precisee understand
ding of how th
he company
funcctions. A full score is give
en when a deetailed descriiption of wha
at the compan
any offers, the
eir
diffeerent businesss units and how they op
perate, is pressented. It is important
i
th
hat the compa
any
offers these overrviews and in
ntroductionss, so that stak
keholders can
n easily undeerstand the operation
o
befo
ore searching
g for more sp
pecific inform
mation aboutt products an
nd/or other pprojects.
Prefferably the co
ompany shou
uld present iinformation about
a
busine
ess operation
ns in a compe
elling
wayy using modeels and featurres, giving a cclear overvieew.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available oon the websitte
 0.5 Brief, vague
v
and lesss informativve description
ns are presen
nted
 1 Compreheensive, but in
n some aspeccts unclear, descriptions
d
are presenteed
 1,5 Extensive, detailed and clear deescriptions arre presented
2.1.36

M
SHA
ARE/SECTO
OR OR COM
MPETITOR STATISTICS
D7 - MARKET

Thiss criterion fo
ocuses on info
ormation aboout the secto
or, the compa
any’s markett share and th
hat of its
com
mpetitors. Altthough such information can be scarcce, it is extrem
mely relevan
nt for most
stak
keholders, alllowing them to fully undeerstand the industry
i
or sector environ
nment that the
com
mpany operattes within. Th
he company should preseent a clear de
escription abbout their ma
arket or
theiir sector. Fulll score is give
en when the company prresents comp
prehensive in
nformation ab
bout
both
h the markett and the secttor, together with markett statistics, re
elating the coompany’s po
osition to
thatt of its compeetitors. This is preferablyy done throug
gh features and
a graphics to simplify the
t
expeerience for th
he website viisitors.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available oon the websitte
 0.5 Only a less extensiive descriptioon of the marrket or the se
ector is preseented
 1 Informatiion about botth the markeet and the secctor is presen
nted, but it iss only in sum
mmary or
obviously incomplete.
i
 1.5 The web
bsite include
es an extensivve section co
omprising ma
arket, sector statistics and
compariso
ons to the com
mpany’s com
mpetitors.
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2.1.37

D8 - CORPORATE
C
E BRAND

nds are beco
oming more and
a more siggnificant to cu
ustomers. Re
eflecting thiss, they are alsso
Bran
beco
oming more important to
o investors an
nd other corp
porate stakeh
holders. Eveen though the
e true
valu
ue of a brand
d is very difficcult to evaluaate, it is undo
oubtedly an important
i
ellement in ana
alysing
currrent and futu
ure developm
ment. For som
me companiees, the corpo
orate brand iss one of theirr
mosst highly valu
ued assets. Brranding is on
ne way for th
he company to
t create loyaalty, forging strong
longg-term relatio
onships with
h their stakeh
holders.
It is essential tha
at the compa
any fully com
mprehends what
w
customers and otherr stakeholderrs expect
from
m their brand
d and that th
he company ccontinuously
y fulfils these expectationss. By presentting the
bran
nd on the corrporate webssite, the comp
pany is work
king towards increased brrand recogniition,
meaaning that cu
ustomers willl be more incclined to choo
ose the comp
pany’s produ
ucts over othe
ers when
giveen the a choicce. It is there
efore significaant that the corporate
c
we
ebsite contain
ns a compreh
hensive
pressentation of all
a the brand
ds within the company, orr the compan
ny itself as a bbrand. Branding is
also
o a part of thee overall marrketing strateegy, and it is therefore im
mportant thatt the compan
ny
pressents what brranding strattegies they u
use and how they
t
propose
e to develop ttheir brands.
In th
his criterion a score is giv
ven when prooviding exten
nsive information about tthe company
y’s
bran
nds, intangib
bles or inform
mation aboutt the compan
ny itself as a brand.
b
If thee company do
oes not
havee distinctive products or brands they can present,, a score is giiven for a dettailed descrip
ption
abou
ut the compa
any itself as a brand.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 +0.25 A seection about the
t brand is available.
 +0.25 A prresentation and
a definition
n of the bran
nd is available.
 +0.25 Info
ormation abo
out how the ccompany is working
w
to prreserve and sstrengthen th
he brand
toward its stakeholderss (external & internal) is available.
2.1.38

D9 - RISK
R
MANAG
GEMENT / FA
ACTORS

A rissk managem
ment/factors section
s
proviides informa
ation relating
g to how welll the compan
ny is
prep
pared for posssible future risks and preeparations fo
or how they intend
i
to deaal with them when
theyy become a reeality. This kind
k
of inform
mation is ofteen included in
i annual repports so shou
uld
already be preseented on the corporate weebsite, howev
ver, being a flexible
f
and d
dynamic area
a of
porate planning, it is appropriate to d
devote a sepa
arate section to deliver th
he most up-to
o-date
corp
and contempora
ary informatiion. A comprrehensive preesentation off the risk man
anagement/fa
actors
shou
uld cover all areas of risk
k managemen
nt, including
g financial rissk and operattive risk. Forr a full
scorre, the risk fa
actors should
d also be relaated to the sp
pecific busine
ess or industrry in which the
t
com
mpany operattes.
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Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 +0.25 Info
ormation abo
out financial risks is preseented.
 +0.25 Info
ormation abo
out operativee risks is pressented.
 +0.5 The riisks, both fin
nancial and ooperational are
a presented
d and related
d to the comp
pany’s
business and industry sector.
2.1.39

D10 - PRESENTATIONS

Wheen searching
g for summarrised, easy-too-access information about a compan
ny, presentatiions
slidees in PDF, Po
owerPoint orr similar can
n be very usefful. Informattion in presen
ntations is offten
pressented in a different man
nner than thaat in reports, usually usin
ng more comm
mon and
und
derstandable language. An
n archive of p
presentation
ns should cov
ver at least th
hree years.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available.
 0.25 One year
y
of archiv
ved presentattion materia
al is available
e.
 0.5 Less th
han three yea
ars of archiveed presentation material are
a availablee.
 1 Three yea
ars or more of
o archived prresentation material
m
are available.
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2.1.40

D11 - LATEST AN
NNUAL REPO
ORT IN PDF
F

ort is one of the
t most sign
nificant docu
uments a com
mpany publish
shes, constitu
uting one
The annual repo
of th
he most influ
uential vital indicators wh
hen analysing a company
y. Therefore, companies are
a
stro
ongly recomm
mended to prrovide visitorrs with an easily accessiblle, download
dable version
n in PDF,
prefferably equip
pped with bookmarks. Boookmarks ma
ake the reporrt more legibble and easierr to
searrch through.
In o
order to fully analyse a company and ggain a historical overview
w it is importtant that com
mpanies
mak
ke their previious annual reports
r
availlable. These should
s
be presented in an
n archive tha
at is easy
to u
use and exten
nds back at le
east five yearrs. Preferably
y, this archive
e is equipped
d with, or dirrectly
link
ked to, differeent types of documents
d
th
hat can supp
plement the annual
a
reportt, such as the
e interim
repo
ort, presenta
ations, Excel files etc.
Sco
oring
 0 The latest annual report is not avaailable.
 1.5 A PDF version
v
witho
out bookmarrks is availab
ble.
 2 The PDF version com
mes with bookkmarks or is available in several
s
differrent sectionss.
 + 0.5 Onlyy the latest an
nnual report is available.
 + 1 Annual reports from
m less than fiive previous years
y
are ava
ailable.
 + 1.5 Annu
ual reports fro
om the previious five yearrs or more arre all availabble on the web
bsite.
2.1.41

D12 – EGET AVSN
NITT OM FIN
NANSKRISE
EN

Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available oon the websitte
 0.5 Inform
mation regard
ding the finan
ncial crisis ha
as is presente
ed within thee ordinary menu
m
system
 1 Separate menu
m
for crisis informatiion has been
n created
2.1.42

D13 – INFORMAT
TION OM DE T EGNA AG
GERANDET I OCH EFTE
ER KRISEN

oring
Sco
 0 The inforrmation is no
ot available oon the websitte
 1 Informatiion regarding
g the own pu
ursuance durring and afterr the financiaal crisis
2.1.43

D14 – FRÅGOR & SVAR (RÖR
RANDE FINA
ANSKRISEN
N)

oring
Sco
 0 The inforrmation is no
ot available oon the websitte
 1 Related questions
q
& answers are p
presented on the website
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2.1.44

E1 - ARCHIVE
A
OF
F PRESS RE
ELEASES

mon way for a company too communica
ate with the public
p
and th
he media is sttill
The most comm
thro
ough press reeleases and itt is essentiallly mandatory
y that these releases
r
shou
uld be publisshed and
arch
hived on the website. Usin
ng this achieeve, visitors will
w have acce
ess to, what ccan be described, as
und
distorted info
ormation. Forr the sake off simplicity alll press releases should bbe kept in one
e, easy to
find
d archive. By making thesse releases ass easily accesssible as posssible, a comppany’s own prress
releases will beccome the prim
mary sourcess for financia
al journalists, increasing tthe likelihoo
od that
the company is presented
p
in a positive ligght.
In o
order to receiive a full scorre the press rrelease archiv
ve must exte
end over at leeast five yearrs. An
extrra 0.5 points will be rewarded if the arrchive is efficciently organ
nised by bein
ng clearly div
vided by
yearr and month.
Sco
oring
 0 No press release archive found on
n the website.
 0.5 A presss release arch
hive coveringg less than fiv
ve years.
 1 The presss release arch
hive extends over at least five years.
Add
ditional poiints
 +0.5 The archive
a
is clea
arly divided b
by year and month.
m
2.1.45

E2 - TIIME-STAMP
P

w time-staamps - the da
ate and time when the prress release was
w sent
By ssupplying preess releases with
out - companies can create a internal preessure to pub
blish the releases instantlly, while also
o
enco
ouraging a sttrong positiv
ve atmospherre of quick in
nformation-sharing and in
nternal dialo
ogue.
Especially over the
t instant in
nformation m
medium of th
he internet, delayed
d
publiications are no
n longer
ficient, becau
use they soon
n become app
parent. Timee-stamps mak
ke it easy to m
match releasses with
suffi
the h
historic stock
k chart to disscern their p
possible impa
act. In order to receive a ffull score in this
t
criteerion all the published
p
prress release oon the websitte (including
g the archive)) must clearly display
theiir exact time--stamp.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on all press releasees.
 0.5 All presss releases pu
ublished on tthe website clearly
c
displa
ay their exactt time-stamp
ps,
including those
t
in the archive
a
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2.1.46

E3 - SEARCH ENG
GINE FOR P
PRESS RELE
EASES

A seearch engine for press releases is a valluable servicce for visitorss who are onlly looking for
releases about a certain topicc. As the num
mber of comp
pany releasess increases, a search engiine will
beco
ome increasiingly useful and
a necessarry for users to
o quickly find
d their requirred informattion. As
jourrnalists, the most
m
commo
on users of th
his service, must
m
often wo
ork to tight d
deadlines, a search
s
engiine will undo
oubtedly spee
ed and ease ttheir work. It will allow them to quickkly gain a fulller view
of th
he topic and perhaps give
e them a morre positive peerception of the companyy - as one tha
at wishes
to aiid their work
k. In order to
o receive a ful
ull score in th
his criterion the
t visitor mu
ust be able to
o do free
text search and choose
c
categ
gory or time p
period.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website.
 0.5 A less sophisticated
s
d search engiine, not enab
bling the visittors to search
h both by fre
ee text
and catego
ories is presented.
 1 A well devveloped searcch engine forr press releasses, enabling
g the visitor tto free text an
nd
category seearch for pre
ess releases iss presented on
o the websitte. Solutionss that allow visitors
v
to
search for press release
es based on ttime period are
a also awarrded.
2.1.47

E4 - FA
ACTS SHEE
ET IN PDF

A sh
horter, downloadable factt sheet in PD
DF is a conven
nient service
e for journalis
ists looking for
fo a
quicck overview of
o the compa
any's operatioons. The factt sheet should preferably be no more than two
pagees containing
g key inform
mation about tthe company
y, such as business descriiption, key fiigures,
major sharehold
ders, manage
ement and sh
hare informa
ation etc. Man
ny companiees offer severral
pressentations off various sortts, but in thiss criteria only
y PDF facts sheet
s
are awaarded. Please
e see the
Bestt Practice exa
amples below
w for inspirat
ation.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.75 A com
mplete fact sh
heet in PDF fformat (maxiimum two pa
ages) is offere
red on the we
ebsite.
2.1.48

E5 - SPEECHES BY
B KEY EXE
ECUTIVES

The speeches of key executiv
ves, presentin
ng strategies and future expectations
e
should be
conssidered impo
ortant inform
mation. Speecches presentted in presen
ntation slidess are not awa
arded in
this criterion. Sp
peech scriptss should be av
available in teext format. In
n order to recceive score archived
a
speeeches with tw
wo years history must be available.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.25 Archivve of speeche
es with at leaast two year history
h
(2007- 2009).
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2.1.49

E6 - TRANSCRIPT
TS FROM TE
ELECONFER
RENCES

pts from con
nferences, intterviews and
d similar even
nts can be ussed in retrosp
pect to
Texttual transcrip
quicckly overview
w their conten
nt and highliight their disscussions and
d the questioons that were
e raised.
Stak
keholders greeatly appreciiate this servvice as it gives an accessib
ble insight int
nto the corporrate
busiiness and acttivities. It alsso indicates tthat the comp
pany is a mo
odern and oppen organisattion,
morre than willin
ng to share in
nformation w
with their sta
akeholders. To
T receive a fu
full score a te
extual
tran
nscripts archiive with a tw
wo year historry must be prrovided.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.25 Transscripts archiv
ve of less thaan two years’ history is presented on th
the website.
 0.5 The com
mpany offerss a transcriptts archive wiith a history two
t years or more(2007--2009).
2.1.50

E7 - MEDIA
M
SERV
VICE

Com
mpany related
d video, imag
ges and audiio can be crea
ated and pro
ovided as a seervice to diffe
erent
typees of media in
n the hopes of
o increasingg the compan
ny’s chances of
o media expposure. Imag
ges
shou
uld be in high
h resolution,, suitable forr printing, do
ownloading and
a in variou
us categories.. It is
apprreciated thatt the compan
ny provides vvivid photos of
o key emplo
oyees with diffferent backg
grounds
to su
uit different journalistic
j
styles
s
This im
mage bank must
m
be well structured,
s
co
containing va
arious
cateegories to sim
mplify the sea
arch. In ordeer to receive full
f score, the
e media servvice/bank sho
ould also
offer videos and/or audio file
es where app
propriate.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website.
 0.25 A poo
orly maintain
ned or otherw
wise badly orrganised and inaccessiblee media serviice/bank
is presenteed.
 0.5 A mediia service/ba
ank containin
ng appropriate images, au
udio and videeos in variou
us
categories and formatss such as phooto-service, TV
T service an
nd Audio servvice.
2.1.51

E8 - CORPORATE
E MAGAZINE
E/NEWSLET
TTER

Pub
blishing corpo
orate magaziines and new
wsletters is an
n efficient wa
ay for the com
mpany to
conttinuously up
pdate the stak
keholders ab out the comp
pany’s activitties and operrations. Anallysts,
follo
owing your company,
c
usu
ually read thee corporate magazines
m
an
nd newsletterrs as it is con
nsidered
to co
ontain semi-internal info
ormation nott available anywhere
a
else. In order too receive fulll score it
is reequired that at least a cou
uple of back- issues are av
vailable on th
he website.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot available oon the websitte.
 0.25 Severral issues of the magazinee/newsletter are available
e in PDF or H
HTML forma
ats.
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2.1.52

E9 - VA
AD HAR SK
KRIVITS I ME
EDIA OM FÖ
ÖRETAGET/MYNDIGHET
TEN

By p
presenting th
he publicity the companyy has received
d in the mediia, the compaany illustrate
es that
theyy are a moderrn and transparent organ
nization. Possitive and neg
gative articlees allow stake
eholders
to viiew how the company is discussed
d
in media. It alsso indicates a great amou
unt of selfconffidence, sincce the compan
ny is willing to let the weebsite visitorss make up th
heir own min
nd about
the company. It provides an impartial piccture of the company.
c
oring
Sco
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 1 The websiite provides presentation
p
ns or descripttions of the company’s
c
pu
ublic/media
presentatio
on
2.1.53

E10 - EGET
E
AVSN
NITT FÖR FI NANSKRIS--PRM

Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 1 The presss section offers a separatee section for crisis
c
related
d press releasses
2.1.54

F1 - PRESENTATION OF EXE
ECUTIVES

Web
bsite visitors should be ab
ble to easily ffind an accurrate and com
mprehensive d
description of
o each
mem
mber of the company
c
man
nagement. T
These descrip
ptions should
d include a coomplete CV and
a an
indiividual photo
o of each execcutive. By sh
howing execu
utives past ex
xperiences th
he company gives
g
the
web
bsite visitors an indication
n of the comp
petence and qualification
ns of the man
nagement, in
n turn
thesse give an ind
dication of th
he standard oof company leadership
l
an
nd administrration. By pre
esenting
this information
n the compan
ny also turns the managem
ment into efffective, recoggnisable figu
ureheads
for tthe business with the add
dition of morre personal in
nformation giving
g
a persoonal edge. Iff it is
disccovered that Executive
E
information diisplayed on the
t corporate
e website is in
n any way in
naccurate
or o
out-of-date, th
his will greattly reduce th
he credibility of both the website
w
and ccompany in the
t eyes
of sttakeholders.
Sco
oring
 0 Executivee information
n is not preseented on thee website.
 + 0.25 Onlly the namess and titles off executives are
a published
d.
 + 0.25 Picttures of man
nagement aree available.
 + 0.25 Com
mplete CVs are
a available..
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2.1.55

F2 - PRESENTATION OF BOA
ARD MEMBERS

Visitors should be
b able to fin
nd informatioon about the company’s board
b
membeers. However, the
requ
uired information differs between thi s and the preevious criteriion. Even thoough a photo
o is still
prefferable, the in
nformation concerning
c
b
board membeers should re
efer directly tto their otherr board
assiggnments and
d commitments. It is veryy important for
f stakehold
ders to know
w and understtand
whaat other assig
gnments the board
b
memb
bers have, so they can be assured thatt no board members
m
sufffer a conflict of interest ass any exterioor commitmeents can conc
ceivably affecct and influen
nce the
boarrd’s objectiviity. Stakeholders are alsoo anxious to know,
k
simply
y put, stakeh
holders wish to
t know
whaat skills or ex
xperience ind
dividual mem
mbers bring to the board. Presenting ppersonal info
ormation
abou
ut board mem
mbers is ano
other effectivve way to perssonalise the company.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 + 0.25 Thee names, title
es and indivi dual images of board me
embers are pu
ublished.
 + 0.25 Info
ormation abo
out board meembers’ otheer assignmen
nts is presentted.
 + 0.25 Info
ormation on the board m
member’s nom
mination jusstifications, h
highlighting the
t
individual skills and ex
xperience theey bring to th
he board is av
vailable.

2.1.56

F3 - BOARD AND COMMITTE
EES WORK

Web
bsite visitors should be ab
ble to easily ffind informa
ation about th
he company’’s boards and
d
com
mmittee strucctures, and th
heir work. A full score is given
g
when detailed
d
inforrmation on both
b
boarrd work and committee work
w
is availaable. This infformation sh
hould be cleaarly stated wiithin a
sepaarate corpora
ate governan
nce section. I n addition, the
t informatiion should bee detailed wh
hile
rem
maining understandable. The
T use of jarrgon should be kept to an
n absolute m
minimum and
d when
used
d be fully exp
plained. Mosst companiess in this year’’s survey tend
ded to publissh this inform
mation in
sepaarate PDF-filles, however it is more acccessible and
d user-friendlly if it is publlished directtly on the
web
bsite.
Sco
oring
 0 This inforrmation is no
ot presented
d on the webssite.
 0.25 Inform
mation is pre
esented on on
nly one of th
hese two aspe
ects, or is in ssome way
insufficien
nt.
 0.5 The weebsite has use
eful informattion about th
he board worrk and the coommittees’ sttructures
clearly disp
played and easily
e
availab
ble.
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2.1.57

F4 - REMUNERAT
TION

With
h the recent credit crunch
h highlightin
ng the need for
f accountab
bility and scrrutiny of corp
porate
bonuses, stakeho
olders are de
emanding evver more deta
ailed informa
ation on how
w and cruciallly why
execcutives are reewarded. Refflecting this d
demand, dettails of the co
ompany’s pollicy toward executive
e
rem
muneration sh
hould form a prominent p
part of the website’s
w
corp
porate govern
nance section
n.
Info
ormation surrrounding rem
muneration p
programs, po
olicies and co
ompensation
n is commonly
requ
uested by sta
akeholders in
n this criterioon, and shoulld relate to both
b
executivves and board
d
mem
mbers. Full score is given
n when a com
mprehensive presentation
p
n of clear poliicies, remune
eration
tied
d to performa
ance, actual figures
f
and in
ncentives forr key employees, board m
members and
d
execcutives is pro
ovided. This information
i
should prefeerably be pre
esented in leggible tables that give
web
bsite visitors a quick and accessible
a
ovverview.
Sco
oring
 0 This inforrmation is no
ot presented
d on the webssite.
 0.25 Only brief
b
qualitattive informattion or summ
mary, lump sum
s
figures rregarding
remunerattion are prese
ented.
 0.5 A clearr description of what policcies the company has on remuneratioon is presentted on
the websitee including specific
s
policcies and tablees of figures.
 0.75 A pressentation of actual figurees and incenttives for key employees,
e
bboard and ex
xecutives
is presenteed on the web
bsite includin
ng clear policies, details of
o remunerat
ation tied to
performan
nce and actua
al figures for the board an
nd top executives.
2.1.58

F5 - COMPANY AUDITORS

All ccompanies need external control and evaluation by
b auditors. In
I this criteriion a full sco
ore is
awaarded if detaiils of the com
mpany’s exterrnal auditorss and their co
ompensation
n are well pre
esented.
Sincce companiess are often au
udited by larrge auditing firms,
f
the na
ames of both the specific auditor
a
and company to which they belong
b
are reequired.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.25 Inform
mation about the compan
ny’s externall auditors is presented,
p
in
ncluding the auditor’s
name and company belonging and with information on com
mpensation.
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2.1.59

G1 - GENEREL
G
FÖ
ÖRETAGSK
KONTAKT, IN
NFO@...

al e-mail address (info@ccompany.com
m or similar) and/or telepphone number is a
Havving a genera
sign
nificant conta
act service th
hat the compaany should provide.
p
A general contacct service faciilitates
for tthe website visitors,
v
since
e it might be difficult to classify
c
their questions an
nd therefore know
who
o to contact. A general con
ntact servicee is an efficien
nt way for th
he company tto integrate with
w the
web
bsite visitors and can also
o work as an aalternative e-mail
e
addresss when indivviduals are out
o of
officce.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 1.5 The web
bsite provide
es at least on
ne e-mail add
dress or telep
phone numbeer to a name--given
investor reelations contact.
2.1.60

G2 - PERSONAL
P
MEDIA/COM
M
MMUNICATIO
ON CONTAC
CT

A peersonal mediia contact is another
a
servvice every corrporate webssite should prrovide. By making
m
this contact acceessible, the co
ompany conffirms that th
hey are an ava
ailable organ
nisation williing to
inteeract with theeir stakehold
ders on a perssonal level. When
W
contact information
n for journallists is
inco
omplete, theyy tend to look
k for informaation elsewhere from can
n potentially n
negative or
dam
maging sources.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.5 The weebsite provide
es at least on
ne e-mail add
dress or telep
phone numbeer to a name
e-given
media contact.
2.1.61

G
MEDIA/COMM
MUNICATION CONTACT
T
G3 - GENERAL

al e-mail address (media@
@company.ccom or simila
ar) or telephoone number is also a
Havving a genera
sign
nificant conta
act service th
hat the compaany should provide.
p
A general contacct service faciilitates
for tthe website visitors,
v
since
e it might be difficult to classify
c
their questions an
nd therefore know
who
o to contact. A general con
ntact servicee is an efficien
nt way for th
he company tto integrate with
w the
web
bsite visitors and can also
o work as an aalternative e-mail
e
addresss when indivviduals are out
o of
officce.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.25 The website
w
provides a generaal media conttact (media@
@company.coom or similarr).
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2.1.62

G4 - LIVE
L
CHAT OR
O BLOG

mpanies are increasingly
i
starting
s
to usse chats and blogs to inte
eract with theeir stakehold
ders on a
Com
morre personal and
a informal level. With tthe right kno
owledge and strategy
s
a coompany can use
u chats
or b
blogs as tools to position itself
i
as a proominent spok
kesperson fo
or its areas off expertise, making
m
the company thee first choice for journalissts who are looking for co
omments on current tren
nds in
yourr sector.
A bllog or chat ca
an also work as a tool for recruitmentt and shaping
g how the com
mpany’s bra
and is
percceived by futu
ure employe
ees. These toools enable yo
oung talents at
a the compaany to speak directly
to otther young talents intere
ested in the ccompany. A corporate
c
trainee blog is a good comp
plement
to trraditional acttivities, by making
m
daily aactivities of young
y
talents within the ccompany vissible and
acceessible to oth
hers.
By o
offering the possibility
p
to communicaate directly on
n the website
e, an image oof corporate
tran
nsparency is created,
c
whicch helps to b
build trust beetween the co
ompany and its stakehold
ders.
Sco
oring
 0 The featu
ure is not ava
ailable on thee website.
 0.25 The website
w
conta
ains one live ccontact serviice on the we
ebsite.
2.1.63

G5 - HEAD
H
OFFIC
CE ADDRESS
S

ntact informa
ation such as the head offfice address – with visitin
ng address an
nd a map – is a
Con
ne book, con
high
hly requested
d criterion. Since many In
nternet userss utilise the web
w as a phon
ntact
info
ormation is co
onsidered vittal and the in
nformation should
s
thereffore be easilyy found witho
out any
unn
necessary dettours. Addressses should p
preferably bee available eitther directlyy on the start page or
via aan apparent contact link.. The street aaddress of the office shou
uld be availabble with addiitional
info
ormation to PO
P boxes. It is
i also preferrable that thee website offe
ers a map or route descriiption
togeether with the address infformation, siince this willl be of great assistance
a
too visitors who
o might
wish
h visit the corporate head
d office. The m
map should be printable, so it can bee taken along
g.
Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 0.5 The vissiting address is presenteed without map
m and route
e description
n.
 1 All parts of
o the addresss, including address, ma
ap and route description, are presente
ed and
easily foun
nd on the starrt page or viaa simple insttructions.
2.1.64

G6 – SÄRSKILD
S
KONTAKT
K
F
FÖR FRÅGO
OR RÖRAND
DE FINANSK
KRISEN

Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 1 The websiite provides at least one ee-mail addreess or telepho
one number tto a name-giiven
person ressponsible for questions reegarding the financial crissis
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2.1.65

H1 - FÖRETAGSH
HÄNDELSER
R

r
infformation in
n a corporate calendar is future
f
reportting dates forr the
The most often requested
currrent fiscal year. Future da
ates help stakkeholders to plan and acc
commodate ttheir agenda
as. It also
indiicates that th
he company constantly
c
up
pdates their calendar.
c
All ttypes of futurre events are
e rewarded.
Sco
oring
 0 No futuree event is pro
ovided.
 0.5 1-2 futu
ure dates are
e presented.
 1 3 future dates
d
are pressented.
 1.5 4 futuree dates are prresented.
2.1.66

H2 - LINKS TO MO
ORE INFOR MATION

Each
h calendar evvent should be
b linked to ffurther inforrmation. The
e events shou
uld be linked to
info
ormation such
h as time, pla
ace and routte description
n etc. This sim
mplifies atteendance for th
he
com
mpany and prrospective atttendees. Anoother way of making a callendar more informative is
simp
ply by includ
ding links to the
t event orgganisers or event
e
page, fo
or example too trade fair websites
w
or siimilar.
Sco
oring
 0 No such information
i
is presented
d on the webssite.
 0.25 Only some
s
of the events
e
are lin
nked.
 0.5 Every calendar
c
even
nt is linked too further infformation on
n a separate ppage.
2.1.67

H3 - CONTACT
C
IN
NFORMATIO
ON FOR EAC
CH CALENDAR EVENT

order to proviide the website visitors w
with addition
nal access to even
e
further information
n
In o
regaarding speciffic calendar events;
e
contaact information for each event
e
should
d be available
e. By
offering this the whole calendar can becoome more comprehensive
e and extensiive.
oring
Sco
 0 No such information
i
is presented
d on the webssite.
 0.25 Only occasional
o
co
ontact inform
mation for so
ome events iss presented.
 0.5 The weebsite contain
ns contact in
nformation fo
or all calenda
ar events.
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2.1.68

H4 - REMINDER
R
SERVICE
S

minding peop
ple of approa
aching corporrate events iss an importa
ant service sin
nce it increasses the
Rem
chan
nces of usefu
ul stakeholde
er participatioon. A remind
der service fo
or upcoming calendar eve
ents is
also
o a feature that indicates that
t
the com
mpany welcom
mes participa
ation. To receeive a full sco
ore in
this criterion it is
i required th
hat companiees present an
n e-mail subsscription servvice, use a wireless
w
med
dia subscription service, i.e.
i through a telephone text
t
message
e (SMS) or lin
nk the compa
any’s
caleendar to the website
w
visito
ors’ e-mail in
n Outlook or other softwa
are.
Sco
oring
 0 No such information
i
is presented
d on the webssite.
 0.25 Only occasional
o
re
eminder servvice for somee events is presented.
 0.5 The sitee offers a rem
minder servicce for upcom
ming calendarr events.
2.1.69

H5 - SÄRSKILDA HÄNDELSE
ER/AKTIVITE
ETER KRING
G FINANSKR
RISEN

Sco
oring
 0 The inforrmation is no
ot presented on the websiite.
 1 The calen
ndar includess events in reegards to the financial crisis
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1

Inleedning
g – fråggeställlningarr

Att k
kommunikattion påverkar förtroendee är det lätt attt intuitivt hå
ålla med om.. Men trots en
e
närm
mast explodeerande komm
munikationsfforskning och
h förtroende
eforskning dee senaste 20 åren är
dettta samband inte särskilt väl
v belyst. In
nom finansforrskningen ha
ar på senare år ett ökat an
ntal
stud
dier fördjupa
at insikterna om hur centtralbanker sig
gnalerar och påverkar maarknadernass
förvväntningar va
ad gäller räntteutvecklingeen. Men de bredare
b
veten
nskapliga an
nsatserna för att
förstå hur komm
munikation in
nteragerar m
med förtroend
de på finansm
marknader m
med teori och
h
omffattande emp
piri är ganska
a blygsammaa.
Den
nna kortfattade teori- och
h modelldisku
ussion rör sig
g i dessa vete
enskapligt sn
nålbelysta om
mråden.
Det vore förmäteet att säga attt den skulle fylla en kunsskapslucka, därtill
d
har sak
aknats både tid
t och
resu
urser. Dock kan
k diskussio
onen kanske förmedla nå
ågra idéer till fortsatta stu
udier, t ex på
å basis av
den modellskiss som kopplar ihop och låånar sina grunddrag från klassisk kom
mmunikation
nsteori
och teorier om förtroende.
fö
Den
D borde ge bättre förutssättningar attt finna ny ku
unskap än en
n mera
trad
ditionell undeersökning av
v kriskommu
unikation, som
m i sig inte är
ä väsensskild
d annan
kom
mmunikation
n, eller en trad
ditionell förttroendeundeersökning, som vanligtviss saknar
prob
blematiserin
ng och differe
entiering av fförtroendebeegreppet på de
d finansiellaa marknadern
na.
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2

Disskussio
on om ttermin
nologi, teori, modell
och
h metod

Den
n vanligaste förklaringen
f
till den senaaste internationella finanssiella krisen 2007-2009 är
ä kort
och gott att inveesterare och sparare
s
förloorade förtroende för viktig
ga delar av d
det finansiella
a
systtemet. Att åteerupprätta fö
örtroendet i eekonomin blev sedan ett gemensamt mantra hos politiker,
p
centtralbankscheefer, ekonom
mer och företaagsledare run
nt om i värld
den.
Förttroende tillsa
ammans med
d kommunikkation är huv
vudbegreppen
n i denna un
ndersökning som
s
stud
derar samban
nden mellan kommunikaation och förttroende för de
d systemvikt
ktiga aktörern
na under
periioden 2007-2
2009. Därförr vill vi kort p
presentera en
n bakgrund till
t de teori- ooch modellskisser
som
m används i undersökning
u
gen.
Men
n först några ord om anvä
ändningen avv grundterm
minologin – fö
örtroende occh kommunik
kation.

2.11

Term
minolog
gi – svårtt med ko
onsisten
nsen

De ffinns olika åssikter inom samhällsforsk
s
kning huruvida förtroend
de och tillit h
har mer ellerr mindre
sam
mma innebörd
d. En paralle
ell till problem
matiken finn
ns i de engelska termernaa trust och co
onfidence
likso
om i många andra
a
språk. Vi är medveetna om att tillit är en terrm som verkaar vinna marrk i
sven
nsk forskning
g. Men vi harr valt att anvvända ordet förtroende,
f
därför
d
att dett allmänt settt är mer
inarrbetat i finan
nsvärldens va
ardagskomm
munikation, på samma sättt som trust i anglosaxisk
k
språåkvärld. Därttill är förtroe
ende väl etab
blerat i de finansiella aktö
örernas språkkbruk och
kom
mmunikation
n som vi kommer att undeersöka. Om termen
t
tillit förekommer
f
r så är det därrför att
just det ordet an
nvänts i ett sp
pecifikt samm
manhang.
Ord
det kommuniikation har en
n brokig anvvändning och
h tycks laddatt med en slaggs högre morralisk
inneebörd än info
ormation. Fö
öretag och orrganisationerr, liksom FSP
POS-medlem
mmarna,
kom
mmunicerar idag
i
- snarare
e än informeerar. Det återrspeglar den klassiska def
efinitionen, so
om länge
variit förhärskan
nde bland pro
ofessionella aaktörer: att kommunicera
k
a är tvåvägs, det handlar om ett
utbyyte, ge sig in i dialog. Att informera dääremot är en
nvägs, någon vill ”sända” information
n.
Vi aansluter oss till dessa vanliga definitiooner av komm
munikation och
o informattion. Men vi kommer
k
att aavvika för attt kunna återsspegla hur akktörer faktisk
kt har använtt termerna i olika situatio
oner.
Dessa vill betydlligt oftare ko
ommunicera än informera
a. Vi tror att sammanhan
nget kommerr att
förk
klara innebörrden av de tv
vå begreppen
n.

2.2
2

Teorrier om förtroen
nde

Det finns ett allm
mänt hygglig
gt samförstån
nd i samhälleet om vardag
gsbetydelsen av ordet förttroende.
Men
n en närmaree granskning
g för att komm
ma fram till slutsatser om
m hur förtroeende bildas,
vidm
maktshålls occh förstörs blottar snart p
problem. Tro
ots förtroend
deforskningen
ns väldiga up
ppsving
de ssenaste 20 årren har den in
nte lyckats b
bemästra beg
greppets svårrfångade inneebörder vare
e sig
teorretiskt eller metodiskt.
m
Fo
orskningslägget är splittra
at och differentiering är en betydligt mer
m
påtaaglig trend än
n syntetiserin
ng av vunnen
n kunskap. Undersöknin
U
gar av förtrooende präglass därför
av o
ofullgången teori och mettod i full utveeckling, vilkeet också återsspeglar sig i d
denna studie
e.
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Forsskningen om
m förtroende dominerade länge av stattsvetare i grä
änslandet tilll sociologin. Den
ameerikanske forrskaren Robe
ert Putnam fö
förde upp beg
greppet på hö
ögsta plats i samhällsdeb
batten vid
milllennieskiftet.. (Not 1)
Han
n introducera
ade en forskn
ning om ett aallmänt socia
alt förtroende
e mellan män
nniskor som bildar
ett ssocialt kapita
al i samhällett. Vetenskaplliga studier har
h bestyrkt att det finns tydliga skilln
nader
melllan länder. De
D nordiska länderna
l
och
h Holland fra
amstår som särskilt
s
förtrooendefulla. Sådana
S
sam
mhällen fungeerar väl, förtrroende kan m
minska kostn
nader och förrenkla kompllexa system för
f att
bevaaka att avtal och att löften
n hålls. Ekon
nomer uttryccker det som att transaktiionskostnade
erna
begrränsas. Putnam förklararr detta med aatt det civila samhället ha
ar haft en gyn
nnsam utvecckling i
vissa länder tillssammans me
ed framväxten
n av många frivilliga
f
asso
ociationer föör att lösa
gem
mensamma up
ppgifter. Den
n svenska staatsvetaren Bo
o Rothstein (not
(
2) beton
nar mer fram
mväxten
av d
den moderna
a välfärdsstatten, ett utveccklat rättssam
mhälle och en
n offentlig föörvaltningsap
pparat
som
m arbetar effeektivt och pållitligt. Båda d
dessa ansatser har betyde
else för analyysen i denna
und
dersökning.
Förttroendeforsk
kningen har i stor utsträck
ckning handla
at om jämförrelser mellan
n olika länder där det
emp
piriska materrialet består av omfattand
de enkäter med
m frågor av
v typen: ”Tyck
cker du att man kan
lita på de flesta människor…
m
” och ”Har d
du förtroendee för X-Y-Z?””. Det svenskka SOM-instiitutets
långga serier av svenskarnas förtroende
f
föör olika instittutioner i Sve
erige är ett eexempel. Men
ni
spårren på en allttmer fördjup
pad förtroend
deforskning har
h många kommit att ifrrågasätta värrdet av
desssa frågor – det är högst osäkert vad frrågan egentliigen handlar om och vad folk menar med
m sina
svarr. Förtroendee framstår hä
är som ett moonolitiskt occh entydigt be
egrepp.
2.2.1

MÅNG
GA DIMENSIONER

I sjäälva verket ärr förtroendefforskningen iidag tämligeen ense om attt förtroendee är ett begre
epp med
mån
nga dimensio
oner. Definitiionerna växllar från forsk
kare till forsk
kare, men bru
ukar innehålla
elem
ment som kan
n sammanfatttas i följand
de definition:: “Trust is the
e willingnesss of a party to
o be
vuln
nerable to thee actions of another
a
partyy based on th
he expectatio
on that the otther will perfform a
partticular action
n important to
t the trustorr, irrespectiv
vely of the ability to moniitor or contro
ol that
otheer party”. (No
ot 3)
Den
nna definition
n är grundläg
ggande för syynen på förtrroendebegreppet i dennaa undersökning.
Defiinitionen gerr dock ingen riktigt bra in
nsikt om hur förtroende bildas,
b
vidmaaktshålls och
h
förstörs. För att förstå sådan
na processer aanvänder vi oss av komm
munikation soom en viktig
delfförklaring, vilket vi återko
ommer till.
Men
n först ska vi diskutera nå
ågra kompon
nenter i förtrroendebegrep
ppet som är rrelevanta förr vår
stud
die.
Försst och främstt handlar förrtroende om en relation mellan
m
två pa
arter där båd
de tanke- och
h
känsslomässiga processer
p
är aktiva.
a
Dessaa två parter är
ä alltid människor. Men det är etable
erad
veteenskap att förrtroenderela
ationer ocksåå kan knytas mellan
m
männ
niskor och koollektiv och mellan
m
kolleektiv. Så t ex
x kan männisskor ha förtrooende för förretag och ma
an kan också tala om förtrroende
melllan företag. Mer
M om detta
a nedan. Den
n som visar förtroende
f
fö
ör någon kan
n kallas för en
n
förtrroendegivaree (eng: Trusttor: Who Tru
usts?) och den som får förrtroende en fförtroendeta
agare
(engg: Trustee: Who
W is Truste
ed?). Den som
m är förtroen
ndetagare ha
ar då att förvaalta sin trovä
ärdighet
(engg: Trustworth
hiness) för attt vara trovärrdig. Förtroeendeprocesse
en mellan tvåå parter är in
nteraktiv
och dynamisk. Man
M kan tala
a om dess utvveckling som
m positiva elle
er negativa sppiraler.
En fförtroendereelation har offta karaktären
n av samarbete där någon form av utb
tbyte sker, t ex
e en
ekon
nomisk transsaktion. I den
n relationen kan förtroen
nde fungera som
s
ett komppletterande stöd
s
till
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lagaar och regler eftersom mö
öjligheterna aatt perfekt öv
vervaka och kontrollera
k
rresultatet av utbytet,
tran
nsaktionen, är
ä osäkra, tarr lång tid elleer inte existerrar.
Den
n som väljer att
a ge sig in i ett utbyte, t ex en ekono
omisk transak
ktion, och mååste lita på någon
n
annan gör sig medvetet
m
sårbar, (eng: vuln
nerable) i occh med att de
enne accepterrar osäkerhe
et och
därm
med tar risk. Samarbetet, transaktion
nen bygger på
å en förvänta
an om ett ressultat, ett eko
onomiskt
utfaall, som är osäkert. Förtro
oende får abssorbera riskeen. Förtroend
degivaren mååste göra vad
d som
har kommit att kallas
k
för ”a leap
l
of faith””, våga tro på
å den andres förmåga och
h vilja att lev
va upp till
förvväntningarna
a.
För den som är förtroendeta
f
agare, ”leveraantören” i förrtroenderelattionen, och h
har intention
nen att
levaa upp till sam
marbetets och
h utbytets förrväntningar gäller
g
det sålledes att kom
mmunicera så
å att
trovvärdigheten blir
b tydlig, att beteendet b
blir förutsägb
bart, att förtrroendegivareen vågar göra
a sitt
”leap of faith”. Man
M kan säga
a att det gälleer att hantera
a förväntning
garna genom
m kommunik
kation
som
m bygger trovvärdighet. Vissar det sig attt förtroendettagaren inte lever upp till
ll förväntning
garna,
drab
bbas denne av
a minskat fö
örtroende som
m eventuelltt övergår i miisstroende.
Den
nna något aka
ademisk färg
gade och kortta redogörelsse stämmer sannolikt
s
i grrova drag väll med de
flestta människorrs vardagstan
nkar om förttroende. På samma
s
sätt är
ä det lätt att påstå att förrtroende
är ettt normalt in
nslag i de flessta mänskligaa relationer och
o aktivitete
er.
2.2.2

LEGIT
TIMITET, KO
OMPETENS, TRANSPAR
RENS OCH INTEGRITET
T

Begrreppet trovärdighet har i modern förttroendeforsk
kning kommiit att behand
dlas som en egen
e
kateegori och dett råder oenigh
het om hur ttrovärdigheteen ska definieras och anaalyseras. Men
n det är
rimlligt att anta att
a trovärdigh
hetens inneh
håll måste beeskrivas bero
oende på olikka institution
nella
sam
mmanhang occh rent tillfälliga situation
ner i förtroen
nderelationen
n. När det gääller modern
na
institutioner som
m verkar på kapitalmarkn
k
naden är van
nliga begrepp
p som beskrivver trovärdig
ghetens
kom
mponenter leg
gitimitet, kom
mpetens, traansparens och integritet. Ett viktigt krrav för trovärrdighet
är attt dessa då är
ä synliga och
h konsistentaa över tid. Visssa forskare vill se ännu m
många fler begrepp
b
för ffylliga beskriivningar av trrovärdighet. Vi väljer härr dessa fyra för
f att få en m
mer hanterlig
g
begrreppsappara
at som kan åtterspegla de iinstitutionellla förhålland
dena på den ssvenska
finaansmarknadeen. (Not 4)
 Legitimite
et brukar oftta beskrivas ssom auktorittet baserad på tre källor. E
En organisattion får
sin legitim
mitet från de procedurer
p
ooch principerr i verksamhe
eten som är rregelstyrda eller
e
lagfästa. Den
D kan också
å basera sig p
på tradition och
o praktisk funktion, deet som visat sig
s vara
rationellt och
o ändamållsenligt. En trredje källa kan vara den auktoritet soom en karism
matisk
ledare har..

 Kompeten
n organisatio
ns är den förrmåga som en
on har att tilllfredsställa fö
förtroendegiv
varens
förväntnin
ngar på ett po
ositivt utfall. Kompetens har många komponenter
k
r, för företag och
organisatio
oner kan det handla om kkvalitet i pro
odukt- eller tjjänsteutbud, förmåga att lösa
problem, de
d anställdass utbildning, erfarenheterr och attityde
er, skickligheet i att komm
municera
osv. Komp
petensen kan vara olika b eroende på land,
l
område
e, bransch occh tid, den ka
an
således varra mycket sittuationsbund
den.

 Transpare
ens handlar om att vara öppen, att ha sådana pollicies, proced
durer och pra
aktik som
ger andra insyn
i
och tilllgång till kun
nskap om hu
ur en organisa
ation fungeraar och agerar.
Transparen
ns ger möjlig
gheter till attt bättre förstå
å, granska oc
ch kontrollerra att det som
m sägs
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stämmer med
m det som görs. Komm
munikation ärr en kategori tätt samman
nflätad med
transparen
ns.

 Integritet är ett svårfå
ångat begrepp
p som många vill ge en ettisk innebörd
d. En organisation
har integriitet om dess beteende
b
är ggrundat på värderingar
v
och
o principerr som innebä
är
hederligheet, sanningse
enlighet och een god känsla för vad som
m är rätt och rimligt i sam
mvaron
med andra
a. Dessa värd
deringar och principer ska vara allmän
nt praktiseraade och överv
vakade
med tydlig
ga sanktionerr. Integritet h
handlar om att
a ha och konsistent följaa sina egna höga
h
etiska prin
nciper och attt vara ”fair” i samvaron med
m andra.
En ffemte katego
ori i trovärdig
ghetspaketett skulle kunn
na vara ”ett go
ott namn och
h rykte” ellerr
Forskningen
anseeende (eng: reputation).
r
n har visat att dessa begre
epp har stor bbetydelse förr om hur
olika parter väljeer att samarb
beta och engaagera sig i uttbyte och transaktioner. R
Rykte och an
nseende
bruk
kar ofta besk
krivas som in
nformation om
m en parts trrovärdighet genom
g
andraas uppfattnin
ngar,
som
m man såledees kan välja att tro eller in
nte tro på. Dee flesta forskare vill dock se rykte och
h
anseeende som reelativa terme
er. De etablerras genom en
n jämförelse mellan persooner eller
orgaanisationer och
o kan omfa
atta många oolika dimensiioner.
Det är omöjligt att
a bortse frå
ån effekten avv rykte och anseende
a
i förtroendeskappandet på en
n
finaansmarknad där
d olika akttörer tävlar oom publikenss uppmärksamhet och gu
unst. Vi väljerr här att
se ryykte och anseeende som ett resultat - ffeed back - av
v förtroenderelationer occh kommunik
kation,
som
m inte endast återspeglar jämförelser
j
m
med andra organisatione
o
er utan ocksåå en utvecklin
ng av den
egnaa trovärdigheeten. (Not 5))
2.2.3

SPRID
DNINGEN AV
V FÖRTROE
ENDE

Den
n mesta forsk
kningen och konceptualis
k
seringen av fö
örtroende fokuserar på in
nterpersonelllt
förtrroende, dvs. mellan ensk
kilda individeer. Men allt mer
m intresse ägnas nu åt fförtroende på
p gruppoch organisation
nsnivå, man talar
t
om ett m
multinivåperrspektiv. Gru
upper, företaag, institution
ner, ja
tom
m länder är ka
apabla till och
h fattar beslu
ut som engag
gerar dem i beroenderela
b
ationer och aktiviteter
där osäkerhet övverbryggas med
m förtroend
de. (Not 6)
Forsskarna har ollika uppfattn
ningar om villka och hur många
m
nivåerr som är releevanta för an
nalysen
för een bredare och djupare fö
örståelse av fförtroendets spridning i samhället.
s
M
Men med
utgåångspunkt frrån aktuell fo
orskning väljeer vi en modellskiss som omfattar fyrra nivåer. Vi kommer
k
intee särskilt att använda
a
oss av denna i vå
vår analys, utan visar den för att ge en
n mer komple
ett bild
av fö
örtroendets spelplaner.
s
Skisssen visar intte endast niv
våerna och deen möjliga fö
örtroendeutvecklingen påå varje nivå utan
u
ocksså en möjlig spridning av
v förtroende ffrån nivå till nivå. För attt visa detta skka vi kort red
dogöra
för n
några forskn
ningsuppfattn
ningar om hu
ur förtroendee bildas och fortplantas.
f
Mån
nga teorier utgår ifrån attt förutsättnin
ngar för förtrroende grund
dläggs i barn
nuppfostran och
o
sociialisering, dvvs. skolning och
o träning i mänskliga reelationer och
h aktiviteter u
under livet. Teorier
T
om socialisering
g visar att mä
änniskors förrutsättninga
ar att utveckla
a förtroendee kan påverka
as av
ns socioekon
nomiska och kulturella sttatus, skolutb
bildning, upppväxtort, yrk
kesval,
religgion, familjen
arbeetsplats, sam
mhällets utveccklingsnivå ooch organisattionsformer etc.
Därmed kan ma
an tala om ettt helt spektru
um av olika förtroendeku
f
ulturer som kkan beskrivass i
nga dimensio
oner och där,, som vi tidiggare nämnt, Sverige
S
verka
ar inta en särrställning
mån
tillsammans med andra nord
diska länder.. Ibland bruk
kar man kalla
a detta förtrooende basera
at på
upp
pfostran och socialisering
s
för ett slags grundförtro
oende som nä
ästintill kan bbetecknas so
om ett
perssonlighetsdra
ag hos männ
niskor och naationaliteter. I stora kollektiva sammaanhang kan man
m
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t ex säga att visssa länder präglas av allmäänt socialt fö
örtroende, som bl.a. Putnaam har kalla
at ett
sociialt kapital. Man
M kan ocksså tänka sig ””förtroendek
kulturer” med
d särpräglad
de drag t.ex. i olika
bran
nscher och på olika mark
knader, t.ex. ffinansmarkn
naden, vilket är relevant fför denna stu
udie.
Kan
nske intressan
ntare för vårr undersöknin
ng är de merr funktionelltt inriktade föörtroendebeg
greppen
som
m utgår ifrån några av eko
onomivetenskkapens grundantaganden
n, nämligen aatt människa
an är
nytttoinriktad occh gör ratione
ella val. Då u
utgår man ifrrån att förtroende är ett u
uttryck för rationella
och kalkylerande övervägand
den i specifikka situationeer.
Dettta perspektivv på förtroen
nde hör till dee mest underrsökta tack va
are de myckeet använda
spellteoretiska an
nalyserna ino
om ekonomiisk, statsvetenskaplig, soc
ciologisk och
h psykologisk
k
forskning, t ex den
d välkända spelteoretiskka uppställn
ningen Fånga
arnas dilemm
ma. Förtroend
de har då
en in
nstrumentelll roll för att öka
ö det egnaa nyttovärdett med liten elller ingen soccial och
relationsskapande betydelse. Denna inneebörd av beg
greppet förtro
oende antar vvi är det
dom
minerande i vår
v undersök
kning.
I mo
odellerna förr det rationellla, kalkyleraande förtroen
ndet agerar naturligtvis
n
en
nskilda indiv
vider,
men
n också grupp
per och organisationer, t .ex. på mark
knader som fiinansmarknaaden. Förtroendets
funk
ktion och syffte är att min
nska transakttionskostnad
der och förbättra utfallet fför en ekono
omisk
tran
nsaktion. Därrmed är det också
o
rimligtt att anta att förtroende in
nte bara påvverkar kostna
ader utan
även
n intäkter. (N
Not 7)
Tack
k vare komm
munikation, erfarenheter
e
av utfall och
h gott rykte ka
an förtroend
deutvecklinge
en styras
och påverka parternas reciprroka förväntn
ningar på utffallet av tran
nsaktionen viilket stärker
föru
utsägbarhet och
o kalkylerb
barhet. Dettaa är det bäran
nde temat ba
akom vår und
dersökning. Att
A
förtrroende spela
ar denna vikttiga roll i marrknadsekono
omin och företagsvärlden
n styrks av många
m
und
dersökningar, inte minst inom
i
managgementforskn
ningen. Förtrroende är därr en variabell för att
förk
klara hur storra organisationer leds, lyc
yckas eller miisslyckas på marknaden.
m
Med
d utgångspun
nkt i begrepp
pet kalkylerb
barhet förs nu
umera en intressant disku
ussion inom
förtrroendeforskn
ningen om sa
ambanden m
mellan förtroeende och risk
k. Man kan ssäga att förtroende
exissterar i det mer
m eller mind
dre stora gap
pet mellan attt säkert veta och inte veta
ta. (Not 8) Efftersom
ggar ett sådaant gap när de
d för samma
an sparare occh investerarre och
finaansmarknadeerna överbryg
sätteer pris på deen risk som det
d innebär attt satsa peng
gar i t ex en entreprenörs projekt ellerr
marrknadsnotera
ade värdepap
pper, kan maan säga att rissk och förtro
oende är paraallella fenom
men. Det
går iinte att tänka sig markna
adsfunktioneen utan vare sig risk eller förtroende. Kalkylen förr ett
riskt
ktagande kom
mmer alltid att innehålla eett mått av osäkerhet
o
på grund av att ingen kan sttändigt
vid vvarje tillfällee ha tillgång till
t all relevan
nt informatio
on. Förtroende eller missstroende blirr då det
kogn
nitiva och em
motionella tilllskott som fåår parterna att
a engagera sig i en transsaktion eller avstå.
(Not 9)
Hurr förtroende sprids
s
mellan
n aktörerna kkan illustreras i en enkel modellskisss. Den är egen
ntligen
intee hierarkiskt uppbyggd,
u
men
m det är mööjligt att tolk
ka den såDen
n första nivån
n är den
fund
damentala, den
d interperssonella nivån
n, dvs. det förrtroende som
m uppstår meellan två indiivider.
Den
n interperson
nella relationen kan ses soom förtroend
dets egentliga källa från vvilket allt förrtroende
flöd
dar inom nivå
åerna och me
ellan nivåern
na.
Den
n andra nivån
n illustrerar det
d förtroend
de som utveccklas mellan mer eller miindre stora,
etab
blerade och organiserade
o
grupper av m
människor. Här
H kan förtrroendet utveeckla sig i må
ånga
sam
mmanlänkand
de och ständiigt pågåendee interperson
nella relationer, dvs. genoom kommunikation
ansiikte mot ansiikte, med sna
abba återkop
pplingar från
n utfall av förrtroenderelattionerna. Me
en
bero
oende på gru
uppernas stattus kan förtrooendet också
å utvecklas genom mer foormella kontakter,
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upp
pfattningar occh erfarenheter om parteernas trovärd
dighet vad gä
äller legitimittet, kompetens,
tran
nsparens och
h integritet.

Sam
mma processeer är verksam
mma i fältet iinterorganisa
ationsförtroe
ende. Här haandlar det do
ock
typiiskt om stora
a organisation
ner, företag ooch institutio
oner, som samverkar i foormella
institutionaliserade samman
nhang, ofta p
på basis av ko
ontrakt och mer
m formellaa överenskom
mmelser.
Flerra forskare ha
ar ställt fråga
an om organ
nisationer verrkligen kan hysa
h
förtroen
nde, och i log
gisk
men
ning är naturrligtvis svarett nej. En org anisation är inte en enhe
et som kan täänka och kän
nna. Men
det är uppenbarrt, som också
å många forskkare påpekarr, att t.ex. ettt företag är en
n organism med
m
proccesser och ru
utiner som utttrycker män
nniskors tank
kar, känslor och
o vilja att ttillsammans bete sig
på eett visst sätt. I denna men
ning har orgaanisationer värderingar,
v
tänkesätt
t
och
h känslobase
erade
upp
pfattningar om
m vad som bra
b eller dåliggt. Detta arbeetas in i orga
anisationskullturen via cod
de of
cond
ducts, värderringar, affärssidéer, strateegier, instruk
ktioner och vardagligt lära
rande på
arbeetsplatsen. Hela
H
styr- och
h kontrollstru
ukturen är in
nriktad på attt hantera osääkerhet och risk
r i
omggivning och på
p marknade
er. Därför bild
das parallellstrukturer av
v förtroende som värdera
ar
trovvärdighet för att samarbete och affäreer överhuvud
dtaget ska bli av.
Sluttligen har vi det
d stora sam
mhälleliga fälltet av allmän
nt förtroende
e, som vi ockkså berört ov
van. Här
handlar det om breda
b
allmän
nna uppfattn
ningar om rättt och fel, bra
a och dåligt h
hos majoriteten av
befo
olkningen i t ex ett land. Vissa
V
forskarre använder begreppet
b
so
ocialt kapital som speglarr styrkan
i förrtroenderelattionerna i och mellan en rad olika dim
mensioner, människor,
m
grrupper,
orgaanisationer, institutioner
i
r. Ibland anväänder man uttrycken
u
medborgarandaa och civilitet för att
fångga innebördeen av detta brreda samhällleliga förtroeende. Ett fenomen i dettaa fält som ägn
nas
myccket forsknin
ng är paradox
xen att det alllmänna sam
mhällsförtroen
ndet kan vara
ra högt meda
an vissa
centtrala institutioner kan mö
ötas av lågt fförtroende elller tom missstroende, t.exx. politiker, banker
b
ellerr media.
Grän
nserna för dee olika fälten
n är i verkligh
heten högst flytande
f
och över dem ske
ker en ständig
g
inteeraktion som skapar uppffattningar om
m trovärdighet och förtroende. Men m
modellen ger
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möjlighet att ana
alysera och diskutera
d
förrtroendeutveckling och -sspridning på ett mer struk
kturerat
sätt.
2.2.4

FÖRTROENDE OC
CH KOMMU
UNIKATION

Det är ett grundtema i denna
a undersökniing att komm
munikation spelar en avgöörande roll för
f
trovvärdighet och
h förtroendeu
utveckling. I största enkeelhet är tanke
en att kommu
munikation ka
an
påveerka förtroen
ndegivaren att
a våga gör eett ”leap of fa
aith”, besluta sig för att hyysa förtroend
de för
någo
on eller någo
ot. Om inneh
hållet i den koommunikatio
onen sen verrifieras eller iinte avgör om
m
förtrroendegivareen ska fortsä
ätta ge sitt förrtroende och
h därmed öka
a eller minskka förtroende
etagarens
förtrroendekapita
al. Rykte och
h anseende, kkommunikattionen om an
ndras uppfatttningar, är en
n högst
påtaaglig faktor, inte
i
minst ta
ack vare med
dias betydand
de inflytande
e över männisskor uppfattningar
och spelar en sto
or roll i vår undersökning
u
g. En positiv eller negativ
v spiral kan bbörja verka so
om
fortssättningsvis hålls igång med
m mer kom
mmunikation
n. Se mer ned
dan.
Kom
mmunikation
nslitteraturen
n brukar stru
ukturera en grundmodell
g
för kommun
nikation som
m ett
systtem av en sän
ndare och en
n mottagare m
med kommun
nikationskan
naler däremeellan. Budska
apet som
sänd
daren skicka
ar iväg utsättss på vägen föör en rad olik
ka förvandlin
ngar, eller som
m många forrskare
sägeer, störninga
ar (eng: noise
e). Det kan beero på fysisk
ka och teknisk
ka begränsniingar i
kom
mmunikation
nstekniken elller att de som
m sköter kan
nalerna, t ex journalister, bearbetar
bud
dskapet. Men
n viktiga är occkså kognitivva och emotio
onella faktorrer som påveerkar tolkningen och
ledeer till att sänd
dare och motttagare förståår eller missfförstår inneb
börden i buds
dskapet. Vetsk
kapen
om dessa svårigh
heter och hu
ur de kan bem
mästras är en
n del i kommunikatörernaas kompeten
ns, vilket
har betydelse förr undersökniingens analyys.
I förrtroendeforsk
kningen finn
ns idag en tyd
dlig trend attt kommunika
ationen får een allt större plats
med
d antaganden
n som är centtrala inom ekkonomiforsk
kningen. Att förtroendegi
f
ivare och – ta
agare har
så liikvärdig information som
m möjligt min
nskar t ex dett centrala ma
arknadsprobblemet med
asym
mmetrisk infformation, t ex
e att någon vet mer än motparten
m
i en
e ekonomisk
sk transaktion
n och
därm
med kan ”lurra” eller utny
yttja situation
n till egen förrdel, s.k. ”mo
oral hazard"..
Flerra forskare beetonar i ökad
d utsträcknin
ng betydelsen
n av förtroen
ndetagaren, d
den som ”sän
nder”.
Man
n fokuserar på
p dennes an
nsträngningaar att skapa en kommunik
kation som sttärker budsk
kapen om
den egna trovärd
digheten och
h viljan till en
n positiv rela
ation och dettta i situation
ner där makt,, normer,
lagaar och andra kontrollmek
kanismer i maarknaden är otillräckliga eller kostsam
mma för att säkra att
t.ex.. en transakttion blir av. Signalerande
S
et om trovärd
digheten blir därför centrral. (Not 10)
Men
n förtroendeg
givaren - mo
ottagaren kan
n vara medveeten om att signalerna kaan manipulerras eller
föräändras både av
a sändaren och av andraa i kanalerna
a. Därför bör förtroendetaagaren - sänd
daren
helaa tiden utveck
kla, förfina och
o förtydligaa och kontrollera att inne
ebörden i bud
dskapen har blivit
förstådda. Vissa forskare me
enar att dettaa kräver en dramaturgisk kvalitet. Dett gäller att fo
orma hela
kom
mmunikation
nsskeendet så
å att det får b
bästa effekt i kombination
n med en diaalog mellan
förtrroendetagaree och – givarre. Centralt i denna komm
munikationsd
dramaturgi äär kunskapen
n om
hanteringen av förtroendegiv
f
varens - motttagarens skiftande förväntningar, sam
mt att
m och kontroll över situatiionen. Syftett är att
förtrroendetagareen - sändaren signalerar kunskap om
försöka skapa en
n gemensam definition avv situationen
n (problemfo
ormuleringen
n) som kan ge samsyn
för fförtroendefu
ull gemensam
mt agerande. Förhoppning
gen är att un
ndvika att någgon utnyttjar
situationen till egen
e
fördel, trots att situaationen är ossäker och info
ormationen iinte är fullstä
ändig.
Dettta är inte min
nst viktigt i kriser.(Not
k
111)
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2.3
3

Krisskommu
unikation
n

Kravven på komm
munikation i krissituation
ner är naturlligtvis annorllunda, men i princip är
grun
ndelementa desamma
d
äv
ven om kriserr kan vara my
ycket olika. I litteraturen
n brukar man
n skilja
på n
naturkriser, teknologiska
t
kriser, sociaala kriser, led
dningskriser och ekonom
miska kriser so
om
drab
bbar antingeen organisatio
oner eller sam
mhälle eller både och.
Närr det gäller sk
keendet 2007
7-2009 på dee internation
nella och sven
nska finansm
marknaderna
a är vår
syn och grundterminologi de
enna: Den am
merikanska subprime
s
- krrisen spriderr sig 2007 till en
inteernationell fin
nansiell oro eller
e
turbulen
ns som ökar till ett allt sttarkare hot oom kris i hela
a det
inteernationella finansiella
f
sy
ystemet undeer 2008. Enskilda institutt och enskild
da finansmarrknader
drab
bbas verkligeen av kris, so
om t.ex. den ssvenska och många andra
a interbankm
marknader effter
Lehman-krascheen, som i sig var en fullgåången kris fö
ör en organisation. Men rregeringar,
riksb
banker och andra
a
ansvarriga myndigh
heter lyckadees i allmänhe
et avvärja hotten så att en verklig
totaal finansiell syystemkris inte utveckladees. Däremot fick krishote
en till följd attt en pågående
konjjunkturnedg
gång dramatiiskt försämraades till en reealekonomisk
k kris från noovember 200
08 och
fram
m till sommaren 2009.
Vi fö
örsöker i allm
mänhet att up
pprätthålla d
denna termin
nologi, men det
d har visat sig svårt då bilden
och språkbrukett hos intervju
upersoner, i m
media och ho
os allmänhetten är ganskaa så entydig: vi har
haftt en kris melllan ungefär hösten
h
2008 till hösten 2009. Den var finansiell i början, men
n gled
överr i en realeko
onomisk kris vintern 200
08/09. Men de
d distinktion
nerna verkarr inte spela någon
n
störrre roll i dagligt tal och tu
unnas ut ju läängre tiden går.
g Detta är oklarheter
o
vii har accepte
erat att
levaa med i våra texter
t
och de
e finns på myycket höga niivåer i det svenska finanssiella
etab
blissemangett.
Även
n om vår åsik
kt således ärr att det sven
nska finansiellla systemet aldrig
a
hamnaade i en rege
elrätt
finaansiell kris så
å använder vii terminologiin att aktörerrna sysslade med kriskom
mmunikation
n. De fick
ställla om sina orrganisationerr, processer ooch bemanning och konc
centrera sinaa ansträngnin
ngar till
att b
bekämpa krisshoten. Det gjorde
g
man m
med kriskom
mmunikation.
Vad
d är då en kriss? En vanlig definition ärr: ”A society crisis is a serrious threat tto the basic
stru
uctures or thee fundamental values and
d norms of a system, whic
ch under tim
me pressure and
a
high
hly uncertain
n circumstances necessitaates making critical
c
decisions”. (Not 112)
Krisser genomgårr ett antal fasser. Den enkklaste beskriv
vningen talarr om före, un
nder och efterr krisen,
ellerr, i en annan
n terminologii: varningsfass, akutfas och
h följdfas. Med
M ledning aav denna inde
elning
skullle skeendet på
p de finansiiella marknaaderna 2008-- 2009 i kortthet kunna beeskrivas så här:
h
Varn
ningsfasen kan
k börja 200
07 då subprim
mekrisen i USA
U sprider sig
s och vållarr ökande
inteernationell fin
nansiell oro.
Aku
utfasen inledss med Lehma
an Brothers b
begäran om konkursförfa
arande den 115 septemberr 2008
och ebbar ut efteer de massiva
a och stödinssatserna till bankerna
b
un
nder våren 20
009.
Följdfasen är än
nnu inte avslu
utad sommarren 2010.
Krisshantering occh kriskomm
munikation ärr olika sidor av samma sa
ak och komm
munikationen
n i sig
kan vara orsak till att kriser utlöses
u
eller förvärras elller löses. Män
nniskors infoormationsbe
ehov ökar
vanlligtvis explossionsartat, krraven på volyym, kvalitet och
o snabbhe
et blir myckett svåra att motsvara
m
då k
krishanterarn
na själva sakn
nar överblickk och kunska
aper om krise
ens omfattniing och utvecckling.
Därmed blir förttroende och trovärdighet
t
t, dvs. de fakttorer som lig
gger mellan aatt veta och in
nte veta,
avgö
örande fakto
orer för krisko
ommunikati onens och krrishanteringe
ens effektivittet. (Not 13)
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2.4
4

Mod
dell – förtroendeeskapan
nde kom
mmunikaation

Mott bakgrund avv det ovan sa
agda om förttroende och kommunikat
k
tion har vi skkissat en mod
dell som
sökeer integrera kommunikat
k
tion och förtrroendeskapa
ande och kan
n ge stöd i vårr analys av
aktö
örernas krisk
kommunikatiion. (Se mod
dell). Sändareen är den parrt i relationen
en som söker
förtrroende för siin egen trovä
ärdighet, dvs . förtroendettagare. Denn
ne formar bud
dskap som fö
örs
vidaare till motta
agare, dvs. de
en part som äär förtroendeegivare. Voly
ymen och kvaaliteten av bu
udskap,
valeen av kanalerr avgör om mottagaren
m
våågar göra ett ”leap of faith
h”, dvs. ge sit
itt förtroende
e.
Mod
dellen visar slutligen
s
förtroenderelatiionens effektt och utfall – motsvarar föörtroendetag
garen
förtrroendegivareens förväntningar? – som
m kommunicceras tillbaka till förtroen
ndetagaren i form
f
av
förtrroende eller misstroende
e. Återkoppliingen kan skee t ex genom aktiva hand
dlingar på en
finaansmarknad och
o genom återkoppland
å
de kommunik
kation. Men också som an
ndra männisskors
tolk
kningar och uppfattningar
u
r om trovärd
digheten, dvss. rykte eller anseende.
a

Förttroende utveecklar sig öve
er tiden. Den
nna utvecklin
ng kan beskriv
vas i olika ste
teg. Det första är en
upp
pbyggnadsfass som börjar med liten elller ingen kun
nskap om tro
ovärdighet vaarför förtroen
ndet kan
sägaas vara neutrralt. Efterhan
nd som en reelation uppstår, kunskap och erfarenh
heter flödar mellan
m
partterna i ett po
ositivt samarb
bete stärks föörtroendet. Så
S småningom
m inträder een förvaltning
gsfas där
ett ggott och tillrä
äckligt stort förtroende
f
exxisterar för att
a relationen
ns syften ska kunna leva vidare.
v
Upp
pstår det en kris
k i relation
nen, t.ex. gen
nom att förvä
äntningar sviiks och komm
munikationen inte
funggerar så falleer förtroendet. Är det tillrräckligt allvarligt uppstårr ett misstroeende, där rela
ationen
sann
nolikt prägla
as av aktivt av
vståndstagan
nde, för att in
nte säga fienttlighet.
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Dessa förhålland
den kan omk
kullkastas i en
n kris. Då ka
an plötsligt normalt dåligt
gt belysta
förh
hållanden och
h aktörer sna
abbt få en oeerhörd betydeelse för den enskilde.
e
Dett var också på sätt
och vis vad som hände höste
en 2008 – få människor känner
k
till de
et finansiellaa systemets processer
p
för aatt stabilitet ska bibehålla
as. Nyhetssyystemet är oftta illa rustat för att hanteera det
expllosionsartadee informationsbehovet i kkriser. Både kvantiteten och kvaliteteen på informationen
sjun
nker, särskiltt när det hand
dlar om finan
nsiell stabilittet, något som
m alla tar förr givet och få
å vet kan
brytta samman. Detta
D
förhållande är ett in
nslag i vår an
nalys av krisk
kommunikattionens effek
kter.
Sam
mvariationen för medias standardisera
s
ade nyhetsvä
ärdering och folks uppfatttningar om vad
v och
vilkaa man kan hyysa förtroend
de för är grun
ndläggande kommersiellla förutsättniingar för medias
mod
derna logik. Den
D går ut på
å att i hög uttsträckning ”stå på den lillle mannens sida”, dvs. att
a nå den
storra publiken med
m vad man
n tror den villl ha och behö
över ha. Med
dias roll och llogik beskriv
vs ofta
som
m den fjärde statmakten
s
som förser m
medborgarna med viktig in
nformation fö
för att sköta sina
s
daglliga liv och utöva
u
demokrratiska rättiggheter. Men denna bild är
ä knappast läängre en bra
a
återrspegling av dagens
d
medialandskap. U
Under de sen
naste åren väldiga mediatteknologiska
a
utveeckling och hårdnande
h
ko
onkurrens haar de kommeersiella motiv
ven fått ökad
d tyngd i
nyhetsvärdering
gen. Detta präglar i hög grrad den jourrnalistiska ve
erksamheten och är ett po
otentiellt
sam
mhällsproblem
m.
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Sluttligen vill vi peka
p
på det systematiska
s
förhållandett att trovärdiighet och fört
rtroende växllar med
kultturellt/sociallt och geogra
afiskt avstånd
d. Detta är vä
äl dokumente
erat genom u
undersökningar som
visaar att förtroen
ndet växlar med
m variablerr som kön, sp
pråk, ålder, hudfärg,
h
sociioekonomisk
k
tillh
hörighet, yrkee osv. Detta förhållande
f
ssammanfalleer med en ved
dertagen anaalys av den
nyhetsvärdering
g som media tillämpar och
ch som i sin tur vilar på marknadsmäs
m
ssig grund: fo
olk ägnar
i förrsta hand tid, kraft och re
esurser åt attt följa aktörerr och skeend
den som står dem nära. Vad
V som
skerr i lokalsamh
hället, i den egna
e
socioekoonomiska gru
uppen och i yrket
y
är viktiigare och nytttigare
att vveta än att kä
änna till aktö
örer och skeeenden långt borta
b
från den egna vardaagen. Hela vå
årt
kom
mmunikation
nssystem är uppbyggt
u
krin
ng denna priincip, vilket gör
g att det vaardagsnära och
yrkeesnära inform
mationsflöde
et ofta är rikliigt, snabbt och
o fungerar bra,
b medan vvärlden ”lång
gt borta”
är frragmentarisk
kt skildrad. ( Se modell).

Förttroende är så
åledes en återspegling avv mänskliga preferenser
p
på
p gott och on
nt. Det är pre
eferenser
som
m ofta tar den
n breda vägen
n därför att d
de ansluter tiill vad som ärr vant och tryyggt, minska
ar besvär
och obehag och väjer
v
för det främmande och svårbeg
gripliga. Förtrroende kanskke inte alltid
d lämnas
på d
de ädlaste eller mest stabila grundern
na. Forskning
gen brukar ib
bland uppmäärksammade detta
som
m ”förtroendeets mörka sid
dor”. Utan deenna insikt är bilden av fö
örtroende occh trovärdigh
het
ofulllständig.
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Kom
mmunikation
n är återigen en väg att övverbrygga förrtroendets ”m
mörka sidor””. Men om
kom
mmunikation
nen inte får tiillgång till dee breda kanallerna, som viissa populäraa medier, är
möjligheterna sm
må. Finansm
marknaderna och dess insstitutioner ärr svårbegripliig materia fö
ör många.
Det kan antingen
n leda till attt mediebevak
akningen blirr svag, oregelbunden och av låg kvalitet eller
spek
ktakulär och sensationsdriven. Det ärr olyckligt efttersom flera av de tyngstaa aktörerna på
p
finaansmarknadeerna har sam
mhällsuppgiftter baserade på
p demokrattiska mandatt och strävar efter att
förse riksdag och
h allmänhet med en kom
mmunikation som kan få en
e demokratiisk utvärderiing. Och
de p
privata bankeerna har likaledes en sam
mhällsuppgiftt som i krislä
ägen kan kom
mma att skyd
ddas med
offentliga resursser. Det finnss således mottiv till en kva
alitetsinriktad bevakningg som komple
etterar
konsumentupplyysning och in
nvesteringsin
nformation. I vår undersö
ökning har vvi även reflek
kterat en
smu
ula över denn
na problemattik.
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