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 1

1 INTRODUKTION 
 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskapen om vilka faktorer som initierar och 
påverkar kundernas prat i långsiktiga relationer. 
 
I detta introduktionskapitel definieras begreppet prat och presenteras hörnstenarna i 
tankegången om vilka faktorer som initierar och vilka faktorer som påverkar prat hos 
kunderna. Bakgrundsavsnittet fungerar som problemformulering för studien och i 
kapitlet presenteras vidare studiens syfte och avgränsningar samt undersöknings-
processen och analysstrategin.  
 
 

1.1 Inledning   
 
Allmänt om prat 
 
Denna studie behandlar sändarinitierad interpersonell kommunikation som i den 
internationella etablerade litteraturen kallas för word of mouth. En teknisk term på 
svenska för detta begrepp är prat. Vad är då prat egentligen i konsumtionssammanhang? 
Denna fråga ställde jag mig i början av det forskningsprojekt som ledde till denna 
avhandling. Enligt Svenska Akademins ordlista definieras begreppet som småprat, 
pratstund, struntprat och skvaller. Pratet kan således vara både positivt (pratstund), 
neutralt (småprat) och negativt betonat (struntprat och skvaller). Jag fann att prat är ett 
begrepp som har undersöks under flera årtionden i discipliner som sociologi, 
marknadsföring och kommunikationsforskning. I litteraturen har man definierat 
begreppet på olika sätt, en ofta citerad definition är av Arndt (1967, 3) och beskriver 
pratet som ”oral, person- to- person communication between a receiver and a 
communicator whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, a 
product or a service”. Övriga centrala definitioner på pratet har getts av bl.a. Westbrook 
(1987); Grönroos (1990); och Söderlund (1998). Huvudkännetecknet för pratet är att det 
är interpersonellt, dvs. sker mellan två eller flera personer, pratare och pratmottagare 
och handlar om pratarens reflektion över en vara eller en tjänst. Pratet är det som sägs 
om en viss vara, tjänst eller ett företag vid en viss tidpunkt. Pratet i detta sammanhang 
anses vara baserat på en enskild konsumtionsupplevelse 
 
Prat i ett relationskontext betyder att prataren som har en relation med ett företag 
berättar om sina erfarenheter från denna relation till andra konsumenter. Pratet 
innehåller ofta känslor såsom iver, förbryllning, oberördhet, rädsla eller överraskning 
(Rosen 2000) och valensen av pratet kan vara positivt, neutralt eller negativt (Anderson 
1998, 6). Positivt prat innehåller ofta skildringar om angenäma, livliga eller ovanliga 
upplevelser, rekommendationer åt andra, och även tydliga förevisningar om saker och 
ting. Negativt prat innehåller beteenden som att prata nedsättande om varor eller 
tjänster, relatera till otrevliga upplevelser, rykten och personlig klagan. Entusiasmen i 
pratet beskriver hur ofta en kund engagerar sig i prat och med hur många personer 
(Anderson 1998; se även Brown och Reingen 1987; File, Cermak och Prince 1994; 
Reingen och Kernan 1986) och detaljrikedomen i pratet beskriver hur mycket som sägs 
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(Bone 1992). Prat innebär personlig eller face to face kommunikation, trots att prat även 
kan förekomma via ett telefonsamtal eller inom en chatgrupp på Internet (Schiffman och 
Kanuk 1997). Pratet kan initieras av både prataren och pratmottagaren, men i denna 
studie läggs fokuset på faktorer som initierar och påverkar pratet hos prataren. 
 
Prataren initierar pratet åt pratmottagaren av olika orsaker. Dessa orsaker kan enligt 
litteraturen vara bl.a. det att det tidigare har varit viktigt ur överlevnadssynpunkt att 
kommunicera med andra om till exempel tillgång på mat vilket i sin tur återspeglar sig i 
nutida människors behov av att prata om olika saker (Barnes 2001). Genom att prata 
skapar vi informationsnätverk med andra (se till exempel Frenzen och Nakamoto 1993). 
Detta för att minska på upplevd risk (Katz och Lazarsfeld 1955) såsom kostnader och 
ovisshet genom att utbyta erfarenheter och råd med andra (Walker 1995) för en ökad 
ekonomisk vinning genom att till exempel fler användare av ett datasystem skapar ett 
större tryck på systemleverantören att uppdatera och hålla systemet i funktion, eller 
genom att konkurrenter försöker sprida negativt prat för att minska på efterfrågan av det 
konkurrerande företagets varor eller tjänster (Barnes 2001). Människor pratar med 
varandra bl.a. för att ventilera frustrerande upplevelser dvs. för att minska på spänningar 
eller för att reducera s.k. kognitiv dissonans efter ett köp (Lindberg-Repo 1999).  Vidare 
bör vi komma ihåg att definitionen på pratet av Arndt (1967) tog ställning till att pratet 
initieras på basis av märkes-, varu- eller tjänsteupplevelser. Om upplevelserna är 
positiva kan positivt prat intiteras och om upplevelserna är negativa kan negativt prat 
initieras (Anderson 1998, 6). I tidigare forskning har man i huvudsak diskuterat faktorer 
som initierar prat ur ett episodperspektiv, dvs. en enskild upplevelse har initierat pratet 
hos prataren (se t.e.x. Arndt 1967; Anderson 1998). 
 
I forskningen har man vidare funnit att pratet om konsumtionsupplevelserna påverkas 
av olika faktorer. Litteraturen som behandlar kunders prat i en pågående relation mellan 
leverantör och kund, visar att kundernas prat och pratets innehåll kan påverkas av 
faktorer som relationens natur, värde, styrka och kundernas engagemang (Grönroos och 
Lindberg-Repo 1999; Harrison-Walker 2001). Relationen kan tänkas växa fram så att 
kunden har gjort upprepade inköp eller ett kontrakt med ett företag (Grönroos 2002, 45). 
På basis av dessa upprepade upplevelser formar kunden sedan en uppfattning om 
relationen (se Holmlund 1996; 1997). I relationen sker en viss inlärning mellan parterna 
så att parterna lär sig hur man fungerar med varandra. Efter hand blir parterna eventuellt 
engagerade i relationen. En högt engagerad kund anser att varan eller tjänsten, 
varumärket, företaget eller branschen är viktig för honom, medan en lågt engagerad 
kund inte anser företaget eller det som företaget erbjuder vara viktigt. Pratet kan 
påverkas så att entusiasmen, detaljrikedomen och innehållet för pratet kan vara  
annorlunda än prat som är initierat direkt på basis av en interaktion på episodnivå. 
 
Faktorer som initierar och påverkar pratet mellan prataren och pratmottagaren illustreras 
i figur 1a.  
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Pratare       Pratmottagare 
       - familjemedlemmar och släktingar 
Initierar      - vänner och bekanta 
- upplevda kvalitets-     - andra 
dimensionen i relationen Påverkar 
    - personliga karaktäristika 

- upplevt engagemang 
- relationens styrka 

 
Figur 1a. Faktorer som initierar och påverkar pratet mellan pratare och pratmottagare. 
 
Forskningen har på senare tid kommit fram till att faktorer inom ramen för relationer 
mellan kund och leverantör kan påverka pratet mellan pratare och pratmottagare. 
Studier som har undersökt detta fenomen är mycket få till antalet och det är av intresse 
att öka kunskapen om fenomenet (se t.e.x. Grönroos och Lindberg-Repo 1999). 
 
Om man studerar pratets effekt kan man säga, att pratet har en kvantitativ effekt och en 
kvalitativ effekt. Den kvantitativa effekten kan man dela in i tre dimensioner, dvs. åt hur 
många prataren pratar till, vem prataren pratar med och hur pratet rör sig i 
informationsnätverken. Den kvalitativa effekten innehåller bland annat en dimension  
om vilken effekt pratet har på pratmottagaren. I detta arbete behandlas bägge effekterna 
i den teoretiska diskussionen. I den empiriska delen behandlas den kvantitativa effekten 
av pratet. 
  
Tidigare forskning inom ämnet 
 
I detta avsnitt diskuteras olika forskningsinriktningar om prat. Syftet med diskussionen 
är dels att belysa den historiska utvecklingen av prat och dels att belysa vilka faktorer 
från tidigare forskning som kan appliceras på resonemanget om faktorer som initierar 
och påverkar prat i kundrelationer. Därtill påvisas eventuella luckor i diskussionen som 
inte har täckts i tidigare forskning.  I tabell 1 presenteras först författare som har 
publicerat studier om prat, vilka faktorer som initierar prat och hur pratet flödar genom 
osynliga informationsnätverk.  Sedan delas redogörelsen in utgående ifrån två faktorer, 
1. Tidpunkten, när pratet sker i kundens köpprocess, dvs.: a) faktorer som initierar prat 
under köpet och b) faktorer som initierar prat efter köpet och 2. Analysenhet, dvs. om 
pratet initieras på basis av en episod eller på basis av en totalupplevelse som har formats 
genom upprepade episoder över tiden, dvs. episod/transaktionsbaserat och 
relationsbaserat prat. I diskussionen sätts fokuset först på faktorer som initierar prat och 
sedan på faktorer som påverkar prat. 
 
De episodbaserade studierna indikerar att kundens prat direkt initieras på basis av den 
upplevda tillfredsställelsen efter ett köp så att vissa studier presenterar ett U-format 
samband mellan tillfredsställelse och prat där otillfredsställda och tillfredsställda 
konsumenter har ett aktivare prat än neutralt tillfredsställda konsumenter. Det 
episodbaserade pratet påverkas av demografiska variabler, som till exempel kön hos 
prataren. De relationsbaserade studierna indikerar på att pratet initieras på basis av 

Prat 
Prat 
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långvariga upplevelser i relationen mellan företag och kund. Hos kunder i relationer 
som upplever engagemang i tjänsteleverantören påverkas pratet enligt litteraturen så att 
kunder som upplever ett högt engagemang i tjänsteleverantören pratar med större 
entusiasm och högre detaljnivå än en kund som upplever ett lågt engagemang i 
tjänsteleverantören. 
 
Tabell 1. En översikt av forskningsfokus inom pratet 
 
Fokusnivå   
Allmänt fokus  Under  köp Efter köp 

 
Episod 
 
Bone 1992 

 
Episod 
 
Engel et al. 1969; Warland, Herrmann 
och Willits 1975; Day 1977; 
Westbrook 1987; Fornell 1992; 
Richins 1983; Bearden och Teel 1983; 
Swan och Oliver 1989; Singh 1990; 
Singh och Pandya 1991; Zeithaml, 
Berry och Parasuraman 1996; 
Kuokkanen 1997; Andersson 1998 

 

Katz och Lazarsfeld 1955; 
Whyte 1969; Sheth 1971;  
Brooks 1957; Arndt 1967;  
Rogers 1983; Wilson och 
Peterson 1989; Belk 1972;  
Bayus 1985; Herr, Kardes  
och Kim 1991; Bone 1995; 
Walker 1995; McGrath och 
Otnes 1995; Yale och Gilly 
1995; Brown och  
Reingen 1987; Bristor 1990;  
Frenzen och Nakamoto 1993 

 
Relation 
 
Lindberg-Repo 1999; 
Lindberg-Repo och 
Grönroos 1999; Harrison-
Walker 2001 
 

 
Relation 
 
Roos 2001; Åkerlund 2004 

 
 
Vi kan utgående från forskningen med allmänt fokus på det episodbaserade pratet 
sammanfatta, att en gren av forskningen har gått ut på att beskriva att människor har 
personliga egenskaper som initierar prat (Katz och Lazarsfeld 1955; Whyte 1969; Sheth 
1971; Brooks 1957; Arndt 1967; Rogers 1983; Wilson och Peterson 1989; Herr, Kardes 
och Kim 1991; Bone 1995; Walker 1995). Människor besitter personliga egenskaper 
som till exempel upplevd expertis bland pratarna som initierar prat. Man utgår ifrån att 
pratet är en mycket viktig del i konsumentens beslutsfattande inför ett köp och att 
personer som kallas för opinionsledare har en centralare roll i informationsspridandet än 
andra. Opinionsledarnas prat påverkar pratmottagarnas åsikter mer än andra personers 
prat eller företagens kommunikation. En del av forskningen i denna gren har även 
fokuserat på att identifiera och skapa sätt att klassifiera opinionsledarna och deras prat. 
Man kan konstatera att opinionsledare ofta är tekniskt kompetenta och klassifieras som 
experter. De har genomtänkt, utvärderad, behovsrelaterad och oavhängig information. 
De är ofta socialt aktiva och har ett brett kontaktnät i samhället, samtidigt som de 
representerar samma sorts värderingar som konsumenterna, men de har ofta en något 
högre utbildning och status utan att för den skull tillhöra en högre socialklass. 
Opinionsledare är ofta tidiga innovatörer och köper därför nya varor i ett tidigt skede i 
produktens livscykel. Deras upplevelser reducerar sedan ovissheten för andra 
konsumenter som köper varan i ett senare skede på basis av rekommendationer av 
opinionsledaren. Tidig forskning har vidare fokuserat på att nya produkter ofta sprider 



 5

sig i en del nätverk och inte i andra. Denna diffusion av innovationer sker i nätverk där 
medlemmarna pratar och därmed påverkar varandra. Innovationer som sprider sig 
snabbare har ofta egenskaper som förenlighet med konsumenternas livsstil, testbarhet 
och prövbarhet, är okomplicerade, synliga och har en relativ fördel gentemot andra 
varor. Dessa egenskaper gör att människor pratar om varan i nätverken och när 
människorna sedan pratar om varan med människor i andra nätverk sprids innovationen 
vidare. Man har vidare diskuterat hur demografiska faktorer som kön påverkar 
kundernas prat. Det förekommer skillnader i hur män och kvinnor ger råd för köpbeslut 
åt andra personer. Män ger oftare råd om tekniska egenskaper hos bilar eller banklån 
medan kvinnor ger råd om frisörstjänster och val av restaurang för något speciellt 
tillfälle (Walker 1995). 
 
En annan gren av forskningen har undersökt hur reklam och situationsstimulus initierar 
prat (Belk 1972; Bayus 1985). För att det skall vara möjligt för opinionsledaren att 
erbjuda information åt andra har han troligen även en roll som opinionssökare. 
Opinionsledaren är vanligen mer engagerade i varu- eller tjänstekategorier och söker  
aktivt information genom bl.a. reklam om kategorin. Som ett resultat av detta pratar de 
ofta om varan eller tjänsten med andra och påverkar andras åsikter på samma gång. Prat 
om en vara eller en tjänst uppstår med större sannolikhet om den konsumeras i grupp 
där användarna på samma gång har möjlighet att prata om till exempel varans 
egenskaper.  
 
En tredje gren av forskningen har gått ut på att beskriva pratet som interaktion mellan 
människor. Vi kan på basis av litteraturen utgå ifrån, att bindningens styrka mellan 
prataren och pratmottagaren påverkar pratet  (McGrath och Otnes 1995; Yale och Gilly 
1995; Brown och Reingen 1987; Frenzen och Nakamoto 1993; Bristor 1990). 
Konsumenten använder oftast personliga informationskällor som hjälp i sitt 
köpbeslutsfattande. Dessa informationskällor kan kategoriseras utgående ifrån närheten 
till pratmottagaren. Bindningen mellan parterna kan karaktäriseras som stark om 
prataren känner pratmottagaren personligen och bindningen mellan parterna kan 
karaktäriseras som svag om prataren är en avlägsen bekant eller en person som inte 
känner pratmottagaren överhuvudtaget. Fördelen av att använda sig av källor med starka 
band till pratmottagaren är att prataren kan samtidigt utvärdera pratmottagaren och 
varu- eller tjänstealternativen och på basis av utvärderingen bistå med information som 
är skräddarsydd för pratmottagarens behov. Pratare med svaga band till pratmottagaren 
har fördelen av att inte vara begränsade till pratmottagarens sociala cirklar och de är 
både fler till antalet och mer varierande. Därför är det en större sannolikhet att 
pratmottagaren finner mer och bättre information (större expertis) om varan eller 
tjänsten av pratare med svaga band. Som ett resultat av dessa skillnader mellan 
rekommendationskällorna kommer beslutsfattaren/mottagaren för pratet att ha olika 
motiv för val av pratare med starka eller svaga band. Pratare med svaga band till 
beslutsfattaren anses befrämja informationsflödet och pratare med starka band anses å 
sin sida befrämja ett flöde av influens. Således om en konsument upplever ett behov av 
en uppmuntran angående en personlig aspekt av ett beslut så söker han troligen en 
pratare med starka band. Pratforskningen har börjat utgående från dessa grenar. 
 
Forskningen som behandlar prat under konsumtionsfasen på episodnivå har varit 
mycket sparsam (Bone 1992). Den sociala omgivningen och kundens uppfattning om 
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konsumtionsfasen anses initiera prat under konsumtionen. Det är möjligt att personer 
med svaga band använder mer tid till att prata om varandras tidigare erfarenheter och 
intressen i ett försök att hitta gemensamma teman att prata om och för att lära sig mer 
om varandra. Personer med starka band kan eftersom de redan känner varandra använda 
mer tid till att prata om upplevelser i nuet såsom: Hur smakar maten som du beställde? 
Man kan utgående från detta resonemang eventuellt antaga, att personer med svaga 
band pratar mer om konsumtionsupplevelser än personer med starka band.  
 
Forskningen som behandlar pratet i ett efterköpskontext på episodnivå utgår ifrån att 
pratet initieras som ett resultat av en händelse eller en köpupplevelse. Köpupplevelsen 
kan vara positiv eller negativ till sin karaktär. En positiv upplevelse anses leda till 
upplevd tillfredsställelse och en negativ upplevelse anses leda till upplevd 
otillfredsställelse efter köpet. Pratet är då ett medel för att uttrycka kundens känsla av 
sorg eller glädje efter en episod. Kunden pratar om sina upplevelser i sociala nätverk 
med andra människor. Det antas att hög kundtillfredsställelse leder till initiering av 
positivt prat (Zeithaml et al. 1996) och låg kundtillfredsställelse antas leda till negativt 
prat (Swan och Oliver 1989; Andersson 1998). En annan inriktning i denna 
forskningsgren indikerar att pratet kan påverkas av kundens upplevda grad av 
engagemang så att mycket missnöjda kunder upplever ett högt engagemang och känner 
då sig mer motiverade att klaga, vilket leder till en större prataktivitet (Singh och 
Pandya 1991).  
 
Forskningen som behandlar kunders prat under köpet i en pågående relation, dvs. på 
relationsnivå har kommit fram till att pratet kan påverkas av olika faktorer. I 
forskningen har man undersökt dels hur kunders upplevda tjänstekvalitet och 
engagemang påverkar deras prat (Harrison-Walker 2001) och dels hur relationens längd 
påverkar kundernas prat om upplevelser till andra (Lindberg-Repo 1999). Resultat av 
studien som är utförd av Harrison-Walker (2001) visar att både kunder som upplever en 
hög tjänstekvalitet och kunder som upplever en låg tjänstekvalitet i relationen är aktiva i 
sitt prat. Det aktiva pratet hos kunderna innebär att de pratar med fler människor, oftare 
och med större detaljinnehåll. Kunder som upplever ett högt engagemang i 
tjänsteleverantören pratar med större entusiasm, dvs. pratar oftare och med fler 
människor samt med större detaljnivå om upplevelserna i relationen. I relationen 
upplever kunderna olika saker som påverkar deras aggregerade känsla av nöjdhet vilket 
sedan leder till prat med andra. Man kan finna samband mellan relationens längd och 
innehåll i pratet så att kunder med en längre relation till tjänsteleverantören pratar mer 
om sina positiva upplevelser än kunder med en kortare relation till tjänsteleverantören. 
Dessa med kortare relation pratar mer om sina negativa upplevelser (Lindberg-Repo 
1999).  
 
Forskningen som behandlar kunders prat efter relationen har fokuserat på vad kunder 
pratar om när relationen fallnar eller avbryts. I studier som har betraktat hela 
avslutandeprocessen av en relation har man kunnat konstatera att kunderna inte har varit 
aktiva i sitt prat (Roos 2001; Åkerlund 2004). 
 
Utågende från presentationen av den tidigare forskningen om prat kan vi konkludera, att 
det råder en uppfattning om vilka faktorer som initierar prat på basis av episoder, men 
att det förefaller oklart om samma faktorer kan antas initiera prat på basis av upprepade 
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upplevelser i en kundrelation. Pratpåverkande faktorer har diskuterats i litteraturen men 
själva forskningen om faktorernas påverkande effekt har varit sparsam. Detta öppnar en 
intressant arena för forskning. Grönroos och Lindberg-Repo (1999) efterlyser mer 
forskning om prat ur ett relationsperspektiv jämfört med prat ur ett 
transaktionsperspektiv.   
 
Denna undersökning strävar till att öka kunskapen om prat hos kunder i relationer. 
Bidraget i denna undersökning är att öka förståelsen för hur de upprepade upplevelserna 
i en relation initierar prat och vilken de påverkande faktorernas effekt är på pratet. 
 
Ett relationsperspektiv däremot indikerar på att pratets natur och innehåll kan variera 
beroende på hur relationen mellan tjänsteleverantör och kund har utvecklats (Grönroos 
och Lindberg-Repo 1999). Dessa faktorers påverkan på pratet diskuteras inte i tidigare 
transaktionsbaserade pratforskning. Aspekter som engagemang och relationslängd antas 
kunna påverka pratet till exempel så, att kunder som har långa kundförhållanden 
rekommenderar tjänsteleverantören åt sina vänner. De tidigare studierna efterlyser fler 
studier om lojala kunders verkliga prat i olika branscher och visar samtidigt att det 
förekommer ett behov av att utvidga den teoretiska diskussionen om lojala kunders prat 
(se till exempel Reichheld 1996). Det diskuteras vidare i litteraturen att kundernas prat 
varierar enligt bransch (Rosen 2000, 41). Denna variation kan enligt Rosen (2000) bero 
på graden av engagemang som kunden upplever, dvs. kunden har starka känslor för 
olika saker och pratar då mer om dessa. Graden av upplevd intimitet i branschen, 
förklaras med att människor kan prata mindre med sina vänner om finansiella tjänster 
och om hälsovård eftersom de kan kännas personliga. Aktualitet däremot är när varor 
eller tjänster är nya såsom on-line köp av varor eller biljettbokning på Internet. Dessa 
lockar till prat och sedan när kunderna blir vana med till exempel biljettbokningen på 
Internet pratar de istället om något nytt ämne. Troligen påverkas prataktiviteten även av 
kanalen för pratet så, att om prataren kan förbli anonym (via till exempel 
diskussionsgrupper på Internet) leder det till aktivare prat. Anonymiteten har en 
befriande och ökande effekt på pratet. Människor blir mer uppriktiga och är mindre på 
sin vakt då de kan prata anonymt (Roszak 1986, 169; Garrison 1994).  
 
I tidigare studier om prat vid kundrelationer har empirin inhämtats från resebranschen, 
hårfrisörsbranschen och inom veterinärstjänster. Dessa branscher kan förefalla olika 
aktuella att prata om, dvs. om det till exempel har hänt något intressant på området 
under senare tid. Vidare kan branschvisa skillnader förekomma när det gäller prat om 
olika branscher , dvs. man kan uppleva det mindre intimt att prata om till exempel 
restaurangtjänster än om sjukvård. Om man utgår från att pratet varierar beroende på 
bransch (Rosen 2000) är det av intresse att studera prat i  branscher med långsiktiga och 
ofta för kunden viktiga kundrelationer. Bankbranschen är ur ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv lämplig som kontext eftersom kundrelationen är 
baserad på kontrakt och innehåller olika typer av interaktion. Interaktionen kan vara till 
exempel besök hos kundrådgivare, användning av betalningstjänst, betalning av 
räkningar via Internet osv. Denna undersökning strävar till att skapa vidare förståelse 
för vilka faktorer som initierar och påverkar kunders prat i en pågående relation.  
 
En definition av pratet i en relationsmiljö är given av Lindberg-Repo och Grönroos 
(1999, 115). De föreslår att pratet i ett relationsperspektiv kunde definieras som följer:  



 8

“Word of mouth-kommunikation är ur ett relationsperspektiv baserat på 
kundernas långvariga erfarenheter och engagemang. Deras muntliga 
kommunikation återspeglar hur de upplevt relationsepisoder eller 
servicekontakter och deras värde, samt den psykologiska trygghet/otrygghet de 
känner i relationen. Kommunikationen varierar beroende på styrkan i 
relationen.”  

 
Denna definition positionerar pratet i ett relationskontext. Nya aspekter i definitionen är 
att pratet initieras på basis av upplevelser över tiden och på det beteendemässiga 
engagemanget, samt att pratet reflekterar relationens egenskaper och det värde som 
kunder upplever i relationen. Dessutom tar definitionen fasta på att pratet påverkas av 
relationens styrka. Definitionen tar således ställning till varför pratet uppstår ur ett 
relationsperspektiv. Denna definition ger tillsammans med tidigare litteraturgenomgång 
uppslag till nya frågeställningar såsom:  
 
a) Pratet i relationsmiljön baseras på långvariga erfarenheter i en relation mellan företag 
och kund. Forskare som har studerat prat i ett episodkontext hävdar att ju närmare man 
är desto mer pratar man (Allen 1977). I den episodbaserade litteraturen har det även 
kommit fram att prataren pratar om andra saker med personer med svaga band än med 
personer med starka band (Bone 1992). Detta tyder på att prataren pratar med en del 
pratmottagare om vissa upplevelser och med andra pratmottagare om andra upplevelser. 
Kan detta resomemang appliceras att gälla även i en relationsmiljö, dvs. på  basis av 
upprepade upplevelser över tiden? 
 
b) Pratet konstateras i definitionen av Lindberg-Repo och Grönroos (1999) basera sig på 
kundens engagemang. Påverkar kundens grad av engagemang i tjänsteleverantören och i 
tjänstekategorin vad han pratar om? En hög grad av upplevt engagemang i 
tjänsteleverantören påverkar kundens prataktivitet på ett generellt plan (Harrison-
Walker 2001). Pratar då en högt engagerad kund om andra upplevelser i relationen 
mellan företag och kund än en lågt engagerad kund och är pratmottagarna de samma vid 
olika grader av pratarens engagemang?  
 
c) Påverkar relationens styrka kundernas prat? 
 
Styrkan på en kundrelation är kopplad dels till kundens upplevda tillfredsställelse i 
relationen, upplevda grad av engagemang i tjänsteleverantören och dels till hur kunden 
koncentrerar sina köp till företaget samt till bindningar som förekommer mellan företag 
och kund (Storbacka et al. 1994; Liljander och Strandvik 1995). Om en relation har 
pågått länge har den en inneboende styrka som gör att relationen fortgår (Liljander och 
Strandvik 1995). 
 
Enligt litteraturen kan styrkan på relationen påverka pratet så att kunder som har en svag 
relation till företaget kan prata om andra typer av upplevelser än sådana kunder vars 
relation till företaget har utvecklats vidare. Forskningsresultat som utfördes i 
resebranschen visar, att kunder med en stark relation till företaget inte pratar om 
prisrelaterade upplevelser utan pratet domineras av upplevt värde och holistiska 
upplevelser av tjänsten (Lindberg-Repo och Grönroos, 1999, s. 116). Är detta resultat 
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möjligt att generalisera så att det gäller alla branscher eller kan resultatet tänkas bero på 
branschspecifika orsaker? 
 
På basis av ovanstående diskussion om de nya frågeställningarna angående pratet 
diskuteras i det följande faktorer som i litteraturen anses initiera och påverka pratet. 
 
Faktorer som initierar prat 
 
Det har diskuterats i litteraturen att kundernas prat initieras av köpupplevelser (se till 
exempel Arndt 1967; Boulding, Kalra, Staelin och Zeithaml 1992; 1993; Zeithaml et al. 
1996; Anderson 1998; Grönroos 2002). Kunder har förväntningar om de kommande 
upplevelserna som baserar sig på t.ex. tidigare upplevelser, leverantörens kommunikation, 
leverantörens image, prat från andra kunder och kundens behov.  
 
En kvalitetsdimension kan förstås som ett karaktäristika som härrör sig till en tjänst som 
kan eller borde skapa kundtillfredsställelse, en kvalitetsdimension karaktäriserar vad 
som är viktigt och vad som skapar otillfredsställelse eller tillfredsställelse åt kunden i en 
tjänst (Ojasalo, 1999, 130). Kundens upplevda kvalitetsdimensioner kallas teknisk kvalitet 
som representerar resultatet av processen “vad” vid tjänsteproduktionen och funktionell 
kvalitet “hur” tjänsten levereras. Leverantörens image föremedlar förväntningar och 
fungerar som ett filter mellan den upplevda tjänsten och de två kvalitetsdimensionerna och 
är en funktion av såväl förväntningar som upplevelser.  
 
Ifall förväntningarna uppfylls tolkas tjänstekvaliteten som tillfredsställande. Om 
förväntningarna inte uppfylls tolkas kvaliteten som otillfredsställande. Om förväntningarna 
överträffas tolkas tjänstekvaliteten som mer än tillfredsställande. Den funktionella 
kvalitetsdimensionen är viktigare än den tekniska kvalitetsdimensionen, när det gäller att 
bestämma den totala upplevda tjänstekvaliteten (Grönroos 1982).  
 
Litteraturen beskriver kvalitetsdimensionernas interna viktskillnad i formationen av 
kundens totala kvalitetsupplevelse på så sätt, att vanligen uppfattas den funktionella 
dimensionen som viktigare än den tekniska dimensionen. Som en viktig tilläggsdimension 
till de två ovanstående dimensionerna kan nämnas en ekonomisk dito (Holmlund och Kock 
1993, 1995, 1996; Holmlund 1996). Den ekonomiska dimensionen är utvecklad i ett 
business to business- kontext men bankbranschen kan ha gemensamma drag med business 
to business- marknaden genom att antalet banker är relativit fåtaligt och kunderna skiver på 
ett kontrakt vid etablering av relationen. Den ekonomiska dimensionen kan enligt 
forskarna beskrivas som de ekonomiska fördelar som kunden får i en relation, vilket 
innehåller termer av lönsamhet och produktivitet. Den ekonomiska dimensionen torde vara 
viktig för kunder i en bankrelation för formandet av en kvalitetsuppfattning och 
därpåföljande prat. Resultat från tidigare studier i bankbranschen på episodnivå visar att 
banktjänsternas prissättning är mycket viktig vid formationen av kundtillfredsställelse (se 
till exempel Abratt och Russell 1999; Keltner 1995). Enligt kommunikationscirkeln 
(Grönroos 2002, 297) initierar kundernas köpupplevelser prat. Det är outforskat vilka 
kvalitetsdimensioner som initierar mer prat än andra och ifall denna variation är branschvis 
bunden (se till exempel Lindberg-Repo och Grönroos 1999; Rosen 2000).  
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Kunders uppfattning om banktjänsternas kvalitet utvecklas när de fortsätter att köpa och 
att använda tjänsten. Kvalitet är en kognitiv utvärdering som jämförs med en tydlig eller 
underförstådd jämförelsestandard. Tillfredsställelsen formas av dels en kognitiv och  
dels en känslomässig utvärdering och dels av personliga upplevelser av tjänsten. Det 
upplevda värdet på tjänsterna formas som en jämförelse mellan kvalitet och gjorda 
uppoffringar (spenderade pengar på t ex bankavgifter, tidsåtgång för att använda 
banktjänsterna, och övriga uppoffringar som kostnader vid till exempel byte av bank) 
(Liljander och Strandvik 1995). I långvariga relationer upplever kunder i huvudsak tre 
typer av fördelar som kunde tolkas som värdeskapare. För det första upplever kunderna 
ökad tillförlitlighet till tjänsteleverantörens förmåga att lösa problem, för det andra 
sociala fördelar som härrör sig till relationen mellan personal och kund och för det 
tredje fördelar av att bli behandlade på ett speciellt sätt som passar dem (Gwinner et al. 
1998, 7).  Nivån på tillfredsställelse som kunden upplever i en bankrelation formas 
genom nivån på det upplevda värdet i relationen. Ju högre nivå på tillfredsställelse en 
kund upplever i relationen, desto högre tenderar de kognitiva och känslomässiga 
responserna bli hos kunden.  
 
På basis av ovanstående resonemang kan man antaga, att både tjänstens och 
kundrelationens egenskaper och utveckling kan initiera prat hos kunderna. Flera studier 
har fokuserat på kopplingen mellan tjänstekvalitet och specifika beteendeintentioner. I 
en serie av studier (se Parasuraman et al. 1988, 1991b, 1994), påvisades ett positivt och 
signifikant samband mellan kunders uppfattning av tjänstekvalitet och deras vilja att 
rekommendera företaget, dvs. initiera positivt prat.   
 
Faktorer som påverkar prat  
  
I definitionen om prat i en relationsmiljö av Lindberg-Repo och Grönroos (1999) 
påverkas pratarens prat av relationsspecifika faktorer som relationens styrka. I det 
följande diskuteras relationen mellan leverantören och kunden något utförligare för att 
skapa en förståelse för kundrelationens påverkande effekt på pratet.  
 
Det sätt som en kund är i interaktion med ett företag påverkar kundkontaktens 
utveckling och styrka. Ju oftare parterna är i kontakt med varandra, gärna innehållande 
face-to-face kontakt med samma person i företaget, desto sannolikare bidrar det till 
uppkomsten av en relation (Barnes 1995). När man finner en part som uppfyller de krav 
som ställs på relationen försöker parterna bibehålla och ibland också utveckla relationen 
och då blir relationen ofta långsiktig till sin natur. En relation som har fortgått under en 
lång tid kan brytas ifall någondera parten inte längre vill eller kan upprätthålla 
relationen till exempel på grund av att någondera partens behov förändras eller ifall 
någondera parten inte uppfyller de åligganden som har ställts för relationens existens. 
Relationens styrka kan anses uppstå genom upplevd tjänstekvalitet och upplevda 
uppoffringar som skapar upplevt värde samt engagemang och bindningar som skapar 
kundtillfredsställelse (Storbacka et al. 1994). 
  
 
Kunder engagerar sig i relationer till tjänsteleverantörer av olika skäl och motiv (jfr 
Rusbult och Buunk 1993; Kumar et al. 1994; Bagozzi 1995; Sheaves och Barnes 1996) 
såsom till exempel: 
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a) för att nå en större effektivitet i beslutsfattandet genom att förenkla köpprocessen. 

Detta till exempel för att minska på antalet valmöjligheter att beakta vid köpbeslutet 
och därför reducera den upplevda risken att göra fel val vid köpet eller för att handla 
med en känd part som vet vilka behov och krav kunden har. 

b) för att bibehålla en kognitiv konsistens och då uppnå ett stadium av psykologiskt 
välbefinnande. 

c) på grund av familje- och sociala normer, tryck från kamratgrupper, påbud från 
myndigheter, religiösa trossatser, inflytande från arbetsgivare och 
marknadsaktiviteter (Sheth et al. 1995, jfr Zeithaml & Bitner 1996).  

d) på basis av förväntat värde i relationen och den säkerhet som uppstår genom att veta 
vad som kan förväntas genom tidigare erfarenheter i nuvarande och i andra 
relationer. Empiriska resultat visar att relationens ekonomiska fördelar är mest 
attraktiva för kunder (Peterson 1995).  

 
Man kan antaga, att faktorer som att handla med en känd part som vet vilka behov och 
krav som kunden har, att bibehålla en kognitiv konsistens och det förväntade värdet och 
säkerheten i relationen är viktiga motiv för att kunden skall upprätthålla relationen till 
en bank. Man kan vidare antaga, att dessa skäl kan påverka relationen mellan 
tjänsteleverantör och kund så, att ju mer påtvingad en relation är, desto lägre är den 
upplevda graden av engagemang hos kunden. 
   
En relation kan karaktäriseras som att det förekommer någon form av bindningar mellan 
leverantörer och kunder. Dessa bindningar kan vara av olika slag, bl.a. ekonomiska, 
juridiska eller sociala. Bindningarna fungerar som utträdesbarriärer och gör det svårare 
för parterna att bryta relationen (Liljander och Strandvik 1995). En form av juridisk 
bindning mellan leverantör och kund uppstår vid ingående av ett avtal. I ett bankkontext 
uppstår en relation mellan företag och kund när kunden har ingått ett avtal för 
användande av tjänster med banken och därefter till exempel lånar pengar från banken. 
På detta sätt skapas en stark utträdesbarriär för kunden. Om kunden är nöjd med det 
kontinuerliga resultatet blir relationen troligen långvarig och trots att kunden kan vara 
missnöjd med banken kan det vara omöjligt att bryta relationen på grund av 
utträdesbarriärerna (Holmlund och Kock 1996, 290).  Beroende på relationens natur kan 
den vara aktiv eller passiv. En aktiv relation innebär att kunden kontinuerligt använder 
sig av bankens tjänster och en passiv relation innebär att kunden inte använder bankens 
tjänster på ett aktivt sätt men har till exempel ett konto eller ett värdepappersförvar på 
banken. Relationens natur kan påverka kundernas prat så, att ju aktivare interaktionen är 
mellan banken och kunden desto fler upplevelser i relationen får kunden att prata om. 
 
Uppfattningen om relationens viktighet varierar stort mellan kunder (Storbacka, et al. 
1994, 28). Kunder kan känna ett starkt engagemang i relationen eller till 
tjänstekategorin för att den är viktig av någon anledning och för dessa kunder är den 
upplevda tillfredsställelsen mycket viktig. Andra kunder kan då tycka att relationen eller 
tjänstekategorin är oviktig och för dessa kunder är tillfredsställelsen inte lika viktig. 
 
Engagemang i tjänsteleverantören kan karaktäriseras som parternas intentioner att agera 
och deras attityd till samverkan med varandra (Liljander och Strandvik 1995). 
Engagemang är ett resultat av kundens upplevda nivå på tillfredsställelse i relationen och 
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påverkas av bindningar mellan kund och tjänsteleverantör. Om en kund är tillfredsställd 
med relationen kommer han att ha en positiv attityd till relationen och ett positivt 
kundbeteende gentemot företaget. Engagemang kan på basis av kundens nivå på 
tillfredsställelse i relationen karaktäriseras som positiv, neutral eller negativ. (Liljander 
och Strandvik 1995). Olika nivåer på engagemang kan ha olika inverkan på relationens 
konsekvenser såsom benägenheten att bryta relationen, villigheten att investera i 
relationen, initieringen av positivt prat osv. (Arndt 1966, 144: Day 1977, 150; Bloch och 
Richins 1983, 77; Richins 1983, 77, 1984, 699; Blodgett et al. 1993, 407; Kumar et al. 
1994). 
 
På basis av en jämförelse mellan de förväntningar som kunderna har bildat sig om 
relationen i sin helhet och om delarna i relationen jämfört med de upplevelser som 
kunden har under relationens livstid sker en utvärdering som mynnar ut i en känsla av 
tillfredsställelse. Denna känsla av tillfredsställelse kan variera hos kunderna på olika 
nivåer från otillfredsställd till tillfredsställd. I litteraturen har det framkommit att 
upplevd tillfredsställelse anses vara en faktor som initierar prat. (Swan och Oliver 1989; 
Zeithaml et al. 1996; Andersson 1998). 
 
Ett relationsperspektiv indikerar på att pratets natur och innehåll kan variera beroende 
på hur relationen mellan tjänsteleverantör och kund har utvecklats (Grönroos och 
Lindberg-Repo 1999). Aspekter i relationen som engagemang och relationslängd antas 
kunna påverka pratet till exempel så, att kunder som upplever ett högt engagemang i 
tjänsteleverantören pratar med större entusiasm, dvs. pratar oftare och med fler 
människor samt med större detaljnivå om upplevelserna i relationen (Harrison-Walker 
2001). Kunder med en längre relation till tjänsteleverantören pratar mer om sina 
positiva upplevelser än kunder med en kortare relation till tjänsteleverantören som 
pratar mer om sina negativa upplevelser (Lindberg-Repo 1999).   
 
Vi kan således, på basis av litteraturgenomgången konstatera att i den traditionella 
episodbaserade pratforskningen har man antagit att pratet initieras på basis av en enskild 
konsumtionsupplevelse. Man har inte beaktat hur upprepade episoder i en relation 
mellan företag och kund inverkar på initierande av prat hos kunder. Enligt den 
traditionella pratforskningen har man vidare antagit, att pratet påverkas av faktorer som 
pratarens demografiska variabler, som till exempel kön. Den relationsbaserade 
pratforskningen indikerar på att pratet initieras på basis av långvariga upplevelser i 
relationen mellan företag och kund. Hos kunder i relationer som upplever engagemang i 
tjänsteleverantören påverkas pratet enligt litteraturen så att kunder som upplever ett högt 
engagemang i tjänsteleverantören pratar med större entusiasm och högre detaljnivå än 
en kund som upplever ett lågt engagemang i tjänsteleverantören. 
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1.2 Syfte och uppläggning av studien 
 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskapen om vilka faktorer som initierar och 
påverkar kundernas prat i långsiktiga relationer. Syftet ger anledning till att formulera 
mer specifika forskningsfrågor som presenteras i det följande. 
 

1) Initierar upplevd tjänstekvalitet prat i långsiktiga bankrelationer?  
 
Det har antagits i litteraturen att kunden som har en relation till ett företag berättar om 
sina erfarenheter från denna relation till andra konsumenter (Grönroos 2000). 
 
Det är dock okänt om kunden pratar lika mycket med andra kunder om alla upplevelser 
i relationen och därför är delfråga a) i studien: Hurudant prat, med hänseende till 
mängd och struktur, initierar en kund på basis av upplevda tekniska, funktionella och 
ekonomiska kvalitetsdimensioner i bankrelationer?  
 
I studier på episodnivå av Toyota och AT&T konstaterades en dramatisk ökning i 
beteendeintentioner som ett resultat av en ökning av upplevd tjänstekvalitet (Zeithaml 
2000). Trots konceptuella referensramar för att förstå hur olika nivåer av tjänstekvalitet 
skapar beteende hos kunder har vi att få belägg för hur detta förhåller sig empiriskt. 
Som det framkom i diskussionen har Grönroos (2002, 297) konstruerat den sk. 
kommunikationscirkeln att åskådliggöra hur upplevelserna initierar prat hos kunder. 
Detta är ett ämne av intresse både för företag som vill förstå hur de bör fördela resurser 
och för forskare som vill förutsäga hur tjänstekvalitet initierar kundbeteende i relationer. 
(jfr Zeithaml 2000)    
 
Varans- och tjänstens karaktäristika kan spela en viktig roll för att bestämma kopplingen 
mellan tillfredsställelse och prat (Anderson 1998, 15). En relation mellan kund och 
tjänsteleverantör har karaktäristika som kan kallas kvalitetsdimensioner (Jfr Grönroos 
2002). Kan man utvidga resonemanget från tjänstens kategorikaraktäristikas roll i 
kopplingen mellan tillfredsställelse och prat till att gälla även att vissa 
kvalitetsdimensioner i en relation har en viktigare roll för att bestämma kopplingen 
mellan tillfredsställelse och prat än andra? 
 
Kunden pratar om upplevelserna i relationen. Utgående från litteraturen kan man 
konstatera, att pratet sker i informationsnätverk mellan personer. Personerna i 
informationsnätverken kan ha starka band till kunden, som familjemedlemmar och 
släktingar samt vänner och bekanta eller svaga band till personen som kunden träffar 
mer sällan i samband med till exempel någon fritidsaktivitet eller dylikt (Granovetter 
1973).  
 
Delfråga b) kopplar samman resonemanget om bindningarna och kundens prat: Är 
kunden mer aktiv i sitt prat om  kvalitetsdimensioner i relationen när han pratar med 
familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta eller när han pratar med andra? 
Resultaten på episodnivå av Bone (1992) indikerar att kunderna eventuellt pratar mer 
om tidigare upplevelser med personer med svaga band än med personer med starka 
band. I litteraturen har man inte diskuterat om kunderna pratar mer om tidigare 
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upplevelser i relationer med familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta eller 
när kunden pratar med andra.  
  
I litteraturen om tjänstekvalitet på episodnivå har det diskuterats olika 
beteendekonsekvenser som upplevd tjänstekvalitet föranleder hos kunder. Dessa 
konsekvenser innehåller dimensioner av prat, såsom att rekommendera företaget åt 
andra, säga positiva saker om företaget och uppmuntra vänner och släktingar att köpa av 
företaget (Zeithaml, Berry och Parasuraman 1996). I den episodbaserade diskussionen 
finns vidare teoretiska belägg både för att otillfredsställda kunder pratar mera än 
tillfredsställda men också för att tillfredsställda kunder pratar mera, liksom att det inte 
förekommer några samband mellan tillfredsställelse och prat (Yi 1991). 
 
Ut ett relationsperspektiv har kvalitetsbegreppet diskuterats på ett konceptuellt plan av 
Liljander och Strandvik (1995). Enligt dessa författare uppstår kvaliteten i en relation på 
ett aggregerat plan som summan av de enskilda episoderna i relationen. Kundens 
beteendekonsekvenser på basis av den upplevda kvaliteten kan bl.a. vara positivt och 
negativt prat. Eftersom den ifrågavarande diskussionen är konceptuell efterlyser 
författarna forskning för att undersöka ifall den upplevda kvaliteten i relationer leder till 
verkligt beteende och därför blir delfråga c): Initierar upplevd tjänstekvalitet prat hos 
kunder i långsiktiva relationer? Som delfråga d) ställs Kan det finnas dimensioner som 
kunderna pratar om, när de är missnöjda, och andra dimensioner som de pratar om när 
de är nöjda? Som delfråga e) ställs Är pratet hos kunder olika beroende på nivån på 
upplevd kvalitet i relationer, dvs. är missnöjda kunder aktivare i sitt prat än indifferenta 
eller nöjda kunder?  
 

2) Påverkar kundspecifika skillnader pratet i relationer?  
 
I litteraturen hade man antagit, att kundspecifika skillnader som grad av engagemang i 
tjänstekategorin och i tjänsteleverantören samt skillnader vad gäller kön påverkar prat 
(Walker 1995; Lindberg-Repo et al. 1999; Harrison-Walker 2001). Jag kommer därför 
att fokusera på tre delområden i denna forskningsfråga: a) Påverkar demografiska 
faktorer som kön och språk kundens prat? och b) Påverkar relationsrelaterade faktorer 
som nivå på engagemang i tjänstekategorin och engagemang i tjänsteleverantören 
kundens prat? samt c) Påverkar relationens längd kundens prat?  
 
I litteraturen har man diskuterat hur män och kvinnor ger råd för köpbeslut åt andra 
personer. I tidigare studier på episodnivå har man kommit fram till att män ger råd om 
tekniska egenskaper hos bilar och personliga lån medan kvinnor ger råd om 
frisörstjänster och val av restaurang för något speciellt tillfälle (Walker 1995). Detta 
tyder på att män och kvinnor pratar om olika typer av tjänster. Kan resonemanget 
utvidgas till att gälla, att de kan eventuellt prata om olika kvalitetsdimensioner i en 
relation?  
 
I litteraturen har man antagit att graden av engagemang hos kunder påverkar deras 
beteende (se till exempel Storbacka et al. 1994; Liljander och Strandvik 1995). Starka 
samband har påvisats mellan grad av engagemang i tjänsteleverantören och kundernas 
prat så att högt engagerade kunder pratar aktivt med andra kunder och lågt engagerade 
kunder pratar passivare med andra kunder om sina upplevelser i relationen (Kumar, 
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Hibbard och Stern 1994). Man har i litteraturen vidare diskuterat att engagemang i  
tjänstekategorin på episodnivå även skulle ha en effekt på kundernas prat med ett liknande 
mönster mellan förhållandet av grad av engagemang i tjänstekategorin och prat så, att högt 
engagerade kunder pratar aktivare med andra kunder än vad lågt engagerade kunder gör 
(Arndt 1966; Day 1977; Bloch och Richins 1983). Om detta är fallet, pratar kunderna i en 
långsiktig relation om kvalitetsdimensionerna lika mycket och om samma upplevelser 
oberoende av grad av engagemang eller kan man tänka sig skillnader i pratet beroende 
på om kunden är högt eller lågt engagerad?   
 
Man har i litteraturen diskuterat relationslängdens påverkan på kundernas prat. Heskett, 
Sasser, och Schlesinger (1997) har konceptualiserat sin forskning i ”the service-profit 
chain". De påstår att ju längre kunder stannar i relationer med företag desto lägre är 
kostnaderna att betjäna dessa, desto större är kundernas köpvolymer och desto mer 
genererar kunderna positivt prat. Även resultat från andra studier indikerar på ett 
liknande samband mellan relationslängden och pratet (se även Danaher och Rust 1996b; 
Lindberg-Repo 1998; Grönroos och Lindberg-Repo 1999). I studierna har branscher 
som dagligvaruhandel, restaurang, resor och dataprogram för finansiella tjänster 
undersökts. Kan man utgående från detta resonemang säga, att resultaten om att 
relationens längd påverkar kundernas prat gäller i alla brancher eller är resultaten 
branschspecifika?  
 
I litteraturen framstår de centrala begreppen som initierar och påverkar pratet hos 
kunder i relationer enligt följande: upplevda kvalitetsdimensioner initierar pratet och 
pratet kan sedan påverkas av faktorer som personliga karaktäristika, upplevt 
engagemang och relationens styrka. Dessa faktorers initierande och påverkande roll 
beskrivs i figur 1b nedan. Kort kan man beskriva modellen enligt följande: I relationen 
upplever kunderna tjänstekvalitetsdimensioner såsom kundbetjäning, användande av 
betalningstjänst, lösande av problem, köp av varor etc. Beroende på omfattningen av 
relationen sker upplevelserna med olika intensitet och frekvens. Dessa upplevelser av 
tjänstekvalitetsdimensioner i relationen skapar olika grad av tillfredsställelse hos 
kunderna. Prataren (kunden) pratar sedan i olika omfattning om upplevelserna i 
relationen åt pratmottagaren. I modellen finns även angivet forskningsfrågorna för 
studien. 
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Pratare       Pratmottagare 
       - familjemedlemmar och släktingar 
Initierar      - vänner och bekanta 
- upplevda kvalitets-     - andra 
dimensioner i relationen    (Forskningsfråga 1 b) 
(Forskningsfrågorna 1 a, c-e) Påverkar 
    -     personliga karaktäristika (Forskningsfråga 2 a) 

- upplevt engagemang (Forskningsfråga 2 b) 
- relationens styrka (Forskningsfråga 2 c) 

 
 
Figur 1b. Faktorer som initierar och påverkar pratet hos kunder i relationer samt 
forskningsfrågorna.  
 
För att uppnå syftet med forskningen kan även specifika hypoteser formuleras som 
sedan skulle testas. Som det framkom vid genomgången av tidigare forskning  finns det 
mycket litteratur om prat på episodnivå och den tidigare kunskapen kunde man ha tagit 
med sig till relationsnivån vilket kunde ha gett resultat om pratet i ett relationskontext. 
Vi bör dock komma ihåg att pratet på episodnivå initieras i litteraturen på basis av 
enskilda upplevelser i jämförelse med att pratet på relationsnivå initieras på basis av 
upplevelser över tiden, vilket ger en annorlunda bas för pratet. Detta faktum kan utgöra 
ett hinder för att använda litteraturen om prat på episodnivå som bas för prat på 
relationsnivå och i så fall är det på sin plats att välja det mer flexibla sätt att skapa 
kunskap som forskningsfrågor och en teoretisk referensram medger. Forskningsfrågor 
väljs på grund av forskarens sätt att skapa kunskap. Den teoretiska referensramen ger en 
större möjlighet till flexibilitet att hitta oväntade samband mellan faktorerna. Bägge sätt 
fungerar och jag tror att resultaten i det sätt som jag använder är samstämmiga med de 
resultat som jag skulle ha fått efter hypotestestning.  
 
Vi har nu definierat de centrala begreppen och angett syftet för studien samt formulerat 
mer specifika forskningsfrågor om faktorer som initierar och påverkar prat hos kunder i 
relationer.  I det följande avsnittet diskuteras kundrelationer i bankbranschen. 
 
 
1.3 Kundrelationer i bankbranschen 
 
I bankbranschen finns det många starka ekonomiska och juridiska bindningar mellan 
bank och kund, eftersom kunder vanligtvis måste ingå ett avtal vid till exempel lån av 
pengar eller vid andra finansiella arrangemang. Avtalet påverkar i detalj de aktiviteter 
som parterna förbinder sig till i relationen. Sociala bindningar mellan företagsledningen 
eller andra personer i organisationen och kunden kan vara starka om det uppstår tillförlit 
och kunskap genom återkommande formella och informella kontakter mellan parterna. 
Tekniska bindningar förekommer i relationen om kunden inte har några möjligheter att 
välja bank till exempel på grund av geografiskt läge. Kunden kan således vara tvungen 
att hållas kvar i relationen trots eventuellt missnöje ifall det inte finns några verkliga 
alternativ till bank eller om banden, speciellt ekonomiska eller juridiska, förekommer 

Prat Prat 
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mellan parterna. I sådana fall kan relationen mellan parterna vara långvarig trots 
kundens missnöje. (Holmlund och Kock 1996, 290) 
 
Såväl på den internationella som på den finländska bankmarknaden har utvecklingen 
skett så att bankerna traditionellt har kunnat diktera villkoren på marknaden tack vare 
reglering av konkurrens via lagstiftningen. Detta ledde till att långvariga relationer 
skapades mellan banker och kunder, inte nödvändigtvis för att kunderna ansåg sig vara 
väl behandlade, utan för att det inte var möjligt att byta bank t.ex. på grund av att 
bankerna krävde långvariga kundförhållanden för att bevilja lån (Falkena et al. 1984).  
 
När regleringen på bankmarknaden i Finland avvecklades i slutet av 1980-talet och 
teknologin utvecklades skapades en ny trend med ett bredare utbud av varor och tjänster 
på bankmarknaden, vilket också ledde till att kunderna fick möjlighet att byta bank. I 
Finland har trenden av kunder som byter bank ökat från ca 150 000 kunder år 2000 till 
ca 200 000 kunder år 2003 (Taloussanomat 10.5.2003; Kauppalehti 2.3.2004) 
Tillgodogörandet av elektroniska tjänster ökade den kundupplevda tjänstekvaliteten 
men fokuserade till en allt större grad på transaktionsmarknadsföring och den ökande 
konkurrensen ledde till en minskning av avgifter för kunderna när bankerna strävade till 
att erövra större marknadsandelar. Eftersom det huvudsakliga konkurrensmedlet inom 
branschen var prissättning sjönk också marginalerna på banklånen (Falkena et al. 1984). 
Lägre marginaler i verksamheten tvingade bankerna att se efter nya sätt att öka deras 
vinster. Banksektorn i Finland har under det senaste decenniet präglats av ökad 
användning av elektroniska banktjänster och en drastisk förminskning av antalet 
bankkontor (Suomen Pankkiyhdistys 2003). Marknadssegmentering med indelning i 
inkomstnivåer, personlig förmögenhet eller andra kvalifikationer skapade en grogund 
för ibruktagande av relationsmarknadsföringstankegångar. En utmaning i dag är att 
”äga” relationen och att använda detta som konkurrensfördel gentemot andra banker 
(Abratt och Russell 1999, 6). Eftersom det idag råder en livlig konkurrens i 
bankbranschen med många företag som erbjuder tjänster till privatkunder är det inte lätt 
att välja bank för kunden. Nyckeln till relationsmarknadsföringstankegångarna i 
bankbranschen är följaktligen att etablera relationer, skapa integritet för kunden och att 
ge ett tilläggsvärde över tiden i kundrelationen (Berry 1995; Clark et al. 1995; Clark och 
Payne 1995; Fornell och Wernerfelt 1987; Fraering och Minor 1994; Juttner och Wehrli 
1994; Reichheld och Sasser 1990; Storbacka et al. 1994) och detta innebär i praktiken 
en fokusering på hög tjänstekvalitet, att möta kundernas behov och att erbjuda 
innovativa varor och tjänster. De flesta företagen i bankbranschen hävdar att 
kundrelationer är viktiga och att de är medvetna om den potentiala styrkan som 
relationerna innebär (Abratt och Russell 1999, 6).  
 
Kunderna har i valet av bank prioriterat faktorer som räntemarginal och avgifter för 
banktjänster samt betalda räntor på depositioner. Det verkar som om en hög upplevd 
tjänstekvalitet för många kunder inte räcker till för att etablera långvariga 
kundrelationer. Prissättningen är således en mycket väsentlig faktor som i många fall är 
viktigare än upplevd tjänste- och relationskvalitet och kunder jämför priserna på 
bankmarknaden och styr sitt kundbeteende på basis av resultaten av jämförelsen. Detta 
leder då till att långvariga relationer mellan kunder och banker inte nödvändigtvis 
uppstår eftersom kunderna kan uppfatta att långvariga relationer inte är viktiga eller att 
relationerna inte skapar något tilläggsvärde för kunden. I Abratt och Russells (1999)  
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studie om bankkunders beteende och attityder om tjänsteleverantören kunde man 
konstatera, att bankerna inte hade lyckats skapa ett tilläggsvärde i relationen då 
kunderna ansåg att prissättningen av bankens tjänster är mycket viktig och de berättade 
inte om banken åt andra.  

 
1.4 Beskrivning av undersökningsprocessen 
 
Avsnittet beskriver undersöknings- och analysstrategin i denna studie. Undersöknings- 
och analysstrategin beskrivs i flödesschemat nedan; 
 
 
Presentation av Litteraturstudie  Modellgenerering       Design av  
data- och forsknings-                     insamlingsmetod 
område          
        
   

Ökad förståelse Utvärdering av     Organisering och 
för fenomenet  resultaten och slutsatser    analys av data 

 
 
Figur 2. Undersöknings- och analysstrategin i denna studie. Figuren är delvis 
modifierad från Zaltman, Pinson och Angelmar (1973). 
 
I det introducerande avsnittet har jag presenterat pratet som forskningsområde och 
definierat forskningsproblemen för att visa varför det är relevant att studera kunders 
prat. Vidare har jag presenterat studiens syfte och den generella strukturen på studien 
för att läsaren skall få en bild av vad rapporten handlar om. Detta steg presenteras i 
arbetets första kapitel. 
  
Det andra steget är att analysera tidigare forskning på området. Det första området som 
behandlas är en diskussion om kunders prat ur både episod och relationsperspektiv. 
Efter detta konstrueras en konceptuell modell som beskriver faktorer som initierar och 
påverkar kundernas prat i långsiktiga relationer. Efter detta beskrivs pratets flöde i 
informationsnätverk som är en viktig del i skapandet av förståelse för hur och varför 
prat sker mellan människor. Hur upplevd kvalitet initierar prat är en central del av detta 
arbete och denna koppling diskuteras ur både ett episodperspektiv och ett 
relationsperspektiv. Sedan diskuteras vilka faktorer som påverkar kundens prat. 
Faktorer som tas upp i diskussionen är demografiska variabler som kön och 
relationsrelaterade faktorer som engagemang och relationens styrka.  
 
Det tredje steget i undersökningen är att formulera de koncept som kommer att 
användas och att konstruera en modell som sammanbinder de formulerade koncepten. 
Det tredje steget nås genom att stöda resonemanget på tidigare teorier från de centrala 
ämnesområdena som har anpassats till ifrågavarande situation och på empiriska bevis 
samt på universellt accepterad kunskap.  
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Det fjärde steget i undersöknings- och analysstrategin i detta arbete är att konstruera en 
meningsfull datainsamlingsmetod, för att kunna besvara de forskningsfrågor som står 
som grund för studien. I detta steg diskuteras de metodologiska aspekterna av 
undersökningsprocessen. Speciellt läggs vikten vid datainsamlingsmetoder, stickprov, 
utveckling av frågeformulär, mätinstrumentets validitet och reliabilitet, svarsprocent, 
operationalisering av variabler och utförande av dataanalyser. Den empiriska studien 
kommer att vara beskrivande till sin natur. Steg fyra presenteras i arbetets femte kapitel.  
 
I det följande steget i processen genomförs analysen av det empiriska materialet. 
Analyssättet är inte enbart deskriptiv eftersom det presenteras sådant som man inte 
kunde förutse innan forskningsprojektet genomfördes. Analysmetoder som har använts 
är bl.a. variansanalys, regressionsanalys, klusteranalys, korstabuleringar, chi-kvadrat 
test och t-test. Det empiriska materialet presenteras så att först kommer en jämförelse 
mellan kvalitetsdimensioner med hänseende till vilka upplevelser som initierar prat hos 
kunder, sedan presenteras åt hur många och åt vem respondenterna pratar om 
upplevelserna i relationen mellan företag och kund. Efter detta kommer en presentation 
om kundspecifika skillnader i pratet med utgångspunkt i olika demografiska 
bakgrundsvariabler och till sist presenteras kundspecifika skillnader utgående från 
relationslängd och engagemang i tjänstekategori och tjänsteleverantör.  Studiens 
empiriska resultat presenteras i arbetets sjätte kapitel. 
 
Det sista steget i undersöknings- och analysstrategin är att utvärdera 
forskningsresultaten och konklusionerna. I detta skede är det möligt att utvärdera den 
teoretiska referensramen. Detta steg fungerar även som en bas för att utvärdera studiens 
kontribution eller en modifierad insikt i forskningsområdet. Resultatet av utvärderingen 
av studiens kontribution innehåller frågeställningar som har uppkommit under studiens 
gång som kan stå som bas för fortsatt forskning. Steg sex presenteras i arbetets sjunde 
kapitel. 
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2 FAKTORER SOM INITIERAR OCH PÅVERKAR PRAT I LÅNGSIKTIGA 
RELATIONER 

 
Teorin arrangerar kategorier av koncept för att definiera och förklara fenomen och 
fungerar som bas för att betrakta omvärlden (Silverman 2000, 78). Målet med 
litteraturgenomgången i detta kapitel är att diskutera hur de centrala begreppen för 
denna avhandling, faktorer som initierar och påverkar prat, har konceptualiserats och 
uppfattats i tidigare forskning och för att utveckla de faktorer som initierar och påverkar 
pratet i en långsiktig relation. 
 
Denna studie baseras på litteratur från pratforskningen både på episodnivå (till exempel 
Arndt 1967;  Westbrook 1987; Frenzen och Nakamoto 1993) och på relationsnivå (till 
exempel Lindberg-Repo och Grönroos 1999). Trots att pratet på dessa nivåer är nära 
relaterade till varandra utgör pratet på episodnivå och på relationsnivå skilda helheter i 
litteraturen. Pratet på episodnivå kan kopplas till konsumentbeteende- och 
tjänstemarknadsföringslitteraturen (Grönroos 1982; 2000; Tax et al. 1993) och pratet på 
relationsnivå är en del av relationsmarknadsföringslitteraturen (Liljander och Strandvik 
1995; Lindberg-Repo 1998; Lindberg-Repo och Grönroos 1999). Pratforskningen på 
episodnivå har behandlat hur pratet sker som interaktion mellan människor (till exempel 
Bristor 1990; McGrath och Otnes 1995; Yale och Gilly 1995). Relationen mellan 
företag och kund har använts för att öka förståelsen för hur relationen påverkar pratet. 
Litteraturen om prat på episod- och relationsnivå har påverkat denna studie mest och 
studiens kontribution ligger främst inom dessa grenar av litteraturen. 
Litteraturströmmarna som har påverkat studien är beskrivna i figur 3. 
 
Som det framkom i inledningen finns det i litteraturen en diskussion om kundernas prat 
och i den delen av arbetet har jag presenterat och utvärderat forskningsansatserna på 
området. Huvudsakligen har diskussionen om pratet kretsat kring pratinitierande 
faktorer. Diskussionen är baserad på studier på episodnivå. De tidigare studierna har 
inte beaktat de påverkande faktorernas roll i helhetsbilden om pratet. Men den 
episodmässiga diskussionen är ändå viktig, eftersom den indikerar att pratet initieras av 
upplevelser till exempel i samband med ett köp. De fåtaliga publicerade studierna på 
relationsnivå visar på effekten av påverkande variabler på pratet. I studierna 
framkommer det att faktorer som påverkar pratet kunde vara exempelvis engagemang 
och relationslängd.  
 
I det följande diskuteras de faktorer som initierar och påverkar pratet mer ingående. 
Ordningsföljden på dessa faktorer är vald så att först definieras pratet och därefter 
diskuteras faktorer som initierar prat följt av faktorer som påverkar pratet.  
 
 
2.1 Definition av pratet 
 
Prat anses vara en viktig källa till informell information för pratmottagaren i dennes 
beslutsfattande före köpet och ett verktyg för att uttrycka pratarens tillfredsställelse eller 
otillfredsställelse efter en konsumtionsupplevelse (Tax et al. 1993; Richins 1987). Detta 
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resonemang positionerar pratet till ett episodkontext och beskriver pratet som ett sätt att 
uttrycka en känsla av tillfredsställelse eller otillfredsställelse efter ett köp. 
 
I det följande presenteras centrala definitioner på prat och sedan följer en kort 
diskussion om definitionerna och en kommentar i vilken omgivning dessa definitioner 
har kommit till. De centrala definitionerna har valts med hänseende till arbetets syfte 
och problemområde som är att öka förståelsen för kunders prat i relationer. De varierar i 
omfång och betoning men de bidrar till framväxten av en förståelse för pratet i en 
relationsmiljö. 
 
Tabell 2. Valda definitioner som fokuserar på olika aspekter av prat i 
konsumentomgivning  
 
Källa  Definition 
Arndt (1967, 3) “oral, person- to- person communication between a receiver and a 

communicator whom the receiver perceives as non-commercial, 
concerning a brand, a product or a service” 

Westbrook (1987, 261) “In a postpurchase context, consumer word of mouth transmissions 
consists of informal communications directed at other consumers about 
ownership, usage, or characteristics ot particular goods and services 
and/or their sellers” 

Grönroos (1990, 158) Word of mouth är ett meddelande om organisationen, dess trovärdighet 
och tillförlitlighet, dess sätt att fungera, dess tjänster osv. som 
kommuniceras från en person till en annan 

Söderlund (1998, 172) Word of mouth is the extent to which a customer informs friends, 
relatives and collegues about an event that has created a certain level of 
satisfaction. 

Lindberg-Repo och 
Grönroos  
(1999, 115) 

“Word of mouth communication from a relational perspective is based 
on consumers´ long-term experiences and behavioural commitment. 
Customers´ word-of-mouth communication reflects the nature and value 
as well as psychological comfort/discomfort with the relationship. It 
varies depending on how strong the relationship is.” 

 
 
Arndt skiljer åt i sin definition prat och kommersiell kommunikation och positionerar 
pratet att innehålla information om ett märke, en produkt eller en tjänst. Arndt 
diskuterar inte aspekten när pratet äger rum, dvs. man kan antaga att det kan ske både 
före och efter upplevelsen. Westbrook särskiljer i sin definition mellan prat och 
reklamation och definierar även målgruppen för pratet som konsumenter samt beskriver 
pratet som informellt till skillnad från kommersiell information som han anser vara 
formellt. Pratet kan utgående från ifrågavarande definition vara om en tillfredsställande 
konsumtionsupplevelse. Grönroos tillför i sin definition en precisering av vad pratet kan 
bestå av, dvs. organisationens trovärdighet och tillförlitlighet. Denna definition är i 
övrigt i linje med de två tidigare definitionerna. Söderlunds definition tar ställning till 
vem man pratar med, dvs. vänner, släktingar och kolleger och behandlar vidare att man 
pratar om en händelse som har skapat en viss nivå på tillfredsställelse hos prataren. 
Dessa definitioner beskriver på ett utförligt sätt pratets karaktäristika mellan två 
personer och dessutom att pratet initieras genom upplevelser som kunderna har haft om 
en vara, tjänst eller organisation. Kundernas prataktivitet varierar beroende på valensen 
av upplevelserna så, att i en del studier har otillfredsställda kunder varit aktivare i sitt 
prat och i andra studier har tillfredsställda kunder varit aktivare i sitt prat (se t.ex. 
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Holmes och Letts (1977); Duffy (1994); Engel et al. (1969), Andersson (1994, 1995), 
Kuokkanen (1997); Söderlund (1998)). Definitionerna är alla episodbaserade, dvs. de 
behandlar prat som sker direkt efter köpet och de beaktar inte tidsaspekten i en 
långvarig relation som kan påverka pratet (Lindberg-Repo och Grönroos, 1999). De 
tidigare definitionerna och resonemanget om prat är användbara som bas för att öka 
helhetsförståelsen för pratet som begrepp. Förståelsen för pratet kan fördjupas utgående 
från faktorer som initierar prat genom att behandla vad som påverkar pratet. Personliga 
karaktäristika som kön (Walker 1995), pratarens roll och styrkan på bindningen i 
interaktionen mellan personer (Granovetter 1973; Solomon 1992) samt ämnets 
aktualitet och intimitet (Rosen 2000) anses påverka pratet mellan personer. Pratet kan 
vidare vara branschspecifikt så att kunder pratar mer om branscher som upplevs som 
mindre intima, såsom resebranschen och pratar mindre om branscher som upplevs som 
mer intima såsom eventuellt bankbranschen. I en studie av Lindberg-Repo (1998) 
ämnade kunderna prata livligt om reseupplevelser med andra. Man har i litteraturen 
vidare resonerat att människor pratar mera om aktuella teman än om inaktuella teman 
(Rosen 2000, 41), vilket kan betyda att etablerade relationer i traditionella branscher, 
där kunden interagerar med tjänsteleverantören, på ett inarbetat sätt inte lockar kunden 
till aktivt prat, vilket eventuellt kan vara fallet med upplevelser i bankbranschen. 
Aktuella teman var till exempel online-bokning av flygbiljetter år 2000 (Rosen 2000, 
41). Relationslängden anses enligt litteraturen påverka kundernas prat så att kunder som 
har en lång relation till företaget pratar positivare om upplevelserna än kunder som har 
en kort relation till företaget (Storbacka et al. 1994; Lindberg-Repo 1998; Lindberg-
Repo och Grönroos 1999) 
 
Vi utgår ifrån pratdefinitionen av Lindberg-Repo och Grönroos (1999) och från tidigare 
forskning om faktorer som initierar och påverkar pratet, från att pratet i ett 
relationskontext initieras av upplevelser i relationen och påverkas av personliga 
karaktäristika, pratarens roll och bindning till pratmottagaren, engagemang i branschen 
och företaget och relationslängden. Denna utvidgning av pratet i ett relationskontext 
presenteras i definitionen nedan:  
 

Prat i ett relationssammanhang betyder att prataren som har en relation till ett 
företag berättar om sina erfarenheter från denna relation till andra konsumenter. 
Kundens prat initieras således på basis av långvariga upplevelser av 
kvalitetsdimensioner i kundrelationen. Pratet påverkas av kundens personliga 
karaktäristika, upplevt engagemang i tjänstekategorin och i tjänsteleverantören 
samt relationslängden. Kundernas prat varierar i aktivitet och omfång beroende 
på valensen av upplevelserna och beroende på om prataren har starka eller svaga 
band till pratmottagaren.  

 
Pratet sker oftast i interaktion med personer i den närmaste sociala referensgruppen 
(Sheth och Parvatiyar 1995). Upp till 80% av rekommendationerna i 
beslutspåverkningen kan komma från vänner, experter och släktingar (Dichter 1966). 
Relationen eller bindningen mellan parterna kan karaktäriseras som stark om prataren 
känner pratmottagaren personligen och som svag om prataren är en avlägsen bekant 
eller en person som inte känner pratmottagaren överhuvudtaget. En fördel av att  
använda sig av källor med starka band till pratmottagaren är att prataren kan bistå med 
information som är skräddarsydd för pratmottagarens behov. Rekomendationskällor 
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med svaga band har fördelen av att inte vara begränsade till pratmottagarens sociala 
cirklar och de är både fler till antalet och mer varierande. Man kan således utgå ifrån att 
pratet påverkas av vem man pratar med. En speciell egenskap hos pratet är att man 
kommer lätt ihåg det (Judd et al. 1993) och meddelandet har en stor inverkan på 
människor eftersom det riktas direkt från en person till en annan och innehåller 
sändarens egna erfarenheter (Herr, Kardes och Kim 1991). 
 
Kundernas prataktivitet kan påverkas beroende på valensen av upplevelserna så, att i en 
del studier har otillfredsställda kunder varit aktivare i sitt prat och i andra studier har 
tillfredsställda kunder varit aktivare i sitt prat (se t.ex. Holmes och Letts (1977); Duffy 
(1994); Engel et al. (1969), Andersson (1994, 1995), Kuokkanen (1997); Söderlund 
(1998)). 
 
Pratet skiljer sig från andra informationskällor på flera sätt till skillnad från icke-
personliga källor av extern information så att pratet är dubbelriktat och interaktivt. 
Därför bildas realiteten av situationen i pratet av två parter. Prataren får underförstått en 
mängd olika attribut om både pratmottagaren och kommunikationssituationen som antas 
påverka pratet. Pratmottagaren upplever likaså en mängd av attribut både om källan till 
pratet och om situationen. (Gilly et al. 1998) 
 
På basis av resonemanget i detta kapitel presenteras i det följande en konceptuell modell 
i figur 3 som beskriver vilka faktorer som initierar prat och vilka som påverkar prat hos 
kunder i relationer. Modellen fungerar samtidigt som en guide för strukturen i denna del 
av studien. I modellen finns kapitlen i teoridelen angivna i vilka faktorerna diskuteras 
mer ingående.  
 
Modellen beskriver i korthet följande: kunden upplever i relationen till en 
tjänsteleverantör olika tjänstekvalitetsdimensioner. Dessa tjänstekvalitetsdimensioner 
kan vara tekniska, funktionella och ekonomiska. Kunderna initierar prat på basis av 
dessa tjänstekvalitetsdimensioner. Pratet påverkas av kundens personliga karaktäristika, 
upplevd engagemang i tjänstekategorin och i tjänsteleverantören samt styrkan i 
relationen. Kunden pratar sedan med familjemedlemmar och släktingar, vänner och 
bekanta samt med andra om upplevelserna i relationen. Teman och aktiviteten varierar 
beroende på vem kunden pratar med. 
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Pratare       Pratmottagare 
       - familjemedlemmar och släktingar 
Initierar      - vänner och bekanta 
- upplevda kvalitets-     - andra  
dimensioner i relationen    (Kap 2.2. Kap 2.1 & Kap 2.2 är  
(Kap 3, baserad på konsument-    baserade på pratforskning) 
och tjänstemarknadsförings-   Påverkar 
litteratur)   -     personliga karaktäristika (Kap 4.1, baserad på 
          pratforskning) 

- upplevt engagemang (Kap 4.2; 4.3) 
- relationens styrka (Kap 4.4. Kap 4.2 & 4.3 & 4.4 är 

baserade på relationsmarknadsföringslitteratur) 
 
 
Figur 3. Faktorer som initierar och påverkar pratet hos kunder i långvariga relationer 
samt kapitelstruktur för teoridelen. 
 
Vi har diskuterat pratet på individnivå och diskuterar i det följande pratets roll i 
interaktionen mellan kunder. 
 
 
2.2  Prat i informationsnätverken  
 
En pratare är inte isolerad utan befinner sig i ett socialt nätverk. I litteraturen anses det 
sociala nätverket påverka hur pratet rör sig i informationsnätverket (Katz och Lazarsfeld 
1955). Det är därför viktigt att studera bindningarna mellan personerna i nätverket. 
Pratet äger rum i osynliga informationsnätverk mellan personer. Personerna i nätverket 
är ofta likasinnade med varandra till exempel så att de har samma intressen, samma 
målsättningar, är lika gamla eller har ungefär likadan bakgrund. Beroende på situationen 
är personerna medlemmar i olika nätverk så att en person är medlem i ett nätverk genom 
sin familj, i ett annat nätverk genom sitt arbete, i ett tredje nätverk genom sina 
fritidsintressen osv. Dessa osynliga informationsnätverk kan vara olika till sin natur så 
att en del nätverk är större än andra, dvs. innehåller fler personer och/eller har ett 
aktivare informationsflöde mellan personerna i nätverket (Barnes 2001). I nätverket kan 
man urskilja personer med olika funktioner eller roller. Vissa personer fungerar som 
aktiva motorer för informationsspridning medan andra är mer passiva i funktionen att 
sprida information (Katz och Lazarsfeld 1955). Dessa roller kan variera så, att ibland är 
personerna aktivare, dvs. sprider informationen vidsträckt omkring sig och ibland 
passivare, dvs. sprider information endast till få personer nära sig (Solomon 1992).  
    
Pratet som flödar i informationsnätverket är mycket viktigt för kunderna, eftersom de 
flesta kunder om de inte själva har upplevt företaget, skapar sina åsikter och 
förväntningar om företaget samt om dess varor och tjänster på basis av vad andra 

Prat 
Prat (Kap 2.1) 
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berättar om saken (Grönroos 2000). Trots att pratet mellan kunder är viktigt klassas 
ändå inte allt prat automatiskt som viktigt eller intressant av lyssnaren, bara för att en 
släkting eller bekant person råkar prata om en sak eller en upplevelse, utan det krävs ett 
intresse för ämnet av lyssnaren.  
 
Kunderna har med dagens moderna kommunikationskanaler funnit nya sätt att dela med 
sig av information. Människor har alltid pratat med varandra, men med hjälp av Internet 
är det mycket enklare att ge eller att fråga om råd i saker som man är intresserad av. En 
annan aspekt med kommuniceringen genom Internet är att man kan på ett mycket enkelt 
sätt sända ut sina åsikter om saker och ting vart som helst i världen, genom e-mail, 
chatt- eller nyhetsgrupper, publikationer som poängsätter varor, via sin egen hemsida 
eller via en hemsida som är ägnad för ett visst ändamål. 
 
Konsumenterna kan generellt inte bearbeta all befintlig information som finns 
tillgängligt för ett köpbeslut. För att underlätta det episodbaserade beslutsfattandet 
använder konsumenterna olika förenklade beslutsstrategier eller tumregler (Bettman, 
Johnson, Payne 1990). Dessa förenklade beslutsstrategier kan variera från oberoende 
dvs., från egna beslutsprocesser där kunden självständigt bearbetar information om både 
olika produktalternativ och deras attribut, till beroende eller utlokaliserad beslutsprocess 
(Rosen och Olshavsky 1987), där beslutsfattaren väljer någon att fungera som 
beslutssurrogat och får då en rekommendation för ett specifikt alternativ. En 
rekommendation kan klassificeras som positivt prat (Anderson 1998, 6). Mellan dessa 
två alternativ finns olika typer av hybrida beslutsprocesser där beslutsfattaren får 
rekommendationer (vanligen från olika källor) i syfte att minska på informationen som 
krävs för att göra ett beslut (Olshavsky och Granbois 1979) och gör sedan beslutet 
delvis på basis av rekommendationerna. 
 
Källor för rekommendationer som används för konsumentbeslut är ofta personliga 
informationskällor (Feldman o. Spencer 1965; Kuel o. Ford 1977; Stewart, Hickson, 
Ratneshwar, Pechmann o. Altemeier 1985; Swartz o. Stephens 1983) och studeras ofta 
under rubriken Word of Mouth kommunikation (Duhan et al. 1997). Källorna för 
rekommendationerna kan kategoriseras på basis av styrkan i bindningarna (Brown o. 
Reingen 1987). Styrkan i bindningarna är en kombination av mängden av använd tid 
tillsammans, den emotionella intensiteten, intimiteten och ömsesidiga tjänster som 
utförs mellan personerna (Granovetter 1973). Styrkan i bindningar i en relation 
definieras som starka, om källan är någon som känner beslutsfattaren personligen (till 
exempel make eller shoppingkamrat), svaga om källan är en bekant eller en som inte 
känner beslutsfattaren personligen (till exempel sällan kontaktade bekanta). En persons 
sociala nätverk innehåller typiskt ett spektrum av bindningar med olika styrka och det 
mest använda sociala nätverket för prat är mellan familjemedlemmar, vänner och 
kolleger (Reingen och Kernan 1986).  
 
I litteraturen har man påvisat att starka band mer sannolikt aktiveras via 
informationsflöde och är mer sannolika att ge information åt den behövande (Brown och 
Reingen 1987; Granovetter 1973; Leonard-Barton 1985; Reingen och Kernan 1986). 
Vidare har det konstaterats att mängden prat var större inom grupper som bestod av 
många relationer med starka band än inom grupper med många relationer med svaga 
band (Bone 1992). Man kan då, på basis av dessa studier antaga, att prataktiviteten är 
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större när man pratar med personer som har starka band till prataren än då man pratar 
med personer som har svaga band till prataren. Förutom att en större prataktivitet kan 
urskiljas inom grupper med många starka band kan även valensen av pratet, dvs. 
positivt, neutralt eller negativt prat vara mer direkt kopplat till den underliggande nivån 
av tillfredsställelse (Wirtz och Chew 2002). Speciellt vid mycket höga och låga nivåer 
av tillfredsställelse borde prat till personer med starka band återspegla nivån av 
tillfredsställelse medan prat till personer med svaga band förväntas bli dämpat och 
återspeglar då inte nivån på pratarens upplevda tillfredsställelse. För negativt prat anses 
detta bero på att klagomål har en negativ betydelse vilket dämpar pratet (Sperduto et al. 
1978). Klagomål kan leda till att andra får ett mindre bra intryck av den som klagar och 
man vill då inte uttrycka den verkliga nivån av missnöjdhet åt personer med svaga band. 
Åt personer med starka band kan man med större sannolikhet uttrycka sina verkliga 
tankar, eftersom det är mindre sannolikt att starka band ändrar sin uppfattning om 
personen som de känner, på grund av en negativ konsumtionsupplevelse. (Wirtz och 
Chew 2002) 
 
Fördelen med rekommendationer från källor med starka bindningar är att de kan på 
samma gång utvärdera pratmottagaren och produktalternativen för att bistå med 
information som är skräddarsydd  för pratmottagarens preferenser. Rekommendationer 
från källor med svaga bindningar har fördelen av att inte vara begränsade till 
beslutsfattarens sociala umgängeskrets och därför är dessa källor både fler till antalet 
och mer varierande till innehållet. Därför finns det en större sannolikhet att finna mer 
och bättre information (bättre expertis) rörande en produkt från rekommendationskällor 
med svaga bindningar. (Duhan et al. 1997) Som ett resultat av dessa skillnader i 
rekommendationskällorna har beslutsfattarna olika motiv för att använda starka och 
svaga bindningar (Duhan et al. 1997). Brown o. Reingen (1987) fann att källor med 
svaga bindningar var befrämjande för flödet av information medan källor med starka 
bindningar ansågs vara mer befrämjande för flödet av influens. Bone (1992) redogör i 
sin studie om restaurangkunder om resultat som är i linje med Brown och Reingens 
tankar. Således om konsumenterna känner ett behov av tilläggsförsäkran rörande någon 
personlig aspekt av beslutet, så söker de troligen informationen från en källa med starka 
bindningar (Duhan et al. 1997).  
 
Resonemanget för att dämpa positivt prat kan kopplas till risken att göra en opassande 
rekommendation om man inte känner den andra partens behov och önskemål och därför 
kan en person vara ovillig att verka för entusiastisk och ge en för stark rekommendation 
av rädslan för att ”trycka på fel tangent” och/eller på grund av risken att pratmottagaren 
inte skall tycka att rekommendationen är bra för honom (Wirtz och Chew 2002). 
Empiriska resultat visar att personer med svaga band används i köpsituationer för deras 
funktionella kontribution. Som kontrast litar man mera på personer med starka band, 
eftersom de har den nödvändiga kunskapen att förstå pratmottagarens individuella 
perspektiv och behov och kan använda denna kunskap för att hjälpa denna (Kiecker och 
Hartman 1993). Eftersom prataren personligen känner pratmottagaren med starka band 
kan prataren känna sig mera säker på pratmottagarens behov och därför är den upplevda 
risken med att ge starkare köprekommendationer lägre. Därför följer pratet till starka 
band mer sannolikt pratarens egen nivå på tillfredsställelsen och dämpas mindre än vid 
prat till svaga band (Wirtz och Chew 2002). 
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Skillnader i styrkan på de sociala bindningarna påverkar informationsflödet mellan 
personer och grupper av personer. Information som sprids kan nå ett större antal 
människor när det passerar via personer med svaga bindningar. Om en person berättar 
ett rykte till alla sina vänner och vännerna gör likadant kommer många att höra ryktet 
två eller tre gånger eftersom de personer som är knutna med starka bindningar tenderar 
att ha samma vänner. Om motivationen att sprida ryktet dämpas en aning vid varje våg 
av återberättande mellan personer med starka sociala bindningar kommer ryktet 
sannolikt att begränsas till några få klickar (Solomonoff och Rapoport 1951). Om den 
dämpande effekten inte specificeras kommer hela populationen att höra ryktet efter ett 
antal återberättanden eftersom få verkliga nätverk innehåller fullständigt slutna klickar. 
Då man har mätt skillnader i transmissionshastigheten (antalet personer som nås per 
tidsenhet) mellan prat till personer med starka eller svaga bindningar, visar resultaten att 
information som rör sig genom svaga bindningar är snabbare än information som rör sig 
genom starka bindningar (Granovetter 1973, 1366).  
 
Information från informationskällan påverkar informationssökarens köpprocess 
utgående från tre olika faktorer, 1) källans egenskaper som expertis och 
opinionsledarskap, 2) likheten mellan informationssökaren och - källan och 3) sökarens 
egenskaper som expertis och preferens för prat (Gilly et al. 1998). Således ju större 
skillnad på expertisen mellan parterna och ju ivrigare mottagaren är att lyssna på pratet 
desto mer påverkar pratet mottagaren. I detta sammanhang ser vi även att information 
från alla personer som man pratar med inte klassificeras som trovärdig. Vidare påverkar 
köpbeslutets svårighetsgrad, dvs. hur överväldigande en beslutsuppgift är för 
beslutsfattaren, kundens informationssökning så att när beslutets svårighetsgrad ökar 
känner människor sig mindre självsäkra att göra ett bra beslut och därför tenderar de att 
söka källor som är likadana som de själva och som de känner stort förtroende för 
(Brown o. Reingen 1987). Detta i sin tur påverkar hur ofta och med vem och om vad 
prataren pratar eftersom pratmottagaren troligen är mer intresserad av ett visst tema. 
 
Man kan dela in konsumenter i olika roller i interaktionen mellan människor utgående 
från deras kommunikationsbeteende. Opinionsledare är en person som anses ha kunskap 
om produkter. Dennes råd tas på allvar av andra och han kan därför påverka andra 
människors attityder eller beteende (Solomon 1992, 373). För att en person skall kunna 
fungera som opinionsledare bör han ha en positiv inställning till pratet (jfr Arndt 1967, 
1968; Bone 1995; Burzynski och Bayer 1977; Buttle 1998; Herr, Kardes och Kim 1991; 
Swan och Oliver 1989). Opinionsledare köper eller köper inte produkter som de 
rekommenderar. Tidiga köpare kallas innovatörer. Innovativa kommunicerare är 
opinionsledare som även är tidiga köpare. Opinionssökare söker aktivt information om 
en produktkategori och är då också sannolikt mer aktiva i att prata med andra om 
produkterna. Detta innebär att de påverkar andras åsikter. Market Mavens kan 
karaktäriseras som aktivt involverade i spridning av marknadsplatsinformation av alla 
typer. Market Mavens är inte nödvändigtvis intresserade av specifika produkter utan de 
kommer närmare en funktion av generella opinionsledare, eftersom de har god kunskap 
om hur och var man kan köpa produkter (Solomon 1992, 373).  
 
Vi kan således på basis av resonemanget i detta kapitel konstatera, att pratets rörlighet 
påverkas av faktorer som till exempel egenskaper hos prataren och pratmottagaren samt 
av bindningar och likheter mellan parterna.  
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För att få en djupare förståelse för de centrala begreppen i studien  kommer jag i det 
följande avsnittet att närmare diskutera faktorer som initierar prat i relationer. 
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3 FAKTORER SOM INITIERAR PRAT I LÅNGSIKTIGA RELATIONER  
 
I detta kapitel diskuteras hur tjänsters kvalitet uppstår, både vid enstaka servicetillfällen 
och i pågående relationer och hur det initierar prat hos kunder. 
 
 
3.1 Tjänstekvalitetsmodeller 
 
Två modeller kommer att presenteras för att ge en bild av vilka faktorer som traditionellt 
innefattas i konceptet upplevd tjänstekvalitet vid enstaka servicetillfällen. Modellerna som 
kommer att behandlas är Grönroos modell om upplevd tjänstekvalitet (1982) och modeller 
av Parasuraman et al. (Zeithaml et al. 1991; 1993; 1994). Dessa modeller väljs för att de 
har influerat andra forskares uppfattningar om vad tjänstekvalitet är och hur 
tjänstekvaliteten mäts empiriskt. Modellerna representerar väl den internationellt 
accepterade synen på tjänstekvalitetsforskning. De illusterar även rollen av 
kundtillfredsställelse eller bristen på detta i relation till tjänstekvaliteten.  
 
 
3.1.1 Grönroos modell om upplevd tjänstekvalitet 
 
Upplevd tjänstekvalitet beskrivs som skillnaden mellan förväntad tjänstekvalitet och 
upplevd tjänstekvalitet (Grönroos 1982; 1983). Tjänstekvalitetens dimensioner kallas 
teknisk kvalitet som representerar resultatet av processen “vad” vid tjänsteproduktionen 
och funktionell kvalitet “hur” tjänsten levereras. Den tekniska kvaliteten påverkas av 
tjänsteföretagets tekniska lösningar, maskiner, datasystem och know-how, medan den 
funktionella kvaliteten påverkas av kundkontakter, attityder, interna förhållanden, 
personalens beteende, tjänstvillighet, uppträdande och tillgänglighet. Brogowich et al. 
(1990) refererar likadant till tekniskt och funktionellt tjänsteerbjudande och föreslår vidare 
att Grönroos indelning kan klassificeras i humana och fysiska resurser. Den funktionella 
kvalitetsdimensionen är viktigare än den tekniska kvalitetsdimensionen, när det gäller att 
bestämma den totala upplevda tjänstekvaliteten (Grönroos 1982). I branscher där det råder 
skarp konkurrens såsom i bankbranschen, där aktörerna erbjuder ungefär likadana tekniska 
tjänster är det möjligt att särskilja utbudet från konkurrenternas utbud genom den 
funktionella kvaliteten.  
 
Modellen visas i figur 4. En del ändringar har gjorts i modellen i olika publikationer, men 
antagandet om att jämföra förväntningar med tjänsteupplevelserna förblir densamma. 
Fastän termerna förväntad och upplevd kvalitet används istället för förväntad och upplevd 
tjänsteutövning verkar det inte finnas någon skillnad i definitionen mellan termen kvalitet 
och senare använda termer såsom tjänstefunktion eller perceptionen av en tjänst. 
Användningen av ordet kvalitet hänvisar till det nya konceptet upplevd tjänstekvalitet. 
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Figur 4. Total upplevd kvalitet (Grönroos 2002, 80) 
 
Trots att de två kvalitetsdimensionerna teknisk och funktionell kvalitet är utsedda att 
påverka endast upplevd kvalitet skulle det vara logiskt att anta att även förväntad tjänst 
kunde indelas i dessa två dimensioner (Liljander 1995). En teknisk och en funktionell 
dimension kunde också vara delar av ett imagekoncept. Å andra sidan kunde imagen ses 
som endast en holistisk utvärdering av ett företag. I modellen anses imagen fungera som ett 
filter, genom vilket kvaliteten upplevs. Imagen av ett bra företag kan förändra en annars 
inte så bra upplevd tjänstefunktion, medan en dålig image kan avhålla en potentiell kund 
från att köpa tjänsten. Imagen anses verka vid olika stadier av utvärderingen av 
tjänstekvaliteten. Den kundupplevda episodens image anses influera relationens image, 
som i sin tur påverkar episodimagen under nästa besök eller episod.  
 
Förväntningar är inte definierade, men det är implicit att prediktionerna om 
tjänsteutövningen är den kommande tolkningen av konceptet, speciellt med tanke på 
modellens ursprung i forskningen av kundtillfredsställelse. Image, prat, 
marknadskommunikation och kundens behov anses påverka kundens förväntningar. God 
upplevd tjänstekvalitet skapas när den upplevda kvaliteten når upp till förväntningarna. 
Om förväntningarna är orealistiskt höga kommer den totala upplevda kvaliteten att vara låg 
trots att den upplevda kvaliteten, mätt på ett objektivt sätt är god (Grönroos 2000, 67). En 
kund upplever först tjänstens kvalitetsdimensioner och sedan, även med hänsyn till andra 
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faktorer känner kunden sig nöjd eller missnöjd med tjänstens kvalitet (Grönroos 2002, 92, 
se även Swan och Combs 1976, 32; Oliver 1980, 460; Swan och Travik 1981, 49; Oliver 
och DeSarbo 1988; 503; Oliver och Swan 1989, 373; Gronhaug och Kvitastein 1991, 21; 
Fornell 1992, 12). 
 
Otillfredsställelse skapar ofta en negativ attityd till tjänsteleverantören och kan leda till 
krav på kompensation, returnering av varor och initiering av negativt prat (Tax et al. 1993). 
Negativt prat är till exempel verbalt klagomål om återförsäljaren till familj och vänner 
(Blodgett 1994). Tillfredsställelse leder ofta till en benägenhet att rekommendera 
leverantörens erbjudande till andra kunder (Hartline och Jones 1996; Parasuraman et al. 
1988, 1996; Selnes 1993; Bowen och Shoemaker 1998). 
 
Diskussion om att utvidga de två kvalitetsnivåerna har förts i litteraturen. Rust och Oliver 
har poängterat viktigheten att addera den fysiska omgivningen i tjänsteleveransen som en 
tredje dimension i tjänstekvalitetsmodellen (Rust och Oliver 1994). Var-dimensionen 
kunde således adderas till de två tidigare dimensionerna för att förtydliga den fysiska 
omgivningens betydelse i tjänsteleveransen (Grönroos 2000, 65), men dimensionen 
beaktas även nu i Grönroos modell inom ramen för den tekniska dimensionen. Priset som 
en  del av en tilläggsdimension har diskuterats av bl.a. Holmlund (1997), Holmlund och 
Kock (1995). I modellen av Holmlund och Kock (1995) som var utvecklad i ett business-
to-business-kontext mätte den ekonomiska kvaliteten de ekonomiska konsekvenserna av 
en specifik lösning. Ett bankkontext ur ett konsumentperspektiv har vissa gemensamma 
nämnare som till exempel ett fåtal leverantörer. Det att kunden undertecknar ett kontrakt 
vid ingående av relationen gör det möjligt att applicera Holmlunds och Kocks tankar även i 
ett konsumentperspektiv. I ett bankkontext ur konsumentperspektiv är det dock intressant 
att beakta de upplevda ekonomiska uppoffringarna som en skild kvalitetsdimension, 
eftersom priset enligt tidigare forskning till exempel Laroche och Taylor (1988), Liljander 
och Strandvik (1994), Storbacka (1994), Levesque och McDougall (1996) spelar en 
mycket viktig roll i formandet av en kvalitetsuppfattning och en tillfredsställelse hos 
kunderna. 
 
 
3.1.2 Parasuraman, Zeithaml och Berrys modeller om tjänstekvalitet och 

tillfredsställelse 
 
Av alla tjänstekvalitetsforskare har forskarteamet Parasuraman, Zeithaml och Berry haft 
den största påverkan på tjänstekvalitetsforskningen. I början stödde teamet sitt resonemang 
på Grönroos modell om upplevd tjänstekvalitet och definierade inte då förväntningarna 
(Berry et al. 1985). Man kan härleda från teamets tankar att upplevd tjänstekvalitet direkt 
påverkade tillfredsställelsen. 
 
Kundens upplevelse av tjänstekvalitet är ett resultat av en jämförelse mellan förväntningar 
och upplevelser av tjänsten. Ifall förväntningarna uppfylls tolkas tjänstekvaliteten som 
tillfredsställande, om förväntningarna inte uppfylls tolkas kvaliteten som 
otillfredsställande, om förväntningarna överträffas tolkas tjänstekvaliteten som mer än 
tillfredsställande.  Bindningen mellan förväntningar/upplevelser är konsistent med 
Grönroos slutsatser som baseras på forskning i Europa (Berry, Zeithaml och Parasuraman 
1985 s 218).     



 32

 
Gap-modellen där det centrala gapet är skillnaden mellan kundernas förväntningar och den 
verkliga tjänsteupplevelsen introducerades år 1985 (Parasuraman, Zeithaml och Berry 
1985). Tjänstekvalitet delades in i tio kvalitetsdeterminanter: pålitlighet, lyhördhet, 
kompetens, tillgänglighet, artighet, kommunikation, tillförlitlighet, säkerhet, förståelse och 
fysisk påtaglighet som senare reducerades till fem dimensioner: fysisk påtaglighet, 
pålitlighet, lyhördhet, försäkran och empati (Zeithaml, Parasuraman och Berry 1990). 
Även andra forskare har presenterat tjänstekvalitetsdeterminanter men dessa har vanligen 
utgått från Parasuraman et al:s tankar. Silvestro och Johnston (1990) har utökat listan med 
determinanter till 12 st, följande 5 st determinanter fanns inte på listan av Parasuraman et 
al. tillmötesgående/hjälpsamhet, omsorgsfullhet, engagemang, funktionalitet och integritet. 
Grönroos (1990) pratar om 6 st kriterier för god upplevd tjänstekvalitet: professionalism 
och förmåga, attityder och beteende, tillgänglighet och flexibilitet, pålitlighet och 
trovärdighet, återställande, rykte och trovärdighet.  Utgående från de tio ursprungliga 
kvalitetsdimensionerna konstruerades ett strukturerat frågeformulär, Servqual, 
(Parasuraman et al. 1988). Frågeformuläret innehöll mätare som beaktade såväl 
förväntningar som upplevelser av en tjänst. Förväntningar definierades då som hurudan 
tjänsten borde vara. Definitionen av förväntningarna har sedan dess genomgått många 
förändringar och definieras nu som både adekvat och önskad tjänst (Parasuraman, 
Zeithaml och Berry 1994).  
 
En reviderad modell om relationen mellan tillfredsställelse och tjänstekvalitet 
presenterades 1994 (Parasuraman et al. 1994). I modellen har man påpekat att både 
tillfredsställelse och tjänstekvalitet kan mätas endera i samband med en transaktion eller i 
anknytning till en global utvärdering av företaget eller tjänstens varumärke. Den 
kombinerade upplevelsen av tjänstekvalitet (TK), produktkvalitet (påtagligheter, PK) och 
pris (P) påverkar hur tillfredsställd kunden kommer att vara med transaktionen. Detta är 
också den första gången som priset inkluderas  i teamets modeller. Påpekas bör att 
Lindqvist har redan 1988 beaktat priset som en komponent i konsumentens 
kvalitetsupplevelse (Lindqvist 1988).  
 
Det har förts en diskussion i litteraturen om ordningen mellan upplevd tjänstekvalitet 
och tillfredsställelse, dvs. upplevs tjänstekvalitet först och tillfredsställelse sedan eller 
vice versa (se till exempel Bitner 1990; Bitner och Hubbert 1994). Parasuraman et al. 
(1988) konceptualiserade tjänstekvalitet som en långtida utvärdering av en tjänst och 
tillfredsställelsen som en transaktionsspecifik utvärdering. Utgående från dessa 
konceptualiseringar myntade forskarna, att incidenter av tillfredsställelse över tiden 
resulterar i uppfattningar om tjänstekvaliteten. Även andra forskare har understött detta 
argument (Bitner 1990; Bolton och Drew 1991). I motsats till detta synsätt har andra 
forskare argumenterat och empiriskt understött tanken att upplevd tjänstekvalitet är en 
föregångare till tillfredsställelse (Woodside et al. 1989; Cronin och Taylor 1992; Oliver 
1993; Parasuraman et al. 1994; Storbacka et al. 1994; Strandvik 1994; Liljander 1995; 
Spreng och MacKoy 1996). Lee et al. (2000) har studerat det kausala förhållandet 
mellan variablerna hos kunder i bl.a. ett konsultföretag som har specialiserat sig på 
investeringar åt privatkunder. Resultatet i undersökningen visar att tjänstekvalitet 
påverkar tillfredsställelsen hos kunderna i konsultföretaget. Samma resultat har Lassar 
et al. (2000) fått i en undersökning hos kunder i bankbranschen. Branscherna i 
respektive undersökningar är nära besläktade med varandra och resultaten är  
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samstämmiga varvid ifrågavarande synsätt antas även i denna undersökning. Vi kan 
således utgående från ovanstående resonemang utgå ifrån, att i detta arbete är 
ordningsföljden av begreppen sådan att upplevd tjänstekvalitet är en föregångare till 
tillfredsställelse hos kunderna i bankbranschen.    
 
 
3.2 Kvalitet i kundrelationer  
 
Om vi ändrar fokuset från en episodbaserad syn till den pågående kundrelationen kan vi 
se, att den upplevda tjänstekvalitetsmodellen av Grönroos (2000) inte beaktar de 
varierande upplevelserna som naturligt uppkommer i interaktionen mellan kund och 
bank över tiden. Det faktum att kundernas upplevelser av kvalitet utvecklas och 
förändras över tiden kräver en mer dynamisk modell för mätning av kundupplevd 
kvalitet i relationer. Upplevd kvalitet i en pågående relation är en dynamisk 
konstruktion där kunden kognitivt utvärderar tjänsten över episoder i relationen i 
jämförelse med någon explicit eller implicit jämförelsestandard, (Liljander och 
Strandvik 1995, 144) detta jämfört med tidigare statiska tjänstekvalitetsmodeller, där 
utvärderingen sker på basis av en enskild transaktion eller en episod.  Man kan då säga, 
att kunders kvalitetsuppfattning av relationen utvecklas över tiden när kunden fortsätter 
som part i relationen. En generell tillfredsställelse av kundrelationen bildas genom 
kundens kognitiva och affektiva utvärdering, som baseras på den personliga upplevelsen 
över alla tjänsteepisoder i en relation (Liljander och Strandvik 1995). Relationskvalitet 
kan utgående från detta resonemang beskrivas som ”the dynamics of long-term quality 
formation in ongoing customer relationships” (Grönroos 2000, 81).  
 
Relationskvaliteten upplevs i ett bestående eller tillfälligt samspel mellan parterna i 
relationen. Ett bestående samspel kan hittas i branscher som säkerhets- och 
städningssektorn och ett tillfälligt samspel kan hittas i bank- och 
varutransportsektorerna.   
 
Samspelet mellan kund och tjänsteleverantör kan studeras ur ett relationsperspektiv 
genom att dela in interaktionen i nivåer (Grönroos 1997, 9). Samspelet eller 
interaktionen kan delas in i akter, episoder och relationer som beskriver helheten och 
består av de två förutnämnda nivåerna (Liljander och Strandvik 1995). Akterna som är 
den minsta analysenheten kan vara till exempel ett telefonsamtal till banken.  Akter kan 
gälla alla element i ett samspel mellan bank och kund. Sammanhängande akter bildar en 
liten del av en relation. De kallas episoder eller tjänstemöten och kan gälla ärenden som 
att betala räkningar via sin hemdator eller att besöka banken för att diskutera en 
framtida investering. Varje episod omfattar en rad akter. En låneförhandlingsprocess 
kan innehålla flera telefonsamtal, flera besök till banken för diskussion av detaljer och 
sedan lyftandet av lånet.  
 
För att skapa en mer mångfacetterad analysmetod för studier av relationer har Holmlund 
(1997, 48) presenterat fyra nivåer i en relation. Skillnaden till den tidigare indelningen i 
tre nivåer är att episoder slås samman i sekvenser som innefattar en viss tidsperiod. 
Dessa formar sedan tillsammans en relation mellan företag och kund. Beroende på 
kundrelationens längd kan antalet akter, episoder och sekvenser variera stort och kunden 
kan dynamiskt forma sig en uppfattning om relationens kvalitet genom kontinuerlig 
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utvärdering av dessa interaktioner. Utvärderingen av interaktionerna på de olika 
nivåerna sker så, att kunden formar sig en uppfattning om kvaliteten på en akt och 
denna uppfattning återspeglas i förväntningarna på och upplevelsen av nästa akt. En del 
av kvalitetsupplevelserna kan vara bra, andra neutrala eller dåliga. Tillsammans bildar 
de en uppfattning om kvaliteten på en episod eller på högre nivå en sekvens som består 
till exempel i att sköta sina bankärenden via Internet.  
 
De olika interaktionsnivåerna kan vidare utvecklas att innehålla en process- och en 
resultataspekt (Holmlund 1997, 52ff). Dessa aspekter är i linje med Grönroos 
tjänstekvalitetsmodell som diskuterades tidigare i pappret. Genom att kombinera 
aspekterna med nivåerna i interaktionen fås en mängd olika kombinationer av 
perspektiv för att analysera kundrelationen och dess påverkan på pratet. Genom att 
utnyttja de olika perspektiven vid analys kan vi få en mångfacetterad bild av kundernas 
kvalitetsuppfattning i relationen utgående från olika tidsperioder, dvs. en högre 
analysnivå omspänner en längre tidsperiod i relationen och vice versa. Relationsnivån 
summerar händelserna som har skett till utvärderingstidpunkten och det är på denna 
nivå som framtiden av relationen bestäms. Relationsnivån fungerar vidare som ett filter, 
genom vilken utvärderingen av händelser på lägre nivåer sker. 
 
Utvärderingen av enskilda händelser sker nödvändigtvis inte som en kumulativ process 
där en händelse adderas till tidigare händelser, utan en utvärdering av nya händelser kan 
vara en dialektisk process där nya utvärderingar kan förändra hela relationens 
utvärdering på ett dramatiskt sätt och åstadkomma en nystrukturering av hela ramen av 
utvärderingar på ett oväntat sätt. (Holmlund 1997, 54) Vi kan antaga, att interaktionen 
på lägre nivåer med en tidsfördröjning påverkar interaktionen på högre nivåer i 
relationen och tvärtom. Relationen representerar å ena sidan det förgångna i och med 
utvärderingen av tidigare händelser och å andra sidan den förväntade framtiden i och 
med en projicering av tidigare händelser på kommande interaktioner på lägre nivåer. 
 
Kvalitetsuppfattningen vid ett givet tillfälle reflekteras således i uppfattningen av 
kvalitet i till exempel enskilda akter och episoder genom att kontinuerligt forma och 
omforma kundens image av tjänsteleverantören. Denna kvalitetsuppfattning påverkar 
förväntningarna inför och därmed även uppfattningen av nästa akt. Uppfattningarna om 
kvaliteten på akterna kan vara goda, neutrala eller dåliga och formar tillsammans 
kvalitetsuppfattningen av episoden. Uppfattningarna av olika episoder i relationen 
formar sedan i sin tur kvalitetsuppfattningen av sekvenserna i relationen, som sedan 
tillsammans med andra sekvenser påverkar kvalitetsuppfattningen på relationsnivå. 
Kvalitetsuppfattningarna på de olika nivåerna reflekteras sedan tillbaka till 
förväntningar av kommande händelser på lägre nivåer (Grönroos 2000, 83-85).  
 
Kritiska händelser i en relation definieras som interaktionsincidenter som kunder 
upplever eller kommer ihåg som ovanligt positiva eller negativa, när de tillfrågas om 
dem (Bitner et al. 1990; Edvardsson och Strandvik 1999, 4). Den kritiska händelsen är 
en interaktion eller en faktor som tenderar att ändra kundens utvärdering av relationen 
(jfr Levitt 1981; Normann 1983; Parasuraman et al. 1985; Edvardsson 1988; Olsen 1992). 
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Då en kund på basis av kritiska händelser kan forma en uppfattning om tjänstekvaliteten i 
en relation (Grönroos 2000, 79) borde en upplevd kritisk händelse kunna leda till ett 
aktivare prat ifall kunden vill berätta om händelsen åt andra. 
 
En bankkund kan använda sig av olika tjänster eller kvalitetsdimensioner vid olika 
episoder. När en kund använder banken för första gången (Episod 1) öppnar han ett konto 
(Handling 1), använder han betalningsautomaten (Handling 2) och växlar valuta (Handling 
3). Den andra gången som kunden besöker banken (Episod 2) diskuterar han om villkoren 
för ett billån. Den tredje gången (Episod 3) betalar kunden en räkning med betalautomaten 
och den fjärde gången (Episod 4) gör han en deposition till ett tidsbundet konto. Vikten av 
olika handlingar som bildar en episod varierar vid förklaring av tillfredsställelse med 
episoden (Danaber och Mattsson 1994). En episod kan också bestå av endast en handling 
(till exempel lyftande av pengar från en bankautomat). Koncepten är relaterade till 
analysens nivå. 
 
Episoderna kan delas in i rutinmässiga och kritiska episoder (Storbacka 1994). I ett 
bankkontext kan de flesta episoderna kallas rutinmässiga (lyfta pengar, betala räkningar) 
och de karaktäriseras av rutinmässigt beteende och lågt engagemang hos kunden. En 
kritisk episod är mycket viktig för relationen och är ofta av stor ekonomisk betydelse för 
kunden (till exempel att ansöka om ett lån för att köpa bostad). Relationens styrka och 
fortlevnad är beroende på kritiska episoder (Storbacka et al. 1994, 30) så att en lyckad 
kritisk episod kan förstärka relationen till den grad att relationen kan motstå flera 
otillfredsställande rutinmässiga episoder. En misslyckad kritisk episod kan avbryta 
relationen trots många lyckade rutinmässiga episoder i en stark relation. 
 
En relation mellan tjänsteleverantören och kunden består av ett antal episoder. Generellt 
uppstår en relation vid tidpunkten för köpet när kunden blir välbekant och när det i 
interaktionen är ett fokus på problemlösning (Juttner och Wehrli 1994). Men kunder och 
företag definierar uppkomsten av relationer på olika sätt. Ur tjänsteleverantörens 
synvinkel kunde man karaktärisera att en relation uppstår då kunden har gjort ett 
kontrakt med eller då kunden har köpt åtminstone två gånger av tjänsteleverantören 
(Liljander och Strandvik 1995) medan kunden anser att en relation har vuxit fram när 
kunden och tjänsteleverantören tänker på samma sätt (Grönroos 2002, 46). I litteraturen 
anses det att ur kundens synvinkel bör en relation vara ömsesidigt upplevd för att 
existera och därför är alla interaktioner inte relationer trots att de sker mer eller mindre 
kontinuerligt (Barnes 1995, 108, jfr Payne 1994). Vi ser att det råder en viss 
motsägelsefullhet i dessa två synsätt på när ett kundförhållande uppstår. Eventuellt har 
kunderna på något sätt bundits till företaget genom till exempel avtal eller på grund av 
saknad av alternativ och därför upplever att de inte frivilligt har ingått en relation med 
företaget. Detta leder till att kunder inte anser sig ha en ömsesidig relation utan är 
”fången” i interaktionen med företaget. Om kunden är negativt inställd men förhindrad 
att bryta upp relationen kan det påverka kundbeteendet så att kunden sprider negativt 
prat om tjänsteleverantören.   
 
Ett kundförhållande kan graderas beroende på utvecklingsnivån mellan kund och 
företag (Payne 1994). Denna indelning ger en intressant inblick i tanken att det finns 
olika nivåer på begreppet kund i en relation. Vi kan även se en koppling mellan de olika 
nivåerna på kundförhållandet och kundens prat. Nivåerna i den s.k. relationsstegen 
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(Payne 1994, 29) på konsumentmarknaden är I) prospekt, som innebär en potentiell 
kund som inte ännu har inlett en relation till företaget, II) kund, definieras av att en 
person har köpt av företaget en gång och därmed har inlett en relation till företaget III) 
klient, som regelbundet interagerar med företaget IV) supporter, som försöker befrämja 
företagets verksamhet och V) förespråkaren, som aktivt pratar om positiva upplevelser i 
relationen till andra för att på detta sätt skapa bättre förutsättningar för företagets 
verksamhet. Ugående från Paynes indelning kan vi således konstatera, att 
relationsstegens nivåer påverkar kundernas prat.  
 
Liljander och Strandvik (1995) särskiljer mellan tjänster av kontinuerlig natur då relationen 
etableras när ett kontrakt undertecknas (till exempel avtal om betalning av räkningar via 
dator, avtal för bankkort, avtal för värdepappersförvar, medlemskap vid bank) och tjänster 
av diskret natur (kunden gör ett separat beslut varje gång om vilken tjänsteleverantör han 
skall använda) när någon sorts relation ingås efter att andra köpet har gjorts (till exempel 
valutaväxling). 
 
Det finns även tjänster som befinner sig mellan diskreta och kontinuerliga tjänster. Dessa 
varar länge men är av diskret typ, till exempel juridiska tjänster. Denna typ av tjänster kan 
bestå av många episoder och handlingar (olika faser i uppgörande av en bouppteckning) 
som tillsammans kan beskrivas som en relation. En åtskillnad kan också göras på basis av 
hur ofta tjänsten används. Tjänster av diskret typ som används sällan kan sägas vara 
episoddominerade. I andra fall ökar relationen i betydelse. Tiden är i detta fall ett relativt 
koncept som varierar med produkten och kundens användningsmönster. Beroende på 
konsumtionsmönstret kan samma tjänst indelas i flera olika kategorier. 
 
Det är dock inte tillräckligt att beakta endast kundernas återköp av en tjänst när man 
betraktar relationen mellan företag och kund. Man bör beakta kundens valmöjligheter till 
att använda andra tjänsteleverantörer samt engagemang i tjänsteleverantören. I en idealisk 
relation vinner bägge parterna och dessa är samtidigt nöjda med relationen. Alltför ofta 
behandlas relationer som ett förhållande med ömsesidigt engagerade parter, medan det i 
praktiken förekommer många olika typer av relationer. Liljander och Strandvik (1995) 
särskiljer mellan tre typer av relationer, en värderad relation, en indifferent relation och en 
tvungen relation. I dessa typer av relationer kan kunden vara negativt, neutralt eller positivt 
engagerad till tjänsteleverantören och tjänsteleverantören kan likaså engagera sig negativt, 
neutralt eller positivt till kunden. Vid en värderad relation kan kunden vara positivt 
engagerad till relationen och kundens agerande kan då vara att aktivt förespråka företagets 
varor eller tjänster för andra kunder och på detta sätt skapa bättre 
verksamhetsförutsättningar för företaget etc. Vid en indifferent relation är kunden inte 
engagerad och har då inget intresse av tjänsten och förhåller sig därför passiv i sitt prat 
medan vid en tvungen relation är kunden negativt engagerad och eventuellt bunden till 
relationen genom till exempel juridiska eller ekonomiska bindningar och kan därför inte 
avsluta relationen. Kunden kan då försöka skada tjänsteleverantören genom att till exempel 
sprida negativt prat om tjänsteleverantören till andra kunder, i detta fall om banken.  
 
I litteraturen har man argumenterat och empiriskt understött tanken att upplevd 
tjänstekvalitet är en föregångare till tillfredsställelse (Woodside et al. 1989; Cronin och 
Taylor 1992; Oliver 1993; Parasuraman et al. 1994; Storbacka et al. 1994; Strandvik 
1994; Liljander 1995; Spreng och MacKoy 1996). Lee et al. (2000) har studerat det 



 37

kausala förhållandet mellan variablerna hos kunder i bl.a. ett konsultföretag som har 
specialiserat sig på investeringar åt privatkunder. Resultatet i undersökningen visar att 
tjänstekvalitet påverkar tillfredsställelsen hos kunderna i konsultföretaget. Samma 
resultat har Lassar et al. (2000) fått i en undersökning hos kunder i bankbranschen. 
Branscherna i respektive undersökningar är nära besläktade med varandra och resultaten 
är samstämmiga varvid detta synsätt antas även i denna undersökning. Vi kan således 
utgående från ovanstående resonemang utgå ifrån, att i detta arbete är ordningen av 
begreppen sådan att upplevd tjänstekvalitet är en föregångare till tillfredsställelse hos 
kunderna i bankbranschen.    
 
 
3.3 Tillfredsställelse 
 
Det har i litteraturen framkommit att både upplevd tjänstekvalitet och tillfredsställelse kan 
påverka viktiga beteendemässiga resutat som lojalitet och initiering av prat (se till exempel 
Anderson och Sullivan 1993; Boulding et al. 1993; Farber och Wyckoff 1991; Fornell 
1992; Grönroos 2000; Hartline och Jones 1996; Liljander och Strandvik 1995; Richins 
1984; Rust och Zahorik 1993; Taylor och Baker 1994; Selnes 1993; Söderlund 1998). En 
del studier visar på en korrelation mellan hög tillfredsställelse och initiering av positivt prat 
(bl.a. Anderson och Sullivan 1993; Fornell 1992; Rust och Zahorik 1993) medan andra 
studier visar på en korrelation mellan låg tillfredsställelse och initiering av negativt prat 
(till exempel Farber och Wyckoff 1991; Richins 1984).  
 
I en del av dessa studier har information samlats in så att en mycket liten variation i 
kundupplevd tillfredsställelse har erhållits. Den mycket sparsamma variationen av 
tillfredsställelse beror dels på studier som i stickprovsförfarandet inte har infört några 
restriktioner på fördelningen av värden som kundtillfredsställelsen kan få. Trots denna typ 
av design består studierna vanligen av kunder som upplever en hög grad av 
tillfredsställelse. Denna tendens har påpekats av flera forskare, men det tycks inte råda 
någon konsensus varför detta mönster uppstår (se till exempel Fornell 1992; Hall och 
Dornan 1988; Peterson och Wilson 1992; Resnick och Harmon 1983). Den andra 
kategorin av studier består av fall med förhandsrestriktioner på stickprovsdesignet så att 
endast otillfredsställda kunder har tagits med (se till exempel Keaveney 1995; Richins 
1983; Singh 1988, 1990) och då har resultaten haft vikten på den lägre ändan av 
tillfredsställelseskalan. Detta i sin tur reducerar den potentiella mångfalden av relationen 
mellan kundtillfredsställelse och andra variabler (Söderlund 1998, 169). Skevheten är 
speciellt problematisk om relationen mellan kundtillfredsställelse och en given 
beteendevariabel är olika vid olika delar av kundtillfredsställelseskalan (se till exempel 
Hart och Johnson 1999, 9).  Detta betyder att antaganden om relationen mellan 
tillfredsställelse och beteendevariablerna inte nödvändigtvis är riktiga jämfört med 
antaganden som görs på basis av en bipolar-skala som mäter tillfredsställelse. Resultat från 
till exempel Hart och Johnsons (1999) studie visar som bekant på en zon av indifferens där 
beteendet inte varierar trots att graden av tillfredsställelse ändrar. Om vi då antar att denna 
indifferenszon verkligen existerar vid olika beteendevariabler är det givetvis mycket viktigt 
att graden av tillfredsställelse mäts så att respondenternas koppling mellan variablerna blir 
överensstämmande med verkligheten. 
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Grönroos (2000) har visat att upplevelser initierar prat i sin kommunikationscirkel-
modell som presenteras i figur 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kommunikationscirkeln. Grönroos (2000, 270). 
 
En kund eller en potentiell kund har format förväntningar genom företagets planerade 
kommunikationsmeddelanden (Duncan och Moriarty 1997) och kan bl.a. på basis av 
dessa göra ett beslut för ett inköp. Detta kan betyda att en pågående kundrelation 
fortsätter eller att en ny relation skapas (Grönroos 2002, 297). Efter det positiva 
köpbeslutet förflyttar sig kunden till interaktionsfasen med organisationen och upplever 
de tekniska och funktionella kvalitetsdimensionerna av den utnyttjade tjänsten. Denna 
fas innehåller många sanningens ögonblick och kunden möter då företagets interaktiva 
marknadsföring och tar emot dess tjänste- och varubudskap. Detta kan betyda att 
kunden upplever hur personalen i företaget fungerar, vilket påverkar företagets 
trovärdighet, hur de sålda tjänsterna löser kundens problem, tjänsternas 
pris/kvalitetsförhållande, smidigheten i interaktionen mellan personal och kund etc. 
(Duncan och Moriarty 1997) 
 
Kundens interaktion med tjänsteleverantören och de upplevda 
tjänstekvalitetsdimensionerna leder till upplevelser över tiden som i sin tur kan spridas 
genom att kunden pratar med andra om upplevelsen (se även Bearden och Teel, 1983; 
Singh och Howell, 1985; Kuokkanen 1987).  
 
Kunder pratar inte genast om sina upplevelser i relationen till sina vänner och bekanta. 
Fördröjningen mellan upplevelserna i relationen och det kundinitierade pratet varierar 
beroende på bransch (jfr Kordupleski et al. 1993). Om de utsända meddelandena är 
positiva utvecklas nuvarande och potentiella kunders förväntningar troligen positivt. 
Den positiva kunden är troligen mer benägen att fortsätta relationen vilket i kombination 
med en ökad kundtillströmning på basis av referenser även ger positiv utdelning åt 
företaget. Ur företagets synvinkel är referenser och vittnesmål aktiva sätt att använda 
positivt prat i dess marknadsföring. Spridningen av prat är beroende på branschen i 
fråga och på situationsspecifika faktorer. Generellt är tjänster pratprovocerande 
(Haywood 1989) eftersom de är abstrakta, oftast icke-standardiserade och ofta är det 
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inte möjligt att separera tjänsternas produktion och konsumtion. Dessa egenskaper hos 
tjänsterna gör att kunderna sätter större vikt vid andras åsikter när de utvärderar tjänsten 
före köpet. I bankbranschen kan det tänkas finnas en tröskel för kunderna att prata om 
sina erfarenheter, då det handlar om människornas privata ekonomi, men å andra sidan 
är en generell interaktion med banken en vardaglig händelse som kan skapa många 
intressanta ämnen att prata om. Enligt Grönroos (2000, 270) sprids information om 
negativ kundtillfredsställelse snabbare och oftare än information om positiv 
kundtillfredsställelse.   
 
Kopplingen mellan tillfredsställelse och prataktivitet kan uttryckas så att de innefattar två 
centrala egenskaper. För det första, borde prataktiviteten öka när nyttan av att engagera sig 
i prataktivitet ökar. Detta kan ske i samband med att endera tillfredsställelse eller 
otillfredsställelse med tjänsteupplevelsen ökar. Vid bägge fallen av tillfredsställelse borde 
den information som förs vidare vara av större värde för pratmottagaren. För det andra, 
ökade positiva eller negativa tjänsterelaterade upplevelser antas öka marginalnyttan av att 
engagera sig i prat (förutsatt att marginalkostnaden för att engagera sig i prat är konstant). 
Därför borde nivån på prataktiviteten vara högre för kunder vars utvärdering av 
tjänsteupplevelsen pekar på någondera ytterligheten, dvs. otillfredsställelse eller 
tillfredsställelse. (Anderson 1998, 7)   
 
 
3.3.1 En fördjupad genomgång av empirisk forskning om hur tillfredsställelse  

initierar prat  
 
Förutom den ovannämnda forskningen har det utförts ett antal studier som har undersökt 
hur upplevelser initierar prat på kund- och episodnivå. Forskningen presenteras i tabell 
3 nedan. Studien av Harrison-Walker (2001) är utförd hos kunder med pågående 
relationer till tjänsteleverantörer. 
 
 
Tabell 3. Empiriska resultat om hur tillfredsställelse initierar prat i kronologisk ordning. 
Uppdaterad från Kuokkanen (1997, 37). 
 
Författare Resultat Design, Respondenter 
Engel et al. 
1969 

Ingen signifikant skillnad i mängden 
prat mellan tillfredsställda och 
otillfredsställda kunder 

En telefonsurvey, 249 användare av ett 
nytt bildiagnostikcenter 

Holmes och Lett  
1977 

Respondenter med positiv attityd var 
mer benägna att initiera prat än 
respondenter med negativ attityd    

Ett fältexperiment, 168 st husmödrar 
som erhöll ett prov på snabbkaffe 

Diener och Greyser 
1978 

De mycket förargade kunderna var mer 
benägna att engagera sig i prat än de 
medelmåttligt förargade 

En telefonsurvey, 164 kvinnor som 
hade problem med personliga 
hygienprodukter 

Westbrook 
1987 

Skalan tillfredsställd-otillfredsställd 
korrelerade endast svagt till vidden av 
prat 

En fältsurvey, 154 användare av Kabel 
tv 

Brown och Beltramini 
1989 

Problemets  grad av svårighet och 
olägenhet hade positiv korreleration till 
utbredningen av prat 

Ett kvasiexperiment, 113 studenter 
under en störning i gas-service i 
lägenheter 

Swan och Oliver 
1989 

Positiv korrelation mellan 
tillfredsställelse och välvilligheten till 

En fältsurvey med svarsprocent på 
48%, 184 köpare av nya bilar 
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prat 
Halstead och Dröge 
1991 

Skalan av tillfredsställelse - 
otillfredsställelse korrelerade endast 
svagt till utbredningen av prat men 
starkt till välvilligheten till prat   

En telefonsurvey, 401 köpare av ett 
nytt märke på golvmatta 

Singh och Pandya 
1991 

Positiv association mellan 
otillfredsställelse och förekomsten av 
prat 

En enkätsurvey med svarsgrad på 
17%. 172 hushåll med en 
otillfredsställande upplevelse av en 
bank 

Bone  
1992 

Den mycket tillfredsställda gruppen av 
respondenter var aktivare i att 
diskutera restaurangmaten 

En surveyundersökning i restauranger, 
321 restaurangkunder 

Duffy 
1994 

Kunder var mer benägna att sprida 
negativt prat när de var otillfredsställda 
än positivt prat när de var 
tillfredsställda 

En nationell surveyundersökning, 
15927 köpare av nya bilar 

Unnikrishnan 
1994 

Tillfredsställelse var en signifikant 
förutsägare av både intentioner av 
positivt prat och otillfredsställelse för 
intentioner av negativt prat 

Två experiment, 164 studenter som 
besvarade låg och hög prestation av ett 
datasystem och ett lämplighetstest 

Anderson 
1994  

Ingen skillnad i mängden av prat 
mellan tillfredsställda och 
otillfredsställda kunder 

En nationell survey, 74637 st 
respondenter av Svenska konsument 
barometern 

Anderson 
1995 

Respondenter som var extremt 
otillfredsställda hade kontaktat fler 
personer med prat än de respondenter 
som var extremt tillfredsställda 

Två nationella surveyn med 
respondenter som uppgav sig vara 
extremt otillfredsställda eller extremt 
tillfredsställda 

Strandvik och 
Liljander 1995 

Tillfredsställelse var positivt 
korrelerande till avsikten att 
rekommendera tjänsten 

En surveyundersökning med 127 st 
hårfrisörskunder 

Dubé och Maute 
1996 

En signifikant negativ association 
mellan konsumenttillfredsställelse och 
intentionen av negativt prat  

Ett experiment, 197 st studenter som 
besvarade ett scenario om ett 
flygbolags misslyckande 

Levesque och 
McDougall 1996 

Otillfredsställelse var negativt 
korrelerande till avsikten att 
rekommendera tjänsten 

En surveyundersökning av  
bankkunder med 325 st respondenter 

Kuokkanen  
1997 

Intentionen att intitiera prat var högre 
när kunden var endera otillfredsställd 
eller tillfredsställd och lägre när 
kunden var indifferent 

Ett experiment, 207 st studenter och 
253 st professionella som besvarade 
scenarier om hotell och 
restaurangbesök 

Söderlund 
1998  

Ingen skillnad i mängden av prat 
mellan tillfredsställda och 
otillfredsställda kunder 

Ett experiment, 65 st studenter som 
besvarade scenarier om ett flygbolags 
misslyckade och lyckade 
ansträngningar att återställa ett fel 

Harrison-Walker  
2001 

Otillfredsställda kunder var mer 
benägna att initiera prat 

En surveyundersökning med 471 st 
kunder hos veterinärer och hårfrisörer 

 
  
 
Dessa studier analyseras i följande resonemang utgående från om de stöder en direkt 
koppling mellan konsumentens grad av tillfredsställelse och pratintentioner eller verkligt 
prat efter köpet. I litteraturen presenteras studier (Diener och Greyser, 1978; Brown och 
Beltramini, 1989; Singh och Pandya, 1991; Harrison-Walker, 2001) som indikerar på att 
det existerar en koppling mellan konsumentens otillfredsställelse och mängden av prat 
efter köpet. Den angivna korrelationen mellan variablerna i dessa studier var positiv så att 
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när otillfredsställelsen ökade, ökade även pratet. Andra studier (Swan och Oliver, 1989; 
Bone, 1992; Strandvik och Liljander, 1995; Levesque och McDougall 1996) visar på en 
befintlig korrelation mellan variablerna tillfredsställelse och prat efter köpet. Den angivna 
korrelationen mellan variablerna tillfredsställelse och prat efter köpet var positiv så att när 
tillfredsställelsen ökade, ökade även pratet. Westbrook (1987) och Halstead och Dröge 
(1991) har undersökt kopplingen mellan variablerna på en bipolarskala från 
otillfredsställelse till tillfredsställelse och jämfört detta med prat efter köpet. Resultaten 
indikerar på att responsfunktionen är U-formad, vilket visar att respondenterna som är 
mycket otillfredsställda och mycket tillfredställda pratar mera än indifferenta, dvs. varken 
otillfredsställda eller tillfredsställda respondenter (jfr Anderson 1998). Ifall indikationen är 
sann, är det troligen svårt att få en stark lineär koppling genom att använda en bipolarskala 
som mäter grad av tillfredsställelse. Dubé och Maute (1996) och Unnikrishnan (1994) har i 
laboratorieförhållanden undersökt relationen mellan ett flygbolags misslyckande och 
negativ prat respektive två experiment genom vilka forskaren undersökte effekten av 
graden av tillfredsställelse på avsikter till positivt och negativt prat. Kuokkanens (1997) 
studie med ett experiment där respondenterna fick läsa olika scenarier rörande hotell och 
restaurangbesök och besvara frågor rörande intentioner att initiera prat efter köpet 
understöder resonemanget om V-formad responsfunktion med högre värden på intentionen 
att initiera prat både hos otillfredsställda och tillfredsställda kunder jämfört med  kunder 
som upplever neutral tillfredsställelse.  
 
Utgående från dessa resultat kan man påvisa en koppling mellan upplevd tillfredsställelse 
och initiering av positivt prat och å andra sidan mellan upplevd otillfredsställelse och 
negativt prat, dvs. det skulle argumentera för en sk U-formad responskurva  (V-formad, 
Kuokkanen 1997).  Kunderna kan begränsa den använda tiden och ansträngningen på en 
aktivitet. Om vi antar att en extremt positiv eller en negativ upplevelse skulle öka på 
marginalnyttan av att engagera sig i prat i relation till andra efterköpsbeteenden, borde 
personer med sådana upplevelser sannolikt bestämma sig för att ägna mera tid och 
ansträngning till prat och minska på använd tid och ansträngning för andra aktiviteter. Till 
exempel kunder som har upplevt mycket hög kvalitet eller betjäning kan vilja informera 
vänner eller demonstrera egen expertis. Kunder som har fått dålig kvalitet eller betjäning 
vill däremot  eventuellt prata för att varna andra eller har en vilja att klaga eller för att söka 
hämnd. Generellt kan personer försöka maximera deras egen nytta genom att prata med 
andra som ett sätt för socialt utbyte eller för att tillfredsställa personlig motivation. 
Litteraturen som behandlar extremity biases föreslår att sådan information är både 
lättillgänglig och diagnosticerande (Skowronsky ovh Carlston 1989; Wyer 1974). Om en 
person vinner på att engagera sig i ett sådant beteende kan större tillfredsställelse eller 
otillfredsställelse öka marginalnyttan av att engagera sig i prat och därför borde 
prataktiviteten vara högre för extremt tillfredsställda eller otillfredsställda kunder jämfört 
med sådana kunder som upplever mer moderata nivåer på tillfredsställelse. Detta 
resonemang erbjuder ett alternativ till de monotont ökande eller minskande sambanden 
mellan graden av tillfredsställelse och prat som föreslås i litteraturen (se till exempel Singh 
och Howell 1985).  Orsaker till asymmetrin i responsfunktionen kunde vidare vara att 
negativa upplevelser kan väntas framstå som större jämfört med positiva dito i 
fastställandet av i vilken utsträckning produkt- eller tjänsteutvärderingar initierar prat 
(Kahneman och Tversky 1979). Detta är troligen fallet eftersom negativ information om 
tjänster inte bara är mera iögonenfallande (Taylor 1991) utan även sannolikt relativt knapp 
(Lutz 1975), vilket eventuellt gör informationen intressantare för pratmottagaren.   
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Holmes och Lett (1977) undersökte attityders inverkan på initierandet och spridningen av 
prat. Resultaten visar att konsumenter med positiv attityd till produkten var mer benägna 
att initiera prat och att pratet nådde betydligt fler än de konsumenter som inte hade positiv 
attityd till produkten. Duffy (1994) fann i sin studie att konsumenter var mer benägna att 
sprida negativt prat när de var otillfredsställda än att sprida positivt prat när de var 
tillfredsställda. Dessa två resultat visar att den U-formade responsfunktionen inte är 
symmetrisk, utan att vid stark negativ eller positiv attityd är man mer benägen att sprida 
prat.    
 
Resultatet av Engel et als (1969) studie visar att otillfredsställda kunder inte var mer aktiva 
i användningen av prat än tillfredsställda kunder. Detta resultat indikerar på att 
responsfunktionen är symmetrisk. Andersons (1994, 1995) och Söderlunds (1998) 
forskningsresultat indikerar att otillfredsställda och tillfredsställda kunder hade använt 
ungefär lika mycket  prat, dvs. detta indikerar på att responsfunktionen är symmetrisk.  De 
olika formerna på responsfunktionen är presenterade i nedanstående figur 6. 
 
 
 
                        
         
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 6. Asymmetriska och symmetriska responsfunktioner. Kuokkanen (1997, 41). 
 
Bokstaven P på y-axeln betecknar respondenternas prat. Bokstäverna Td, Tn, Ts betecknar 
konsumentens grad av otillfredsställelse, ingen skillnad och tillfredsställelse. Den första 
grafen beskriver en U-formad asymmetrisk responsfunktion, där prataktiviteten efter köpet 
är högst bland tillfredsställda kunder. Denna syn är i linje med resultaten i Holmes och 
Letts (1977) studie. Den andra grafen beskriver en U-formad asymmetrisk responsfunktion 
med den högsta prataktiviteten efter köpet bland otillfredsställda kunder. Resultaten i 
Duffys (1994) studie är i linje med denna graf. Den tredje grafen beskriver en U-formad 
symmetrisk responsfunktion. Enligt denna graf är det ingen skillnad i andelen av prat 
mellan otillfredsställda och tillfredsställda kunder. Denna symmetriska responsfunktion är 
i linje med forskningsresultat av Engel et al. (1969), Andersson (1994, 1995), Kuokkanen 
(1997) och Söderlund (1998).  
 
Utgående från ovanstående resonemang kan vi konstatera, att det råder delade åsikter 
om hur kvalitet initierar prat, dvs. vi kan inte med säkerhet säga att otillfredsställda 
kunder sprider mera prat än tillfredsställda kunder eller tvärtom. 
 

P PP

Td    Tn    Ts  
 
asymmetrisk 
(tillfredsställd) 
  

Td    Tn    Ts  
 
asymmetrisk 
(otillfredsställd)
   

Td    Tn    Ts  
 
symmetrisk 
(neutral)
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Vi har i detta kapitel behandlat faktorer som initierar prat och för att uppnå syftet med 
litteraturgenomgången diskuteras i följande kapitel faktorer som påverkar prat i 
långsiktiga relationer. 
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4 FAKTORER SOM PÅVERKAR PRAT I LÅNGSIKTIGA RELATIONER 
 
I den konceptuella modellen i kapitel 2.1 antogs det att pratet initieras på basis av 
långvariga upplevelser i kundrelationen och vidare att pratet påverkas av bl.a. faktorer 
som upplevd engagemang i tjänstekategorin och i tjänsteleverantören samt i relationens 
styrka. I detta kapitel diskuteras och definieras relationen mellan företag och kund och 
deras karaktäristika för att öka förståelsen av faktorer som påverkar kundernas prat i 
långsiktiga relationer. 
 
 
4.1 Introduktion 
 
I det följande presenteras ett antal definitioner på relationsmarknadsföring i 
konsumentomgivning, som är relevanta för denna studie. Sedan följer en kort diskussion 
om definitionerna samt en kommentar i vilken omgivning dessa definitioner har kommit 
till. De valda definitionerna varierar i omfång och betoning men de poängterar alla 
aspekter som berör relationen mellan företag och konsumenter.  
 
Tabell 4. Valda definitioner som fokuserar på olika aspekter av relationsmarknads-
föring i konsumentomgivning (Gummesson 1999, 243) 
 
Källa  Definition 
Berry (1983, 25) Relationsmarknadsföring är att attrahera, upprätthålla och – i multi-

tjänsteföretag – stärka kundrelationer. 
Gummesson (1994, 5) Relationsmarknadsföring är marknadsföring som ses som relationer, 

nätverk och interaktion. 
Grönroos (1996, 11) Relationsmarknadsföring är ett sätt att identifiera och etablera, sköta 

om och utveckla samt vid behov avveckla relationer med kunder och 
övriga intressenter så att alla inblandade parters mål uppfylls. Detta 
genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften. 

 
 
Berry har utvecklat sin syn ur tjänstemarknadsföringssynsättet och han anser att 
relationsmarknadsföringens tyngdpunkt är att allokera resurser för att bevara kunder och 
förstärka relationer. Gummessons definition baserar sig på tre variabler, relationer, 
nätverk och interaktion som har utkristalliserats från forskning och dessa variabler 
tjänar som grund för tanke och handling inom relationsmarknadsföringsforskningen. 
Grönroos presenterar en vidsträckt definition som innefattar relationer mellan 
intressenter, förutom non-profit organisationer och de flesta offentliga- och frivillig 
organisationer. Ovanstående syner på relationsmarknadsföring ger en bild av 
interaktionen mellan företag och kund med den huvudsakliga tanken att uppfylla alla 
parters målsättningar.  
 
Som ett resultat av förändringen i fokus från transaktions- till relationssyn har man i 
litteraturen diskuterat att långvariga upplevelser i relationer kan påverka kundernas prat 
till exempel så, att långvariga kunder pratar mer om sina erfarenheter i relationen och att 
pratet innehåller exaktare information om relationens styrkor och svagheter (Reichheld 
1996, 48). 
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Enligt litteraturen om skillnader i kundernas kön i relationer, både akademisk- (se till 
exempel Chodorow 1978; Gilligan 1982) och populärpress (se till exempel Gray 1997) 
är kön och klyftan mellan könen variabler som kan påverka i vilken utsträckning en 
relationsmarknadsföringsansträngning kommer att bli lyckad (Arnold och Bianchi 
2001). Enligt Chodorow (1978) är kvinnor mer relationsfokuserade än män. Chodorow 
diskuterade hur denna tendens utvecklas ur ett psykoanalytiskt synsätt. Eftersom 
kvinnor traditionellt har skött om barnen har detta påverkat flickornas barndom så, att 
flickor identifierar sig personligen med sina mödrar och pojkar uppmuntras att 
identifiera sig med sina fäder, som då inte tillbringar så mycket tid med barnskötsel och 
därför tenderar pojkarna att identifiera sig med faderns position till skillnad från 
flickornas identifiering av moderns personlighet. Denna skillnad mellan pojkarnas 
positionella identifiering och flickornas personliga identifiering är nyckeln till vad som 
gör flickor öppnare till formation av relationer (Bristor och Fischer 1993). Fournier 
(1998) använde kvinnliga informanter i sin studie av märkesrelationer. Hon baserade 
detta val med att tidigare forskning föreslår att kvinnor uppvisar fler och starkare 
interpersonliga relationer och märkesengagemang (Fournier 1998, 347). Andra 
undersökningar föreslår att skillnader mellan feminitet och maskulinitet, dvs. tanken av 
klyftan mellan könen versus biologiska könet är viktigare och kan användas som en 
oberoende förutsägare av konsumentbeteende i vissa fall (Fischer och Arnold 1994). 
 
Att skilja åt kön, könsidentitet och könsattityd är viktigt eftersom de påverkar 
konsumentbeteendet (Arnold et al. 2001). Fischer och Arnold (1990; 1994) identifierar 
skillnader mellan koncepten. I konsumentbeteendeforskningen antas det förekomma 
skillnader mellan män och kvinnor i hänseende till varor som de köper eller i responsen 
till reklam. Denna forskning har varit oklar i särskiljandet mellan de tre ovanstående 
koncepten (Arnold et al. 2001). I vissa fall kan någon av dessa erbjuda en större 
förklaringsgrad och förutsägande styrka. Kön refererar till biologiskt baserade 
kategorier av män och kvinnor. Könsidentitet refererar till personlighetsdrag av 
maskulinitet och feminitet och könsroller refererar till attitydmässiga skillnader om 
roller, rättigheter och ansvarsområden av män och kvinnor (Fischer et al. 1994). I 
litteraturen har man föreslagit att det biologiska könet som psykologiskt 
könskaraktärsdrag är en god förutsägare av olika aspekter av konsumentbeteende (Stern 
1988). Könsidentiteten påverkade endast litet konsumentbeteendet men människor som 
var mer feminina i termer av könsidentitet var mer engagerade i till exempel 
julshoppande (Fischer et al. 1990). En persons biologiska kön betyder inte att dennes 
beteende är förutbestämt, men det biologiska könet har en större inverkan på 
socialisation och därför på konsumentaktiviteter som en person kommer att bli 
engagerad i (Fischer et al. 1990, 335).  
 
Man har i litteraturen diskuterat hur demografiska faktorer som kön påverkar kundernas 
prat och har då kommit fram till att det förekommer skillnader i hur män och kvinnor 
ger råd för köpbeslut åt andra personer. Män ger oftare råd om tekniska egenskaper hos 
bilar eller lån från en bank, dvs. faktorer som berör tekniska och ekonomiska aspekter, 
medan kvinnor ger råd om frisörstjänster och val av restaurang för något speciellt 
tillfälle, dvs. faktorer som berör funktionella aspekter (Walker 1995).  
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4.2 Engagemang i tjänstekategorin 
 
Konceptet engagemang har haft en stor inverkan på studier och teoriutveckling i 
konsumentbeteende (Sherif och Cantrill 1947; Krugman 1965; Beatty et al. 1998). Ett antal 
forskare har bidragit till att förklara konceptet på ett framgångsrikt sätt (Bloch 1982; 
Traylor och Joseph 1984; Laurent och Kapferer 1985; Slama och Tashchian 1985; 
Zaichkowsky 1985). Bloch (1982) har studerat engegemang utöver köpprocessen, Traylor 
och Joseph (1984) samt Zaichkowsky (1985) har mätt konsumenters grad av engagemang 
medan Slama och Tashchian (1985) har undersökt socioekonomiska och demografiska 
karaktäristika som härrör sig till inköpsengagemang.  
 
En kund kan uppleva ett engagemang i någon tjänstekategori (på engelska används termen 
involvement) på marknaden som av någon anledning upplevs som viktig. Engagemang 
kan definieras som ett förhöjt motivationstillstånd (Mittal 1989, 700) som blir framkallad 
av ett stimuli inom en specifik situation (Antil 1984) där någon viss typ av tjänst får kunder 
att bli aktivare i deras informationsbearbetning och därpåföljande beteende (Richins 1983, 
77, 1984, 699; Blodgett et al. 1993, 407). Tidigare forskning har visat att kunders nivå på 
engagemang och expertis varierar över olika kategorier av finansiella tjänster (Aldlaigan 
och Buttle 2001). Nivån på engagemang för reguljära banktjänster som deposition och 
lyftande av kontanter, betalning av räkningar och övriga transaktionstjänster är troligen låg 
medan engagemanget troligen är högre när det gäller mer avancerade tjänster som lån. 
Detta betyder att aspekter rörande person, vara eller tjänst och situation kombineras för att 
bestämma kundens motivation att bearbeta varu- eller tjänsterelaterad information vid en 
viss tidpunkt. När en kund är uppmärksam på att göra vad han kan för att tillfredsställa ett 
behov så kommer han att visa uppmärksamhet och bearbeta all information som verkar 
vara relevant för att uppnå sitt mål. När relevant kunskap blir bearbetat och aktiverat i 
minnet skapas ett motivationstillstånd som påverkar kundens beteende. Denna subjektiva 
typ av personlig viktighet kallas för upplevt engagemang (Solomon 1992). När det 
upplevda engagemanget ökar ägnar kunder mer uppmärksamhet på marknadsinformation 
som härrör sig till den specifika varu- eller tjänstekategorin (jfr Celsi och Olson 1988).  
 
I litteraturen har man diskuterat (Arndt 1966, 144: Day 1977, 150; Bloch och Richins 
1983, 77; Richins 1983, 77, 1984, 699; Blodgett et al. 1993, 407; Dimanche et al. 1993, 
34) att engagemang kan påverka konsumentens prat efter köpet. Ur ett relationsperspektiv 
kan man se att det upplevda engagemanget i varu- och tjänstekategorin påverkar kunders 
intresse och informationsbearbetning som i sin tur påverkar kundens beteende. (Richins 
1983, 77; Richins 1984, 699; Blodgett et al. 1993). Man kan antaga, att ju mer kunden är 
intresserad av en viss tjänstekategori, desto aktivare pratar han om kategorin åt andra 
(Kuokkanen 1997, 49). 
 
Vad påverkar en kund att prata med andra om sina upplevelser i en relation? Denna fråga 
har ur ett transaktionsperspektiv dryftats av Dichter (1966). Enligt Dichter är det en fråga 
om motivation hos prataren. Han särskiljer på fyra kategorier av motivation, 
produktengagemang, självengagemang, engagemang i andra och meddelandeengagemang. 
Dessa kategorier är något diffusa med överlappningar och kombinationer mellan varandra. 
 
Produktengagemang innehåller starka och angenäma upplevelser som härrör sig till en vara 
eller en tjänst som prataren har upplevt. Pratet i denna engagemangskategori fungerar som 



 47

ett sätt att frigöra njutning och överföra glädje som prataren har upplevt i samband med 
varan eller tjänsten i fråga. 
 
Självbekräftelse är en viktig del av pratet mellan pratare och pratmottagare och fungerar 
som ett redskap för att bearbeta pratarens känsla av tvivel och otrygghet. Prataren kan ha 
olika målsättningar med pratet såsom att få uppmärksamhet, visa sig vara en sakkännare, 
känna sig som en pionjär, ha insider-information, föreslå status, sprida ordet, söka 
information om det egna beslutet eller göra anspråk på pratarens egen överlägsenhet. 
Kunden söker acceptans för sina egna beslut genom prat, dvs. ju fler människor som följer 
pratarens råd desto mer rättfärdigad känns pratarens eget beslut.  
 
Engagemang i andra kunde karaktäriseras som ett behov och en intention att hjälpa 
pratarens medmänniskor. Prataren vill gärna dela med sig av den entusiasm och de fördelar 
som varan eller tjänsten har skänkt honom. När prataren är engagerad i meddelandet pratar 
han med andra om innehållet i till exempel reklammeddelanden. 
 
Ovanstående indelning av Dichter är användbar, men poängterar aningen ensidigt positiva 
upplevelsers koppling till pratet. För denna studie kunde en mer användbar disposition 
innehålla även negativa upplevelsers inverkan på kunders prat. En disposition som 
innehåller både positiva och negativa upplevelsers inverkan på kunders prat presenteras 
nedan efter diskussionen med tidsperspektivets inverkan på engagemanget. 

 
Man kan diskutera engagemang i tjänstekategorin även utgående från ett tidsperspektiv, 
dvs. hur länge engagemanget varar. 
 
Situationbundet engagemang inträffar vid specifika situationer (till exempel köp) som 
anses vara viktiga för kunden. Viktiga situationer kan uppstå utgående från produktens 
eller tjänstens kostnad, produktens komplexitet, grad av engagemang i tjänsteleverantör, 
konsumtionsfrekvens eller av andra konsumenters närvaro vid inköps- eller 
konsumtionsfasen (Arora 1982, 506; Bloch och Richins 1983, 78; Mano och Oliver 1993, 
456; Carsky et al. 1994, 74).  
 
Bestående (enduring) engagemang är inte beroende av inköpssituationen utan är av mer 
kontinuerlig typ som uppstår från konsumentens egna hedonistiska upplevelser, dvs. de 
känslor som han upplever som ett resultat av att använda varan eller tjänsten (Arora 1982, 
506; Bloch och Richins 1983, 78; Richins och Bloch 1988, 11). Det bestående 
engagemanget är långsiktigare än det situationsbundna engagemanget.  
 
Denna tidsbundna indelning kan tolkas ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv i en 
bankomgivning genom att betrakta Holmlunds (1997) interaktionsnivåer i en relation. En 
kund kan uppleva att de finansiella aspekterna är viktiga eftersom de påverkar hans övriga 
liv. Då kunden använder en banks tjänster under en längre tidsperiod blir han troligen 
engagerad i bankbranschen, framförallt om upplevelserna i relationen mellan bank och 
kund på något kritiskt sätt avviker från den förväntade nivån på dessa upplevelser. Dessa 
kritiskt avvikande upplevelser kan påverka den kommande relationens utveckling. 
   
Ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv kunde ett upplevt långsiktigt engagemang i en 
tjänstekategori skapas av olika anledningar, till exempel av intresse, personlig situation, 
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krav för avklarande av arbetsuppgifter osv. som resulterar i att kunden upplever branschen 
eller varu- tjänstekategorin som viktig eller oviktig. Engagemanget i tjänstekategorin kan 
karaktäriseras som högt eller lågt. Denna grad av engagemang i tjänstekategorin kunde 
sedan påverka kundens handling i förhållande till till exempel informationssökning, 
processande av information, köp och olika efterköpsbeteenden såsom prat.  
 
I det följande diskuterar vi antaganden om hur en kombination av engagemang i 
tjänstekategorin och tillfredsställelse som ett resultat av tjänstekvalitetsupplevelser kunde 
påverka kunders prat ur ett relationsperspektiv. 
 
Tabell 5. En kombination av engagemang i tjänstekategorin och tillfredsställelse. 
 
Engagemang i varu- eller tjänstekategorin 
 Högt  Lågt 
Högt 1 2 
Lågt 3 4 

          Grad av tillfredsställelse i relationen 
 
 
Ruta 1. Detta rutfält representerar en situation där kunden upplever ett högt engagemang i 
tjänstekategorin och hög tillfredsställelse i relationen. Swan och Oliver (1989) har 
undersökt kunders inställning till prat om en nyköpt bil och resultaten visar på en positiv 
korrelation mellan grad av tillfredsställelse och inställning till prat. Vissa forskare har 
tolkat att ett livligt prat när en kund är högt tillfredsställd kan bero på den så kallade 
“Polyanna principen” som dominerar kommunikationen. Detta betyder att angenäma 
upplevelser i tjänstekategorin bearbetas mer precist och effektivt av människans 
perceptuellt-kognitiva strukturer (jfr Fornell och Westbrook 1984, 70) och torde leda till 
att det är lättare att prata med andra kunder om positiva upplevelser i tjänstekategorin. 
  
Den sk Mum-effekten (Tesser o. Rosen 1975) visar att människor tenderar att överföra 
goda nyheter framom dåliga, eftersom de försöker undvika otrevliga situationer för att 
undvika skuldkänslor eller uppstående ovänlighet av pratmottagaren. Detta tycks dock inte 
vara fallet när diskussionen berör ett företag (Solomon 1992, 370). 
 
Ruta 2. I denna situation upplever kunden ett lågt engagemang i varu- eller 
tjänstekategorin och en hög tillfredsställelse med varan eller tjänsten. Holmes och Lett 
(1977) har undersökt kunders prat på basis av utdelade kaffeprov. Ett gratis kaffeprov 
kan antas representera en vara som skapar ett lågt engagemang i varukategorin. I 
undersökningen fann Holmes och Lett att respondenter med hög tillfredsställelse var 
mer aktiva i sitt prat än de respondenter som upplevde låg tillfredsställelse efter 
användingen av varuprovet. Ett aktivt prat kan då bero på  sociala faktorer, såsom att en 
person försöker verka rationell. Detta påverkar honom att sprida positiv information hellre 
än negativ information (Peterson och Wilson 1992).  Detta kan innebära att en kund som 
berättar till andra om sin otillfredsställelse med en varu- eller tjänsteleverantör riskerar att 
bli ansedd som en person som inte klarade av att finna en bättre leverantör i första taget 
eller som en person som leverantören inte ansåg vara viktig nog att tillfredsställa. 
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Ruta 3. En otillfredsställd kund kan i en högengagemangsituation vara aktivare i sitt prat 
än tillfredsställda kunder i samma typ av situation (Anderson 1994; Duffy 1994). 
Anderson drar i sitt resonemang paralleller till faktorer som stimulerar personer till 
initiering av ryktesspridning. Dessa faktorer är: ängslighet, spänning och frustration. Dessa 
faktorer är troligen mest uppenbara i situationer med högt engagemang före köpet och 
otillfredsställelse efter köpet. Andra motiv till ett aktivt prat av otillfredsställda kunder kan 
vara att ventilera ovänlighet (Jung 1959) eller att minska på en känsla av ängslighet, varna 
andra eller söka att hämnd (Allport och Postman 1947; Knapp 1944; Richins 1984).  
 
Negativa känslor signalerar att en handling är erforderlig medan positiva känslor inte 
kräver någon handling (Taylor 1991). Teorin om assymmetriska effekter av positiva 
eller negativa händelser hävdar, att under vissa omständigheter förorsakar negativa 
händelser en starkare reaktion än positiva händelser, vilket skapar en negativ inferens 
(Söderlund 1998, 172). Negativa händelser skapar mera kognitivt arbete och leder till 
mer komplexa kognitiva representationer än positiva händelser (Peeters och Czapinski 
1990). Således är det mer sannolikt att prat med andra sker efter att en negativ händelse 
har inträffat i tjänstekategorin. Detta kan möjligen tolkas av att interaktioner med andra 
människor kan hjälpa personen att kognitivt bearbeta den negativa händelsen. 
 
Ruta 4.  I denna situation upplever kunden ett lågt engagemang i tjänstekategorin och en 
låg tillfredsställelse till varan eller tjänsten. Beteende vid ett lågt engengagemang 
karaktäriseras av tröghet och beslut görs på basis av en vana eftersom kunden saknar 
motivation att beakta alternativ. I vissa fall kan man visa på ett intervall av neutralitet (zone 
of indifference) vilket innebär att förväntningarna inför tjänsten förverkligas (Woodruff et 
al. 1983) och kunden kan då vara både tillfredsställd och otillfredsställd. När kundens 
tillfredsställelse är inom detta intervall sker ingen markant förändring i beteendet och då 
kan en kund uppleva att det inte finns något att prata om så länge som allt forsätter som 
förut men om kunden av någon anledning blir otillfredställd med varu- eller 
tjänstekategorin som han använder kan han bli aktiv i sitt prat. Detta kan antas bero på den 
ovannämnda negativa inferensen som diskuterades i ruta 3. 
  
Vi kan således utgående från ovanstående resonemang antaga, att graden av engagemang i 
tjänstekategorin varierar mellan kunder från lågt engagemang till högt engagemang som i 
sin tur påverkar kunders typ av informationsbearbetning. Informationsbearbetningen kan 
variera från enkel bearbetning där endast de grundläggande särdragen av informationen 
beaktas till omsorgsfull bearbetning där den inkommande informationen kopplas samman 
till kundens nuvarande kunskapssystem (Greenwald och Leavitt 1984).  Personer kan 
således samla och bearbeta informationen på olika sätt. De kunder som aktivt samlar och 
processar informationen om varu- eller tjänstekategorin för över informationen till 
informationsmottagarna. Dessa informationsöverförare kan anses vara experter på ett visst 
område och informationsmottagarna hyser då en viss aktning mot dessa. Detta ger i vissa 
fall incentiv till olika roller som påverkare av andra. (Merton 1957; King och Summers 
1970; Feick och Price 1985). Detta inkluderar prat som en kanal för påverkan.   
 
Vi kan vidare antaga att den upplevda graden av engagemang i tjänstekategorin 
sammankopplat med en upplevd grad av tillfredsställelse initierar prat hos kunden. En 
kund som upplever en hög grad av engagemang i tjänstekategorin och samtidigt hög 
tillfredsställelse i relationen är aktiv i sitt prat på så sätt, att ju högre tillfredsställelse 
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kunden upplever desto aktivare är pratet. Ett upplevt lågt engagemang i tjänstekategorin 
och en hög tillfredsställelse av använda tjänster i relationen initierar prat hos kunden så att 
ju högre grad av tillfredsställelse kunden upplever ju aktivare är hans prat. Om kunden 
upplever ett upplevt högt engagemang i tjänstekategorin samtidigt som han upplever en låg 
grad av tillfredsställelse i relationen påverkar det kundens prat så att ju större grad av 
otillfredsställelse i relationen kunden upplever desto aktivare är pratet. En kund som 
upplever en låg grad av engagemang i tjänstekategorin och samtidigt upplever en låg grad 
av tillfredsställelse i relationen är passiv i sitt prat, men om han blir otillfredsställd med 
tjänstekategorin kan han bli aktiv i sitt prat. 
   
 

4.3 Engagemang i tjänsteleverantör  
 
En av de viktigaste faktorerna, som bestämmer hur framgångsrik relationen är mellan 
kunden och tjänsteleverantören, karaktäriseras av parternas engagemang i relationen. 
Engagemang i tjänsteleverantören (på engelska används termen commitment) är viktig 
för relationens fortlevnad ur företagets synvinkel, eftersom högt engagerade kunder 
anses förbli lojala och ha ett fruktsamt beteende i relationen. Ur kundens synvinkel är 
relationen till företaget viktig så länge som relationen skapar ett mervärde genom att 
uppfylla viktiga behov och de upplevda alternativen för motsvarande relationer som kan 
ge ett högre värde inte är uppenbara.    
  
Kunder beter sig på olika sätt i olika relationer, från transaktionsorientering till 
relationsorientering (Dwyer et al. 1987; Jackson 1985). För kunder som innehar en 
transaktionsorienterad syn i en relation är tillfredsställelse den viktigaste drivaren av 
deras totala tillfredsställelse och därför även för deras framtida intentioner till beteende. 
Kunder som däremot har en relationsorienterad syn i relationen anser att 
tillfredsställelse skapar tillförlitlighet och en preferens för känd personal skapar 
engagemang i tjänsteleverantören (Garbarino och Johnson 1999).    
 
Engagemanget till tjänsteleverantören skapas genom upplevd tjänstekvalitet som 
jämförs med upplevda ansträngningar som i sin tur skapar kundens värdeuppfattning. 
Denna värdeuppfattning påverkar sedan den kundupplevda tillfredsställelsen som vidare 
skapar engagemanget till tjänsteleverantören (Storbacka et al. 1994).  
 
Graden av engagemang mellan kund och tjänsteleverantör i en relation är en viktig 
indikator på relationens kvalitet (Fournier 1998; Scanzoni 1979; Sheaves och Barnes 
1996). Engagemang i en tjänsteleverantör anses representera en långsiktig orientering i 
en relation och innehåller en önskan om att upprätthålla relationen (Ganesan 1994; 
Grundlach et al. 1995; Sheaves och Barnes 1996, 233). 
  
Traditionellt ses engagemang i studier av konsumentrelationer som kundens 
engagemang i ett märke, dvs. till s.k. döda ting (till exempel Beatty och Kahle 1988; 
Beatty et al. 1988; Bloemer och Kasper 1995; Martin och Goodell 1990; Mellens, 
Dekimpe och Steenkamp 1996; Oliver 1997).  
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Engagemang i relationer mellan företag har studerats ur channel theory-synvinkel i ett 
antal studier (se till exempel Andaleeb 1996; Anderson och Narus 1984; Mohr och 
Nevin 1990). Samma fenomen har ur köpar-säljar relationssynvinkel på ett föredömligt 
sätt behandlats i ett flertal studier ( se till exempel Dwyer et al. 1987; Grundlach et al. 
1995; Wilson 1995).  Engagemang i relationer mellan kunder och tjänsteleverantörer 
har studerats mer sparsamt (se till exempel Liljander och Strandvik 1993; Moorman et 
al. 1992; Morgan et al. 1994; Storbacka et al. 1994). 
 
I det följande diskuteras två intressanta definitioner på engagemang i tjänsteleverantören 
i relationen mellan kund och företag och sedan följer en kort diskussion om 
definitionerna.  
 
Tabell 6. Valda definitioner som fokuserar på olika aspekter av engagemang i 
tjänsteleverantör i relationer mellan kund och företag. 
 
 
Källa  Definition 
Moorman, Zaltman och   
Deshpandé (1992, 316) 

”an enduring desire to maintain a valued relationship”. 

Storbacka, Strandvik och 
Grönroos (1994, 25); 
Liljander och Strandvik 
(1995) 

”The parties intentions to act and their attitude towards interacting 
with each other” 

 
 
Definitionen av Moorman et al. (1992) poängterar parternas vilja att upprätthålla en 
värdesatt relation och definitionen av Storbacka et al. (1994) visar att engagemang i 
tjänsteleverantören innehåller två delar, en beteende-del och en attityd-del.  Attityd-delen 
innefattar image som en holistisk uppfattning av tjänsteleverantören och som filtrerar 
prestationen samt påverkas av bindningar i relationen. Attityd-delen i engagemanget 
kan ses som en mångfaceterad konstruktion som innefattar nivån på tillfredsställelse, 
jämförelsenivån av alternativ och den utsträckning som det finns ett ömsesidigt intresse 
för relationen (O´Malley et al. 1997). Kunden anses då ha en vilja att upprätthålla 
relationen och andra attribut än pris och produkt/tjänstekvalitet kan vara viktiga för 
kunden (Fournier 1994). 
Kunder etablerar relationer till tjänsteleverantörer av olika skäl och motiv (Bagozzi 1995; 
Kumar, Hibbard, Stern 1994; Rusbult och Buunk 1993; Sheaves och Barnes 1996). 
Motivens natur kan senare reflekteras i nivån på engagemanget som olika kunder upplever, 
varierande från en strikt instrumentell till en mer affektiv nivå.  
 
Eftersom en relation baserar sig på upplevd grad av tillfredsställelse utgående från 
interaktioner och påverkas av bindningar mellan kund och tjänsteleverantör kan 
engagemangets nivå variera (Fournier 1994; Liljander och Strandvik 1995). 
Engagemanget kan karaktäriseras som högt eller lågt (Se till exempel Storbacka et al. 
1994). Detta innebär att ifall interaktionerna i relationen har varit icke-tillfredsställande 
kan det skapa ett lågt engagemang i tjänsteleverantören. 
 
Olika nivåer på engagemanget kan ha olika inverkan på relationens konsekvenser som 
benägenheten att bryta relationen, villigheten att investera i relationen, initieringen av 
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positivt prat osv. (Kumar, Hibbard och Stern 1994). Vid en hög nivå på engagemanget till 
tjänsteleverantören anses kunden ha en vilja att upprätthålla relationen och då kan 
kunden vara motiverad att aktivt engagera sig i beteenden som skulle hjälpa företaget i 
fråga att uppnå sina mål (Dick och Basu 1994; Gremler 1994, 66). Man kunde då 
antaga, att entusiasmen för pratet är stort. Detta kunde då betyda att kunder är villiga att 
prata om positiva upplevelser åt andra för att skapa större kundbas för företaget. När en 
kund med ett högt engagemang pratar på ett entusiastiskt sätt, utan att tveka och med 
många specifika detaljer om tjänsteleverantören kommer detta att påverka mottagaren i 
diskussionen mycket starkare än om sändaren är ointresserad och pratar om få detaljer 
(Gremler 1994, 67). I en studie om bankkunders prat kunde man utläsa, att mycket 
lojala kunders prat var aktivare än olojala kunders prat (Gremler och Brown 1999).  
 
Vid en låg nivå på engagemanget till tjänsteleverantören är kunden troligtvis benägen 
att vara passiv i sitt prat. I en nyligen utförd undersökning kunde Harrison-Walker 
(2001) påvisa en positiv koppling mellan nivå på engagemang i tjänsteleverantören och 
kunders prat. En rekommendation om tjänsteleverantören tenderar att påverka 
mottagaren i diskussionen så att han blir en lojalare kund än en kund som inte hör en 
motsvarande rekommendation (Gremler 1994, 66). 
 
 

4.4 Styrkan på relationen  
 
Som det framkom i pratdefinitionen av Lindberg-Repo et al. (1999) påverkar relationens 
styrka pratet. Styrkan på en kundrelation är kopplad dels till kundens upplevda 
tillfredsställelse i relationen, dels till den upplevda graden av engagemang i 
tjänsteleverantören och dels till hur kunden koncentrerar sina köp till företaget samt till 
bindningar som förekommer mellan företag och kund (Storbacka et al. 1994; Liljander 
och Strandvik. 1995).  
 
Relationens styrka påverkas av upplevt värde och tillfredsställelse (Storbacka et al. 
1994). Om en relation har pågått länge har den en inneboende styrka som gör att 
relationen fortgår (Liljander och Strandvik 1995). Det sätt som en kund närmar sig 
interaktionen mellan kund och företag samt interaktionens fysiska och temporära 
karaktäristika kommer att påverka relationens utveckling och styrka. Aspekter av 
interaktionen som sannolikt bidrar till uppkomsten av en stark relation kunde vara att 
parterna ofta har kontakt, mer face-to-face kontakt mellan parterna, högre risknivå som 
kunden upplever och mer frekvent kontakt med samma person i företaget. Andra 
aspekter på interaktionen som bidrar till formationen av en stark positiv relation mellan 
kund och säljare är avsaknaden av byteskostnader, investeringar i relationen, 
förtrolighet, upplevd expertis, sannolikheten av att betjänas av samma person varje gång 
och den upplevda komplexiteten av interaktionen (Barnes 1995).   
 
Relationen till ett företag kan påverka kundens prat. Lindberg-Repo (1998) har 
undersökt kunder av en resetjänst och deras spridning av pratet. Hon har kommit fram 
till att förstagångskunder (transaktions-orienterade kunder) oftare sprider negativt prat 
om upplevda tjänster och faciliteter och att återkommande kunder (relations- 
orienterade) oftare sprider positivt prat om aktiviteterna och faciliteterna. Lindberg-
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Repos resultat är logiskt med tanke på att kunder som valt att använda samma tjänst 
igen troligen har varit nöjda med i detta fall resetjänsten och därmed pratat positivt om 
tjänsten. De förstagångskunder som är missnöjda och har pratat negativt om resan 
kommer möjligen inte att göra om resan på nytt. Därför har troligen ett urval skett så att 
de kunder som var nöjda med sin första resa har kommit tillbaka och är fortfarande 
nöjda samt sprider följaktligen positivt prat om saken.  
 
Vi kan eventuellt generalisera dessa resultat så, att ju längre kundförhållandet har 
pågått, desto starkare är det (detta ligger i linje med Storbacka et al. 1994) och det leder 
till att kunderna är villiga att prata positivt om upplevelserna i relationen. Kan man då 
antaga att dessa resultat är generaliserbara att innefatta pratet hos kunder till ett 
bankkontext? Om så är fallet kan vi eventuellt antaga, att kunder med en lång 
bankrelation pratar mer positivt om bankrelationen är kunder med en kort bankrelation.  
 
Det förekommer bindningar i en relation mellan köpare och tjänsteleverantör (Liljander 
och Strandvik 1995) även ifall kunden inte anser sig ha en relation till företaget (Grönroos 
2000, 33). Om dessa bindningar lossas, är det med stor sannolikhet möjligt att kunden drar 
sig ur relationen. Bindningarna i relationen kan bildas genom upprepad interaktion mellan 
parterna eller genom uppgörande av avtal och kan vara olika till sin natur beroende på till 
exempel relationens karaktär eller bransch. Om en kund är tillfredsställd med relationen 
kommer han att ha en positiv attityd till relationen och ett positivt kundbeteende. Detta kan 
leda till att positiva bindningar skapas mellan kunden och leverantören. Bindningarna är 
enligt Liljander och Strandvik (1995) tio till antalet (juridiska, ekonomiska, teknologiska, 
geografiska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala, kulturella, ideologiska och 
psykologiska). De fem första bindningarna är kontextuella faktorer och kontrolleras av 
företaget och som inte på ett enkelt sätt kan påverkas av kunden och kan därför troligen 
upplevas som negativa bindningar. De fungerar som utträdesbarriärer trots att kunden 
eventuellt är missnöjd med relationen. De fem andra bindningarna kan upplevas som 
positivare av kunden och kan fungera som upprätthållare av relationen. Om kunden har ett 
eller flera bindningar till företaget kan han acceptera en lägre nivå på tjänstekvaliteten 
jämfört med en potentiell nivå på tjänstekvaliteten som kunden kan uppnå i något annat 
företag utan att bryta relationen (Liljander och Strandvik 1995). Bindningarna kan 
påverka kundernas prat så, att de negativt upplevda bindningarna låser kunden i 
relationen och ifall kunden är missnöjd med relationen kan han aktivt sprida negativt 
prat om tjänsteleverantören.  Positivt upplevda bindningar i relationen kan däremot 
påverka kundens prat så, att kundens tillfredsställelse ökar i och med att han till 
exempel upplever samhörighet med personalen i den andra parten i relationen och då 
kan kunden aktivt prata positivt om tjänsteleverantören åt andra kunder (jfr Cross och 
Smith 1995).   
 
Vi kan sammanfatta diskussionen så att styrkan på relationen påverkar pratarens prat 
genom att kunder som har en svag relation till företaget kommer troligen att prata om 
andra typer av upplevelser än sådana kunder vars relation till företaget har utvecklats 
vidare. Vissa forskningsresultat visar, att kunder med en stark relation till företaget inte 
pratar om prisrelaterade upplevelser utan pratet domineras av upplevt värde och 
holistiska upplevelser av tjänsten (Lindberg-Repo och Grönroos, 1999, s. 116). 
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I detta kapitel har vi studerat tidigare litteratur som behandlar faktorer som påverkar 
prat hos kunder och på basis av litteraturgenomgången har vi skapat en konceptuell 
modell i kapitel 2 som presenteras nedan en gång till. Modellen beskriver kundernas 
prat ur en relationsmarknadsföringssynvinkel och presenteras i figur 7. I nästa kapitel 
kommer vi att behandla undersökningsmetoden. 
 
    
 
Pratare       Pratmottagare 
       - familjemedlemmar och släktingar 
Initierar      - vänner och bekanta 
- upplevda kvalitets-     - andra  
dimensioner i relationen     
 

Påverkar 
    -     personliga karaktäristika  

- upplevt engagemang  
- relationens styrka  

 
Figur 7. Faktorer som initierar och påverkar pratet hos kunder i långvariga relationer. 
 
Modellen beskrev i korthet sambanden mellan variablerna enligt följande: kunden 
upplever i relationen till en tjänsteleverantör olika tjänstekvalitetsdimensioner. Dessa 
tjänstekvalitetsdimensioner kan vara tekniska, funktionella och ekonomiska. Kunderna 
initierar prat på basis av dessa tjänstekvalitetsdimensioner. Pratet påverkas av kundens 
personliga karaktäristika, upplevd engagemang i tjänstekategorin och i 
tjänsteleverantören samt av styrkan i relationen. Kunden pratar sedan med olika grupper 
som till exempel familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta samt med andra 
om upplevelserna i relationen. Teman och aktiviteten för pratet varierar beroende på 
vem kunden pratar med. 
 
För att uppnå syftet med litteraturstudien har vi diskuterat de centrala teoretiska 
begreppen om faktorer som initierar och påverkar prat i långsiktiga relationer. I det 
följande avsnittet presenteras den empiriska delen av studien. 

Prat 
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5 EMPIRISK DEL 
 
5.1 Introduktion 
 
I de tidigare kapitlen diskuterades tidigare forskning i ämnet, angavs syfte och 
forskningsfrågor för studien, definierades och diskuterades de centrala begreppen för 
studien och i detta kapitel diskuteras de metodologiska aspekterna av 
undersökningsprocessen. Speciellt läggs vikten vid beskrivning och diskussion av 
forskningsansatsen, undersökningsmetoden, datainsamlingsmetoder, stickprov, 
utveckling av frågeformulär, validitet och reliabilitet, svarsprocent, operationalisering 
av variabler och utförande av dataanalyser. 
 
 
5.2 Forskningsansats 
 
Vetenskap är aldrig något annat än högt utvecklat sunt förnuft (Myrdal 1968). Detta 
förnuft präglas av människans syn på världen, av hans antaganden och värderingar. 
Forskarens vetenskapliga synsätt och metodval är avgörande för forskningsprocessen 
och de erhållna vetenskapliga resultaten. Forskarens synsätt påverkas bl a av tradition, 
miljö och egen personlighet samt av tidigare studier och erfarenheter. Forskarens synsätt 
spänner över allt ifrån filosofiska betraktelser till praktiska frågeställningar i samband 
med den aktuella undersökningen och utgör då en plattform för forskarens arbete 
(Arbnor och Bjerke 1994).  
 
Den allmänna målsättningen i beskrivande forskning är att klargöra befintliga idéer om 
relationer mellan koncept, att få insikter och idéer och möjligen upptäcka nya 
propositioner (Zaltman, Pinson och Angelman 1973; Selltiz, Wrightsman och Cook 
1976; Boyd, Westfall och Stasch 1981). Att beskriva innebär att i en studiesituation 
kunna ta ett begrepp och mäta förekomsten av detta begrepp. Beskrivande (deskriptiva) 
undersökningar svarar ofta på frågor av typen Hur många? När? Var? Hur ofta? (Arbnor 
och Bjerke 1994, 122). Man kan gå djupare i ambitionsnivån så, att när en beskrivande 
studie har funnit preliminära förklaringar eller propositioner kan den initiera förklarande 
(explanativa) studier (Churchill 1991) eller slutgiltiga (konklusiva) studier (Boyd, 
Westfall och Stasch 1981). De begrepp som används i denna studie kommer till stor del 
ursprunglingen från transaktionssynsättet. När begreppen överförs till ett 
relationskontext är teoretiseringen av begreppen inte till den grad så utvecklad att en 
överflyttning är möjlig. På grund av detta faktum ansågs det befogat att först skapa en 
teoretisk referensram och en preliminär konceptuell modell som sedan testats genom 
den empiriska delen av studien. Därför kan studien på basis av dessa begrepp inte 
karaktäriseras som förklarande utan det är mer ändamålsenligt att karaktärisera studien 
som beskrivande.  
 
 
5.3 Undersökningsmetod  
 
Metoden i en undersökning behandlar dess grundläggande tekniska utformning. Detta 
innebär bl a att man bestämmer sig för i vilken utsträckning man i undersökningen och 
speciellt i analysen är intresserad av att gå på djupet i enskilda fall, gå på bredden i ett 
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tvärsnitt eller studera en utveckling över tiden (Lekvall och Wahlbin 1987, 139). Denna 
studie undersöker ett fenomen på bredden vid en viss tidpunkt och har en survey-
ansats.Vid survey-ansatsen observerar och registrerar man passivt verkligheten som den 
är utan att själv ta aktiv del i och försöka påverka den (Peter och Olson 1983, 119). I en 
renodlad survey-undersökning går forskaren ut och mäter upp förhållanden som man på 
förhand har bestämt sig för att undersöka. Jämförbarheten i beskrivningen på bredden 
av undersökningsenheterna är av stort intresse. Resultaten av undersökningen redovisas 
inte i form av beskrivningar av enskilda undersökningsenheter utan i form av tabeller 
och diagram där det framgår hur de undersökta enheterna fördelar sig med avseende på 
olika egenskaper (se Lekvall och Wahlbin 1987). För att uppnå studiens syfte kunde 
man utgå ifrån, att en survey-undersökning var lämplig eftersom det i litteraturstudien 
kunde påvisas att sambanden mellan faktorerna som initierar och påverkar pratet var 
klara. En annan riktlinje för survey-undersökningens lämplighet var att man i tidigare 
studier om prat hade ofta använt samma typ av metod. Frågeställningarna i 
undersökningen var på en allmän och allmängiltig nivå, vilket kan anses kunna stå som 
grund för en generalisering av resultaten. I survey-undersökningar samlar man 
information på ett systematiskt sätt och man är intresserad av att uttala sig, inte bara om 
dem som har undersökts utan också om en bakomliggande målpopulation som de 
undersökta enheterna antas representera (Tull och Hawkins 1984, 119). Möjligheterna 
att dra slutsatser från de som har undersökts till en målpopulation, är beroende av dels 
urvalets storlek, dels vilket urvalsförfarande som använts och dels det bortfall som har 
erhållits i undersökningen. Giltigheten av slutsatserna beror på vilka enheter i 
populationen som har blivit undersökta. Om de är representativa för populationen som 
helhet blir slutsatserna riktiga, men om de däremot är extrema eller representativa bara 
för en begränsad del av populationen kan slutsatserna bli mer eller mindre felaktiga. 
(Lekvall och Wahlbin 1987)  
 
Det bör även konstateras att det finns nackdelar i att använda sig av en 
surveyundersökning. En av nackdelarna är, att det inte är möjligt att djupare beröra 
forskningsfrågorna vid insamlingen av information såsom vid användningen av t.ex. 
djupintervjuer. En annan aspekt är att det krävs stor kunskap i konstruerandet av 
frågeformuläret så, att man får fram den information som krävs. Trots dessa aspekter, 
med tanke på syftet i denna studie, är det rättfärdigat att använda sig av en enkät som 
datainsamlingsmetod eftersom det stora antalet respondenter och den kommande 
jämförelsen mellan olika grupper av dessa respondenter inte annars skulle ha varit 
möjligt att uppnå. 
 
 
5.4 Datainsamlingsmetoder 
 
För att uppnå syftet med studien ansågs det nödvändigt att skapa primärt material, 
eftersom kunskap om fenomenet inte med tanke på materialets jämförbarhet och 
tillförlitlighet existerar i nödvändig usträckning. För att avgöra vilken typ av 
datainsamlingsmetod som är möjligast lämplig vid genomförande av en survey-
undersökning finns vissa kriterier: mätinstrumentets komplexitet, mängden av data som 
behövs, önskad noggrannhet av datamaterialet, kontroll av stickprovet, tidsbehov, 
acceptabel nivå på bortfallet av respondenter och kostnader för datainsamlingen (Tull 
och Hawkins 1984, 126). Det grundläggande övervägandet är vilken teknik som ger den 
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lämpliga informationen för det lämpliga samplet till lägsta kostnad (Tull och Hawkins 
1984, 137). Med tanke på att en av avhandlingens forskningsfrågor var att söka hur 
kundspecifika skillnader påverkar kunders prat, så var en enkät (som är en form av 
intervju) som datainsamlingsmetod ett lämpligt alternativ eftersom enkäten enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) ger möjlighet till en komparativ analys mellan olika 
respondentgrupper.  Denna metod valdes även för dess vida omfång och mångsidighet, 
då information snabbt kunde samlas in från stora stickprov (Kinnear och Taylor 1979, 
422). Brevenkäter tenderar att vara lämpligare för att samla in faktiska svar och  
uppfyller även administrativa krav båttre än personliga- eller telefonintervjuer (Dillman 
1978). Personliga- eller telefonintervjuer hade säkerligen gett en möjlighet till djupare 
insikter i forskningsområdet, men skulle ha möjliggjort endast ett litet antal 
undersökningsobjekt varvid ett representativt sampel inte hade erhållits. Nackdelar av 
att använda enkät som datainsamlingsmetod härrör sig till respondenternas ovilja och 
oförmåga att ge den önskade informationen och till att datainsamlingsmetoden kan 
påverka svaren så, att respondenterna kan påverka sina svar för att svaren skall vara 
socialt accepterbara eller för att behaga intervjuaren. Trots att dessa nackdelar kan 
minska på resultatens validitet kan nackdelarna kontrolleras genom lämplig design av 
mätinstrumentet. (Kinnear och Taylor 1979, 422) För att minska på nackdelarna av 
användningen av enkäten som datainsamlingsmetod företogs intervjuer a) före och 
under konstruktionen av datainsamlingsinstrumentet för att belysa och forma centrala 
koncept som bidrog att stå som grund för konstruktionen och förtestningen av 
frågeformuläret och b) efter insamlingen och analysen av datat för att bekräfta resultaten 
av undersökningen. 
 
 
5.5 Undersökningens stickprov 
 
Verkligheten kan ses som en mängd av varandra oberoende enheter. Detta gör att den 
statistiska stickprovsteorin blir ett avgörande hjälpmedel för att nå synsättets 
ambitioner. Representativitet, dvs. hur urvalet representerar den större helheten man 
försöker beskriva eller förklara blir helt avgörande för huruvida den kunskapande 
ambitionen blir generaliserbar. Man försöker således, i urvalet, hitta det genomsnittliga 
och bilden kring det genomsnittliga. Om detta föreligger innebär det att när 
beskrivningen eller förklaringen av urvalet väl finns där, finns även beskrivningen och 
förklaringen av intresseområdet som helhet där (Arbnor och Bjerke 1994, 239).  
 
Den viktigaste informationen av dragandet av stickprovet redovisas som följer. 
Eftersom fokusen på undersökningen ligger vid faktorer som initierar och påverkar 
kundernas prat i långsiktiga relationer bestämdes det att populationen för den empiriska 
studien skulle bestå av kunder med en långvarig relation till en bank. Ramen för urvalet 
var Vasa Andelsbanks kundregister som uppdateras kontinuerligt. Urvalet valdes 
systematiskt slumpmässigt utan påverkan av till exempel kundernas viktighet eller 
kundrelationens längd. 
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Stegen i stickprovsurvalet presenteras enligt följande (Churchill 1991). 
 
Totala populationen: 13465 st privatkunder.  
Ramen för stickprov 
Ålder: över 18 år, < 85 år  
Aktivitetsgrad: aktiva kunder (>2 händelser per kvartal) 
Registrerade i följande kontor: Vasa Nedre Torget, Handelsesplanaden, Busstationen, 
Sundom och Smedsby.  
Tilläggskriterier: respondenterna är privatkunder, inte försatta i konkurs och inte heller 
skuldsanerade.  
Metod för dragande av stickprov: Systematiskt slumpmässigt urval.  
Stickprovets storlek: 1700 st varav 1100 st finskspråkiga och 600 svenskspråkiga. 
 
Datainsamlingen skedde så, att 1700 st adresslappar klistrades på kuvert som innehöll 
följebrev, enkät och frankerat svarskuver. Kuverten skickades ut till respondenterna i 
september 1999.  
 
100 observationer anses vara ett minimiantal för ett representativt stickprov (Aaker och 
Day 1990). Svarsgraden i stickprovet kan anses vara tillräckligt hög för att det bereder 
en möjlighet att representera målpopulationen. Respondenternas demografiska 
fördelning motsvarade enligt bankens representant målpopulationens demografiska 
fördelning. Utgående från dessa argument kan vi antaga, att stickprovet i denna 
undersökning motsvarar målpopulationen.   
 
 
5.6 Beskrivning av frågeformuläret  
 
I detta kapitel presenteras operationaliseringen av konstruktionerna som används i 
denna studie. Se bilaga 1 och 2 för de ursprungliga svensk- och finskspråkiga 
frågeformulären. Frågeformuläret utvecklades på basis av en litteraturgenomgång för att 
skapa en förhandsuppfattning om forskningsområdet. De preliminära områden som 
behandlades i frågeformuläret utvecklades genom en trestegs-förtest. De frågor som 
inkluderades i den slutliga versionen av frågeformuläret var i huvudsak av tre typer: 
demografiska som tjänade till att fungera som bakgrundsfrågor, allmänna vars uppgift 
var att ge information om respondenternas beteende i relationen. De specifika frågorna 
hade som syfte att dels bidraga med kunskap om respondenternas prat på basis av 
upplevda kvalitetsdimensioner i relationen, dels att mäta respondenternas engagemang i 
tjänsteleverantören och till produktklassen och dels att kartlägga respondenternas attityd 
till prat samt till deras roll i informationsnätverken.  
 
Frågeformuläret presenteras i det följande. För en kommande indelning av 
respondenterna utformades följande demografiska variabler: kön, ålder, hur många 
personer som bor i respondentens hushåll på kvotskala, yrke som öppen fråga, 
kundrelationens längd som mäter relationens styrka (Liljander och Strandvik 1995) på 
kvotskala och vilka banktjänster som respondenten använder i olika banker på 
nominalskala. Gremler och Brown (1999) har i sin undersökning om lojala bankkunders 
beteende använt frågor om respondenternas kön, ålder, civilstånd, kundförhållandets 
längd och typer av banktjänster som används.  
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De allmänna frågorna var till för att beskriva hur respondenterna sköter sina 
bankärenden samt för att fastställa deras allmänna tillfredsställelse och vilja att fortsätta 
relationen. Svarsalternativen var: ”besöker kontoret”, ”använder betalningstjänst”, 
”använder dataförbindelser” och ”använder telefon”. Hur respondenterna sköter sina 
bankärenden mättes på en kvotskala genom att respondenten fick ange hur många 
gånger i månaden bankärendena sköttes på ovanstående sätt. Respondenternas generella 
nöjdhet till bankrelationen mättes på en intervallskala från ”mycket nöjd” till ”mycket 
missnöjd” och respondenternas attityd till hur viktigt det är för kunden att kunna 
fortsätta att använda den specifika tjänsteleverantören mättes på en intervallskala från 
”mycket viktigt” till ”mycket oviktigt”.  
 
De specifika frågorna hade som syfte att dels bidraga med kunskap om faktorer som 
initierar respondenternas prat på basis av upplevda kvalitetsdimensioner i relationen, 
och påverkar respondenternas prat på basis av respondenternas engagemang i 
tjänsteleverantören och i tjänstekategorin, och dels att kartlägga respondenternas attityd 
till prat samt deras roll i informationsnätverken. Tjänstekvalitetens olika dimensioner 
mättes på en intervallskala från ”mycket missnöjd” till ”mycket nöjd”. Hur 
upplevelserna av tjänstekvalitetsdimensionerna påverkar kundförhållandet frågades på 
en intervallskala med svarsalternativen: ”försvagar mitt kundförhållande”, ”påverkar 
inte” och ”förstärker mitt kundförhållande”. Entusiasmen i pratet, dvs. hur ofta 
kunderna engagerar sig i prat och med hur många (Anderson 1998) när de pratar om 
tjänstekvalitetsdimensionerna mättes på en kvotskala med följande svarsgrupper: 
familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta, andra (t.ex. sportkamrater, 
medlemmar i samma förening). Warland, Herrmann och Willits (1975) har använt 
svarsgrupperna familj, släktingar, vänner och andra medan Kuokkanen (1997, s 68) har 
använt sig av följande svarsgrupper: vänner, bekanta, släktingar och andra. De olika 
tjänstekvalitetsdimensionerna som mättes omfattar tekniska, funktionella, image och 
ekonomiska aspekter. Dessa aspekter inkluderar både process- och 
resultatkonstruktionen som mäter tjänstekvaliteten enligt Grönroos (1982). Den andra 
möjligheten skulle ha varit att mäta tjänstekvaliteten enligt Zeithaml et al. (1985) 
konstruktion SERVQUAL, men utgående från den kritik som konstruktionen har fått 
(Cronin och Taylor 1992; Mangold och Babakus 1991; Richard och Allaway 1993) som 
berör avsaknaden av resultataspekten i tjänstekvalitetsmätningen valdes Grönroos´ 
tankar som tillvägagångssätt. Utgående från Grönroos tankar hade det i teorin eventuellt 
varit möjligt att mäta respondenternas totala upplevda kvalitet genom att jämföra deras 
förväntningar med upplevelser i relationen. Liljander (1995) samt Cronin och Taylor 
(1992) har i sina studier diskuterat och testat lämpligheten av att fastställa upplevd 
tjänstekvalitet genom direkt mätning av upplevda attribut. På basis av resultaten i deras 
studier kan man konstatera att mätningen av den direkta upplevelsen av tjänstekvaliteten 
är ett bra sätt att bestämma tjänstekvaliteten på en tjänst. På basis av resonemanget av 
Liljander samt Cronin och Taylor utformades mätinstrumentet i denna studie så att det 
innehåller endast upplevda attribut av tjänstekvaliteten. Determinanterna inom 
ovannämnda tjänstekvalitetsdimensioner som mättes i frågeformuläret var: 
kölappssystemets funktion, betalningstjänstens funktion, betalautomaternas funktion, 
bankautomaternas funktion, dataförbindelsens funktion, banklånens prissättning, 
depositionernas prissättning, personalens bemötande, personalens flexibilitet, 
igenkännande av kund, personalens tjänstvillighet, personalens 
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kommunikationsförmåga, personalens yrkeskunskap, personalens pålitlighet, bankens 
trovärdighet, banktjänsternas tillgänglighet, banklokalens utseende och banktjänsternas 
prissättning. Dessa kvalitetsdimensioner är baserade på tankar av Zeithaml et al. (1985) 
och Grönroos (1982). De upplevda tjänstekvalitetsdeterminanternas inverkan på 
relationen mättes på en tregradig skala med frågeställningen: ”Vilken betydelse har 
detta för Dig som kund i Vasa Andelsbank?” med svarsalternativen: ”Försvagar mitt 
kundförhållande till Vasa Andelsbank”, ”Påverkar inte mitt kundförhållande till Vasa 
Andelsbank” eller ”Förstärker mitt kundförhållande till Vasa Andelsbank”. Denna fråga 
är baserad på tankar om kritiska händelser i relationer av Edvardsson och Strandvik 
(1999).  
 
En generell attityd gentemot prat efter köpet mättes på en intervallskala från "helt av 
samma åsikt "till "helt av annan åsikt" med frågelydelserna a) ”Jag tycker att det är 
mycket positivt att människor berättar åt andra om de har gjort dåliga inköp”, b) ”Jag 
tycker att det är mycket negativt att människor berättar åt andra om de har fått dålig 
betjäning”, c) ”Jag upplever att det är mycket otrevligt då människor framhäver hur 
goda inköp de har gjort”, d) ”Jag tycker att det är mycket positivt att människor berättar 
åt andra om vänlig betjäning”. Denna frågetyp har används av Kuokkanen (1997, s. 71). 
Market Maven, dvs. benägenhet att delge marknads- och shoppinginformation mättes på  
en intervallskala från ”helt av samma åsikt” till ”helt av olika åsikt” enligt Feick och 
Price (1987) med frågeställningarna: ”Jag tycker att det är roligt att förevisa nya 
produkter till de jag känner”, ”Jag tycker att det är trevligt att hjälpa människor genom 
att ge råd om olika produkter”, ”Andra människor frågar mig om råd angående 
produkter, inköpsställen och erbjudanden”, ”Om någon skulle fråga mig varifrån det 
lönar sig att köpa en produkt skulle jag ofta kunna svara på frågan”, ”Mina vänner anser 
att jag är en bra informationskälla när det gäller nya produkter och förmånliga 
erbjudanden”. En fråga angående respondentens sociala nätverk inkluderades i 
frågeformuläret med intervallskalan "helt av samma åsikt" till "helt av olika åsikt" enligt 
följande : ”Jag har någon som jag vänder mig till för att få information om produkter 
eller tjänster som jag planerar köpa”.  
 
Engagemang i tjänstekategorin (bankbranschen) har mätts genom en modifierad 
Consumer Involvement Profile (Laurent och Kapferer 1985) på en 7-gradig 
intervallskala med svarsalternativ från "helt av samma åsikt" till "helt av annan åsikt". 
Frågorna löd enligt följande: ”Bankväsendet är mycket viktigt för mig”, ”För mig spelar 
bankväsendet ingen roll”, ”Jag är mycket intresserad av bankväsendet”.  
 
Purchase Decision Involvement,  dvs. engagemang i köpbeslutet mättes likaså på en 7-
gradig skala med svarsalternativen ”helt av samma åsikt” till ”helt av annan åsikt”. 
Frågorna löd: ”Jag väljer min bank mycket omsorgsfullt”, ”Vilken bank jag är kund i 
betyder mycket för mig”, ”Att välja bank är är ett mycket viktigt beslut för mig”.  
 
Engagemang i tjänsteleverantören mättes genom att slå samman två variabler, 
respondentens generella nöjdhet angående relationen till banken och hur viktigt det är 
för kunden att kunna fortsätta använda den specifika tjänsteleverantören som bank. 
Variablerna slogs sedan samman och behandlades sedan som en helhet. Denna nya 
variabel var konstruerad i linje med tankarna i Liljander och Strandvik (1995). 
 



 61

Opinionsledarskap mättes enligt valda delar av Childers (1986) konstruktion på en 
intervallskala med följande svarsalternativ a) från ”mycket ofta” till ”aldrig” med 
frågorna: ”I allmänhet, hur ofta diskuterar du bankväsendet med dina vänner och 
grannar?” b) ”Hur mycket pratar du när du diskuterar bankväsendet med dina vänner 
och grannar”, med svarsalternativen från ”väldigt mycket” till ”mycket litet”, c) ”Inom 
din vänkrets, hur ofta tillfrågas du om råd angående bankväsendet?” med 
svarsalternativen ”mycket ofta” till ”aldrig”, d) ”Om du och dina vänner skulle 
diskutera bankväsendet, vad skulle troligen hända?” med svarsalternativen "du berättar 
åt dina vänner om dina erfarenheter" och "dina vänner berättar on sina erfarenheter", e) 
”I allmänhet, hur ofta i diskussioner med vänner och grannar, används du som 
informationskälla?” med svarsalternativen "mycket ofta” till ”aldrig".  
 
 
5.6.1 Förtest  
 
Frågeformuläret förtestades i tre steg för att mäta innehållsvaliditeten och för att minska 
på mätfelen i studien. I det första steget granskades den första versionen av enkäten, 
som var baserad på en utförlig litteraturstudie av fem stycken professorer och forskare 
från Svenska handelshögskolan. Utvärderarna representerar auktoriteter inom tjänste- 
och relationsmarknadsföring. Denna granskning hjälpte att ställa de rätta frågorna för att 
få svaren på de relevanta konstruktionerna. I det andra steget utfördes diskussioner med 
tre stycken representanter från bankbranschen för att få terminologin rätt, samt för att 
kontrollera innehållet och klarheten i enkäten. Representanterna valdes med tanke på 
långvarig och gedigen erfarenhet inom branschen. I det sista steget av förtestet 
skickades en reviderad version av frågeformuläret ut till 100 st respondenter, 60 st 
finskspråkiga och 40 st svenskspråkiga. Dessa valdes slumpmässigt från 
målpopulationen. Målsättningen med pilotundersökningen var att dels testa 
frågeformuläret och dels att undersöka respondenternas svarsfrekvens. Valet av 
respondenter skedde så, att en databas med respondenternas kontaktuppgifter ordnades 
enligt språk så, att finskspråkiga respondenter kom först och sedan svenskspråkiga. 
Sedan grupperades databasiss finska och svenska enheter i bokstavsordning som sedan 
numrerades. Från denna databas valdes var 135 person (13465/100) till respondent i 
undersökningen. Begynnelsepersonen valdes slumpmässigt genom att skriva nummer 
från 1-135 på lappar som viktes ihop och lades i en låda varifrån sedan ett nummer 
drogs. 100 st kuvert skickades i väg i augusti 1999 innehållande följebrev, enkät och 
frankerade svarskuvert och 24 st av enkäterna returnerades inom utsatt tid. Efter utfört 
förtest kunde det konstateras att frågorna var besvarade på ett logiskt och utförligt sätt, 
som visade att respondenterna förstod frågorna i enkäten. Resultaten från förtestet 
kunde senare konstateras vara i linje med resultaten från huvudundersökningen.  
 
 
5.6.2 Mätinstrumentets validitet och reliabilitet  
 
Den viktigaste faktorn för att inom det analytiska synsättet bedöma olika resultats 
giltighet är validiteten. Detta begrepp kan ses på två sätt. 1) Angående ett test eller 
mätinstrument kan man fråga sig: ”Vad är det som detta test eller mätinstrument 
mäter?”. 2) Angående ett mätresultat kan man fråga sig ”Avbildar detta resultat 
verkligheten, dvs. är det sant?”. Svaren på dessa frågor bör vara någorlunda adekvata 
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för att mätresultaten skall kunna anses vara meningsfulla (Arbnor och Bjerke 1994, 
249). Generellt kan man säga att ett mätinstrument är valid om den gör vad den är 
avsedd till och om den är fri från både systematiska och slumpmässiga fel (Nunnally 
1978). Validitet kan garanteras genom en noggrann utveckling av mätinstrumentet så att 
enkätens innehåll överensstämmer med undersökningens mål (Sproull 1988). 
Konstruktionsvaliditet innebär en förståelse av de teoretiska fundamenten som ligger 
bakom de erhållna mätningarna (Churchill 1991). Enkäten utvecklades på basis av 
analytiska samband som är gjorda i litteraturen inom olika områden. En potentiell brist i 
konstruktionsvaliditeten kan delvis åtgärdas genom att basera mätinstrumentet till ett 
flertal konstruktioner snarare än till endast en konstruktion samt till att visa till exempel 
genom en pilotstudie att de mätistrument som används i undersökningen fungerar som 
de förväntades göra (jfr Churchill 1991). I denna undersökning användes flera 
konstruktioner för att mäta begreppet prat. Fråga 2 mäter antalet. dvs. åt hur många 
personer respondenterna har pratat om upplevelserna i relationen och fråga 3 mäter hur 
respondenten pratar om köpupplevelser i allmänhet, medan fråga 4 mäter hur 
respondenten pratar om bankväsendet med andra. Mätinstrumentet testades i en 
pilotstudie och resultaten av pilotstudien visar, att respondenternas prat i alla tre 
frågorna var i linje med varandra, vilket tyder på att mätinstrumentet fungerade som det 
teoretiskt antogs göra.  
 
Innehållsvaliditet definierar representativiteten av mätinstrumentets innehåll (Ryan 
1980). Innehållsvaliditeten försäkrades genom en omsorgsfull och noggrann förtestning 
av frågeformuläret. Dessutom framkom det i förtestningsfasen i samband med intervjuer 
av bankbranschens experter att dessa upplevde att frågeformuläret var relevant. Vid 
intervjuerna fyllde branschexperterna i frågeformulär. Resultaten av 
pilotundersökningen jämfördes senare med resultaten från branschexperternas ifyllda 
frågeformulär. Jämförelsen visade att resultaten från både pilotundersökningen och 
branschexperternas ifyllda frågeformulär låg i linje med varandra.  
 
Reliabiliteten innefattar en avsaknad av slumpmässiga fel i mätinstrumentet (Breedling 
1974). En skala är reliabel om den vid upprepad användning ger samma resultat och ett 
mätresultat är i sin tur reliabelt om man vid upprepad mätning erhåller samma resultat 
(Arbnor och Bjerke 1994, 248). För att uppskatta reliabiliteten finns ett antal 
operationella metoder tillgängliga: 1. Test-retest reliability innebär att genomföra 
samma test på samma objekt en gång till 2. Split-sample reliability, innebär att dela 
stickprovet i två (eller fler) delstickprov och därefter testa för att se om variationen i de 
enskilda faktorerna är inom intervallet för variationen i stickprovet, 3. Alternative-forms 
reliability innebär att mäta samma objekt genom två instrument som är designade att 
vara så lika varandra som möjligt, 4. Internal-comparison reliability innebär att jämföra 
resultaten mellan olika faktorer på en skala med många faktorer som är designade att 
mäta ett homogent koncept (Tull och Hawkins 1984, 240). Inom ifrågararande 
undersökning delades stickprovet utgående från tankegången i Split-sample reliability in 
i två delstickprov. De två delstickproven jämfördes med varandra utgående från 
demografiska faktorer, upplevd grad av tillfredsställelse och pratbeteende. Resultaten 
från körningarna jämfördes sedan med varandra för att upptäcka variationer i resultaten. 
Signifikansnivån på resultaten varierade mellan p = 0,35 till p = 0,79. Jämförelsen 
visade att statisktiskt signifikanta variationer i resultaten mellan delstickproven inte 
förekom.  
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Inom ämnet kan man diskutera olika orsaker till uppkomsten av slumpmässiga fel. En 
av orsakerna kan vara respondenternas beteende, såsom att denne är motiverad att göra 
så. Det kan också vara att respondentens perceptuella och kognitiva begränsningar 
förorsakar oavsiktliga fel, respondenten saknar central information om saken i fråga 
eller respondenten har tillfrågats genom att använda olämpliga datainsamlingsmetoder 
(Huber och Power 1985). Att avsiktligt bidraga med felaktig eller vilseledande 
information kan inträffa till exempel på grund av respondentens vilja att verka kunnig 
(om fallet vore det motsatta), en rädsla för negativa konsekvenser (fall av känslig 
information) eller en önskan att vara rationell eller normal (i fall av onormala 
förhållanden eller onormalt beteende). För att undvika felaktig eller vilseledande 
information berättades det i följebrevet att den information som gavs skulle hållas 
konfidentiell då respondenterna kunde svara anonymt på enkäten och genom att 
försäkra att den givna informationen inte kunde preciseras på någon individuell 
respondent (jfr McDaniel och Rao 1981). Trots att respondenterna är villiga att 
samarbeta kan reliabiliteten på informationen minska på grund av individuella 
perceptuella och kognitiva begränsningar hos respondenten, vilket kan förorsakas av till 
exempel luckor i minnet. Detta kan tänkas vara en aspekt som respondenterna har haft 
vissa problem med. dvs. att minnas exakt hur många personer de har pratat med om de 
olika kvalitetsdimensionerna. Men eftersom de returnerade enkäterna innehöll siffror 
som svar på frågorna kan vi antaga att detta inte har varit något oöverstigligt problem. 
Det finns även en risk att respondenterna på grund av otillräcklig kunskap om prat och 
upplevda faktorer inom relationen mellan kund och bank ger felaktig information. 
Denna risk kunde minskas genom att ställa frågorna på ett klart och tydligt sätt samt att 
inkludera noggranna instruktioner på hur frågorna skulle besvaras och genom att rikta 
undersökningen till personer som själva sköter om sina bankärenden (till exempel att 
respondenterna inte fick vara under 18 år eller över 85 år och inte heller under 
förmyndarskap).  
 
Datainsamlingsmetoden kan i sig själv också orsaka felaktigheter i responsen. Detta 
potentiella problem minimerades genom att testa frågeformuläret i förundersökningen 
på 100 st respondenter av vilka 24 st fyllde i frågeformuläret. Resultatet av 
förundersökningen visade att frågorna hade förståtts på rätt sätt tack vare att svaren var 
realistiska och svaren kunde tolkas på ett ändamålsenligt sätt. Undersökningen riktades 
till både finskspråkiga och svenskspråkiga respondenter och frågeformuläret översattes 
från svenska till finska av forskaren själv som är fullständigt tvåspråkig och testades 
sedan på finskspråkiga personer i intervjuerna under den andra fasen av 
förundersökningen. Som resultat av förundersökningen gjordes några smärre justeringar 
i ordalydelsen på en fråga och resultatet av både förundersökningen och 
huvudundersökningen visar att de finskspråkiga respondenterna hade förstått och 
besvarat frågorna på samma sätt som de svenskspråkiga respondenterna. 
 
 
5.6.3 Svarsaktivitet 
 
Av de 1700 brev som skickades ut returnerades 63 st av posten på grund av att 
adressaten var okänd. Detta innebär att det slutliga stickprovet var 1637 st. 
Frågeformulären returnerades till största delen inom den utsatta svarstiden, endast 12 st 
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enkäter anlände efter utsatt datum vilket gav som resultat 526 st returnerade enkäter 
eller en svarsprocent på 32,1%. Alla returnerade enkäter kunde användas för fortsatta 
analyser trots att alla respondenter inte hade besvarat alla frågor, vilket innebär att 
antalet användbara enkäter varierade för olika variabler. 
 
 
Studiens svarsgrad 
 

 Total Svenskspråkiga Finskspråkiga 
Ursprungligt stickprov 1700 st  600 st (35%) 1100 st (65%) 
Slutligt stickprov* 1637 st 575 st  (35%) 1062 st (65%) 
Total svarsgrad  526 st (32%) 200 st (35%) 326 st (31%) 

   
* Innehåller inte svarskuvert som returnerades av posten p.g.a. att adressaten var okänd. 
 
Valet av respondenter skedde enligt samma mönster som i pilotundersökningen att en 
databas med respondenternas kontaktuppgifter ordnades först enligt språk så, att 
finskspråkiga respondenter kom först och sedan svenskspråkiga. Sedan grupperades 
databasiss finska och svenska enheter i bokstavsordning som sedan numrerades. Från 
denna databas valdes var 8. person (13465/1700) till respondent i undersökningen. 
Begynnelsepersonen valdes slumpmässigt genom att skriva nummer från 1-8 på lappar 
som viktes ihop och lades i en låda varifrån sedan ett nummer drogs.  
 
Totalt skickades 1700 st brev i väg i oktober 1999 innehållande följebrev, enkät och 
frankerat svarskuvert. 1100 st finskspråkiga respondenter valdes med ett systematiskt 
slumpmässigt urval till stickprovet från databasis med finskspråkiga kunder och det 
slutliga stickprovet med finskspråkiga respondenter blev 1062 st. Den totala 
svarsgraden blev 31% bland de finskspråkiga respondenterna. Sedan valdes 600 st 
svenskspråkiga respondenter med ett systematiskt slumpmässigt urval från bankens 
kunddatabas med svenskspråkiga kunder till stickprovet. Denna andel (35%) av 
stickprovet motsvarar språkfördelningen bland bankens kunder. Det slutliga stickprovet 
blev 575 st svenskspråkiga respondenter och den totala svarsgraden bland de 
svenskspråkiga respondenterna blev 35%. Totalt sett blev svarsaktiviteten 32% bland 
respondenterna.   
 
 
5.6.3.1  Tekniker att öka svarsaktiviteten 
 
Det finns olika möjligheter att öka på svarsaktiviteten i undersökningar såsom 
förhandsmeddelande till respondenterna, personifiering av följebrevet, användning av 
monetära incentiv, skickande av påminnelse och användande av färdigt frankerade 
svarskuvert (Duncan 1979; Erdogan och Baker 2002). På grund av stickprovets stora 
storlek meddelades respondenterna inte på förhand om undersökningen och inte heller 
påmindes de om undersökningen i efterhand på grund av både tidsmässiga och monetära 
resurser. Man har i litteraturen diskuterat användandet av förhandsmeddelande till 
respondenterna och funnit blandade åsikter om metodens lämplighet. Forskare (till 
exempel Brunner och Carroll 1969) hävdar att metoden inte ökar svarsaktiviteten. Trots 
att litteraturen (Corner och Kelly 1982; Diamantopoulos och Schlegelmilch 1996; 
Duncan 1979; Goldstein och Kroll 1957; Jobber och O´Reilly 1998; Kanuk och 
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Berenson 1975; Kephardt och Bressler 1958; Yu och Cooper 1983) kan påvisa en 
höjande effekt av svarsaktiviteten vid användningen av påminnelser konstaterades det 
att enkäterna hade returnerats i en sådan utsträckning att svarsprocenten var stor nog att 
tillåta analys av materialet. Dessutom var enkäterna väl ifyllda och kunde användas för 
analys. På basis av detta kunde det konstateras att antalet svar i undersökningen var så 
stor att nyttan med påminnelsebrev inte skulle ha varit tillräckligt i förhållande till de 
resurser som påminnelsen skulle ha krävt. Man har i litteraturen diskuterat 
användningen av personifiering/identifiering i motsats till anonymitet/konfidentialitet. 
Vissa studier visar att en personifieringsstrategi ökar på svarsaktiviteten (Boyd, Westfall 
och Stasch 1981; Carpenter 1975; Duncan 1979;) medan andra studier visar en negativ 
inverkan av personifiering på svarsaktiviteten (Houston och Jefferson 1975; Ridgeway 
och Price 1982; Yu och Cooper 1983). Personifiering kan ske genom att adressera 
följebreven med de enskilda respondenternas namn. Denna teknik kan skapa en bild av 
en personlig koppling mellan forskaren och respondenten och på så sätt sporra 
respondenten att besvara frågeformuläret. Å andra sidan kan icke-identifierade 
respondenter svara med högre aktivitet än identifierade dito då risken att bli kopplad till 
det specifika svaret kan orsaka vissa respondenter i den senarenämnda kategorin en 
känsla av risk. Vissa forskare anser att en handskriven namnteckning på följebrevet kan  
vara en del av en personifieringsstrategi (Boyd, Westfall och Stasch 1981). I denna 
undersökning valdes att poängtera anonymitet och konfidentialitet eftersom det är fråga 
om en känslig bransch och följebrevet undertecknades för hand. Penningmässiga 
incitament har ansetts öka på svarsaktiviteten (Armstrong 1975; Diamantopoulos 1996; 
Furse et al. 1981; Godstadt et al. 1977; Jobber och O´Reilly 1998; Kanuk och Berenson 
1975; McDaniel och Rao 1980; Pressley och Tullar 1977; Robin och Walter 1976) och 
därför bestämdes det att i denna undersökning skulle respondenterna motiveras att svara 
med hjälp av en utlottning av 3 st gåvochecker a´ FIM 300,- (ca 50€).  
 
Följebrevet kan skrivas på olika sätt med hänseende till vilka av respondenternas 
känslor man vädjar till, dvs. i egennyttig eller oegennyttig form. Den egennyttiga 
formen poängterar respondenternas  bild av viktighet och självcentrering, medan den 
oegennyttiga formen betonar respondenternas oegennyttiga sidor. I denna undersökning 
innehöll det utskickade brevet ett följebrev som var skrivet i en form som vädjade till 
respondenternas oegennyttiga sida, trots att till exempel Riez, Buell och Rigler (1980) 
hävdar att den egennyttiga formen leder till högre svarsaktivitet. Detta val motiveras 
med att respondenterna var privatpersoner och att de skulle fås att svara med hjälp av en 
betoning på hur viktigt det var att svara för att försäkra sig om en tillräckligt hög 
svarsprocent som skulle leda till ett lyckat resultat av undersökningen. Trots att Yu och 
Cooper (1983) hävdar att ett färdigt frankerat svarskuvert inte ändrar på svarsaktiviteten 
innehöll det utskickade brevet ett sådant. Detta val motiverades med att det är kutym i 
finska förhållanden att ett frankerat svarskuvert inkluderas och att svarsaktiviteten 
troligen skulle vara lägre ifall frankerade svarskuvert inte inkluderades i de utskickade 
breven. 
 
 
5.6.3.2  Avvikelse av icke besvarade enkäter (nonresponse bias) 
 
Antagandet om resultatet i de obesvarade enkäterna skiljer sig från resultatet av 
besvarade enkäter i undersökningen kontrollerades på följande sätt. Armstrong och 
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Overton (1977) rekommenderar att tidiga respondenters resultat jämförs med sena 
respondenters resultat. Denna jämförelse utfördes genom att jämföra medeltalen bland 
de 100 först inkomna frågeformulären angående grad av upplevd tillfredsställelse och 
prat med de 100 sist inmatade frågeformulären. Tilläggas bör att frågeformulären 
matades in i analysinstrumentets databas vartefter de returnerades. Resultatet av 
jämförelsen varierar från p = 0,32 till p = 0,85. De erhållna p-värden visar att inga 
statistiskt signifikanta skillnader i svaren kunde ses på basis av när man hade returnerat 
frågeformuläret vilket betyder att avvikelsen från icke besvarade enkäter sannolikt inte 
har begränsat studiens validitet (Hartline och Jones 1996, 210). I övrigt kunde det 
konstateras, att ett tillräckligt stort antal respondenter (> 36 st) fanns för vidare 
indelning och analys i klasser med hänseende på viktiga variabler i undersökningen och 
därför är resultaten av denna undersökning generaliserbara till ämnesområdet i fråga. 
 
 
5.6.4 Generaliserbarhet  
 
Såsom det konstaterades tidigare är urvalets representativitet enligt det analytiska 
synsättet avgörande för huruvida den kunskapande ambitionen blir generaliserbar 
(Arbnor och Bjerke 1994, 239). Möjligheterna att dra slutsatser från dem som har 
undersökts till en målpopulation var beroende av dels urvalets storlek, dels vilket 
urvalsförfarande som använts och dels av det bortfall som erhållits i undersökningen. 
Om enheterna i populationen som blivit undersökta är representativa för hela 
populationen som helhet blir slutsatserna riktiga. (Lekvall och Wahlbin 1987). 
Undersökningens stickprov representerade 12.7 % av målpopulationen med 
systematiskt slumpmässigt tagna 1700 st enheter i stickprovet. Denna mängd kan anses 
vara tillräckligt stor för att representera populationen. Utgående från de returnerade 
enkäterna kunde det konstateras, att en tillräckligt hög svarsaktivitet förelåg för att 
möjliggöra statistiska analyser. Ett större urval ger högre komplexitet i svaren, vilket ger 
en större möjlighet att fånga komplexiteten i faktorer som initierar och påverkar prat, 
som i sin tur ger en större sannolikhet om att åsikterna om faktorer som initierar och 
påverkar prat hos kunderna i relationer återspeglar undersökningsområdets beteende (jfr 
Kanuk och Berenson 1975). Den effektiva svarsaktiviteten i denna studie är av en sådan 
omfattning, att resultaten i denna undersökning kan generaliseras till att gälla 
undersökningsområdet. 
 
 
5.7 Dataanalys  
 
För att tillämpa den föreslagna konceptuella referensramen och för att få en djupare 
insikt i ämnet utgående från forskningsfrågorna i undersökningen utfördes dataanalyser 
av univariat typ. En konfidensnivå på 95%, en signifikansnivå på 0.05 och ett probvärde 
på < 0.050 bestämdes för de statistiska testen. I det första skedet koncentrerades 
analysen på att utforska karaktäristika och skillnader mellan respondenternas attityder 
till relationen och deras beteende i relationen utgående från de demografiska och 
allmänna frågorna.  I detta skede användes frekvensfördelning, t-test och variansanalys. 
I det andra skedet lades vikten på en analys av de specifika frågorna som mätte faktorer 
som initierar och påverkar pratet och då användes variansanalys och enkel 
regressionsanalys. Med enkel regressionsanalys testades de upplevda 
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kvalitetsdeterminanternas och engagemangets påverkan på pratet. En hög korrelation 
mellan de oberoende variablerna möjliggjorde inte en multipel regressionsanalys.  I 
detta kapitel har vi behandlat undersökningsmetoden som har använts i denna studie och 
i det följande kapitlet behandlas undersökningens resultat. 
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6 EMPIRISKA RESULTAT 

 
6.1 Introduktion 
 
I det följande presenteras och analyseras undersökningens resultat. De empiriska 
resultaten presenteras utgående från de angivna forskningsfrågorna.  
 
De två forskningsfrågorna löd enligt följande:   
 

1. Initierar upplevd tjänstekvalitet prat i långsiktiga bankrelationer?  
 
Delfråga a) i studien är att beskriva Hurudant prat, med hänseende till mängd och 
struktur, initierar en kund på basis av upplevda tekniska, funktionella, image och 
ekonomiska kvalitetsdimensioner i bankrelationer?  
 
Delfråga b) lyder enligt följande: Är kunden i relationen mer aktiv i sitt prat om 
kvalitetsdimensionerna när han pratar med familjemedlemmar och släktingar, vänner 
och bekanta eller när han pratar med andra?  
  
Delfråga c) är att förklara Hur upplevd tjänstekvalitet initierar prat hos kunder i 
långsiktiva relationer?  
 
Delfråga d) är Kan det finnas vissa determinanter som kunderna pratar om när de är 
missnöjda och andra determinanter som de pratar om när de är nöjda?  
 
Delfråga e) Är pratet hos kunder olika beroende på nivån på upplevd kvalitet i 
relationer, dvs. är missnöjda kunder aktivare i sitt prat än indifferenta eller nöjda 
kunder? Svaren på forskningsfråga 1 redogörs under punkterna 6.1.1-6.1.4  i 
nedanstående text. 
 

2. Påverkar kundspecifika skillnader pratet i relationer?  
 
Fokuset i denna forskningsfråga är på tre delområden: a) Påverkar demografiska 
faktorer som kön och språk kundens prat? och b) Påverkar relationsrelaterade faktorer 
som nivå på engagemang i tjänstekategorin och engagemang i tjänsteleverantören 
kundens prat? samt c) Påverkar relationens längd kundens prat? Svaren på 
forskningsfråga 2 redogörs under punkterna 6.1.5 – 6.1.7 nedan. 
 
 
6.1.1 Hur initierar upplevd missnöjdhet/nöjdhet om tjänstekvalitetsdeterminanterna 

prat och åt vem pratar respondenterna? 
 
Den konceptuella modellen i kapitel 2 visar att upplevda kvalitetsdimensioner i 
relationen skapar grad av nöjdhet som i sin tur initierar prat hos kunderna. 
 
Hur de upplevda tjänstekvalitetsdimensionerna initierade prat hos kunderna mättes på 
relationsnivå, dvs. under hela den tid som respondenterna har varit kunder i banken. 
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Antalet frågor som mätte den tekniska dimensionen var 8 st (kölappssystemet, 
betalningstjänsten, betalautomaterna, bankautomaterna, dataförbindelsen, 
banktjänsternas tillgänglighet, banklokalens utseende, personalens yrkeskunskap), 
funktionella dimensionen mättes med 6 st frågor (personalens bemötande, flexibilitet, 
igenkännande av kunden, tjänstvillighet, kommunikationsförmåga, pålitlighet), 
ekonomiska dimensionen mättes med 3 st frågor (banklånens prissättning, 
depositionernas prissättning, banktjänsternas prissättning) och imagedimensionen med 
en fråga (bankens trovärdighet).  
 
I tabell 7 beskrivs hur kvalitetsdimensionerna initierar prat hos respondenterna på 
totalpratnivå, dvs. hur många personer man har pratat med.  
  
Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för antalet personer man pratat med på 
genomsnittlig nivå enligt kvalitetsdimensioner 
 
Dimension Medeltal Sd 
Teknisk dimension 2,24 4,85 
Funktionell dimension 2,15 4,46 
Ekonomisk dimension 2,79 7,31 
Imagedimension 1,42 3,70 
Genomsnittligt prat 2,21 5,18 

 
 
För att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader i initierandet av prat om 
dimensionerna mot det genomsnittliga pratet om dimensionerna utfördes oberoende T-
test och resultaten från testen visar att följande dimensioner initierar mera prat än 
dimensionerna i medeltal: på totalpratnivå dvs. prat som inte är uppdelat i kategorier 
enligt vem respondenterna har pratat med, hade den ekonomiska dimensionen (p=0,005) 
initierat mest prat följt av den tekniska dimensionen (p=0,001). Resultatet från testet 
visar vidare att prat om den funktionella dimensionen (p=0,024) och om 
imagedimensionen (p=0,003) hade initierat midre prat än det genomsnittliga pratet hos 
respondenterna. Parvisa T-test av dimensionerna jämförda med varandra visar att de 
samtliga är signifikant avvikande från varandra (p<0,05). Standardavvikelsen varierar 
något vid prat om de olika dimensionerna. Den största spridningen finns vid prat om 
den ekonomiska dimensionen. 
 
I det följande presenteras vem respondenterna pratar med om de olika 
kvalitetsdimensionerna i relationen. 
 
Kunden pratar om upplevelserna i relationen. Litteraturen visar, att pratet sker i 
informationsnätverk mellan personer. Personerna i informationsnätverken kan ha starka 
bindningar till kunden, som familjemedlemmar och släktingar samt till vänner och 
bekanta eller svaga bindningar till personer som kunden träffar mera sällan i samband 
med till exempel någon fritidsaktivitet eller dylikt (Granovetter 1973). Man antar, att 
prataren pratar om andra saker med personer med svaga bindningar än med personer 
med starka bindningar (Bone 1992). I en studie av Bone (1992) indikerar resultaten på 
att kunderna pratar mer om kvalitetsdimensionerna i relationen med personer med svaga 
bindningar än med personer med starka bindningar. 
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Tabell 8.  Genomsnittligt prat om kvalitetsdimensionerna till olika kategorier 
 
Kvalitetsdimension Familj o. släkt Vänner o. bekanta Andra 
Teknisk 2,23 3,05 1,14 
Funktionell 1,61 2,97 1,09 
Ekonomisk 1,82 3,06 1,38 
Image 1,36 2,00 0,30 
Genomsnittligt prat 1,64 2,62 0,84 

 
För att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader i initierandet av prat om 
dimensionerna till de olika kategorierna mot det genomsnittliga pratet om de olika 
dimensionerna utfördes oberoende T-test och resultaten från testen visar att följande 
dimensioner initierar mera prat än dimensionerna i medeltal. Vid prat åt 
familjemedlemmar och släktingar hade prat om följande dimensioner initierat mera prat 
än prat åt samma kategori i medeltal: teknisk dimension (p=0,000) och ekonomisk 
dimension (0,019). Följande dimensioner initierar mindre prat åt familjemedlemmar och 
släktingar än åt samma kategori i medeltal: funktionell dimension (p=0,000) och 
imagedimension (p=0,001). Vid prat åt vänner och bekanta hade prat om följande 
dimensioner initierat mera prat än prat åt samma kategori i medeltal: ekonomisk 
dimension (p=0,020), teknisk dimension (p=0,000) och funktionell dimension (p=0,000) 
medan imagedimensionen (p=0,003) har initierat mindre prat än prat åt samma kategori 
i medeltal. Vid prat åt andra hade prat om följande dimensioner initierat mer prat än prat 
åt samma kategori i medeltal: ekonomisk dimension (p=0,010), teknisk dimension 
(p=0,005) och funktionell dimension (p=0,045). Vi kan således utgående från resultatet 
konstatera, att respondenterna hade mest pratat med vänner och bekanta om den 
ekonomiska dimensionen och näst mest om den tekniska dimensionen. Med 
familjemedlemmar och släktingar hade respondenterna pratat mest om den tekniska 
dimensionen och näst mest om den ekonomiska dimensionen och med andra hade 
respondenterna pratat mest om den ekonomiska dimensionen och näst mest om den 
tekniska dimensionen.  
 
Respondenternas prataktivitet i de olika kategorierna kan förklaras utgående från 
diskussionen i kapitel 2 med starka och svaga bindningar till pratmottagaren. Positivt 
prat som rekommendationer från pratare med svaga bindningar till pratmottagaren hade 
fördelen av att inte vara begränsade till pratmottagarens sociala umgängeskrets, och 
därför var dessa pratare både fler till antalet och kunde ge till innehållet mer varierande 
rekommendationer. Brown o. Reingen (1987) fann att pratare med svaga bindningar till 
pratmottagaren var befrämjande för flödet av information, medan pratare med starka 
bindningar till pratmottagaren konstaterades vara mer befrämjande för flödet av 
influens. Således, om prataren ger en tilläggsförsäkran rörande någon personlig aspekt 
av beslutet, ger han troligen informationen åt en pratmottagare med starka bindningar, 
och om prataren ger ett tema att prata om, för att ge allmän information om tjänsten och 
dess egenskaper, pratar han åt en pratmottagare med svaga bindningar (Duhan et al. 
1997). 
 
Nedan beskrivs mer i detalj faktorer som initierar prat hos kunderna på totalpratnivå.  
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6.1.1.1  Teknisk dimension 
 
I tabell 9 presenteras hur den tekniska dimensionen initierar prat hos respondenterna. 
Respondenterna hade utgående från medeltalen pratat mest om kölappssystemets 
funktion åt 2,86 st personer följt av dataförbindelsens funktion åt 2,72 st personer. 
Minst, åt 1,24 st personer hade respondenterna pratat om banktjänsternas tillgänglighet. 
Överlag kan man utgående från resultaten konstatera, att den tekniska dimensionen hade 
initierat mycket prat och respondenterna hade pratat om alla 8 st determinanter inom 
den tekniska kvalitetsdimensionen. Standardavvikelsen varierar något vid 
determinanterna i dimensionen. Den största spridningen finns vid prat om banklokalens 
utseende. För att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader i initierandet av prat 
om determinanterna mot det genomsnittliga pratet i dimensionen utfördes oberoende T-
test och resultaten från testen visar att följande determinanter initierar mera prat än de 
tekniska determinanterna i medeltal: kölappssystemets funktion (p=0,035), 
dataförbindelsens funktion (p=0,042) och betalningstjänstens funktion (p=0,030). Dessa 
torde utgöra de viktigaste beståndsdelarna i den tekniska dimensionen. 
 
 
Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelser för genomsnittligt prat om den tekniska 
kvalitetsdimensionen. 
 
 Medel Sd 
Kölappssystemet 2,86 5,34 
Dataförbindelsen 2,72 5,08 
Betaltjänsten 2,57 5,80 
Betalautomaterna 2,32 4,01 
Bankautomaterna 2,13 5,80 
Banklokalens utseende 1,63 7,01 
Yrkeskunskapen 1,57 3,41 
Tillgängligheten 1,24 2,51 
Genomsnittligt prat 2,24 4,85 
 
 
6.1.1.2  Funktionell dimension 
 
I tabell 10 presenteras hur den funktionella dimensionen initierar prat hos 
respondenterna. Inom den funktionella dimensionen hade respondenterna utgående från 
medeltalen mest pratat om personalens bemötande åt 2,89 st personer och näst mest om 
personalens kommunikationsförmåga åt 2,15 st personer. Minst prat hade personalens 
pålitlighet initierat åt 1,52 st personer hos respondenterna. Ifråga om de övriga 
funktionella determinanterna var prataktiviteten rätt jämn, dvs. man hade pratat om 
determinanterna ungefär åt lika många, men dock med lägre aktivitet än för 
determinanterna inom den tekniska dimensionen. Standardavvikelsen varierar något vid 
determinanterna i dimensionen. Den största spridningen finns vid prat om personalens 
bemötande. För att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader i initierandet av prat 
om determinanterna mot det genomsnittliga pratet i dimensionen utfördes oberoende T-
test och resultaten från testen visar att personalens bemötande (p=0,000) initierar mera 
prat än de funktionella determinanterna i medeltal.  
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Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för genomsnittligt prat om den 
funktionella kvalitetsdimensionen. 
 
    Medel       Sd 
Bemötande 2,89 6,16 
Kommunikation 2,15 2,96 
Tjänstvillighet 1,84 3,94 
Flexibilitet 1,79 3,32 
Igenkännande 1,66 5,37 
Pålitlighet 1,52 3,84 
Genomsnittligt prat 2,15 4,46 
 
 
6.1.1.3 Imagedimension 
 
Nedan i tabell 11 presenteras hur imagedimensionen initierar prat hos respondenterna. 
Respondenterna hade pratat om bankens trovärdighet i mindre utsträckning, åt 1,42 st 
personer, jämfört med de tekniska (2,24 st personer) och funktionella dimensionerna 
(2,15 st personer). 
 
Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelser för genomsnittligt prat om 
imagedimensionen. 
 
 Medel Sd 
Trovärdighet 1,42 3,70 
 
 
6.1.1.4 Ekonomisk dimension 
 
I tabell 12 presenteras hur den ekonomiska dimensionen initierade prat hos 
respondenterna. På basen av medeltalen har banktjänsternas prissättning initierat den 
största prataktiviteten, åt 3,45 st personer, av de ekonomiska determinanterna. 
Banklånens prissättning initierade näst mest prat i dimensionen, åt 2,93 st personer, 
medan depositionernas prissättning inte var något populärt samtalsämne, eftersom dess 
prataktivitet hade den lägsta pratmedeltalet av de ekonomiska determinanterna. 
Standardavvikelsen varierar något vid determinanterna i dimensionen. Den största 
spridningen finns vid prat om banktjänsternas  prissättning. För att se om det finns 
statistiskt signifikanta skillnader i initierandet av prat om determinanterna mot det 
genomsnittliga pratet i dimensionen utfördes oberoende T-test och resultaten från testen 
visar att banktjänsternas  prissättning (p=0,014) och banklånens prissättning (p=0,001) 
initierar mera prat än de ekonomiska determinanterna i medeltal hade initierat mera prat 
hos respondenterna än de ekonomiska determinanterna i medeltal.  
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Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser för genomsnittligt prat om den 
ekonomiska kvalitetsdimensionen. 
 
 Medel Sd 
Banktjänst 3,45 10,89 
Banklån 2,93 7,98 
Deposition 1,51 2,74 
Genomsnittligt prat 2,79 7,31 
 
 
Som sammanfattning kan man konstatera att faktorer som initierade mest prat på total 
nivå var banktjänsternas prissättning följt av banklånens prissättning och personalens 
bemötande. Troligen reflekterar dessa determinanter de viktigaste beståndsdelarna i en 
relation. Den upplevda viktigheten kommer då fram genom ett aktivt prat hos 
respondenterna.   
 
 
6.1.2 Hur initierar upplevd missnöjdhet/nöjdhet hos tjänstekvalitets-determinanterna 

prat hos kunderna och åt vem pratar respondenterna? 
 
Vi utvidgar resultatdiskussionen att innefatta hur graden av upplevd 
missnöjdhet/nöjdhet om tjänstekvalitetsdeterminanterna initierar prat hos 
respondenterna. Som den konceptuella modellen i kapitel 2 beskrev, upplever en kund i 
samband med kvalitetsdeterminanterna en grad av missnöjdhet/nöjdhet som sedan kan 
initiera prat. I litteraturen har man argumenterat och empiriskt understött tanken att 
upplevd tjänstekvalitet är en föregångare till tillfredsställelse (Woodside, Frey och Daly 
1989; Cronin och Taylor 1992; Oliver 1993; Parasuraman, Zeithaml och Berry 1994; 
Storbacka et al. 1994; Strandvik 1994; Liljander 1995; Spreng och MacKoy 1996) och i 
två undersökningar har man fått som resultat att tjänstekvalitet påverkar 
tillfredsställelsen hos kunderna i bank och konsultbranschen. (Lee, Lee och Yoo 2000; 
Lassar, Manolis och Winsor 2000) och vi utgår således ifrån att upplevd tjänstekvalitet 
är en kognitiv process, som resulterar i en grad av missnöjdhet/nöjdhet hos kunderna. 
 
Tidigare litteratur visar att upplevd missnöjdhet/nöjdhet initierar prat hos kunderna så, 
att i en del studier har de missnöjda kunderna pratat aktivare och responsfunktionen har 
då varit negativt assymmetrisk (Duffy 1994) och i andra studier har de nöjda kunderna 
varit aktivare i sitt prat (Holmes och Lett 1977). I studier av bl.a. Engel et al. (1969) och 
Andersson (1994, 1995) kunde det inte påvisas någon större prataktivitet bland varken 
missnöjda eller nöjda kunder. Detta tyder på att responsfunktionen var symmetrisk.  I en 
studie av Hart och Johnson (1999, s 8) kunde man konstatera att det förekommer en sk. 
likgiltighetszon som omfattar kunder som är måttligt missnöjda, indifferenta och 
måttligt nöjda kunder. Likgiltighetszonen innebär att de kunder som faller innanför 
zonen tenderar att vara blaserade vilket innebär att deras prat inte är aktivt. Däremot 
kunder som upplever mycket missnöjdhet eller mycket nöjdhet och har intensiva 
känslor om företaget är mycket aktivta i sitt prat om upplevelserna. De mycket 
missnöjda kundera pratar negativt om företaget och de mycket nöjda kunderna pratar 
positivt om företaget. 
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I det följande diskuteras denna koppling genom en statistisk analys om sambandet 
mellan respondenternas grad av nöjdhet och prat angående 
tjänstekvalitetsdimensionerna. Resultaten redovisas utgående från Hart och Johnsons 
(1999) tankar genom att diskutera responskurvans form som antingen är symmetrisk, 
dvs. respondenter som är mycket missnöjda eller är mycket nöjda är lika aktiva med 
pratet och de indifferenta, dvs. de som faller innanför likgiltighetszonen är minst aktiva 
i sitt prat eller asymmetrisk så, att en positiv asymmetri visar att respondenter som är 
mycket nöjda är aktivare i pratet än respondenter som är mycket missnöjda och en 
negativ asymmetri indikerar att de mycket missnöjda respondenterna är aktivast i sitt 
prat.  
 
Responsfunktionens form analyseras genom en variansanalys (p<0,05) och ett 
Bonferroni-test av fördelningen inom kategorin och uttrycks i framställningen i form av 
en tabell med markeringarna – (negativt asymmetrisk), 0 (symmetrisk), + (positivt 
asymmetrisk). Resultaten av variansanalyserna redovisas även numeriskt i texten. Det 
skulle ha varit möjligt att använda en korrelationsanalys för att analysera 
responsfunktionens form men variansanalysen valdes på grund av effektivitetsaspekten i 
analysen. Med hjälp av en variansanalys kan man testa skillnader mellan tre grupper i 
en och samma test i stället för korrelationsanalysen där skillnaderna testas enskilt för 
sig. Detta argument ledde till att efter en övervägning valdes variansanalysen som mest 
lämplig. Graferna och tabellerna som beskriver responsfunktionens form i de statistiskt 
signifikanta sambanden mellan variablerna grad av nöjdhet och prataktivitet som leder 
till positiv eller negativ asymmetrisk responsfunktion finns i bilaga 3.  
 
I framställningen behandlas resultaten (prataktiviteten enligt medeltal) från gruppen 
mycket missnöjd till mycket nöjd. De olika kategorierna (familjemedlemmar och 
släktingar, vänner och bekanta och andra) som respondenterna har pratat med (om 
kvalitetsdeterminanterna) behandlas. Dessa hade statistiskt signifikant samband mellan 
respondenternas grad av nöjdhet och prataktivitet i medeltal. Först presenteras analysen 
rörande den tekniska dimensionen, sedan den funktionella dimensionen och därefter 
imagedimensionen och sist den ekonomiska dimensionen.  
 
 
6.1.2.1 Teknisk dimension 
 
I tabell 13 presenteras hur de tekniska determinanterna initierar prat hos de olika 
kategorierna och i tabell 14 hur upplevd grad av nöjdhet om de tekniska 
determinanterna initierar prat hos de olika kategorierna. 
 
 



 75

Tabell 13. Hur de tekniska determinanterna initierar prat till de olika kategorierna 
 
 

Determinant Familj Sd Vänner Sd Andra Sd Genom-
snittligt 
prat 

Kölappssystemet 2,23 2,56 4,04 10,07 1,38 3,40 2,86 
Dataförbindelsen 2,34 4,67 3,91 6,83 1,49 3,74 2,72 
Betalningstjänst 2,37 3,60 3,74 10,05 1,14 3,08 2,57 
Betalautomaterna 2,07 2,63 2,94 4,87 1,43 4,27 2,32 
Bankautomaterna 2,34 7,12 2,90 8,02 0,79 2,27 2,13 
Utseendet 1,61 5,25 2,32 9,92 0,72 5,76 1,63 
Yrkeskunskapen 1,56 2,37 2,29 5,30 0,71 2,27 1,57 
Tillgängligheten 1,47 2,47 1,56 3,20 0,40 1,66 1,24 
Genomsnittligt 
prat 

2,23 3,83 3,05 7,28 1,14 3,31 2,24 

 
Kölappssystemets funktion hade initierat mest prat till vänner och bekanta (4,04 st) och 
dataförbindelsens funktion hade initierat näst mest prat (3,91 st) till samma kategori. 
 
En repeated variansanalys utfördes för att kontrollera om pratvolymen mellan grupperna 
familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta och andra var signifikant olika. 
Resultatet av variansanalysen (p=0,238) visar att skillnaderna i pratet mellan grupperna 
inte var statistiskt signifikanta. 
 
 
Tabell 14. Hur upplevd grad av nöjdhet om de tekniska determinanterna initierar prat till 
de olika kategorierna 
  

Determinant Familj Vänner Andra 
Kölappssystemet - 0 0 
Dataförbindelsen 0 0 0 
Betalningstjänst 0 0 0 
Betalautomaterna + 0 - 
Bankautomaterna 0 0 0 
Utseende 0 0 0 
Yrkeskunskap 0 + 0 
Tillgänglighet - - 0 
 
 
Vid prat om de flesta tekniska determinanterna förelåg ingen skillnad i respondeternas 
prataktivitet om de var mycket missnöjda eller mycket nöjda. Respondenter som var 
mycket missnöjda hade, utgående från tabell 14, varit aktivare vid prat om följande 
tekniska determinanter till familjemedlemmar och släktingar: kölappssystemets funktion 
(ANOVA p=0,028, Bonferroni p=0,034 mellan mycket missnöjda och indifferenta) och 
banktjänsternas tillgänglighet (ANOVA p=0,001, Bonferroni p=0,000 mellan mycket 
missnöjda och indifferenta, p=0,002 mycket missnöjda och mycket nöjda). De mycket 
nöjda respondenterna hade varit aktivare vid prat om betalautomaternas funktion till 
familjemedlemmar och släktingar (ANOVA p=0,016, Bonferroni p= 0,025 mellan 
indifferenta och mycket nöjda) 
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Vid prat till vänner och bekanta hade de mycket missnöjda respondenterna pratat 
aktivare om banktjänsternas tillgänglighet (ANOVA p=0,001, Bonferroni p=0,001 
mellan mycket missnöjda och indifferenta). De mycket nöjda respondenterna hade varit 
aktivare vid prat om personalens yrkeskunskap till vänner och bekanta (ANOVA 
p=0,004, Bonferroni p=0,003 mellan indifferenta och mycket nöjda). 
 
Vid prat till andra hade de mycket missnöjda respondenterna pratat om 
betalautomaternas funktion (ANOVA p=0,010, Bonferroni p=0,008 mellan mycket 
missnöjda och indifferenta, p=0,001 mellan mycket missnöjda och mycket nöjda). 
 
 
Slutsatser 
 
Den första slutsatsen är att de flesta determinanterna initierade prat hos respondenterna 
så, att ingen assymmetrisk form på responskurvan kunde konstateras, dvs. 
responskurvan var symmetrisk. Vid ett fåtal determinanter var responsfunktionen 
assymmetrisk. Vid prat om några av de tekniska determinanterna var de mycket 
missnöjda respondenterna aktivare i sitt prat än de indifferenta och de nöjda 
respondenterna.  
 
Den andra slutsatsen är att prataktiviteten hade det största medeltalet när respondenterna 
pratar med vänner och bekanta, det näststörsta medeltalet när respondenterna pratar med 
familjemedlemmar och släktingar och det minsta medeltalet när respondenterna pratar 
med andra om de olika tekniska determinanterna.  
 
 
6.1.2.2 Funktionell dimension 
 
I tabell 15 presenteras hur de funktionella determinanterna initierar prat till de olika 
kategorierna och i tabell 16 hur upplevd grad av nöjdhet om de funktionella  
determinanterna initierar prat till de olika kategorierna. 
 
 
Tabell 15. Hur de funktionella determinanterna initierar prat till de olika kategorierna 
 
Determinant Familj Sd Vänner Sd Andra Sd Genoms-

nittligt 
prat 

Bemötande 2,01 2,62 3,61 7,15 1,96 8,43 2,89 
Kommunikationsförmåga 1,44 2,39 1,98 3,93 0,76 2,36 2,15 
Tjänstvillighet 1,62 2,56 2,46 4,97 0,99 3,97 1,84 
Flexibilitet 1,73 2,53 2,53 5,06 0,76 2,07 1,79 
Igenkännande 1,48 2,37 2,38 5,00 0,79 8,42 1,66 
Pålitlighet 1,44 2,40 2,15 6,62 0,52 2,19 1,52 
Genomsnittligt  prat 1,62 2,55 2,97 5,63 1,09 4,56 2,15 
 
 
Personalens bemötande hade initierat mest prat till vänner och bekanta (3,61 st) och näst 
mest prat hade initierats av personalens flexibilitet (2,53 st) till samma kategori. 
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En repeated variansanalys utfördes för att kontrollera, om pratvolymen mellan 
grupperna familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta och andra var 
signifikant olika. Resultatet av variansanalysen (p=0,364) visar att skillnaderna i pratet 
mellan grupperna inte var statistiskt signifikanta. 
 
Tabell 16. Hur upplevd grad av nöjdhet om de funktionella determinanterna initierar 
prat till de olika kategorierna  
 
Determinant Familj Vänner Andra 
Bemötande + 0 0 
Kommunikationsförmåga 0 - - 
Tjänstvillighet 0 0 - 
Flexibilitet + + + 
Igenkännande 0 + 0 
Pålitlighet 0 0 0 
 
 
Vid prat om hälften av de funktionella determinanterna förelåg ingen skillnad i 
respondenternas prataktivitet om de var mycket missnöjda eller mycket nöjda. 
Respondenter som var mycket nöjda hade, utgående från tabell 16 samt tabell 6 och 
figur 10 i bilaga 3, varit aktivare vid prat om personalens bemötande (ANOVA p=0,010, 
Bonferroni p=0,024 mellan indifferenta och mycket nöjda), vid prat om personalens 
flexibilitet (ANOVA p=0,024, Bonferroni p=0,023 mellan indifferenta och mycket 
nöjda) till familjemedlemmar och släktingar. 
 
Vid prat till vänner och bekanta hade de mycket missnöjda respondenterna pratat 
aktivare om personalens kommunikationsförmåga (ANOVA p=0,000, Bonferroni 
p=0,000 mellan mycket missnöjda och indifferenta) och de mycket nöjda 
respondenterna hade i sin tur pratat aktivare om personalens flexibilitet (ANOVA 
p=0,002, Bonferroni p=0,000 mellan indifferenta och mycket nöjda) och igenkännande 
av kunden (ANOVA p=0,003, Bonferroni p=0,020 mellan indifferenta och mycket 
nöjda). 
 
Vid prat till andra hade de mycket missnöjda respondenterna pratat aktivare om 
personalens kommunikationsförmåga (ANOVA p=0,000, Bonferroni p=0,000 mellan 
mycket missnöjda och indifferenta, p=0,000 mellan mycket missnöjda och mycket 
nöjda) och tjänstvillighet (ANOVA p=0,036, Bonferroni p=0,045 mellan mycket 
missnöjda och indifferenta) medan de mycket nöjda respondenterna hade aktivare pratat 
om personalens flexibilitet (ANOVA p=0,003, Bonferroni p=0,002 mellan indifferenta 
och mycket nöjda)  till samma kategori.   
 
 
Slutsatser 
 
Som slutsatser om hur den funktionella dimensionen initierar prat hos kunderna och till 
vem respondenterna pratar kan man utgående från resultaten utläsa att hälften av 
determinanterna initierade prat hos respondenterna så, att ingen asymmetrisk form på 
responskurvan kunde konstateras, dvs. responskurvan var symmetriskt v-formad medan 
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vid den andra hälften av determinanterna fördelades responskurvan så, att vid en del av 
determinanterna var responsfunktionen assymmetriskt v-formad, vilket betyder att  
mycket missnöjda respondenter var aktivare i sitt prat (3 st) än mycket nöjda eller 
indifferenta respondenter, och vid andra determinanter (5 st) var de mycket nöjda 
respondenterna aktivare i sitt prat än mycket missnöjda eller indifferenta respondenter.  
 
Vidare kan man konstatera även att prataktiviteten om de funktionella determinanterna 
var fördelad så att respondenterna hade det största medeltalet när de hade pratat med 
vänner och bekanta och det näst största medeltalet när de hade pratat med 
familjemedlemmar och släktingar samt det minsta medeltalet när de hade pratat med 
andra.  
 
 
6.1.2.3 Imagedimension 
 
I tabell 17 presenteras hur image determinanten initierar prat till de olika kategorierna 
och i tabell 18 hur upplevd grad av nöjdhet om image determinanten initierar prat till de 
olika kategorierna. 
 
Tabell 17. Hur imagedeterminanten initierar prat till de olika kategorierna 
 
Determinant Familj Sd Vänner Sd Andra Sd Genom-

snittligt 
prat 

Trovärdighet 1,35 2,30 2,01 6,97 0,31 1,52 1,42 
 
Bankens trovärdighet hade initierat mest prat (2,01 st) till vänner och bekanta och näst 
mest prat till familjemedlemmar och släktingar (1,35 st). 
 
En repeated variansanalys utfördes för att kontrollera, om pratvolymen mellan 
grupperna familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta och andra var 
signifikant olika. Resultatet av variansanalysen (p=0,098) visar att skillnaderna i pratet 
mellan grupperna inte var statistiskt signifikanta. 
 
Tabell 18. Hur upplevd grad av nöjdhet om imagedeterminanten initierar prat till de 
olika kategorierna 
 
Determinant Familj Vänner Andra 
Trovärdighet + + 0 
 
 
Bankens trovärdighet hade enligt tabell 18 samt tabell 11 och figurerna 21-22 i bilaga 3 
initierat prat så, att de mycket nöjda respondenterna har varit aktivare när de har pratat 
med familjemedlemmar och släktingar (ANOVA p=0,018, Bonferroni p=0,019 mellan 
indifferenta och mycket nöjda)  och vänner och bekanta (ANOVA p=0,006, Bonferroni 
p=0,006 mellan indifferenta och mycket nöjda).  
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Som slutsats om hur imagedimensionen initierar prat hos kunderna och till vem 
respondenterna pratar kan det konstateras att respondenternas aktivitet följer tidigare 
mönster och har det största medeltalet när de pratade med vänner och bekanta, följt av 
familjemedlemmar och släktingar samt det minsta medeltalet när de pratade med andra.  
 
 
6.1.2.4 Ekonomisk dimension 
 
I tabell 19 presenteras hur de ekonomiska determinanterna initierar prat till de olika 
kategorierna och i tabell 20 hur upplevd grad av nöjdhet om de ekonomiska 
determinanterna initierar prat till de olika kategorierna. 
 
Tabell 19. Hur de ekonomiska determinanterna initierar prat till de olika kategorierna 
 
Determinant Familj Sd Vänner Sd Andra Sd Totalt 

prat 
Banktjänster 2,50 7,33 5,00 17,34 2,13 7,37 3,45 
Banklån 2,03 2,66 3,78 10,48 2,35 10,21 2,93 
Depositioner 1,64 2,38 2,06 3,48 0,52 1,89 1,51 
Totalt  1,82 4,42 3,06 10,53 1,38 6,59 2,79 
 
 
Tabell 20. Hur upplevd grad av nöjdhet om de ekonomiska determinanterna initierar 
prat till de olika kategorierna 
 
Determinant Familj Vänner Andra 
Banktjänster  0 - - 
Banklån - 0 0 
Depositioner 0 - 0 
 
 
Banktjänsternas prissättning hade enligt tabellerna 19 och 20 samt tabell 12 och 
figurerna 23-24 i bilaga 3 initierat prat så, att vid prat om flertalet av de ekonomiska 
determinanterna förelåg ingen skillnad i respondenternas prataktivitet om de var mycket 
missnöjda eller mycket nöjda. Respondenter som var mycket missnöjda hade varit 
aktivare vid prat om banklånens prissättning till familjemedlemmar och släktingar 
(ANOVA p=0,000, Bonferroni p=0,000 mellan mycket missnöjda och indifferenta, 
p=0,008 mellan mycket missnöjda och mycket nöjda).  
 
Vid prat till vänner och bekanta hade de mycket missnöjda respondenterna pratat 
aktivare om banktjänsternas (ANOVA p=0,003, Bonferroni p=0,004 mellan mycket 
missnöjda och indifferenta) och depositionernas prissättning (ANOVA p=0,000, 
Bonferroni p=0,000 mellan mycket missnöjda och indifferenta) medan vid prat till andra 
hade de mycket missnöjda respondenterna på ett aktivare sätt pratat om banktjänsternas 
prissättning (ANOVA p=0,007, Bonferroni p=0,005 mellan mycket missnöjda och 
indifferenta). 
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Banktjänsternas prissättning hade initierat mest prat till vänner och bekanta (5,00 st) och 
näst mest prat hade initierats av banklånens prissättning till samma kategori (3,78 st). 
 
En repeated variansanalys utfördes för att kontrollera, om pratvolymen mellan 
grupperna familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta och andra var 
signifikant olika. Resultatet av variansanalysen (p=0,132) visar att skillnaderna i pratet 
mellan grupperna inte var statistiskt signifikanta. 
 
Slutsatser 
 
Som slutsatser om hur den ekonomiska dimensionen initierar prat hos kunderna och till 
vem respondenterna pratar kan det konstateras att respondenternas aktivitet även i fråga 
om denna dimension har det största medeltalet när de pratade med vänner och bekanta, 
följt av familjemedlemmar och släktingar samt minst när det gäller andra. Detta mönster 
stöder antagandet att diskussionsteman varierar beroende på vilken kategori man pratar 
med. 
 
Den andra slutsatsen är att de flesta determinanterna initierade prat hos respondenterna 
så, att ingen asymmetrisk form på responskurvan kunde konstateras, dvs. responskurvan 
var symmetriskt v-formad, medan vid vissa determinanter var responsfunktionen 
asymmetriskt v-formad, vilket betyder att vid dessa determinanter var mycket missnöjda 
respondenter aktivare i sitt prat (4 st) än mycket nöjda eller indifferenta respondenter. 
 
 
6.1.2.5 Sammanfattning 
 
Om man jämför resultaten av responsfunktionens form vid de olika dimensionerna med 
tidigare forskningsresultat kan man konstatera, att vid de tekniska determinanterna när 
respondenterna pratar om interaktion med tekniska lösningar är responskurvan i några 
fall negativt asymmetrisk och i de flesta fallen symmetrisk. Den negativt asymmetriska 
formen har uppvisats av bl.a. Duffy (1994) som i en studie om köpare av nya bilar kom 
fram till att kunder med negativ attityd var aktivare att sprida prat än kunder med positiv 
attityd till den nya bilen. Den symmetriska formen på responsfunktionen har 
konstaterats av Engel et al. (1969) när de undersökte kunder hos ett diagnostikcenter för 
bilar och i undersökningen var de missnöjda kunderna lika aktiva i sitt prat som de 
nöjda kunderna. När respondenterna i denna undersökning pratade om den enda 
tekniska determinanten som behandlade interaktion med personalen var responskurvan 
positivt asymmetrisk. Denna positiva asymmetriska form har påvisats av Holmes och 
Lett (1977) som undersökte kunders tycke av snabbkaffe. I undersökningen 
konstaterades, att användare som var nöjda med snabbkaffet var sannolikare att sprida 
prat än missnöjda användare av snabbkaffet. I studien av Hart och Johnson (1999, s 8) 
kunde man konstatera att det förekom en sk. likgiltighetszon som omfattar kunder som 
är måttligt missnöjda, indifferenta och måttligt nöjda kunder. Likgiltighetszonen innebär 
att de kunder som faller innanför zonen tenderar att vara blaserade vilket innebär att 
deras prat inte är aktivt medan kunder som upplever mycket missnöjdhet eller mycket 
nöjdhet och har intensiva känslor om företaget har mycket aktivt prat om upplevelserna 
och i denna studie kunde ett liknande fenomen påvisas vid de assymetriska 
responsfunktionerna. 
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En ökning eller minskning i volymen på pratet som en kund väljer att engagera sig i kan 
beroende på den upplevda marginalnyttan av prataktiviteten i relation till andra möjliga 
efterköpsbeteenden (Anderson 1998). Detta kunde innebära att i vissa fall upplevde 
respondenterna att marginalnyttan av pratet var mindre, till exempel vid prat till andra 
medan marginalnyttan eventuellt ansågs vara större vid prat till vänner och bekanta. 
 
Orsaker till respondenternas prat vid upplevt missnöje kan vara att det är lätt att få ett 
intressant samtalsämne om negativa upplevelser där man kan till exempel ventilera 
missnöje (Jung 1959), för att minska på ängslan, varna andra eller söka hämnd (Allport 
och Postman 1947; Knapp 1944; Richins 1984). Andra orsaker till prat kunde vara att 
respondenterna anser tekniska detaljer vara ”passande”, dvs. inte för personliga saker att 
prata om med människor som man inte är alltför bekanta med. I denna studie tar dessa 
möjliga orsaker sig i uttryck då respondenterna inte har pratat så aktivt med 
familjemedlemmar och släktingar utan aktivare med vänner och bekanta om de tekniska 
determinanterna.  

 
Motiven för pratet kan eventuellt också variera beroende på kategorin som man pratar 
med. Detta kunde innebära att positiva upplevelser tolkas som att framhäva sig själv på 
ett negativt sätt om man pratar med kategorin andra eller så, att prat med andra om en 
upplevelse som anses vara personlig (som en bankrelation) inte kommer till tals om inte 
prataren är till någon grad missnöjd och då vill varna pratmottagaren (Knapp 1944). 
 
En annan möjlig förklaring är att omgivningen eller situationen där pratet äger rum 
påverkar vad man pratar om. Detta kunde innebära att om man träffar personer i 
samband med till exempel sina fritidsintressen så pratar man om andra saker än 
upplevelser i en bankrelation. 
 
Vid de funktionella determinanterna var responskurvans form i många fall symmetrisk 
och i vissa fall positivt asymmetrisk samt i några fall negativt asymmetrisk. Den 
positiva asymmetrin har konstaterats av bl.a. Liljander och Strandvik (1995) som i sin 
studie av hårfrisörskunder kunde påvisa, att tillfredsställelse var positivt korrelerat med 
intentionen att rekommendera tjänsten. Harrison-Walker (2001) fann i sin studie inget 
samband mellan förändring av upplevd tjänstekvalitet och prat hos kunder av 
hårfrisörstjänst men hon kunde i samma studie konstatera att kunder av 
veterinärstjänster hade ett positivt samband mellan dessa variabler.  
 
En orsak till respondenternas prat om de funktionella determinanterna kan vara att det är 
fråga om personliga upplevelser, dvs. de riktar sig till personen själv och denne kan 
eventuellt tolka sitt värde som kund på basis av den betjäning som han har fått och då 
pratar man mera med familjemedlemmar och släktingar om upplevelserna. I litteraturen 
har man vidare diskuterat orsaker till kundernas positiva asymmetri såsom altruism 
(vilja att hjälpa andra), instrumentalism (en önskan att verka välinformerad eller smart), 
försvara egot och reduktion av kognitiv dissonans (ångerkänslor som köparen kan 
uppleva)   (Dichter 1966, Arndt 1967, Oliver 1997). Att engagera sig i positivt prat är 
också konsistent med behovet att presentera sig själv på ett möjligast positivt sätt 
(Goffman 1959; Richins 1984), likaså en allmän benägenhet till kognitiva processer, 
stimuli och relationer som är positiva till sin natur (Holmes och Lett 1077; Whitney 
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1971). Det kan vidare finnas motiv till att inte initiera negativt prat, såsom att personer 
kan vara ovilliga att prata om negativa upplevelser för att undvika skuldkänslor eller för 
att bli associerade med dåliga nyheter eller för att stöta bort mottagare (Tesser och 
Rosen 1975). 
 
Vid imagedimensionen var nöjda respondenter aktivare i sitt prat än missnöjda 
respondenter eller indifferenta respondenter. Detta kan antas bero på att personer som 
inte är nöjda med bankens trovärdighet inte är kunder i banken. 
 
Vid de ekonomiska determinanterna var responskurvan oftast symmetrisk eller negativt 
asymmetrisk. Detta kan bero på att kunder eventuellt inte pratar till andra personer 
förutom till familjemedlemmar och släktingar om att de har ett ekonomiskt lönsamt 
förhållande till tjänsteleverantören. Konsumenternas ovilja att prata om positiva 
upplevelser har diskuterats i litteraturen som pratarens rädsla att bli bemött på ett 
oförskämt sätt eller att känna sig besvärad (Day et al. 1981; Richins 1982; Richins och 
Verhage 1985). Om kunderna däremot anser att de betalar för mycket för tjänsterna är 
det ett utmärkt samtalsämne för vänner och bekanta och andra. I litteraturen har man 
diskuterat orsaker till konsumenternas prat efter en otillfredsställande upplevelse som att 
få ventilera sin ilska, reducera bekymmer, eller minska på den emotionella 
upphetsningen (Day et al. 1981; Richins 1984).   
 
Responsfunktionens symmetri har i tidigare forskning konstaterats av Anderson (1994, 
1995). I hans forskning kunde man inte finna skillnader i intentionen att engagera sig i 
prat efter köpet mellan tillfredsställda och otillfredsställda kunder. 
 
Resultaten visade vidare att vid de olika dimensionerna hade respondenterna det största 
medeltalet på prat när de hade pratat med vänner och bekanta. Detta är i linje med 
diskussionen i litteraturen som visar, att prataren pratar om andra upplevelser med 
personer med svaga bindningar än med personer med starka bindningar (Bone 1992). I 
Walkers (1995) studie konstaterade man att vänner ger rekommendationer om banker 
och banklån. I studien av Kuokkanen (1997, 81) hade respondenterna intentionen att 
prata om upplevelserna angående den fiktiva resan mest med vänner, näst mest med 
bekanta följt av släktingar och minst med andra mänskor.  
 
Enligt resultat i en studie som berörde kunders uttryckande av klagomål och tack 
förekom det vissa aspekter som kunderna tenderade att klaga på men inte tacka för, 
såsom befintligt parkeringsutrymme, trafikarrangemang och ljudnivå (Cadotte och 
Turgeon 1988). Andra aspekter samlade tack men inte reklamationer, såsom 
lokaliteternas renhet, portionernas storlek, personalens tjänstrepertoar och kvaliteten på 
tjänsterna. Det fanns även attribut som samlade både reklamationer och tack, såsom 
kvaliteten på tjänsten, priset på drinkar, mat och övriga tjänster, personalens 
hjälpsamma attityd samt matens kvalitet/tillverkningsmetod.  
 
Vi kan betrakta resultaten i denna forskningsfråga utgående från ovanstående resultat av 
Cadotte och Turgeon (1988) om vi antar att vid givande av tack är de nöjda 
respondenterna aktivare och vid givande av reklamation är de missnöjda respondenterna 
aktivare i sitt prat. Resultaten i denna kan i såna fall jämföras och man kan konstatera 
att resultaten är i linje med Cadotte och Turgeons (1988) resultat. I denna undersökning 



 83

initierade missnöjda och nöjda respondenter prat om alla determinanter, vilket är i linje 
med Cadotte och Turgeons resultat om attributen som respondenterna initierade både 
reklamationer och tack.  
 
I undersökningar om kunders tillfredsställelse i bankbranschen har aspekter som  
förmånligheten och konkurrenskraften i tjänsteleverantörens erbjudande (Laroche och 
Taylor 1988) varit viktiga påverkare av kundens tillfredsställelse och vi kan utgående 
från våra resultat konstatera, att kunderna har pratat om banktjänsternas och banklånens 
prissättning i hög grad, vilket indikerar på att våra resutat är i linje med tidigare 
forskning. Undersökningar av Anderson et al. (1976); Laroche och Taylor (1988) visade 
att läget är en mycket viktig faktor vid valet av bank. I denna undersökning ansågs 
faktorer som kölappssystemets och dataförbindelsens funktion initiera volymmässigt 
mer prat än banktjänsternas tillgänglighet. Detta kunde eventuellt tolkas så, att dagens 
bankkunder anser banklokalernas läge vara bra och att det är viktigare att man får 
betjäning i banken inom skälig tid och att dataförbindelsen som en betjäningsform är 
mycket viktig för kunderna.  
 
 
6.1.3 Påverkar kundspecifika skillnader pratet i relationer? 
 
Enligt den konceptuella modellen i kapitel 2 påverkar demografiska variabler som 
respondenternas kön och språk deras prat. Litteraturen indikerar att kön som 
demografisk variabel påverkar prat så, att män ger råd om bl.a. banklån, bilar och 
juridisk hjälp, medan kvinnor ger råd om bl.a. hårfrisörer, filmer och restauranger 
(Walker 1995). I andra studier kunde det däremot inte påvisas att respondenternas 
demografiska variabler skulle påverka pratet (Kuokkanen 1997, 106; Singh 1990a, 62 ; 
Singh 1990b, 63 ; Swan och Trawick 1981, 57).  
 
 
6.1.3.1 Kön och språk 
 
I det följande redovisas männens och kvinnornas prat i medeltal på totalpratnivå. 
 
Tabell 21. Männens och kvinnornas prat på totalnivå 
 

Kön Medeltal på prat Sd 
Man 2,08 3,84 
Kvinna 1,96 3,51 

 
 
Som det framgår ur tabell 21 så har männen pratat till i medeltal 2,08 st personer och 
kvinnorna till 1,96 st personer om upplevelserna i bankrelationen. En variansanalys 
utfördes för att kontrollera, om pratvolymen mellan grupperna var signifikant olika. 
Resultatet av variansanalysen visar att skillnaderna i pratet mellan grupperna inte var 
statistiskt signifikanta. 
 
För att se skillnader i pratet mellan könen utfördes t-test på respondenternas prat med 
kön som grupperande variabel. Resultatet visar att det i de allra flesta av analyserna inte 
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framgår någon skillnad mellan hur män och kvinnor pratar om upplevelserna i 
relationen. Resultatet av t-testen är presenterat i tabell 1 i bilaga 4. 
 
I det följande presenteras de svensk- och finskspråkiga respondenternas prat i medeltal 
på totalpratnivå. 
 
Tabell 22. Svensk- och finskspråkiga respondenternas prat på totalnivå 
 

Språk Medeltal på prat Sd 
Svensk 2,21 4,53 
Finsk 2,67 5,21 

 
 
Som det framgår ur tabell 22 så har de svenskspråkiga pratat till i medeltal 2,21 st 
personer och de finskspråkiga till 2,67 st personer om upplevelserna i bankrelationen. 
En variansanalys utfördes för att kontrollera om pratvolymen mellan grupperna var 
signifikant olika. Resultatet av variansanalysen visar att skillnaderna i pratet mellan 
grupperna inte var statistiskt signifikanta. 
 
För att se skillnader i pratet mellan språken utfördes t-test på respondenternas prat med 
språk som grupperande variabel. Resultaten av t-testen är presenterade i tabellerna 2-9 i 
bilaga 4. Resultaten visar att det i merparten av analyserna inte framgår någon 
signifikant skillnad mellan hur svenskspråkiga och finskspråkiga respondenter pratar. 
Vissa mönster kan dock hittas. Vid de determinanter där det föreligger statistiskt 
signifikanta samband mellan språk och prat (personalens yrkeskunskap, flexibilitet, 
igenkännande av kunden, tjänstvillighet, bankens trovärdighet och banktjänsternas  
prissättning) kan vi se att de finskspråkiga respondenterna hade ett aktivare prat än de 
svenskspråkiga respondenterna.  
 
I följande steg grupperades respondenterna i fyra grupper på basis av en kombination av 
språk och kön (finskspråkig man, finskspråkig kvinna, svenskspråkig man, 
svenskspråkig kvinna) för att se hur de olika segmenten reagerar på upplevd grad av 
nöjdhet beträffande pratet 
 
För att få svar på frågan mättes respondenternas nöjdhet mot prat genom 54 st separata  
enkla linjära regressionsanalyser, där respondenternas prat om de olika 
kvalitetsdeterminanterna (18 st) till de olika kategorierna familjemedlemmar och 
släktingar, vänner och bekanta och andra (3 st) användes som beroendevariabel. Som 
oberoendevariabel användes en kombination av respondenternas kön och språk en åt 
gången. Resultaten i tabellerna 23-27 visar de statistiskt signifikanta sambanden mellan 
ovannämnda variabler. 
 
Teknisk dimension 
 
Om de tekniska determinanterna kan vi utgående från tabell 23 konstatera att i många 
fall föreligger inget samband mellan de demografiska variablerna språk och kön och 
prat. Om vi ser på de statistiskt signifikanta sambanden mellan ovanstående variabler i 
de olika segmenten kan vi konstatera, att de finskspråkiga männen har den största 
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förändringen i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar och de pratar om banktjänsternas 
tillgänglighet till vänner och bekanta, och den näst största förändringen när graden av 
missnöje ökar och de pratar om samma determinant till familjemedlemmar och 
släktingar. De svenskspråkiga kvinnorna har den största förändringen i sitt prat när 
graden av nöjdhet ökar och när de pratar om dataförbindelsens funktion till vänner och 
bekanta och den näst största förändringen när graden av nöjdhet ökar och de pratar om 
betalningstjänstens funktion till samma grupp. Förklaringsgraden i regressionerna är 
relativt låg.  
 
Det är intressant att konstatera, att de olika respondentgrupperna har både upplevt 
determinanterna på olika sätt och pratat med varierande aktivitet om determinanterna. 
 
Tabell 23. Hur grad av upplevd nöjdhet påverkar pratet av tekniska determinanter hos 
svenskspråkiga män och kvinnor samt finskspråkiga män och kvinnor.    

    

Tekniska 
determinanter   

Koefficient/grupp 

 Sig Familj R2 Sig        Vänner R2  Sig         Andra R2 
Betalningstjänst  
Man Svensk 

0,042 0,767 0,101       

Betalningstjänst  
Kvinna Svensk 

0,005 1,136 0,200 0,027 3,655 0,153    

Betalautomat  
Kvinna Svensk 

0,010 1,113 0,187    0,004 2,220 0,243 

Bankautomat   
Man Finsk 

      0,001 -1,676 0,284 

Bankautomat  
Man Svensk 

      0,006 -1,651 0,321 

Bankautomat  
Kvinna Svensk 

      0,024 -0,686 0,212 

Dataförbindelse  
Kvinna Finsk 

   0,035 1,614 0,194    

Dataförbindelse  
Kvinna Svensk 

0,011 2,310 0,338 0,004 3,802 0,392    

Tillgänglighet   
Man Finsk 

0,022 -3,992 0,106 0,011 -27,774 0,160    

Personalens 
yrkeskunskap  
Kvinna Finsk  

   0,028 1,286 0,071    

Personalens  
yrkeskunskap  
Man Svensk 

0,035 0,601 0,115       

 
 
Funktionell dimension 
 
Om de funktionella determinanterna kan vi utgående från tabell 24 konstatera att i de 
flesta fall föreligger inget samband mellan de demografiska variablerna språk/kön och 
prat. Om vi ser på de statistiskt signifikanta sambanden mellan ovanstående variabler i 
de olika segmenten kan vi konstatera, att vid prat om de funktionella determinanterna 
har de finskspråkiga kvinnorna den största förändringen i sitt prat när graden av nöjdhet 
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ökar och de pratar om personalens tjänstvillighet till vänner och bekanta och den näst 
största förändringen i pratet när graden av nöjdhet ökar och de pratar om personalens 
kommunikationsförmåga till samma grupp. De svenskspråkiga kvinnorna hade den 
största förändringen i sitt prat när graden av nöjdhet ökar och de pratar om personalens 
pålitlighet till familjemedlemmar och släktingar och den näst största förändringen i sitt 
prat när graden av nöjdhet ökar och de pratar om personalens bemötande till 
familjemedlemmar och släktingar.  
 
Vissa intressanta mönster har uppstått bland de olika respondentgrupperna. De 
finskspråkiga kvinnorna har pratat med vänner och bekanta och de svenskspråkiga 
kvinnorna har å sin sida pratat med familjemedlemmar och släktingar om 
determinanterna i kvalitetsdimensionen. De svenskspråkiga männen har likaså i 
huvudsak pratat med familjemedlemmar och släktingar.  
 
Tabell 24. Hur upplevd grad av nöjdhet påverkar pratet av funktionella determinanter 
hos svenskspråkiga män och kvinnor samt finskspråkiga män och kvinnor. 
                                      
Funktionella 
determinanter 

Koefficient/grupp 

 Sig Familj R2 Sig Vänner R2 Sig Andra R2 
Bemötande  
Man Svensk 

0,004 1,084 0,145       

Bemötande  
Kvinna Svensk 

0,003 1,097 0,160       

Flexibilitet  
Kvinna Finsk 

   0,024 1,246 0,074    

Flexibilitet  
Man Svensk 

0,030 0,513 0,105       

Flexibilitet  
Kvinna Svensk 

0,004 0,915 0,173       

Igenkännande av 
kunden  
Kvinna Finsk 

0,018 0,487 0,070 0,011 1,382 0,099     

Igenkännande av 
kunden  
Man Svensk 

0,003 0,710 0,189       

Ingenkännande av 
kunden  
Kvinna Svensk 

0,043 0,737 0,109       

Tjänstvillighet 
Kvinna Finsk  

   0,016 1,606 0,075    

Tjänstvillighet  
Man Svensk 

0,025 0,506 0,109       

Tjänstvillighet 
Kvinna Svensk 

0,019 0,796 0,120       

Kommunikations- 
förmåga  
Kvinna Finsk 

   0,038 1,310 0,068    

Kommunikations- 
förmåga  
Man Svensk 

0,033 0,639 0,106       
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Kommunikations- 
förmåga  
Kvinna Svensk 

0,021 0,687 0,127       

Pålitlighet   
Kvinna Finsk 

   0,034 1,186 0,073    

Pålitlighet  
Man Svensk 

0,014 0,534 0,148    0,009 -0,29 0,243 

Pålitlighet  
Kvinna Svensk 

0,011 1,310 0,171       

 
 
Ekonomisk dimension 
 
Om de ekonomiska determinanterna kan vi utgående från tabell 25 konstatera att i en 
del fall föreligger inget samband mellan de demografiska variablerna språk/kön och 
prat. Om vi ser på de statistiskt signifikanta sambanden mellan ovanstående variabler i 
de olika segmenten kan vi konstatera, att de svenskspråkiga männen har den största 
förändringen i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar och de har pratat om 
banktjänsternas  prissättning med vänner och bekanta. De svenskspråkiga kvinnorna har 
den största förändringen i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar och de pratar om 
depositionernas prissättning till vänner och bekanta. De finskspråkiga männen har den 
största förändringen i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar och de pratar om 
banklånens prissättning till vänner och bekanta, och de finskspråkiga kvinnorna har inga 
statistiskt signifikanta samband mellan variablerna. 
 
Andra intressanta reflektioner om respondenternas samband mellan variablerna är att 
sambanden endast är negativa och att man pratat mest med vänner och bekanta samt 
med andra. Detta tyder på att man trots grad av upplevt missnöje inte pratar om den 
ekonomiska dimensionen i bankförhållandet med sin familj och släkt. 
 
Tabell 25. Hur grad av upplevd nöjdhet påverkar pratet av ekonomiska determinanter 
hos svenskspråkiga män och kvinnor samt finskspråkiga män och kvinnor. 
                                             
Ekonomisk dimension Koefficient/grupp 
 Sig Familj R2 Sig Vänner R2 Sig Andra R2 
Banktjänsternas 
prissättning  
Man Svensk 

      0,033 -1,329 0,152

Banklånens prissättning 
Man Finsk 

   0,039 -1,281 0,093    

Banklånens prissättning 
Man Svensk 

   0,050 -6,047 0,111 0,033 -1,322 0,176

Banklånens prissättning 
Kvinna Svensk 

      0,020 -0,688 0,265

Depositionernas 
prissättning  
Man Svensk 

0,037 -0,564 0,105       

Depositionernas 
prissättning  
Kvinna Svensk 

0,035 -0,787 0,124 0,023 -1,550 0,176    
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Imagedimension 
 
Om imagedeterminanten kan vi utgående från tabell 26 konstatera att i de flesta fall 
föreligger inget samband mellan de demografiska variablerna språk/kön och prat. Om vi 
ser på de statistiskt signifikanta sambanden mellan ovanstående variabler i de olika 
segmenten kan vi konstatera att de finskspråkiga kvinnornas har den största 
förändringen i sitt prat när graden av nöjdhet ökar och de har pratat om 
imagedimensionen till både vänner och bekanta och till familjemedlemmar och 
släktingar. Den påverkande effekten av den demografiska variabeln på respondenternas 
prat om imagedimensionen är svag. 
 
Tabell 26. Hur grad av upplevd nöjdhet påverkar pratet av image dimensionen hos 
svenskspråkiga män och kvinnor samt finskspråkiga män och kvinnor. 

             
 
 
6.1.3.2  Sammanfattning 
 
Som sammanfattning av forskningsfrågan om demografiska faktorer påverkar 
respondenternas prat kan vi konstatera, att i de flesta fall föreligger inget samband 
mellan de demografiska variablerna språk/kön och prat. Förklaringsgraden i 
regressionerna är relativt låg vilket är väntat med tanke på den enkla 
regressionsmodellens förmåga att fånga in komplexiteten i pratet. 
 
Om vi ser på de statistiskt signifikanta sambanden mellan ovanstående variabler i de 
olika segmenten kan vi konstatera, att de finskspråkiga kvinnorna har en förändring i sitt 
prat när graden av nöjdhet ökar och de pratar då mer om följande determinanter: 
personalens tjänstvillighet och personalens kommunikationsförmåga till vänner och 
bekanta; imagedimensionen till både vänner och bekanta och till familjemedlemmar och 
släktingar. 
 
De finskspråkiga männen har en förändring i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar 
och de pratar då mer om banktjänsternas tillgänglighet till vänner och bekanta och till 
familjemedlemmar och släktingar samt om banklånens prissättning till vänner och 
bekanta. 
 
De svenskspråkiga kvinnorna har en förändring i sitt prat när graden av nöjdhet ökar 
och de pratar då om dataförbindelsens funktion och betalningstjänstens funktion till 
vänner och bekanta; personalens pålitlighet och personalens bemötande till 
familjemedlemmar och släktingar, och när graden av missnöjdhet ökar pratar de mera 
om depositionernas prissättning till vänner och bekanta. 
 
De svenskspråkiga männen har en förändring i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar 
och de pratar då mera om banktjänsternas prissättning med vänner och bekanta.  
 

Image dimension Koefficient/grupp 
 Sig Fam R2 Sig Vänner   R2 
Trovärdighet Kvinna Finsk 0,015 0,651 0,079 0,001 1,573 0,153 
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Vi kan således konstatera, att diskussionen om att människor ger olika 
rekommendationer beroende på kön och typ av problem som skall lösas (Walker 1995) 
delvis överensstämmer med resultaten i denna studie. Manliga vänner pratar vid behov 
om till exempel banklån medan kvinnliga vänner pratar om funktionellt betonade 
tjänster som val av hårfrisör, restaurang och läkare eller som i denna studie angående de 
funktionella aspekterna av banktjänsterna. I litteraturen har man indikerat, att kvinnor 
pratar överlag på ett aktivare sätt än männen om sina upplevelser men i denna studie 
förekom inte signifikanta skillnader i pratet. Manliga släktingar pratar om tekniskt 
betonade aspekter som om val av bil eller jurist eller som i denna studie pratar de om de 
tekniska determinanterna i banktjänsterna. Ett resultat från studien av Gremler och 
Brown (1999) visar att män rekommenderade banken i medeltal till 5,70 st medan 
kvinnor rekommenderade banken i medeltal till 5,40 st andra kunder. Resultaten i denna 
studie visar att kunderna inte var lika aktiva i att prata om upplevelserna i 
bankrelationen som respondenterna i Gremler och Browns (1999) studie.  
 
På basis av ovanstående diskussion verkar det som om respondenternas kön och språk 
åtminstone delvis påverkar pratet. Vid inventeringen av könsrollerna konstaterade Bem 
(1974, 156) att generellt har maskulinitet associerats med en instrumentell inriktning, en 
kognitiv fokus på att ”få jobbet gjort” medan feminitet har förknippats med en expressiv 
inriktning, en affektiv gällande andras välfärd. Detta kunde inte förklara resultaten i 
denna studie där männen inte i nämnvärd utsträckning var aktivare gällande pratet om 
de tekniska och ekonomiska dimensionerna som kunde tolkas som instrumentellt 
inriktade dimensioner och kvinnorna var inte heller aktivare på att prata om den 
funktionella dimensionen, som å sin sida kunde vara en mer expressiv inriktning. En 
feminin könsidentitet styrs av en gemensam inriktning medan en maskulin könsidentitet 
styrs av en agentisk (egen) inriktning (Gainer 1993, 269). Generellt har litteraturen 
visat, att kvinnor oftare än män definierar sig själva i termer av deras relationer med 
andra och är mer relationsfokuserade. Det är viktigt att notera att detta är ett generellt 
påstående och kan innehålla en viss variation inom grupperna (Gilligan 1982). Det 
förekommer individuella skillnader mellan bägge könen och det kommer också att 
förekomma överlappningar mellan grupperna (Settle och Alreck 1987). 
 
I en studie av Anderson (1998) kunde det påvisas att Nordamerikanska 
undersökningsobjekt hade ett livligare prat än Svenska undersökningsobjekt. Resultaten 
tolkades utgående från resonemang av Wikström (1983) enligt vilken variationer i 
tillfredsställelse mellan olika länders befolkning generellt kan vara kopplat till 
variationer i kulturella karaktäristika så väl som strukturella karaktäristika som 
industriell organisation och socioekonomiska karaktäristika. Utgående från detta 
resonemang tolkas resultatet från denna forskningsfråga så att även respondenternas 
språk och kultur kan i viss mån påverka pratet. 
 
 

6.1.4 Engagemangets påverkan på prat 

 
I det följande diskuteras engagemangets påverkan på prat. Engagemanget delas in i två 
olika former, engagemang i tjänsteleverantören och engagemang i tjänstekategorin. 
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6.1.4.1 Påverkar engagemang i tjänsteleverantören pratet? 
 

 I den konceptuella modellen i kapitel 2 framkom det att engagemang i 
tjänsteleverantören påverkar pratet. Tidigare litteratur visar att en potentiell konsekvens 
av kunders engagemang kan vara prat (Dick och Basu 1994). Olika nivåer på 
engagemanget kan ha olika inverkan på relationens konsekvenser som initiering av positivt 
prat (Kumar et al. 1994). Vid en hög nivå på engagemanget i tjänsteleverantören anses 
kunden ha en vilja att upprätthålla relationen och då kan kunden vara motiverad att 
aktivt engagera sig i beteenden som skulle hjälpa företaget i fråga att uppnå sina mål 
(Dick och Basu 1994; Gremler 1994, 66). Detta innebär att kunder är villiga att prata 
om positiva upplevelser till andra för att skapa större kundbas för företaget. I en studie 
om bankkunders prat kunde man konstatera, att högt lojala kunders prat var aktivare än 
lågt lojala kunders prat (Gremler och Brown 1999). Högt lojala kunder pratar inte om 
priset utan fäster uppmärksamhet vid upplevelser och uppnådd tillfredsställelse 
(Lindberg-Repo och Grönroos 1999, 115). Vid en låg nivå på engagemanget till 
tjänsteleverantören är kunden troligtvis benägen att vara passiv i sitt prat.  
 
Vi kan då på basis av ovanstående resonemang antaga, att engagemang i 
tjänsteleverantören påverkar pratet så, att ett högt engagemang i tjänsteleverantören 
leder till stor volym på pratet och ett lågt engagemang leder till liten volym på pratet hos 
kunderna. 
 
 

1. Totalpratnivå 
 

Engegemang i tjänsteleverantören anses bestå av två delar, en attityd-del och en 
beteende-del (Storbacka et al. 1994). Engagemang i tjänsteleverantören mättes i denna 
studie genom att kombinera två frågor på intervallskala till en fråga, kundens upplevda 
generella tillfredsställelse i relationen med tjänsteleverantören som motsvarar attityd-
delen och den upplevda viktigheten att fortsätta relationen som motsvarar beteende-
delen i definitionen av Storbacka et al. (1994). För att belysa frågan hur engagemang i 
tjänsteleverantören påverkar pratet på totalnivå skapades en variabel för totalt prat som 
innehöll alla respondenters prat om alla tjänstekvalitetsdeterminanter. Hur engagemang 
i tjänsteleverantören påverkar kundernas totala prat mättes med en lineär 
regressionsanalys. 
 
Resultatet av regressionsanalysen presenteras i tabell 27.   
 
Tabell 27. Hur grad av engagemang i tjänsteleverantören påverkar antalet personer som 
respondenterna pratar med  
 

Totalt prat  
Koefficient/antal personer 
man pratar med  

9,957 

Signifikansnivå 0,008 
R² 0,322 
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Vi kan utgående från resultatet i tabell 27 konstatera att graden av engagemang i 
tjänsteleverantören påverkar kundernas prat på totalnivå. Regressionskoefficienten på 
9,957 visar att de respondenter som är lågt engagerade i tjänsteleverantören pratar med 
färre personer om upplevelserna i relationen än respondenter som är högt engagerade.  
 
Tidigare forskning har i transaktionskontext rikligt visat på faktorer som skapar prat 
men i relationskontext sparsamt visat på faktorer som påverkar pratet (Harrison-Walker 
2001, 61). Resultatet i denna studie är i linje med tidigare resonemang om hur 
engagemang i tjänsteleverantören påverkar pratet hos kunderna (se till exempel 
Liljander och Strandvik 1995). Harrison-Walker (2001) undersökte empiriskt 
sambandet mellan dessa variabler hos kunder i två branscher, dvs. kunder av 
hårfrisörstjänster och veterinärtjänster. Hon fann stöd för antagandet att respondenternas 
engagemang i tjänsteleverantören påverkade pratet så, att respondenter med högt 
engagemang hade ett aktivare prat än respondenter med lågt engagemang.   
 
 

2. Tjänstekvalitetsdimensionsnivå 
 

I det följande ser vi om engagemang i tjänsteleverantören påverkar pratet på 
tjänstekvalitetsdimensionsnivå. Denna analys utförs för att kontrollera ifall en 
förändring av fokusnivå ger intressant tilläggsinformation om förhållandet mellan 
variablerna. För att undersöka detta samband konstruerades variabler med 
respondenternas totala prat per tjänstekvalitetsdimension, dvs. fyra variabler. 
Sambanden mättes med en linjär regressionsanalys per variabel och presenteras i tabell 
28. 
 
Tabell 28. Hur grad av engagemang i tjänsteleverantören påverkar antalet personer som 
respondenterna  har pratat med på tjänstekvalitetsdimensionsnivå 
   
Tjänstekvalitetsdimension Koefficient/antal 

personer 
Signifikansnivå R² 

Teknisk 3,27 0,035 0,241 
Funktionell 5,97 0,000 0,297 
Image 0,97 0,000 0,032 
Ekonomisk -3,45 0,960 0,068 

 
 
Utgående från resultatet i tabell 28 kan vi konstatera att engagemang i 
tjänsteleverantören påverkar respondenternas prat enligt tjänstekvalitetsdimensioner så, 
att sambandet mellan grad av engagemang och prat är starkast när respondenterna pratar 
om den funktionella kvalitetsdimensionen och näst starkast när respondenterna pratar 
om den tekniska dimensionen och svagast när respondenterna pratar om 
imagedimensionen. Detta betyder att när graden av engagemang ökar, pratar man mer 
om ifrågavarande dimensioner. Intressant är också frånvaron av ett statistiskt signifikant 
samband mellan engagemang i tjänsteleverantören och prat om den ekonomiska 
dimensionen. De tre statisktiskt signifikanta sambanden är i linje med tanken att kunden 
vid ett högt engagemang i tjänsteleverantören vill verka för företagets bästa i form av 
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rekommendationer och vid ett lågt engagemang förblir kunden passiv (Boulding et al. 
1993).  
 
 

3. Vem pratar respondenterna med och om vad? 
 
Vi är här intresserade att ta reda på om graden på engagemang påverkar vem 
respondenterna pratar med. För att få svar på denna fråga konstruerades variabler som 
mätte pratet i kategorierna familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta och 
andra och variablerna grupperades sedan tjänstekvalitetsvis. Sambandet mellan 
variablerna mättes sedan genom linjära regressionsanalyser. Både i tidigare studier och 
utgående från resultaten i forskningsfråga 1 i denna studie kan man utgå ifrån, att 
respondenterna pratar mest med vänner, näst mest med släktingar och minst med andra 
(Kuokkanen 1997). Resultaten i denna studie visade vidare att vid de olika 
dimensionerna hade respondenterna mest pratat med familjemedlemmar och släktingar. 
Detta är i linje med diskussionen i litteraturen som visar, att prataren pratar om andra 
saker med personer med svaga bindningar än med personer med starka bindningar 
(Bone 1992). I Walkers (1995) studie konstaterade man att vänner ger 
rekommendationer angående val av bank och banklån. I studien av Kuokkanen (1997, 
81) hade respondenterna intentionen att prata mest med vänner, näst mest med bekanta 
följt av släktingar och minst med andra om upplevelserna angående den fiktiva resan. 
 
De statistiskt signifikanta resultaten av regressionsanalyserna presenteras i tabellerna  
29-31nedan. 
 
Tabell 29. Hur engagemang i tjänsteleverantören påverkar respondenternas prat om den 
tekniska kvalitetsdimensionen till olika kategorier.  
 
Teknisk Koefficient Signifikansnivå R² 
Familj 2,426 0,00 0,254 

 
 
Som vi kan se från tabell 29 så påverkar engagemanget respondenternas prat så, att när 
graden av engagemang ökar pratar respondenterna aktivare till familjemedlemmar och 
släktingar om den tekniska dimensionen. 
  
Tabell 30. Hur grad av engagemang i tjänsteleverantören påverkar respondenternas prat 
om den funktionella kvalitetsdimensionen till olika kategorier. 
  
Funktionell  Koefficient Signifikansnivå R² 
Familjemedlemmar  2,122 0,00 0,222 
Vänner och bekanta 3,363 0,00 0,271 

 
 
Som vi kan se från tabell 30 påverkar graden av engagemang respondenternas prat så, 
att pratet om de funktionella determinanterna till vänner och bekanta ökar med 3,363 st 
personer när engagemanget ökar. När graden av engagemang ökar pratar 
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respondenterna även aktivare till familjemedlemmar och släktingar om den funktionella 
dimensionen.  
  
Tabell 31. Hur grad av engagemang i tjänsteleverantören påverkar respondenternas prat 
om imagedimensionen till olika kategorier.       
 
Image  Koefficient Signifikansnivå R² 
Familjemedlemmar  0,396 0,00 0,053 
Vänner och bekanta 0,472 0,00 0,148 
Andra 0,101 0,042 0,047 

 
 
Som vi kan se från tabell 31 påverkar graden av engagemang respondenternas prat så, 
att pratet om imagedeterminanten till vänner och bekanta ökar med 0,472 st personer 
när graden av engagemanget ökar.  
 
 
6.1.4.2 Påverkar engagemang i tjänstekategorin pratet? 
 
I den konceptuella modellen i kapitel 2 framkom det att även engagemang i 
tjänstekategorin påverkar pratet. Tidigare litteratur visar, att det upplevda engagemanget 
i varu- och tjänstekategorin påverkar kunders intresse och informationsbearbetning som i 
sin tur påverkar kundens beteende. (Richins 1983, 77; Richins 1984, 699; Blodgett et al. 
1993; Liljander och Strandvik 1995). Vi antar då, att ju mer kunden är intresserad av och 
därmed engagerad i en viss tjänstekategori, desto aktivare pratar han om tjänstekategorin 
till andra (Kuokkanen 1997, 49). 
 

1. Totalpratnivå 
 
Engagemang i tjänstekategorin (bankbranschen) mättes genom en modifierad Consumer 
Involvement Profile (Laurent och Kapferer 1985) på en 7-gradig intervallskala med 
svarsalternativ från ”helt av samma åsikt” till ”helt av annan åsikt”. Frågorna löd enligt 
följande: ”Bankväsendet är mycket viktigt för mig”, ”För mig spelar bankväsendet 
ingen roll”, ”Jag är mycket intresserad av bankväsendet”.  
 
Purchase Decision Involvement,  dvs. engagemang i köpbeslutet mättes likaså på en 7-
gradig skala med svarsalternativen ”helt av samma åsikt” till ”helt av annan åsikt”. 
Frågorna löd: ”Jag väljer min bank mycket omsorgsfullt”, ”Vilken bank jag är kund i 
betyder mycket för mig”, ”Att välja bank är är ett mycket viktigt beslut för mig”.  För 
att analysera respondenternas grad av engagemang i tjänstekategorin kombinerades 
svaren från Consumer Involvement Profile med svaren från Purchase Decision 
Involvement till en gemensam variabel, engagemang i tjänstekategorin (bankväsendet). 
 
Frågeställningen hur engagemang i tjänstekategorin påverkar respondenternas prat 
mättes med en lineär regressionsanalys och resultatet av regressionsanalysen presenteras 
i tabell 32. 
 
 



 94

 
Tabell 32. Hur grad av engagemang i tjänstekategorin påverkar hur många personer som 
respondenterna pratar med  
 
Totalt prat  
Koefficient 1,62 
Signifikansnivå 0,00 
R² 0,026 

 
 
Vi kan utgående från resultatet i tabell 32 konstatera, att graden av engagemang i 
tjänstekategorin påverkar pratet på totalnivå. De respondenter som är lågt engagerade i 
tjänstekategorin pratar med färre personer än respondenter som är högt engagerade. 
 
Detta resultat är i linje med resultat av bl.a. Blodgett et al. (1993) som visade en positiv 
men svag påverkan av engagemang i tjänstekategorin på prat så, att högt engagerade 
kunder pratade mera om bilar än lågt engagerade kunder. Man kan givetvis diskutera 
om bankbranschen är likadan till sin natur som bilbranschen, men även en dyr bil kan 
säkerligen skapa engagemang hos kunden. Därför kan vi antaga, att trots kategoriernas 
olikhet är det möjligt att generalisera resultaten så, att våra resultat är i linje med 
resultaten av Blodgett et al. (1993). 
 

2. Tjänstekvalitetsnivå 
 
I det följande ser vi om engagemang i tjänstekategorin påverkar pratet på 
tjänstekvalitetsdimensionsnivå. Även som i den tidigare analysen av engagemang i 
tjänsteleverantören görs denna analys för att kontrollera ifall en förändring av fokusnivå 
ger intressant tilläggsinformation om förhållandet mellan variablerna. För att undersöka 
detta samband användes variablerna respondenternas totala prat per tjänstekvalitets-
dimension, dvs. fyra variabler. Sambanden mättes med en lineär regressionsanalys och 
presenteras i tabell 33. 
 
Tabell 33. Hur grad av engagemang i tjänstekategorin påverkar pratet på 
tjänstekvalitetsdimensionsnivå 
 
Tjänstekvalitetsdimension Koefficient Signifikansnivå R² 
Teknisk 0,745 0,000 0,028 
Funktionell 0,775 0,000 0,026 
Image 0,107 0,000 0,025 
Ekonomisk -0,98 0,962 0,037 

 
 
Om vi ser på sambanden mellan variablerna engagemang i tjänstekategorin och 
respondenternas prat enligt tjänstekvalitetsdimensioner kan vi utgående från tabell 33 
konstatera att signifikanta samband förekommer, men den påverkande effekten av 
engagemanget på pratet är låg. Resultaten visar vidare att graden av engagemanget i 
tjänstekategorin påverkar pratet om de tekniska och funktionella dimensionerna ungefär 
lika mycket medan pratet om imagedimensionen påverkades minst. Såsom vid de 
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tidigare resultaten föreligger inget signifikant samband mellan variablerna när man 
pratar om den ekonomiska dimensionen, dvs. engagemang i tjänstekategorin påverkar 
inte respondenternas prat om den ekonomiska dimensionen.  
 

3. Vem pratar respondenterna med och om vad? 
 
Vi är intresserade att ta reda på om graden av engagemang i tjänstekategorin påverkar 
vem respondenterna pratar med. För att få svar på denna fråga användes de variabler 
som mätte pratet i kategorierna familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta 
och andra. Variablerna grupperades sedan utgående från tjänstekvalitetsdimensionerna. 
Sambandet mellan dessa variabler och engagemanget i tjänstekategorin mättes sedan 
genom  regressionsanalyser. Såsom det tidigare nämndes har man i litteraturen 
konstaterat, att respondenterna pratar mest med vänner, näst mest med släktingar och 
minst med andra (Kuokkanen 1997) och detta var även fallet i våra tidigare resultat. 
 
De statistiskt signifikanta resultaten av regressionsanalyserna presenteras i tabellerna 
34-36 nedan. 
 
Tabell 34. Hur grad av engagemang i tjänstekategorin påverkar prat om den tekniska 
kvalitetsdimensionen till olika kategorier. 
        

Teknisk Koefficient Signifikansnivå R² 
Familj 0,343 0,000 0,029 
Vänner 0,301 0,002 0,026 

 
 
Resultaten från tabell 34 visar, att respondenterna som upplever en hög grad av 
engagemang i tjänstekategorin pratar mera med familjemedlemmar och släktingar och 
vänner och bekanta om den tekniska dimensionen i bankrelationen. Den påverkande 
effekten av engagemanget på pratet är fortfarande mycket låg. 
 
Tabell 35. Hur grad av engagemang i tjänstekategorin påverkar prat om den funktionella 
kvalitetsdimensionen till olika kategorier. 
 
Funktionell Koefficient Signifikansnivå R² 
Familjemedlemmar  0,279 0,001 0,024 
Vänner och bekanta 0,331 0,001 0,028 
Andra 0,164 0,005 0,021 

 
 
Som vi kan se från tabell 35 påverkar engagemang i tjänstekategorin respondenternas 
prat så, att pratet om de funktionella determinanterna till familjemedlemmar och 
släktingar, vänner och bekanta samt andra ökar något vid högt engagemang jämfört med 
respondenter med lågt engagemang. Den påverkande effekten av engagemanget på 
pratet är ungefär lika låg som vid den tekniska kvalitetsdimensionen.  
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Tabell 36. Hur grad av engagemang i tjänstekategorin påverkar prat om image 
kvalitetsdimensionen till olika kategorier. 
        
Image  Koefficient Signifikansnivå R² 
Familjemedlemmar  0,004 0,000 0,023 
Vänner och bekanta 0,005 0,000 0,027 

 
 
Utgående från resultaten i tabell 36 kan vi konstatera, att den påverkande effekten av  
engagemanget på pratet är mycket lågt när respondenterna pratar om image. 
 
 
6.1.4.3 Sammanfattning 
 
Som sammanfattning om sambandet mellan engagemang i tjänstekategorin och prat kan 
vi konstatera att på totalpratnivå påverkar engagemanget respondenternas prat så, att 
högt engagerade respondenter pratar mera om bankbranschen än lågt engagerade 
respondenter.  
 
På tjänstekvalitetsnivå ser vi att den påverkande effekten av engagemang i 
tjänstekategorin på pratet är mycket låg. Respondenterna pratar ungefär lika mycket om 
de tekniska och funktionella dimensionerna vid högt engagemang som vid lågt 
engagemang. Det bör även påpekas, att engagemanget inte påverkar prat om den 
ekonomiska dimensionen på ett statistiskt signifikant sätt.  
 
Högt engagerade respondenter pratar något mera både med familjemedlemmar och 
släktingar och med vänner och bekanta än lågt engagerade respondenter om de olika 
dimensionerna i relationen.  
 
I tidigare forskning har den påverkande effekten av engagemang i tjänstekategorin på 
pratet varit mycket låg eller icke-existerande (Richins 1982, 1983, 1987; Richins och 
Root-Schaffer 1988; Blodgett et al. 1993; Blodgett 1994; Blodgett et al. 1995; 
Kuokkanen 1997).  
 
Angående engagemang i tjänsteleverantören ser vi att den påverkande effekten mellan 
variablerna på tjänstekvalitetsnivå är stark. Högt engagerade respondenter pratar mest 
om den funktionella dimensionen följt av prat om den tekniska dimensionen. Även i 
detta fall bör det påpekas, att engagemang i tjänsteleverantören inte påverkar prat om 
den ekonomiska dimensionen på ett statistiskt signifikant sätt. Högt engagerade 
respondenter pratar mera med familjemedlemmar och släktingar än lågt engagerade dito 
om den tekniska dimensionen i relationen medan de högt engagerade respondenterna 
pratar mest med vänner och bekanta och näst mest med familjemedlemmar och 
släktingar om den funktionella dimensionen. Om imagedimensionen pratar de högt 
engagerade respondenterna mest med vänner och bekanta. Nämnas bör dock att 
sambanden mellan variablerna vid prat om denna dimension är mycket låga. Dessa 
resultat är således i linje med resonemanget i studien av Harrison-Walker (2001) där 
högt engagerade kunder pratade mera än respondenter med lågt engagemang. 
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6.1.5 Påverkar relationslängden pratet? 
 
Såsom det beskrevs i den konceptuella modellen i kapitel 2 är relationslängden en faktor 
som antas påverka pratet. Utgångspunkten för detta resonemang är att kunder som har 
varit i relationen under en längre tid är lojalare och mer benägna att hjälpa företaget att 
uppnå dess mål (Boulding et al. 1993). Detta kan ske genom att kunderna 
rekommenderar företaget för andra och på detta sätt skapar större efterfrågan för 
företagets varor och tjänster. Den påverkande effekten av relationslängden på 
prataktiviteten mättes med en regressionsanalys och resultatet visar att signifikanta 
skillnader i prataktivitet beroende på relationslängd kunde konstateras vid endast en 
teknisk determinant.  
 
De statistiskt signifikanta resultaten av regressionsanalysen om hur relationslängden 
påverkar respondenternas prat presenteras i tabell .37.  
 
 
Tabell 37. Hur relationslängden påverkar respondenternas prataktivitet. 
 
   Koefficient/grupp 

                   
Teknisk dimension     
 Sig Familj R² 
Dataförbindelsens 
funktion  

0,022 0,051 0,09 

 
 
Vi kan utgående från resultatet som är redovisat i tabell 37 antaga, att relationslängden 
trots poängteringen i teorierna om att lojala kunder med lång relation till 
tjänsteleverantören har ett positivt prat, inte i denna studie påverkar prataktiviteten 
förutom vid prat om dataförbindelsens funktion på ett mycket svagt sätt, när 
respondenterna pratar med familjemedlemmar och släktingar. Orsaken till att resultaten 
avviker från litteraturen är inte entydig. Avvikelsen kan eventuellt till en del förklaras 
med den metod som har använts.  

 
 
6.2 Sammanfattning av resultaten  
 
I detta kapitel har det presenterats och diskuterats svar på följande två centrala 
forskningsfrågor:  
  
1) Initierar upplevd tjänstekvalitet prat i långsiktiga bankrelationer? 
 
Fokuset på denna forskningsfråga var hurudant prat, med hänseende till mängd och 
struktur, initierar en person på basis av upplevda tekniska, funktionella, image- och 
ekonomiska kvalitetsdimensioner i bankrelationer. 
 
Svaret på den första forskningsfrågan är i korthet följande: 
 



 98

Respondenterna pratade mest om den ekonomiska kvalitetsdimensionen (i medeltal med 
2,79 st personer), näst mest om den tekniska dimensionen (i medeltal med 2,24 
personer), sedan om den funktionella dimensionen (i medeltal med 2,15 st personer) och 
minst om imagedimensionen (i medeltal med 1,42 st personer).  
 
Specifika kvalitetsdeterminanter som respondenterna pratade mest om var 
banktjänsternas prissättning följt av banklånens prissättning och personalens 
bemötande. 
 
Vid prat om den tekniska kvalitetsdimensionen var responskurvan oftast symmetrisk 
och i en del fall endera negativt- eller positivt asymmetrisk. Om de tekniska 
determinanterna hade respondenterna de största medeltalen när de hade pratat med 
vänner och bekanta, det näst största medeltalet när de hade pratat med  
familjemedlemmar och släktingar och det minsta pratmedeltalet när de hade pratat med 
andra. 
 
Vid prat om den funktionella kvalitetsdimensionen var responskurvans form i hälften av 
fallen symmetrisk och i den andra hälften av fallen endera negativt- eller positivt 
asymmetrisk. Vid de funktionella determinanterna följde respondenternas prataktivitet i 
stort sett samma mönster som vid de tekniska determinanterna så, att medeltalet var 
störst när de pratade med vänner och bekanta, det näst största medeltalet när de pratade 
med familjemedlemmar och släktingar och det minsta medeltalet när de pratade med 
andra. En skillnad i mönstret på prataktiviteten framkom då respondenterna hade 
betydligt fler positivt eller negativt asymmetriska responsfunktioner när de hade pratat 
om de funktionella determinanterna jämfört med prat om de tekniska determinanterna. 
 
Vid prat om imagedimensionen hade responskurvan oftast en positivt asymmetrisk 
form, dvs. nöjda respondenter hade aktivare prat än missnöjda respondenter. Såsom vid 
de tekniska och funktionella dimensionerna var respondenternas medeltal på pratet om 
imagedimensionen störst när de pratade till vänner och bekanta, och näst störst när de 
pratade till familjemedlemmar och släktingar. 
 
Vid prat om den ekonomiska kvalitetsdimensionen var responskurvans form 
symmetrisk eller negativt asymmetrisk. Prataktiviteten hos respondenterna visar att de 
även denna gång hade det största medeltalet på prat när de pratade om de ekonomiska 
determinanterna med vänner och bekanta, det näst största medeltalet när de pratade med 
familjemedlemmar och släktingar och det minsta medeltalet på pratet när de pratade 
med andra. Prataktiviteten har vidare varit rätt så jämn när respondenterna har pratat om 
banktjänsternas och banklånens prissättning med de olika kategorierna, medan 
depositionernas prissättning hade initierat en lägre prataktivitet.  
 
2. Påverkar kundspecifika skillnader respondenternas prat?  
 
Fokuset i denna forskningsfråga var på tre delområden: a) påverkar demografiska 
faktorer respondenternas prat? och b) påverkar relationsrelaterade variabler 
respondenternas prat? samt c) påverkar relationens längd kundens prat?  Svaret på den 
andra forskningsfrågan är i korthet följande: 
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a) Demografiska faktorer 
 
Utgående från resultaten kan vi konstatera, att i de flesta fall föreligger inga statistikt 
signifikanta samband mellan de demografiska variablerna språk, kön och prat. Vid de 
statiskiskt signifikanta sambanden i de olika segmenten kan vi konstatera, att de 
finskspråkiga kvinnorna har en förändring i sitt prat när graden av nöjdhet ökar och de 
pratar då mera om följande determinanter: personalens tjänstvillighet och personalens 
kommunikationsförmåga till vänner och bekanta; imagedimensionen till både vänner 
och bekanta och till familjemedlemmar och släktingar. 
 
De finskspråkiga männen har en förändring i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar 
och de pratar då mer om banktjänsternas tillgänglighet till vänner och bekanta och till 
familjemedlemmar och släktingar; banklånens prissättning till vänner och bekanta. 
 
De svenskspråkiga kvinnorna har en förändring i sitt prat när graden av nöjdhet ökar 
och de pratar då om dataförbindelsens funktion och betalningstjänstens funktion till 
vänner och bekanta; personalens pålitlighet och personalens bemötande till 
familjemedlemmar och släktingar och när graden av missnöjdhet ökar pratar de mer om 
depositionernas prissättning till vänner och bekanta. 
 
De svenskspråkiga männen har en förändring i sitt prat när graden av missnöjdhet ökar 
och de pratar då mer om banktjänsternas  prissättning med vänner och bekanta.   
 
b) Relationsrelaterade variabler  
 
På totalpratnivå påverkar engagemang tjänstekategorin respondenternas prat så, att högt 
engagerade respondenter pratar mera om bankbranschen än lågt engagerade 
respondenter.  
 
På tjänstekvalitetsnivå ser vi att den påverkande effekten av engagemang i 
tjänstekategorin på pratet är mycket låg. Respondenterna pratar ungefär lika mycket om 
de tekniska och funktionella dimensionerna vid högt engagemang som vid lågt 
engagemang. Intressant var att konstatera, att engagemanget inte påverkar prat om den 
ekonomiska dimensionen. Högt engagerade respondenter pratar något mera både med 
familjemedlemmar och släktingar och vänner och bekanta än lågt engagerade 
respondenter om de olika tjänstekvalitetsdimensionerna i relationen.  
  
Om sambandet mellan engagemang i tjänsteleverantören och prat kan vi konstatera att 
på totalpratnivå påverkar engagemanget respondenternas prat så, att högt engagerade 
respondenter pratar mera om upplevelserna i relationen än lågt engagerade 
respondenter.  
 
På tjänstekvalitetsnivå ser vi att den påverkande effekten mellan engagemang i 
tjänsteleverantören och pratet är hög. När engagemanget ökar pratar respondenterna 
mest om den funktionella dimensionen och näst mest om den tekniska dimensionen. 
Även i detta fall bör det påpekas, att engagemang i tjänsteleverantören inte påverkar 
prat om den ekonomiska dimensionen. Högt engagerade respondenter pratar mer med 
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familjemedlemmar och släktingar om den tekniska dimensionen i relationen medan i 
fråga om den funktionella dimensionen pratar de högt engagerade respondenterna mest 
med vänner och bekanta. Om imagedimensionen pratar de högt engagerade 
respondenterna mest med vänner och bekanta. Nämnas bör dock att sambanden mellan 
variablerna vid prat om denna dimension är mycket låga.  
  
c) Relationslängden 
 
Relationslängden påverkar inte pratet, förutom vid prat om en teknisk determinant.  
 
I detta kapitel har vi presenterat de empiriska resultaten i studien och relaterat resultaten 
till tidigare forskning. I nästa kapitel presenteras studiens kontribution och en teoretisk 
modell om prat i långsiktiga relationer. I kapitlet diskuteras även studiens begränsningar 
och ges förslag till fortsatt forskning samt diskuteras resultatens implikationer för 
praktisk marknadsföring.  
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7 DISKUSSION 
 
I det tidigare kapitlet har resultaten presenterats och i detta kapitel diskuteras studiens 
kontribution. 
 
7.1 Studiens kontribution 
 
Kontributionen av denna studie diskuteras från två olika synvinklar. Kontributionen 
som baseras på de empiriska resultaten presenteras under rubriken faktorer som initierar 
och påverkar prat i långsiktiga relationer. Den teoretiskt konceptuella kontributionen 
presenteras under rubriken prat i relationer- en teoretisk modell. 
 
 
7.1.1 Faktorer som initierar och påverkar prat i långsiktiga relationer 
 
De empiriska resultaten har diskuterats i det föregående kapitlet och i detta avsnitt 
diskuteras resultaten på ett allmänt plan. Denna studie representerar ett av de första 
försöken att empiriskt studera prat i långsiktiga relationer och resultaten tillför nya 
aspekter i diskussionen. I de empiriska resultaten har det visats att  kvalitetsdimensioner 
i relationen initierar prat hos respondenterna på olika sätt. Den ekonomiska 
kvalitetsdimensionen initierade mest prat följt av de tekniska och funktionella 
dimensionerna medan imagedimensionen initierade minst prat hos respondenterna. 
Detta innebär att respondenterna pratar mera om vissa kvalitetsdimensioner än om 
andra.  
 
Det är intressant att notera att medeltalen på pratet varierar när kunderna pratar mera 
med en del personer om kvalitetsdimensionerna än med andra personer. Prataktiviteten 
var i medeltal störst vid prat till vänner och bekanta och näst störst vid prat till 
familjemedlemmar och släktingar om kvalitetsdimensionerna på totalpratnivå.  
 
På tjänstekvalitetsdeterminantsnivå hade respondenterna mest pratat med 
familjemedlemmar och släktingar om den tekniska dimensionen, däremot med vänner 
och bekanta samt med andra hade respondenterna mest pratat om den ekonomiska 
dimensionen. Detta innebär att teman för pratet varierar beroende på vem kunderna 
pratar med.  
 
Den traditionella pratforskningen indikerade på ett lineärt samband mellan grad av 
upplevd missnöjdhet/nöjdhet och prat, medan resultaten av denna studie visar på att ett 
U-format samband ofta förekommer mellan dessa variabler. U-formen är inte alltid 
symmetrisk, vilket skulle innebära att missnöjda och nöjda respondenter pratar lika 
mycket, utan formen varierar beroende på vilken kvalitetsdimension man pratar om.  
 
När det gäller den tekniska dimensionen var responsfunktionen oftast symmetrisk, men 
när det gällde prat om kölappssystemet, betalautomaterna och tillgängligheten förekom 
det negativt asymmetriska responsfunktioner. När det gällde den funktionella 
dimensionen var responsfunktionen oftast symmetrisk, men negativt asymmetriska 



 102

responsfunktioner förekom när det gällde prat om kommunikationsförmåga, 
tjänstvillighet och positivt asymmetriska responsfunktioner förekom det vid prat om 
bemötande, flexibilitet och igenkännande. Vid ekonomiska dimensionen var 
responsfunktionen oftast symmetrisk, men det förekom negativt asymmetriska 
responsfunktioner när det gällde prat om banktjänsterna, banklånen och depositionerna, 
och vid imagedimensionen var responsfunktionen oftast positivt asymmetriskt formad. 
Dessa samband har intressanta teoretiska och praktiska implikationer.  
 
Vi kan se att graden av missnöjdhet/nöjdhet varierar vid de olika determinanterna, vilket 
initierar prat hos respondenterna. Dessa resultat är i linje med tidigare forskning av 
Cadotte och Turgeon (1988). Det är då av en central betydelse att identifiera de 
kvalitetsdeterminanter som skapar missnöje och påverkar pratet negativt för att minska 
på den negativa effekten av pratet. Det är likaså viktigt att identifiera de 
kvalitetsdeterminanter som skapar nöjdhet och påverkar pratet, för att förstärka den 
positiva effekten av pratet.  
 
De empiriska resultaten visar på att de demografiska faktorerna som jag har använt i 
min studie, dvs. respondenternas språk och kön inte i nämnvärd utsträckning påverkar 
pratet. Andra demografiska faktorer kan givetvis påverka pratet. Detta innebär att man 
vid studerande av pratet i bankrelationer kan fördjupa sig i andra faktorer som kan 
tänkas påverka pratet. Fastän resultaten i denna studie visar att demografiska faktorer 
inte påverkade pratet i någon större utsträckning är det viktigt i andra studier att  
undersöka om ifrågavarande demografiska faktorer kan påverka pratet.  
 
Engagemang i tjänstekategorin (bank) påverkar pratet så, att respondenter som upplever 
ett högt engagemang i bankkategorin var något aktivare i sitt totala prat än de 
respondenter som upplevde lågt engagemang. På tjänstekvalitetsdimensionsnivå 
påverkade graden av engagemang i tjänstekategorin och i tjänsteleverantören 
respondenternas prat så att pratet om de funktionella och tekniska dimensionerna ökade. 
Engagemanget i tjänsteleverantören påverkar pratet på totalnivå starkare än 
engagemanget i tjänstekategorin, dvs. respondenter som är högt engagerade i 
tjänsteleverantören pratar mera om upplevelserna i relationen än respondenter som är 
högt engagerade i tjänstekategorin.  
 
Vi kan se att respondenternas prat påverkas av dessa två relationsrelaterade faktorer på 
ett intressant sätt. Om vi jämför faktorer som initierade pratet med faktorer som 
påverkade pratet kan vi se, att den ekonomiska dimensionen initierade mest prat hos 
respondenterna följt av de tekniska och funktionella dimensionerna, medan när 
engagemanget påverkade pratet, pratade de högt engagerade respondenterna mest om de 
funktionella och tekniska dimensionerna. Engagemang i tjänsteleverantören påverkade 
vem respondenterna pratade med så, att respondenter med högt engagemang pratade 
mest till vänner och bekanta om den funktionella dimensionen och näst mest till 
familjemedlemmar och släktingar om den tekniska dimensionen.  
 
Engagemang i tjänstekategorin påverkade i sin tur vem respondenterna pratade med så 
att de högt engagerade respondenterna pratade aktivast till familjemedlemmar och 
släktingar och näst aktivast till vänner och bekanta om den tekniska dimensionen. Vi 
kan se att engagemangets påverkande effekt på pratet var hög, dvs. högt engagerade 
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respondenterna hade ett aktivare prat än lågt engagerade respondenter. Det initierade 
pratet på tjänstekvalitetsdimensionsnivå var aktivast när respondenterna pratade om den 
ekonomiska dimensionen till vänner och bekanta. När pratet påverkades av engagemang 
i tjänsteleverantören pratade de högt engagerade respondenterna mest om den 
funktionella dimensionen till samma kategori. Det näst aktivaste pratet på samma nivå 
var när respondenterna pratade om den tekniska dimensionen med vänner och bekanta 
och när engagemanget påverkade pratet var de högt engagerade respondenterna näst 
aktivast i sitt prat om den tekniska dimensionen till familjemedlemmar och släktingar.  
 
Olika typer av tjänster är av olika karaktär och detta skapar olika typer av relationer från 
transaktionsorienterade till kontinuerliga. Eftersom syftet med denna undersökning är 
att fördjupa förståelsen för prat i långsiktiga relationer beslöts det att fokusera på en 
kontinuerlig relation. En kontinuerlig relation kan karaktäriseras av att kunden har gjort 
ett kontrakt med tjänsteleverantören och behöver då inte göra ett separat köpbeslut varje 
gång som han skall använda sig av tjänsterna. Om studiens empiriska del skulle ha 
utförts med fokus på en diskret tjänst skulle resultaten möjligen ha varit annorlunda. 
Denna studie behandlade en relation som klart och tydligt är definierad och som 
innehåller långvariga kundförhållanden och där upplevelserna i relationen och det därpå 
följande pratet är relativt enkelt att utvärdera.  
 
Resultaten i denna studie kan anses delvis vara i linje med allmänt vedertagna 
uppfattningar om hur upplevd grad av nöjdhet initierar prat, men de presenterade 
resultaten kan anses vidareutveckla och fördjupa förståelsen om hur relationer i sin tur 
påverkar pratet. Respondentspecifika skillnader påverkar pratet mest så att respondenter 
med högt engagemang i tjänsteleverantören pratade aktivare än respodenter med lågt 
engagemang i tjänsteleverantören. De övriga respondentspecifika skillnadernas 
(demografiska faktorer som kön och språk, relationsrelaterade faktorer som 
engagemang i tjänstekategorin och relationslängd) påverkande effekt på pratet var 
mycket lågt.  
 
För att studera det till stora delar outforskade område som prat i relationer utgör, 
krävdes en djupare metodologisk ansats där jag har kombinerat av andra forskare 
använda mätmetoder till en helhet som lämpar sig till att undersöka området i fråga.  
 
 
7.1.2 Prat i långsiktiga relationer- en teoretisk modell 

 
Sambandet mellan faktorer som initierar och påverkar prat i relationer har visats i 
kapitlen 1, 2, 3 och 4. Koncepten är relaterade till pågående diskussion om prat, 
kvalitetsupplevelser och relationer. Diskussionen om prat innefattar prat både ur episod 
och relationsperspektiv. Det traditionella episodbaserade pratet kan sägas stå som bas 
för förståelsen av fenomenet som initierar prat och diskussionen utvidgas sedan att 
innehålla komponenter som är karaktäristiska för relationer. Vidare diskuteras hur de 
upplevda kvalitetsdimensionerna skapar prat, och utgående från denna diskussion 
föreslås att relationsaspekternas påverkan på pratet representerar ett teoretiskt 
tillvägagångssätt som kan skapa vidare förståelse för frågor som uppstår i debatten om 
vilka faktorer som skapar och påverkar pratet i långsiktiga relationer.  
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En konceptuell modell som kopplar samman kunders upplevelser av 
tjänstekvalitetsdimensioner i relationer och prat har diskuterats. Denna modell har 
skapats för att åskådliggöra faktorer som initierar och påverkar prat, och för att 
positionera pratet i ett större relevant konceptuellt relationskontext. Modellen 
presenteras i figur 8. Genom att använda modellen som en konceptuell ram är det 
möjligt att förstå rollen av faktorer som initierar och påverkar prat hos kunder i 
långsiktiga relationer. De respondenter som upplever grad av nöjdhet eller missnöjdhet 
på basis av upplevda tjänstekvalitetsdimensioner i relationen initierar prat på ett aktivare 
sätt än respondenter som är indifferenta, men i de flesta fall kan det inte påvisas 
skillnader i prataktiviteten mellan missnöjda och nöjda respondenter. Pratmottagarna 
kan vara olika beroende på graden av nöjdhet som respondenten upplever. Pratet 
påverkas av relationsspecifika faktorer så, att högt engagerade respondenter pratar om 
andra teman och med andra pratmottagare än lågt engagerade respondenter. De 
demografiska faktorerna språk och kön påverkar inte respondenternas prat i nämnvärd 
utsträckning.  
 
    
 
Pratare       Pratmottagare 
       - vänner och bekanta 
Initierar      - familjemedlemmar och släktingar 
- upplevda kvalitets-     - andra  
dimensioner i relationen     
• Ekonomiska  Påverkar 
• Tekniska   - upplevt engagemang 
• Funktionella  - personliga karaktäristika 
• Image   - relationens styrka 
 
 
Figur 8. Sammanfattande modell om faktorer som initierar och påverkar pratet i 
långsiktiga relationer.  
 
I modellen som presenteras i figur 8 behandlas konceptet om kunders prat i relationer 
som är baserat på de empiriska resultaten i denna studie. Den första komponenten i 
modellen är kundens upplevelser av tjänstekvalitetsdimensioner i relationen. 
Tjänstekvalitetsdimensionerna initerade prat hos respondenterna så att den ekonomiska 
dimensionen initierar mest prat följt av tekniska, funktionella, och image 
dimensionerna. I de flesta fall förekommer det inga skillnader i prataktiviteten mellan 
missnöjda och nöjda respondenter.  
 
Relationskomponenterna har som utgångspunkt en konkret nivå som i denna studie 
består av kunder som har skrivit under ett kontrakt och även har ett visst minimiantal 
händelser per tidsenhet till tjänsteleverantören, samt en abstrakt nivå som innehåller 
förutom engagemang i tjänsteleverantören även engagemang i tjänstekategorin. 
Engagemanget i tjänsteleverantör och tjänstekategorin påverkade pratet så, att högt 
engagerade respondenter har ett aktivare prat än lågt engagerade respondenter. 
Kundernas prat till olika grupper blir den sista komponenten i modellen. 

Prat Prat 
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Respondenterna pratade mest med vänner och bekanta följt av familjemedlemmar och 
släktingar och minst med andra om upplevelserna i relationen.  
 
En konceptuell utveckling gjordes jämfört med tidigare uppfattningar om pratet enligt 
följande: En konceptuell utveckling av prat som initieras på basis av upplevd grad av 
missnöjdhet/nöjdhet som härrör sig från upplevelser av tjänstekvalitetsdimensioner i 
relationer har presenterats. Olika typer av prat kunde urskiljas. Respondenterna pratade 
om de olika tjänstekvalitetsdimensionerna med olika aktivitet och med de olika 
pratmottagarkategorierna på olika sätt. Generellt sätt var missnöjda och nöjda 
respondenter lika aktiva i sitt prat om kvalitetsdimensionerna. Dock förekom det 
variationer, vid upplevd missnöjdhet var kundernas prat i en del fall aktivare om de 
tekniska och ekonomiska kvalitetsdimensionerna, och vid upplevd nöjdhet var 
respondenternas prat i en del fall aktivare angående de funktionella och 
imagekvalitetsdimensionerna. Denna indelning baserar sig på 
tjänstekvalitetslitteraturen.  
 
Modellen om att engagemang i tjänstekategorin och i tjänsteleverantören påverkar pratet 
understöddes i denna studie. Resultaten visar, att respondenter med högt engagemang 
generellt var aktivare i sitt prat om de tekniska, funktionella och imagedimensionerna än 
personer med lågt engagemang. Ett intressant resultat var att  respondenter med högt 
engagemang inte pratade om den ekonomiska dimensionen. Engagemang i 
tjänsteleverantörer kunde visas påverka prataktiviteten till högre grad än engagemang i 
tjänstekategorin. Vi kan på basis av dessa resultat konstatera att relationer påverkar 
pratet i långsiktiga kundrelationer så att teman för pratet ändras och att pratmottagaren  
ändras. I den traditionella pratforskningen som baserar sig på transaktioner har man 
diskuterat kopplingen mellan kunders upplevda missnöjdhet och reklamationsbeteende 
och kommit fram till att missnöjdheten förklarar endast 20% av variationen i 
reklamationsbeteendet, vilket skulle innebära att effekten av missnöje kan dämpas av 
vissa faktorer som engagemang i varu/tjänstekategori och upplevd ansträngning att göra 
reklamationen (Singh och Pandya 1991). Detta resonemang innefattar endast missnöje 
och reklamationsbeteende men kan utvidgas att gälla även upplevd nöjdhet och 
spridande av positivt prat.  Aspekter på prat i relationer diskuteras av Lindberg-Repo 
och Grönroos (1999). I deras definition framkommer det att pratet initieras på basis av 
upplevelser över tiden och på det beteendemässiga engagemanget samt att pratet 
reflekterar relationens egenskaper och det värde som kunder upplever i relationen. 
Definitionen tar vidare fasta på att pratet påverkas av relationens styrka. Vi kan då 
utgående från detta resonemang utgå ifrån att aspekter i relationen påverkar kundernas 
prat om upplevelserna i relationen. Resultaten i denna studie visar på att vi kan tillägga i 
diskussionen att pratet varierar i omfång beroende på valensen av upplevelserna, dvs. 
det förekom såväl symmetriska som asymmetriska responsfunktioner i pratet och 
ytterligare en ny dimension i pratkonceptet är vem man pratar med. I resultaten kunde 
det påvisas att respondenternas prat var aktivast vid prat med vänner och bekanta. 
Denna grupp kan ses som den viktigaste när det gäller att prata om upplevelser i 
relationen.  
 
På basis av ovanstående resonemang och resultaten i denna studie summerar vi upp den 
fördjupade förståelsen av faktorer som initierar och påverkar kundernas prat i ett 
relationskontext enligt följande: 
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Kundens prat i ett relationssammanhang betyder att prataren som har en relation med ett 
företag berättar om sina erfarenheter från denna relation till andra konsumenter. Pratet 
initieras således på basis av långvariga upplevelser av kvalitetsdimensioner i 
kundrelationen. Kundernas prat varierar i aktivitet och omfång beroende på valensen av 
upplevelserna och beroende på om pratmottagaren har starka eller svaga bindningar till 
prataren. Pratet påverkas av upplevt engagemang i tjänstekategorin och i 
tjänsteleverantören.  
 
Som ovanstående uppsummering visar är kvalitetsdimensionerna i relationen av teknisk, 
funktionell, image och ekonomisk karaktär. Respondenterna i denna studie initierade 
mest prat om den ekonomiska kvalitetsdimensionen följt av tekniska och funktionella 
dimensionerna.  
 
Engagemanget i tjänstekategorin och i tjänsteleverantören påverkade i denna studie 
pratet så, att respondenterna som upplevde högre grad av engagemang var aktivare i sitt 
prat än respondenter som upplevde lägre grad av engagemang. Pratet varierar i aktivitet 
och omfång beroende på om kunderna upplever grad av missnöjdhet eller nöjdhet så att 
missnöjda och nöjda kunder är aktivare i sitt prat än indifferenta respondenter. 
Aktiviteten och omfånget i pratet är även beroende på om bindningaren till 
pratmottagaren är starka eller svaga så att man pratar mest med vänner och bekanta och 
näst mest med familjemedlemmar och släktingar om upplevelserna i relationen.  
 
Som sammanfattning kan vi konstatera, att kontributionen av denna studie till 
pratforskningen är den fördjupade förståelsen för faktorer som initierade och påverkade 
pratet i ett relationskontext, som är ett viktigt och sparsamt undersökt forskningsfält. 
  
 
7.1.3 Begränsningar, förslag till fortsatt forskning och implikationer för praktisk 

marknadsföring 
 
Det ingår i naturen av vidsträckta och på sätt och vis grundläggande studier som denna 
att konklusionerna som nås kommer att vara preliminära inom vissa fält och möjligen 
spekulativa inom andra. Vissa av begränsningarna i denna studie kan tänkas utgöra 
vägledning för kommande studier. 
 
Resultaten i denna studie är, såsom resultaten i alla studier, influerade av 
operationaliseringen och mätmetoderna som har använts för olika variabler. Den 
traditionella användningen av retrospektiva utvärderingar av prestation som till exempel 
i undersökningar av tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse ger som resultat en bild av 
företaget hos kunderna i kvantitativa termer. Resultaten i denna typ av undersökningar 
har konstaterats vara både valida och reliabla (Schwenk 1985). Trots det att man i 
studierna som resultat får fram ovan nämnda bilder av företaget är det ur 
ledningssynpunkt svårt att veta om eventuella problem som har kommit fram spelar 
någon roll för kunden och ifall de spelar en roll, vilka är då konsekvenserna av 
effekterna. I denna studie har det gjorts ett försök att lösa ifrågavarade problem genom 
att mäta konsekvenserna, dels genom kundernas verkliga prat och dels genom att mäta 
hur upplevelsen av kvalitetsdeterminanten påverkar kundförhållandet. I en stor del av 
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studierna som berör tjänstekvalitet och tillfredsställelse har man antagit att upplevd 
tjänstekvalitet och tillfredsställelse är kopplade till intentioner av kundbeteende.  
 
I det introducerande kapitlet blev det bestämt att denna studie skulle ske i kontexten av 
bankkunder och därför var kunder från andra branscher utanför fokuset i studien. Detta 
är en arena för ny forskning. Forskningen kunde då äga rum i andra branscher för att 
kunna jämföra resultaten av denna studie mot de kommande resultaten från andra 
branscher. Därefter skulle det vara möjligt att ytterligare fördjupa förståelsen av faktorer 
som initierar och påverkar pratet hos kunder i relationer. 
 
Det kan noteras att operationaliseringen av kundernas upplevelser av 
kvalitetsdimensionerna och deras koppling till pratet är viktiga. Operationaliseringen av 
de variabler som användes i denna studie var noga planerade men man bör komma ihåg 
att även andra sätt att operationalisera är möjliga. Kommande studier kan utvärdera de 
föreslagna relationerna genom att använda olika typer av metodologiska ansatser, 
operationaliseringar samt mätningar. 
 
För att skapa en djupare förståelse för prat i kundrelationer är förslagen till fortsatt 
forskning följande: 
 
Har kunderna ett annorlunda beteende beroende på om de pratar om varor eller tjänster? 
För att svara på denna fråga kunde man upprepa studien i varubranschen och sedan 
jämföra de nya resultaten med resultaten i denna studie. 
 
Hur påverkar graden av engagemang i varukategorin kundernas prat? För att svara på 
denna fråga kunde man studera fenomenet i olika branscher såsom kosmetika, bil, 
livsmedel och kläder. För att få en ännu djupare inblick i pratet vore det intressant att 
jämföra kundernas prat mellan märkesvaror och icke-märkesvaror inom branscherna. 
 
Påverkar relationens intensitet och styrka kundernas prat? Denna fråga kunde besvaras 
genom att jämföra kunders fas i relationen med kundernas prat i transaktionsbaserade – 
relationsbaserade branscher.  
 
Hurudant innehåll har pratet beroende på kundernas personliga karaktäristika? För att 
svara på denna fråga kunde man utföra intervjuer om prat hos olika typer av kunder med 
hänseende till ålder, kön, utbildning, arbetshistoria etc för att sedan utgående från 
resultaten skapa en indelning i olika kategorier.  
 
Hur påverkar upplevt värde kundernas prat? Denna fråga kunde besvaras genom att 
intervjua kunder hur de upplever värde i relationen mellan kund och företag och hur det 
påverkar deras prat.  
 
Det kan också antas att denna studie utvidgar intresset av att studera kunders prat i 
relationer. Det har i litteraturdiskussionen visats att den generella idén om kunders prat 
har utvecklats från andra områden och vikten av att på djupet studera området i ett 
relationsperspektiv är därför signifikant. I denna studie betraktades kunders prat endast i 
en relation mellan kund och företag och vidare forskning i ämnet är därför viktig för att 
öka kunskapen ytterligare. 
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Den klassiska situationen där konsumentinformationen på ett ensidigt sätt levererades 
av företagen får ge vika för en ny situation där dagens konsument aktivt sprider 
information för andra konsumenters köpbeslut genom att prata med andra om 
köpupplevelser och specifika tjänsteleverantörer t ex via diskussionsgrupper på Internet. 
För företagen betyder situationen att de håller på att mista sina maktmonopol på 
informationen vilket innebär att förutsättningarna för marknadsföringen ändras.  
 
Innehållet i pratet är mycket viktigt för kunderna eftersom de flesta kunder om de inte 
själva har upplevt företaget, skapar sina åsikter och förväntningar om företaget samt 
dess varor och tjänster på basis av vad andra berättar om saken. Man kan då säga att 
pratet  har fått en viktigare roll som arena där konsumtionsbesluten görs. Därför att det 
är viktigt och mycket aktuellt att öka förståelsen av kunders kommunikationsbeteende 
ur ett relationsperspektiv och ur företagsledningssynvinkel att förstå hur kunders prat 
påverkar utvecklingen av verksamhetsmiljön. Ur praktiskt tillämpningsperspektiv kan 
en ökad kunskap om pratet vidare hjälpa företag att fokusera på vad kunderna anser vara 
viktigt i en relation och genom att veta vad kunderna pratar om, förbättra svagheter i 
verksamheten och därigenom minska på andelen negativt prat eller uppmuntra kunder 
att prata om fördelar som relationen med företaget ger till kunden. Genom resultaten i 
denna studie kan företagen dessutom få ökad förståelse för hur långvariga kunders prat 
skiljer sig från kortvariga kunders dito och på detta sätt kan ledningen i företagen forma 
sig en uppfattning om de fördelar som långsiktiga kundrelationer skapar för företagets 
verksamhet.  
 
Som sammanfattning har denna studie till en del ökat förståelsen för vilka faktorer som 
initierar och påverkar pratet i ett relationsperspektiv. Studien har även visat empiriskt 
stöd för vissa propositioner som har föreslagits i litteraturen och man kan hoppas att den 
föreslagna konceptuella referensramen i denna studie kan fungera som bas för 
kommande studier.   
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7.2 English Summary 
 
The aim of the study was to analyze the factors that initiate and influence word of 
mouth in long-term relationships.  
 
The main characteristic for word of mouth is that it is interpersonal and informal, e.g. it 
takes place between two or more persons, a sender and a receiver, and it concerns the 
sender’s evaluation of goods and services. Word of mouth often includes comments 
about excitement; puzzlement, indifference, surprise (Rosen 2000) and the valence can 
be positive, neutral or negative (Anderson 1998, 6). Examples of positive word of 
mouth, broadly defined can include pleasant, vivid or novel experiences, 
recommendations to others and even conspicuous display. Negative word of mouth 
includes behaviors such as product denigration, relating unpleasant experiences, rumor 
and private complaining (Anderson 1998). 
 
In traditional research the focus has mainly been on factors that initiate word of mouth 
from a transactional perspective (Sheth et al. 1988) meaning that a single consumer 
transaction has initiated the word of mouth of the sender. If we change focus to 
continuous experiences in a relationship between a customer and a vendor, it can be 
seen that word of mouth based on the continuous experiences in the relationship differ 
from word of mouth based on a single consumer transaction.  
 
In a business relationship the customer can, according to literature, experience technical, 
functional, image and economical quality dimensions (Grönroos 1982; Holmlund and 
Kock 1993, 1995, 1996; Holmlund 1996). Satisfaction on a relationship level may develop 
through the customer’s cognitive and affective evaluation based on personal experience 
across all interaction within the relationship (Liljander and Strandvik 1995). 
Dissatisfaction usually leads to a negative attitude towards the service vendor and can, 
among other things, lead to negative word of mouth (Tax et al. 1993). Satisfaction then 
again, can lead to customer-initiated positive word of mouth (Hartline and Jones 1996).   
 
Word of mouth can differ in valence depending on whom the sender is talking to. It 
usually takes place in interaction with people in the closest social tier (Sheth and Parvatiyar 
1995). The valence of word of mouth can differ if the receiver is from a close tier (family 
and relatives, friends and acquaintances) or distant social tier (e.g. members of the same 
club), in the way that negative word of mouth is more likely to be spread to receivers in the 
closest social tier whereas positive word of mouth is more likely to be spread to receivers 
in the more distant social tier (Wirtz and Chew 2002).  
 
Recent research results indicate that factors such as the nature of the relationship, 
perceived value, relationship strength and customer commitment and involvement 
influence the customer’s word of mouth by nature and content (Richins 1983; Grönroos 
and Linberg-Repo 1999; Harrison-Walker 2001).  
 
To reach the aim of the study, a survey questionnaire was carried-out in a branch where 
long-term relationships between customer and vendor exist, namely banking. The 
survey-approach was chosen due to the fact that clear connections were identifiable 
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between factors initiating word of mouth and factors influencing word of mouth. The 
research questions were: a) What kind of word of mouth, regarding to amount and 
structure will the customers initiate based on experienced technical, functional, image 
and economical dimensions in banking relations?, b) Is the customer more active in 
word of mouth about the dimensions in the relationship when s/he talks to family and 
relatives, friends and acquaintances or to others?, c) How does experienced service 
quality in customer relationships initiate word of mouth?, d) Are there determinants in 
the relationship that will initiate more word of mouth when customers are dissatisfied 
and, conversely, are there other determinants in the relationship that will initiate more 
word of mouth when customers are satisfied?, e) Are dissatisfied customers more active 
in word of mouth than indifferent or satisfied customers?, f) Will demographical factors 
like the respondent’s sex and mother tongue influence his/her word of mouth?, g) Will 
the customer’s commitment and involvement influence his/her word of mouth?, and 
finally, h) Will the length of the relationships influence the customer’s word of mouth? 
The frame for the sample was the customer database for a mid-sized bank in the 
western-part of Finland. The customer database is continuously updated and the 
respondents were drawn with a systematic random sample. The sample size was 1700, 
of which 1100 were Finnish speaking and 600 Swedish-speaking respondents. From the 
1700 questionnaires sent, 63 were returned as ‘receiver unknown’. The revised sample 
size was therefore 1637. There were 526 responses, yielding a total response rate of 
32,1 percent. 
 
The results concerning the factors initiating word of mouth show that the economical 
dimension initiated most word of mouth (with an average of 2,79 persons), secondly the 
technical dimension (with an average of 2,24 persons), followed by the functional 
dimension (with an average of 2,15 persons). The image dimension initiated the least 
word of mouth (with an average of 1,42 persons). The respondents had mostly spoken to 
friends and acquaintances followed by family and relatives. This result is in line with 
the reasoning by Sheth and Parvatiyar (1995) that word of mouth takes place in 
interaction with people in the closest social tier. In most cases there were no differences 
in word of mouth activity between dissatisfied and satisfied respondents.  
 
Past research shows differences in the tendency to engage in word of mouth after a 
satisfying consumer transaction as opposed to a dissatisfying experience. Some studies 
claim that dissatisfied customers engage in more word of mouth than satisfied 
customers (e.g., Duffy 1994) whereas other studies indicate that satisfied customers 
engage in more word of mouth than dissatisfied customers (e.g., Holmes and Lett 1977). 
Other studies reported no connection between the degree of satisfaction and word of 
mouth (Engel et al. 1969) which means that dissatisfied and satisfied customer engaged 
to an equal extent in word of mouth. The results in this study are in line with the results 
by Engel et al. (1969).  
 
Commitment influenced the respondent’s word of mouth based on the dimensions in the 
relationship to a large extent in the way that highly committed respondents had a more 
active word of mouth compared to the low committed respondents. Highly committed 
respondents did not engage in word of mouth based on the economical dimension. 
Recent research by Harrison-Walker (2001) shows that different levels of commitment 
can influence the customer’s word of mouth in the way that highly committed customers 
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are more active in their word of mouth. The results in the current study are in line with the 
results by Harrison-Walker (2001). 
 
Involvement influenced the respondent’s word of mouth based on the dimensions in the 
relationship in the way that highly involved respondents were a bit more active in word 
of mouth compared to low involved respondents.  A study by Blodgett et al. (1993) 
shows similar results concerning a weak connection between the level of involvement 
and the customer’s word of mouth.  
 
The results relating to factors influencing word of mouth show that the demographical 
factors used in this study and the length of the relationship did not influence the 
respondent’s word of mouth to a large extent. Research results in the current study are 
therefore in line with past results, which show that demographical factors did not 
influence the customer’s word of mouth (Singh 1990a;  Singh 1990b). Results by 
Blodgett et al. (1993) and Grönroos and Lindberg-Repo (1999) show that the length of 
the relationship influences the customer’s word of mouth. However, in the current study 
such a connection could not be found. The differences in the results could perhaps 
partly be explained by the research method used in this study.   
 
The results of the current study can be concluded as follows: The customer’s word of 
mouth is initiated on the basis of long-term experiences of quality dimensions in 
customer relationships. Word of mouth varies in activity and extent depending on the 
valence of the experiences and also on whether the receiver is connected with a close or 
distant tier to the sender. Word of mouth is also influenced by the customer’s 
commitment.  
 
There is a need to increase the understanding of the customer’s communication behavior 
from both a relational and a managerial perspective. Therefore, it is very essential to 
appreciate the effect word of mouth has on the marketplace. Word of mouth has gained 
in importance recently as a catalyst for consumer decision-making. The contents of 
word of mouth have become very significant as most customers form their beliefs about 
and expectations of a company and what it offers based on what other people have said.  
 
From a practical point of view an increased understanding of word of mouth can help 
companies to focus on what their customers perceive as the main factors in a 
relationship between the company and their customers. Additionally, by focusing on 
word of mouth from customers, companies can develop their business and thereby 
lower the amount of negative word of mouth. Through the results of this study 
companies can value the benefits that come from long-term customer relationships.  
 
The results of this study imply that the classical situation where the company has been 
the primary source of information for the customer will change towards a new condition 
where the consumer him/herself actively spreads information about a company by word 
of mouth, via discussion groups on the Internet, for example, which will consequently 
influence fellow consumer buying-decisions. This loss of being the active information-
spreader will change the marketing conditions for companies in the future. 
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          BILAGA 1 
Forskare Kim Skåtar     FÖLJEBREV 
Svenska handelshögskolan/CERS 
PB 287 
65101 VASA 
tel 06- 3533 757     13.9.1999 
040- 549 35 51      
 
BÄSTA MOTTAGARE  
 
   

  Detta frågeformulär är en del av ett vetenskapligt forskningsprojekt 
för doktorsexamen vid Svenska handelshögskolan i Vasa. 
Forskningsprojektet behandlar hur kommunikation uppstår och sprids 
mellan människor. Bankbranschen är vald som studieobjekt och 
undersökningen görs bland kunder i Vasa Andelsbank. 

 
  Jag emotser med stor tacksamhet det av Dig ifyllda frågeformuläret 

eftersom ett oreturnerat frågeformulär försvagar 
undersökningsresultatets tillförlitlighet.  Vänligen returnera 
frågeformuläret i bifogat frankerat svarskuvert före den 12.11.1999. 
Portot på svarskuvertet är betalt. 

 
 Ditt namn har tagits ur Vasa Andelsbanks kundregister. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras i statistisk form, 
inga enskilda svar framkommer ur resultatet. 

 
 Om Du vill deltaga i utlottningen av 3 st 300,- gåvokort, vänligen 

skriv ditt namn, adress och telefonnummer vid utgett utrymme i nedre 
delen av detta följebrec. Bifoga det med dina kontaktuppgifter ifyllda 
följebrevet tillsammans med det ifyllda frågeformuläret svarskuvertet. 
Endast ett ifyllt svarskuvert berättigar att deltaga i utlottningen. 
Vinnarna i utlottningen kontaktas personligen. 

 
 Tusen tack för hjälpen. 
 
      Med vänlig hälsning 
 
 
      Kim Skåtar 
      Forskare, Svenska handelshögskolan 
 

   Jag vill deltaga i utlottningen av 3 st 300,- presentkort. 
Namn:  _________________________________________________ 
Adress: _________________________________________________ 
Telefonnummer:__________________________________________ 
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FRÅGEFORMULÄR 
 
1. Vänligen besvara följande bakgrundsfrågor på givet svarsutrymme. 
 
A. Kön  man 
   kvinna 
 
B.  Ålder _________ år 
 
C. Hur många personer bor i Ditt hushåll?  _________ pers 
 

D. Yrke ______________________________ 
 
E.  Hur länge har Du varit kund i Vasa Andelsbank?  _________ år 
 
F. Vilka banktjänster använder Du?  Kryssa för de tjänster Du använder vid respektive bank.  
 
 
Tjänst/ Bank � 
     � 

 Aktia Handels- 
banken 

Mandatum Merita Leonia Vasa 
Andelsbank 

Ålands-
banken 

Annan bank 
Vilken? 

1.1 (Bruks) 
konto 

        

Lån         

Dataförbindelse         

Betalningstjänst         

Värdepappers- 
förvar 

        

Värdepappers- 
handel 

        

Juridiska 
tjänster 
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G.  Hur utför Du Dina bankärenden i Vasa Andelsbank? 
 

Sätt   ➨ Besöker kontoret Betalningstjänst Dataförbindelse Telefon 

Gånger per 
månad 

ggr ggr ggr ggr 

 
 
H.  Hur nöjd är du med att vara kund i Vasa Andelsbank? Kryssa för ett alternativ. 
 

 Mycket nöjd  
 Nöjd   
 Varken nöjd eller missnöjd  
 Missnöjd  
 Mycket missnöjd 

 
 
I. Är det viktigt för Dig att kunna fortsätta använda Vasa Andelsbank som bank? 
 

 Mycket viktigt   
 Viktigt  
 Varken viktigt eller oviktigt  
 Oviktigt  
 Mycket oviktigt 

 
 Varför? 
  
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
2. Denna fråga behandlar Dina upplevelser av banktjänster under Din tid som kund i Vasa Andelsbank? 
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Hur har följande delar av Ditt bankförhållande fungerat under hela Din tid som kund i Vasa Andelsbank? För att besvara frågan 
vänligen ringa in och fyll i siffror på varje rad och i varje kolumn. 
 

 

DEL AV 
BANKFÖRHÅLLAN
DE 
 
 
(Om Du inte använder  
servicen, kryssa i rutan 
och gå till nästa rad)  
                        
                            ⇓ 

 
Hur upplever Du detta? 
 
 
-2 = gör mig mycket missnöjd 
-1 = gör mig missnöjd 
 0 = gör mig varken missnöjd 
       eller nöjd 
 1 = gör mig nöjd 
 2 = gör mig mycket nöjd 

 
Vilken betydelse har detta för Dig som kund i Vasa 
Andelsbank? 
 
-1= försvagar mitt kundförhållande till Vasa 
Andelsbank 
 0= påverkar inte mitt kundförhållande till 
Vasa Andelsbank 
 1= förstärker mitt kundförhållande till Vasa 
Andelsbank 

 
Till hur många har Du berättat om 
detta i följande grupper? 
 
• Familjemedlemmar och 

släktingar 
• Vänner och bekanta 
• Andra (t.ex. sportkamrater, 

medlemmar i samma 
förening) 

 
Kölapps-systemets 
funktion 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och                 
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Betalningstjänstens 
funktion 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och   
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Betalautomaternas 
funktion 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 
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Bankautomaternas  
funktion 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Dataförbindelsens   
funktion 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Banklånens 
prissättning (T.ex. 
låneränta och 
omkostnader) 
                     

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Depositionernas 
prissättning  
(Räntan som banken 
betalar för 
depositioner)  
                           

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och 
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Personalens  
bemötande 
(T.ex. artighet, respekt, 
vänlighet) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 
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Personalens flexibilitet 
(Utförs tjänsten 
flexibelt, utgående från 
kundens behov) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Igenkännande av 
kunden 
(Känner personalen en 
stamkund) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Personalens 
tjänstvillighet 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och 
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Personalens förmåga 
att kommunicera  
(Förklarar tjänsten på 
ett förståeligt sätt) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Personalens 
yrkeskunskap 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 
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Personalens pålitlighet 
(Kan personalen 
behandla ärenden 
konfidentiellt) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Bankens trovärdighet 
(Är bankens 
företagsbild trovärdig) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Banktjänsternas 
tillgänglighet 
(T.ex. bankens öppet- 
hållningstider) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Banklokalens utseende 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 

 
Banktjänsternas 
prissättning  
(T.ex. serviceavgifter) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____st familjemedlemmar och  
      släktingar 
____st vänner och bekanta 
____st andra 
   har inte berättat 
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3. Denna fråga handlar om hur personer diskuterar köpupplevelser med varandra. Vänligen ringa in det alternativ på 

nedanstående skala som du tycker att passar in på Dina åsikter 
 

Påstående / Åsikt 
        �           /      � 

Jag är av helt 
samma åsikt 

Jag är av 
delvis samma 
åsikt 

Kan inte säga Jag är av 
delvis annan 
åsikt 

Jag är av helt 
annan åsikt 

A. Jag tycker att det är mycket positivt att 
människor berättar till andra om de har gjort 
dåliga inköp 

+2 +1 0 -1 -2 

B. Jag tycker att det är mycket negativt att 
människor berättar till andra om de har fått 
dålig betjäning 

+2 +1 0 -1 -2 

C. Jag upplever att det är mycket otrevligt då 
män- niskor framhäver hur goda inköp de har 
gjort 

+2 +1 0 -1 -2 

D. Jag tycker att det är mycket positivt att 
människor berättar till andra om vänlig 
betjäning 

+2 +1 0 -1 -2 

E. Jag tycker att det är roligt att förevisa nya 
produkter till de jag känner +2 +1 0 -1 -2 

F. Jag tycker att det är trevligt att hjälpa 
människor genom att ge råd om olika produkter +2 +1 0 -1 -2 

G. Andra människor frågar mig om råd angående 
produkter, inköpsställen och erbjudanden +2 +1 0 -1 -2 

H. Om någon skulle fråga mig varifrån det skulle 
löna sig att köpa en produkt skulle jag ofta 
kunna svara på frågan 

+2 +1 0 -1 -2 

I. Mina vänner anser att jag är en bra 
informationskälla när det gäller nya produkter 
och förmånliga erbjudanden 

+2 +1 0 -1 -2 

J. Jag har någon som jag vänder mig till för att få 
information om produkter eller tjänster som jag 
planerar att köpa 

+2 +1 0 -1 -2 
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4. Denna fråga behandlar Din åsikt om bankväsendet ( banker och deras verksamhet i allmänhet, frågorna A,B och C) 

och Din åsikt om att välja en specifik bank (frågorna D, E och F) samt hur Du diskuterar bankväsendet med personer i Din 
omgivning (frågorna G, H, I och J). Vänligen besvara frågorna enligt nedanstående skala. 

 
Åsikter och frågor Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma  
åsikt 

Delvis av 
samma 
åsikt 

Kan inte 
 säga 

Delvis av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

A. Bankväsendet är mycket viktigt för mig +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
B. För mig spelar bankväsendet ingen roll +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
C. Jag är mycket intresserad av 

bankväsendet 
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

D. Jag väljer min bank mycket omsorgsfullt +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
E. Vilken bank jag är kund i betyder mycket 

för mig +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

F. Att välja bank är ett mycket viktigt beslut 
för mig +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

G. I allmänhet, hur ofta diskuterar Du 
bankväsendet med Dina vänner och 
grannar? 

Mycket ofta 
 
5 

Ganska ofta 
 
4 

Varken sällan  
eller ofta 

3 

Sällan 
 
2 

Aldrig 
 
1 

H. Hur mycket talar Du när Du diskuterar 
bankväsendet med Dina vänner och 
grannar? 

Väldigt mycket 
 
5 

Ganska mycket 
 
4 

Varken mycket 
eller litet 

3 

Ganska litet 
 
2 

Mycket litet 
 
1 

I. 
 
 

Inom Din vänkrets, hur ofta tillfrågas Du 
om råd angående bankväsendet? 

Mycket ofta 
 
5 

Ganska ofta 
 
4 

Varken sällan  
eller ofta 

3 

Sällan 
 
2 

Aldrig 
 
1 

J. Om Du och Dina vänner skulle diskutera 
bankväsendet, vad skulle troligen hända? 

Du berättar till 
Dina vänner om 
Dina erfarenheter 
 
 
 
 
            5 

Du berättar till 
större del om 
Dina erfarenheter 
än dina vänner 
berättar om sina 
erfarenheter 
 
            4 

Bägge parter 
berättar till lika 
stor del om sina 
erfarenheter 
 
 
 
            3 

Dina vänner 
berättar till större 
del om sina 
erfarenheter än 
Du berättar om 
Dina erfarenheter 
 
            2 

Dina vänner 
berättar om sina 
erfarenheter 
 
 
 
 
            1 

K. I allmänhet, hur ofta i diskussioner med 
vänner och grannar, används Du som 
informationskälla? 

Mycket ofta 
 
5 

Ganska ofta 
 
4 

Varken sällan  
eller ofta 

3 

Sällan 
 
2 

Aldrig 
 
1 

Tack för samarbetet! 
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          BILAGA 2 
Tutkija Kim Skåtar     
Svenska handelshögskolan 
PL 287 
65101 VAASA 
Puh: 06- 3533 757  
040 549 3551       
 
ARVOISA VASTAANOTTAJA 
 
 Saamasi kyselylomake on osa tieteellistä tutkimusprojektia tohtoriarvoon 

Svenska handelshögskolanissa. Tutkimus koskee viestinnän luomista ja 
levitystä ihmisten kesken. Tutkimuskohteeksi on valittu pankkiala ja se 
suunnataan Vaasan Osuuspankin asiakkaille. 
 
Odotan suurella kiitollisuudella täyttämääsi lomaketta koska 
palautamaton lomake heikentää tutkimustulosten luotettavuutta. 
Ystävällisesti palauta kyselylomake oheisessa palautuskuoressa  
12.11.1999 mennessä. Palautuskuoren postimaksu on maksettu. 
 
Sinut on valittu vastaajaksi Vaasan Osuuspankin asiakasrekisteristä. 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset esitetään 
tilastollisena yhteenvetona joista yksittäisen vastauksen erottaminen on 
mahdotonta. 
 
Jos haluat osallistua 3 kpl 300,- lahjakortin arvontaan, ystävällisesti 
kirjoita nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi tämän saatekirjeen 
alaosassa olevalle vastausalueelle. Lähetä yhteystiedoillasi lisätty 
saatekirje palautuskuoressa yhdessä täytetyn kyselylomakkeen kanssa. 
Vain täytetty kyselylomake oikeuttaa osallistumaan arvontaan. Voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
 
Kiitän suuresti avustanne. 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Kim Skåtar 
Tutkija, Svenska handelshögskolan   
 
Haluan osallistua 3 kpl 300,- lahjakortin arvontaan. 
 
Nimi:    
_______________________________________________________ 
Osoite: 
_______________________________________________________ 
Puhelin nro: 
___________________________________________________ 
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KYSELYLOMAKE 
 
2. Ystävällisesti vastaa seuraaviin kysymyksiin annetuille vastausalueille. 
 
A. Sukupuoli   mies 
    nainen 
 
B.  Ikä  _____ vuotta 
 
C. Kuinka monta henkilöä asuu ruokakunnassasi? _____  henkilöä 
 

D. Ammatti  ________________________ 
 
E.  Kuinka kauan olet ollut asiakkaana Vaasan Osuuspankissa?  _________ vuotta 
 
F. Mitä pankkipalveluita käytät?  Merkitse käyttämäsi palvelut kyseisen pankin kohdalla. 
 
 
Palvelu/ Pankki    
     �   /      �   

 Aktia Handels- 
banken 

Mandatum Merita Leonia Vaasan 
Osuuspankki 

Ålands-
banken 

Muu pankki, 
mikä? 

(Käyttely) 
tili 

        

Laina         

Tietokone- 
yhteys 

        

Maksupalvelu         

Arvopaperi- 
säilytys 

        

Arvopaperi- 
kauppa 

        

Lainopilliset 
palvelut 
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G.  Miten hoidat pankkiasioitasi Vaasan Osuuspankissa? 
 

Tapa   ➨ Käyt pankissa Maksupalvelu Tietokoneyhteys Puhelin 

Kertaa 
kuukaudessa  

krt krt krt krt 

 
 
H.  Miten tyytyväinen olet Vaasan Osuuspankin asiakkaana? Merkitse yksi vaihtoehto. 
 

 Erittäin tyytyväinen  
 Tyytyväinen   
 En tyytyväinen enkä tyytymätön  
 Tyytymätön 
 Erittäin tyytymätön 

 
 
II. Onko sinusta tärkeätä pysyä Vaasan Osuuspankin asiakkaana? 
 

 Erittäin tärkeätä   
 Tärkeätä  
 Ei tärkeätä eikä merkityksetöntä  
 Merkityksetöntä  
 Erittäin merkityksetöntä 

 
 Miksi? 
  
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
2. Tämä kysymys käsittelee kokemuksiasi pankkipalveluista Vaasan Osuuspankin asiakkaana.  
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Miten seuraavat pankkisuhteesi osat ovat mielestäsi toimineet Vaasan Osuuspankissa? Ystävällisesti vastaa kaikkiin kysymyksiin 
ympyröimällä ja täyttämällä numeroita jokaiselle riville.  

 

PANKKISUHTEEN 
OSA 
 
 
(Jos et käytä palvelua,   
laita merkki ruutuun ja 
siirry seuraavalle 
riville)  
                        
                            ⇓ 

Miten koet asian? 
 
 
-2 = tekee minut erittäin 
tyytymättömäksi 
-1 = tekee minut 
tyytymättömäksi 
 0 = ei tee minua 
tyytymättömäksi eikä 
tyytyväiseksi 
 1 = tekee minut tyytyväiseksi 
 2 = tekee minut erittäin 
tyytyväiseksi 

Mikä merkitys asialla on sinuun Vaasan 
Osuuspankin asiakkaana? 
 
-1= heikentää asiakassuhdettani Vaasan 
Osuuspankkiin 
 0= ei vaikuta asiakassuhteeseeni Vaasan 
Osuuspankkiin 
 1= vahvistaa asiakassuhdettani Vaasan 
Osuuspankissa 

Kuinka monelle olet kertonut asiasta 
seuraavissa ryhmissä? 
 
• Perheenjäsenet ja sukulaiset 
• Ystävät ja tutut 
• Muut (esim. urheilukaverit, 

saman yhdistyksen jäsenet)  

 
Jonotuslappu- 
järjestelmän toimivuus 
                            

  
   -2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Maksupalvelun 
toimivuus 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Maksuautomaattien 
toimivuus 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 
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Pankkiautomaattien 
toimivuus 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Tietokoneyhteyden 
toimivuus 
                            

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Pankkilainojen 
hinnoittelu (Esim. 
lainakorko ja lainan 
muut kulut) 
                     

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Talletusten hinnoittelu 
(Korko jonka pankki 
maksaa talletuksille)  
                           

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Asiakkaan kohtelu 
(Esim. henkilökunnan 
kohteliaisuus,  
kunnioitus ja 
ystävällisyys) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 
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Henkilökunnan 
joustavuus 
(Suoritetaanko palvelu 
joustavasti, asiakkaan 
tarpeiden mukaan) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Asiakkaan tunteminen 
(Henkilökunta 
tunnistaa 
vakioasiakkaan) 
 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Henkilökunnan 
palvelualttius 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 
 

 
Henkilökunnan 
viestintäkyky  
(Osaa selostaa 
palvelun 
ymmärrettävällä 
tavalla) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 
 

 
Henkilökunnan 
ammattitaito 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 
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Henkilökunnan 
luotettavuus 
(Hoitaako henkilökunta  
asioita luotettavasti) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Pankin uskottavuus 
(Onko pankin 
yrityskuva uskottava) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Pankkipalveluiden 
saavutettavuus 
(Esim. pankin 
aukioloajat) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Pankin sisustus 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
Pankkipalveluiden 
hinnoittelu  
(Esim. palvelumaksut) 

 
-2      -1      0     +1     +2 

 
-1         0        +1 

 
____kpl perheenjäseniä ja   
        sukulaisia                       
____kpl ystäviä ja tuttuja 
____kpl muita 
   en ole kertonut 

 
 
 
 



 159 
 
3. Seuraava kysymys koskee miten ihmiset keskustelevat ostoskokemuksista toistensa kanssa. Ystävällisesti ympyröi mielestäsi 

parhaiten mielipiteitäsi vastaava vastausvaihtoehto. 
 

Väittämä / Mielipide 
            �   /      � 

Olen täysin    
samaa mieltä 

Olen osittain  
samaa mieltä  

En osaa 
sanoa 

Olen osittain 
eri mieltä     

Olen täysin     
eri mieltä  

A. Mielestäni on erittäin myönteistä, että ihmiset 
kertovat muille jos he ovat tehneet huonoja 
ostoksia 

+2 +1 0 -1 -2 

B. Mielestäni on erittäin kielteistä, että ihmiset 
juoruavat muille kun he saavat huonoa 
palvelua 

+2 +1 0 -1 -2 

C. Koen sen erittäin epämiellyttäväksi kun ihmiset 
kehuvat kuinka hyviä ostoksia he ovat tehneet +2 +1 0 -1 -2 

D. Mielestäni on erittäin hyvä asia että 
ystävällisestä palvelusta kerrotaan muille +2 +1 0 -1 -2 

E. Minusta on mukava esitellä ystävilleni uusia 
tuotteita +2 +1 0 -1 -2 

F. Minusta on mukava auttaa muita ihmisiä 
antamalla heille vinkkejä monenlaisista 
tuotteista 

+2 +1 0 -1 -2 

G. Muut ihmiset kyselevät minulta vinkkejä 
tuotteista, ostospaikoista ja edullisista 
tarjouksista 

+2 +1 0 -1 -2 

H. Jos joku kysyisi minulta, mistä kannattaisi 
ostaa jokin tuote, useiden tuotteiden kohdalla 
pystyisin kertomaan hänelle, mistä se 
kannattaisi ostaa 

+2 +1 0 -1 -2 

I. Ystäväni pitävät minua hyvänä tietolähteenä, 
kun on kysymys uusista tuotteista ja edullisista 
tarjouksista 

+2 +1 0 -1 -2 

J. Minulla on taho jonka puoleen käännyn 
saadakseni tietoa tuotteista tai palveluista joita 
harkitsen ostavani 

+2 +1 0 -1 -2 
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4. Seuraava kysymys koskee mielipiteitäsi pankkialasta (pankit ja niiden toiminta, kysymykset A, B, C) ja mielipiteitäsi tietyn pankin 

valinnasta (kysymykset D, E, F) sekä kartoittaa miten keskustelet pankkialasta ystävä- ja tuttavapiirissä olevien ihmisten kanssa 
(kysymykset G, H, I ja J). Ystävällisesti vastaa kysymyksiin alla olevilla vastausvaihtoehdoilla. 

Mielipiteitä ja kysymyksiä Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Osittain eri 
mieltä 

Eri mieltä Täysin eri 
mieltä 

A. Pankkiala on minulle erittäin tärkeä +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
B. Minulle pankkialalla ei ole väliä +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
C. Olen erittäin kiinnostunut pankkialasta +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
D. Valitsen pankkini erittäin huolellisesti +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
E. Tietyn pankin asiakkaana oleminen on 

minulle erittäin tärkeätä +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

F. Pankin valinta on minulle erittäin tärkeä 
päätös +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

G. Yleensä, kuinka usein keskustelet 
pankkialasta ystäviesi ja naapureidesi 
kanssa?   

Erittäin usein 
 
5 

Usein 
 
4 

Ei usein eikä 
harvoin 

3 

Harvoin 
 
2 

Ei koskaan 
 
1 

H. Kuinka paljon puhut, keskustellessasi 
pankkialasta ystäviesi ja naapureidesi 
kanssa? 

Erittäin paljon  
 
5 

Paljon 
 
4 

Ei paljon eikä 
vähän 

3 

Vähän 
 
2 

Erittäin vähän 
 
1 

I. 
 
 

Ystäväpiirissäsi, kuinka usein sinulta 
kysytään pankkialaan liittyviä neuvoja? 

Erittäin usein 
 
5 

Usein 
 
4 

Ei usein eikä 
harvoin 

3 

Harvoin 
 
2 

Ei koskaan 
 
1 

J. Jos sinä ja ystäväsi keskustelisitte 
pankkialasta, mitä todennäköisimmin 
tapahtuisi? 

Sinä kerrot 
ystävillesi 
kokemuksistasi 
 
 
 
 
            5 

Sinä kerrot 
enemmän 
kokemuksistasi 
kuin mitä ystäväsi 
kertovat omista 
kokemuksistaan 
 
            4 

Molemmat 
osapuolet 
kertovat yhtä 
paljon 
kokemuksistaan 
 
 
              3 
             

Ystäväsi kertovat 
enemmän 
kokemuksistaan 
kuin mitä sinä 
kerrot omista 
kokemuksistasi 
 
            2 

Ystäväsi kertovat 
sinulle omista 
kokemuksistaan 
 
 
 
 
            1 

K. Yleensä, keskustellessasi ystäviesi ja 
naapureidesi kanssa, kuinka usein sinua 
käytetään tiedonlähteenä? 

Erittäin usein 
 
5 

Usein 
 
4 

Ei usein eikä 
harvoin 

3 

Harvoin 
 
2 

Ei koskaan 
 
1 

Kiitos yhteistyöstäsi! 
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         BILAGA 3 

 
Tekniska och funktionella samt ekonomiska determinanter – tabeller och figurer 
 
 
Tekniska determinanter 
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för prat om kölappssystemets funktion till 
familjemedlemmar och släktingar. 
              
                      
     

Familjemedlemmar och släktingar 
 

 N Medel Sd 
mycket missnöjd 19 3,63 2,85 
missnöjd 43 1,88 1,47 
varken  54 1,68 2,99 
nöjd 84 2,33 2,58 
mycket nöjd 26 2,54 2,45 
total 226 2,23 2,56 
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Figur 1. Nöjdhet och medelvärde för prat om kölappssystemets funktion till familjemedlemmar och 
släktingar 
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för prat om betalautomaternas funktion till 
familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta samt andra 

                            
 Familjemedlemmar 

och släktingar 
Vänner och bekanta Andra 

 N Medel Sd N Medel Sd N Medel Sd 
mycket 
missnöjd 

5 6,00 8,12 7 4,71 6,97 5 7,00 8,18 

missnöjd 12 1,83 2,69 14 5,00 4,92 9 1,67 3,28 
varken  25 0,80 1,29 22 0,73 1,52 18 0,33 1,03 
nöjd 81 1,73 1,92 64 2,14 5,29 41 1,24 4,79 
mycket 
nöjd 

42 3,07 2,64 37 4,59 4,24 20 1,35 3,45 

total 165 2,07 2,63 144 2,94 4,87 93 1,43 4,27 
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Figur 2. Nöjdhet och medelvärde för prat om betalautomaternas funktion till familjemedlemmar och 
släktingar  
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Figur 3. Nöjdhet och medelvärde för prat om betalautomaternas funktion till vänner och bekanta 
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Figur 4. Nöjdhet och medelvärde för prat om betalautomaternas funktion till andra 
 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för prat om bankautomaternas funktion till vänner och 
bekanta samt andra. 
                          
 Vänner och 

bekanta 
Andra 

 N Medel Sd N Medel Sd 
mycket missnöjd 2 3,00 1,41 1 4,00 0 
missnöjd 13 5,38 6,15 9 4,78 5,04 
varken  31 0,94 2,11 25 0,40 1,50 
nöjd 68 1,25 1,96 50 0,28 1,01 
mycket nöjd 53 3,17 3,92 34 0,68 1,99 
total 167 2,90 8,02 119 0,79 2,27 
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Figur 5. Nöjdhet och medelvärde för prat om bankautomaternas funktion till vänner och bekanta 
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Figur 6. Nöjdhet och medelvärde för prat om bankautomaternas funktion till andra 
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för prat om personalens yrkeskunskap till vänner och 
bekanta. 
                                  
 Vänner och bekanta 
 N Medel Sd 
mycket missnöjd 2 2,50 3,54 
missnöjd 4 2,75 2,22 
varken  19 0,11 0,46 
nöjd 72 1,18 3,17 
mycket nöjd 93 3,57 6,79 
total 190 2,29 5,30 
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Figur 7. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens yrkeskunskap till vänner och bekanta 
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Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för prat om banktjänsternas tillgänglighet till 
familjemedlemmar och släktingar samt vänner och bekanta.  
                                        
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
Vänner och bekanta 

 N Medel Sd N Medel Sd  
mycket missnöjd 17 3,00 3,50 14 4,64 5,61 
missnöjd 27 1,59 2,21 19 1,16 2,43 
varken  38 0,71 1,64 33 0,61 2,08 
nöjd 75 1,35 2,72 67 1,13 2,50 
mycket nöjd 52 1,63 2,16 46 2,11 3,57 
total 209 1,47 2,47 179 1,56 3,20 
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Figur 8. Nöjdhet och medelvärde för prat om banktjänsternas  tillgänglighet till familjemedlemmar och 
släktingar 
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Figur 9. Nöjdhet och medelvärde för prat om banktjänsternas  tillgänglighet till vänner och bekanta 
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Funktionella determinanter 
 
Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för prat om personalens bemötande till familjemedlemmar 
och släktingar.    
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
       N Medel    Sd 
mycket missnöjd 3 4,00 5,29 
missnöjd 13 1,30 1,60 
varken  22 1,32 4,24 
nöjd 107 1,66 2,73 
mycket nöjd 134 2,43 2,11 
total 279 2,01 2,62 
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Figur 10. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens bemötande till familjemedlemmar och 
släktingar 
 
Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för prat om personalens flexibilitet till familjemedlemmar 
och släktingar, vänner och bekanta samt andra                                
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
Vänner och bekanta   Andra 

 N Medel Sd N Medel Sd N Medel Sd 
mycket missnöjd 4 1,00 0,81 3 1,67 2,89 3 1,00 1,73 
missnöjd 7 1,28 0,95 6 1,50 1,52 3 0,00 0 
varken  26 0,69 1,67 26 0,58 1,36 23 0,00 0 
nöjd 109 1,55 3,01 86 1,65 2,98 63 0,44 1,56 
mycket nöjd 94 2,28 2,11 76 4,30 7,09 53 1,51 2,80 
total 240 1,73 2,53 197 1,73 2,53 145 0,76 2,07 
 



 167 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

mycket
missnöjd

missnöjd varken nöjd mycket nöjd

M
ed

el
vä

rd
e

 
Figur 11. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens flexibilitet till familjemedlemmar och 
släktingar 
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Figur 12. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens flexibilitet till familjemedlemmar och 
släktingar 
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Figur 13. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens flexibilitet till andra 
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Tabell 8. Medelvärden och standardavvikelser för prat om igenkännande av kunden till 
familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta samt andra 
                                                
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
Vänner och bekanta Andra 

 N Medel Sd N Medel Sd N Medel Sd 
mycket missnöjd 1 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 
missnöjd 12 0,17 0,58 15 0,73 1,75 12 0,00 1,77 
varken  34 0,56 1,42 31 0,19 0,91 31 0,13 2,09 
nöjd 70 1,44 2,86 58 2,03 4,03 37 0,27 5,66 
mycket nöjd 105 1,94 2,26 89 3,64 6,28 66 1,54 10,86 
total 222 1,48 2,37 193 2,38 5,00 146 0,79 8,42 
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Figur 14. Nöjdhet och medelvärde för prat om igenkännande av kunden till familjemedlemmar och 
släktingar 
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Figur 15. Nöjdhet och medelvärde för prat om igenkännande av kunden vänner och bekanta 
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Figur 16. Nöjdhet och medelvärde för prat om igenkännande av kunden till andra 
 
 
Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelser för prat om personalens kommunikationsförmåga till 
familjemedlemmar och släktingar, vänner och bekanta samt andra. 
                                         
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
Vänner och bekanta Andra 

 N Medel Sd N Medel Sd N      Medel Sd 
mycket missnöjd 4 1,75 0,96 2 16,50 23,33 3 7,00 6,56 
missnöjd 7 1,57 3,74 8 2,00 3,66 7 0,71 1,89 
varken  23 0,09 0,29 22 0,23 1,07 23 0,35 1,19 
nöjd 98 1,38 2,73 82 1,29 2,83 67 0,43 1,60 
mycket nöjd 85 1,86 2,08 76 2,86 3,71 49 1,04 2,84 
total 217 1,44 2,39 190 1,98 3,93 149 0,76 2,36 
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Figur 17. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens kommunikationsförmåga till 
familjemedlemmar och släktingar 
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Figur 18. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens kommunikationsförmåga till vänner och 
bekanta 
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Figur 19. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens kommunikationsförmåga till andra 
 
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för prat om personalens pålitlighet till familjemedlemmar 
och släktingar. 

                                     
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
 N  Medel Sd 
mycket missnöjd 2 1,50 0,71 
missnöjd 4 0,00 0 
varken  26 0,12  0,43 
nöjd 73 1,51 3,12 
mycket nöjd 101 1,78 2,02 
total 206 1,44 2,40 
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Figur 20. Nöjdhet och medelvärde för prat om personalens pålitlighet till familjemedlemmar och 
släktingar 
 
 
Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelser för prat om bankens trovärdighet till familjemedlemmar 
och släktingar samt till vänner och bekanta. 

                                      
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
Vänner och bekanta 

 N Medel Sd N Medel Sd 
mycket missnöjd 4 1,75 1,71 2 2,00 2,83 
missnöjd 2 0,00 0 2 0,00 0 
varken  28 0,18  0,48 27 0,04 0,19 
nöjd 83 1,23 2,62 70 0,79 1,88 
mycket nöjd 80 1,89 2,22 72 2,51 3,50 
total 197 1,34 2,30 173 1,32 2,74 
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Figur 21. Nöjdhet och medelvärde för prat om bankens trovärdighet till familjemedlemmar och 
släktingar  
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Figur 22. Nöjdhet och medelvärde för prat om bankens trovärdighet till vänner och bekanta 
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Ekonomiska determinanter 
 
Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser för prat om banktjänsternas prissättning till vänner och 
bekanta samt andra.       
                                              
 Vänner och bekanta Andra 
 N Medel Sd N Medel Sd 
mycket missnöjd 61 6,39 13,88 44 3,07 5,36 
missnöjd 63 2,02 4,74 45 0,56 1,87 
varken  40 1,42 2,65 29 0,38 1,86 
nöjd 37 3,03 3,98 24 1,88 4,27 
mycket nöjd 19 4,68 7,51 13 2,31 5,99 
total 220 3,52 8,46 155 1,59 4,05 
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Figur 23. Nöjdhet och medelvärde för prat om banktjänsternas prissättning till vänner och bekanta 
 

 

 
Figur 24. Nöjdhet och medelvärde för prat om banktjänsternas prissättning till andra 
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Tabell 13. Medelvärden och standardavvikelser för prat om banklånens prissättning till 
familjemedlemmar och släktingar samt andra. 
                                               
 Familjemedlemmar och    

släktingar 
Andra 

 N Medel Sd N Medel Sd  
mycket missnöjd 12 4,17 3,69 8 4,88 4,16 
missnöjd 29 2,45 4,44 18 1,06 2,60 
varken  44 1,11 1,35 26 0,62 2,16 
nöjd 67 1,92 1,83 40 0,85 2,90 
mycket nöjd 24 2,42 2,39 12 4,25 5,91 
total 176 2,03 2,66 104 1,53 3,54 
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Figur 25. Nöjdhet och medelvärde för prat om banklånens prissättning till familjemedlemmar och 
släktingar 
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Figur 26. Nöjdhet och medelvärde för prat om banklånens prissättning till andra 
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Tabell 14. Medelvärden och standardavvikelser för prat om depositionernas prissättning till vänner och 
bekanta. 
                                         
 Vänner och bekanta 
 N Medel Sd 
mycket missnöjd 39 4,03 4,49 
missnöjd 40 1,47 3,22 
varken  37 0,62 1,53 
nöjd 25 1,96 3,31 
mycket nöjd 7 2,43 2,07 
total 148 2,06 3,48 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

mycket
missnöjd

missnöjd varken nöjd mycket nöjd

M
ed

el
vä

rd
e

 
Figur 27. Nöjdhet och medelvärde för prat om depositionernas prissättning till vänner 
och bekanta 
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          BILAGA 4 

2 KÖNETS OCH SPRÅKETS PÅVERKAN PÅ PRAT 
 
För att se om könet påverkar pratet hos respondenterna utfördes ett t-test. Resultaten av 
analysen beskrivs i tabell 1. 
 
Tabell 1. Könets påverkan på pratet om betalautomaternas funktion till andra 
 
Betalautomaternas 
funktion till andra 

N Medeltal på prat Sd 

Man 67 1,52 4,92 
Kvinna 86 0,37 1,20 
Probvärde 0,035   
 
 
För att se om språket påverkar pratet hos respondenterna utfördes ett t-test. Resultaten 
av analysen beskrivs i tabellerna 2-9. 
 

2.1 Teknisk dimension 
 
Tabell 2. Språkets påverkan på pratet om personalens yrkeskunskap till familj 
 
personalens 
yrkeskunskap till 
familj 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 81 1,19 1,81 
Finsk 137 1,80 2,61 
Probvärde 0,022   
 

2.2 Funktionell dimension 
 
Tabell 3. Språkets påverkan på pratet om personalens flexibilitet till andra 
 
Personalens 
flexibilitet till 
andra 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 65 0.37 1.11 
Finsk 90 0.97 2.44 
Probvärde 0.000   
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Tabell 4. Språkets påverkan på pratet om igenkännande av kunden till familj 
 
igenkännande av 
kunden till familj 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 87 1,06 1,72 
Finsk 141 1,67 2,64 
Probvärde 0,020   
 
Tabell 5. Språkets påverkan på pratet om igenkännande av kunden till andra 
 
igenkännande av 
kunden till andra 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 83 3,17 10,14 
Finsk 116 2,34 4,01 
Probvärde 0,000   
 
Tabell 6. Språkets påverkan på pratet om personalens tjänstvillighet till familj 
 
personalens 
tjänstvillighet till 
familj 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 94 1,21 1,54 
Finsk 147 1,87 3,00 
Probvärde 0,014   
 
Tabell 7. Språkets påverkan på pratet om personalens tjänstvillighet till andra 
 
personalens 
tjänstvillighet till 
andra 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 62 0,32 1,14 
Finsk 88 1,44 5,02 
Probvärde 0,001   
 

2.3 Imagedimension 
 
Tabell 8. Språkets påverkan på pratet om bankens trovärdighet till andra 
 
bankens 
trovärdighet till 
andra 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 60 0,02 0,29 
Finsk 83 0,48 1,93 
Probvärde 0,001   
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2.4 Ekonomisk dimension 
 
Tabell 9. Språkets påverkan på pratet om banktjänsternas prissättning till andra 
 
banktjänsternas  
prissättning till 
andra 

N Medeltal på prat Sd 

Svensk 64 0,69 2,58 
Finsk 96 2,98 9,04 
Probvärde 0,001   
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