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FÖRORD

Även om den konsumentdominerade informella marknadskommunikationens funktion 
och betydelse för konsumentbeteendet uppmärksammades inom marknadsförings-
litteraturen redan på 1960-talet, är det ett forskningstema som är relativt föga utforskat. 
Avsikten med föreliggande avhandling är att generera ny kunskap om den informella 
marknadskommunikationen som företeelse samt om företagens möjligheter att använda 
denna typ av marknadskommunikation.  

Forskningsprojektet har huvudsakligen finansierats av Göran Collert-stiftelsen. Därmed 
är arbetet en del av det nordisk-baltiska forskningsprojektet Future of retail banking.
Utan Göran Collert-stiftelsens generösa bidrag skulle avhandlingen inte ha varit möjlig. 
Dessutom vill jag tacka Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Säästöpankkiliiton
tutkimussäätiö, som också har gett bidrag till min forskning. 

Den vetenskapliga handledningen har getts av professorerna Christian Grönroos och 
Tore Strandvik. Christian Grönroos har fungerat som forskningschef för den finländska 
delen av projektet Future of retail banking. Utan Christians och Tores synpunkter, stöd, 
inspiration och tålamod skulle avhandlingen inte se ut som den nu gör. Forskningen 
blev mer arbetsdryg än väntat, och arbetet har dragit ut på tiden. Jag är tacksam över 
den forskningsfrihet Christian har gett mig och det tålamod han visat. Likaså visade 
Tore från första stund ett uppriktigt engagemang för min forskning. Tore har haft en 
förmåga att förutse vilka frågor jag skulle ställa, eller också har han kunnat läsa mina 
tankar. Professor Veronica Liljander handledde inte min pro-gradu avhandling men 
engagerade sig redan då för min forskning. Veronica var dessutom opponent på min 
licentiatavhandling, och hon har bidragit till att jag beviljats medel för språkgranskning.  

Professor Kjell Grønhaug och doktor Per Skålen har gjort det stora arbetet som en 
förhandsgranskning innebär. Jag är glad över att Per Skålen åtog sig uppdraget som 
opponent på den slutliga avhandlingen. Per Skålén har också framfört kritiska och 
insiktsfulla synpunkter som har bidragit till avhandlingens innehåll. 

Jag vill också tacka professor Kent Eriksson och doktor Göran Edsbäcker, som i 
egenskap av forskningsledare koordinerade projektet Future of retail banking har gett 
stöd och visat entusiasm i forskningsprocessens alla faser. Därutöver vill jag tacka alla 
mina kollegor på CERS (Center for Relationship Marketing and Service Management) 
som har delat med sig av sina erfarenheter och insikter.  

Under forskningsprocessen har jag lärt känna det nationella bibliotekssystemet i Finland 
och funnit det välfungerande och högklassigt. Även Hankens bibliotek och dess 
personal håller måttet. Här vill jag tacka speciellt Ulf Sonnerstam för hängivet 
biblioteksarbete och tjänstvillighet.  

Sist men inte minst vill jag framföra ett tack till mina föräldrar Margaretha och Holger 
Berndtson, som på flera olika sätt har gjort det möjligt för mig att koncentrera mig på 
min forskning. Även min syster Maria Berndtson samt min egen familj, Marjo, Jenna,
Julius och Jonas, har gett mig stöd och uppmuntran under arbetets gång. 
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1 INLEDNING 

Marknadskommunikation utgör en del av marknadsföring. Marknadskommunikationen 
kan indelas i en formell och en informell del, av vilka den formella marknads-
kommunikationen alltid har haft en given plats bland marknadsföringsmodellerna. 
Formell marknadskommunikation är således ett övergripande begrepp som rymmer 
samtliga marknadsföringsaktiviteter som ett företag har direkt kontroll över. Utöver den 
företagsdominerade formella marknadskommunikationen förekommer det också 
konsumentdominerad informell marknadskommunikation. Den konsumentdominerade 
marknadskommunikationen behandlas i marknadsföringslitteraturen vanligtvis med 
begreppet word-of-mouth-kommunikation. Söderlund och Rosengrens (2007:124) 
beskrivning av word-of-mouth-kommunikationen lyder såhär: "Word-of-mouth

consumption-related information between consumers." Med informell marknads-
kommunikation avses således att konsumenterna sinsemellan (oberoende av företaget) 
söker och sprider marknadsinformation. Poängen är att den informella marknads-
kommunikationen avviker från den formella med avseende på kontroll och 
trovärdighet: "By its very nature, this form of communication is outside the formal 
control of an organisation and yet its impact is such that the ability to influence or 
encourage word of mouth could be a powerful marketing tool" (Ennew m.fl. 2000:75). 
Även följande citat beskriver spänningen mellan formell och informell marknads-
kommunikation: 

"It is when the consumer feels that advertisement is intended more as a sales tool than as 
information and guidance that he feels threatened, that he rejects the advertising claim, that he 
turns for a solution of his buying problem to word-of-mouth" (Dichter 1964:322)  

"I have argued that consumers tend to use informal channels primarily in those situations in which 
perceived risk and uncertainty have not been sufficiently reduced by formal information sources; 
and where risk, and uncertainty, and involvement are high enough to justify seeking information 
through informal channel" (Cox 1968:166-167) 

Cox (1968) argumenterar för att informell marknadskommunikation nödvändigtvis inte 
är den bästa marknadsinformationen, men trots detta upplevs den av konsumenten som 
trovärdig. Enligt Katz och Lazarsfeld (1955) är informell marknadskommunikation som 
påverkare av köpbeteende dubbelt så effektiv som radioreklam, fyra gånger effektivare 
än personlig försäljning och sju gånger effektivare än annonsering i dagstidningar. 
Enligt Day (1971) är informell marknadskommunikation nio gånger effektivare än 
reklam när det gäller att ändra på konsumenternas konsumtionsattityder. Även flera 
andra studier inom varierande discipliner stödjer uppfattningen att informell marknads-
kommunikation har en betydligt starkare effekt på konsumenten än formell marknads-
kommunikation (se Ryan och Gross 1943, Lazarsfeld m.fl. 1948, Lazarsfeld och Merton 
1952, Hovland m.fl. 1953, Bauer och Gleicher 1953, Rogers 1962, Lionberger 1966, 
Arndt 1967a, Engel m.fl. 1969, Sheth 1971, Chaffee 1972, Midgley och Dowling 1978, 
Still m.fl. 1984, Herr m.fl. 1991, Bone 1995, Burke 1996, och Silverman 2000).  

Utöver att den är trovärdig kan den informella marknadskommunikationen betraktas 
som ett mycket flexibelt och naturligt sätt för informationsutbyte. Det är naturligt att 
småprata, verbalt återuppleva tidigare händelser, berätta om sina konsumtionsplaner och 
idéer, jämföra, skryta, klaga, spekulera, klargöra, visualisera, skämta, påverka, låta sig 
påverkas eller försöka finna stöd för sina egna åsikter och beslut. Dessutom kan 

behavior is generally conceived of as the informal transfer of purchase-related and 
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konsumenterna sprida och inhämta denna typ av marknadsinformation i konsumtions-
processens alla faser, välja vem de diskuterar med och styra diskussionen. Företagets 
formella marknadskommunikation är för sin del en betydligt mer standardiserad och 
enkelriktad masskommunikation.  

1.1 Bakgrund 

Min litteraturanalys utvisar att även om den informella marknadskommunikationen 
sedan början av 1900-talet har identifierats och studerats inom beteendevetenskaperna, 
har dock inte själva begreppet word-of-mouth-kommunikation använts i någon speciellt 
stor utsträckning. Min bedömning är att begreppet word-of-mouth-kommunikation har 
uppstått i folkmun. I den akademiska litteraturen användes begreppet på 1950-talet, 
speciellt i diffusionsforskning inom ämnet jordbrukssociologi. Eftersom den tidiga 
word-of-mouth-forskningen inom konsumentbeteendeforskningen har dominerats av 
diffusionsforskning och opinionsledarskapsforskning (se Arndt 1967a, Cox 1968, King 
& Summers 1970, Bristor 1990), så förefaller det naturligt att tänka sig att begreppet 
word-of-mouth den vägen har införts och etablerat sig inom konsument-
beteendeforskningen och företagsekonomin. I den företagsekonomiska litteraturen kan 
man finna en del definitioner och beskrivningar på word-of-mouth-kommunikation, 
men vanligtvis begränsar sig dessa till verbal interkonsumentkommunikation inom 
homogena sociala miljöer och gäller konsumenternas subjektivt upplevda konsumtions-
upplevelser (se Buttle 1998, Richins & Root-Shaffer 1988).

Min poäng är att word-of-mouth-begreppet inom företagsekonomin tilldelas ett mycket 
begränsat innehåll. Enligt följande citat ur den beteendevetenskapliga litteraturen avser 
word-of-mouth-kommunikation inte bara konsumenternas subjektivt upplevda 
konsumtionsupplevelser, utan att det också kan vara fråga om allmän information,
information om nya och innovativa konsumtionsartiklar, nyheter eller rykten.

"In a somewhat crude generalization, one can say that the formal media reach mainly the opinion 
leaders, who in turn pass it on to the rest of the people by word of mouth" (Lazarsfeld 1944:327)  

"… reported that social innovations in rural south eastern Kentucky are diffused primarily by 
word of mouth" (Chaffee 1972:100) 

"News of the assassination of President Kennedy first reached a majority of a California sample 
by word of mouth …" (Chaffee 1972:108) 

"A rumour, as we shall use the term, is a specific (or topical) proposition for belief, passed along 
from person to person, usually by word of mouth, without secure standards of evidence being 
presented" (Allport & Postman 1948:ix) 

Inom konsumentbeteendeforskningen har man studerat olika aspekter på 
interkonsumentkommunikation, men däremot har man inte klargjort hur de olika 
forskningsriktningarna sammanfaller respektive avviker från varandra. Som exempel på 
dylika forskningsriktningar kan nämnas forskning i interpersonlig kommunikation, i 
referensgruppsbeteende, i ryktesspridning, i socialiseringsprocess, i diffusionsprocess 
och i familjens konsumtionsbeteende. Min poäng är att traditionell word-of-mouth-
forskning är endast en riktning bland andra där man ägnar sig åt informell marknads-
kommunikation. 
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Föreliggande studie avviker från traditionell word-of-mouth-forskning däri att jag 
betraktar begreppet informell marknadskommunikation som ett paraplybegrepp som 
täcker all konsumtionsanknuten interkonsumentinteraktion och påverkan som är utanför 
företagets direkta kontroll. Detta resonemang bygger på synpunkter framförda av 
Donald Cox (1968). I den löpande texten uttrycker sig Cox i termer av consumer 
dominated communication channels, informal marketing communication och informal 
communication in marketing. Till skillnad från den vanliga kutymen inom word-of-
mouth-forskningen, där word-of-mouth-begreppet tilldelas ett mycket begränsat 
innehåll, ger Cox en övergripande beskrivning av den informella marknads-
kommunikationen (word-of-mouth): "Word of mouth advertising is nothing more than a 
particular type of conversation – conversation about products" (Cox 1968:157). Denna 
formulering är enkel och kortfattad, men beskrivande. Dock varken specificerade eller 
definierade Cox begreppet informell marknadskommunikation. Genom att betrakta den 
informella marknadskommunikationen som ett paraplybegrepp för all konsumtions-
anknuten interkonsumentinteraktion och påverkan som är utanför företagets direkta 
kontroll blir det möjligt för mig att sätta fokus på den informella marknads-
kommunikationen som företeelse. Det är i själva verket på denna punkt jag riktar kritik 
mot den traditionella word-of-mouth-forskningen inom företagsekonomin. Min 
bedömning är nämligen den att man inom företagsekonomin har varit så ensidigt 
fokuserad på händelser och faktorer som företaget har direkt kontroll över, att själva 
företeelsen informell marknadskommunikation har kommit i bakgrunden. Det 
väsentliga i föreliggande studie är således att förstå den informella marknads-
kommunikationen som företeelse samt att tillämpa dessa insikter i ett företags-
perspektiv.

1.2 Informell marknadskommunikation i ett företagsperspektiv 

Informell marknadskommunikation kan anses fungera till konsumentens fördel, och den 
kan under gynnsamma omständigheter dessutom leda till effektiv informationsspridning 
(se Strand 1985, Frenzen & Nakamoto 1993, Ellison & Fudenberg 1995, Neelamegham 
& Jain 1999). När man betraktar informell spridning i ett företagsperspektiv kan 
situationen emellertid vara en annan. Enligt Webster (1970) är den informella 
marknadskommunikationen till för att korrigera den förvrängda och ensidiga marknads-
information som ges i företagets formella marknadskommunikation. Företagens 
utmaning består i att informell marknadskommunikation visserligen förekommer 
överallt, men den ligger utanför företagets direkta kontroll (se Bristor 1990, 
Christiansen & Tax 2000). Med andra ord kan företaget inte styra den informella 
marknadskommunikationens mängd och innehåll på samma sätt som företaget kan styra 
den formella marknadskommunikationen. (Negativ) informell marknadskommunikation 
känner inte till någon lagstiftning, prestigehinder eller censur. Tvärtom skyddas och 
garanteras dess existens av de grundläggande demokratiska rättigheterna, av 
åsiktsfriheten. Konsumenterna bär inte heller formellt ansvar för missförstånd och 
ryktesspridning eller för att smärre lögner sprids. Det enda som i princip kan sätta 
hinder för den informella spridningsprocessen är konsumentens moral (se Davis 1973). 
I flera studier påvisas speciellt den negativa informella marknadskommunikationens 
nedbrytande konsekvenser för företaget (se bl.a. Arndt 1967b, Wright 1974, Richins 
1984, Herr m.fl. 1991).

För mer än 40 år sedan fann Arndt (1966:1) att (positiv) informell marknads-
kommunikation ofta förknippas med ett företags framgång, men däremot ansåg han det 
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vara oklart vilken funktion och betydelse denna typ av marknadskommunikation har för 
företagets framgång: "The empirical material has convincingly demonstrated that 
favorable word of mouth is frequently associated with product success. But it has not 
been shown that word of mouth is a contributory cause of the success." Arndt (1967) 
ansåg också att den då existerande marknadsförings-litteraturen inte var tillräcklig för 
ett systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation i ett företags-
perspektiv: "The suggestions to the marketers typically consisted of truisms like
'Produce first-class merchandise, because a satisfied customer is the best advertisement'
… or 'Advertise to the opinion leaders' … " (Arndt 1967a:2). Följande citat efter Cox 
(1968:157) har ett motsvarande innehåll: 

"The marketing research director of a large and sophisticated consumer goods manufacturing 
company recently told me, 'We´ve known about word of mouth advertising at our company since 
the year One.' And in the next breath, he said, 'But we don´t really know what to do about it'"  

Följande fem citat tyder på att företagens förmåga att systematiskt utnyttja informell 
marknadskommunikation inte har förändrats sedan dess: 

"Numerous academic studies have appeared in the literature documenting the importance of 
personal influences in diverse purchase situations. The business community is also cognizant of 
the pervasive effects favourable word of mouth carries and of the disastrous consequences 
negative word of mouth conveys. However, the effects due to personal influences have not been 
systematically or consistently included in the formulation of marketing strategies by 
academicians or practitioners" (Bayus 1985:36-37) 

"The Managerial and marketing policy implications of this insight, however, are not well 
understood. While several strategies have been offered, the issue of how to harness word of 
mouth has remained elusive" (Bayus m.fl. 1986:61) 

"While specialists are obviously interested in spreading the word on their successes little is 
known concerning the process by which those doing the referring acquire such information. Yet, 
an understanding of how this process works seems essential for those interested in marketing 
referrals" (Beltramini 1989:35) 

"... and when those experiences are favourable, the recommendations can snowball, resulting in 
runaway success. But ask marketing managers about buzz, and many will simply shrug their 
shoulders. It’s just serendipity, they say, or sheer luck" (Dye 2000:139) 

"While we have valuable insights into why consumers use WOM (risk reduction) and why they 
might engage in WOM, (satisfaction, loyalty), there is rather less known about the importance 
that firms attach to WOM, its role in marketing strategies and the extent to which they attempt to 
manage this form of communication" (Ennew m.fl. 2000:77) 

Sedan 1960-talet1 har man inom konsumentbeteendeforskningen uppmärksammat den 
informella marknadskommunikationens funktion och betydelse för konsumentens köp- 
och konsumtionsbeteende. Trots det har den informella marknadskommunikationens 
funktion och betydelse i företags marknadsföring betraktats som sekundär (se Arndt 
1967a, Cox 1968, Lehmann 1999, Silverman 2000): "It seems ironic that what may be 
consumers´ most important source of information has been largely ignored in consumer 
research. Perhaps because the phenomenon has been viewed simplistically it has been 
treated simplistically" (Price & Feick 1984:254). Dessutom anses informell 

1 Till de första word-of-mouth-studierna, där den informella marknadskommunikationens funktion och 
betydelse studeras i en konsumentbeteendekontext, hör bl.a. Katz och Lazarsfeld (1955), Katona och 
Mueller (1955), Brooks Jr (1957), och Fisk (1959).  
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marknadskommunikation vara gratis för företaget (se Brown & Reingen 1987, Wilson 
1994, Rust m.fl. 1995, Burke 1996, Buttle 1998, Silverman 2000).  

Orsaken till försummelsen beror inte på företagens omedvetenhet om eller brist på 
övertygelse om den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse för 
konsumtionsbeteendet. Ennew m.fl. (2000) har studerat företagsledningens uppfattning 
om den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse för företagets 
verksamhet. Deras studie visar att företagsledningen betraktar informell marknads-
kommunikation som ytterst viktig för företagets framgång. Även Zeithaml m.fl. (1985) 
visar att ca 70 procent av företagsledarna besvarar påståendet "We make a specific effort 
to encourage our customers to tell other people about our service" med fyra eller fem 
på en femgradig skala. I artikeln förblir det ändå oklart vilka dessa insatser skulle kunna 
vara. Enligt Arndt (1967a), Mahajan m.fl. (1984), Murray (1991), och Money (2001) 
beror detta förbiseende på att den företagsekonomiska forskningen har haft fokus på 
faktorer och händelser som företaget har direkt kontroll över. Även följande citat ur 
Ennew m.fl. (2000:75) tyder på detta:  

"Because WOM is formally outside the control of the product provider, there have been few 
attempts to examine the role of WOM … within marketing strategies"  

Eftersom den informella marknadskommunikationen per definition anses ligga utanför 
företagets direkta kontroll, har den betraktats som en sekundär sidoeffekt av företagets 
”egentliga marknadsföring”: "Positive word-of-mouth has traditionally been seen as 
side-benefit of satisfaction and been viewed as either a boost to overall marketplace 
image or as low budget promotional alternative" (File & Price 1992:25). Denna ”andra 
gradens marknadsföring” förknippas främst med små företag som inte har ”råd att 
marknadsföra”: "In the USA, marketers have traditionally considerad WOM the 
promotional vehicle of last resort. WOM is often relied on to build service awareness 
when there is no budget for any other promotional activity." (File & Price 1992:29)

1.3 Studiens syfte och avgränsningar 

Avhandlingens syfte är att genom en analys av tidigare forskning och genom en 
empirisk studie i banksektorn generera ny kunskap om informell marknads-
kommunikation. Den empiriska studien är fokuserad på användningsmöjligheterna för 
informell marknadskommunikation.   

Avhandlingen vill ge ett bidrag dels till den vetenskapliga diskussionen om informell 
marknadskommunikation, dels till den vetenskapliga diskussionen om företagens 
förutsättningar att utnyttja sådan kommunikation. 

Analysen är tvådelad: (1) teoretisk och (2) empirisk. Den teoretiska analysen innefattar 
en genomgång av litteratur som handlar om synen på den informella marknads-
kommunikationen inom olika forskningsinriktningar samt om det sätt på vilket denna 
företeelse har utnyttjats i ett företagsperspektiv. I den empiriska analysen jämförs bank-
anställdas uppfattning om informell marknadskommunikation och deras synpunkter på 
bankens förutsättningar att systematiskt utnyttja informell marknadskommunikation 
med tidigare forskning inom olika forskningsinriktningar.  

Eftersom studien är en del av det nordisk-baltiska forskningsprojektet The Future of 
Retail banking har den empiriska analysen kommit att gälla banksektorn. Jag har 
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intervjuat sexton bankrepresentanter i en bank som verkar på riksnivå i Finland. 
Generaliseringar till övriga branscher bör göras utifrån eget omdöme. 

Även om jag betraktar den informella marknadskommunikationen som ett övergripande 
begrepp som rymmer ett flertal aspekter på interkonsumentkommunikation, så hänför 
sig studien som forskningsbidrag specifikt till word-of-mouth-forskningen, inte till 
andra forskningsriktningar i ämnet interkonsumentkommunikation. Den empiriska 
studien gäller endast bankanställdas uppfattning om informell marknadskommunikation 
på konsumentmarknader och behandlar därför inte litteratur om informell marknads-
kommunikation på industriella marknader, där man vanligtvis utgår ifrån begreppet 
referens (d.v.s. en överenskommen rekommendation) (se Salminen 1997). Jag 
behandlar inte heller elektronisk word-of-mouth, d.v.s. informell marknads-
kommunikation som sprids via internet. 

1.4 Studiens relevans 

Även om studiens explicita syfte inte är att systematisera och analysera word-of-mouth-
forskningens uppkomst och utveckling, så framträder den allmänna utvecklingen för 
denna forskning i litteraturanalysen. Den enda motsvarande litteraturanalys (Arndt 
1967a) som jag känner till är 40 år gammal. Sedan dess har det tillkommit en ansenlig 
mängd forskning som tydligt avviker från den huvudsakligen beteendevetenskapliga 
word-of-mouth-forskningen, varför jag anser det relevant att uppdatera och komplettera 
våra insikter inom word-of-mouth. Arndts (1967a) analys gäller en period som sträcker 
sig från slutet av 1930-talet fram till slutet av 1960-talet. Min motsvarande analys som 
börjar redan i början av 1900-talet och fortgår fram till i dag är därmed betydligt mer 
täckande.

Mitt resonemang och min analys har influerats speciellt av tre forskare som jag har 
benämnt de moderna men bortglömda pionjärerna. Med dem menar jag Johan Arndt, 
Donald Cox och Ernest Dichter och deras bidrag till den företagsekonomiska word-of-
mouth-forskningen under åren 1966–1968. I avsnitt 2.4.4 ges en mer utförlig analys av 
dessa s.k. moderna men bortglömda pionjärers bidrag till word-of-mouth-forskningen. I 
korthet är det fråga om att jag betraktar de tre forskarna som föregångare och vägvisare 
för den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen. Med företagsekonomisk 
word-of-mouth-forskning avses studier där utgångspunkten är att systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Ett liknande perspektiv har begrepp 
som word-of-mouth marketing, word-of-mouth advertising samt informal advertising.
Haywood (1989) använder uttrycket word-of-mouth centered marketing communication 
plan. Ennew m.fl. (2000) använder i sin tur uttrycket managing word of mouth 
communication. Det företagsorienterade perspektivet för systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation framträder speciellt tydligt från 1980-talet, inom 
kundtillfredsställelseforskningen. Gemensamt för de moderna men bortglömda 
pionjärerna är att de har satt fokus på företeelsen informell marknadskommunikation 
som de tillämpar i ett företagsperspektiv. Deras synpunkter och insikter har dock varken 
förts vidare eller vidareutvecklats, vilket jag betraktar som ett bakslag för den 
företagsorienterade word-of-mouth-forskningen. Mitt sätt att bidra till den vetenskapliga 
diskussionen om företagens förutsättningar att systematiskt utnyttja informell 
marknadskommunikation är att bygga vidare på de moderna men bortglömda 
pionjärernas ansats. Således har jag som utgångspunkt att försöka förstå den informella 



7

marknadskommunikationen som företeelse, och att tillämpa dessa insikter i ett 
företagsperspektiv.

I min studie strävar jag efter att överbrygga word-of-mouth-forskningens dualism. Med 
word-of-mouth-forskningens dualism avses att den beteendevetenskapliga och den 
företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen anlägger olika perspektiv som inte 
möter varandra. Den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen har tydligare 
satt fokus på själva företeelsen informell marknadskommunikation, men perspektivet 
har inte varit speciellt företagsorienterat. Den företagsekonomiska word-of-mouth-
forskningen har i sin tur varit betydligt tydligare fokuserad på möjligheterna att använda 
informell marknadskommunikation, men däremot har man inte fäst speciellt mycket 
uppmärksamhet vid själva företeelsen informell marknadskommunikation. Av min 
litteraturanalys framgår att denna dualism uppstod inom kundtillfredsställelse-
forskningen i början av 1980-talet. Inom forskningen i företags reklamationshantering 
(consumer complaining behavior) samt inom tjänstemarknadsföringen har man anlagt 
ett företagsperspektiv på systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation. Perspektivförändringen har på så sätt varit ”radikal” att man förbisett 
all tidigare word-of-mouth-forskning inom beteendevetenskaperna, där fokus hade varit 
satt på själva företeelsen informell marknadskommunikation. Det huvudsakliga målet 
för utnyttjandet av informell marknadskommunikation har varit att upprätthålla en hög 
och stabil kundtillfredsställelse. Upprätthållande av en hög och stabil kund-
tillfredsställelse kan betraktas som en förutsättning för positiv informell marknads-
kommunikation, men det kan inte anses vara tillräckligt för ett systematiskt utnyttjande 
av informell marknadskommunikation. Ett dylikt sätt att utnyttja informell marknads-
kommunikation betraktar jag som indirekt. Detta eftersom utgångspunkten har varit att 
företaget indirekt påverkar den informella marknadskommunikationens mängd och 
innehåll genom att upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse. Följande citat ur 
Gremler m.fl. (2001:45) är beskrivande:   

"Regrettably, the limited discussions in the literature of how firms can encourage positive WOM 
behavior have tended to concentrate on reward dispensing strategies or assumed that satisfying 
customers will naturally lead to these behaviors" 

Inspirerad av Arndt har jag gett mig in på en motsvarande analys som han: "In
summary, it would be an exaggeration to claim that marketers have enthusiastically 
attempted to utilize word of mouth. The reason for this may be that word of mouth 
advertising, by definition, is uncontrollable by the manufacturer. Marketers may fear 
that message, once planted, will undergo serious distortions as they pass from mouth to 
mouth. Probably more important is that so far too little is known about the process of 
word of mouth" (Arndt 1967a:6). För att få klarhet i detta genomförde Arndt en 
litteraturanalys där han studerade på vilket sätt företeelsen informell marknads-
kommunikation har behandlats inom olika forskningsinriktningar. 

Inspirerad av Cox har jag gått in för att betrakta företeelsen informell 
marknadskommunikation som ett paraplybegrepp som täcker all konsumtionsanknuten 
interkonsumentkommunikation och påverkan som ligger utanför företagets direkta 
kontroll. Fördelen med ett dylikt perspektiv är att det gör det möjligt för mig att studera 
företeelsen informell marknadskommunikation på ett mer allmänt plan, i stället för att 
anlägga en specifik aspekt på interkonsumentkommunikation. På så sätt kan jag iaktta 
aspekter som inte skulle framträda annars. Cox (1968) spekulerar i att det i framtiden 
kan bli aktuellt att samordna företagets formella marknadskommunikation utgående från 
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den informella marknadskommunikationens mängd och innehåll, i stället för att endast 
samordna olika element i företagets formella marknadskommunikation. Det skulle bli 
en utmaning för företaget att interagera med konsumentnätverket. 

Inspirerad av Dichter har jag gett mig in på att empiriskt studera företeelsen informell 
marknadskommunikation, som sedan tillämpas i ett företagsperspektiv. Min studie 
avviker från Dichters (1966) analys däri att jag empiriskt studerar bankrepresentanters 
uppfattningar, inte konsumenters uppfattning om företeelsen informell marknads-
kommunikation, samt bankrepresentanternas uppfattning om företagets förutsättningar 
att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation.  

Tabell 1 åskådliggör perspektiv som tidigare word-of-mouth-forskning har utgått från. 
På den horisontella axeln indelas perspektivet i ett beteendevetenskapligt perspektiv och 
ett företagsekonomiskt perspektiv. På den vertikala axeln indelas empiriinsamlingen i 
ett konsumentperspektiv och ett företagsperspektiv. 

Tabell 1 Olika perspektiv på studier i informell marknadskommunikation 

Beteendevetenskaplig
word-of-mouth-forskning 

Företagsekonomisk
word-of-mouth-forskning 

Konsument-
Perspektiv

Word-of-mouth-forskning från 
början av 1900-talet fram till 

1980-talet

Word-of-mouth-forskning sedan 
1980-talet

Företags-
Perspektiv

Känner inte till word-of-
mouth-studier som hänför sig 

till denna kategori 

Ennew m.fl. (2000)  
samt föreliggande studie   

Största delen av word-of-mouth-studierna hänför sig till den första kategorin. Den första 
kategorin handlar om beteendevetenskapliga studier där empiriinsamlingen har gällt 
konsumenter. Den andra kategorin handlar om företagsorienterade studier där 
empiriinsamlingen har gällt konsumenter: "WOM has received particular attention from 
a services perspective, but the research to date has been dominated by a customer 
focus" (Ennew m.fl. 2000:75). De företagsorienterade tillämpningarna baserar sig 
således på empiriska observationer av konsumenter, inte på företagsrepresentanter. 
Även Dichters (1966) studie kan anses representera denna kategori, men den avviker 
från de övriga företagsekonomiska studierna genom att ha fokus på själva företeelsen 
informell marknadskommunikation som han tillämpar i ett företagsperspektiv. För 
övrigt har man inom den företagsekonomiska forskningen inte haft fokus på själva 
företeelsen informell marknadskommunikation. Den tredje kategorin handlar om 
beteendevetenskapliga studier där empiriinsamlingen har gällt företagsrepresentanter. 
Dylika studier känner jag inte till. Den fjärde kategorin handlar om företagsorienterade 
studier där empiriinsamlingen har gällt företagsrepresentanter. Utöver föreliggande 
studie känner jag endast till en studie (Ennew m.fl. 2000), där man i ett företags-
perspektiv empiriskt studerar företagsrepresentanters syn på företagens förutsättningar 
att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 

Föreliggande studie avviker dock från Ennew m.fl. (2000) eftersom deras fokus inte har 
legat på företeelsen informell på annat sätt än att de gör åtskillnad mellan genuin och 
tillhjälpt informell marknadskommunikation. Med tillhjälpt informell marknads-
kommunikation avses interkonsumentkommunikation som företaget åtminstone delvis 
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har direkt kontroll över. Ett typiskt exempel på detta är att företaget betalar monetär 
belöning till kunder som tillför det nya kunder (se Biyalogorsky m.fl. 2001). Trots att 
Ennew m.fl. (2000) betraktar genuin informell marknadskommunikation som en 
betydligt mer trovärdig marknadskommunikation än hjälpt informell marknads-
kommunikation, så är det betydligt vanligare att företagen utnyttjar tillhjälpt informell 
marknadskommunikation än genuin informell marknadskommunikation. Därmed 
avviker inte deras resultat från den övriga litteraturen, där man hävdar att företaget 
sätter fokus på faktorer och händelser som det har direkt kontroll över. Som en slutsats 
konstateras att företagets mest konkreta sätt att (indirekt) utnyttja genuin informell 
marknadskommunikation är att upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse. 
Således anser jag att Ennew m.fl. (2000) inte tillför ny kunskap som hjälper företagen 
att systematisera utnyttjandet av genuin informell marknadskommunikation.  

Eftersom jag inte känner till andra studier där företeelsen informell marknads-
kommunikation studeras i ett företagsperspektiv, låter jag det explorativa 
forskningssyftet styra teoribildningen. Jag anser att Ennew m.fl.:s (2000) resultat kan 
tas som ett tecken på att den befintliga teoribildningen inte är tillräckligt väl grundad för 
deduktion. Ingen av de tre hypoteser som de empiriskt prövat har kunnat verifieras, och 
slutsatsen blev att det mest konkreta sättet att indirekt utnyttja genuin informell 
marknadskommunikation är att upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse. 
Sålunda anser jag den induktiva metoden berättigad. 

1.5 Studiens uppläggning 

Studien är indelad i sex kapitel. I kapitel 1 redovisas studiens syfte och relevans. Det har 
framgått att analysen är tudelad, dels teoretisk, dels empirisk. 

I kapitel 2 görs en litteraturanalys av olika forskningsinriktningars sätt att betrakta 
företeelsen informell marknadskommunikation samt på vilket sätt denna typ av 
marknadskommunikation har utnyttjats i ett företagsperspektiv. I avsnitt 2.6 
sammanfattas min syn på den allmänna utvecklingen inom word-of-mouth-forskningen.  

I kapitel 3 ges en redogörelse för den valda vetenskapsteoretiska utgångspunkten samt 
en beskrivning av forsknings- och analysprocessen. Jag utgår där från den 
humanvetenskapliga forskningsansatsens kunskapsförutsättningar. I figur 5 på sidan 65 
beskrivs min hermeneutisk-fenomenologiska forskningsprocess. Enligt denna 
beskrivning har min förståelse- och tolkningsprocess genomgått ett processuellt 
händelseförlopp, där min förförståelse dels har bytt karaktär, dels fått ett djupare 
innehåll. Jag gör också åtskillnad mellan min överordnade förförståelse och mina 
underordnade förförståelser. Med analysprocessen avses det konkreta arbetet med 
insamling av empiri, analys och framställning.  Analysprocessen kan i sin tur anses ha 
element både av fenomenologi och av grundad teori (grounded theory). Därför 
betecknar jag min analysprocess som fenomenologisk-induktion.

I kapitel 4 diskuteras sammanfattande de mest centrala temana som kom fram under 
intervjuprocessen. Jag börjar med att presentera min tolkning av intervjupersonernas 
subjektiva verklighetsuppfattning om det studerade temat. Sedan identifieras centrala 
begrepp och uttryck som sätts in i min övergripande förståelse- och tolkningsprocess. 
Därefter identifieras de mest centrala intervjutemana. Till sist insätts de centrala 
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begreppen och uttrycken enligt de mest centrala intervjutemana. Denna analys tjänar 
som underlag för en mer ingående analys i kapitel 5.  

Kapitel 5 innehåller en mer ingående analys, där bankanställdas uppfattning om 
företeelsen informell marknadskommunikation samt deras synpunkter på bankens 
förutsättningar att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation 
jämförs med tidigare forskning inom olika forskningsinriktningar.

I kapitlet 6 framförs synpunkter på studiens validitet samt dess bidrag till den 
företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen. Arbetet avslutas med synpunkter på 
fortsatt forskning. 
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2 FÖRETEELSEN INFORMELL MARKNADSKOMMUNIKATION 
INOM OLIKA FORSKNINGSINRIKTNINGAR 

I detta kapitel görs en analys av litteraturen inom tidigare word-of-mouth-forskning. Jag 
inleder kapitlet med en kort redogörelse för dispositionen av analysen och grunderna för 
valet av litteratur. I analysen avspeglar sig den allmänna utvecklingen inom word-of-
mouth-forskningen.

2.1 Disposition och val av litteratur 

Jag inleder min litteraturanalys med att reflektera över Arndts (1967a) motsvarande 
litteraturöversikt, där han studerar på vilket sätt (how), när (when), och varför (why)
informell marknadskommunikation (word-of-mouth-kommunikation) uppstår samt 
effekten (effect) av den. Arndt (1967a) är influerad av följande sex forsknings-
inriktningar:

(1) Forskning i ryktesspridning (rumor research) 
(2) Forskning i masskommunikation (mass communication) 
(3) Forskning i jordbrukssociologi (rural sociology) 
(4) Smågruppsforskning (small group research) 
(5) Forskning i kognitiv dissonans (cognitive dissonance) 
(6) Företagsekonomisk word-of-mouth-forskning (marketing research). 

Jag börjar med att kommentera min syn på word-of-mouth-forskningen inom ovan 
anförda forskningsinriktningar. Därefter presenterar jag min kategorisering av word-of-
mouth-forskningen i följande fyra forskningsfaser:

(1) Tidig socialpsykologi (sedan 1900-talet) 
(2) Sociologi (sedan 1930-talet)
(3) Konsumentbeteendeforskning (sedan 1960-talet) 
(4) Kundtillfredsställelseforskning (sedan 1980-talet) 

De fyra forskningsfaserna kan ytterligare delas in i olika forskningsinriktningar. Varje 
avsnitt som behandlar en forskningsfas avslutas med en sammanfattning. I avsnitt 2.6 
sammanfattas den allmänna utvecklingen inom word-of-mouth-forskningen.  

Under 2000-talet har det utförts en del studier över elektronisk word-of-mouth, men 
denna litteratur har jag uteslutit eftersom det är en typ av interkonsument-
kommunikation som kan anses ha element av masskommunikation, inte nödvändigtvis 
av interpersonlig social samhörighet. Elektronisk word-of-mouth handlar dessutom inte 
om verbal kommunikation, utan om text, bild, ljud, film m.m. beroende på program-
varan. Den empiriska studien gäller konsumentmarknader, inte industriella, och därför 
behandlas inte litteratur om informell marknadskommunikation på industriella 
marknader.  

2.1.1 Analys av Johan Arndts litteraturgenomgång med avseende på word-of-
mouthforskning

Arndt inleder sin litteraturöversikt med att beskriva hur företagen redan på 1930- och 
1940-talen utnyttjade s.k. ”professionella ryktesspridare” för att skada konkurrenterna. 
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Enligt Arndt (1967a) avtog dock denna typ av planerad ryktesspridning (whispering 
campaigns) rätt snabbt. Litteraturen om den planerade ryktesspridningen baserar sig 
huvudsakligen på anekdoter, publicerade i tidskrifter som Wall Street Journal, Business 
Week och Time (se även Bayus m.fl. 1986). Som ett klassiskt exempel på denna typ av 
viskningskampanj kan nämnas fallet Burger King. Enligt vissa berättelser lär Burger 
King på 1960-talet ha startat en viskningskampanj om att McDonald’s lade daggmask i 
hamburgerbiffarna för att öka proteinhalten och/eller för att förbättra smaken i biffen. 
Hur det än må vara lär McDonald’s försäljning som en följd av kampanjen ha minskat 
drastiskt. Berättelserna verkar följa samma principer som enligt Allport och Postman 
(1948) gäller vid krigföring.

Forskning i krigstida ryktesspridning kom i gång under andra världskriget (Hovland 
m.fl. 1949). Krigstida ryktesspridning utnyttjades för att skapa oro, rädsla, osäkerhet 
och splittrad lojalitet (Knapp 1944, Allport & Postman 1948). Med rykte (rumor) avses 
overifierad information vars ursprung och sanningshalt det kan vara svårt och ibland 
omöjligt att bedöma (Allport & Postman 1948, Buckner 1965, Michelson & Mouly 
2000): "A proposition for belief of topical reference dissemination without official 
verification" (Knapp 1944:22). Forskning i ryktesspridning kan i princip anses ligga 
nära word-of-mouth-forskningen, men avviker från denna med avseende på budskapets 
karaktär. Inom word-of-mouth-forskningen utgår man från kundens/konsumentens 
självupplevda konsumtionserfarenheter. Negativ informell marknadskommunikation 
baserar sig således på kundens/konsumentens verkliga upplevelser, medan det i 
ryktesspridning kan vara fråga om en fiktiv verklighetsuppfattning. Negativ informell 
marknadskommunikation baserad på konsumenternas verkliga konsumtionserfarenheter 
kan man på lång sikt motarbeta genom att erbjuda konsumenterna bättre 
konsumtionsartiklar och erfarenheter. Betydligt mer komplicerat kan det vara att 
påverka negativ informell marknadskommunikation som baserar sig på en fiktiv 
verklighetsuppfattning. Konsumenternas självupplevda konsumtionserfarenheter kan 
åtgärdas konkret, men klumpiga försök att påverka konsumentens fiktiva verklighets-
uppfattning kan leda till ytterligare förvirring och fortsatt spekulation. Fallet Procter & 
Gamble kan betraktas som ett exempel på detta. I flera böcker om konsumentbeteende 
berättas det om ett rykte som spreds på 1960-talet och gjorde gällande att Procter & 
Gamble var involverat i satanism. Ryktet baserade sig på företagets varumärkessymbol 
(logo) med en bild av ett människoansikte i månen och tretton stjärnor. Denna bild 
ansågs symbolisera satansdyrkan. Efter långvariga rättegångar som fördes för att reda ut 
sanningshalten i påståendet valde Procter & Gamble att byta ut sin hundra år gamla 
varumärkessymbol (se bl.a. Esposito & Rosnow 1983).  

Inom word-of-mouth-forskningen har det varit vanligt att studera antalet personer som 
en viss kund berättar för om sina egna konsumtionserfarenheter (transmission). Inom 
ryktesspridningsforskningen har det däremot varit vanligt att studera på vilket sätt ett 
visst budskap återberättas och förvrängs (retransmission). Enligt Allport och Postman 
(1948) sprids rykten av två orsaker: 1) informationens betydelse (importance) och 2) 
situationens tvetydighet (ambiguous). I boken Remembering diskuterar Bartlett (1947)2

människans förmåga att minnas. Enligt Bartlett (1947) kan människan korrekt 
återberätta endast enkla och korta berättelser, vilket innebär att rykten har en tendens att 
förvrängas när de återberättas. Allport och Postman (1948) sammanfattar orsakerna till 
denna budskapsförvrängning under följande tre begrepp: 1) leveling, 2) sharpening och 

2 Primärkälla Bartlett, F., 1932. Remembering. London: Cambridge University Press. 
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3) assimilation. Leveling innebär att rykten när de återberättas blir kortare, mer koncisa, 
lättare att förstå och berätta samt att färre ord används och mindre detaljer framgår. 
Sharpening innebär att den ursprungliga kontexten där en viss händelse har ägt rum 
förskjuts då rykten återberättas. Assimilation innebär att mottagaren tolkar rykten 
utgående från sina egna erfarenheter och sin egen bakgrund. Buckner (1965) identifierar 
tre olika motiv hos mottagaren: 1) kritisk inställning (critical set), 2) okritisk inställning 
(uncritical set) och 3) budskapets relevans (transmission set). Kritisk inställning innebär 
att mottagaren har kompetens att bedöma budskapets sanningshalt. Ju mer kritiskt 
inställd mottagaren är och ju mer kommunikation det förekommer, desto mer tenderar 
budskapet att bli faktabaserat. Okritisk inställning innebär att mottagaren inte har 
kompetens att bedöma budskapets sanningshalt. Okritisk inställning kan också ha sin 
orsak i tidsbrist (Rosen 1951). Ifall mottagaren upplever att budskapets sanningshalt är 
irrelevant, så sprids budskapet vidare, oberoende av dess sanningshalt. Som exempel 
kan nämnas skvaller (personliga), myter (skapad sanning), legender (längre berättelser), 
folksagor (kulturbundna berättelser) eller allmänna attityder och uppfattningar som är 
svåra att utplåna (jämför med Knapp 1944). 

Som andra punkt behandlar Arndt (1967a) masskommunikationsforskning (mass 
communication). Masskommunikationsforskningens bidrag till den tidiga word-of-
mouth-forskningen är uppenbar. På denna punkt har jag tre anföranden. 

För det första, orsaken till att den ursprungliga studien av tvåstegsmodellen (Lazarsfeld 
m.fl. 1948) utsattes för omfattande kritik för sin oförmåga att identifiera och hantera 
företeelsen informell marknadskommunikation låg i att den tillhörde 
masskommunikationsforskningen, inte word-of-mouth-forskningen (se Katz 1957). 
Som en följd av studien över tvåstegsmodellen började man allt mer ingående studera 
opinionsledares funktion och betydelse för den informella spridningsprocessen. 
Dessutom blev det allt vanligare att kontrastera formell marknadskommunikation mot 
informell. Det är förvånande att Arndt (1967a), även om han refererar till Katz och 
Lazarsfeld (1955) samt till annan litteratur om tvåstegsmodellen, behandlar denna 
forskning mycket flyktigt. År 1968 publicerade Arndt (1971)3 en empirisk studie över 
tvåstegsmodellen, där ifrågavarande litteratur behandlas betydligt mer utförligt. Sålunda 
betraktar jag Arndts studie 1968 som en betydelsefull komplettering till hans egentliga 
litteraturanalys (Arndt 1967a). Min poäng är trots allt den att Arndt i sin egentliga 
litteraturanalys negligerade en stor del av den centrala litteratur som han uppenbart varit 
väl medveten om. Sålunda nämns Elihu Katz knappast alls, och Paul Lazarsfeld och 
Robert Merton får endast ringa uppmärksamhet. Utöver Everett Rogers är det just dessa 
forskares bidrag som har dominerat den beteendevetenskapliga word-of-mouth-
forskningen samt den tidiga word-of-mouth-forskningen inom forskningen i 
konsumentbeteende. Den tidiga word-of-mouth-forskningen inom konsumentbeteende-
forskningen har haft fokus på opinionsledarnas funktion och betydelse i termer av 
konsumtionsexpertis för den process där nya och innovativa konsumtionsartiklar sprids. 
Arndt (1967a:26) har däremot influerats desto mer av Rogers (1962) diffusionsmodell: 
"The backbone of the analysis will be the conceptual framework developed by the 
diffusion researchers." Diffusionsprocessen beskrivs som en process för aktiv spridning 
av informativt socialt inflytande, för en ny konsumtionsinnovation, inom en viss 
tidsperiod" (Rogers 1962). 

3 Primärkälla Arndt, J., 1968. A Test of the Two-step Flow in Diffusion of a New How Product. 
Journalism Quaterly, 45, 457-465.
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För det andra, speciellt i diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin har man 
studerat den formella och den informella marknadskommunikationens funktion och 
betydelse i olika faser av adoptionsprocessen (se Sheth 1971). Studier inom jorbruks-
sociologin har visat att formell marknadskommunikation är mest effektiv när man 
snabbt och effektivt vill skapa medvetenhet (awareness) hos stora folkmassor, medan 
informell marknadskommunikation är ett effektivt sätt att påverka beslutsfattandet 
(evaluation) (se Ryan och Gross 1943, Lionberger 1952, Rogers 1962, Lionberger 1966, 
Arndt 1967a): "Mass media are able to create a generally favorable mental set toward 
change but seldom able to change specific attitudes toward new ideas, a task better 
accomplished by interpersonal communication channels" (Rogers 19694, citerad i 
Chaffee 1972:106).

För det tredje, kan Yale Communication Research Program läggas till som en tredje 
inriktning inom masskommunikationsforskningen som också har gett bidrag till word-
of-mouth-forskningen. Inom Yale Communication Research Program studerades 
attitydpåverkande kommunikation (persuasive communication). I boken
Communication and Persuasion redogör Hovland m.fl. (1953) för de grundläggande 
principer som denna forskning baserar sig på. Huvudsakligen baserar sig studierna inom 
programmet på experimentalpsykologiska metoder för undersökning av effekten av 
enkelriktad kommunikation. Följande citat visar att även word-of-mouth-forskningen 
har utgått från en enkelriktad kommunikation, där rollfördelningen sändare–mottagare 
anses vara klar: 

"Research in measuring personal influence in many instances has been primarily concerned with 
identifying and classifying the opinion leader and the opinion seeker; much less effort has been 
devoted to exploring relationships within individual seeker-leader dyads" (Feldman 1966:578) 

"Little research attention has been given to the other elements of the interpersonal interaction 
dyad. The relationship of the transmitter to the receiver, the interaction environment, and the 
types of information which are transmitted in the interaction, for example, have not been 
explored in depth across a wide range of topic contexts" (King & Summers 1967:240) 

"Most communication research to date has focused on individuals as units of analysis, largely 
ignoring the importance of communication relationships, this methodological cul-de-sac often 
focused content interests in communication research improperly on intrapersonal characteristics 
of source or receiver, leaving the interactive process of communication flow from a source to 
receiver largely neglected" (Rogers & Bhowmik 1971:523) 

"Individualistic paradigm which isolates people from their social context and thus is not well-
suited for investigations of dynamics interactive phenomena such as word of mouth" (Bristor 
1990:52) 

"Although there exists much opinion regarding the power (and usefulness) of WOM, there is 
surprisingly little empirical research that examines its 'procedural' aspects" (Bansal & Voyer 
2000:166) 

"The body of single perspective studies has received a great deal about the characteristics of 
influencers such as opinion leaders, innovators, and market mavens, along with information 
concerning those who seek WOM from others, and, to a more limited extent, added to knowledge 
regarding the WOM process itself" (Yale & Gilly 1995:226) 

4 Primärkälla Rogers, E., 1969. Modernization Among Peasants: The Impact of Communication. New 
York: Holt, Rinehart & Winston. 
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Hovland m.fl. (1953:12) definierar kommunikation på följande sätt: "…the process by 
which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the 
behavior of the individuals (the audience)". Väsentliga komponenter är således sändare,
budskap, mottagare och respons. Hovland m.fl. (1953) drar paralleller till Lasswells 
klassiska formulering who says what to whom with what effect. Träffande nog beskriver 
även Arndt (1966:2) sitt resonemang om den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation såhär: "… product-related interaction is concerned with who 
says what to whom about what product or brand with what effect". Även om det inte 
explicit framgår av Arndts (1967a) text, så visar citatet att även han har influerats av 
forskning i attitydpåverkande kommunikation. Enligt Bauer (1963) har forskningen i 
attitydpåverkande kommunikation influerat forskningen i upplevd risk och 
informationshantering. Denna var på 1960-talet en central inriktning inom den 
konsumentbeteendeforskning där man studerade informell informationssökning på 
redan etablerade marknader. Utgångspunkten för forskningen i upplevd risk och 
informationshantering samt för word-of-mouth-forskningen överlag har varit att den 
informella marknadskommunikationens effekt baserar sig på mottagarens bedömning av 
sändarens kredibilitet. Hovland m.fl. (1953) delar in sändarens kredibilitet (credibility) i 
två komponenter: 1) kunskap (expertness) och 2) trovärdighet (trustworthiness). 

Således anser jag att masskommunikationsforskningen har bidragit till word-of-mouth-
forskningen på fyra olika sätt: 1) genom studier över den formella och den informella 
marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika faser av 
spridnings/diffusionsprocessen, 2) genom studier över den informella marknads-
kommunikationens funktion och betydelse i olika faser av konsumtionsprocessen 
(adoptionsprocessen), 3) genom studier över opinionsledares funktion och betydelse för 
informell informationsspridning och påverkan, 4) genom studier över den informella 
marknadskommunikationens karaktär och effekt jämfört med formell marknads-
kommunikation. I min analys behandlas inte masskommunikationsforskningens bidrag 
till word-of-mouth-forskningen som en självständig forskningsinriktning. 
Masskommunikationsforskningens bidrag till word-of-mouth-forskningen finns i andra 
forskningsinriktningar.

Som tredje punkt behandlar Arndt (1967a) diffusionsforskningen inom jordbruks-
sociologin (rural sociology). Jordbrukssociologin rymmer flera olika forsknings-
inriktningar, där diffusionsforskningen är endast en inriktning bland andra. I 
diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin har man studerat spridningsprocessen 
för nya och innovativa jordbruksmetoder (Murphy m.fl. 1937, Rogers 1960, Rogers 
1962). Speciellt på denna punkt anför Arndt (1967a) rikligt med litteratur. Enligt Rogers 
(1962) och Katz m.fl. (1963) har diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin 
specifikt haft fokus på aspekter på den sociala dynamiken för informell marknads-
kommunikation: "rural sociology is probably … the only research tradition within the 
social science that can boast so long and so continuing a concern with the social 
aspects of diffusion" (Katz 19615, citerad i Rogers 1962:31). Begreppet social dynamik 
används av Arndt (1966) för att beskriva faktorer och händelser mellan konsumenter 
som möjliggör/förhindrar informell marknadskommunikation. Enligt Rogers (1962) och 
Katz m.fl. (1963) har inte andra diffusionsinriktningar bidragit till word-of-mouth-
forskningen lika tydligt som jordbrukssociologin.  

5 Primärkälla Katz, E., 1961. The Social Itinerary of Technical Change: Two Studies on the Diffusion of 
Innovation. Human Organization, 20, 70-82. 
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Som fjärde punkt behandlar Arndt (1967a) forskning i gruppbeteende (small group 
research). På denna punkt anför Arndt en begränsad mängd litteratur. Arndt (1967a) 
hänvisar främst till Bournes (1957) studie över referensgruppseffekten för konsumtion 
av produkter och varumärken. Arndts (1967a) slutsats är att under sådana förhållanden 
där referensgruppseffekten är uppenbar, där är också word-of-mouth-kommunikationens 
effekt obestridlig. Slutsatsen tyder på att han inte har beaktat skillnaden mellan 
informativt och normativt socialt inflytande. Traditionell word-of-mouth-forskning kan 
anses fokusera på informativt socialt inflytande (se Arndt 1967a, Sheth 1971, Burnkrant 
& Cousineau 1975, Park & Lessig 1977, Miniard & Cohen 1983, Midgley 1983, Rosen 
& Olshavsky 1987a, Tax m.fl. 1993), medan socialpsykologin (inklusive referens-
gruppsforskningen) anses ha haft fokus på normativt socialt inflytande (se Wilding & 
Bauer 1968, Cohen & Golden 1972). Informativt socialt inflytande baserar sig på ett 
visst beslutskriterium, medan normativt socialt inflytande baserar sig på rådande 
normstruktur (Miniard & Cohen 1983). För att skilja mellan informativt och normativt 
socialt inflytande har jag delat in min analys av forskningen i gruppbeteende i 
smågruppsforskning och referensgruppsforskning. De två forskningsinriktningarna 
behandlas i separata avsnitt. 

Som femte punkt behandlar Arndt (1967a) Festingers (1957) teori om kognitiv 
dissonans (cognitive dissonance). Teorin om kognitiv dissonans är en teori om en 
mänsklig försvarsmekanism. Teorin utgår från människans inre behov av att intala och 
övertyga sig själv om att man har tagit ett bra beslut. Festinger (1957:13) beskriver 
kognitiv dissonans såhär: "It holds that two elements of knowledge … are in dissonant 
relation if, considering these two alone, the obverse of one element would follow from 
the other'. It further holds that dissonance …'being psychologically uncomfortable will 
motivate the person to try to reduce dissonance and achieve consonance and' … 'In
addition to try to reduce it, the person will actively avoid situations and information 
which likely increases the dissonance'". Zajonc (1960) beskriver teorin om kognitiv 
dissonans utgående från begreppet human rationalitet, vilket innebär att individen inte 
nödvändigtvis eftersträvar objektivt sett korrekt information. I stället kan det hända att 
personen medvetet bortförklarar, förvränger eller glömmer information för att skapa sig 
en subjektiv övertygelse om att man har tagit ett bra beslut. Med tanke på individens 
självuppfattning kan dylikt beteende betraktas som subjektivt rationellt (se Zajoc 1960). 
Enligt Aronson (1970) förekommer det tre olika sätt för individen att övertyga sig själv: 
1) han framhäver fördelarna med beslutet (internalized), 2) han ignorerar nackdelarna 
med beslutet (internal justification), 3) han försöker hitta på externa motiv till beslutet 
(external justification). Även på denna punkt baserar sig Arndts (1967a) analys på ett 
mycket tunt material. I de få word-of-mouth-studier där teorin om kognitiv dissonans 
tillämpas har man undersökt sändarens intrakonsumentmotiv att berätta om sina egna 
positiva konsumtionserfarenheter för att minska den kognitiva dissonansen. Rogers 
(1962) nämner teorin om kognitiv dissonans då han säger att den tidiga majoriteten har 
ett psykologiskt motiv att påverka den övriga majoriteten att tillägna sig samma 
konsumtionsartikel som de själva. Då tillräckligt många andra konsumenter har tillägnat 
sig en viss konsumtionsartikel är det lättare för den tidiga majoriteten att övertyga sig 
själv om att man har tagit ett bra konsumtionsbeslut. I en av de första word-of-mouth-
studier som publicerats i en företagsekonomisk tidskrift tillämpar Stueville (1968) 
teorin om kognitiv dissonans för att förklara sändarens intrakonsumentmotiv att berätta 
om sin nyinköpta bil för andra konsumenter. Enligt Stueville (1968) är det typiskt för 
konsumenten att demonstrera sin nya bil för vänner och bekanta i avsikt att ”tvinga 
fram” (compel) godkännande och bekräftelse på ett gott köp: "… the deviating auto 
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buyer spent large amounts of energy justifying his act by securing the endorsement of 
friends, associates, and, in some cases, even complete (but interested) strangers"
(Stueville 1968:15). Enligt Stueville (1968) maximerar sändaren sannolikheten för att 
uppnå konsonans (motsatsen till dissonans) genom att noggrant välja ut den person 
budskapet riktar sig till.  

Lindberg-Repo (1999) har studerat nya (transactional) och redan existerande kunders 
(relational) intrakonsumentmotiv att berätta om ett hotellbesök för vänner och bekanta. 
Lindberg-Repo (1999) har kommit fram till att speciellt nya kunders motiv att berätta 
om sina konsumtionserfarenheter för andra människor domineras av företeelsen 
kognitiv dissonans. För övrigt känner jag inte speciellt många empiriska word-of-
mouth-studier där teorin om kognitiv dissonans skulle ha tillämpats. Av den 
anledningen behandlar jag inte teorin om kognitiv dissonans som en självständig 
inriktning inom word-of-mouthforskningen.  

Som sjätte punkt behandlar Arndt (1967a) företagsekonomisk forskning (marketing 
research). Enligt Sheth m.fl. (1988) förefaller det uppenbart att den företagsekonomiska 
word-of-mouth-forskningen uppstod inom konsumentbeteendeforskningen på 1960-
talet. En snabbanalys av Arndts (1967a) källförteckning visar att endast ca en tiondel av 
den litteratur som han analyserat är konsumtionsanknuten: "Most of the findings 
reviewed were byproducts of research studies focusing on other phenomena than word 
of mouth. Only a few of the studies were conducted in a consumer context" (Arndt 
1967a:70). Sedan slutet av 1960-talet har det bedrivits en ansenlig mängd företags-
orienterad word-of-mouth-forskning. 

2.1.2 Val av litteratur 

Min bedömning är att speciellt den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen 
kan anses vara fragmentarisk. Jag har inte kunnat identifiera ett övergripande begrepp 
som beskriver företeelsen informell marknadskommunikation för samtliga forsknings-
inriktningar. I själva verket anser jag det befogat att tala om en begreppsförvirring. Jag 
har identifierat närmare 1006 fristående uttryck som använts för att beskriva företeelsen 

6 Advocates, Advocacy, Apostles, Buyer as a salesman, Buzz, Consumer dominated communication 
channels, Consumer-oriented channels of communication, Consumer product discussions, Consumer-to-
consumer communications, Conversational media, Cross-referral, Customer-customer interaction, 
Customer referral selling, External search, Face-to-face communication, Face-to-face contacts with other 
people, Face-to-face influence, Informal advertising, Informal communication, Informal communications, 
Informal communication in marketing, Informal consumer communications, Informal influence, Informal 
inter personal channels, Informational interpersonal influence, Inter-customer assistance, 
Intercommunications, Interpersonal advice, Interpersonal channels, Interpersonal communication, 
Interpersonal communication channels, Interpersonal influence, Interpersonal informational influence, 
Interpersonal information exchange, Interpersonal interaction, Interpersonal product communication 
systems, Interpersonal social influence, Interpersonal source, Interaction effect, Normative social 
influence, Peer influence, Peer selling, Peer word-of-mouth, Person-to-person influence, Personal 
contacts, Personal influence, Personal recommendation, Personal non-commercial sources, Post-recovery 
verbal bahavior, Product oriented interaction, Product-related communication, Reciprocal referrals, 
References, Referrals, Referral chain, Referral client, Referral marketing, Referral switcher, Referral-
system, Service-related interaction, Snowball-effect, Social influence process, Talk of the town, 
Testimonials, Unofficial oral communication network, Unplanned communication, Word-of-mouth, 
Word-of-mouth activity, Word-of-mouth advertising, Word-of-mouth behavior, Word-of-mouth 
communication, Word-of-mouth influence, Word-of-mouth interaction, Word-of-mouth marketing, 
Word-of-mouth mechanism, Word-of-mouth praise, Word-of-mouth process, Word-of-mouth references, 
Word-of-mouth talk, Word-of-mouth networks, Word of Web, Web of word-of-mouth.  
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informell marknadskommunikation. Det är mera regel än undantag att olika uttryck 
används parallellt med varandra, utan att man har utrett deras egentliga innebörd. 
Begreppsförvirringen kan ses som ett tecken på att det inte är entydigt vad som avses 
med word-of-mouth-forskning. Visserligen förekommer det en hel del definitioner och 
beskrivningar på olika typer av informell marknadskommunikation, men jag känner inte 
till någon litteratur som preciserar vad som avses med word-of-mouth-forskning. Det är 
sålunda inte självklart vilka alla studier som kan anses representera word-of-mouth-
forskningen.  

Jag har noterat att begreppet interpersonlig kommunikation används ofta, och/eller olika 
konstruktioner av detta begrepp. Det finns bl.a. en forskningsinriktning benämnd 
interpersonal communication research, som fokuserar på olika aspekter av den 
mikrosociala dynamiken mellan två personer: "The study of interpersonal 
communication, then, is concerned with the investigation of relatively informal social 
situations in which persons in face-to-face encounters sustain a focused interaction 
through the reciprocal exchange of verbal and nonverbal cue" (Barnlund 1968:10). 
Begreppet interpersonlig kommunikation specificerar inte mellan vilka personer den 
mikrosociala dynamiken studeras. Detta innebär att varken sändaren eller mottagaren 
nödvändigtvis behöver vara oberoende av företaget. I boken Handbook of 
Communication Science behandlas i flera kapitel forskning i interpersonlig 
kommunikation. I ett av kapitlen behandlar Ward (1987) interpersonlig kommunikation 
i en marknadsförings- respektive konsumentbeteendekontext. Interpersonlig 
kommunikation i en marknadsföringskontext innebär att den mikrosociala dynamiken 
kan gälla interaktionsprocessen mellan försäljare och kund. Som exempel på denna typ 
av interaktion kan nämnas personlig försäljning, person- och fokusgruppsintervjuer 
samt icke-verbal kommunikation (Hulbert & Capon 1972). I tidskriften Journal of 
Business Research presenteras i ett temanummer studier i interpersonlig kommunikation 
i en marknadsföringskontext. Hartman och Price (1995) benämner denna forskning 
interpersonal buyer behavior. Interpersonlig kommunikation i en konsumentbeteende-
kontext innebär enligt Ward (1987) att den mikrosociala dynamiken gäller endast 
konsumenter. Själv använder jag begreppet interkonsumentkommunikation för att 
framhäva att den mikrosociala dynamiken gäller endast konsumenter.

Följande citat ger stöd åt uppfattningen att word-of-mouth-forskningen innebär 
forskning i interpersonlig kommunikation i en konsumentbeteendekontext: 

"Interpersonal communication is a vague, fragmented, and loosely defined subject that intersects 
all the behavioral, social, and cultural sciences. There are no rigorous definitions that limit the 
scope of the field, no texts that comprehensively state its foundations, and little agreement among 
practitioners about which frameworks or methods offer the most promise for understanding the 
field" (Bochners 1985:27) 

Av Barnlund (1968), Chaffee (1972), Littlejohn (1978), Knapp och Miller (1985) samt 
av den litteratur de hänvisar till får jag intrycket att forskning i interpersonlig 
kommunikation före 1960-talet sammanfaller med forskning i gruppbeteende. Både 
forskningen i gruppbeteende och forskningen i interpersonlig kommunikation har varit 
inriktade på den mikrosociala dynamiken för informell marknadskommunikation. 
Forskningen i interpersonlig kommunikation har tydligare haft fokus på den 
mikrosociala dynamiken inom en dyad, medan forskningen i gruppbeteende tydligare 
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haft fokus på den mikrosociala dynamiken inom ett kollektiv, d.v.s. inom ett 
mikrosocialt system.  

Av Knapp och Miller (1985) och Capella (1987) och deras framställning om 
forskningen i interpersonlig kommunikation efter 1960-talet samt av den litteratur de 
hänvisar till får jag intrycket att word-of-mouth-forskningen och forskningen i 
interpersonlig kommunikation inte har någon kontaktyta alls. Buttles (1991, 1998) 
litteraturanalyser stödjer denna uppfattning. Min bedömning är att forskningen i 
interpersonlig kommunikation efter 1960 avviker från word-of-mouth-forskningen 
åtminstone med avseende på den informella marknadskommunikationens innehåll, 
växelverkan och analysnivå. I tabell 2 sammanfattas olikheterna mellan forskning i 
interpersonlig kommunikation, referensgruppsforskning och traditionell word-of-
mouth-forskning i fråga om innehåll, växelverkan och analysnivå. 

Tabell 2 En jämförelse av forskningen i interpersonlig kommunikation, referensgruppsforskning 
och traditionell word-of-mouth-forskning 

 Forskning i 
interpersonlig 

kommunikation

Referensgrupps-
forskning 

Traditionell word-of-
mouth-forskning 

Innehåll Inte nödvändigtvis 
konsumtionsanknuten. 

Normativt socialt 
inflytande.

Konsumtionsanknuten 
informativt socialt 
inflytande.

Växelverkan Interkonsument-
perspektiv inom en 
dyad.

Interkonsument-
perspektiv inom 
en triad. 

Intrakonsument-
perspektiv.

Analysnivå Den mikrosociala 
dimensionen för 
interpersonlig 
växelverkan.

Den mikrosociala 
dynamiken inom 
ett kollektiv. 

Informell 
spridningsprocess. 

Vad gäller den informella marknadskommunikationens innehåll visar min analys att den 
traditionella word-of-mouth-forskningen är konsumtionsanknuten. Forskningen i 
interpersonlig kommunikation beaktar däremot all typ av interpersonlig interaktion, 
vilket innebär att den inte nödvändigtvis är konsumtionsanknuten. Referensgrupps-
forskningen utgår från normativt socialt inflytande. 

Vad gäller växelverkan i den informella marknadskommunikationen visar min analys 
att den traditionella word-of-mouth-forskningen fokuserar på sändarens eller 
mottagarens intrakonsumentmotiv (se citaten på sidan 14). Forskningen i interpersonlig 
interaktion har däremot fokus på den mikrosociala dimensionen för växelverkan inom 
en dyad, medan referensgruppsforskningen har fokus på den mikrosociala dimensionen 
för växelverkan inom en triad.  

Vad gäller analysnivån för den informella marknadskommunikationen visar min analys 
att den traditionella word-of-mouth-forskningen fokuserar på den informella spridnings-
processen (makrosocialt perspektiv). Forskningen i interpersonlig kommunikation har 
tydligare fokus på den mikrosociala dimensionen för interpersonlig växelverkan. Även 
referensgruppsforskningen har fokus på den mikrosociala dynamiken inom ett kollektiv 
(se Chaffee 1972). 
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En speciellt betydelsefull källa för min analys har varit boken On Communication and 
Social Influence, där Terry Clark översätter och sammanfattar de centrala delarna av 
Gabriel Tardes forskning. Tarde betraktas som en av den tidiga socialpsykologins 
pionjärer (se Murphy m.fl. 1937, Hughes 1961, Clark 1969). Även om diffusions-
forskningen har sitt ursprung i kulturantropologin långt före 1900-talet, så betraktar 
Rogers (1962) Tarde som diffusionsforskningens fader. Terry Clarks bok är på så sätt 
oersättlig att Tarde enligt denna bok redan i början av 1900-talet ska ha framfört 
synpunkter på sambandet mellan formell och informell marknadskommunikation:  

"Thus, while Tarde emphasizes the power of newspapers in restructuring modern society, their 
influence, he stresses, can only be exerted in concert with direct personal influence. 'If people did 
not talk, 'he writes, 'it would be futile to publish new newspapers … they would exercise no 
durable or profound influence on people, they would be like a vibrating string without a sounding 
board'" (Clark 1969:58)  

Jag betraktar det som häpnadsväckande att man inom den tidiga socialpsykologin redan 
i början av 1900-talet framförde synpunkter identiska med dem som senare forskning på 
1950-talet anlade på tvåstegsmodellen. Tvåstegsmodellen beskriver marknads-
kommunikationen i två steg: 1) den formella marknadskommunikationen är riktad till 
opinionsledare, 2) som sedan för budskapet vidare till den övriga populationen, d.v.s. 
"In a somewhat crude generalization, one can say that the formal media reach mainly 
the opinion leaders, who in turn pass it on to the rest of the people by word of mouth"
(Lazarsfeld 1944:327). Det unika med följande citat ur Clark (1969:58-59) är att Tarde 
uppges ha identifierat principen om tvåstegsmodellen ca 50 år före Lazarsfeld m.fl.: 

"Perhaps the simplest way to summarize Trade’s views in this area for the contemporary reader is 
to say that he offered a nineteenth-century French version of what has since become known as 
'the two-step flow of communication'. But Tarde, in contrast to Lazarsfeld, used the mondain 
Parisian conversationalists of Prousian salons as his principal empirical material rather than 
middle-class Ohio housewives" 

Uppkomsten av tvåstegsmodellen framstår i citatet i en ny dager. I den företags-
ekonomiska litteraturen betraktas vanligtvis Katz och Lazarsfelds (1955) studie över 
tvåstegsmodellen som den första som beskriver spridningsprocessen för informell 
marknadskommunikation (se Rogers & Cartano 1962, Cox 1968, Robertson 1970, King 
& Summers 1970, Summers 1970, Sheth m.fl. 1988, Bristor 1990, Flynn m.fl. 1994, 
Yale & Gilly 1995, Assael 1998). Dessutom stödjer Hymans (1960) analys Clarks 
(1969) uppfattning om att man redan i början av 1900-talet beskrev sambandet mellan 
formell och informell marknadskommunikation i form av tvåstegsmodellen. Senare i 
min analys kommer det fram att Lazarsfeld m.fl.:s (1948) s.k. ursprungliga studie över 
tvåstegsmodellen i själva verket uppstod ”av misstag”. Deras avsikt var inte att studera 
företeelsen informell marknadskommunikation, utan att studera formell marknads-
kommunikation (se framförallt Katz 1957). Clark (1969) understryker att Lazarsfeld 
m.fl. inte var medvetna om de tidiga socialpsykologernas bidrag till forskningen.  

Som annan relevant litteratur kan nämnas Katz och Lazarsfeld (1955), som med 
sociometriska inslag analyserar opinionsledarnas funktion och betydelse inom olika 
mikrosociala system. Rogers (1962) litteraturanalys belyser på ett åskådligt sätt 
diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin. Därutöver har jag analyserat ca 100 
word-of-mouth-studier publicerade i företagsekonomiska tidskrifter. Word-of-mouth-
studier publicerade i företagsekonomiska tidskrifter är enligt min uppfattning betydligt 
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mer fokuserade än motsvarande studier inom beteendevetenskaperna. Word-of-mouth-
studierna i företagsekonomiska tidskrifter belyser endast en specifik aspekt, medan den 
beteendevetenskapliga litteraturen ger en mer övergripande bild av word-of-mouth-
forskningen. Ytterligare en källa som har bidragit till min helhetsuppfattning om word-
of-mouth-forskningen inom företagsekonomin är boken Marketing Theory: Evolution 
and Evaluation. Där behandlar Sheth m.fl. (1988) marknadsföringsforskningens 
uppkomst och utveckling från 1910-talet fram till 1980-talet. Denna bok har hjälpt mig 
att sätta in word-of-mouth-forskningen i ett företagsekonomiskt perspektiv. Speciellt 
viktig har boken varit för identifieringen av det s.k. ”radikala” perspektivskifte som i 
början av 1980-talet skedde inom forskningen i kundtillfredsställelse och gav upphov 
till word-of-mouth-forskningens dualism. Enligt Sheth m.fl. (1988) förefaller det 
uppenbart att konsumentbeteendeforskningen på 1970- och 1980-talen blev allt mer 
matematisk och teoretisk, vilket förde med sig att en hel del aspekter som 
kännetecknade den beteendevetenskapliga konsumentbeteendeforskningen måste ge 
utrymme för aspekter på konsumentens individuella (intrakonsument) konsumtions-
beteende. Med andra ord föll det bort centrala aspekter på den sociala dynamik 
(interkonsumentperspektiv) som beskriver den informella marknadskommunikationen. 
Enligt Sheth m.fl. (1988) återupplivades word-of-mouth-forskningen inom forskningen 
i företags reklamationshantering (consumer complaining bahavior). Det väsentliga för 
min analys av word-of-mouth-forskningens dualism är att word-of-mouth-studierna 
inom kundtillfredsställelseforskningen baserar sig på sändarens intrakonsument-
perspektiv, vilket innebär att den sociala dynamiken för informell marknads-
kommunikation inte beaktas. 

För övrigt har jag inte beaktat varierande slag av populärvetenskaplig word-of-mouth-
litteratur. Speciellt på 2000-talet har det vuxit fram en del populärvetenskaplig företags-
orienterad litteratur som talar om hur företagen ska gå till väga för att systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. I min opublicerade licentiat-
avhandling (Berndtson 2004) har jag analyserat denna litteratur. Min bedömning är att 
ifrågavarande litteratur väl kan användas som en inspirationskälla, men att den saknar 
vetenskapligt värde. Den kan delas in i tre olika kategorier: 1) indirekt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation genom upprätthållande av en hög och stabil kund-
tillfredsställelse, 2) olika tillämpningar av opinionsledarskaps- och diffusionslitteratur 
för start och ”styrning” av den informella spridningsprocessen, 3) olika typer av 
tillämpningar för start och ”styrning” av elektronisk informell marknads-
kommunikation. Det intressanta är att även tillämpningarna i kategori 3 tycks vara 
förankrade i opinionsledarskaps- och diffusionslitteraturen.

2.2 Word-of-mouth-forskning inom den tidiga socialpsykologin

I princip skulle man kunna gå hur långt tillbaka i tiden som helst för att beskriva hur 
information, rykten, myter, berättelser eller folksagor uppstår och sprids samt var 
människorna hämtar intryck, lär sig nytt, skapar uppfattningar, attityder eller på vilket 
sätt den allmänna opinionen bildas. Informell marknadskommunikation kan anses ha 
förekommit lika länge som det har funnits konsumtionsartiklar och social samvaro, 
d.v.s. alltid (se Arndt 1967a, Cox 1968, Chaffee 1972, Buttle 1998). I föreliggande 
analys har jag härlett word-of-mouth-forskningens uppkomst till de s.k. tidiga 
socialpsykologerna i början av 1900-talet (jämför Hyman 1960 och Clark 1969). 
Sekelskiftet 1800/1900 anses vara ett brytningsskede inom beteendevetenskaperna. Före 
1900-talet lär det ha varit vanligt att studera samhällsstruktur, inte sociala företeelser 
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(Murphy m.fl. 1937). Inom psykologin studerades visserligen individens psyke, men 
man studerade inte på vilket sätt den sociala miljön påverkar psyket (Murphy m.fl. 
1937). Inom den tidiga socialpsykologin studerades för första gången på vilket sätt 
individen påverkas av den sociala miljön (Murphy m.fl. 1937). Enligt Murphy m.fl. 
(1937) kan imitation (imitation) betraktas som det första begrepp som beskriver social
inlärning. Imitation innebär att individen tenderar att följa den allmänna
normstrukturen inom ett socialt system.  

Även om diffusionsforskningen anses ha sitt ursprung långt tidigare, redan i 1800-talets 
kulturantropologi, så betraktar Rogers (1962) Gabriel Tarde som diffusionsforskningens 
fader. Hughes (1961) och Clark (1969) beskriver Tarde som en av den tidiga 
socialpsykologins, det begynnande 1900-talets pionjärer. I diffusionsforskningen inom 
kulturantropologin studerade man den informella spridningsprocessen mellan olika 
sociala system, men Tarde betraktas som pionjär för forskningen i den informella 
spridningsprocessen inom ett socialt system (se Rogers 1962, Katz m.fl. 1963). De 
frågeställningar och forskningsfrågor som Tarde lyfte fram i början av 1900-talet 
studerades senare på 1940-talet empiriskt, framför allt i diffusionsforskningen inom 
jordbrukssociologin (Rogers 1962). Därutöver kan nämnas Torsten Veblen (1931)7 samt 
George Simmel (1957)8 för deras centrala bidrag till principen om trickle-down och 
imitation. Trickle-down (nedsipprande) beskriver den informella spridningsprocessen, 
medan imitation beskriver informell påverkan. Principen om trickle-down och imitation 
innebär således att information och påverkan sipprar vertikalt från högre socialklasser 
till lägre (se Murphy m.fl. 1937, Hyman 1960). Gemensamt för de tidiga 
socialpsykologerna var att de, förutom att studera den informella spridningsprocessen i 
ett makrosocialt system, beaktade också den mikrosociala dynamiken för interaktion, 
om också på ett intuitivt plan (Cartwright & Zander 1953, Clark 1969). På den tiden lär 
det ha varit vanligt att studera makrosociala helheter (law of social bahavior) utan att 
man kände till den mikrosociala dynamik som den makrosociala helheten bygger på (se 
Murphy m.fl. 1937, Lazarsfeld m.fl. 1948, Homans 1950, Moreno 1956, Hyman 1960, 
Clark 1969).  

Även om de tidiga socialpsykologerna har fått erkänsla (jämfört t.ex. med 
diffusionsforskningen inom kulturantropologin) för sina insatser att också beakta den 
mikrosociala dynamiken för interaktion, så kritiserar Clark (1969) Tarde för att inte ha 
tagit intryck av Charles Cooley. Charles Cooley betraktas som fadern till forskningen i 
gruppbeteende (se Homans 1950, Cartwright & Zander 1953). Centrala teman för 
Cooleys (1956)9 forskning är socialiseringsprocessen, personlighetsutvecklingen och 
den sociala inlärningen. Som ett resultat av socialiseringsprocessen lär sig personen att 
bedöma den normstruktur som styr den sociala dynamiken, samt att definiera sina 
grundläggande attityder och värderingar (Lazarsfeld & Merton 1952)10. Socialiserings-
processen beskrivs som en latent kontinuerlig flerinriktad social inlärning under 
personens hela levnadsprocess (se McLeod & O´Keefe 1972, Ward 1974, Churchill & 
Moschis 1979, Arndt 1986), medan diffusionsprocessen beskrivs som en aktiv och 
målmedveten process för spridning av informativt socialt inflytande inom en viss 

7 Ursprungligen publicerad 1899. 
8 Ursprungligen publicerad 1904. I: Fashion. International Quaterly, 10, 130–155. 
9 I boken The Two Major Work of Charles H. Cooley finns ursprungstexten till två av Cooleys böcker. 
För min analys har främst boken Social Organization (1909) varit av betydelse. 
10 Primärkälla Lazarsfeld, P., & Merton, R., 1948. The Communication of Ideas, red., av Bryson Lyman. 
New York: Harper & Brothers. 
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tidsperiod (Rogers 1962). Murphys m.fl. (1937) stödjer så till vida Clarks (1969) kritik 
att Tarde endast ska ha beaktat en typ av social inlärning, d.v.s. imitationen. Clark 
(1969) menar att om Tarde hade influerats av Cooley, så skulle word-of-mouth-
forskningen ha utvecklats betydligt snabbare under åren 1900–1950. På motsvarande 
sätt skulle man kunna spekulera i på vilket sätt Lazarsfeld m.fl.:s (1948) s.k. 
ursprungliga studie över tvåstegsmodellen hade utvecklats ifall de hade varit medvetna 
om Tardes och andra tidiga socialpsykologers bidrag till principen om trickle-down och 
imitation. 

2.2.1 Principen om trickle-down och imitation 

Rogers (1962) anser att Tardes största insats bestod i att han identifierade 
opinionsledarna samt den process som beskriver på vilket sätt majoriteten imiterar 
opinionsledarnas normstruktur. Utgångspunkten för de tidiga socialpsykologerna var att 
den passiva individen imiterar den allmänna majoritetens (majority opinion, begreppet 
enligt Murphy m.fl. 1937) normstruktur: "Inventions, the creations of talented 
individuals, are disseminated throughout social systems by the process of imitation"
(Clark 1969:21).

Principen om trickle-down och imitation baserar sig således inte på specifika 
konsumtionshändelser utan på allmänna principer om det sätt på vilket individen kan 
vinna social status och godkännande genom de sociala konsekvenser som konsumtionen 
medför. Tarde anses vara den första forskaren som beskrivit diffusionsprocessen S-
formad (Hughes 1961, Rogers 1962, Sheth m.fl. 1988). S-formad spridningsprocess 
innebär att spridningsprocessen följer en normalfördelning över tid. I praktiken innebär 
det att det i början är endast ett fåtal personer som har råd och möjlighet att ta i bruk 
(adoption) en ny konsumtionsartikel. Spridningsprocessen blir intensiv först då den 
stora majoriteten har imiterat en viss livsstil eller normstruktur.  

Veblen (1931) diskuterar synlig konsumtion (conspicious consumption). Enligt honom 
baserar sig socialt inflytande inte nödvändigtvis endast på verbal kommunikation, utan 
också på interkonsumentobservationer, där sändaren signalerar status och samhälls-
position genom att visa upp iögonfallande konsumtionsartiklar. Som typiska exempel på 
denna typ av improduktiv konsumtion kan nämnas mode, lyxprodukter och status-
symboler. Veblen (1931) betraktar därmed köp och konsumtion som ett sätt för 
individen att differentiera sig (differentiation in consumption) och göra sig synlig för 
andra människor (the vicarios consumption of goods). Hedonistiskt konsumtions-
beteende har ansetts signalera status och samhällsposition, men det är endast de högsta 
socialklasserna som haft råd att ägna sig åt denna typ av improduktivitet: "The basis on 
which good repute in any highly organised industrial community ultimately rests in 
pecuniary strength; and the means of showing pecuniary strength, and so of gaining or 
retaining a good name, are leisure and a conspicious consumption of goods" (Veblen 
1931:84). Enligt detta synsätt anses personer i lägre socialklasser försöka kliva uppåt i 
den sociala hierarkin genom att imitera en viss livsstil och normstruktur: "The result is 
that the members of each stratum accept as their ideal of decency the schema of life in 
vogue in the next higher stratum, and bend their energies to live up to that ideal"
(Veblen 1931:84).

Utgående från begreppet mode resonerar Simmel (1957) på samma sätt som Veblen 
(1931). Simmel (1957) betraktar mode som en social konstruktion av klassamhället, 
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samt av människans dualistiska natur. Simmel (1957) delar in människorna i aktiva och 
passiva: "The imitator is the passive individual, who believs in social similarity and 
adapts himself to existing elements; the teleological individual, on the other hand, is 
ever experimenting, always restlessly striving, and he relies on his own personal 
conviction" (Simmel 1957:543). Passiva individer anses ha ett socialt behov av att 
imitera den allmänna majoriteten (generalization), medan aktiva individer anses ha ett 
behov av personlig differentiering (specialization): "Fashion, as noted above, is a 
product of class distinction and operates like a number of other forms, honor especially, 
the double function of which consists in revolving within a given circle and at the same 
time emphasing it as separate from others" (Simmel 1957:544).  

Ett likartat konsumtionsbeteende inom en viss socialklass anses stärka den sociala 
samhörigheten inom det mikrosociala systemet samt öka den sociala distansen till andra 
socialklasser/sociala system. Enligt Simmel (1957) fortgår denna process förutsatt att 
det förekommer klasskillnader, aktiva konsumenter som skapar mode samt passiva 
konsumenter som följer den allmänna majoriteten: "Just as soon as the lower classes 
begin to copy their style, therby crossing the line of demarcation the upper classes have 
drawn and destroying the uniformity of their coherence, the upper classes turn away 
from this style and adopt a new from the masses; and the game goes merrily on"
(Simmel 1957:545). Fisher och Price (1992:477) beskriver processen såhär:

"The general theory states that those in superordinate social positions seek out new products as a 
means of establishing and communicating social differentiation. Subordinates imitate these 
consumption patterns to integrate themselves with superordinaries and enhance their social 
position. As imitation threatens the integrity of the differentiating symbols, superordinates 
maintain their social distances through subsequent innovation. The process of imitation and 
differentiation results in an ongoing cycle of change." 

2.2.2 Sammandrag av word-of-mouth-forskningens första fas 

Min analys av word-of-mouth-forskningens första fas visar att individens attityder och 
uppfattningar är socialt konstruerade. Utgående från Arndts (1966) begrepp om social 
dynamik kan marknadens förändringskraft anses ha utgjorts av den sociala dynamiken
mellan olika socialklasser. Speciellt Gabriel Tarde, George Simmel samt Torstein 
Veblen kan betraktas som centralgestalter inom den tidiga forskningen i vertikal 
informell spridningsprocess och imitation. Enligt principen om trickle-down och 
imitation strävar opinionsledare inom högre socialklasser till att öka den sociala klyftan 
till de lägre socialklasserna genom att ägna sig åt synlig konsumtion och personlig 
differentiering. Inom lägre socialklasser försöker man däremot minska den sociala 
klyftan genom att imitera de högre socialklassernas livsstil och normstruktur. Simmel 
(1957) påpekar dock att klasskillnaderna inte kan vara alltför stora. I de lägre 
socialklasserna bör man kunna identifiera sig med den (högre) socialklass man 
eftersträvar. Trickle-down och imitation är en fast princip som kan betraktas som en 
stomme för senare forskning i informell spridningsprocess och social inlärning.

Begreppen web of relations (hos Cooley) samt gloriometer, notoriety och admiration
(hos Tarde) vittnar om att man inom den tidiga socialpsykologin beaktade den sociala 
nätverksstrukturen, men på ett intuitivt plan. Med gloriometer avses den sociala 
nätverksstrukturen. Med notoriety avses antalet personer som en viss person har spridit 
information till. Med admiration avses effekten av denna kommunikation (se Hughes 
1961). Men det var först inom 1930-talets sociometri som de första egentliga empiriska 
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studierna genomfördes i syfte att fastställa det sociala nätverkets strukturella karaktär. 
Moreno11 betraktas vanligtvis som grundaren av sociometrin (se Hartley & Hartley 
1952, Cartwright & Zander 1953, Rogers 1962). En intressant iakttagelse är att även om 
tvåstegsmodellen i stora drag är identisk med principen om trickle-down och imitation, 
så påstås Lazarsfeld m.fl. (1948) inte ha varit medvetna om de tidiga social-
psykologernas forskning (se Clark 1969). Eftersom principen om trickle-down och 
imitation är baserad på interkonsumentobservationer av de sociala konsekvenserna av 
konsumtion, så innehåller den inte aspekter på den verbala kommunikationen. Det är 
först i senare opinionsledarskapsforskning som man tydligare laborerat med informativt
socialt inflytande. Enligt Rogers (1962) bygger diffusionsforskningen inom 
jordbrukssociologin vidare på principen om trickle-down och imitation. Det intressanta 
med detta påstående är att diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin avviker från 
principen om trickle-down och imitation i två avseenden, dels med avseende på 
konsumtionsartikelns karaktär, dels med avseende på den informella marknads-
kommunikationens innehåll. Diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin har fokus 
på aktiv informell informationssökning för informativt socialt inflytande inför 
funktionella konsumtionsbeslut samt på mottagarens evaluering av sändarens 
kredibilitet. Principen om trickle-down och imitation har däremot fokus på passiv
imitation av normativt socialt inflytande. Enligt Hyman (1960) är det uppenbart att 
referensgruppsforskningen baserar sig på den tidiga socialpsykologin, men det var först 
på 1940-talet som Hyman (1942) lanserade själva begreppet referensgrupp i en studie 
där han undersökte på vilket sätt människorna bestämmer sin sociala status i förhållande 
till andra personer. I senare referensgruppsforskning på 1950-talet har man identifierat 
andra typer av socialt inflytande, utöver imitation.

2.3 Word-of-mouth-forskning inom sociologin

I word-of-mouth-forskningens andra fas har den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation studerats empiriskt (se Katz m.fl. 1963). Den tidiga 
socialpsykologin anses basera sig på teoribildning med filosofiska inslag (se Moreno 
1956, Rogers 1962). Som en kuriositet kan nämnas Landis och Burtt (1924) och deras 
tidiga empiriska insatser redan på 1920-talet. Deras metod för att studera informell 
marknadskommunikation kan anses vara unik, eftersom de smygbandade spontan 
informell marknadskommunikation i realtid i dess naturliga omgivning. I själva verket 
genomförde de en rätt omfattande analys. De analyserade ca 500 kommunikations-
processer som de kategoriserade utgående från var kommunikationen inträffade, vad
som kommunicerades samt mellan vilka kommunikationen inträffade. De beaktade 
sålunda den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation. På motsvarande 
sätt nästlade sig Whyte (1943) in i ett gatugäng (street corner society) i småstaden 
Cornerville för att studera den sociala maktstrukturen där. Metoden kallade han för the 
participant-observer technique. För övrigt har man inte inom word-of-mouth-
forskningen tillämpat denna typ av kreativitet för att fånga upp och hantera spontan 
informell marknadskommunikation i realtid i dess naturliga omgivning. Tvärtom har 
man utgått ifrån olika typer av experimentella och konstruerade situationer, t.ex. 
scenarier eller fallbeskrivningar. Denna iakttagelse gäller både den beteende-
vetenskapligt samt den företagsekonomiskt inriktade word-of-mouth-forskningen. Inom 
den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen har det varit vanligt att 
retrospektivt be respondenterna ur minnet återkalla förflutna händelser. Den 

11 Den första upplagan publicerades 1934. Moreno, J., 1934. Who Shall Survive? Washington: Nervous 
and Mental Disease Publishing Company.  
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metodologiska diskussionen har främst handlat om hur länge efter en viss konsumtions-
händelse respondenten kan minnas och korrekt beskriva händelsen eller vilka skalor 
som bäst beskriver konsumentens intentioner att berätta om sina konsumtions-
upplevelser för andra andra människor (se Tax m.fl. 1993, Harrison-Walker 2001).  

Jag har presenterat Landis och Burtt (1924) samt Whyte (1943) endast som kuriositeter 
för deras kreativitet i studiet av den sociala dynamiken i informell marknads-
kommunikation. För övrigt har jag identifierat följande fyra inriktningar inom 
sociologin, inriktningar där företeelsen informell marknadskommunikation har 
studerats: 1) sociometri, 2) forskning i gruppbeteende, 3) forskning i allmän opinions-
bildning samt 4) diffusionsforskning inom jordbrukssociologi. I sociometrin har man 
studerat social interaktion i termer av interpersonlig vänskap och attraktion. Den sociala 
interaktionen anses avspegla det sociala nätverkets strukturella karaktär, vilket är av 
betydelse för studiet av den informella spridningsprocessens form och hastighet. I 
forskningen i gruppbeteende studeras effekten av olika typer av socialt inflytande 
(Sheth 1971). Inom forskningen i allmän opinionsbildning studeras opinionsledarnas 
funktion och betydelse för den allmänna opinionsbildningen. I diffusionsforskningen 
inom jordbruksociologin studeras den informella spridningsprocessen i termer av aktiv 
informell informationssökning för informativt socialt inflytande inför funktionella 
konsumtionsbeslut. Fokus ligger på mottagarens evaluering av sändarens kredibilitet. 

2.3.1 Sociometri 

Moreno (1956) betraktar sociometrin som en självständig forskningsinriktning med 
inslag både från sociologi och från socialpsykologi. I sociometrin studeras social 
samhörighet inom och mellan olika mikrosociala system (Katz & Lazarsfeld 1955, Pool 
& Kochen 1978). Ett centralt begrepp och en central enhet i Morenos analys är 
begreppet tele, med vilket avses interpersonlig social attraktion och vänskap. Rogers 
och Agarwala-Rogers12 definierar sociometrin (social nätverksanalys) enligt följande: 

"Network analysis is a method of research for identifying the communication structure of a 
system in which sociometric data about communication flows or patterns are analyzed by using 
interpersonal relationships as the unit of analysis" 

Bristor (1990) delar in den sociala nätverksanalysen i två dimensioner: 1) den 
mikrosociala dynamiken för interpersonlig interaktion (interactional characteristics) och 
2) den sociala nätverksstrukturens strukturella karaktär (structural characteristics). Den 
mikrosociala dynamiken för interpersonlig interaktion innehåller aspekter som den 
sociala relationens innehåll, dess mångdimension, eller dess styrka. Nätverkets 
strukturella karaktär avser det sociala nätverkets sociometriska sammanhållning och 
symmetri. Det sociala nätverkets sociometriska sammanhållning och symmetri kan 
framställas grafiskt eller i matrisform. Matrisframställning kan tillämpas för stora 
sociala nätverk. Grafisk framställning tillämpas vanligtvis för mindre sociala nätverk 
(Bristor 1990). Figur 1 åskådliggör den grafiska framställningen.  

12 Primärkälla Rogers, E., & Agarwala-Rogers, R., (1976). Communication in Organizations. New York: 
Free Press. 
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Figur 1 Grafisk framställning av den sociala nätverksstrukturen  

Punkterna representerar individer. På individnivå kan man identifiera enskilda 
personligheter som socialt integrerade, socialt isolerade, opinionsledare eller 
opinionsföljare. Linjernas täthet (heldragen eller streckad) och riktning anger den inter-
personliga sociala dynamiken mellan olika personer. Heldragen linje avser en stark 
social relation. Streckad linje avser en svag social relation. Pilarnas riktning och täthet 
anger i sin tur riktningen och styrkan hos den sociala makten. Det sociala nätverkets 
strukturella karaktär kan beskrivas som en sammansättning av alla interpersonliga 
sociala relationer inom det studerade sociala systemet (Moreno 1956). Då alla 
sociometriska dyader är analyserade framträder det sociala nätverkets strukturella 
karaktär, som kan beskrivas utgående från olika typer av grupperingar. I word-of-
mouth-forskningen tillämpas sociometrin vanligtvis för studium av den informella 
spridningsprocessens form och hastighet (Fanelli 1956, Larsen & Hill 1958, Erbe 1962).  

Tre klassiska sociometriska frågor (framförda av Menzel och Katz 1955 samt av Bourne 
1957) formuleras på följande sätt: Den första frågan lyder: Vem känner vem (ange tre 
eller fyra personer som du träffar oftast)? Utgående från denna fråga är det möjligt att 
fastställa det sociala nätverkets strukturella karaktär. Problemet med sociometrin anses 
vara att hela populationen inom det sociala systemet bör kartläggas (Menzel & Katz 
1955, Bourne 1957, Feick m.fl. 1986, Bristor 1990). Det lär vara orsaken till att de 
tidiga nätverksstudierna gällde endast mindre sociala system (Rogers 1976, Bristor 
1990). Den andra frågan lyder: Vem diskuterar med vem (ange tre eller fyra personer 
som ni oftast diskuterar med om ett visst tema)? Utgående från denna fråga är det 
möjligt att fastställa word-of-mouth-nätverket. Bristor (1990:65) definierar word-of-
mouth-nätverket så här: "A word-of-mouth network is, thus, a social network consisting 
of a set of people who engage in word-of-mouth, plus the relationships between them."
Enligt denna definition utgör word-of-mouth-nätverket en dimension av det mer 
övergripande sociala nätverket. Det sociala nätverkets strukturella karaktär utgör således 
ett medium för informell marknadskommunikation. Den tredje frågan lyder: Vem
söker/sprider information om ett visst tema (vem vänder du dig till för att inhämta mer 
information om ett visst tema). Utgående från denna fråga är det möjligt att fastställa 
informationsflödet inom word-of-mouth-nätverket. 

I en av de första empiriska studierna av informell marknadskommunikation har Bowers 
(1937) visat att formell marknadskommunikation (non-personal) är mer effektiv när 
man vill skapa produktkännedom, medan informell marknadskommunikation (personal) 
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socialt
integrerad 
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är mer effektiv när det gäller att påverka konsumtionsbeslut. Dessutom visar Bowers att 
den informella spridningsprocessen inom ett socialt system (intra-community personal 
influence) avviker från spridningsprocessen mellan (inter-community personal 
influence) olika sociala system. I senare forskning på 1970-talet har denna observation 
formulerats i teorin om svaga sociala relationers styrka (theory of the-strength-of-
weak-ties). Enligt denna teori anses svaga sociala relationer vara betydelsefulla för 
informationsspridning mellan olika sociala system, medan starka sociala relationer 
anses vara betydelsefulla för informell påverkan inom det sociala systemet (se Liu & 
Duff 1972, Granovetter 1973). I senare studier inom konsumentbeteendeforskningen har 
man funnit ytterligare empiriskt stöd för denna teori (se Reingen & Kernan 1986, 
Brown & Reingen 1987, Bristor 1990, Iacobucci & Hopkins 1992, Frenzen & 
Nakamoto 1993). 

I slutet av 1940-talet fastställde Merton (1957)13 det sociala nätverkets strukturella 
karaktär i staden Rovere (Rovers Study). Utgående från personernas sociala integrering 
delade Merton in personerna i opinionsledare (influential persons) och opinionsföljare
(rank-and-file). Opinionsledarna identifierade han utgående från deras position inom det 
sociala nätverket samt deras produktexpertis. Opinionsledarnas positionering inom det 
sociala nätverket delade han vidare in i lokalt opinionsledarskap och kosmopolitiskt 
ledarskap. Lokala opinionsledare utmärks av att de känner många personer, men dessa 
interpersonliga sociala relationer är inte speciellt starka. Kosmopoliter utmärks av att de 
inte känner lika många personer som de lokala opinionsledarna, men de interpersonliga 
sociala relationerna är betydligt starkare. Opinionsledarnas produktexpertis delade han 
in i produktspecifik (monomorphic) och allmän (polymorphic) expertis. På så sätt 
identifierade Merton fyra olika typer av opinionsledare: 1) produktspecifika lokala 
opinionsledare, 2) produktspecifika kosmopoliter, 3) allmänna lokala opinionsledare
och 4) allmänna kosmopoliter. Mertons (1957) slutsats var att den informella 
spridningsprocessen inte nödvändigtvis behöver ske vertikalt. Den avgörande faktorn 
för den informella spridningsprocessens form och hastighet är olika typer av 
opinionsledares positionering inom det sociala systemet. Speciellt denna studie lär ha 
influerat Katz och Lazarsfelds (1955) studie över tvåstegsmodellen (se Katz 1957).  

En annan känd studie där man har tillämpat sociometrin för att studera den informella 
spridningsprocessen är The Columbia University Drug Study där Menzel och Katz 
(1955) beskriver diffusionsprocessen för ett nytt läkemedel inom läkarkåren. Studien 
visar att de läkare som först tog i bruk ett nytt läkemedel var de mer socialt integrerade 
läkarna. Speciellt i början ansågs spridningsprocessen ske långsamt inom mindre 
klustrar. I en senare analys har Coleman m.fl. (1957) delat in diffusionsprocessen i tre 
olika faser. I den första fasen diskuterar karriärorienterade läkare läkemedlet med 
varandra (mindre kluster). I den andra fasen sprids informationen till andra 
läkarbekanta. I den tredje fasen antar de återstående (isolerade) läkarna läkemedlet 
utgående från övrig information. 

Sociometri är således en metod för studium av det sociala nätverkets funktion och 
betydelse för den informella spridningsprocessens form och hastighet. Enligt Moreno 
(1956) har sociometrin haft speciell betydelse för smågruppsforskningen, där man 
studerar gruppstruktur, sammanhållning och gruppdynamik. Som en följd av växande 

13 Primärkälla Merton, R., 1949. Patterns of Influence: A Study of Interpersonal Influence and 
Communications Behavior in a Local Community. I:  P. Lazarsfeld, F. Stanton,v red. Communications 
Research, 1948-49. New York: Harper and Brothers, 180-219. 
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kritik mot tvåstegsmodellens oförmåga att hantera och beakta företeelsen informell 
marknadskommunikation har sociometrin fått ett allt tydligare fotfäste inom word-of-
mouth-forskning. Kritiken mot tvåstegsmodellen gick ut på att man borde ha lagt större 
vikt vid den sociala dynamiken mellan sändare och mottagare, samt att man borde ha 
specificerat opinionsledarnas sociometriska positionering inom det sociala systemet. 
Som en följd av kritiken genomförde Katz och Lazarsfeld (1955) en ny studie över 
tvåstegsmodellen där man använde sig av sociometrin för att analysera opinionsledarnas 
funktion och betydelse inom olika mikrosociala system. Som ett resultat av den nya 
studien började man allt tydligare beskriva den informella spridningsprocessen som 
horisontell, inte vertikal. Sociometrin har tillämpats också i diffusionsforskningen inom 
jordbrukssociologin. Dess tillämpningar avviker dock något från den traditionella 
tillämpningen eftersom man inte har studerat interpersonlig social attraktion och 
vänskap utan grannskapets sociometriska sammanhållning (se Rogers 1962). Den givna 
rollen för grannskapets sociometriska sammanhållning består i den geografiska 
distansens funktion och betydelse för den informella spridningsprocessen som kom att 
stå i fokus för intresset. Rogers (1962) tillägger att de första tillämpningarna av 
sociometrin inte var speciellt avancerade eller omfattande. Senare på 1960-talet 
tillämpades sociometrin i allt större utsträckning, ofta för att identifiera opinionsledare 
(se Rogers & Cartano 1962, King & Summers 1970).  

2.3.2 Forskning i gruppbeteende

Forskningen i gruppbeteende har många dimensioner (se även Festinger 1950). 
Cartwright och Zander (1953) säger att det inte finns några allmängiltiga principer för 
kategorisering av denna forskningsinriktning och påpekar att dylika kategoriseringar bör 
göras med avseende på den studerade företeelsen. För word-of-mouth-forskningen ser 
jag det som naturligt att dela in forskningen i gruppbeteende i smågruppsforskning 
(small group research) och referensgruppsforskning (reference group research). 
Smågruppsforskningen handlar tydligare om ett ”verkligt” medlemskap i en grupp, 
medan referensgruppsforskningen mera handlar om ett ”mentalt” medlemskap. 

Litwak och Szelenyi (1969) räknar med tre kategorier av primärgrupper: 1) släktskap 
(kinship ties), 2) grannskap (neighbors) och 3) vänskap (friends). Släktskap innebär en 
permanent biologiskt eller juridiskt bindande relation. Denna typ av 
interkonsumentsamhörighet har studerats bl.a. inom forskningen i familjers 
konsumtionsbeteende (family decision making) samt inom forskningen i 
socialiseringsprocessen. Den geografiska distansens funktion och betydelse för 
informell spridning har studerats främst inom diffusionsforskningen inom jordbruks-
sociologin. Inom smågruppsforskningen har det varit vanligt att identifiera olika typer 
av grupperingar. Den mest kända kategoriseringen är förmodligen indelningen i primär- 
och sekundärgrupper. Denna kategorisering går tillbaka till Charles Cooley i början av 
1900-talet. Cooley (1956) betraktar individens familj som den närmaste primärgruppen. 
Cooleys (1956) beskrivning av sekundärgrupper är något diffus, eftersom han med dem 
avser samhället i övrigt. Orsaken till denna obalans mellan primär- och sekundärgrupper 
beror antagligen på att hans forskning gällde familjens centrala roll för social inlärning 
och socialisering. 

Katz och Lazarsfeld (1955:48) beskriver primärgrupper på följande sätt: "Such groups 
are usually characterized by their small size, relative durability, informality, face-to-
face contacts and manifold, or more or less unspecialized purpose." Enligt Cartwright 
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och Zander (1953) karakteriseras primärgrupper av kontinuitet, direktkontakt samt av 
att alla gruppmedlemmar känner varandra. Inom smågruppsforskningen kan man finna 
stöd för teorin om de svaga sociala relationernas styrka. Individens attityder och 
uppfattningar anses stabilisera sig inom olika typer av mikrosociala system (se 
Newcomb 1943, Lazarsfeld m.fl. 1948, Homans 1950, Festinger & Thibaut 1951, 
Hovland m.fl. 1957). Med begreppet homophily avses människornas tendens att 
kommunicera med personer som har liknande värderingar som de själva (Lazarsfeld & 
Merton 1954). Enligt Cooley (1956) förutsätter inte en enhetlig gruppattityd fullständig 
konsensus inom gruppen, utan det väsentliga enligt Cooley (1956) är att människorna 
kommunicerar med varandra. Vid kommunikation blir man tvungen att redogöra för 
sina ställningstaganden, och på så sätt blir personerna medvetna om varandras 
synpunkter. Även om kommunikation inte leder till fullständig koncensus inom 
gruppen, så blir personerna bättre medvetna om varandras synpunkter och motiveringar. 
Cooley (1956) tillägger att i vissa frågor kan det vara svårt eller tidskrävande att sätta 
sig in i någon specifik fråga, och speciellt i sådana situationer kan interkonsument-
kommunikation få personer att ta ställning snabbare.  

Merton och Kitt (1950:50–51) ger följande definition av referensgruppsforskningen: 

"In general, then, reference group theory aims to systematize the determinants and consequences 
of those processes of evaluation and self-appraisal in which the individual takes the values or 
standards of other individuals and groups as a comparative frame of reference" 

Karakteristiskt för referensgruppsforskningen är att man inte nödvändigtvis utgår ifrån 
ett ”verkligt” medlemskap såsom släktskap, grannskap eller vänskap. Inom 
referensgruppsforskningen ställs det ”mentala” medlemskapet främst, vilket innebär att 
individen bedömer sig själv och sin livsstil utgående från individer och grupper som 
personen inte nödvändigtvis tillhör, men identifierar sig med. Således påpekar 
Cocanougher och Bruce (1971) att referensgruppsforskningen i själva verket ägnar sig 
åt rätt avlägsna sekundärgrupper. Enligt Merton och Kitt (1950), Bourne (1957) samt 
Hyman (1960) har referensgruppsforskningen sina rötter i den tidiga socialpsykologin, 
där man utgick från normativt socialt inflytande. 

Festinger (1950) ser det sociala inflytandet som ett kontinuum där den ena extremen 
utgörs av social realitet (social reality) och den andra extremen av fysisk realitet 
(physical reality). Festinger (1950:272–273) beskriver den sociala realiteten såhär: 

"An opinion, a belief, an attitude is 'correct', 'valid', and 'proper' to the extent that it is anchored in 
a group of people with similar beliefs, opinions, and attitudes" 

Den fysiska realiteten beskriver Festinger (1950) med ett exempel på en person som inte 
trodde på att ett fönster går sönder om man slår med hammare på fönstret. Då personen 
slog sönder fönstret med hammaren blev han tvungen att tro på att fönstret går sönder, 
oberoende av vad andra människor skulle tro och anse om detta. Deutsch och Gerard 
(1955) har presenterat en motsvarande indelning som Festinger (1950) utgående från 
begreppen 1) informativt socialt inflytande (informational social influence) och 2) 
normativt socialt inflytande (normative social inluence). Deutsch och Gerards 
(1955:629–630) definition på informativt socialt inflytande lyder såhär: "An
informational social influence may be defined as an influence to accept information 
obtained from another as evidence about reality." Normativt socialt inflytande
definierar de såhär: " … we shall define a normative social influence as an influence to 
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conform with the positive expectations of another" (Deutsch & Gerard 1955:629). 
Informativt socialt inflytande baserar sig således på mottagarens individuella 
bedömning av sändarens kredibilitet, d.v.s. på mottagarens bedömning av sändarens 
kunskap (expertness) och trovärdighet (trustworthiness). Normativt socialt inflytande 
baserar sig däremot på gruppnormer (Miniard & Cohen 1983). Kelley (1952) och 
Kellman (1961) delar in normativt socialt inflytande i compliance och identification.
Compliance innebär att individen följer allmänt accepterade gruppnormer, utan att 
ifrågasätta dem. Denna typ av normativ referensgruppseffekt (normative reference 
group, begreppet enligt Kelley 1952) baserar sig på individens behov av social belöning 
(reward) och/eller av att undvika socialt straff (punishment). Denna typ av 
referensgruppseffekt kan jämföras med imitation. Compliance innebär att individen 
upplever ett socialt behov av att jämföra sig med övriga personer. Denna typ av 
jämförande referensgruppseffekt (comparative reference group, begreppet enligt Kelley 
1952) baserar sig på individens identitet (self-image). Individen fastställer sin identitet
genom att jämföra sig med övriga personer inom ett visst mikrosocialt system.  

Av analysen framgår sålunda att referensgruppsforskningen tydligare fokuserar på 
sociala konsumtionskonsekvenser, medan smågruppsforskningen tydligare fokuserar på 
funktionella konsumtionskonsekvenser. Den allmänna regeln anses vara att normativt 
socialt inflytande gör sig gällande i observerbara händelser, samt i situationer där 
individen saknar objektiv information eller ett tydligt beslutskriterium (Sheriff 1947, 
Asch 1952, Festinger 1954). 

2.3.3 Forskning om allmän opinionsbildning 

En utgångspunkt för politisk forskning har varit att skapa och stödja ett välfungerande 
demokratiskt system. Till det hör bl.a. frihet att uttrycka sig (Berelson 1952). Inom den 
politiska forskningen har man studerat allmän opinionsbildning (public opinion) 
(Berelson 1952). Med allmän opinion avses många människor samt deras övertygelse 
(Doob 1948). En stabil allmän opinion vittnar om en enhetlig grupp (Doob 1948) 
(jämför med forskningsresultat i smågruppsforskningen). Valresultat anses avspegla den 
allmänna opinionen (Doob 1948, Anderson & Melén 1959). Med hjälp av valgallupar 
kan den allmänna opinionen estimeras. Forskning om allmän opinionsbildning (public 
opinion research) har publicerats främst i tidskriften Public Opinion Quarterly. Peterson 
och Gist (1951) beskriver den allmänna opinionsbildningen som fluktuerande attityder 
och uppfattningar som uppstår som ett resultat av ett kollektivt engagemang och av 
tolkningar av återkommande information och händelser. Kommunikation som påverkar 
den allmänna opinionen beskriver Peterson och Gist (1951) som allmän diskussion
(general topic of public discussion). Dock påpekar Doob (1948) att den allmänna 
opinionen inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck verbalt. Allmän opinion som inte tar 
sig uttryck verbalt benämner han intern allmän opinion (internal public opinion). Yttre 
allmän opinion (external public opinion) innebär att den allmänna opinionen uttrycks 
verbalt. Enligt Doob (1948) kan man endast på ett allmänt plan beskriva de faktorer och 
händelser som gör en inre allmän opinion till en yttre allmän opinion.  

Inom forskningen i allmän opinionsbildning har Lazarsfeld m.fl. (1948) studerat 
medborgarnas beslutsprocess under en pågående presidentvalskampanj (The Erie 
County Study). Lazarsfeld m.fl:s (1948) ville studera vilka personer som byter åsikt
samt vilken typ av påverkan som åstadkommer åsiktsbyten. Till deras överraskning 
visade det sig att den formella marknadskommunikationen hade en rätt liten effekt på 
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människornas röstningsbeteende. Den informella marknadskommunikationen hade i 
stället en betydligt större effekt än väntat. Lazarsfeld m.fl. (1948) delade in 
människorna i två olika kategorier: 1) opinionsledare och 2) opinionsföljare. Opinions-
ledarna visade sig vara engagerade och intresserade av politik. De var dessutom 
betydligt mer mottagliga för formell marknadskommunikation än vad opinionsföljarna 
var. Opinionsledarna blev ofta också tillfrågade av opinionsföljarna om deras åsikter 
och synpunkter. Det visade sig också vara betydligt svårare att påverka opinionsledares 
åsikter och röstningsbeteende än att påverka passiva opinionsföljares åsikter. 
Iakttagelserna formuleras i termer av tvåstegsmodellen, som beskriver marknads-
kommunikationen i två steg: 1) den formella marknadskommunikationen är riktad till 
opinionsledare, 2) som sedan för budskapet vidare och påverkar den övriga 
allmänheten. Opinionsledarna betraktas således som den förenande länken mellan 
formell och informell marknadskommunikation (se Arndt 1967a, Cox 1968).

Lazarsfeld m.fl.:s (1948) studie av tvåstegsmodellen kan betraktas som en vändpunkt 
inom beteendevetenskaperna: "It may be that few formulations in the behavioral science 
have had more impact than the two-step model" (Arndt 1971:235). Det intressanta är att 
upptäckten av tvåstegsmodellen skedde nästan av ett misstag: "Here, then, was another 
of those findings which reduce belief in the magic of mass media influence. But the 
authors were not content to report only this unexpected negative finding" (Katz & 
Lazarsfeld 1955:31). I princip återupptäckte Lazarsfeld m.fl. (1948) empiriskt principen
om trickle-down och imitation. Tvåstegsmodellen har dock fokus på verbalt socialt 
inflytande, medan principen om trickle-down och imitation har fokus på inter-
konsumentobservationer. Eftersom Lazarsfeld m.fl.:s studie (1948) inte var konstruerad 
att fånga upp och hantera företeelsen informell marknadskommunikation blev den utsatt 
för massiv kritik (se bl.a. Katz & Lazarsfeld 1955, Katz 1957, Rogers 1962, Bauer 
1963, King & Summers 1967, Cox 1968, Arndt 1971, Chaffee 1972, Weimann 1982, 
Leonard-Barton 1985, Bristor 1990): " ... , the two-step flow hypothesis is probably the 
one that was least well documented by empirical data. And the reason for this is clear,
the design of the study did not anticipate the importance which interpersonal relations 
would assume in the analysis of the data" (Katz 1957:62). Som ett resultat av denna 
kritik genomförde Katz och Lazarsfeld (1955) en ny studie av tvåstegsmodellen. Den 
nya studien var fokuserad på informell marknads-kommunikation, inte på formell 
marknadskommunikation: "The importance of personal influence had emerged as a 
surprise in the analysis of the 1940 voting study. Later studies were able to make better 
advance preparations to investigate this aspect" (Lazarsfeld & Merton 1963:97).  

Katz och Lazarsfelds (1955) nya studie av tvåstegsmodellen har en betydligt tydligare 
konsumtionsanknytning än vad den ursprungliga studien av tvåstegsmodellen har. Den 
ursprungliga studien handlade om röstningsbeteende, medan den senare studien jämför 
effekten av olika typer av formell marknadskommunikation (radio, reklam, annonsering 
i dagstidningar och personlig försäljning) med effekten av informell marknads-
kommunikation för konsumtionsbeteende vid biobesök. I den företagsekonomiska 
litteraturen hänvisas det således främst till Katz och Lazarsfeld (1955), inte till den 
ursprungliga studien.

Sedan dess har tvåstegsmodellen dominerat word-of-mouth-forskningen inom den 
tidiga konsumentbeteendeforskningen (se Leonard-Barton 1985). Även Katz och 
Lazarsfelds (1955) tvåstegsmodell har genomgått flera omformuleringar, bl.a. i termer 
av olika typer av tre- och flerstegsmodeller (se Katz 1957). De nya modellerna är ändå 
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långt ifrån entydiga eller väl definierade (jämför t.ex. Berelson m.fl. 1954, Weimann 
1982, Assael 1998). Det centrala för tre- och flerstegsmodellerna är att den informella 
spridningsprocessen anses vara betydligt mer komplex än vad den traditionella 
tvåstegsmodellen anger: "Subsequent research has shown this image of the simple, 
direct effect of the mass media to be a great oversimplification. Paradoxical as it may 
seem, the closer one observes the workings of the mass media, the more it turns out that 
their effects depend on a complex network of specialized personal and social 
influences" (Lazarsfeld & Merton 1963:95). Som ett resultat av tvåstegsmodellen 
beskrivs den tidigare så vertikala informella spridningsprocessen som allt mer 
horisontell. I citatet ovan ur Lazarsfeld och Merton (1963) har jag svärtat begreppen 
specialized personal influence samt social influence. Min bedömning är att begreppet 
social influence har en tydligare anknytning till normativt socialt inflytande, medan 
begreppet specialized personal influence har en tydligare anknytning till informativt 
socialt inflytande med betoning på personligt inflytande i egenskap av 
konsumtionsexpertis. Följande citat ur Berelson m.fl. (1954:109) anger att avlägsna 
sekundärgrupper påverkar individen på ett allmänt plan (social influence), medan mer 
närliggande primärgrupper påverkar individen i mer specifika frågor (specialized 
personal influence): "The banker and mayor and union officer may be 'opinion leaders'
in a distant sense, but ordinary voters listen to nearby influences. Speciellt forskningen 
i gruppbeteende har ägnat sig åt effekten av olika typer av socialt inflytande.

Tvåstegsmodellen har flera likheter med principen om trickle-down och imitation.  Katz 
och Lazarsfelds (1955) studie av tvåstegsmodellen innehåller trots allt betydligt mer 
detaljerade uppgifter om den informella spridningsprocessen.  

För det första, klargörs det att den informella förändringskraften inte endast handlar om 
den sociala dynamiken mellan olika socialklasser (jämför med Lazarsfeld och Mertons 
begrepp social influence), utan att det i denna förändringskraft också är frågan om 
enskilda identifierbara individers personliga inflytande (jämför med Lazarsfeld och 
Mertons begrepp specialized personal influence). Jfr även följande citat ur Hyman 
(1960:391): "Certainly the emphasis in recent research on intimates as sources of 
influence is an understandable and wholesome reaction to the earlier emphasis on 
hierarchical and feudal types of influence from superiors, …". 

För det andra, klargörs det att opinionsledare inte förekommer endast i de högsta 
socialklasserna (vertikal opinionsledare), utan att opinionsledare förekommer inom alla 
mikrosociala system (vertikala opinionsledare): "Common observations and many 
community studies show that in every area and for every public issue there are certain 
people who are most concerned about the issues as well as most articulate about it"
(Lazarsfeld m.fl. 1948:49).

För det tredje, ges sociometrin en allt mer framträdande roll. Berelson m.fl. (1954) har 
lanserat uttrycket opinion leaders of opinion leaders, vilket innebär att opinionsledare 
medvetet eller omedvetet tar intryck av andra opinionsledare. Utgående från Merton 
(1957) kan man säga att de tidiga socialpsykologerna betraktade opinionsledare som 
allmänna kosmopoliter. Som ett resultat av Katz och Lazarsfelds (1955) studie över 
tvåstegsmodellen började man allt tydligare betrakta opinionsledare som produkt-
specifika lokala opinionsledare. Med andra ord började man allt tydligare studera 
effekten av produktspecifikt (monomorphic) personligt inflytande, vilket Merton (1957) 
definierar som aktiv asymmetrisk påverkan inom ett specifikt tema. Som typiska 
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begrepp inom opinionsledarskapsforskningen nämner Merton (1957) social makt, 
prestige, status, socialt straff samt social belöning. Som en följd av Katz och 
Lazarsfelds (1955) studie av tvåstegsmodellen började man göra allt större insatser för 
att försöka identifiera enskilda identifierbara personer med konsumtionsexpertis och 
social makt. Begreppet socialt inflytande har en tydligare anknytning till social dynamik 
inom ett kollektiv, medan begreppet personligt inflytande har en tydligare anknytning 
till sändarens intrakonsumentmotiv att sprida information och att påverka andra 
människor. Följande citat handlar om att personligt inflytande sprids via word-of-
mouth: "Word of mouth advertising may be distinguished from the concept of personal 
influence to the extent that the latter concept normally implies a change in attitudes or 
behavior of the receiver. Obviously, the concepts are related in the sense that personal 
influence is frequently mediated by word of mouth" (Arndt 1966:3).

För det fjärde, började man allt tydligare kontrastera formell och informell 
marknadskommunikation mot varandra. 

2.3.4 Diffusionsforskning inom jordbrukssociologi 

Diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin uppstod redan på 1920-talet, men det 
var först på 1940-talet som denna forskning kom i gång i någon större utsträckning (se 
Rogers 1960, Rogers 1962, Rogers & Bhowmik 1971). Diffusionsforskningen studerar 
(aktiv) informell informationsspridning på oetablerade marknader. Oetablerade 
marknader innebär att hela populationen ännu inte är medveten om en ny konsumtions-
artikels existens. Rogers (1962) diffusionsmodell består av fyra element: 1) en 
innovation som 2) kommuniceras från en konsument till en annan 3) inom ett makro-
socialt system 4) under en viss tidsperiod. Då hela populationen har blivit medveten om 
innovationens existens upphör diffusionsprocessen. Två centrala begrepp i diffusions-
processen är: 1) adoptionsprocess och 2) adoptionskategori. Med adoptionsprocess 
avses individens intrapersonliga informationsbearbetning. Adoptionsprocessen inleds 
då personen för första gången får kännedom om den nya konsumtionsartikelns existens. 
Adoptionsprocessen upphör då konsumenten fattar beslut om att ta innovationen i 
kontinuerligt bruk (adoption) eller att låta bli (Rogers 1962, Lionberger 1966). Rogers 
(1962) och Lionberger (1966) delar in adoptionsprocessen i fem faser: 1) medvetenhet 
(awareness), 2) intresse (interest), 3) evaluering (evaluation), 4) köp (trial) och 5) beslut 
att ta konsumtionsartikeln i kontinuerligt bruk (adoption) eller att låta bli. Medvetenhet 
innebär att konsumenten får kännedom om den nya konsumtionsartikelns existens. 
Intresse innebär att konsumenten söker mer detaljerad information om en viss 
konsumtionsartikel. Evaluering innebär att konsumenten bearbetar den inhämtade 
marknadsinformationen. Köp innebär att personen prövar den nya konsumtionsartikeln. 
Adoption innebär att konsumtionsartikeln tas i kontinuerligt bruk.

Då man studerar hur tidigt konsumenterna adopterar en ny konsumtionsartikel i 
förhållande till den övriga populationen, delas konsumenterna in i olika adoptions-
kategorier. I sin indelning av konsumenterna i adoptionskategorier säger sig Rogers 
(1962) ha tagit intryck speciellt av Ryan och Gross (1943) samt av Wilkening (1952). 
Enligt Rogers (1962) var Ryan och Gross (1943) de första som observerade att 
adoptionsprocessen består av olika stadier, och som delade in processen i tre olika 
stadier. Enligt Rogers (1962) bestod Wilkenings (1952) mest betydande forsknings-
insats i att han i sin indelning i olika adoptionskategorier utgick från en tidsdimension. I 
sin egen analys laborerar Rogers (1958) med följande fem adoptionskategorier: 1) 
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innovatörer (innovators), 2) tidiga acceptanter (early adopter), 3) tidig majoritet (early 
majority), 4) sen majoritet (late majority) och 5) eftersläntrare (laggards). Rogers (1958) 
beskriver innovatörerna som riskvilliga individualister som följer massmedier och läser 
vetenskapliga tidskrifter. Tidiga acceptanter beskriver han som socialt integrerade 
personer som upprätthåller aktiv kontakt med andra opinionsledare. Den tidiga 
majoritetens adoptionsbeslut baserar sig på aktiv informell informationssökning samt 
evaluering av sändarens kredibilitet. Den sena majoriteten prefererar säker information 
från de närmaste primärgrupperna. Eftersläntrarna står i kontakt med andra traditionella 
eftersläntrare med liknande värderingar som de själva. Beskrivningen kan anses följa 
Lazarsfeld och Mertons (1954) resonemang om homophily, d.v.s. att människorna har 
en tendens att kommunicera med individer som har liknande värderingar som de själva. 

Enligt Ryan och Gross (1943) tar det flera år att fullfölja diffusionsprocessen. Som ett 
resultat av denna iakttagelse har Ryan och Gross (1943) konstaterat att man bör skilja 
mellan processer för spridning av information (spread of knowledge) och processer för 
spridning av påverkan (spread of conviction). Ryan och Gross (1943) har påvisat att 
försäljarna ofta skapar medvetenhet om nya och innovativa jordbruksmetoder (spread of 
knowledge), men att informell marknadskommunikation påverkar själva adoptions-
beslutet (spread of conviction). Deras slutsats är att det inte räcker till med att man 
sprider medvetenhet om nya och innovativa konsumtionsartiklar. Positiv informell 
marknadskommunikation har en uppenbar funktion och betydelse för att påskynda 
processen: "There is no doubt that the behavior of one individual in an interacting 
population affects the behavior of his fellows" (Ryan & Gross 1943:23). Rogers 
(1962:138) resonemang om interaktionseffekten (interaction effect) kan anses basera sig 
på Ryan och Gross (1943): "The interaction effect is the process through which 
individuals in a social system who has adopted an innovation influences those who have 
not yet adopted" (Rogers 1962:138). 

I diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin har begreppen traditionalism och 
modernism en central roll i beskrivningen av den sociala dynamiken inom ett socialt 
system. Modernism förknippas med effektiv informationssökning dels i massmedier, 
dels hos personer som har konsumtionsexpertis. Traditionalism förknippas däremot med 
informell informationssökning inom grannskapet. En vanlig uppfattning inom 
jordbrukssociologin (samt inom den tidiga socialpsykologin) har varit att informell 
informationssökning sker mer effektivt i (stor)städer (modernism) än på landsbygden 
(traditionalism) (se Wilkening 1950, Lionberger & Hassinger 1954). Även om man på 
1950-talet allt tydligare lade märke till att också jordbrukarna i stor utsträckning söker 
information via massmedierna, så var forskningsintresset inriktat på den informella 
spridningsprocessen (se Wilkening 1950, Marsh & Coleman 1955). Av stort intresse var 
att studera grannskapets funktion och betydelse för den informella spridningsprocessen. 
En naturlig förklaring till detta är att jordbrukarna har grannar som vanligtvis också är 
jordbrukare, vilket innebär att grannarna kan betraktas som experter på nya och 
innovativa jordbruksmetoder (Lionberger 1953, 1954). Marsh och Coleman (1956) 
påpekar att även om grannskapets sociometriska sammanhållning inte är heltäckande, så 
har den en stor betydelse för den lokala befolkningens normstruktur. Studier av 
Lionberger (1952), Marsh och Coleman (1955) samt Young och Coleman (1959) har 
visat att i regioner med en enhetlig lokal normstruktur är också adoptionsgraden högre 
än i mer splittrade sociala system. 
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2.3.5 Sammanfattning av word-of-mouth-forskningens andra fas 

Min analys av word-of-mouth-forskningens andra fas har visat att den makrosociala 
dynamiken fortfarande dominerar, men som en följd av forskning i gruppbeteende 
framträder också aspekter på den mikrosociala dimensionen. Sociometrin har studerat 
social interaktion i termer av interpersonlig attraktion och vänskap. Sociometrin har inte 
en direkt anknytning till informell marknadskommunikation men betraktas som ett 
centralt redskap för analys av konsumentnätverkets strukturella karaktär, vilket är av 
betydelse för studiet av den informella spridningsprocessens form och hastighet. I 
forskningen i gruppbeteende identifieras olika typer av socialt inflytande. Dessutom 
studeras effekten av olika typer av socialt inflytande. Som ett resultat av Lazarsfeld 
m.fl.:s (1948) studier över tvåstegsmodellen får personligt inflytande allt mer 
uppmärksamhet framför socialt inflytande. Personligt inflytande är tydligare 
personbundet, medan socialt inflytande har en tydligare anknytning till rådande norm-
struktur. Utöver forskningen om tvåstegsmodellen kan även diffusionsforskningen inom 
jordbrukssociologin anses ha en central roll för den beteendevetenskapliga word-of-
mouth-forskningen. I själva verket anser jag att man kan dra likhetstecken mellan dessa 
två forskningsinriktningar och den tidiga word-of-mouth-forskningen inom 
konsumentbeteendeforskningen. Diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin anses 
tillsammans med forskningen om tvåstegsmodellen ha dominerat den tidiga word-of-
mouth-forskningen i konsumentbeteende (se Arndt 1967a, Cox 1968, Gatignon & 
Robertson 1985, Webster 1992). Begreppet word-of-mouth-kommunikation har enligt 
min analys använts speciellt tydligt i diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin. 
Dessutom har det en klar konsumtionsanknytning. Utöver Everett Rogers vill jag också 
lyfta fram Paul Lazarsfeld, Elihu Katz samt Robert Merton för deras bidrag till den 
tidiga word-of-mouth-forskningen inom forskningen i konsumentbeteende.  

Diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin samt forskningen om tvåstegs-
modellen avviker från varandra med avseende på upplevd risk och osäkerhet. Eftersom 
diffusionsforskning handlar om informell spridningsprocess på oetablerade marknader, 
så framträder upplevd risk och osäkerhet rätt tydligt. Enligt Rogers (1983) påverkas 
diffusionsprocessens form och hastighet av mottagarens bedömning av sändarens 
kredibilitet. Diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin fokuserar således på 
mottagarens intrakonsumentmotiv för informell informationssökning. Eftersom 
tvåstegsmodellen beskriver informell spridningsprocess på redan etablerade marknader 
framträder inte konsumentens upplevda risk lika tydligt. Fokus har i stället riktats mot 
opinionsledares konsumtionsexpertis och deras personliga egenskaper att påverka andra 
människor. Opinionsledarskapslitteraturen är således tydligare inriktad på sändarens
intrakonsumentmotiv för att sprida information och påverka (se (McLeod & O´Keefe 
1972).

2.4 Word-of-mouth-forskning inom forskningen i konsumentbeteende

Enligt Sheth m.fl. (1988) förefaller det uppenbart att word-of-mouth-forskningens tredje 
fas uppstod på 1960-talet inom forskningen i konsumentbeteende. Inom den har word-
of-mouth-forskningen en betydligt tydligare konsumtionsanknytning än vad word-of-
mouth-forskningen har inom beteendevetenskaperna. Inom forskningen i 
konsumentbeteende har jag identifierat följande fyra forskningsinriktningar där 
informell marknadskommunikation har studerats: 1) diffusions- och opinionsledarskaps-
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forskning, 2) forskning om upplevd risk och informationshantering, 3) referensgrupps-
forskning samt 4) de moderna men bortglömda pionjärerna.  

Diffusions- och opinionsledarskapsforskning som en inriktning inom 
konsumentbeteendeforskningen går tillbaka till mitten av 1960-talet (se Arndt 1967a, 
Rogers & Shoemaker 1971, Rogers 1976, Gatignon & Robertson 1985). I den tidiga 
word-of-mouth-forskningen inom konsumentbeteendeforskningen sammanfördes 
centrala aspekter från diffusionsforskning med forskning om tvåstegsmodellen. Således 
kallar jag denna forskningsinriktning för diffusions- och opinionsledarskapsforskning.
Diffusions- och opinionsledarskapsforskningen avviker från de övriga inriktningarna 
inom konsumentbeteendeforskningen genom att tydligare fokusera på den informella 
spridningsprocessen för oetablerade marknader. De övriga inriktningarna inom 
konsumentbeteendeforskningen är däremot tydligare fokuserade på den informella 
marknadskommunikationens funktion och betydelse för den enskilda konsumentens 
konsumtionsbeslut på etablerade marknader.  

I början av 1960-talet lanserades begreppet upplevd risk (perceived risk), vilket gav 
upphov till forskningsinriktningen upplevd risk och informationshantering (perceived 
risk and information handling). Enligt Cox (1967) var det inget nytt vare sig med 
begreppet eller med fenomenet upplevd risk. Det nya enligt honom var att man för 
första gången betraktade konsumentens upplevda risk som ett centralt element för 
förståelsen av konsumentens beslutsprocess (på redan etablerade marknader) (se även 
Cunningham 1967a). Raymond Bauer (1967)14 betraktas som en central grundare av 
denna forskningsinriktning.

Gemensamt för forskningen i upplevd risk och informationshantering och för 
referensgruppsforskningen är att fokus inte har legat på den informella 
spridningsprocessen, utan på den informella marknadskommunikationens funktion och 
betydelse för den enskilda konsumentens konsumtionsprocess. Forskningen i upplevd 
risk och informationshantering har varit tydligare fokuserad på funktionella
konsumtionskonsekvenser, medan referensgruppsforskningen har varit tydligare 
fokuserad på sociala konsumtionskonsekvenser. Detta innebär att forskningen i upplevd 
risk och informationshantering har varit tydligare fokuserad på informativt socialt 
inflytande, medan referensgruppsforskningen har varit tydligare fokuserad på normativt 
socialt inflytande.  

Vidare har jag identifierat tre forskare som jag betecknar som de moderna men 
bortglömda pionjärerna. De representerar en forskningsinriktning som avviker från all 
både tidigare och senare word-of-mouth-forskning. De moderna men bortglömda 
pionjärerna tillämpade den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation i 
ett företagsperspektiv. Tyvärr har deras synpunkter ignorerats och/eller fallit i glömska 
(förutom delvis Arndt). Arndt betraktas som en grundpelare för den tidiga 
(företagsorienterade) word-of-mouth-forskningen. Däremot förknippas Cox med 
forskningsinriktningen upplevd risk och informationshantering. Man kan ofta se 
hänvisningar till Dichters motivationsanalys, men ingen har genomfört motsvarande 
studier som han. Dessutom anser jag att Dichter har blivit feltolkad, eftersom jag inte 
känner till en enda studie där man skulle ha beaktat hans studie som en helhet, 

14 Primärkälla Bauer, R., 1960. Consumer Behavior as Risk Taking. I: Dynamic Marketing for Changing 
World, R. Hancock, red. Chicago: Proceedings of the 43rd National Conference of the American 
Marketing Association, 389-398. 
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bestående av två delar. Speciellt den andra delen i hans studie, där han tillämpar sina 
empiriska iakttagelser i ett företagsperspektiv, har inte beaktats. Som regel hänvisas 
endast till de fyra motiv som styr sändarens intrakonsumentmotiv att berätta om sina 
konsumtionsupplevelser för andra människor. Som tidigare framgått är det speciellt 
dessa tre forskare som har inspirerat och influerat föreliggande studie. 

2.4.1 Diffusions- och opinionsledarskapsforskning 

Diffusions- och opinionsledarskapsforskningen uppstod som ett resultat av ökad 
konkurrens, en allt aktivare produktutveckling och en ökad lansering av nya och 
innovativa konsumtionsartiklar. Man noterade att produktutveckling är dyrt, att största 
delen av nylanseringarna misslyckas och att produktlivscykeln blir allt kortare. Som ett 
resultat av allt detta väcktes ett intresse av att förstå de tidiga acceptanternas, d.v.s. 
innovatörernas och opinionsledarnas funktion och betydelse för diffusionsprocessen (se 
Rogers 1962, Arndt 1968b). Dessutom hyste man en optimistisk tro på att företagen 
med enkla medel skulle kunna identifiera och rikta sin formella 
marknadskommunikation till opinionsledare som sedan förde budskapet vidare till den 
övriga populationen (se Silk 1966, Mancuso 1969, Corey 1971, Midgley 1976). 
Speciellt på 1960-talet gjordes en hel del försök att identifiera innovatörer (se Robertson 
& Kennedy 1968, Midgley & Dowling 1978) och opinionsledare (se Robertson & 
Myers 1969, Jacoby 1971). Man studerade olika typer av egenskaper (trait) som 
kännetecknar dylika personer. Studierna baserade sig huvudsakligen på 
självbedömningsmetoden (the self-designating method), som innebär att respondenterna 
bedömer sig själva i egenskap av opinionsledare (Rogers & Cartano 1962, Silk 1966, 
King & Summers 1970, Reynold & Darden 1971, Myers & Robertson 1972, Feick m.fl. 
1986, Flynn. m.fl. 1994). Forskningsresultaten förefaller trots allt rätt kontroversiella 
(Robertson & Myers 1969, Summers 1971). En allmän uppfattning har dock varit att 
opinionsledarnas konsumtionsexpertis är specifik (monomorphic, begreppet enligt 
Merton 1957) samt att man inte kan identifiera opinionsledare utgående från 
personlighetsvariabler eller demografiska variabler (se Silk 1966, Robertson 1967, 
Robertson & Myers 1969, Myers & Robertson 1972).

På 1970-talet framfördes allt tydligare synpunkter på att opinionsledarskap inte enbart 
handlar om konsumtionsexpertis, utan att det också handlar om socialt ledarskap (se
Reynolds & Darden 1971, Midgley 1976). Som ett resultat av detta fick sociometrin en 
tydligare förankring i word-of-mouth-forskningen (se Rogers 1976, Bristor 1990). I 
stället för att rikta intresset mot enskilda opinionsledare och/eller innovatörer 
(psychometric, begreppet enligt Harrison-Walker 2001) ansågs att större 
uppmärksamhet borde ägnas det sociala nätverkets strukturella karaktär, d.v.s. 
sociometri (Rogers 1976, Leonard-Barton 1985). Dessutom ägnades den mikrosociala 
dimensionen för växelverkan allt mer uppmärksamhet. I allt fler studier visade det sig 
att rollfördelningen sändare–mottagare inte var så entydig som man tidigare hade trott. 
Det visade sig också att information och påverkan överförs i båda riktningarna, d.v.s. att 
opinionsledare tar relativt mycket intryck från övriga konsumenter (Arndt 1971, Sheth 
1971, Myers & Robertson 1972). En studie av Thorelli (1971) har visat att personer 
inom högre socialklasser visserligen har mer marknadsinformation än personer inom 
lägre socialklasser, men enligt honom beror denna informationsfördelning på att 
personer inom högre socialklasser aktivt söker information. Även Rogers (1962) har 
observerat att personer inom högre socialklasser mer aktivt söker marknadsinformation 
än personer inom lägre socialklasser. Han betraktar denna iakttagelse som paradoxal, 
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eftersom man skulle kunna tänka sig att personer med sämre ekonomiska villkor skulle 
vara mer motiverade att aktivt söka marknadsinformation än personer med bättre 
ekonomi. Yale och Gilly (1995) har visat att endast en tredjedel av de konsumenter som 
inhämtade marknadsinformation från andra konsumenter betraktade sändarna som 
opinionsledare samt att mindre än hälften av sändarna betraktade sig själva som 
opinionsledare. Gilly m.fl.:s (1998) slutsats är att konsumenterna inte nödvändigtvis 
söker marknadsinformation från opinionsledare, utan från vänner och bekanta som de 
upplever en stark social samhörighet med (socialt ledarskap). Denna iakttagelse har 
paralleller till Lazarsfeld och Mertons (1954) begrepp homophily, d.v.s. att människorna 
har en tendens att kommunicera med  individer som har liknande värderingar som de 
själva. 

På 1980-talet identifierade Feick och Price (1987) en specifik typ av opinionsledare som 
de kallar för market maven. De beskriver (s. 85) market maven såhär: "Individuals who 
have information about many kinds of products, places to shop, and other facets of 
markets, and initiate discussions with consumers and respond to requests from 
consumers for market information". Beskrivningen visar att market mavens centrala roll 
inom word-of-mouth-nätverket baserar sig på socialt ledarskap samt på allmän
marknadskännedom (se Higie m.fl. 1987). För övrigt ändrade diffusions- och 
opinionsledarskapsforskningen karaktär på 1980-talet. Det beteendevetenskapliga 
perspektivet kom allt mer i bakgrunden för ett mer teoretiskt och matematiskt synsätt 
(se Sheth m.fl. 1988). Speciellt de synpunkter som hade tagits upp från sociometrin föll 
bort, och i stället utgick man från långtgående antaganden om och förenklingar av den 
mikrosociala dimensionen för informell marknadskommunikation. Den informella 
spridningsprocessen kom att betraktas närmast som en epidemi som sprider sig genom 
kontakt, oberoende av den interpersonliga sociala dynamiken mellan sändare och 
mottagare. Centralt för dessa modeller var att prognostisera diffusionsprocessen 
(exempel på denna typ av analys se bl.a. Dodson och Muller 1978, samt Lerviks 2004). 
Förändringen medförde att den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen och 
den tidiga word-of-mouth-forskningen inom konsumentbeteendeforskningen dog ut 
men återupplivades inom forskningen i företagets reklamationshantering (consumer 
complaining behavior) i början av 1980-talet (se Sheth m.fl. 1988). 

2.4.2 Forskning i upplevd risk och informationshantering 

Utgångspunkten för forskningen i upplevd risk och informationshantering är att 
konsumenten inför konsumtionsbeslut skapar vissa beslutsregler eller 
riskhanteringsstrategier (se Bauer 1967). Informell informationssökning i sig är ett 
exempel på en riskhanteringsstrategi (se Cunningham 1967b). Sheth och Venkatesan 
(1968) har visat att informell informationssökning med tiden blir allt mer rutinmässig, 
vilket kan betraktas som ett exempel på en beslutsregel. Gemensamt för forskningen i 
upplevd risk och informationshantering, forskningen i attitydpåverkande 
kommunikation (persuasíve communication) och diffusionsforskningen inom jordbruks-
sociologin är att de anser effekten av informell marknadskommunikation basera sig på 
mottagarens bedömning av sändarens kredibilitet (intrakonsument perspektiv med 
fokus på mottagarens motiv). Kelman (1961) beskriver denna typ av informativt socialt 
inflytande med begreppet internalization, vilket innebär att mottagaren förhåller sig 
kritisk till budskapets innehåll och till sändarens kredibilitet. Individen anses vara 
mottaglig endast för den typ av information som underlättar för honom att fatta ett visst 
beslut.
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De flesta studier visar att konsumenterna upplever risk på olika sätt (se bl.a. Bauer 
1967, Cox 1967, Cunningham 1967a, Arndt 1967b, Bettman 1973). Enligt Cox (1967) 
tänker konsumenten inte nödvändigtvis medvetet på risk, men påverkas av den 
undermedvetet upplevda risken. Katona och Mueller (1955) hör till de första forskare 
som studerade medvetenhet (delibirate) inför köp och konsumtion. Enligt deras studie 
söker hälften av konsumenterna inför köp av durabla kapitalvaror marknadsinformation 
från vänner och bekanta. Speciellt de konsumenter som upplever mer risk än andra 
anses vara mer mottagliga för informell marknadskommunikation än personer i övrigt 
(Cox 1967, Cunningham 1967b). Arndt (1966) specificerar detta yttrande genom att 
konstatera att riskaversiva personer är mottagliga framför allt för negativ informell 
marknadskommunikation.  

Begreppet (upplevd) risk indelas i två komponenter: 1) osäkerhet och 2) konsekvenser. 
Med konsumtionsosäkerhet avses konsumentens subjektiva bedömning av 
sannolikheten för ett ogynnsamt fall, t.ex. då konsumenten upplever att förväntningarna 
inte kan uppnås (Bauer 1967, Cox 1967, Cunningham 1967a). Med konsumtions-
konsekvenser avses hur mycket konsumenten kan förlora vid ett ogynnsamt fall (Bauer 
1967, Cox 1967, Cunningham 1967a). Wilding och Bauer (1968) delar in konsumtions-
konsekvenserna i en funktionell och en social dimension. Forskningen i upplevd risk 
och informationshantering anses ha varit inriktad på funktionella konsumtions-
konsekvenser, d.v.s. på informativt socialt inflytande. Referensgruppsforskningen anses 
däremot ha varit inriktad på sociala konsumtionskonsekvenser, d.v.s. på normativt
socialt inflytande (Wilding & Bauer 1968, Cohen & Golden 1972, Midgley 1983).

På 1970-talet ändrade forskningen i upplevd risk och informationshantering karaktär. 
Uppfattningen att konsumenten är en aktiv och rationell beslutsfattare befästes, och som 
en följd av detta började man allt mer ingående studera konsumentens individuella
beslutsprocess (decision process). Den sociala omgivningens (external search) funktion 
och betydelse för individens konsumtionsbeteende trädde allt mer i bakgrunden, och i 
stället lades allt mer uppmärksamhet vid konsumentens intrakonsumentmotiv (internal 
search) (se Bettman 1979, Sternthal & Craig 1982). I likhet med diffusions- och 
opinionsledarskapsforskningen förlorade även forskningen i upplevd risk och 
informationshantering centrala element som berörde den sociala dynamiken för 
informell marknadskommunikation (se Price & Feick 1984, Sheth m.fl. 1988). 

2.4.3 Referensgruppsforskning 

Följande citat ur Arndt (1966:3) visar att begreppet word-of-mouth-kommunikation är 
en betydligt mer specifik  typ av interkonsumentkommunikation än gruppinflytande 
(referensgruppeffekt):

"Word of mouth effects differ from the general notion of group influence in that word of mouth 
refers to specific incidents in which information was conveyed verbally. Group influence is a 
wider concept covering not only word of mouth, but also indirect effects, such as influence of 
reference groups and role expectations" 

Enligt citatet handlar word-of-mouth-kommunikation i sin traditionella betydelse endast 
om muntlig interkonsumentkommunikation, inte om interkonsumentobservationer. Det 
förekommer alltså motstridiga synpunkter på om referensgruppsforskning ska betraktas 
som en del av word-of-mouth-forskningen eller inte. Som ett exempel på denna 
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motstridighet kan nämnas Sheth (1971) samt Christiansen och Tax (2000). I 
föreliggande analys har jag valt att inkludera referensgruppsforskningen i word-of-
mouth-forskningen. Det är ett beslut som faller sig naturligt eftersom jag förknippar 
word-of-mouth-forskningens uppkomst med de tidiga socialpsykologerna. 
Referensgruppsforskningen anses likaså vara förankrad i den tidiga socialpsykologin. 
Dels beaktar referensgruppsforskningen den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation, dels är dess konsumtionsanknytning uppenbar. Fastän Sheth 
(1971) anser referensgruppsforskningens bidrag till word-of-mouth-forskningen vara 
diskutabel, så tar även han in denna forskningsinriktning i sin analys av litteratur om 
forskning i informell spridning och påverkan.  

En av de första referensgruppsstudierna med direkt anknytning till konsumtions-
beteende är Bourne (1957). Det är en studie som kan betecknas som en klassiker. 
Bourne (1957) studerar på vilket sätt sociala konsumtionskonsekvenser påverkar 
konsumentens val av produkt respektive varumärke. Han delar in konsumtionsartiklar 
efter status respektive iögonfallande karaktär, efter status i lyxprodukter och 
basprodukter, efter iögonfallande karaktär i privatkonsumtion och offentligkonsumtion. 
Indelningen resulterar i följande fyra kategorier: 1) lyxprodukter som konsumeras 
offentligt, 2) lyxprodukter som konsumeras privat, 3) basprodukter som konsumeras 
offentligt och 4) basprodukter som konsumeras privat. Enligt Bourne (1957) är effekten 
av normativt socialt inflytande speciellt uppenbar för lyxprodukter som konsumeras 
offentligt (conspicious product). Effekten av normativt socialt inflytande är inte lika 
uppenbar för basprodukter som konsumeras privat (socially inconspicuous product). 
Bournes (1957) slutsats är således att effekten av normativt socialt inflytande är mer 
uppenbar för konsumtionsbeteende som kan observeras av andra personer. Bearden och 
Etzel (1982) specificerar Bournes resultat genom att tillägga att effekten av normativt 
socialt inflytande är större för basprodukter som konsumeras offentligt än för 
lyxprodukter som konsumeras privat. Det väsentliga är i vilket fall som helst att 
normativt socialt inflytande har en given effekt, speciellt i sådana konsumtions-
situationer som andra personer har möjlighet att observera. 

I likhet med forskning om upplevd risk och informationshantering kan man tänka sig att 
konsumenten, även om han inte medvetet tänker på de sociala 
konsumtionskonsekvenserna, kanske undermedvetet skapar riskhanteringsstrategier för 
att hantera de sociala konsumtionskonsekvenserna. Det finns forskning som visar att 
konsumentens beslutsregel för att hantera de sociala konsumtionskonsekvenserna kan 
vara tillfällig eller situationsbetingad. Olshavsky och Granbois (1979) samt Rosen och 
Olshavsky (1987b) har visat att normativt socialt inflytande kan göra sig gällande vid 
tidsbrist eller vid brist på alternativ. Enligt Venkatesan (1966) är effekten av normativt 
socialt inflytande speciellt uppenbar vid konsumtionshändelser som saknar ett tydligt 
beslutskriterium.  

2.4.4 Moderna men bortglömda pionjärerna 

Arndt kan betraktas som en av de första forskarna i konsumentbeteende som empiriskt 
studerade informell marknadskommunikation (se Buttle 1998). Arndts (1966) doktors-
avhandling handlade om word-of-mouth-kommunikation. Efter det har han berört de 
mest centrala frågeställningarna inom word-of-mouth-forskningen på hans tid. Arndts 
forskning har varit inriktad på diffusionsprocessen, men han har också studerat 
informell informationssökning på redan etablerade marknader. Med sin litteraturanalys 
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har Arndt bidragit till olika kategoriseringar och konceptualiseringar, och bl.a. hans 
word-of-mouth-definition är mycket ofta citerad15. Arndt kan betecknas som en erkänd 
forskare som har gjort sitt bästa för att höja word-of-mouth-forskningens status, men 
tyvärr har hittills ingen genomfört motsvarande litteraturstudier eller vidareutvecklat 
forskningen. Arndts (1967a) litteraturanalys betraktar jag som grundläggande för den 
tidiga företagsorienterade word-of-mouth-forskningen inom företagsekonomi. Av 
följande citat framgår hur explicit Arndt (1966:2) uttrycker sin åsikt att den sociala 
dynamiken för informell marknadskommunikation bör tillämpas i ett företagsperspektiv:

"There are two areas within the field of word of mouth advertising which appear to be of interest 
to the marketer. The first area is concerned with ways of in which marketers may manipulate the 
word of mouth attention given to their products. Research in this area would, for example, focus 
on effects of various marketing mix 'inputs' on word of mouth activity" ... "The second area may 
be termed the 'social dynamics' of word of mouth communication"   

Av citatet framgår att det finns två olika sätt att utnyttja informell marknads-
kommunikation. Min bedömning är att ”... effects of various marketing mix 'inputs' on 
word of mouth activity” avser olika typer av aktiviteter som företaget har direkt kontroll 
över och som sätter i gång tillhjälpt informell marknadskommunikation. Det andra 
sättet, ”... the 'social dynamics' of word of mouth communication”, avser aktiviteter och 
händelser som är utanför företagets direkta kontroll och som sätter i gång och 
upprätthåller genuin informell marknadskommunikation. 

Därutöver vill jag lyfta fram Donald Cox bidrag till en mer systematisk diskussion om 
den företagsorienterade word-of-mouth-forskningen. Förutom att Cox handledde Arndts 
doktorsavhandling, har han redigerat boken Risk Taking and Information Handling. I 
flera artiklar behandlar Cox (1967) där informell marknadskommunikation. I min analys 
har jag främst uppmärksammat honom för artikeln The Audience as Communicators.
Denna artikel är också publicerad i boken Consumer Behavior – Selected Readings,
publicerad 1968. Cox tar avstånd från den allmänna uppfattningen att den informella 
marknadskommunikationens effekt bestäms av mottagarens bedömning av sändarens 
kredibilitet. I stället utgår han från mottagarens informationsbehov och mottaglighet för
olika typer av marknadskommunikation, vilket han benämner predisposition. I motsats 
till den allmänna uppfattningen anser Cox (1968) att formell marknadskommunikation 
vanligtvis är mer innehållsrik (competent) än informell marknadskommunikation, men 
att den informella marknadskommunikationen av mottagaren upplevs som mer 
trovärdig. För att ytterligare exemplifiera Cox resonemang om mottagarens 
mottaglighet för olika typer av marknadskommunikation utgår jag från Cox (1967) 
indelning av konsumtionskonsekvenser i performance goals respektive psychosocial
goals. Vid konsumtionshändelser som domineras av performance goals anser han att 
konsumenterna är speciellt mottagliga för informativt socialt inflytande. Vid 
konsumtionshändelser som domineras av psychosocial goals anser han konsumenterna 
vara speciellt mottagliga för normativt socialt inflytande.  

Dessutom har Cox (1968:158) framfört ett av de mest kritiska ställningstagandena till 
tvåstegsmodellen, såsom i följande citat:  

"The relationship between the formal and informal channels of communication is the crux of the 
problem I want to consider. I think this relationship is an important problem for two reasons. 

15 "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."
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First, I don’t believe that we really understand the nature of this relationship, despite, or perhaps 
even because of, the work of Lazarsfeld and his disciples.  Second, as marketers, until we gain 
some understanding of this relationship we will remain in the position of the marketing research 
director I referred to earlier. We will recognize the existence of informal communications, but we 
won’t really know what to do about it" ... "Armed with a concept like this, research on the link 
between formal and informal communications can only proceed in one direction: the direction of 
the 'two-step flow of communication'"  

Även om formell och informell marknadskommunikation tydligt skiljer sig från 
varandra, så anser Cox (1968) att dessa två typer av marknadskommunikation inte skall 
betraktas som tävlande med utan som kompletterande varandra. Då formell och 
informell marknadskommunikation betraktas som tävlande är den avgörande frågan 
vilken typ av marknadskommunikation som når konsumenten först. Enligt Cox (1968) 
är detta perspektiv att föredra då utgångspunkten är att konsumenten är passiv. Enligt 
Cox (1968) baserar sig tvåstegsmodellen på att formell och informell marknads-
kommunikation betraktas som tävlande med varandra. Då man betraktar formell och 
informell marknadskommunikation som kompletterande varandra är den avgörande 
frågan vilken typ av marknadskommunikation som bäst motsvarar konsumentens 
informationsbehov och mottaglighet för marknadskommunikation. Enligt Cox (1968) är 
detta perspektiv att föredra då utgångspunkten är att konsumenten är aktiv.

Jag betraktar Cox (1968) som den första word-of-mouth-forskaren som ser informell 
marknadskommunikation som en integrerad del av företagets formella 
marknadskommunikation. Cox (1968:169) har framfört ett nytt och annorlunda synsätt 
för företagen att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation:   

"In the future, informal channels may, in a sense, be considered a part of the marketing mix. 
Marketers may attempt to achieve communications programs in which not only are the elements 
of the formal channels internally balanced, but also in which the amount and type of information 
provided by formal channels is coordinated with information the consumers is already receiving 
through informal channels. The marketer’s communications objective in the future may be to 
provide the consumer with relevant information about his product which she is not receiving 
through informal channels." 

Enligt detta spekulativa men intressanta synsätt kan det i framtiden bli aktuellt att inte 
endast samordna olika element i företagets formella marknadskommunikation, utan att 
också samordna företagets formella marknadskommunikation utgående från den 
informella marknadskommunikationens mängd och innehåll. Det skulle vara en 
utmaning för företaget att interagera med konsumentnätverket. 

Vanligtvis förknippas Dichters forskning med formell marknadskommunikation (se 
Stern 2002). Dichter planerade flera reklamkampanjer för stora kända företag. År 1964 
publicerade han en studie där han med hjälp av motivationsanalys undersökte olika 
livsmedels symboliska betydelse för konsumenten. Motivationsanalys innebär att 
forskaren med hjälp av djupintervjuer försöker få fram emotionella och djupliggande 
faktorer i konsumentens undermedvetna, faktorer som personen ofta varken är 
medveten om eller villig att godkänna (se Dichter 1947). Dichters motivationsanalys 
bygger vidare på Freuds psykoanalys (Arndt 1986, Sheth m.fl. 1988, Stern 2002). Som 
en del av studien undersökte Dichter (1964) den ”psykologiska atmosfär” som 
kännetecknar effektiv kommunikation. År 1966 publicerade han en studie med mer 
detaljerade uppgifter om den ”psykologiska atmosfären”. Dichter (1966) studerar där 
både sändarens motiv att berätta om sina konsumtionserfarenheter (speaker motivation) 
för andra människor samt mottagarens motiv att lyssna och reagera på sådana 
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konsumtionsberättelser (listener motivation). Eftersom Dichter (1966) studerar både 
sändarens och mottagarens motiv i kommunikationsprocessen, så uppfyller hans studie 
kriterierna på den mikrosociala dimensionen av informell marknadskommunikation. För 
övrigt känner jag inte till word-of-mouth-studier som explicit skulle ha studerat den 
mikrosociala dimensionen av informell marknadskommunikation. Dichters (1966) 
avsikt var att i den formella marknadskommunikationen kunna simulera samma 
”psykologiska atmosfär” som han med hjälp av projicering kom fram till är 
kännetecknande för informell marknadskommunikation mellan förtroendefulla vänner.
I artikelns första del studerar han den mikrosociala dynamiken för effektiv 
kommunikation och i artikelns andra del tillämpar han dess resultat i ett 
företagsperspektiv.  Dichters (1966) studie som helhet betraktad anser jag tillämpar den 
mikrosociala dynamiken för informell marknadskommunikation i ett företagsperspektiv.

Dichter (1966) har identifierat följande fyra psykologiska motiv hos sändaren (speaker 
motivation) att berätta om sina konsumtionserfarenheter för andra människor: 1) Motiv 
förknippat med själva konsumtionsartikeln (product-involvement). Konsumtions-
erfarenheter som präglas av ett högt engagemang skapar en ”psykologisk spänning” 
som utlöses endast genom ”verbal konsumtion”, d.v.s. genom att man berättar om sina 
konsumtionserfarenheter för andra människor. 2) Motiv förknippat med sändarens egna 
intressen (self-involvement) innebär att personen berättar om populära konsumtions-
artiklar för att få uppmärksamhet och/eller social status (self-involvement). 3) Motiv 
förknippat med sändarens avsikt att ”hjälpa” mottagaren att fatta bättre konsumtions-
beslut (other-involvement) har att göra med vänskap och omsorg. 4) Motiv förknippat 
med företagets formella marknadskommunikation (message-involvement) innebär att 
företagets formella marknadskommunikation sätter i gång informell marknads-
kommunikation. Dichter (1966) förknippar denna typ av informell marknads-
kommunikation främst med humor och underhållning.  

Dichter (1966) har identifierat sju motiv hos mottagaren (listener motivation) att lyssna 
och reagera på (positiv) informell marknadskommunikation. De sju motiven fördelar 
han på följande tre kategorier: 1) Mottagaren upplever att sändarens avsikt är att hjälpa 
mottagaren ("Disinterested" friendliness). 2) Mottagaren upplever att sändarens 
konsumtionsberättelser baserar sig på ett gemensamt intresse för ifrågavarande 
konsumtionsartikel (community of consumership). 3) Mottagaren upplever sändaren 
som en auktoritär (commercial authority). I figur 2 åskådliggörs Dichters (1966) 
resonemang om effektiv (informell) marknadskommunikation: 

Figur 2 Centrala element i effektiv kommunikation  
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Centrala element i effektiv kommunikation utgörs således av: 1) sändarens 
konsumtionsexpertis, 2) den interpersonliga sociala dynamiken mellan sändare och 
mottagare, 3) mottagarens konsumtionsexpertis. Enligt Dichter (1966) förutsätter 
effektiv kommunikation att alla dessa tre element är i kongruens. Förträffligt nog lägger 
Dichter (1966) till detta resonemang även mottagarens informationsbehov och 
mottaglighet för marknadskommunikation, något som han dock uteslöt ur sin analys 
eftersom han inte studerade denna aspekt empiriskt.  

Jag betraktar Dichter (1966) som den första empiriska företagsorienterade word-of-
mouth-studien. Dessutom betraktar jag den som en av de mest betydelsefulla studierna 
samt som en föregångare och vägvisare för fortsatt forskning. Det unika med Dichter 
(1966) är att den efterliknar den ”psykologiska atmosfär” som enligt honom 
kännetecknar informell marknadskommunikation mellan förtroendefulla vänskaps-
relationer, för att betraktas som företagets relation till konsumenten; "Tracing the 
reasons for effective advertising in step-by-step fashion back to its person-to-person 
roots will, we hope, help the advertiser in reviewing his mass media approaches in 
carrying through his new role" (Dichter 1966:166).

Min bedömning är att största delen av word-of-mouth-studierna har utgått från den 
informella marknadskommunikationens effekt, men Dichter (1966) har studerat denna 
effekt. Dichters (1966) slutsats är att ifall konsumenten upplever att företagets formella 
marknadskommunikation talar till honom som en vän och att budskapet på så sätt 
skapar en känsla av personliga erfarenheter, så känner sig konsumenten avslappnad och 
kan ta till sig budskapet: "The main consequence of this situation is that effective 
advertising and effective word-of-mouth are not words apart, each being governed by 
sets of dissimilar laws. On the contrary, the most effective advertising is one which 
follows the same psychological channels of communication and satisfies the same 
motivations on which the whole importance and success of word-of-mouth rests"
(Dichter 1964:322). Enligt Dichter (1966) bör företagets formella marknads-
kommunikation innehålla samma element som effektiv informell marknads-
kommunikation: "When the consumer feels that the advertiser speaks to him as a friend 
or as an unbiased authority, creating the atmosphere of Word-of-Mouth, the consumer 
will relax and tend to accept the recommendation" (Dichter 1966:148).

Utöver dessa synpunkter på tillämpningen av den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation i ett företagsperspektiv ger Dichter (1966) synpunkter på 
händelser och faktorer som företaget har direkt kontroll över för att simulera och 
stimulera informell marknadskommunikation. Dichter (1966) föreslår att försäljaren ska 
simulera informell marknadskommunikation genom att lösgöra sig från företaget och i 
stället visa vänskap och omsorg gentemot kunden genom att berätta om sina egna 
självupplevda konsumtionserfarenheter. Han påpekar dock att denna typ av simulerad 
informell marknadskommunikation bör vara genuin. Därutöver ger han tretton exempel 
på olika sätt för företaget att stimulera informell marknadskommunikation. Ett sätt att 
stimulera informell marknadskommunikation är att försäljaren i den interpersonliga 
interaktionen med kunden uppmanar kunden att rekommendera företaget för andra 
människor. Enligt en studie av File m.fl. (1992) rekommenderades företaget av hela 95 
procent av de kunder som blev ombedda att göra det, medan motsvarande siffra för de 
kunder som inte blev ombedda att rekommendera var endast 8 procent. 
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2.4.5 Sammanfattning av word-of-mouth-forskningens tredje fas 

Min analys av word-of-mouth-forskningens tredje fas inom konsumentbeteende-
forskningen visar att den makrosociala dynamiken fortfarande dominerar, samtidigt som 
det mikrosociala perspektivet framträder allt tydligare. I praktiken innebär detta att 
forskningsintresset har förskjutits från den informella spridningsprocessen till den 
informella marknadskommunikationens funktion och betydelse för den enskilda 
konsumentens konsumtionsbeslut. Det är främst inom diffusions- och opinions-
ledarskapsforskningen som man har studerat den informella spridningsprocessen (på 
oetablerade marknader). Forskning i upplevd risk och informationshantering har haft 
fokus på mottagarens intrakonsumentmotiv för informell informationssökning av 
informativt socialt inflytande, medan referensgruppsforskningen tydligare haft fokus på 
den mikrosociala dynamiken för normativt socialt inflytande.  

Word-of-mouth-forskningen inom forskningen i konsumentbeteende är betydligt mer 
konsumtionsanknuten än den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen. En 
annan tydlig aspekt som skiljer word-of-mouth-forskningen inom konsumentbeteende-
forskningen från den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen är att man 
inom konsumentbeteendeforskningen använder begreppet word-of-mouth-kommunika-
tion betydligt oftare.  

Inom konsumentbeteendeforskningen kan nämnas Linda Price för hennes mångsidiga 
insatser inom word-of-mouth-forskningen. I mitten av 1980-talet gav hon tillsammans 
med Lawrence Feick (1984) ut en kortfattad men informativ översikt av 
socialpsykologisk litteratur som kan anses ha relevans för word-of-mouth-forskningen. 
Dessutom har hon publicerat flera studier inom området opinionsledarskapsforskning. I 
en av dessa studier identifierar hon tillsammans med Robin Higie och Lawrence Feick 
företeelsen market mavens. I början av 1990-talet studerade hon tillsammans med 
Robert Fisher (1992) empiriskt principen om trickle-down och imitation. I mitten av 
1990-talet redigerade hon tillsammans med Cathy Hartman (1995) i tidskriften Journal
of Business Research ett temanummer om forskning i interpersonlig kommunikation i 
en konsumentbeteende/marknadsföringskontext. I slutet av 1990-talet undersökte hon 
tillsammans med Eric Arnould (1999) på vilket sätt kundlojalitet påverkar kundens 
intrakonsumentavsikt att rekommendera företaget för andra människor. I denna 
mångfald av word-of-mouth-forskning är det ändå Johan Arndt, Donald Cox och Ernest 
Dichters bidrag till den tidiga företagsorienterade word-of-mouth-forskningen som 
framhävs i föreliggande analys. Till skillnad från de moderna men bortglömda 
pionjärerna är Linda Prices studier i informell marknadskommunikation konsument-
orienterade, inte företagsorienterade.  

2.5 Word-of-mouth-forskning inom kundtillfredsställelseforskningen

Enligt Sheth m.fl. (1988) upplevde word-of-mouth-forskningen i början av 1980-talet 
ett återupplivande inom forskningen i företags reklamationshantering (consumer 
complaining behavior). Denna forskning avviker från tidigare word-of-mouth-forskning 
inom konsumentbeteendeforskningen genom att kundtillfredsställelse, eller rättare sagt 
kundmissnöje, fick en betydligt mer central roll än i tidigare forskning. Tidigare word-
of-mouth-forskning anses ha fokuserat på positiv informell marknadskommunikation 
(se Rogers 1962, Cox 1968, Richins 1983, File & Prince 1992), medan forskningen i 
företags reklamationshantering tydligare har fokuserat på kundens negativa
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konsumtionserfarenheter (på redan etablerade marknader). Enligt Sheth m.fl. (1988) 
beror denna olikhet på att forskningen i företags reklamationshantering baserar sig på 
forskning i konsumentaktivism (consumer activism). Forskningen i konsumentaktivism 
utgår från ett samhälleligt perspektiv för att skapa rättvisa, balans, säkerhet och välfärd 
för konsumenten. Utgångspunkten för konsumentaktivism har varit att motverka 
företagens dominans över konsumenten genom att förena insatserna i form av 
organiserad verksamhet (se Kotler 1972, Schiffer & Kanuk 1978, Wärneryd 1979, 
Sheth m.fl. 1988, Andreasen 1991). Genom massdemonstrationer eftersträvar man 
uppmärksamhet. Denna typ av yttring kan betraktas som organiserad informell 
marknadskommunikation.  

Vid ungefär samma tidpunkt uppmärksammades inom forskningen i tjänste-
marknadsföring (service marketing) den informella marknadskommunikationens 
centrala funktion och betydelse för köp och konsumtion av tjänster. Speciellt inom 
tjänstemarknadsföringen framträder input-output-kretsloppet16 tydligt. Följande citat 
beskriver input-output-kretsloppet: "It (word-of-mouth, författarens specifikation) has 
been identified as a primary source of informational influence in consumer prepurchase 
decision making as well as a vehicle for expressing satisfaction or dissatisfaction with 
product experience" (Tax m.fl. 1993:74). Motsvarande kretslopp beskrivs också i 
Grönroos och Rubinstains (1986) centrala kommunikationscirkel. Karakteristiskt för 
beskrivningen ovan är att kommunikationen betraktas som enkelriktad, och 
rollfördelningen mellan sändare och mottagare är tydlig. Sändaren (den nuvarande 
kunden) har egna konsumtionserfarenheter eller konsumtionsexpertis. Mottagaren (den 
potentiella kunden) söker marknadsinformation hos sändaren. Effekten av denna 
kommunikation är alltid riktad mot mottagaren (Cox 1968, Park & Lessig 1977, Rosen 
& Olshavsky 1987a, Ennew m.fl. 2000, Harrison-Walker 2001). Följande citat beskriver 
input-output-kretsloppet på etablerade marknader: "The clear focus of most management 
writings on WOM is that of the satisfied customer communicating with a prospect. Put 
another way, the assumption is that WOM functions to draw customers onto the loyalty 
ladder …, thereby converting a prospect into a customer …" (Buttle 1998:243-244). 
Motsvarande kretslopp beskrivs utgående från begreppet interaktionseffekt på 
oetablerade marknader: "The interaction effect is the process through which individuals 
in a social system who has adopted an innovation influences those who have not yet 
adopted" (Rogers 1962:138).  

I slutet av 1990-talet utfördes en del word-of-mouth-studier inom forskningen i 
relationsmarknadsföring. Karakteristiskt för dessa studier har varit att man studerar 
sådana aspekter på kundrelationens karaktär som påverkar kundens avsikt att 
rekommendera företaget för andra människor. De har således haft fokus på sändarens
intrakonsumentavsikt att rekommendera företaget för andra människor. Relations-
marknadsföringen har främst intresserat sig för positiv informell marknads-
kommunikation, medan man inom tjänstemarknadsföringen intresserat sig för både 
positiv och negativ informell marknadskommunikation. Forskningen i företags 
reklamationshantering har för sin del varit inriktad på negativ informell marknads-
kommunikation. 

16 Begreppet input-output-kretslopp (input-output process) används av Lampert (1974), File m.fl. (1994), 
Bone (1995) och Buttle (1998). 
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2.5.1 Forskning i företags reklamationshantering 

Word-of-mouth-studierna inom forskningen i företags reklamationshantering baserar sig 
i hög grad på Hirschmans (1970) modell för kundens upplevda rättvisa mot företaget 
(perceived justice) samt på Day och Landons (1977) modell för konsumentens reaktion 
på missnöje.  

Hirschmans (1970) modell för kundens upplevda rättvisa mot företaget utgår från 
konsumentens rationella och berättigade reaktion på företagets reklamationshantering. 
Hirschmans (1970) resonemang baserar sig på ekonomisk rationalitet, där konsument-
beteendet förväntas söka någon form av balans. Balans uppnås som en följd av 
konsumentens upplevda sannolikhet för att reklamationsbeteendet leder till önskat 
resultat samt av den förväntade nytta som kunden upplever att ett lyckat 
reklamationsbeteende kan medföra. Man kan dra direkta paralleller mellan denna 
indelning och indelningen av upplevd risk i konsumtionsosäkerhet respektive 
konsekvenser. Om reklamationsbeteendet (voice) inte leder till önskat resultat, upplever 
konsumenten situationen som orättvis. Detta kan leda till någon typ av fortsatt 
reklamationsbeteende, t.ex. i form av negativ informell marknadskommunikation 
(jämför med Wright m.fl. 1996).  

Day och Landon (1976, 1977) har genomfört en av de första empiriska studierna inom 
forskningen i företags reklamationshantering. De har studerat vilka faktorer och 
händelser som sätter i gång negativ informell marknadskommunikation. Utgångs-
punkten för deras resonemang är att det bör inträffa något tillräckligt avvikande (som 
överstiger kundens toleransgräns) som får kunden att reagera. Figur 3 är till den delen 
modifierad att jag har lagt till den streckade linjen från rutan reklamation riktad till 
företaget till rutan privata åtgärder. Den streckade linjen representerar Hirschmans 
(1970) resonemang om en s.k. misslyckad reklamationshantering som leder till någon 
typ av privata åtgärder.

Figur 3 Reaktion på kundmissnöje (Modifierad från Day & Landon 1977:432) 

Enligt Day och Landons (1977) resonemang kan kundens reaktion på upplevt missnöje 
indelas i offentliga respektive privata åtgärder. Med offentliga åtgärder avses juridiska 
åtgärder, reklamation riktad till konsumentverket eller reklamation riktad till företaget. 
Med privata åtgärder avses negativ informell marknadskommunikation respektive 
utträde.

Singh (1990a) betraktar Day och Landons (1976, 1977) indelning som statisk, eftersom 
de olika responsalternativen anses vara varandra uteslutande. Således har han gjort en 
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motsvarande dynamisk kategorisering bestående av följande fyra responsalternativ: 1) 
Passiva kunder som inte vidtar några som helst åtgärder (passivers). Denna kategori kan 
jämföras med kategorin Inga åtgärder hos Day och Landon. 2) Reklamation riktad till 
företaget för att åstadkomma rättelse (voicers) kan jämföras med Day och Landons 
kategori Reklamation riktad till företaget. 3) Irriterade och arga kunder som bojkottar 
företaget och sprider negativ informell marknadskommunikation (irates) kan betraktas 
som en kombination av Day och Landons kategorier Negativ informell 
marknadskommunikation och Utträde. Enligt Richins (1983), Dart och Freeman (1994) 
samt Wright m.fl. (1996) är det vanligare att kunden sprider negativ informell 
marknadskommunikation om ett företag än att han framför sitt missnöje direkt till 
företaget. Även marknadsstrukturen påverkar detta samband (Singh 1988). 4) Aktiva 
kunder som vidtar flera olika aktiviteter (activists) utgör en kombination av flera olika 
responsalternativ. Såtillvida ger Liljander (1999) stöd åt Singhs (1988) resultat att 
kundens reaktion på kundmissnöje ofta visar sig ofta vara en kombination av flera olika 
responsalternativ. Liljander (1999) har visat att kunden, även om han var nöjd med 
företagets reklamationshantering, redan innan reklamationshanteringen hade ägt rum 
hunnit sprida negativ informell marknadskommunikation om företaget till andra 
människor. Och oberoende av hur nöjd kunden är med företagets reklamationshantering, 
så händer det att kunden berättar negativt om företaget. Även det motsatta kan inträffa, 
d.v.s. oberoende av hur missnöjd kunden är med företagets reklamationshantering, så 
händer det att kunden berättar positivt om företaget för andra människor.  

Enligt Blodgett m.fl. (1993) och Bodgett (1994) är upplevd rättvisa (perceived justice) i 
förening med konsumtionsartikelns relevans för kunden den huvudsakliga faktor som 
sätter i gång negativ informell marknadskommunikation. Teorin om ett orsakssamband 
(attribution theory) går ut på att kunden redogör för orsakerna och faktorerna bakom ett 
visst utfall (Folkes 1984). Teorin om ett orsakssamband bygger på följande tre element: 
1) stabilitet, 2), lokalisering och 3) kontroll. Kundens upplevelse att missnöjet är 
återkommande eller temporärt (stability) anses påverka kundens fortsatta förtroende för 
företaget. Att kunden upplever att missnöjet beror på företaget (locus) anses ge upphov 
till negativ informell marknadskommunikation (se Richins (1983, Zeelenber & Pieters 
1999. Att kunden upplever att missnöjet beror på kunden själv tenderar leda till byte av 
företag. Att kunden upplever att företaget kan eller borde kunna kontrollera de faktorer 
som har gett upphov till missnöje (controllability) anses leda till negativ informell 
marknadskommunikation. Enligt Dubé och Maute (1996) är det speciellt känslan av 
ilska som ger upphov till negativ informell marknadskommunikation.  

Den företagsorienterade tillämpningen har gått ut på att företaget försöker minska på 
mängden av/sannolikheten för negativ informell marknadskommunikation genom att 
klargöra för kunden vilka faktorer och händelser som är utanför företagets direkta 
kontroll (se Tax & Chandrashekaran 1992, Johnson m.fl. 1998).  

2.5.2 Tjänstemarknadsföring 

Tjänstemarknadsföringen kan anses ha uppstått på 1960- och 1970-talen (se Grönroos 
1990b, Gummesson 1994, Brown m.fl. 1994). De första artiklarna om tjänste-
marknadsföring på 1960-talet betraktar Brown m.fl. (1994) som deskriptiva. Den 
Nordiska skolan för tjänstemarknadsföring uppstod på 1970-talet (se Grönroos & 
Gummesson 1985). Som centrala upphovsmän till denna forskningsinriktning framstår 
Christian Grönroos och Evert Gummesson. Redan på 1970-talet lade man märke till att 
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tjänsternas karakteristika ställer krav på sättet att marknadsföra (se bl.a. Shostack 1977, 
Grönroos 1984). De första word-of-mouth-studierna inom tjänstemarknadsföringen kan 
anses ha utförts på 1980-talet. Centralt för dessa studier är att den informella marknads-
kommunikationen anses ha en speciell funktion och betydelse för icke-påtagliga 
konsumtionsartiklar i form av tjänster. Inom tjänstemarknadsföringen framhålls således 
den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse explicit för tjänster 
(jämfört med varor) (se bl.a. Haywood 1989, Murray 1991, Alreck & Settle 1995).

Vad gäller tjänsternas karakteristika kan word-of-mouth-studierna inom tjänste-
marknadsföringen anses vara inriktade på Zeithamls (1981)17 indelning av tjänster i 
search, experience och credence qualities. Med search qualities avses tjänster där 
kunden kan bedöma den (tekniska) kvaliteten före konsumtion. Med experience 
qualities avses tjänster där kunden kan bedöma den (tekniska) kvaliteten först efter 
konsumtion. Med creadence qualities avses tjänster där kunden inte nödvändigtvis kan 
bedöma den (tekniska) kvaliteten ens efter konsumtion. Med teknisk kvalitet avses vad 
kunden tekniskt sätt erhåller, medan funktionell kvalitet avser hur kunden upplever 
tjänsteprocessen (se Grönroos 1984, 1990b). Effekten av informell marknads-
kommunikation anses vara speciellt uppenbar för sådana tjänster som det är svårt för 
kunden att bedöma kvaliteten hos (Johnson m.fl. 1998, Mitra m.fl. 1999), Gremler m.fl. 
2001): "Word of mouth tends to be quite important in services because services are 
difficult for consumers to evaluate prior to purchasing and directly experiencing them"
(Zeithaml m.fl. 1993:9). Detta resonemang kan anses ha likheter med forskning i 
upplevd risk och informationshantering. I själva verket har det framförts viss kritik mot 
att man inom tjänstemarknadsföringen inte utnyttjat motsvarande studier i informell 
informationssökning (inputword-of-mouth) inom forskningen i upplevd risk och 
informationshantering (se Feldman & Spencer 1971, Murray 1991, Duhan m.fl. 1997, 
Mitra m.fl. 1999). Min bedömning är att man inom forskningen i upplevd risk och 
informationshantering har genomfört empiriska studier för att förstå processen (aktiv) 
informell informationssökning, medan man inom tjänstemarknadsföringen har utgått
från att tjänsternas karakteristika påverkar konsumentens informationsbehov och 
mottaglighet för informell marknadskommunikation. Utgående från Arndts (1968a) 
begrepp kunde man säga att forskningen i upplevd risk och informationshantering 
tydligare har fokuserat på word-of-mouth seeking, medan tjänstemarknadsföringen 
tydligare har fokuserat på word-of-mouth receiving.

Min bedömning är att de empiriska studierna inom tjänstemarknadsföringen har 
fokuserat på sändarens intrakonsumentbenägenhet att berätta om sina subjektivt 
upplevda tjänsteerfarenheter för andra människor. Typiskt för dessa studier har varit att 
förklara det kausala sambandet mellan upplevd tjänstekvalitet och mängden informell 
marknadskommunikation (se Söderlund & Rosengren 2007). Som exempel på dylika 
studier kan nämnas Westbrook (1987), File m.fl. (1992), Hartlin och Jones (1996), 
Kuokkanen (1997), Anderson (1998), Johnson m.fl. (1998), Söderlund (1998), Bowman 
och Narayandas (2001) och Skåtar (2004). Däremot har man inte ägnat lika mycket 
uppmärksamhet åt att förklara motiven, händelserna och faktorerna bakom sändarens
intrakonsumentbeslut att berätta om sina konsumtionserfarenheter för andra människor. 
Den allmänna slutsatsen har varit att det är viktigt att upprätthålla en hög och stabil 
kundtillfredsställelse, eftersom missnöjda kunder sprider betydligt mer negativ 
informell marknadskommunikation än vad nöjda kunder sprider positiv informell 

17 Primärkälla Zeithaml Valeria (1981): How Consumer Evaluation Process Differ between Goods and 
Services. I, J. Donnelly G. William, red. Chicago: American Marketing Association, 186-190. 



51

marknadskommunikation (se bl.a. Grönroos 1990b, Wilson 1991, Soin 1992, 
Gummesson 1995, Sheth m.fl. 1999): "Pick up any consumer behavior textbook and you 
will find the report of a study that suggests that people who engage in negative word-of-
mouth talk to more people than those who engage in positive word-of-mouth" (Naylor & 
Kleiser 2000:26). Denna s.k. negativtasymmetrisk uppfattning grundar sig möjligtvis på 
forskning i företagens reklamationshantering. Även om Liljanders (1999) resultat ger 
stöd åt denna uppfattning, så visar hennes studie likväl att den informella marknads-
kommunikationens innehåll inte nödvändigtvis korrelerar med kundens belåtenhet med 
företagets reklamationshantering. Min bedömning är att den negativtasymmetriska 
uppfattningen är långt ifrån uttömmande studerad och påvisad. 

I slutet av 1990-talet utfördes en del studier som stödjer resultaten i min (Berndtson 
1998) pro-gradu avhandling, där jag ifrågasätter den negativtasymmetriska 
uppfattningen. Det finns studier som tyder på att det sprids lika mycket positiv som 
negativ informell marknadskommunikation (symmetrisk uppfattning), eller att det 
sprids mer positiv informell marknadskommunikation än negativ (positivtassymmetrisk 
uppfattning): Kuokkanen 1997, Anderson 1998, Söderlund 1998, Naylor & Kleiser 
2000, Skåtar 2004. Min bedömning är att den negativtasymmetriska uppfattningen har 
dominerat dels på grund av att den förefaller logisk och korrekt, dels på grund av att det 
finns pedagogiska skäl att poängtera betydelsen av att upprätthålla en hög och stabil 
kundtillfredsställelse.

För övrigt anser jag att det förblir oklart vilka kundtillfredsställelsemodeller som bäst 
kan förklara sändarens intrakonsumentbenägenhet att berätta om sina 
konsumtionserfarenheter för andra människor (se Kuokkanen 2004). Detsamma gäller 
vilka kundtillfredsställelsekomponenter som inverkar på detta kausala samband. Hartlin 
och Jones (1996) samt Skåtars (2004) studier tyder på att enskilda kvalitetskomponenter 
påverkar sändarens intrakonsumentbenägenhet att berätta om sina konsumtions-
erfarenheter för andra människor. Lindberg-Repos (1999) samt Kuokkanens (2004) 
studier tyder däremot på att kundens mer övergripande bedömning av företaget och 
tillfredsställelsen bättre förklarar sändarens intrakonsumentbenägenhet att berätta om 
sina konsumtionserfarenhter för andra människor. Price och Arnoulds (1999) studie 
tyder i sin tur på att kundtillfredsställelse överlag inte signifikant korrelerar med 
kundens avsikt att rekommendera företaget för andra människor: "Moreover, if we move 
backwards in the word-of-mouth process – from the receiver to the transmitter – many 
studies have established that satisfaction is one determinant of word-of-mouth 
transmission. Satisfaction, however, does never account for all the variation in word-of-
mouth transmission in such studies". Enligt Mangold m.fl.:s (1999) studie är det i 
mindre än nio procent av fallen som kundtillfredsställelseaspekter anses sätta i gång 
informell marknadskommunikation.  

Likaså anser jag att tjänsternas karakteristika inte har fått speciellt mycket 
uppmärksamhet. En intressant iakttagelse är att enligt Harrison-Walkers (2001) studie 
korrelerar sambandet mellan kundtillfredsställelse och mängden informell marknads-
kommunikation för frisörstjänster men däremot inte för veterinärstjänster. Och för 
övrigt förefaller det oklart under vilka omständigheter den negativtassymmetriska 
respektive den positivt-assymmetriska uppfattningen dominerar (se Naylor & Kleiser 
2000, Kuokkanen 2004). 
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2.5.3 Relationsmarknadsföring 

Sedan 1970-talet har man inom tjänstemarknadsföringen på ett intuitivt plan utgått från 
ett relationsperspektiv (se Grönroos 1997a), men det var först på 1980-talet som 
begreppet relationsmarknadsföring (relationship marketing) lanserades. Berrys (1983) 
konferensartikel Relationship Marketing betraktas vanligtvis som den första artikeln i 
ämnet relationsmarknadsföring. Kännetecknande för relationsmarknadsföringen är att 
den sätter fokus inte endast på att skapa köp och konsumtion, utan också på att etablera,
upprätthålla och förstärka kundrelationen (se Berry 1983). Ett centralt tema inom 
relationsmarknadsföringen har således varit att skapa kundlojalitet. Sedan 1990-talet har 
det förts en diskussion om att relationsperspektivet kan anses utgöra ett paradigmskifte 
inom marknadsföringen (se bl.a. Grönroos 1990a, Brodie m.fl. 1997, Strandvik 2000). I 
slutet av 1990-talet lades till Berrys (1983) definition på relationsmarknadsföring även 
aspekter på avbrott i kundrelationer (se Grönroos 1997b, Strandvik 2000, Strandvik & 
Holmlund 2001). Grönroos (1997b:407) ger följande processorienterade definition på 
relationsstyrning;

"Marketing from a relational perspective has been defined as the process of identifying and 
establishing, maintaining, enhancing, and when necessary terminating relationships with 
customers and other stakeholders, at a profit, so that objectives of all parties are met, where this 
is done by a mutual giving and fulfillment of promises" 

Jag känner inte till speciellt många word-of-mouth-studier som kan anses uppfylla 
kriterierna på forskning i relationsmarknadsföring. De första studierna som enligt mig 
har ett sådant perspektiv är från slutet av 1990-talet. Därför anser jag att man inte kan 
dra allt för långtgående slutsatser av word-of-mouth-forskningen inom denna 
forskningsinriktning. Kännetecknande för studierna med denna inriktning är deras 
anknytning till kundrelationens karaktär. På motsvarande sätt som man inom 
tjänstemarknadsföringen har utgått från kundtillfredsställelsens effekt på kundens avsikt 
att rekommendera företaget för andra människor, så har man inom 
relationsmarknadsföringen utgått från att kundrelationens karaktär påverkar kundens 
avsikt att rekommendera företaget för andra människor. Price och Arnould (1999) samt 
Harrison-Walker (2001) har visat att kundlojalitet bättre än kundtillfredsställelse 
korrelerar med kundernas avsikt att rekommendera företaget för andra människor. 
Däremot kan kundens avsikt att rekommendera företaget bero på hur personlig 
kundrelationen är. Price och Arnould (1999) använder uttrycket commercial friendships.
Enligt Gremler och Brown (1999) påverkar kundrelationens längd och karaktär 
tillsammans kundens avsikt att rekommendera företaget för andra människor (jämför 
med Zeithaml m.fl. 1996). Motsvarande forskningsresultat presenteras även av Gremler 
och Gwinner (2000) samt Gremler m.fl. (2001).  

Lindberg-Repo (1999) delar in kunderna i två kategorier: 1) personer som besöker 
företaget första gången (transactional) respektive 2) personer som redan från tidigare är 
bekanta med företaget (relational). Lindberg-Repos (1999) studie tyder på att personer 
med tidigare erfarenheter av företaget är betydligt mer beskrivande och detaljerade i den 
informella marknadskommunikationens innehåll. Som förklaring till denna iakttagelse 
ges att dessa kunder har bättre förutsättningar att uttala sig om företaget än de kunder 
som besökt företaget första gången. Lindberg-Repo och Grönroos (1999:115) beskriver 
informell marknadskommunikation i ett relationsperspektiv enligt följande: 
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"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 the value as well as psychological comfort/discomfort with the relationship. It 
varies depending on how strong the relationship is"  

East m.fl. (2001) har studerat på vilket sätt kundrelationens längd (tenure) påverkar 
kundens avsikt att rekommendera företaget för andra människor. De har funnit faktorer 
som både stödjer och motsäger att kundrelationens längd korrelerar med sannolikheten 
för att kunden rekommenderar företaget för andra människor. Faktorer som anses stödja 
detta samband är kundens attityd till företaget samt kundens kunskap om företaget. 
Faktorer som anses motsäga sambandet är att kundrelationen blir allt mer rutinartad, 
vilket kan medföra att företaget blir ett allt mer ointressant diskussionsämne. På denna 
punkt kan man dra paralleller till Sheth och Venkatesan (1968) som visar att informell 
informationssökning blir allt mer rutinmässig med tiden. Intressant nog tyder East 
m.fl.:s (2001) resultat på att det senare framförda sambandet dominerar, d.v.s. att 
kundrelationens längd inverkar negativt på kundens avsikt att rekommendera företaget 
för andra människor. Dessutom tolkar East m.fl. (2001) resultaten från Gremler och 
Brown (1999) tvärtemot författarna själva. Enligt East m.fl.(2001) skulle även Gremler 
och Browns (1999) resultat stödja East m.fl.:s (2001) resultat. Enligt East m.fl. (2001) 
analyserar Gremler och Brown (1999) den totala kumulativa mängden 
rekommendationer utan att beakta tidsdimensionen. East m.fl.:s (2001) bedömning är 
att då tidsdimensionen beaktas stämmer Gremler och Browns (1999) resultat överens 
med East m.fl.:s resultat. Det intressanta och relevanta enligt mig är att det inte verkar 
vara helt entydigt och självklart på vilket sätt kundtillfredsställelse och 
tjänstens/kundrelationens karaktär påverkar sändarens intrakonsumentbenägenhet att 
rekommendera företaget för andra människor. 

Wangenheim och Bayón (2001) avviker från ovan anförda studier däri att de har 
studerat rekommendationsbeteendet för samma personer före och efter det att kunden 
hade ingått en kundrelation. Således kan deras metod för att studera sändarens 
intrakonsumentbenägenhet att sprida informell marknadskommunikation anses ha 
likheter med Lazarsfeld m.fl.:s (1948) panelmetod (panel method), som gick ut på att 
man intervjuade en bestämd grupp i olika stadier av en förändringsprocess. Även 
Liljander (1999) kan såtillvida anses ha likheter till Wangenheim och Bayón (2001) att 
också hon har studerat samma konsumenters intrakonsumentavsikt att berätta om sina 
konsumtionserfarenheter i tre olika faser av tjänsteprocessen: 1) innan kunden 
framförde sitt missnöje till företaget, 2) som en följd av företagets 
reklamationshantering och 3) efteråt huruvida personen hade blivit tillfrågad om sina 
tjänsteerfarenheter av andra konsumenter.

Enligt Wangenheim och Bayón (2001) väljer ca en tredjedel av de nya kunderna 
företaget som en följd av (positiv) informell marknadskommunikation. Keavney (1995) 
visar att en ännu större andel kunder är referenskunder (referral switcher, begreppet 
enligt Wangenheim och Bayón 2001). Begreppet referenskund innebär att kunden har 
valt företag som en följd av (positiv) informell marknadskommunikation. Enligt 
Wangenheim och Bayón (2001) har ungefär två tredjedelar av referenskunderna 
rekommenderat företaget för andra människor. Det är en iakttagelse som tyder på att 
referenskunder oftare än andra kunder rekommenderar ett företag för andra människor. 
Resultaten utvisar att informell marknadskommunikation har en central funktion och 
betydelse i kundrelationsperspektiv.
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2.5.4 Sammanfattning av word-of-mouth-forskningens fjärde fas 

Min analys av word-of-mouth-forskningens fjärde fas visar att kundtillfredsställelse-
forskningen har varit betydligt mer företagsorienterad än tidigare forskning inom 
konsumentbeteendeforskningen. Kundtillfredsställelseforskningen har inte fokuserat på 
opinionsledares konsumtionsexpertis, utan på kundernas subjektivt upplevda 
konsumtionsupplevelser. Inom den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen 
ses den informella marknadskommunikationens mängd och innehåll som ett resultat av 
den sociala dynamiken. Inom kundtillfredsställelseforskningen har den informella 
marknadskommunikationens mängd och innehåll däremot betraktats som en reaktion på 
kundtillfredsställelse, kundmissnöje, kundlojalitet eller på företagets reklamations-
hantering. Den enda word-of-mouth-studie inom kundtillfredsställelseforskningen som 
enligt vad jag känner till åtminstone delvis beaktar den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation är Mangold m.fl. (1999).  

Även om man inom kundtillfredsställelseforskningen har anlagt ett tydligt företags-
perspektiv på utnyttjandet av informell marknadskommunikation, så anser jag att man 
inte speciellt väl lyckats klargöra på vilket sätt företaget skulle kunna systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Den enda egentliga konklusionen 
har varit att företagen bör upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse. Min 
egentliga poäng är att man inom kundtillfredsställelseforskningen inte har gett utrymme 
för sådana övriga aspekter utöver kundtillfredsställelseaspekter som också sätter i gång 
och upprätthåller informell marknadskommunikation (se Naylor & Kleiser 2000). Enligt 
Mangold m.fl.:s (1999) studie har det dubbelt så ofta av fallen visat sig vara köp- och 
konsumtionsprat (coincidental conversation) som satt i gång informell marknads-
kommunikation. Köp- och konsumtionsprat avser köp- och konsumtionsanknuten social 
interaktion. Den sociala interaktionen anses inte följa någon struktur eller vara bunden 
till något specifikt tema (se McLeod & O´Keefe 1972). Det kan där handla om humor, 
skämt, underhållning, tidsfördriv, aktualiteter eller att personerna verbalt återupplever 
en viss konsumtionshändelse. Dylika aspekter hänför sig till den interpersonliga sociala 
dynamiken för informell marknadskommunikation.  

2.6 Den allmänna utvecklingen inom word-of-mouth-forskningen 

I detta avsnitt sammanfattar jag den allmänna utvecklingen inom word-of-mouth-
forskningen. Diskussionen är indelad i fyra avsnitt: 1) word-of-mouthforskningens 
uppkomst och utveckling, 2) från ett beteendevetenskapligt perspektiv till ett 
företagsperspektiv, 3) den sociala dynamikens analysnivå inom olika forsknings-
inriktningar samt 4) litteraturanalysens relevans för föreliggande empiriska analys. 

2.6.1 Word-of-mouth-forskningens uppkomst och utveckling 

Figur 4 sammanfattar min syn på word-of-mouth-forskningens uppkomst och 
utveckling. Pilarna anger på vilket sätt de olika forskningsinriktningarna har influerat 
varandra. Pilarnas täthet (heldragen eller streckad linje) anger influensens styrka. 
Pilarnas riktning och täthet åskådliggör således den allmänna utvecklingen inom word-
of-mouth-forskningen.  



55

Diffusions- och
opinionsledarskaps-

forskning

Forskning om allmänn
opinionsbildning

Principen om trickle-
down och imitation

Marknadsföring
av tjänster

Forskning om företagens
reklamationshantering

Referens-
gruppsforskning

Smågrupps-
forskning

Sociometri

Relations-
marknadsföring

Moderna men 
bortglömda
pionjärerna

Upplevd risk och
informations-

hantering

Diffusionsforskning
inom jordbrukssociologi

Word-of-mouth-
forskning inom
sociologi
(1930-talet)

Word-of-mouth-
forskning inom 
den tidiga 
socialpsykologin 
(1900-talet) 

Word-of-mouth-
forskning inom 
konsumentbeteende-
forskning
(1960-talet)

Word-of-mouth-
forskning inom 
kundtillfredställelse-
forskning
(1980-talet)

Figur 4 Word-of-mouth-forskningens uppkomst och utveckling 

Av figur 4 framgår att jag har delat in word-of-mouth-forskningen i fyra forsknings-
faser. Min analys visar att principen om trickle-down och imitation har influerat både 
diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin och referensgruppsforskningen. 
Sociometrin kan betraktas som en metod för analys av det sociala nätverkets strukturella 
karaktär. Katz och Lazarsfeld (1955) har influerats av dels smågruppsforskningen, dels 
sociometrin, men inte av principen om trickle-down och imitation. Min analys visar 
vidare att den tidiga word-of-mouth-forskningen inom konsumentbeteendeforskningen 
har tydliga rötter i beteendevetenskaperna. Diffusions- och opinionsledarskaps-
forskningen har influerats av diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin och av 
forskningen i allmän opinionsbildning. Referensgruppsforskningen baserar sig dels på 
smågruppsforskningen, dels på den tidiga socialpsykologin. Däremot har jag inte kunnat 
påvisa ett direkt samband mellan den beteendevetenskapliga word-of-mouth-
forskningen och forskningen i upplevd risk och informationshantering. Detsamma gäller 
de moderna men bortglömda pionjärerna. Perspektivförändringen inom 
kundtillfredsställelseforskningen har varit så ”radikal” att man helt uteslutit tidigare 
beteendevetenskaplig forskning som ägnade sig åt den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation. Som en följd av detta har man inom kundtillfredsställelse-
forskningen utgått från ett indirekt utnyttjande av informell marknadskommunikation 
genom att upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse. Fokus ligger således på 
faktorer och händelser som företaget har direkt kontroll över, inte på själva företeelsen 
informell marknadskommunikation.  
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2.6.2 Från ett beteendevetenskapligt perspektiv till ett företagsperspektiv 

Min analys visar att word-of-mouth-forskningen successivt har fjärmat sig från ett 
beteendevetenskapligt perspektiv, för att i stället närma sig ett företagsperspektiv. 
Tabell 3 sammanfattar min uppfattning om den allmänna riktlinjen inom word-of-
mouth-forskningen. I analysen har jag fäst speciell uppmärksamhet vid följande fyra 
aspekter: 1) den sociala dynamikens analysnivå, 2) den informella marknads-
kommunikationens innehåll, 3) den kontext där företeelsen informell marknads-
kommunikation har studerats och 4) vilket intresse denna forskning kan ha för 
företagsledningen. På alla punkter framgår det att word-of-mouth-forskningen 
successivt har fjärmat sig från ett beteendevetenskapligt perspektiv, för att i stället 
närma sig ett företagsperspektiv. Likaså framträder konsumtionskontexten allt tydligare. 
Även den informella marknadskommunikationens innehåll har successivt blivit allt mer 
konsumtionsanknutet.  

Tabell 3 Den allmänna riktlinjen inom word-of-mouth-forskningen 

Den sociala 
dynamikens
analysnivå

Den informella 
marknads-
kommunikationens 
innehåll

Den studerade 
kontexten

Intresse för 
företagsledningen

Fas 1 Vertikal informell 
spridningsprocess.

Normativt socialt 
inflytande. 

Synlig
konsumtion. 

Marknadens
förändringskraft 
utgjordes av den 
sociala dynamiken 
mellan olika 
socialklasser. 

Fas 2 Horisontell
informell 
spridningsprocess
på oetablerade 
marknader.

Informativt socialt 
inflytande. 

Konsumtions-
innovationer. 

Opinionsledares
funktion och 
betydelse för 
horisontell informell 
spridningsprocess.

Fas 3 Den informella 
marknadskommuni
kationens funktion 
och betydelse för 
enskilda personers 
konsumtions-
process på redan 
etablerade
marknader

Personligt
inflytande i termer 
av konsumtions-
expertis.

Konsumtions-
beslut.

Kontrastering av 
formell respektive 
informell marknads-
kommunikation.  

Fas 4 Sändarens intra-
konsument-
benägenhet att 
berätta om sina 
konsumtionserfaren
heter för andra 
människor.

Kundens subjektivt 
upplevda
konsumtions-
erfarenheter.

Konsumtions-
erfarenheter.

Indirekt utnyttjande 
av informell 
marknads-
kommunikation 
genom att 
upprätthålla en hög 
och stabil kund-
tillfredsställelse. 

Principen om trickle-down och imitation utgår från en vertikal informell spridnings-
process. Den informella marknadskommunikationens innehåll gäller främst normativt 
socialt inflytande, vilket har studerats med avseende på observerbara konsumtions-
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artiklar. Således har man utgått från interkonsumentobservationer. Intresset för företags-
ledningen har bestått i att den sociala dynamiken mellan olika socialklasser varit 
bestämmande för marknadens kraft att förändras. 

Senare empiriska studier inom sociologin har tydligare anlagt aspekter på den 
horisontella informella spridningsprocessen. Den informella marknads-
kommunikationens innehåll har framför allt gällt informativt socialt inflytande, vilket 
främst har studerats med avseende på konsumtionsinnovationer. Således har man utgått 
från verbal kommunikation. Intresset för företagsledningen har bestått i att förstå 
opinionsledares funktion och betydelse för den informella spridningsprocessens form 
och hastighet. 

Inom diffusions- och opinionsledarskapsforskningen har man studerat horisontell 
informell spridning på oetablerade marknader, men för övrigt har man inom konsument-
beteendeforskningen utgått från redan etablerade marknader. Den informella marknads-
kommunikationens innehåll har främst gällt konsumtionsexpertis, vilket har studerats 
med avseende på personens konsumtionsbeslut. Således har man utgått från personligt 
inflytande. Intresset för företagsledningen har bestått i att tydliggöra skillnaden mellan 
formell och informell marknadskommunikation för konsumentbeteendet.  

Inom kundtillfredsställelseforskningen har fokus legat på studiet av kundens 
intrakonsumentbenägenhet att sprida marknadskommunikation. Den informella 
marknadskommunikationens innehåll har främst gällt kundens subjektivt upplevda 
konsumtionserfarenheter, vilket främst har studerats med avseende på tjänster. Den 
informella marknadskommunikationens mängd och innehåll har betraktats som en 
reaktion på kundtillfredsställelse. Intresset för företagsledningen har bestått i att indirekt 
utnyttja informell marknadskommunikation genom att upprätthålla en hög och stabil 
kundtillfredsställelse.

2.6.3 Den sociala dynamikens analysnivå inom olika forskningsinriktningar  

Sedan början av 1900-talet har man enligt min analys på olika sätt, i olika kontexter, 
studerat den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation. Ända fram till 
word-of-mouth-forskningens fjärde fas har jag kunnat skönja en viss kontinuitet med 
avseende på den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation. Den 
beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen är tydligare inriktad på den 
makrosociala dimensionen för informell marknadskommunikation, medan den företags-
ekonomiska word-of-mouth-forskningen är tydligare inriktad på den mikrosociala 
dimensionen för informell marknadskommunikation.  

Tabell 4 specificerar på vilket sätt den sociala dynamiken för informell marknads-
kommunikation har studerats inom olika forskningsinriktningar. Jag har delat in 
analysen av den sociala dynamiken i följande fyra nivåer: 1) makrosocialt perspektiv, 2) 
mikrosocialt perspektiv, 3) mikrosocial dynamik för informell marknadskommunikation 
samt 4) intrakonsumentperspektiv. Den sociala dynamiken förutsätter per definition 
minst två konsumenter (se Arndt 1966), vilket innebär att intra-konsumentperspektivet 
inte uppfyller kriterierna för den sociala dynamiken. Eftersom intrakonsument-
perspektivet tydliggör på vilket sätt företeelsen informell marknadskommunikation har 
studerats, så fogar jag trots allt detta perspektiv till min analys.  
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Ett makrosocialt perspektiv innebär att den sociala dynamiken studeras inom samt 
mellan olika mikrosociala system. Ett dylikt perspektiv möjliggör studium av den 
informella spridningsprocessen (Katz & Lazarsfeld 1955). Ett mikrosocialt perspektiv 
innebär att den sociala dynamiken studeras inom ett mikrosocialt system. Ett dylikt 
perspektiv möjliggör studium av effekten av olika typer av socialt inflytande inom ett 
kollektiv (Cartwright & Zander 1953). Den mikrosociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation innebär att man studerar både sändarens och mottagarens 
funktion och betydelse i kommunikationsprocessen, d.v.s. att man studerar växelverkan 
för kommunikation inom en kommunikationsdyad (Hartman & Price 1995). 
Intrakonsumentperspektivet innebär att man studerar antingen sändarens eller 
mottagarens funktion och betydelse i kommunikationsprocessen, men inte bådas 
(Bristor 1990, Yale & Gilly 1995, Gilly m.fl. 1998). Sändarens 
intrakonsumentperspektiv möjliggör ett studium av sändarens motiv, benägenhet eller 
avsikt att berätta om sina subjektivt upplevda konsumtionserfarenheter för andra 
människor. Mottagarens intrakonsument-perspektiv möjliggör ett studium av 
mottagarens informationsbehov och mottaglighet för informell marknads-
kommunikation samt av aktiv informell informationssökning. 



59

Tabell 4 Den sociala dynamikens analysnivå inom olika forskningsinriktningar 

Makrosocialt 
perspektiv

Mikrosocialt
perspektiv

Den mikrosociala 
dynamiken 

Intrakonsument
perspektiv 

Principen om 
trickle-down 
och imitation 

Den sociala dynamiken 
mellan olika 
samhällsklasser. 

   

Sociometri Analysmetod för 
studium av det sociala 
nätverkets funktion och 
betydelse för den 
informella spridnings-
processens form och 
hastighet.

   

Smågrupps-
forskning 

 Den sociala 
dynamikens 
funktion och 
betydelse för 
grupp-
sammanhållning 

Forskning om 
allmän
opinions-
bildning

Allmän opinions-
bildning.

   

Diffusions-
forskning 
inom
jordbruks-
sociologi

Diffusionsprocessen
inom ett makrosocialt 
system. 

   

Diffusions-
och opinions-
ledarskaps-
forskning 

Innovatörers och 
opinionsledares
funktion och betydelse 
för horisontell informell 
spridningsprocess. 

   

Forskning om 
upplevd risk 
och
informations-
hantering 

   Aktiv informell 
informationssökning inför 
konsumtion för att minska 
upplevd risk. 

Referens-
grupps-
forskning 

 Den informella 
marknads-
kommuni-
kationens 
funktion och 
betydelse inom 
olika typer av 
referensgrupper. 

De moderna 
men
bortglömda
pionjärerna 

  Den sociala 
dynamiken för 
informell 
marknads-
kommunikation
tillämpad i ett 
företagsperspektiv. 

Forskning om 
företagens 
reklamations-
hantering 

   Informell marknads-
kommunikation som en 
reaktion på negativa 
konsumtionserfarenheter.

Tjänste-
marknads-
föring

   Den informella marknads-
kommunikationens funktion 
och betydelse för 
konsumtion av tjänster. 

Relations-
marknads-
föring

   Informell 
marknadskommunikation 
som följd av kundrelationens 
karaktär.
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Av tabell 4 framgår tydligt att den sociala dynamikens analysnivå successivt har fjärmat 
sig från ett makrosocialt perspektiv, för att i stället närma sig ett mer individbaserat 
(intrakonsument) perspektiv.  

2.6.4 Litteraturanalysens relevans för föreliggande empiriska analys 

Litteraturanalysens relevans för föreliggande empiriska analys ligger i word-of-mouth-
forskningens dualism, vilket innebär att den beteendevetenskapliga och den 
företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen utgår från olika perspektiv som inte 
möter varandra. Den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen är tydligare 
inriktad på själva företeelsen informell marknadskommunikation, men perspektivet har 
inte varit speciellt företagsorienterat. Den företagsekonomiska word-of-mouth-
forskningen är tydligare inriktad på att systematisera utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation, men perspektivet har inte gett själva företeelsen informell 
marknadskommunikation speciellt mycket uppmärksamhet. I föreliggande studie har 
min avsikt varit att överbrygga denna dualism genom att anlägga ett företagsperspektiv 
på den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation. Detta syfte har sin 
teoretiska förankring i de moderna men bortglömda pionjärerna. Dichter (1966) har 
empiriskt studerat företeelsen informell marknadskommunikation i ett företags-
perspektiv. Cox (1968) teoretiska analys visar att företagets utmaning i ett systematiskt 
utnyttjande av informell marknadskommunikation ligger i att interagera med 
konsumentnätverket. Arndts (1967a) motsvarande företagsorienterade analys är däremot 
baserad på sekundärdata, data som han studerar i syfte att ta reda på hur företeelsen 
informell marknadskommunikation har behandlats inom olika forskningsinriktningar. 
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3 VETENSKAPLIG KUNSKAP 

Efter litteraturanalysen övergår jag till att i en bankkontext empiriskt studera hur man i 
dag förhåller sig till och har förutsättningar att utnyttja informell marknads-
kommunikation. I detta kapitel sker en helhetsplanering av den empiriska studien. 
Enligt Mason (2002) förutsätter helhetsplanering att åtminstone följande två 
dimensioner beaktas: 1) den vetenskapsteoretiska forskningsansatsens kunskaps-
förutsättningar, och 2) planering av forskningsprocessen. Den vetenskapsteoretiska 
forskningsansatsens kunskapsförutsättningar baserar sig på en vetenskapsfilosofisk
analys, medan det i planeringen av forskningsprocessen tydligare är fråga om en mer 
praktiskt orienterad analys, där forskaren beaktar problem och möjligheter som kan 
uppstå under forskningsprocessen (se Kvale 1997). Därutöver behandlas i detta kapitel 
det praktiska genomförandet av empirianalysen. Kapitlet inleds med en mer abstrakt 
analys av den vetenskapsteoretiska forskningsansatsens kunskapsförutsättningar 
(ontologi), för att successivt gå in på den hermeneutisk-fenomenologiska forsknings-
process som möjliggör denna kunskapsutveckling (epistemologi) samt på den 
fenomenologisk-induktiva analysprocessen (metodologi).   

3.1 Den vetenskapsteoretiska forskningsansatsens kunskapsförutsättningar 

Den vetenskapsteoretiska forskningsansatsens kunskapsförutsättningar bildar vanligtvis 
i ett kontinuum där den naturvetenskapliga förklarande forskningsansatsen utgör den 
ena ändpunkten och den humanvetenskapliga förstående forskningsansatsen den andra. 
Helenius (1990) talar om galileisk förklarande forskning och om aristotelisk-
hermeneutisk förstående forskning samt om två centrala tanketraditioner som funnits till 
i någon form under hela den kända historia som handlar om ontologi och kunskaps-
utveckling.

Den naturvetenskapliga och den humanvetenskapliga forskningsansatsen eftersträvar 
och förhåller sig på olika sätt till sanning/kunskap. Inom naturvetenskaperna eftersträvar
man reproducerbarhet, d.v.s. en hög intersubjektivitet. En hög intersubjektivitet innebär 
att oberoende av vem som upprepar studien skall forskaren (nästan) varje gång få 
samma (eller liknande) resultat. Forskaren betraktas således som ett objektivt led i 
framtagandet av objekten i sin omvärld. Forskningsidealet är att forskaren uppnår 
kunskap genom att objektivt observera, tolka och analysera sitt forskningsobjekt. 
Sanning betraktas således som ett självbärande och objektivt begrepp som förekommer 
oberoende av subjektets existens, åsikt eller perspektiv. Enligt detta sanningsideal kan 
studiens validitet och generaliserbarhet prövas genom att forskningsresultaten jämförs 
med en objektiv och absolut sanning.  

Humanvetenskaperna har sin utgångspunkt i en annan människosyn. Inom human-
vetenskaperna betraktas inte människan som ett ting bland andra i naturen, utan som en 
unik personlighet. Människans förståelse baserar sig på en subjektiv tolkningsprocess 
som inte kan skiljas från den studerade företeelsen. Att forskaren medverkar i 
forskningen betraktas som en självklarhet och som en resurs, inte som en restriktion. 
Med andra ord vidkänner humanvetenskaperna inte en objektiv sanning, endast flera 
subjektivt upplevda sanningar. I stället för intersubjektivitet kunde man således tala om 
intrasubjektivitet. 
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Den naturvetenskapliga forskningen anses förträfflig för att förklara lagbundenhet och 
att generalisera iakttagbara företeelser, medan den humanvetenskapliga forskningen 
anses suverän för att förstå väsendet i det enskilda fallet (se bl.a. Helenius 1990). I 
boken Fenomenologin och filosofins kris (2002) ges i svensk översättning Edmund 
Husserls mest kända arbete Filosofin som sträng vetenskap, utgiven 1911. Här riktar 
Husserl (2002) stark kritik både mot den tidens naturvetenskaper och mot 
hermeneutiken, och pläderar för en ny filosofisk inriktning som han kallar 
fenomenologi. Egidius (1986) och Helenius (1990) beskriver fenomenologin som en 
filosofi om medvetandets natur med nära anknytning till psykologin (se Husserl 2002). 
Även om Husserl (2002) anser att naturvetenskaperna eftersträvar sträng, opersonlig, 
objektiv och giltig vetenskaplig sanning oberoende av tid och rum, så anser han också 
att den rena fysikalism som naturvetenskaperna bygger på upphäver sig själv. Han 
framhåller att människan inte kan reduceras till ett ting bland andra i naturen. Enligt 
Husserl (2002) skulle detta innebära att kunskapen baserade sig på naturprocessernas 
kritiska granskning av sig själv. Det väsentliga i Husserls fenomenologiska filosofi är 
att saker och ting för människan framträder som fenomen i medvetandet. Husserls 
(2002) kritik mot den naturvetenskapliga positivismen går ut på att fokus finns i saker 
och ting i individens omvärld, inte i individens medvetandeinnehåll. Med andra ord 
ignorerar naturvetenskaperna forskarens medverkan i forskningsprocessen. Enligt 
Husserl (2002) ingår det inte något filosofiskt i den naturvetenskapliga forsknings-
metoden, eftersom forskaren endast registrerar naturlagarnas mekaniska rörelse utanför 
observatörens medvetandeinnehåll. Enligt Husserl (2002) bör de som sysslar med 
filosofi övergå till en fenomenologisk inställning där olika medvetandeakter blir föremål 
för filosofisk analys.  

Intentionalitet innebär att medvetandet existerar i relation till sin omvärld: 
"Medvetandet gör det möjligt för objekt att finnas men samtidigt är det objekten som 
gör det möjligt för medvetandet att rikta sig mot dem" (Egidius 1986:70). Med 
intentionalitet avses således två olika saker: 1) medvetandets inriktning och 2) 
medvetandets innehåll. Det väsentliga för fenomenologin är således att beskriva vad och 
hur medvetandeakterna uppfattar något. Vad medvetandet är inriktat på kallar Husserl 
(2002) för noema och hur medvetandet uppfattar omvärlden kallar han för noesis. I 
Husserls (2002) s.k. rena fenomenologi innebär ideation att forskaren uppnår objektiv 
universell sanning om fenomenets väsensinnehåll genom att fördomsfritt fokusera på 
den studerade företeelsen. Enligt Husserl (2002) är det de enskilda begreppens fasta och 
egentliga innebörd som hjälper människan förstå de begreppsliga sambanden. 
Väsentligt för ideationen är att beskriva den bild (eidos) som man ser framför sig då 
begreppet (noema) gestaltar sig i olika sammanhang. Forskaren ska inte göra några 
omfattande tolkningar eller förklaringar, tvärtom ska beskrivningarna basera sig på 
korrekta observationer. Reduktion innebär att forskaren övergår till en fenomenologisk 
inställning där personen reflekterar hur noesis tolkar noema. Detta anses hjälpa 
forskaren att göra korrekta observationer. Eidisk reduktion betecknar en förståelse- och 
tolkningsprocess som leder fram till sträng, opersonlig, objektiv och giltig vetenskaplig 
sanning oberoende av tid och rum. Idealfallet är att man kommer fram till sådana 
begrepp som alla insatta i området kan enas om. Variation innebär genomsökande av 
alla de varianter där begreppet kan förekomma. 

Husserl (2002) anser att hermeneutikens styrka ligger i dess strävan att förstå den helhet
där den enskilda företeelsen ingår. Således anser han att hermeneutiken väl lämpar sig 
för att hjälpa människan att bättre förstå sin existens i förhållande till sin omvärld. Trots 
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detta betraktar han inte hermeneutiken som en filosofi. Enligt Husserl relativiserar 
hermeneutiken forskarens subjektiva förförståelse: "Vad som behövs är inte ett krav att 
man skall se med egna ögon, utan snarare: att man inte under fördomars tvång skall 
tolka bort det sedda" (Husserl 2002:81). Min tolkning av detta citat är att vetenskaplig 
kunskap förutsätter att forskaren bortser från det han tror sig veta om tingens 
beskaffenhet och i stället så strikt som möjligt utgår från själva uppfattandet (noesis) 
samt uppfattningens innehåll (noema). Eftersom hermeneutiken utgår från det förflutna 
för förståelse av nuet samt för grepp om det kommande betraktar Husserl (2002) 
hermeneutiken närmast som historism.

Husserls s.k. rena fenomenologi har utsatts för en hel del kritik för dess positivistiska 
objektivitetsideal (se bl.a. Helenius 1990). I boken Sanning om metod i urvalet (2002) 
ges i svensk översättning vissa delar av Gadamers kända verk Wahrheit und Methode,
utgivet 1960. I motsats till Husserl betraktar Gadamer (2002) hermeneutiken som en 
filosofi, och som filosofi betraktar han hermeneutiken som praktisk filosofi. Min 
tolkning är att Gadamer (2002) med praktisk filosofi avser hermeneutiken som en 
filosofisk metod. Enligt förordet till boken ska han om studier och forskning ha sagt: 
"det finns inga regler och om de funnes skulle han tillråda att inte följa dem". I 
samklang härmed påpekar Ödman (1979) att den hermeneutiska förståelse- och 
tolkningsprocessen inte har någon start- eller slutpunkt, och tillägger att om dess 
innehåll och riktning kan forskaren endast göra goda gissningar. Ödman (1979) påpekar 
ytterligare att den hermeneutiska förståelse- och tolkningsprocessen inte handlar om en 
rätlinjig och enkel process, utan att det tvärtom är fråga om mångtydiga tolkningar och 
omtolkningar samt om radikala förändringar i förståelse- och tolkningsprocessen. De 
frågor som forskaren till en början har ställt är ofta felaktiga och klumpiga, men de ger 
riktning för sökande som sedan kan ändra kurs då nya aspekter på den studerade 
företeelsen träder fram. Denna process benämner Gadamer (2002) verkningshistoria.

Enligt Egidius (1986) och Kvale (1997) har den postmoderna tillämpningen av 
fenomenologin gått ut på att försöka få tillgång till intervjupersonens subjektiva 
verklighetsuppfattning, inte till introspektion som den s.k. rena fenomenologin utgår 
från. Den postmoderna tillämpningen av fenomenologin innebär att intervjupersonen 
ger forskaren empatiskt tillträde till sin subjektiva verklighetsuppfattning samt att 
forskaren eftersträvar ett öppet sinnelag för att tolka och förstå intervjupersonen (Starrin 
& Renck 1996, Kvale 1997): "The purpose of interviewing, then, is to allow us to enter 
into the other person’s perspective" (Patton 2002:341). Den kvalitativa forsknings-
intervjun handlar således om en interpersonlig språklig händelse, där relationerna 
mellan subjekt och objekt går in i varandra (Eneroth 1984, Helenius 1990, Starrin & 
Renck 1996, McDaniel & Gates 1996, Kvale 1997). 

Gemensamt för hermeneutiken och fenomenologin är en strävan att förstå och tolka, 
men de skiljer sig från varandra med avseende på forskarens förförståelse (se bl.a. 
Helenius 1990). Med förförståelse avses olika moment i förståelse- och 
tolkningsprocessen. Inom hermeneutiken betraktas forskarens förförståelse som en 
resurs och drivkraft, medan man inom fenomenologin försöker förtränga förförståelsen.

Min forskningsuppgift är att förstå och tolka intervjupersonernas subjektiva
verklighetsuppfattning, d.v.s. att förstå och tolka bankanställdas uppfattning om 
företeelsen informell marknadskommunikation, samt deras uppfattning om bankens 
förutsättningar att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 
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Därför lämpar sig den humanvetenskapliga förstående forskningsansatsen väl för min 
analys. Avsikten med analysen är således inte att uppnå någon objektiv absolut sanning, 
utan det väsentliga är att tydliggöra min förståelse- och tolkningsprocess (noesis) av 
intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning (noema). Jag betecknar min 
forskningsprocess som hermeneutisk-fenomenologisk, vilket innebär att jag tar intryck 
dels från hermeneutiken, dels från fenomenologin, som båda handlar om att förstå och 
tolka (se Helenius 1990).  

Enligt Helenius (1990) förutsätter inte den humanvetenskapliga forskningsansatsen att 
man gör korrekta eller nödvändigtvis goda tolkningar. Däremot förutsätts det att man 
anger ett rimligt alternativ till det sätt på vilket en företeelse kan tolkas och förstås. 
Ödman (1979) påpekar att all tolkning alltid görs ur ett visst perspektiv, men tillägger 
att perspektivmedvetenhet är en förutsättning för att tolkningen ska kunna bli mer 
fördomsfri. Kvale (1997) skiljer mellan perspektivistisk och snedvriden subjektivitet. 
Perspektivistisk subjektivitet innebär att forskaren klargör på vilket sätt han gör sina 
tolkningar och konsekvent följer det. Myrdal (1970) anser att i stället för att tala om 
objektiv sanning så borde man tala om objektivitet kopplad till undersökningsprocessen
och om saklighet och öppenhet i framställningen. Detta innebär att läsaren skall ges god 
möjlighet att följa alla faser i forskningsprocessen. 

3.2 Forskningsprocessen 

Figur 5 på sidan 65 åskådliggör den hermeneutisk-fenomenologiska forsknings-
processen. Husserl (2002) menar att hermeneutikens styrka ligger i dess strävan att 
förstå den helhet där den enskilda företeelsen ingår. Således utgör den hermeneutiska 
dimensionen i min förståelse- och tolkningsprocess min övergripande förståelse- och 
tolkningsprocess. Den hermeneutiska, övergripande förståelse- och tolkningsprocessen 
består av flera underordnade förståelse- och tolkningsprocesser. De underordnade 
förståelse- och tolkningsprocesserna representeras av den fenomenologiska 
dimensionen i min förståelse- och tolkningsprocess.  

Relevant för den hermeneutiska dimensionen i min förståelse- och tolkningsprocess är 
att låta min förförståelse samspela med intervjupersonernas subjektiva verklighets-
uppfattning på ett sådant sätt att det förflutna (tidigare forskningsintervjuer) används 
som förförståelse i nuet för att föregripa påföljande forskningsintervjuer. Den 
hermeneutiska dimensionen i förståelse- och tolkningsprocessen kan således beskrivas 
som en cirkelrörelse av upprepade vändningar från helheten (min förförståelse) till 
delarna, d.v.s. till intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning, och omvänt. 
Denna process kallar Gadamer (2002) för verkningshistoria.

Relevant för den fenomenologiska dimensionen i min förståelse- och tolkningsprocess 
är att beskriva vad medvetandeakterna under intervjutillfällena uppfattar, och hur. Det 
väsentliga är således att iaktta på vilket sätt jag förstår och tolkar intervjupersonernas 
subjektiva verklighetsuppfattning om det studerade temat.  

Den hermeneutiska och den fenomenologiska dimensionen för min förståelse- och 
tolkningsprocess avviker således från varandra med avseende på min förförståelse. Den 
övergripande förståelse- och tolkningsprocessens drivkraft utgörs av motsägelsernas 
inre utveckling (Kvale 1997), men under själva intervjutillfället försöker jag bortse från 
det jag tror mig veta om det studerade temat, och i stället så strikt som möjligt utgå från 
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själva uppfattandet (noesis) och uppfattningens innehåll (noema). Fenomenologisk 
inställning innebär ju att forskaren inte gör några omfattande tolkningar eller 
förklaringar, utan att han tvärtom baserar beskrivningarna på så korrekta observationer 
som möjligt. 

Figur 5 framställer arton underordnade förståelse- och tolkningsprocesser. De två första 
underordnade förförståelserna avviker till sin karaktär dels från varandra, dels från de 
övriga sexton underordnade förståelse- och tolkningsprocesserna. Således har min 
övergripande förståelse- och tolkningsprocess genomgått tre olika typer av 
förförståelse: 1) begynnelse, 2) analytisk och 3) empirisk förförståelse. Innan påbörjad 
litteraturanalys baserade sig min begynnande förförståelse på en allmän uppfattning om 
att den företagsorienterade word-of-mouth-forskningen rätt ensidigt har fokuserat på 
indirekt utnyttjande av informell marknadskommunikation genom att upprätthålla en 
hög och stabil kundtillfredsställelse. Denna begynnande förförståelse var inte speciellt 
väl grundad, men den har styrt mitt forskningsintresse. Min analytiska förförståelse
grundar sig på en omfattande litteraturanalys. Min analytiska förförståelse är på så sätt 
motstridig att jag betraktar det som konstigt att den studerade företeelsen inte har fått 
desto större uppmärksamhet i den företagsekonomiska litteraturen. Jag betraktar denna 
motstridiga analytiska förförståelse som en intressant och fruktbar utgångspunkt och 
drivkraft för min förståelse- och tolkningsprocess. Som ett resultat av den analytiska 
förförståelsen har utgångspunkten för den empiriska analysen varit att den sociala 
dynamiken för informell marknadskommunikation ska tillämpas i ett företags-
perspektiv. Utgående från Kvales (1997) begrepp kan denna utgångspunkt anses 
representera min perspektivistiska subjektivitet. Den empiriska förförståelsen baserar 
sig på min tolkning av bankanställdas subjektiva verklighetsuppfattning av det 
studerade temat. I figur 5 framställs de arton underordnade förståelse- och 
tolkningsprocesserna så att de successivt blir allt mörkare. Därmed vill jag illustrera hur 
min övergripande förståelse- och tolkningsprocess har fått ett djupare innehåll under 
forskningsprocessens förlopp. 

Figur 5 Den hermeneutisk-fenomenologiska förståelse- och tolkningsprocessen 

Den överordnade samt de underordnade förståelse- och tolkningsprocesserna är på så 
sätt samordnade att de underordnade förståelse- och tolkningsprocessernas större del av 
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helheten utgör det specifika i den övergripande förståelse- och tolkningsprocessen.
Således betraktar jag det som min roll att sammanställa intervjupersonernas specifika 
synpunkter och anföranden till en större helhet. Eftersom den övergripande förståelse- 
och tolkningsspiralen ständigt vidgas, så förstås och tolkas senare intervjupersoners 
subjektiva verklighetsuppfattning i en annan kontext än de tidigare intervjupersonernas. 
De praktiska konsekvenserna av denna växelverkan är dels att ämnet för forsknings-
intervjuerna anpassas efter det som vuxit fram i tidigare forskningsintervjuer, dels att 
jag blivit tvungen att flera gånger om analysera de olika intervjupersonernas subjektiva 
verklighetsuppfattning. För att fullfölja denna växelverkan har jag i en förteckning 
noterat de diskussionsteman som behandlats. 

I redogörelsen ovan har jag utgått från tre dimensioner för att beskriva olika moment i 
min förståelse- och tolkningsprocess. För det första avser uttrycken begynnande, 
analytisk och empirisk förförståelse att de olika momenten i min förståelse- och 
tolkningsprocess har ändrat karaktär. I början dominerades forskningsprocessen av 
spekulationer och allmänna uppfattningar. Som ett resultat av min litteraturanalys har 
min förståelse- och tolkningsprocess blivit allt mer grundad i tidigare forskning. Som en 
följd av forskningsintervjuerna har min förståelse- och tolkningsprocess blivit allt mer 
empiriskt grundad. För det andra har varje moment i sig fått ett djupare innehåll under 
forskningsprocessens förlopp. För det tredje har jag indelat min förförståelse i två olika 
analysnivåer, dels i en övergripande, dels i en underordnad. Den övergripande 
förförståelsens viktigaste uppgift har varit att se till att studiens syfte uppnås, medan de 
underordnade förförståelsernas viktigaste uppgift har varit att tillföra den övergripande 
förståelse- och tolkningsprocessen substans.

3.3 Analysprocess 

Detta avsnitt är indelat i tre underavsitt: 1) empiriinsamling, 2) analys och 3) fram-
ställning. Av avsnittet om empiriinsamlingen framgår vilka som har intervjuats samt på 
vilket sätt forskningsintervjuerna har gått till. Detta avsnitt är rätt deskriptivt utformat 
men innehåller relevant bakgrundsinformation för den egentliga analysen. I analys-
avsnittet redogörs för det sätt på vilket sätt jag har bearbetat de empiriska iakttagelserna 
i syfte att skapa empiriska begrepp som kan förklara den studerade företeelsen. I 
avsnittet om framställning redovisas de praktiska tillvägagångssätt som min empiri-
analys i kapitlen 4 och 5 baserar sig på. Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa läsaren 
att följa analysprocessen och att för läsaren klargöra på vilket sätt mina resultat i kapitel 
4 och 5 har uppstått.

3.3.1 Empiriinsamling 

I det empiriska urvalet ingick fyra bankdirektörer/kontorschefer, fyra marknadsförings-
planerare, tre marknadsföringschefer, två servicechefer, två banktjänstemän samt en 
verkställande direktör. Som helhet kan konstateras att intervjupersonerna var mycket 
positivt inställda och intresserade av min forskning. Tre personer avstod från 
forskningsintervju. Jag intervjuade sju kvinnor och nio män. Nio av intervjupersonerna 
representerade huvudstadsregionen och sju landsorten.

Forskningsintervjuerna ägde rum under perioden 15.7.2004–20.5.2005. Intervjuerna 
genomfördes med ca tre veckors tidsmellanrum. Således hade jag i genomsnitt ca tre 
veckor tid att analysera forskningsintervjun samt att förbereda mig för följande intervju. 
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Den första forskningsintervjun genomfördes ca fyra månader efter avslutad litteratur-
analys. Således planerades intervjuprocessen i ca fyra månader, och det tog ca 10 
månader att genomföra den. De följande ca 20 månaderna analyserades materialet 
empiriskt. 

Forskningsintervjuerna genomfördes i intervjupersonens egna lokaliteter. Jag betraktar 
intervjuerna som halvstrukturerade. Inför forskningsintervjun hade vi endast kommit 
överens om att vi skulle diskutera intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning 
av det studerade temat. Däremot hade vi inte bestämt de specifika intervjutemana. 
Frågornas specifika lydelse uppstod under själva forskningsintervjun. Jag hade en 
förteckning på intervjuteman som hade kommit upp i tidigare forskningsintervjuer.
Utgående från förteckningen jämförde respektive kontrasterade jag intervjupersonens 
uttalanden med tidigare intervjupersoners synpunkter och uttalanden. 

Hughes (1996) indelar forskningsintervjun i fem stadier: 1) förberedelse för forsknings-
intervjun, 2) inledning av forskningsintervjun, 3) pågående forsknings-intervju, 4) 
avslutande av forskningsintervjun och 5) omedelbara reflektioner efter avslutad 
forskningsintervju.

Inför forskningsintervjun försökte jag skapa mig en uppfattning om intervjupersonens 
personlighet samt om vilka intervjuteman intervjupersonen skulle kunna uppleva som 
relevanta. Även intervjupersonens position/arbetsuppgifter utnyttjade jag för att 
bestämma vilken typ av forskningsteman han eller hon kunde tänkas ha de bästa 
förutsättningarna att ta ställning till. Rätt ofta började intervjupersonen redan under det 
första telefonsamtalet, då vi avtalade om en forskningsintervju, berätta om sina 
synpunkter på det studerade temat. Dessa spontana berättelser var nyttiga för en första 
inblick i personens subjektiva verklighetsuppfattning. Ifall intervjupersonen förde in 
samtalet på nya och obehandlade intervjuteman, lade jag till dessa teman i min 
förteckning på potentiella intervjuteman. 

Jag inledde forskningsintervjun med att kort presentera mig själv, Svenska handels-
högskolan, Göran Collert-stiftelsen och studiens specifika syfte. En mer utförlig 
presentation gavs endast om intervjupersonen verkade vara i behov av ytterligare 
information. Direkt därefter klargjorde jag via vilka kanaler jag hade fått intervju-
personens kontaktuppgifter. Eftersom denna kontakt hade kommit via intervjupersonens 
kollegor tänkte jag att det var information som kunde inverka positivt på intervju-
personens motivation och trygghet att tala fritt. Innan forskningsintervjun sattes i gång 
påpekade jag att det inte förekommer några s.k. rätta svar. Det centrala för mig var 
intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning av det studerade temat. Dessutom 
påpekade jag att ifall intervjupersonen inte kände för att diskutera ett visst tema, så var 
det bäst att personen öppet meddelade mig det. För att inte behöva kringgå frågans 
egentliga innebörd, var det bäst att det besvärliga temat utelämnades. Ofta hänvisade 
intervjupersonerna till någon annan bankanställd som bättre kunde ta ställning till en 
viss fråga. Denna information utnyttjades för valet av därpåföljande intervjupersoner. 
Jag klargjorde för intervjupersonerna på vilket sätt intervjumaterialet skulle komma att 
användas. Allra sist innan forskningsintervjun sattes i gång frågade jag om intervju-
personerna var villiga att med egna namn medverka i min studie. Alla intervjupersoner 
gav sitt medgivande, men trots det har jag anonymiserat både intervjupersonerna och 
banken.
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Enligt Mason (2002) finns det inte några förutbestämda regler eller metoder för den 
kvalitativa forskningsintervjun. Enligt Mason (2002) finns det endast vissa riktlinjer 
som forskaren kan följa. Starrin och Renck (1996) har framfört synpunkten att intervju-
frågorna inte får vara ledande, men på denna punkt framför Kvale (1997) avvikande 
synpunkter. Enligt Kvale (1997) grundar sig denna syn på ledande frågor på den 
positivistiska naturvetenskapliga forskningsansatsens naiva antagande att forskaren 
neutralt kan iaktta sin omvärld bara man ställer neutrala frågor. Enligt Kvale (1997) 
används i kvalitativa forskningsintervjuer provocerande och ledande frågor tvärtom i 
alltför liten utsträckning. Eftersom utgångspunkten för den fenomenologiska kunskaps-
förutsättningen är att intervjupersonen, inte forskaren, bestämmer vilka intervjuteman 
som är viktiga, så tillämpade jag trattekniken. Trattekniken innebär att forsknings-
intervjun inleds så generellt och neutralt som möjligt och avslutas så specifikt som 
möjligt. Utgångspunkten är att de inledande öppna frågorna leder till omfattande och 
rika beskrivningar, där intervjupersonen återger det som är mest relevant för hans eller 
hennes subjektiva verklighetsuppfattning. Återstående intervju ägnas följdfrågor 
(probing) som förväntas ge mer specifika svar (se McDaniel & Gates 1996). Starrin och 
Renck (1996) påpekar att forskaren alltid är berättigad till följdfrågor ifall intervju-
personens svar verkar tvetydiga eller ofullständiga. Således inledde jag forsknings-
intervjuerna så öppet och neutralt som möjligt, men vid behov kunde jag också ställa 
provocerande eller ledande frågor. Provocerande frågor visade sig vara ett effektivt sätt 
att gå rakt på sak eller att få intervjupersonen att motivera sina uttalanden. Idealet enligt 
Kvale (1997) vore att forskningsintervjun var analyserad innan den är avslutad. Det 
förutsätter dels att forskaren har kontrollerat att han har förstått intervjupersonen rätt, 
dels att forskaren har gett intervjupersonen möjlighet att kommentera forskarens 
tolkning av intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning (Kvale 1997). Innan 
intervjuprocessen startade var det min avsikt att fullfölja detta analysideal, men rätt 
snabbt visade det sig att uppgiften var betydligt svårare än vad jag hade tänkt mig. 
Speciellt i de första forskningsintervjuerna upplevde jag det väldigt svårt att redan under 
intervjutillfället sammanfatta min tolkning av intervjupersonens subjektiva verklighets-
uppfattning på ett sådant sätt att den intervjuade på ett meningsfullt sätt skulle ha kunnat 
ta ställning till min analys. Därför tillämpade jag denna typ av självkorrigerande dialog 
endast för att klargöra enskilda uttalanden, men inte för att sammanfatta min 
helhetsuppfattning. Min helhetsuppfattning om intervjupersonens subjektiva 
verklighetsuppfattning utkristalliserades först långt senare och baserade sig på den 
utskrivna intervjutexten. Innan forskningsintervjun avslutades gav jag intervjupersonen 
möjlighet att kommentera samtalet, göra eventuella tillägg eller specifikationer samt 
klargöra eller korrigera sina uttalanden. 

Kvale (1997) samt Starrin och Renck (1996) fäster också uppmärksamhet vid forskarens 
omedelbara reflexioner efter avslutad forskningsintervju. Den spontana känsla som 
forskaren upplever direkt efter en forskningsintervju anses utgöra ett ”mentalt 
förstadium” till följande analysfas, där talspråket överförs till skriftspråk 
(transkribering).

Transkribering innebär att det komplexa intervjumaterialet struktureras och överförs i en 
sådan form att det kan utnyttjas för empirisk analys (Holme & Solvang 1995). 
Forskningsintervjuerna spelades in på kassett. Empirianalysen har gjorts i den utskrivna 
intervjutexten. Utskriften utgör inte en kopia av någon ursprunglig verklighet, utan är 
endast ett redskap för förståelse och tolkning av det som sagts under forskningsintervjun 
(Kvale 1997). Holme och Solvang (1995) avråder från användande av utomstående 
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person vid transkribering, för vissa uttryck och avsnitt kan förstås endast av den person 
som upplevt samtalet. På denna punkt kan jag inte annat än instämma med Holme och 
Solvang (1995), eftersom också jag som själv hade genomfört intervjuerna ofta blev 
tvungen att ”gissa” vad intervjupersonen hade sagt. Jag utelämnade sådana 
intervjufrågor som intervjupersonen hade missförstått och uttalanden som var 
betydelselösa med avseende på forskningssyftet. Dessutom lät jag bli att skriva ut 
överflödiga fyllnadsord, mellankommentarer eller självkorrigerande frågor där 
intervjupersonen bekräftade sina uttalanden med ett ja-svar. Ett delvis slarvigt talspråk 
återgav jag på ett mer grammatiskt korrekt skriftspråk. Varje intervjusvar 
sammanfattades enligt principen om fenomenologisk meningskoncentration, vilket 
innebär att längre intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar i 
förhållande till forskningssyftet. Varje meningskoncentration följdes av en mer fri 
analys. På grund av sin volym (ca 170 sidor) har utskriften utelämnats ur 
avhandlingen.18

Enligt Glaser och Strauss (1967) innebär teoretiska urval att forskaren under analys-
processens förlopp successivt väljer vilka och hur många personer som ska intervjuas 
för optimal information om den studerade företeelsen. Valet av intervjupersoner 
preciseras allt eftersom analysprocessen framskrider. Till en början var urvalet öppet för 
att så småningom bli allt mer selektivt, och mot slutet av intervjuprocessen hade jag en 
rätt bra uppfattning om vilka intervjupersoner jag ville ha med i mitt urval. De tre första 
intervjupersonerna hade rätt likartade synpunkter på bankens förutsättningar att 
systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Jag blev informerad 
om att intervjuperson 4 kunde tänkas representera avvikande synpunkter, och så var 
fallet. Valet av intervjuperson 5 som den följande i ordningen var naturlig, eftersom han 
var förman för intervjuperson 4. Jag ville jämföra deras syn på det studerade temat. 
Sedan bestämde jag mig för att återgå till bankrepresentanter i huvudstadsregionen för 
att inhämta ytterligare synpunkter på påstådda regionala skillnader i utnyttjandet av 
informell marknadskommunikation. Ända fram till den sjunde forskningsintervjun hade 
intervjupersonernas synpunkter på bankens sätt att utnyttja informell marknads-
kommunikation varit inriktade på interpersonlig interaktion mellan bankanställd och 
kund. Avsikten med den sjunde forskningsintervjun var att vidga diskussionen genom 
att också beakta aspekter på formell marknadskommunikation för utnyttjande av 
informell marknadskommunikation. Intervjupersonerna 8 och 9 valdes eftersom det i 
tidigare forskningsintervjuer hade kommit fram explicita synpunkter om att speciellt 
banktjänstemännen var negativa till interpersonlig interaktion för att utnyttja informell 
marknadskommunikation. Även intervjuperson 10 ansågs representera nytänkande. 
Intervjupersonerna 11–14 valde jag för att få ytterligare information om de påstådda 
regionala skillnaderna i informell marknadskommunikation samt regionala skillnader i 
att utnyttja informell marknadskommunikation. Intervjuerna 15 och 16 var mycket 
specifika. Avsikten med de två sista forskningsintervjuerna var att insamla ytterligare 
uppgifter om bankens tidigare lanserade referensmodell samt synpunkter på bankens 
förutsättningar att utvidga sitt bonusprogram genom att också belöna referenspersoner 
som tillför banken nya kunder.  

I princip anses den hermeneutiska förståelse- och tolkningsprocessen vara oändlig, men 
i praktiken är forskaren tvungen att avsluta empiriinsamlingen då ytterligare empiriska 
iakttagelser inte längre tillför ny kunskap som på ett avgörande sätt fördjupar den 

18 De utelämnade bilagorna finns vid behov till påseende på marknadsföringsinstitutionen vid Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors.  
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övergripande förståelse- och tolkningsprocessen. Enligt Glaser och Strauss (1967) är 
denna bedömning godtycklig och bygger på forskarens teoretiska känslighet för 
mättnad. Jag avslutade empiriinsamlingen då jag hade skapat mig en ”tillräcklig” 
mängd kategorier för att beskriva den studerade företeelsen samt för att kartlägga det 
inbördes förhållandet mellan kategorierna. 

3.3.2 Empirianalys

Empirianalysen skedde i fem faser. Den första analysfasen skedde under 
intervjutillfället, den andra i samband med transkriberingen, den tredje i samband med 
att jag sammanfattade det centrala innehållet i varje intervjusvar inklusive de fria 
analyserna, den fjärde analysfasen mellan de enskilda intervjuerna där jag 
sammanfattade min tolkning av intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning 
av det studerade temat, och den femte efter det att alla sexton forskningsintervjuerna var 
genomförda.

De renskrivna intervjutexterna, meningskoncentrationerna och de fria analyserna har 
utelämnats ur avhandlingen. Således är inte de tre första analysfaserna dokumenterade, 
men finns tillgängliga för påseende. I kapitel 4 diskuteras sammanfattande de mest 
centrala temana som kom fram under intervjuprocessen. Jag inleder kapitlet med att 
presentera min tolkning av intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning av det 
studerade temat. Sedan identifieras centrala begrepp och uttryck som sätts in i min 
övergripande förståelse- och tolkningsprocess. Därefter identifieras de mest centrala 
intervjutemana. Till sist kategoriseras de centrala begreppen och uttrycken enligt de 
mest centrala intervjutemana. Denna analys tjänar som underlag för en mer ingående 
analys i kapitel 5.

Som ovan framgått har jag i planeringen av forskningsprocessen tagit intryck dels från 
hermeneutiken, dels från fenomenologin. Följaktligen har jag haft för avsikt att 
analysera de empiriska iakttagelserna ur en hermeneutisk-fenomenologisk synvinkel. 
Den hermeneutisk-fenomenologiska forskningsprocessen har således dominerat min 
övergripande analys. Ett centralt analysbegrepp är det hermeneutiska begreppet 
förförståelse samt det fenomenologiska uttrycket min tolkning av intervjupersonens 
subjektiva verklighetsuppfattning. I ett sent skede av analysprocessen har jag upptäckt 
att jag omedvetet också har influerats av grundad teori. Således betecknar jag min 
analysprocess som fenomenologisk-induktion, vilket innebär att jag i empirianalysen 
har påverkats dels av fenomenologin, dels av grundad teori (Grounded theory).

Fenomenologi och grundad teori sammanfaller i stor utsträckning, men de avviker 
också från varandra rätt tydligt. Renodlad fenomenologi förutsätter att forskaren bortser 
från det han tror sig veta om tingens beskaffenhet och i stället så strikt som möjligt 
utgår från själva uppfattandet (noesis) samt uppfattningens innehåll (noema). Således 
undviker fenomenologerna så vitt möjligt all bearbetning av sina empiriska iakttagelser. 
De empiriska iakttagelserna samt själva observerandet presenteras så korrekt som 
möjligt utan analys. Principen om grundad teori möjliggör däremot betydligt mer aktiv 
bearbetning och analys av de empiriska iakttagelserna. Det är just denna aktiva 
bearbetning som utgör det centrala verktyget för teorigenerering (se bl.a. Glaser & 
Strauss 1967, Strauss & Corbin 1990, Miles & Huberman 1994, Hartman 2002, Guvå & 
Hylander 2003). Följande citat ur Suddaby beskriver skillnaden mellan de två 
tanketraditionerna (2006:635): 
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"Phenomenological research emphasizes the subjective experience of actors´ “lifeworlds” … 
Methodologically, phenomenologists attempt to capture the rich, if not mundane, detail of actors´ 
lived experiences. They often present data in relatively raw form to demonstrate their authenticity 
and to permit a holistic interpretation of the subjects´ understanding of experience. Such data are 
typically analyzed through somewhat introspective techniques that permit a clear focus on the 
relationship between the language used and the objects to which language relates…  
Although grounded theory retains some sympathy for phenomenological assumptions and 
techniques, researchers using grounded theory are less focused on subjective experiences of 
individual actors per se and are instead more attentive to how such subjective experiences can be 
abstracted into theoretical statements about causal relations between actors." 

En annan central aspekt som skiljer fenomenologin från grundad teori är att 
fenomenologin eftersträvar förståelse av väsendet i det enskilda fallet, medan grundad 
teori uttryckligen eftersträvar teorigenerering. Fenomenologin förutsätter således inte 
nödvändigtvis teorigenerering. Glaser och Strauss (1967) samt Strauss och Corbin 
(1990) beskriver teorigenerering som en pågående process där forskaren simultant 
pendlar mellan empiriinsamling, analys och teoribygge. I litteraturen används begreppet 
iteration (iteration) för att beteckna detta pendlande. 

3.3.3 Framställning  

Eftersom den empiriska analysen föregicks av en omfattande litteraturanalys, så bryter 
studiens struktur mot det traditionella arbetssättet för induktion där forskaren utgår från 
en förutsättningslös förförståelse. På denna punkt kritiserar Glaser strängt Strauss och 
Corbin (1990) för deras redogörelse för grundad teori, där den empiriska analysen 
föregås av en litteraturanalys för att specificera forskningsuppgiften. I detta avseende 
kan min struktur anses ha likheter med Strauss och Corbins (1990) framställning. 
Utgående från Kvales (1997) begrepp perspektivistisk subjektivitet anser jag att mitt 
teoretiska perspektiv är förankrat i de moderna men bortglömda pionjärernas ansats. 
Min tolkning av denna forskningsansats är att den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation ska tillämpas i ett företagsperspektiv. Jag anser att detta 
perspektiv är tillräckligt omfattande för att dels möjliggöra en kreativ analys, dels 
upptäcka nya och icke-studerade aspekter på det studerade temat. Med uttrycket 
teoretisk känslighet (theoretical sensitivity) avses forskarens personliga egenskaper och 
förutsättningar att induktivt generera en välgrundad teori, utan att låta sin analytiska 
förförståelse (jämför med Kvales begrepp om perspektivistisk subjektivitet) dominera 
processen för teorigenerering (se Glaser & Strauss 1967).

I grundad teori gör man tvärtemot den traditionella framställningen, där man stegvis 
närmar sig den slutliga teorin, att i stället inleda framställningen med att presentera den 
genererade teorin och därefter stegvis tydliggöra på vilket sätt man har kommit fram till 
denna teori. I min studie har jag följt den traditionella framställningen där man stegvis 
närmar sig den slutliga teorin. Denna framställning föll sig naturlig eftersom den fjärde 
analysfasen inleddes med en sekventiell presentation av min tolkning av intervju-
personernas subjektiva verklighetsuppfattning. Framställningen kan tänkas ge läsaren 
intrycket av att jag inte har följt den redovisade iterativiten mellan empiriinsamling, 
analys och teoribygge. På denna punkt vill jag dock framhålla att kärnan i min 
hermeneutisk-fenomenologiska forskningsprocess har varit att förståelse- och tolknings-
process beskrivs som en cirkelrörelse av upprepat återvändande från helheten till 
delarna. Detta innebär att det förgångna (tidigare underordnade förförståelser) har 
använts som förförståelse i nuet samt som förberedelse för kommande 
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forskningsintervjuer. I framställningen relaterar jag dessutom till övriga intervju-
personers synpunkter och resonemang. Således anser jag att min analysprocess i högsta 
grad har följt principen om iterativitet, men detta framgår inte nödvändigtvis så tydligt 
för läsaren eftersom framställningen av min tolkning av intervjupersonernas subjektiva 
verklighetsuppfattning är sekventiell. Den sekventiella framställningen har inte på något 
sätt påverkat analysens substans, men däremot kan den tänkas inverka negativt på 
analysens läsbarhet. Framställningen motiveras med att min avsikt har varit att 
tydliggöra på vilket sätt min (övergripande) förförståelse successivt har fått ett djupare 
innehåll samt ny mening, vilket är centralt för den hermeneutiska ansatsen. 
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4 INTERVJUTEMAN SOM GENERERATS UNDER INTERVJU-
PROCESSEN

Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt: 1) min tolkning av intervjupersonernas subjektiva 
verklighetsuppfattning om det studerade temat, 2) centrala begrepp och uttryck insatta i 
min förståelse- och tolkningsprocess, 3) de mest centrala intervjuteman, och (4) centrala 
begrepp och uttryck insatta i de mest centrala intervjuteman. 

4.1 Min tolkning av intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning om det 
studerade temat

I detta avsnitt ger jag min tolkning av intervjupersonernas subjektiva verklighets-
uppfattning av det studerade temat. I den löpande texten har jag kursiverat centrala 
begrepp och uttryck när de första gången framträder i min analys. Dessa indikatorer
(begreppet enligt Glaser & Strauss 1967) ger en fingervisning om den studerade 
företeelsen. Utgående från dessa indikatorer genereras senare i analysen olika kategorier 
som den slutliga teorin baserar sig på. 

4.1.1 Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 framförde synpunkter om att banktjänsternas seriösa och personliga
karaktär inverkar negativt på banktjänsternas kommunikativa karaktär. Banktjänsternas 
kommunikativa karaktär avser hur intressanta konsumenterna upplever att bank- och 
penningaffärer är som diskussionsämne. Dels bestäms banktjänsternas kommunikativa 
karaktär av banktjänsternas karaktär, dels av den normstruktur som styr informell 
marknadskommunikation om bank- och penningaffärer. Den normstruktur som styr 
informell marknadskommunikation om banktjänster tillåter som socialt accepterat 
beteende medverkan i denna typ av interkonsumentkommunikation. Även om det enligt 
intervjupersonen har blivit allt mer socialt tillåtet att sinsemellan öppet diskutera bank- 
och penningaffärer, så ansåg hon att banktjänsternas seriösa och personliga karaktär 
samt banksekretessen begränsar bankens möjligheter att utnyttja den informella 
marknadskommunikationen. Hon ansåg att bankens aktiviteter begränsar sig till indirekt
utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation genom upprätthållande av en 
hög och stabil kundtillfredsställelse (intrakonsument perspektiv med fokus på 
sändarens motiv). Uttrycket indirekt utnyttjande av informell marknadskommunikation 
infördes i forskningsintervju 4. Uttrycket genuin informell marknadskommunikation 
infördes i sin tur i forskningsintervju 3. Enligt intervjuperson 1 är det inte svårt eller 
besvärligt att styra den interpersonliga interaktionen med direkt anknytning till kund-
tillfredsställelse. Det besvärliga enligt henne är däremot att styra, påverka och att följa 
den informella marknadskommunikationens mängd och innehåll efter det att den inter-
personliga interaktionen med kunden har upphört. En intressant aspekt på de bransch-
specifika karakteristika för utnyttjandet av informell marknadskommunikation är att alla 
människor är tvungna att skapa en bankrelation, vilket innebär att då banken får en 
referenskund har den nya kundens beslut föregåtts av ett avbrott i en kundrelation. 
Uttrycket referenskund infördes i forskningsintervju 4. Visserligen kan kunden skapa 
flera parallella bankrelationer, men intervjupersonens poäng var att behovet av en bank-
relation inte är något som banken har skapat, utan beslutet har påverkats av händelser 
och faktorer i personens levnadslopp. I senare forskningsintervjuer kom det fram 
synpunkter om att den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse 
kan anses variera i olika faser av personens levnadslopp. Karakteristiskt för banksektorn 
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anses vara att föräldrarna styr barnens bankrelation, vilket innebär att barnen 
socialiseras in i den bank där också föräldrarna är kunder. Med socialiseringsprocess 
avses en latent kontinuerlig flerinriktad inlärningsprocess av normativt socialt 
inflytande under konsumentens hela levnad (se McLeod & O´Keefe 1972, Ward 1974, 
Churchill & Moschis 1979, Arndt 1986). Som ett resultat av socialiseringsprocessen lär 
sig konsumenten att bedöma den normstruktur som styr det interpersonliga beteendet 
samt att definiera sina grundläggande attityder och värderingar (Lazarsfeld & Merton 
1952). Denna iakttagelse antyder att informell marknadskommunikation inom familj 
och släkt har en långsiktig effekt på människornas banklojalitet. Med uttrycket tuttavan
suositus avses informell marknadskommunikation inom vän- och bekantskapskretsen. 
Intervjuperson 1 berättade att det inom banken finns ett uppenbart intresse att på 
koncernnivå systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikationen, men 
hon påpekade att detta skulle förutsätta konkreta branschspecifika förfaranden som hela 
banken kunde enas om. Tillsvidare finns det enligt henne inte förutsättningar för detta. 
Koncernnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation avser allmänna 
principer som gäller för banken som helhet. Likaså visade sig uttrycket bransch-
specifika förfaranden vara relevant för den fortsatta analysen av bankens förutsättningar 
att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Branschspecifika 
förfaranden innebär införande av konkreta tillvägagångssätt för utnyttjandet av 
informell marknadskommunikation. 

4.1.2 Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 framförde synpunkter om att den interpersonliga interaktionen mellan 
bankanställd och kund kan indelas i dels interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till kundtillfredsställelse, dels interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till informell marknadskommunikation. Interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till kundtillfredsställelse innebär indirekt utnyttjande av genuin informell 
marknadskommunikation genom upprätthållande av en hög och stabil kund-
tillfredsställelse. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation avser bankens direkta aktiviteter för att medverka i/påverka 
denna process. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation kan ytterligare indelas i genuin respektive tillhjälpt
interkonsumentkommunikation. Liksom intervjuperson 1 ansåg även intervjuperson 2 
att banktjänsternas seriösa och personliga karaktär gör att banken inte alltför aktivt kan 
påverka kunden att rekommendera sin bank för andra människor, inte heller be om en 
referens. Dock ansåg hon inte att banken skulle utesluta denna typ av aktiviteter men 
påpekade att det behövs ytterligare kunskap för att bankanställda ska kunna veta 
(voitaisiin tunnustella) när och hur man kan be om en referens utan att kunden upplever 
situationen som onaturlig eller påträngande. Intervjupersonen införde dessutom ett 
annat centralt intervjutema, nämligen regionala skillnader i informell marknads-
kommunikation. Regionala skillnader i informell marknadskommunikation innebär att 
kommunikationens funktion och betydelse avviker mellan olika sociala system (inom 
ett land). Utgående från intervjuperson 2 kan den finska bankmarknaden (makrosocialt 
system) indelas i två från varandra skilda mikrosociala system. Speciellt på (mindre) 
orter på landsbygden framträder tydligt familjens/släktens traditionsbundna trohet mot 
sin bank och en ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank. Familjens/släktens 
traditionsbundenhet innebär att bankrelationen fortgår i generationer inom en 
familj/släkt. Uttrycket ortsbestämd traditionsbundenhet infördes i forskningsintervju 4. 
Intervjuperson 2 ansåg att människorna på (mindre) orter på landsbygden socialiseras in 
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i en bank i ett betydligt tidigare skede av sitt levnadslopp än människorna i större 
tillväxtcentra. Dessutom ansåg hon att mindre orters traditionsbundna trohet mot en 
bank är exceptionellt stark. Intervjuperson 2 betraktade det som ett typiskt stads-
fenomen att människorna binder sig vid en bank först i samband med sitt första banklån. 
Därmed ansåg hon att informell informationssökning inom bekantskapskretsen är 
speciellt uppenbar i större tillväxtcentra.  
   
4.1.3 Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 ansåg att de senaste årens strukturomvandlingar inom banksektorn 
samt förändringarna i den normstruktur som styr den informella marknads-
kommunikationen om bank- och penningaffärer har fört med sig helt nya utmaningar 
för bankerna att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 
Liksom intervjuperson 1 efterlyste även intervjuperson 3 branschspecifika förfaranden 
för att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Därför finner 
jag det något speciellt att intervjuperson 3 så tydligt tog avstånd från direkt utnyttjande 
av tillhjälpt informell marknadskommunikation. Tillhjälpt (autettu) informell marknads-
kommunikation avser en sådan typ av interkonsumentkommunikation som har initierats 
av banken. Tillhjälpt informell marknadskommunikation kan därmed åtminstone delvis 
anses vara direkt kontrollerad av banken. Däremot gav intervjuperson 3 ett skolexempel 
på indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation: ”det bästa sättet 
att påverka word-of-mouth-kommunikation är att ta hand om sina kunder så bra som 
möjligt. Klarare eller enklare lösningar än så finns det knappast inte.” Genuin (aito) 
informell marknadskommunikation innehåller faktorer och händelser i den sociala 
dynamiken som sätter i gång och upprätthåller interkonsumentkommunikation. Genuin 
informell marknadskommunikation anses därmed vara utanför bankens direkta kontroll, 
och banken kan därför endast indirekt utnyttja denna typ av interkonsument-
kommunikation. Intervjuperson 3:s resonemang var så tydligt fokuserat på indirekt 
utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation att banken enligt honom inte 
är i behov av tillhjälpt informell marknadskommunikation. Däremot gav han synpunkter 
på formell marknadskommunikation med direkt anknytning till (genuin) informell 
marknadskommunikation. Formell marknadskommunikation med direkt anknytning till 
informell marknadskommunikation avser en marknadskommunikation vars explicita 
avsikt är att stimulera positiv eller att dämpa negativ interkonsumentkommunikation. 
Intervjuperson 3 ansåg att bankerna med bättre information skulle ha lyckats undvika 
största delen av all den negativa informella marknadskommunikation som införandet av 
serviceavgifter gett upphov till. Intervjuperson 3:s resonemang om bankernas service-
avgifter förde in diskussionen på olika tidsdimensioner för informell marknads-
kommunikation. Med olika tidsdimensioner för informell marknadskommunikation
avses hur varaktig interkonsumentkommunikationen är. Han ansåg att även om 
bankernas nättjänster kan anses ha förbättrat bankernas förutsättningar att betjäna 
kunden (dygnet runt), så tar sig inte denna tjänsteutveckling nödvändigtvis uttryck i 
positiv informell marknadskommunikation (på kort sikt). Hans bedömning var att 
människorna inte i första hand diskuterar sina icke-personliga tjänsterfarenheter, utan 
att människorna diskuterar sina interpersonliga tjänsteerfarenheter. Således ansåg han 
att om den interpersonliga kontaktfrekvensen mellan bankanställd och kund fortsätter 
att minska, så kan det finnas risk för att bankens förutsättningar att systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation (på lång sikt) ytterligare försvagas. 



76

4.1.4 Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 var medveten om bankens utredning som visat att största delen av 
människorna väljer bank som en följd av (positiv) genuin informell marknads-
kommunikation. Trots denna iakttagelse var hennes resonemang inriktat på direkt 
utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation. Intervjuperson 4 ansåg att i 
stället för att passivt vänta på att kunderna genuint rekommenderar sin bank för andra 
människor, så skulle banken aktivt be om referenser. Direkt utnyttjande av tillhjälpt 
informell marknadskommunikation innebär i detta sammanhang att bankanställda aktivt 
ber kunden om lov att i dennes namn få kontakta potentiella kunder i personens 
konsumentnätverk. Hon motiverade sitt ställningstagande med att det är så gott som 
omöjligt för banken att följa upp eller styra processen genuin informell marknads-
kommunikation. Däremot ansåg hon att banken har betydligt bättre förutsättningar att 
följa upp och styra processen tillhjälpt informell marknadskommunikation. Centralt för 
hennes resonemang var att rätt använt kan utnyttjande av tillhjälpt informell marknads-
kommunikation skapa ett mervärde, inte bara för banken utan också för kunden. I 
motsats till de tre första intervjupersonerna kunde hon inte se någon konflikt mellan 
banksekretessens begränsande funktion och begäran om referenser. Tvärtom betraktade 
hon utnyttjande av referenser som en naturlig följd av en längre process, där bank-
anställda utvidgar samarbetet med kunden genom att också få ta hand om bankaffärerna 
i dennes vänkrets. Referenspersoner som tillför banken nya kunder innebär att den 
informella marknadskommunikationen resulterar i referenskunder. Intervjuperson 4 var 
rätt utförlig i fråga om vilka situationer (när) och på vilket sätt (hur) bankanställda kan 
medverka i interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation. Intervjuperson 4 berättade att hon själv aldrig ber om referenser ifall 
tjänsteprocessen endast tekniskt sätt har varit bra. Däremot talade hon om tunnetason
kohtaaminen, med vilket hon avsåg att den bankanställda och kunden i den inter-
personliga interaktionen berör varandra emotionellt (aspekt av funktionell kvalitet).
Enligt intervjuperson 4 inkräktar man i dylika situationer inte på kundens integritet, 
tvärtom ansåg hon att denna typ av aktiviteter rätt använd kan skapa mervärde både för 
referenspersonen och för referenskunden. Referensperson är den kund som ger banken 
en referens. Referenskund är den kund som har valt bank som en följd av (positiv) 
informell marknadskommunikation. Intervjuperson 4 påpekade också betydelsen av att 
kontakta alla de personer som referenspersonen har nämnt, oberoende av om dessa 
personer sedan tidigare är bankens kunder eller inte. Hennes poäng var att uteblivet 
kontakttagande kan skapa oklarheter och förvirring bland kunderna, medan den inter-
personliga interaktionen mellan bankanställd och kund kan utnyttjas för att förstärka 
kundrelationen. Detta uttalande innebär att utnyttjande av tillhjälpt informell marknads-
kommunikation kan tillföra banken nya kunder, samtidigt som det förstärker redan 
existerande kundrelationer. På tal om regionala skillnader i informell marknads-
kommunikation infann sig uttrycket ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank.
Ortsbestämd traditionsbundenhet mot en bank innebär ett kollektivt engagemang som 
tar sig uttryck i banktrohet från lokalbefolkningens sida. 

4.1.5 Intervjuperson 5 

Även intervjuperson 5 var medveten om bankens utredning som visat att (positiv) 
genuin informell marknadskommunikation är den viktigaste enskilda faktorn bakom 
människors val av bank. Dessutom tillade han att deras egen motsvarande utredning gett 
samma resultat. Liksom intervjuperson 4 var även intervjuperson 5:s resonemang 
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inriktat på direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation, inte på 
indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation. Som det största (det 
enda) hindret för systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation såg 
han bankens bristande förmåga att engagera hela personalen att på ett naturligt sätt 
medverka i interpersonlig interaktion med direkt anknytning till tillhjälpt informell 
marknadskommunikation. Intervjuperson 5 gav följande exempel på interpersonlig 
interaktion med direkt anknytning till informell marknadskommunikation: 1) Då en ny 
kundrelation inleds skulle den bankanställda med några frågor kunna ta reda på 
vilken/vilka faktorer som har påverkat den nya kundens val av bank. På detta sätt skulle 
banken kunna samla ytterligare information om den informella marknads-
kommunikationens funktion och betydelse för människornas val av bank. 2) 
Bankanställda skulle kunna uppmuntra kunden att rekommendera sin bank för andra 
människor, vilket innebär att bankanställda i den interpersonliga interaktionen skulle 
uppmuntra kunden till att sprida ett positivt budskap om banken. 3) Bankanställda 
skulle kunna be kunden om lov att i dennes namn få kontakta potentiella kunder i 
personens konsumentnätverk. 4) Vid den årliga kundvården skulle banken kunna samla 
information om vilka kunder som har rekommenderat sin bank för andra människor. På 
så sätt skulle banken dels kunna påminna kunden om att rekommendera sin bank för 
andra människor, dels samla information om vilka kunder som vanligtvis 
rekommenderar och pratar positivt om sin bank för andra människor. 5) Till sist 
föreslog han att banken skulle införa ett belöningssystem för referenspersoner som 
skaffar banken nya kunder. Dessutom införde han uttrycket referensarmé (suosittelija-
armeja), med vilket han avsåg bankens styrelsemedlemmar. Till deras uppgifter lär höra 
att tala positivt om banken samt att hjälpa banken att få nya kunder. Bankens 
referensarmé (suosittelija-armeja) innebär således att bankens styrelsemedlemmar aktivt 
skulle medverka i processen informell marknadskommunikation till förmån för banken. 
Trots allt betraktade han denna typ av informell påverkan som rätt betydelselös jämfört 
med t.ex. grannens självupplevda och specifika konsumtionserfarenheter. Därför förblev 
det oklart för mig varför han ignorerade indirekt utnyttjande av genuin informell 
marknadskommunikation. Däremot blev det inte oklart för mig att hans resonemang var 
inriktat på direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation. Intervju-
person 5 berättade att han på senare tid, då tillflödet av kunder till banken något 
försvagats övervägt, att banken skulle gå in för ett systematiskt utnyttjande av 
referenser. I egenskap av bankjurist bekräftade han att det inte finns något juridiskt
hinder för tillhjälpt informell marknadskommunikation i form av uppmuntran till 
kunden att rekommendera sin bank för andra människor eller begäran om en referens. 
Däremot klargjorde han att banksekretessen förbjuder banken att ”hjälpa” kunder att 
söka informell marknadskommunikation (intrakonsument perspektiv med fokus lagd på 
mottagarens motiv), genom att t.ex. berätta för kunden vilka andra kunder denne kan 
vända sig till för att be om relevant bankinformation. 

4.1.6 Intervjuperson 6 

Intervjuperson 6 använde ett intressant bildspråk då hon förliknade genuin informell 
marknadskommunikation med bankens visitkort och jämförde referenser med någon typ 
av partnerskap utöver den ordinära kundrelationen. Det intressanta med bildspråket var 
att utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation ansågs ha en närmare 
anknytning till upprätthållandet av en hög och stabil kundtillfredsställelse, medan 
utnyttjande av referenser (tillhjälpt informell marknadskommunikation) ansågs ha en 
närmare anknytning till kundrelationsstyrning. Detta uttalande sammanföll med 
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intervjuperson 4, som betraktade utnyttjande av referenser som en naturlig avslutning på 
en längre process där bankanställda tackar kunden för gott samarbete och hoppas på 
utvidgat samarbete genom att också få ta hand om bankaffärerna i kundens vänkrets. 
Direkt utnyttjande av referenser ansågs förutsätta en stark social dynamik mellan bank-
anställd och kund, medan detta inte behöver vara fallet med indirekt utnyttjande av 
genuin informell marknadskommunikation. Sålunda ställde hon frågan vad annat 
banken skulle kunna göra utöver att upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse 
som inverkar mer direkt på kundens avsikt att genuint rekommendera sin bank för andra 
människor. En annan intressant synpunkt som kom fram var att genuin informell 
marknadskommunikation inte uppstår endast som en reaktion på tjänsteupplevelser,
utan att den också kan uppstå som en naturlig följd av personens livssituation. Den 
informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika faser av 
personens levnadslopp innebär att interkonsumentkommunikationens effekt på 
mottagaren bestäms av pågående händelser i personens liv. Typiska situationer då en 
person ber andra människor om råd och synpunkter ansågs vara i samband med större 
beslut, såsom bostadsköp och placeringsbeslut eller köp av pensionsförsäkring. Indirekt 
kom det fram synpunkter om att sändarens motiv att berätta om sina bankerfarenheter 
för andra människor domineras av aspekter på funktionell kvalitet, medan mottagarens 
mottaglighet för informell informationssökning domineras av aspekter på teknisk 
kvalitet. Därutöver framförde intervjupersonen synpunkter på regionala skillnader i 
utnyttjande av informell marknadskommunikation. Regionala skillnader i utnyttjande av 
informell marknadskommunikation framträder i skilda förutsättningar för större tillväxt-
centra och mindre orter på landsbygden att medverka i denna process. Hennes 
bedömning var att banken i större tillväxtcentra har bättre förutsättningar att utnyttja 
informell marknadskommunikation för att tillföra banken nya kunder, medan mindre 
orter på landsbygden domineras av en ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank. 
Speciellt på mindre orter på landsbygden har den informella marknads-
kommunikationen en central funktion och betydelse för stärkandet av redan existerande 
kundrelationer.

4.1.7 Intervjuperson 7 

Intervjuperson 7:s resonemang sammanföll med intervjuperson 6, för bådas resonemang 
gick ut på att bankens huvudsakliga sätt att utnyttja informell marknadskommunikation 
är att i den interpersonliga interaktionen med kunden skapa sådana goda förutsättningar 
att kunden genuint rekommenderar sin bank för andra människor. Intervjuperson 7 gav 
ett djupare innehåll åt resonemanget om ett indirekt utnyttjande av genuin informell 
marknadskommunikation genom att skilja mellan kundtillfredsställelsens respektive 
företagsbildens funktion och betydelse i denna process. Enligt honom kan kund-
tillfredsställelse betraktas som en grundläggande förutsättning för positiv informell 
marknadskommunikation, men han ansåg att denna effekt ytterligare kan förstärkas av 
en god företagsbild. Centralt för hans resonemang var att bankens goda företagsbild 
påverkar kundens tendens att rekommendera och berätta positivt om sin bank för andra 
människor. Detta innebär att kundtillfredsställelse å ena sidan och bankens företagsbild 
å den andra utgör två olika, men varandra kompletterande funktioner i skapandet av 
sådana goda förutsättningar att kunden rekommenderar sin bank för andra människor. 
Intervjuperson 7 var mycket bestämd i åsikten att bankens formella marknads-
kommunikation ska ha sin tyngdpunkt i indirekt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation. Formell marknadskommunikation med indirekt anknytning till 
informell marknadskommunikation innebär att bankens företagsbild utnyttjas för 
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upprätthållandet av en långsiktig positiv informell marknadskommunikation. Intervju-
person 7 motiverade sitt uttalande med att formell marknadskommunikation med direkt 
anknytning till informell marknadskommunikation vanligtvis förutsätter provokativa 
och/eller uppseendeväckande aktiviteter. Enligt honom skulle dylika aktiviteter förstöra 
bankens goda företagsbild. Han ansåg att banksektorn är en mycket känslig bransch 
samt att banken har en mycket heterogen kundbas. Med detta tillägg ville han ytterligare 
understryka att banken ska undvika olika typer av belöningsförfaranden för referens-
personer. Dylika aktiviteter förknippade han med kedjemarknadsföring och poängterade 
att det är en typ av marknadsföring som inte passar ihop med bankens företagsbild. 
Däremot ansåg han att banken skulle kunna uppmärksamma referenspersonerna med 
bättre vård av kundrelationerna. Dock framförde han också synpunkten att bank-
anställda i sådana situationer då kunden tar i bruk en ny tjänst skulle försöka uppmuntra 
kunden att rekommendera sin bank för andra människor. Denna typ av interpersonlig 
interaktion förutsätter dock en stark social dynamik mellan bankanställd och kund.  

4.1.8 Intervjuperson 8 

Intervjuperson 8:s resonemang avvek från de övriga intervjupersonernas däri att hon 
ansåg att indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation och direkt 
utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation inte fungerar isolerat. Hon 
ansåg att de olika synsätten borde integreras med varandra. En integration av de olika 
synsätten för utnyttjande av informell marknadskommunikation skulle enligt henne 
innebära att banken skapar goda förutsättningar för att kunden genuint ska 
rekommendera sin bank på alla tre företagsnivåer. Olika företagsnivåer för utnyttjande 
av informell marknadskommunikation innebär att bankens aktiviteter fördelas på olika 
organisationshierarkiska nivåer. Under intervjuprocessen har det kommit fram 
synpunkter som räknar med följande tre hierarkiska nivåer: 1) koncern-, 2) kontors- och 
3) individnivå. Individnivån för utnyttjande av informell marknadskommunikation utgår 
från den enskilda bankanställdas roll att uppfylla bankens allmänna principer. Därutöver 
ansåg hon att bankanställda aktivt borde uppmuntra kunden att genuint rekommendera 
sin bank för andra människor samt be om referenser. Den enda regel som enligt henne 
förekommer är att denna typ av interpersonlig interaktion ska ske naturligt, lika naturligt 
som det är att sälja vilka extra tjänster som helst till redan existerande kunder. Enligt 
intervjuperson 8 borde bankanställda endast i samband med större bankaffärer såsom 
lånebeslut medverka i denna typ av interpersonlig interaktion. Därutöver ansåg hon att 
banken skulle införa ett systematiskt belöningssystem (vinkkipalkkio) för referens-
personer som skaffar banken nya kunder. Intervjuperson 8 betraktade utnyttjande av 
tillhjälpt informell marknadskommunikation som ett betydligt mer fördelaktigt sätt att 
tillföra banken nya kunder än att skicka varje hushåll direktreklam. Dessutom framförde 
hon synpunkter om att det i utnyttjandet av informell marknadskommunikation inte 
endast är fråga om aktiviteter som sker i bankens externa marknadsföring, utan att den 
egentliga utmaningen sker inom banken. I egenskap av banktjänsteman godkände hon 
påståendet att banktjänstemännen utgör den största utmaningen när det gäller att 
systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Enligt intervjuperson 
8 har banken goda förutsättningar att identifiera och utnyttja opinionsledare i processen 
informell marknadskommunikation. Denna synpunkt är intressant med avseende på 
opinionsledarskapslitteratur där man påstår det motsatta. Dock påpekade hon att 
samlande, bevarande och utnyttjande av denna typ av tyst kunskap inte endast kräver 
kunskap och motivation, utan att det också kräver onödiga personalbyten. Intervju-
person 8 kom med ytterligare två aspekter på resonemanget om regionala skillnader i 
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informell marknadskommunikation.  Kulturella skillnader i informell marknads-
kommunikation innebär att människornas sätt att sinsemellan diskutera olika 
konsumtionsartiklar är kulturbundet. Lokala skillnader i informell marknads-
kommunikation innebär att det inom ett socialt system förekommer olika typer av 
konsumentmöten samt grupperingar som gör att den sociala dynamiken avviker från det 
övriga sociala systemet. 

4.1.9 Intervjuperson 9 

Även om intervjuperson 9:s resonemang var tydligt baserat på indirekt utnyttjande av 
genuin informell marknadskommunikation, så framförde han också synpunkter på 
interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation. Liksom andra intervjupersoner vars resonemang baserat sig på indirekt 
utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation ansåg även intervjuperson 9 
att det inte nödvändigtvis passar sig att bankanställda direkt uppmanar kunden att 
rekommendera sin bank för andra människor. På denna punkt hänvisade han till bank-
tjänsternas personliga och seriösa karaktär. Med olika abstraktionsnivåer av informell 
marknadskommunikation avses hur specifik interkonsumentkommunikationen är. Enligt 
intervjuperson 9 undviker människorna att inlåta sig på alltför detaljerad diskussion om 
sina bank- och penningaffärer. Sålunda menade han att interpersonlig interaktion för att 
stimulera informell marknadskommunikation skulle kunna ske i form av en ledande
diskussion där bankanställda kartlägger kundens konsumentnätverk. Ledande 
diskussion där bankanställda kartlägger kundens konsumentnätverk innebär att de bank-
anställda skapar ett innehåll i rekommendationen samt styr budskapet mot potentiella 
kunder som kan tänkas vara mottagliga för denna typ av marknadskommunikation. Ifall 
det visar sig att kunden känner andra personer som också kunde tänkas vara intresserade 
av en viss banktjänst, skulle bankanställda kunna uppmuntra kunden att rekommendera 
sin bank för dessa potentiella kunder genom att konstatera att personen säkert skulle 
uppskatta att kunden delade med sig av sina bankerfarenheter. Utgångspunkten för 
intervjuperson 9:s resonemang var således att bankanställda bör vara lyhörda för sådant 
som kunden berättar om sitt konsumentnätverk, och utifrån detta skulle bankanställda 
kunna anpassa sitt sätt att uppmuntra kunden att rekommendera sin bank för andra 
människor. En annan central aspekt som kom fram var att inte endast bank-
tjänstemännen skulle utsättas för kritik för påstådd ovilja att skapa interpersonlig 
interaktion med direkt anknytning till informell marknadskommunikation. Enligt 
intervjuperson 9 har man inte inom banken behandlat denna fråga på ett sådant sätt att 
det skulle stödja och hjälpa bankanställda att utnyttja informell marknads-
kommunikation. Min bedömning är således att den informella marknads-
kommunikationens funktion och betydelse möjligtvis har diskuterats på ett allmänt plan 
högre upp i organisationshierarkin, men inte på detaljnivå lägre ner i hierarkin. I vilket 
fall som helst påpekade han att utnyttjande av informell marknadskommunikation inte 
ingår i bankens tjänsteprocess, och inte heller förekommer det något övergripande 
förfarande som kommuniceras och tillämpas inom banken.  

4.1.10 Intervjuperson 10 

Speciellt intervjuperson 10:s resonemang avvek från de övriga intervjupersonernas. En 
avvikande och t.o.m. speciell synpunkt var att det skulle vara dyrare att utnyttja 
informell marknadskommunikation än att utnyttja formell marknadskommunikation. 
Detta uttalande baserade sig på att det är en lång och tidskrävande process att bygga upp 
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så personliga och förtroendefulla kundrelationer att kunden är villig att sätta sitt 
personliga anseende på spel genom tipsande. Uttrycket tipsande (vinkki, vinkkaus) 
visade sig vara hämtat från finansvärlden, där man talar om goda tips för att bedriva 
aktiehandel. Intervjupersonen betonade sålunda denna typ av intensiv och specifik 
informell påverkan. Med olika nivåer av intensitet i informell marknadskommunikation 
avses interkonsumentkommunikationens styrka. Intervjuperson 10:s introduktion av 
tipsande kan anses ha en tydlig anknytning till Heiders (1946) balansteori. Enligt denna 
teori bör de interpersonliga sociala relationerna inom triaden referensperson, referens-
kund och bankanställd vara i balans. Dessutom ansåg intervjuperson 10 att det är i alla 
tre parters intresse att konsumentnätverket fungerar rätt. Ju bättre de bankanställda 
känner referenspersonen, desto bättre förutsättningar har bankpersonen att bedöma på 
vilket sätt dessa ska förhålla sig till referenskunden. Utgångspunkten för intervjuperson 
10:s resonemang var att ju bättre (lönsammare) kund det är som tipsar, desto större 
uppmärksamhet borde den bankanställda visa referenskunden. Om den bankanställda 
inte lyckas leva upp till referenskundens förväntningar, förlorar både den bankanställda 
och referenspersonen sitt personliga anseende. Om referenspersonen förlorar sitt 
personliga anseende, så inverkar detta negativt på dennes bankrelation samt på 
personens fortsatta intresse att tipsa andra människor om den bankanställda. Jag 
uppfattar intervjuperson 10:s resonemang som kundrelationsorienterat. Enligt honom 
borde utnyttjande av informell marknadskommunikation (vinkkausjärjestelmä) vara en 
systematisk del av bankens kundrelationsprocesser. Det intressanta med hans 
resonemang var att banken selektivt skulle välja de kunder som bankens aktiviteter för 
utnyttjande av informell marknadskommunikation är riktade till. Enligt intervjuperson 
10 skulle banken spara mycket resurser på att rikta sina insatser bara till de kunder som 
har de bästa förutsättningarna att skaffa banken nya lönsamma kunder. Referens-
personer som tillför banken nya lönsamma kunder avser personer i central position 
inom konsumentnätverket, men också andra personer med social makt. Intervjuperson 
10 efterlyste kunskap om olika sätt för bankanställda att känna igen sådana 
personligheter som har en tendens att berätta för och påverka andra människor. Även 
om intervjuperson 10:s resonemang har tydliga paralleller i opinionsledarskaps-
litteraturen, så anser jag att hans resonemang baserar sig på ett interkonsument-
perspektiv. Detta eftersom resonemanget inte endast fokuserade på identifiering av 
personer som tipsar, utan också på personer som den informella påverkan är riktad till, 
d.v.s. till förmögna mottagare. 

4.1.11 Intervjuperson 11 

Intervjuperson 11 hade en rätt kollektiv syn på företeelsen informell marknads-
kommunikation och påpekade att man inte kan dra generella slutsatser om vilka 
enskilda personer det är som tipsar. I stället för att betona enskilda individers funktion 
och betydelse för informell informationsspridning, så betonade han konsument-
nätverkets centrala roll i detta avseende. Intervjuperson 11:s resonemang om den 
informella spridningsprocessen var starkt förankrat i den tavastländska mentaliteten, 
vilken han beskrev som ett kollektivt omhändertagande inom ett slutet socialt system. 
Enligt intervjupersonen kan det vara svårt för utomstående personer att bli accepterade 
inom det sociala systemet, men då personen väl har blivit accepterad får han ett bra 
bemötande. Intervjuperson 11 ansåg att det inte passar den tavastländska mentaliteten 
att be om referenser eller att rekommendera på begäran. Med kontorsnivå för 
utnyttjande av informell marknadskommunikation avses att man utgår från bank-
kontorets behov och förutsättningar. Intervjuperson 11 använde en intressant metafor 
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om äppelträdets förgrening. Äppelträdets stam ansågs representera socialiserings-
processen inom familj och släkt. Dess förgrening ansågs beskriva den informella 
spridningsprocessen utanför familj och släkt. En sådan förgrening ansågs inträffa då 
personen flyttar hemifrån eller i samband med fritidsverksamhet eller hobbyer m.m. I 
likhet med intervjuperson 10 betraktade även intervjuperson 11 tipsande som en mjuk 
men konkret form av informell påverkan. Gemensamt för deras resonemang var att 
referenspersonen ansågs sätta sitt personliga anseende på spel (laittaa itsensä likoon) för 
att den bankanställde som tipsas motsvarar referenskundens förväntningar. Denna 
beskrivning är ett exempel på att de interpersonliga sociala relationerna inom triaden 
referensperson, referenskund och bankanställd fungerar rätt. Intervjuperson 11 berättade 
om ett fall där en person blivit beviljad banklån först efter det att denne refererat till sin 
pappa, som hade uppmanat honom att kontakta ifrågavarande bankanställd. I likhet med 
intervjuperson 10 berättade även intervjuperson 11 att ett negativt lånebeslut kan 
påverka även övriga (referens)personers banktrohet. Denna iakttagelse visar att banken i 
stället för att fokusera på enskilda kunders intrakonsumentmotiv också borde beakta 
betydelsen av kundens konsumentnätverk. Iakttagelsen gäller speciellt mindre slutna 
sociala system där ”alla känner alla”. Intervjuperson 11 vidgade min syn på företeelsen 
informell marknadskommunikation genom att betrakta sig själv som en aktör inom 
konsumentnätverket. Med interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet 
för att nästla sig in i konsumentnätverk avses att informell marknadskommunikation 
handlar om en vidare företeelse än interkonsumentkommunikation. En mycket 
intressant och avvikande synpunkt var att endast sådana bankanställda som känner sig 
för och har de bästa förutsättningarna att nästla sig in i konsumentnätverk borde 
engagera sig i bankens aktiviteter för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation. Detta radikala uttalande baserade sig på ett helt annat synsätt än dem 
som tidigare intervjupersoner fört fram. Intervjuperson 11:s resonemang fokuserade 
nämligen på interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla 
sig in i konsumentnätverk, medan de övriga intervjupersonernas resonemang hade 
fokuserat på interpersonlig interaktion i det egentliga bankarbetet (på bankkontoret). 

4.1.12 Intervjuperson 12 

Jag betraktar intervjuperson 12 som ett typfall, som den typiska intervjuperson jag 
föreställde mig innan jag började göra forskningsintervjuerna. Intervjuperson 12 
berättade att man under hans tid på banken hade uppmärksammat den informella 
marknadskommunikationens funktion och betydelse, medan man däremot inte hade 
gjort några som helst försök att utnyttja denna typ av marknadskommunikation. 
Intervjuperson 12:s resonemang var tydligt inriktat på indirekt utnyttjande av genuin 
informell marknadskommunikation genom upprätthållande av en hög och stabil kund-
tillfredsställelse. Intervjuperson 12 kunde inte tänka sig en interpersonlig interaktion 
med direkt anknytning till informell marknadskommunikation, även om det i vissa 
situationer hade känts lockande att be kunden rekommendera banken. Denna typ av 
interpersonlig interaktion hade han undvikit. Däremot berättade han att man i 
interpersonlig interaktion med kunden i föräkringsärenden brukat tipsa kunden om 
försäkringsbolaget Lähivakuutus. På motsvarande sätt lär försäkringsbolaget 
Lähivakuutus ha tipsat sina kunder om ifrågavarande bank. Detta resonemang har 
likheter med intervjuperson 11, som berättade att bankanställda kan tipsa sina bank-
kunder om olika typer av konsumtionsartiklar och företag. Med av varandra oberoende 
företag som systematiskt visar kunder till varandra avses att två eller flera företag 
samarbetar genom att förse varandra med kunder. I litteratur om informell marknads-



83

kommunikation på industriella marknader kallas denna typ av aktiviteter för cross-
referral (se Wilson 1994). Enligt intervjuperson 12 är banken medveten om vilka 
kunder som tipsar vad till vem, vilket gör det möjligt för banken att kontakta den 
potentiella kunden. Detsamma anses inte gälla rekommendationer. Enligt intervjuperson 
12 är banken omedveten om vilka kunder som rekommenderar vad för vem. 
Intervjuperson 12 jämförde dagens ungdomar med 1970-talets landsbygdsideal. Enligt 
honom var familjens/släktens banktrohet på 1970-talet speciellt stark. Han beskrev 
1970-talets normstruktur som styrde den informella marknadskommunikationen om 
bank- och penningaffärer som mycket sträng. Enligt honom undvek människorna på den 
tiden all diskussion om bank- och penningaffärer. Hans bedömning var att även om 
familjens/släktens traditionsbundenhet på mindre orter på landsbygden sedan dess har 
försvagats avsevärt, så är den fortfarande betydligt starkare än i större tillväxtcentra, där 
det enligt honom är betydligt vanligare att man talar om priser och om lånemarginaler 
(aspekter på teknisk kvalitet) än att man talar om personlig betjäning. I likhet med 
intervjuperson 4 betraktade även intervjuperson 12 den interpersonliga sociala 
dynamiken mellan bankanställd och kund som ytterligare en orsak till den starka bank-
troheten på mindre orter på landsbygden. Här kan man fråga sig om (stor)stadsbankerna 
på denna punkt har något att lära av de mindre bankerna på landsbygden. För övrigt gav 
inte intervjuperson 12 några speciellt tydliga synpunkter på regionala skillnader i 
informell marknadskommunikation, även om han beskrev österbottningarna som 
pålitliga. 

4.1.13 Intervjuperson 13 

Det överraskade mig att intervjuperson 13 resonerade om regionala skillnader i 
informell marknadskommunikation utgående från begreppen traditionalism och 
modernism. Dessa begrepp är precis desamma som man inom jordbrukssociologin på 
1950-talet använde för att beskriva och jämföra regionala skillnader mellan olika sociala 
system. Jämfört med helsingforsborna präglas (syd)österbottningarna av konservatism 
och kanske något av lantlighet. Han var ändå inte lika övertygad om att sådana 
regionala skillnader återspeglas i den informella marknadskommunikationens mängd 
och innehåll. Även om intervjuperson 13 lagt märke till vissa spekulativa 
nyansskillnader i den sociala dynamiken mellan större tillväxtcentra och mindre orter på 
landsbygden, så var hans bedömning den att den informella marknadskommunikationen 
fungerar ungefär på samma sätt oberoende av den sociala dynamiken. Däremot tänkte 
han sig att ortens åldersstruktur kan förklara regionala skillnader i informell marknads-
kommunikation. Med förändring föranledande respektive upprätthållande informell 
marknadskommunikation avses den informella marknadskommunikationens 
förändringskraft. Intervjuperson 13 ansåg att människorna i mer moderna sociala 
dynamiker (modernism) är mer mottagliga för förändring föranledande informell 
marknadskommunikation. I likhet med intervjuperson 6 ansåg även intervjuperson 13 
att banken i större tillväxtcentra har bättre förutsättningar att utnyttja förändring
föranledande informell marknadskommunikation för att åstadkomma byte av bank. 
Som exempel på denna typ av informell marknadskommunikation nämnde han 
diskussionen om bankens prissättning. Ur bankens perspektiv betraktade han den 
informella marknadskommunikationen om bankens prissättning som ett rätt olämpligt 
diskussionstema eftersom banksektorn präglas av individuell prissättning, vilket innebär 
att det inte är i bankens intresse att människorna sinsemellan diskuterar och jämför sina 
bankvillkor. Det paradoxala i intervjuperson 13:s resonemang var att även om banken 
kunde tänkas påverka den genuina informella marknadskommunikationens mängd och 
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innehåll i fråga om bankens prissättning, så ligger det nödvändigtvis inte i bankens 
intresse att styra denna typ av interkonsumentkommunikation. Intervjuperson 13 ansåg 
att människorna i mer traditionella sociala dynamiker (traditionalism) är speciellt 
mottagliga för upprätthållande långsiktig informell marknadskommunikation, med 
vilket han avsåg ortsbestämd banktrohet samt familjens/släktens traditionsbundna trohet 
mot sin bank. Överlag, oberoende av den sociala dynamiken, ansåg intervjuperson 13 
att banken har betydligt bättre förutsättningar att utnyttja långsiktig genuin informell 
marknadskommunikation än kortsiktig. 

4.1.14 Intervjuperson 14 

I likhet med intervjuperson 13 betonade även intervjuperson 14 bankens betydligt bättre 
förutsättningar att utnyttja långsiktig genuin informell marknadskommunikation än att 
utnyttja kortsiktig informell marknadskommunikation. Enligt intervjuperson 14 talar 
människorna främst om allmänna händelser. Sålunda ansåg hon att det ”bästa sättet” att 
sätta i gång och upprätthålla en långsiktig, positiv, genuin och informell marknads-
kommunikation är att låta banken framträda som en central aktör för regionens 
gemensamma angelägenheter. Lite på motsvarande sätt som intervjuperson 11 
betraktade även intervjuperson 14 bankens lokalpolitiska arbete för regionens 
gemensamma angelägenheter som ett sätt för banken att nästla sig in i konsument-
nätverket. Intervjuperson 14:s poäng var att om lokalbefolkningen upplever att bankens 
lokalpolitiska målsättningar sammanfaller med lokalbefolkningens intressen, kan 
banken vinna lokalbefolkningens förtroende. Detta förtroende kan banken utnyttja i sin 
fortsatta offentliga diskussion om sina lokalpolitiska målsättningar. I bästa fall upplever 
lokalbefolkningen banken som en ”medmänniska” inom det sociala systemet. Med
aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet för att förstärka sin företagsbild som en 
lokal aktör för regionens gemensamma angelägenheter får banken en framträdande roll 
som en central aktör för regionens gemensamma angelägenheter. Intervjuperson 14:s 
resonemang avvek från de övriga intervjupersonernas genom att hon framhävde 
bankens företagsbild, inte kundtillfredsställelse, för ett systematiskt utnyttjande av 
långsiktig genuin informell marknadskommunikation. Visserligen påpekade även hon 
att varje bankanställd med sin positiva inställning, yrkeskunskap och goda vilja kan 
utöva positivt inflytande på den informella marknadskommunikationens mängd och 
innehåll. Som en okontrollerbar del i denna process såg hon lokalbefolkningens
upplevelse av bankens framträdanden. I likhet med de övriga intervjupersonerna ansåg 
även intervjuperson 14 att mindre orter på landsbygden kännetecknas av 
familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank samt av en ortsbestämd 
traditionsbunden trohet mot en bank. Även om denna typ av ortsbestämd informell 
marknadskommunikation kan kännas trygg för redan etablerade banker, så gav hon 
också ett (fiktivt?) ”skräckexempel” på det motsatta. Med sitt exempel ville hon 
framhäva att det inom små slutna sociala system kan förekomma enskilda individer som 
har oproportionerligt mycket social makt. Ett motsvarande exempel gavs av 
intervjuperson 10.

4.1.15 Intervjuperson 15 

Intervjuperson 15 betraktade utnyttjande av referenser som ett effektivt sätt för banken 
att skaffa nya kunder, men han konstaterade att man av någon anledning inom bank-
sektorn inte har utnyttjat denna typ av aktiviteter. I likhet med intervjuperson 10 ansåg 
även intervjuperson 15 att banken inte nödvändigtvis behöver skaffa nya kunder, utan 
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att banken skulle fästa större uppmärksamhet vid sin kundsammansättning. Referens-
värde (referenssi-arvoa) avser referenspersonens förutsättningar att tillföra banken nya 
lönsamma kunder. Gemensamt för intervjuperson 10 och 15 var att de ansåg att banken 
kunde påverka sin kundsammansättning genom att inrikta sina aktiviteter på de kunder 
som har ett högt referensvärde. Dock var intervjuperson 15 inte lika övertygad som 
intervjuperson 10 om att banken skulle rikta sina insatser för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation till förmögna personer, personer som har en hög social status 
eller personer som har en central position inom näringslivet. I likhet med intervjuperson 
11 gav även intervjuperson 15 betydligt mer utrymme för konsumentnätverkets 
komplexitet, d.v.s. att man inte kan veta vilka personer som rekommenderar, vem som 
känner vem, eller vad som kan inträffa i framtiden. I likhet med intervjuperson 10 ansåg 
även intervjuperson 15 det vara dödsdömt att gå in för ett monetärt belöningssystem 
utan att kunna beräkna kundens referensvärde. I stället föreslog han att banken skulle ge 
bonuspoäng till sådana referenspersoner som skaffar banken nya lönsamma kunder. 
Intervjuperson 15 tillade att om bonusutdelningen sker i efterskott har banken betydligt 
bättre förutsättningar att anpassa sitt belöningsförfarande efter kundens referensvärde. 
På kontorsnivå ansåg han att banken borde utarbeta ett förfarande för bedömningen av 
hur, när och till vem den interpersonliga interaktionen med direkt anknytning till 
informell marknadskommunikationen ska riktas. Ett systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation skulle enligt honom förutsätta att banken ställde upp 
mätbara och realistiska målsättningar samt följde upp utfallet. Den egentliga 
utmaningen sker ändå på koncernnivå. Hans bedömning var att alla bankkontor inte 
kommer att gå in för ett enhetligt förfarande, vilket han betraktade som ett problem 
eftersom det kan leda till förvirring och besvikelse bland kunderna. Hans poäng var att 
illa planerat utnyttjande av informell marknadskommunikation på koncernnivå kan 
vända sig mot banken i form av negativ, långsiktig, genuin, informell marknads-
kommunikation, vilket inverkar negativt på hela bankens företagsbild.

4.1.16 Intervjuperson 16 

I likhet med de flesta andra intervjupersonerna motsatte sig även intervjuperson 16 
resonemanget att banken skulle sänka de referenspersoners räntemarginal som skaffar 
banken nya lönsamma kunder. I likhet med intervjupersonerna 10 och 15 ansåg även 
intervjuperson 16 att ett dylikt förfarande förutsätter att banken kan beräkna kundens 
referensvärde. Dylika beräkningsmodeller är enligt intervjuperson 16 ändå omöjliga att 
skapa. Dessutom påpekade hon att banken undviker att upprätthålla flera parallella 
belöningssystem. Enligt intervjuperson 16 är det tekniskt enkelt att tilldela referens-
personerna separata bonuspoäng, utöver de ordinarie bonuspoäng som kunden erhåller 
via centralisering av sina bank- och penningaffärer. Hon föreslog sålunda att banken 
skulle utvidga sitt nuvarande belöningssystem genom att tilldela även referenspersoner 
som skaffar banken nya kunder bonuspoäng. I själva verket hade hennes resonemang ett 
inslag av interkonsumentperspektiv, då hon ansåg att man på banken skulle ta reda på 
hur referenspersonen respektive referenskunden upplever ett s.k. utvidgat belönings-
system. Utvidgat belöningssystem för referenspersoner som tillför banken nya kunder
innebär att banken belönar de kunder som skaffar banken lönsamma nya kunder. 
Intervjuperson 16 betonade att belöningsförfarandet skulle vara så enkelt som möjligt. 
Hon tillade att belöningsförfarandet borde basera sig på tillgänglig information och inte 
på framtida lönsamhetsförväntningar. Hennes förslag var att då referenskundens 
arbetslön inbetalas på ett av bankgruppens bankkonton, så skulle referenskunden 
tilldelas ett visst standardbelopp. Om referenspersonen skaffar banken en betydligt mer 
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lönsam kund, t.ex. en bostadslånekund, så skulle banken tilldela referenspersonen samt 
möjligtvis referenskunden någon typ av extrabelöning. I likhet med ”alla andra” 
intervjupersoner ansåg även intervjuperson 16 att ett dylikt förfarande skulle vara 
inofficiellt. Som orsaker till detta nämnde hon öppna oklara frågor om belönings-
förfarandet, banksektorns känsliga karaktär, samt att den informella marknads-
kommunikationen skulle förlora sin genuina karaktär. Hennes bedömning var trots allt 
att alla bankkontor inte kommer att gå in för ett dylikt belöningsförfarande. 
Intervjuperson 16 uttryckte sig mycket kraftfullt då hon ansåg att det på mindre orter på 
landsbygden förekommer olika typer av bankrevir och att relationerna mellan olika 
bankläger kan vara mycket känsliga. Hennes poäng var att mindre orters 
traditionsbundna trohet mot en bank försvårar referenspersonens möjligheter att tillföra 
lokalkonkurrenten nya kunder.

4.2 Centrala begrepp och uttryck insatta i förståelse- och tolkningsprocessen 

I detta avsnitt sammanfattas kärnan i varje forskningsintervju. Efter varje presentation 
beskrivs de centrala begreppen och uttrycken.

4.2.1 Intervjuperson 1

Kärnan i den första forskningsintervjun är dels att det behövs mer kunskap om själva 
företeelsen informell marknadskommunikation, dels att det behövs konkreta bransch-
specifika förfaranden för ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation.  

• Med banktjänsternas kommunikativa karaktär avses hur intressant eller givande 
konsumenterna upplever att bank- och penningaffärer är som diskussionsämne. 

• Den normstruktur som styr den informella marknadskommunikationen om bank- 
och penningaffärer tillåter som socialt accepterat betende medverkan i denna typ 
av interkonsumentkommunikation.  

• Informell marknadskommunikation inom familj och släkt respektive inom vän- 
och bekantskapskrets specificerar de parter mellan vilka interkonsument-
kommunikationen äger rum.  

• Koncernnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation avser de 
allmänna principer som gäller för banken som helhet. 

• Branschspecifika förfaranden innebär konkreta förfaringssätt för utnyttjande av 
informell marknadskommunikation. 

4.2.2 Intervjuperson 2

Kärnan i den andra forskningsintervjun är att banken bör acceptera att företeelsen 
informell marknadskommunikation ligger utanför dess direkta kontroll och att banken i 
stället ska sätta fokus på de faktorer och händelser som den kan kontrollera direkt. 

• Med interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse 
avses indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation genom 
upprätthållande av en hög och stabil kundtillfredsställelse.

• Med interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation avses direkta aktiviteter för att medverka i/påverka denna 
process.
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• Med regionala skillnader i informell marknadskommunikation avses att 
kommunikationens funktion och betydelse avviker mellan olika sociala system
(inom ett land). 

• Familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank innebär att 
bankrelationen fortgår i generationer inom en familj/släkt.  

4.2.3 Intervjuperson 3

Kärnan i den tredje forskningsintervjun är att även om banken i stort sett har gjort väl 
ifrån sig i utnyttjandet av informell marknadskommunikation, så tycks det finnas en 
mängd öppna oklara frågeställningar, synpunkter och aspekter som banken inte har 
beaktat eller förmår att beakta. 

• Genuin informell marknadskommunikation avser faktorer och händelser i den 
sociala dynamiken som sätter i gång och upprätthåller interkonsument-
kommunikation.  

• Tillhjälpt informell marknadskommunikation avser en typ av interkonsument-
kommunikation som har initierats av banken.  

• Formell marknadskommunikation med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation avser formell marknadskommunikation vars explicita 
avsikt är att stimulera positiv eller att dämpa negativ interkonsument-
kommunikation. 

• Olika tidsdimensioner för informell marknadskommunikation avser hur varaktig 
interkonsumentkommunikationen är. 

4.2.4 Intervjuperson 4

Kärnan i den fjärde forskningsintervjun är att banken inte skall godkänna att den 
informella marknadskommunikationen ligger utanför dess direkta kontroll. Hon ansåg 
att banken aktivt ska medverka i processen (tillhjälpt) informell marknads-
kommunikation. 

• Indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation innebär att 
banken passivt förväntar sig att kunderna sinsemellan rekommenderar och talar 
positivt om banken. 

• Direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation innebär att 
bankanställda aktivt ber kunden om lov att i dennes namn få kontakta potentiella 
kunder i personens konsumentnätverk.  

• Referensperson avser den kund som ger banken en referens.  
• Referenskund avser den kund som har valt bank som en följd av (positiv) 

informell marknadskommunikation.  
• Referenspersoner som tillför banken nya kunder innebär att den informella 

marknadskommunikationen resulterar i referenskunder. 
• Ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank innebär ett kollektivt 

engagemang som tar sig uttryck i banktrohet från lokalbefolkningens sida. 
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4.2.5 Intervjuperson 5

Kärnan i den femte forskningsintervjun är att det enda hindret för ett systematiskt 
utnyttjande av informell marknadskommunikation är bristande engagemang hos 
personalen att medverka i interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation. 

• Bankens referensarmé (suosittelija-armeja) avser bankens styrelsemedlemmar 
som aktiva medverkande i processen informell marknadskommunikation till 
förmån för banken. 

• Att bankanställda uppmuntrar kunden att rekommendera sin bank för andra 
människor innebär att bankanställda i den interpersonliga interaktionen 
uppmuntrar kunden att sprida ett positivt budskap om banken. 

4.2.6 Intervjuperson 6

Kärnan i den sjätte forskningsintervjun är att indirekt utnyttjande av genuin informell 
marknadskommunikation har en närmare anknytning till upprätthållandet av en hög och 
stabil kundtillfredsställelse, medan direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknads-
kommunikation har en närmare anknytning till kundrelationsstyrning. 

• Regionala skillnader i utnyttjandet av informell marknadskommunikation avser
större tillväxtcentrums respektive mindre orters olika förutsättningar att 
medverka i processen. 

• Den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika faser 
av personens levnadslopp innebär att interkonsumentkommunikationens effekt 
på mottagaren bestäms av pågående händelser i personens liv. 

4.2.7 Intervjuperson 7 

Kärnan i den sjunde forskningsintervjun är att intervjupersonen ger ett djupare innehåll 
åt resonemanget om ett indirekt utnyttjande av genuin informell marknads-
kommunikation. Intervjupersonen skiljer mellan kundtillfredsställelse och företagsbild 
och deras olika men varandra kompletterande funktion och betydelse för skapandet av 
goda förutsättningar för kunderna att rekommendera sin bank för andra människor.  

• Formell marknadskommunikation med indirekt anknytning till informell 
marknadskommunikation innebär att bankens företagsbild utnyttjas för 
upprätthållandet av långsiktig positiv informell marknadskommunikation. 

4.2.8 Intervjuperson 8

Kärnan i den åttonde forskningsintervjun är att indirekt utnyttjande av genuin informell 
marknadskommunikation samt direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknads-
kommunikation inte fungerar isolerat från varandra, utan att de två synsätten borde 
integreras med varandra.  

• Individnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att 
man utgår från den enskilda bankanställdas roll för att uppfylla bankens 
allmänna principer. 
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• Kulturella skillnader i informell marknadskommunikation innebär att 
människornas sätt att sinsemellan diskutera olika konsumtionsartiklar är 
kulturbundet.

• Lokala skillnader i informell marknadskommunikation innebär att det inom ett 
socialt system förekommer olika typer av konsumentmöten och grupperingar 
med en social dynamik som avviker från det övriga sociala systemet. 

• Olika företagsnivåer för utnyttjande av informell marknadskommunikation 
innebär att bankens aktiviteter fördelas på olika organisationshierarkiska nivåer.  

4.2.9 Intervjuperson 9

Kärnan i den nionde forskningsintervjun är att den informella marknads-
kommunikationens funktion och betydelse möjligtvis har diskuterats på ett allmänt plan 
högre upp i organisationshierakin, men inte på detaljnivå lägre ner i hierarkin.

• Ledande diskussion där bankanställda kartlägger kundens konsumentnätverk 
innebär att man skapar ett innehåll åt rekommendationen samt styr budskapet 
mot potentiella kunder som kan tänkas vara mottagliga för denna typ av 
marknadskommunikation.  

• Olika abstraktionsnivåer av informell marknadskommunikation innebär hur 
specifik interkonsumentkommunikationen är. 

4.2.10 Intervjuperson 10

Kärnan i den tionde forskningsintervjun är att banken skulle kunna spara in mycket 
resurser på att selektivt rikta sina branschspecifika förfaranden specifikt till de kunder 
som har goda förutsättningar att tillföra banken nya lönsamma kundrelationer. 

• Olika intensitetsnivåer på informell marknadskommunikation avser inter-
konsumentkommunikationens styrka. 

• Referenspersoner som tillför banken nya lönsamma kunder avser personer i 
central position inom konsumentnätverket, men också andra personer som har 
social makt. 

4.2.11 Intervjuperson 11

Kärnan i den elfte forskningsintervjun är att det anses vara möjligt för bankanställda att 
agera inom konsumentnätverket. Uttalandet anger att informell marknads-
kommunikation handlar om en vidare företeelse än endast interkonsument-
kommunikation.  

• Kontorsnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att 
man utgår från bankkontorets behov och förutsättningar.  

• Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla sig in i 
konsumentnätverket innebär att informell marknadskommunikation är en vidare 
företeelse än interkonsumentkommunikation. 
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4.2.12 Intervjuperson 12

Kärnan i den tolfte forskningsintervjun är att jag betraktar intervjuperson 12 som en 
typisk representant för det som jag innan jag gjorde forskningsintervjuerna föreställde 
mig om den typiska företags- eller (bank)ledaren. Intervjuperson 12 berättar att den 
informella marknadskommunikationens funktion och betydelse visserligen har ägnats 
uppmärksamhet, men inom banken har man inte gjort speciellt mycket för att försöka 
utnyttja denna typ av marknadskommunikation. 

• Varandra oberoende företag som systematiskt tipsar kunder till varandra avser 
att två eller flera företag samarbetar genom att förse varandra med kunder. 

4.2.13 Intervjuperson 13

Kärnan i den trettonde forskningsintervjun är att även om banken med hjälp av pris-
justeringar kan tänkas påverka mängden av och innehållet i den genuina informella 
marknadskommunikationen, så ligger detta nödvändigtvis inte i bankens intresse. Detta 
eftersom banksektorn präglas av individuell prissättning, vilket innebär att det inte är i 
bankens intresse att människorna sinsemellan diskuterar och jämför sina bankvillkor.

• Traditionalism/modernism är etablerade begrepp inom jordbrukssociologin för 
beskrivning och jämförelse av regionala skillnader mellan olika sociala system. 

• Förändring föranledande respektive upprätthållande informell marknads-
kommunikation avser den informella marknadskommunikationens 
förändringskraft.

4.2.14 Intervjuperson 14

Kärnan i den fjortonde forskningsintervjun är att banken anses ha betydligt bättre 
förutsättningar att utnyttja långsiktig genuin informell marknadskommunikation än att 
utnyttja kortsiktig informell marknadskommunikation. Det huvudsakliga sättet för 
utnyttjande av långsiktig genuin informell marknadskommunikation anses vara bankens 
aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet för att förstärka sin företagsbild som en 
lokal aktör för regionens gemensamma angelägenheter. 

• Bankens aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet för att förstärka sin 
företagsbild som en lokal aktör för regionens gemensamma angelägenheter
innebär att banken agerar som en central aktör för regionens gemensamma 
angelägenheter.

4.2.15 Intervjuperson 15 

Kärnan i den femtonde forskningsintervjun är att illa planerat utnyttjande av informell 
marknadskommunikation på koncernnivå kan byta karaktär och vända sig mot banken i 
form av negativ genuin långsiktig informell marknadskommunikation, vilket kan 
inverka negativt på hela bankens företagsbild.

• Referensvärde innebär referenspersonens förutsättningar att tillföra banken nya 
lönsamma kunder. 
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4.2.16 Intervjuperson 16 

Kärnan i den sextonde forskningsintervjun är att banken bör undvika att upprätthålla 
flera parallella belöningssystem. Banken skulle kunna utvidga sitt nuvarande belönings-
system genom att också tilldela referenspersoner som skaffar banken nya lönsamma 
kunder bonuspoäng. Dock betonar hon att ett dylikt belöningsförfarande bör vara 
inofficiellt.

• Utvidgat belöningssystem för referenspersoner som tillför banken nya kunder
innebär att banken belönar de kunder som skaffar banken lönsamma nya kunder.  

4.2.17 Hur de centrala begreppen och uttrycken successivt har påverkat min 
förståelse- och tolkningsprocess 

Tabell 5 sammanfattar de sätt på vilka de centrala begreppen och uttrycken som kommit 
fram i de underordnade empiriska förståelse- och tolkningsprocesserna successivt har 
påverkat min övergripande förståelse- och tolkningsprocess.  
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Tabell 5 Centrala begrepp och uttryck insatta i min förståelse- och tolkningsprocess 
 Centrala begrepp och uttryck

Empirisk
förförståelse 1 

• Banktjänsternas kommunikativa karaktär.
• Den normstruktur som styr informell marknadskommunikation om bank- och 

penningaffärer.
• Informell marknadskommunikation inom familj och släkt respektive vän- och 

bekantskapskrets.
• Koncernnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation.  
• Branschspecifika förfaranden för utnyttjande av informell marknadskommunikation.  

Empirisk
förförståelse 2

• Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse 
respektive informell marknadskommunikation.  

• Regionala skillnader i informell marknadskommunikation. 
• Familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank.  

Empirisk
förförståelse 3

• Genuin respektive tillhjälpt informell marknadskommunikation. 
• Formell marknadskommunikation med direkt anknytning till informell 

marknadskommunikation.
• Olika tidsdimensioner för informell marknadskommunikation 

Empirisk
förförståelse 4

• Direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation. 
• Indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation. 
• Referensperson respektive referenskund. 
• Referensperson som tillför banken nya kunder. 
• Ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank. 

Empirisk
förförståelse 5

• Bankanställda uppmuntrar kunden att rekommendera sin bank för andra människor 

• Bankens referensarmé.
Empirisk
förförståelse 6

• Regionala skillnader i utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 
• Den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika 

faser av personens levnadslopp.   
Empirisk
förförståelse 7

• Formell marknadskommunikation med indirekt anknytning till informell 
marknadskommunikation.

Empirisk
förförståelse 8

• Individnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation.  
• Kulturella skillnader i informell marknadskommunikation. 
• Lokala skillnader i informell marknadskommunikation. 
• Olika företagsnivåer för utnyttjande av informell marknadskommunikation.  

Empirisk
förförståelse 9

• Ledande diskussion där bankanställda kartlägger kundens konsumentnätverk. 
• Olika abstraktionsnivåer av informell marknadskommunikation. 

Empirisk
förförståelse 10

• Olika intensitetsnivåer av informell marknadskommunikation 
• Referenspersoner som tillför banken nya lönsamma kunder 

Empirisk
förförståelse 11

• Kontorsnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation 
• Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla sig in 

i konsumentnätverket 
Empirisk
förförståelse 12

• Varandra oberoende företag som systematiskt tipsar kunder till varandra.  

Empirisk
förförståelse 13

• Traditionalism/modernism. 
• Förändring föranledande respektive upprätthållande informell 

marknadskommunikation.
Empirisk
förförståelse 14

• Bankens aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet för att förstärka sin 
företagsbild som en lokal aktör för regionens gemensamma angelägenheter.  

Empirisk
förförståelse 15

• Referensvärde.  

Empirisk
förförståelse 16

• Utvidgat belöningssystem för referenspersoner som tillför banken nya kunder. 
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4.3 De mest centrala intervjuteman  

I min analys har jag identifierat följande fyra intervjuteman: 1) typer av informell 
marknadskommunikation, 2) informell marknadskommunikation som företeelse, 3) 
olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation, 4) systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation. De två första intervjutemana gäller informell 
marknadskommunikation, medan de två senare handlar om bankens aktiviteter. De två 
första intervjutemana handlar tydligare om händelser och faktorer som ligger utanför 
företagets direkta kontroll, medan de två senare intervjutemana tydligare handlar om 
faktorer och händelser som företaget har direkt kontroll över. Denna indelning kan 
jämföras med Arndts (1966) indelning i "... the 'social dynamics' of word of mouth 
communication" respektive "... effects of various marketing mix 'inputs' on word of 
mouth activity". I den fortsatta analysen illustreras med intervjucitat olika aspekter på de 
fyra intervjutemana. 

4.3.1 Intervjuperson 1 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Min uppfattning är att kunden har fått god betjäning och som en följd av detta berättar personen 
vidare för andra personer om sina tjänsteerfarenheter. (f.1)"  

Enligt intervjucitatet har den informella marknadskommunikationens innehåll ett tydligt 
samband med kundens subjektivt upplevda konsumtionserfarenheter. 

Informell marknadskommunikation som företeelse  
"Vi äldre människor har vuxit upp och lärt oss att det är oartigt att fråga om en annan persons 
personliga bank- och penningaffärer, men ungdomarna tycks inte uppleva situationen på samma 
sätt. Av någon anledning har under de senaste åren bank- och penningaffärer blivit ett helt 
naturligt diskussionsämne bland människorna, kanske kulturen har förändrats. (f.2&3)"  

Enligt intervjucitatet förekommer det någon typ av normstruktur som styr människornas 
benägenhet att sinsemellan diskutera bank- och penningaffärer och på senare år har det 
skett en förändring i denna normstruktur. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Människornas bank- och penningaffärer är seriösa och personliga, vilket innebär att denna typ 
av diskussion är svårt att förknippa med bankens uppmärksamhetsväckande aktiviteter. 
Dessutom innebär banksekretessen att banken inte ens indirekt kan tänka sig att stimulera kunden 
att berätta om sina egna bank- och penningaffärer för andra personer. Bankens förutsättningar att 
utnyttja informell marknadskommunikation baserar sig helt på kundens egna initiativ att 
rekommendera oss. (f.15&17)" 

Enligt intervjucitatet är den normstruktur som styr människornas benägenhet att 
diskutera bank- och penningaffärer en begränsande faktor i sig, och banksekretessen 
begränsar dessutom bankens förutsättningar att utnyttja informell marknads-
kommunikation. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation 
"Ifall du berättar mig hur informell marknadskommunikation inom godissektorn fungerar så är 
jag mycket intresserad, men jag måste själv fundera på vilket sätt vi på banken kan tillämpa dessa 
insikter. (f.24)" "Eftersom bankernas primära uppgift är att göra annat än att fundera på dylika 
frågor så är det helt uppenbart att vårt fokus inte är lagt på denna typ av frågeställningar. Visst är 
det också på så sätt att vi inte har direkta konkreta resultat vad ett systematiskt utnyttjande av 
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informell marknadskommunikation kan medföra banken. Därutöver skulle vi också behöva 
konkret kunskap att på vilket sätt vi kunde gå tillväga för att systematisera utnyttjande av 
informell marknadskommunikation (din studie kan säkert delvis hjälpa oss). Men det är säkert 
också på så sätt att vi inte känner tillräckligt bra till själva företeelsen informell 
marknadskommunikation. (f..19)"  

Intervjucitatet anger att även om man på banken anser det vara viktigt att systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation, så betraktas detta trots allt som 
sekundärt. Detta eftersom företeelsen informell marknadskommunikation anses ligga 
utanför bankens direkta kontroll. Förutom att banken behöver mer kunskap om själva 
företeelsen informell marknadskommunikation, så kom det också fram synpunkter om 
att banken behöver konkreta branschspecifika förfaranden (på både kontors- och 
koncernnivå).

4.3.2 Intervjuperson 2 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Bank- och penningaffärer är så personliga ärenden att man vanligtvis inte diskuterar dem. 
Dylika ärenden diskuteras främst i anknytning till övriga händelser såsom bostadsköp eller något 
motsvarande. (f.2)"  

Enligt intervjucitatet är den normstruktur som styr människornas benägenhet att 
sinsemellan diskutera bank- och penningaffärer begränsande. Således upplevs inte bank- 
och penningaffärer nödvändigtvis som ett lämpligt ”kaffebordsdiskussionstema”. Enligt 
intervjupersonen diskuteras bank- och penningaffärer i första hand inför betydelsefulla 
bankaffärer. Detta tyder på att informell marknadskommunikation om bank- och 
penningaffärer inte nödvändigtvis präglas av konsumtionsprat, utan av målmedvetenhet. 

Informell marknadskommunikation som företeelse  
"Jag har svårt att tänka mig (jag är själv hemifrån landsbygden) att mina föräldrar skulle byta 
bank. Det skulle vara en mycket stor sak för dem. På landsbygden kan man endast tänka sig att 
byta bank ifall banken har totalt misskött sig eller låtit bli att bevilja ett banklån. Min bedömning 
är att familjens traditionsbundenhet till sin bank är betydligt starkare på landsbygden än vad den 
är här i Helsingfors. Således kunde jag tänka mig att här i Helsingfors har informell 
marknadskommunikation en större effekt än på landsbygden. (f.12&13)" 

Enligt intervjucitatet förekommer det regionala skillnader i informell marknads-
kommunikation. Intervjupersonen anser att familjens/släktens traditionsbundna trohet 
mot sin bank är betydligt starkare på (mindre) orter på landsbygden och att effekten av 
informell marknadskommunikation inom bekantskapskretsen (tuttavan suositus) är mer 
framträdande i större tillväxtcentra.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Även om människorna på allmänt plan diskuterar bankernas höga serviceavgifter och dylikt så 
kan inte vi på banken göra annat än ett bra bankarbete. Alltid finns det människor som 
generaliserar. Vi bör godkänna att det finns händelser och faktorer som vi inte kan styra. Det 
tjänar inte oss något att ge oss in på den offentliga debatten som förs i median. Ifall det uppstår 
missbelåtenhet bland kunderna så bör vi utreda vad denna missbelåtenhet beror på och göra vårt 
bästa för att återställa problemet. (f.4) " "Min bedömning är att även om banken satsade alla sina 
pengar på reklam så skulle vi aldrig uppnå samma resultat som vi uppnår genom att satsa på ett 
så bra bankarbete att kunderna rekommenderar vår bank för andra människor. Jag anser att det 
skulle gå till överdrift ifall bankens alla 400–500 banktjänstemän mitt i allt började be om 
referenser av varje kund. Visst skulle det säkert leda till ett visst antal nya kunder men vi bör 
också se till att kundrelationen behålls naturlig och aktningsfull. (f.7)"  
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Enligt intervjucitatet bör företagen acceptera att företeelsen informell marknads-
kommunikation ligger utanför deras direkta kontroll. Hon anser att bankens 
huvudsakliga sätt att utnyttja informell marknadskommunikation baserar sig på ett 
indirekt utnyttjande. Dessutom anser hon att banktjänsternas personliga och seriösa 
karaktär innebär att banken inte alltför aktivt kan inkräkta på kundens integritet för att få 
kunden att rekommendera sin bank för andra människor eller för att be om en referens. 
Centralt för hennes resonemang är att kundrelationen skall bevaras naturlig och 
aktningsfull. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Utan vidare borde man diskutera mycket mer på vilket sätt banken kunde systematisera 
utnyttjande av informell marknadskommunikation, utan att man skapar alltför mycket 
uppmärksamhet och uppståndelse kring detta. Således borde vi lägga uppmärksamhet på vårt sätt 
att ingå interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknadskommunikation 
så att kunden inte upplever situationen som påträngande. (f.9)".  

Enligt intervjucitatet har banktjänsternas kommunikativa karaktär en begränsande effekt 
på bankens förutsättningar att medverka i interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till tillhjälpt informell marknadskommunikation. Trots detta anser hon inte 
att banken ska utesluta denna typ av interpersonlig interaktion. Hennes poäng är att 
denna typ av interpersonlig interaktion ska genomföras på ett sådant sätt att kunden inte 
upplever situationen som onaturlig eller påträngande. 

4.3.3 Intervjuperson 3 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Word-of-mouth är frågan om vad våra kunder talar och berättar om oss till sin sociala 
omgivning. Men det kan också vara frågan om någon professor som vid ett seminarium talar 
inför 1000 personer. (f.5)"  

Intervjucitatet tyder dels på att informell marknadskommunikation framträder på flera 
olika sätt, dels på att det förekommer olika typer av mellanformer av formell och 
informell marknadskommunikation.  

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Det är inte alls något exceptionellt att i medeltal rör det sig om mycket långa kundrelationer, 
från en generation till en annan. Detta kan inträffa då personens föräldrar eller mor- och 
farföräldrar som någon gång i världen har beviljats ett lån talar om det för sina barn. Men trenden 
är i varje fall den att vikten av det som ens föräldrar eller mor- och farföräldrar någon gång i 
tiden har gjort blir allt mindre. Detta har att göra med samhälliga förändringar överlag. Dessutom 
flyttar barnen allt oftare bort från landsbygden in till städerna, varvid denna bankkoppling bryts. 
(f.8&9)"  

Enligt intervjucitatet kan familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank 
betraktas som ett resultat av socialiseringsprocessen. Dock ansåg han att denna typ av 
traditionalitet håller på att försvinna.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Då kunderna är nöjda, är också sannolikheten större att kunderna rekommenderar och talar 
positivt om oss till släkt och vänner. Orsaken till att vi inte har gett oss in på att ge ”reward-
points” åt de kunder som lyckats övertala sina vänner och bekanta att byta bank är att enligt vår 
studie kunde 80 procent av våra kunder tänkas rekommendera oss (motsvarande andel för två av 
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våra konkurrenter är ca 40 procent). Således är vi inte i behov av tillhjälpt word-of-mouth som 
enligt vår uppfattning inte är lika effektivt som genuin informell marknadskommunikation. (f.7)"  

Enligt intervjucitatet är banken inte i ”behov” av tillhjälpt informell marknads-
kommunikation. Det intressanta enligt min uppfattning är i vilket fall som helst att 
uttalandet är baserat på studier genomförda inom banken. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Visst är det många saker som tyder på att vi gör åtminstone någonting eller många saker rätt 
men det finns också mycket sådant som kunde göras bättre samt mycket sådant som vi inte har 
skänkt en tanke åt. Det finns också mycket sådant som vi inte har möjligheter att beakta. Men 
vilka är de verktyg som skulle systematisera utnyttjande av informell marknadskommunikation. 
Finns det någon form av mätare som säger hur det fungerar, ger signaler vad som borde göras 
eller vad som fungerar bra eller mindre bra samt hurudana investeringar borde och kunde göras? 
Men i vilket fall som helst har vi svårt att betrakta detta som en skild del av vår verksamhet. 
Enligt oss utgör det en del av att skapa och utveckla kundrelationer (f.14&15)"  

Intervjucitatet visar att även om man på banken är nöjd med sitt sätt att utnyttja 
informell marknadskommunikation, så finns det en mängd öppna oklara 
frågeställningar. Banken anses behöva konkreta förfaranden där utnyttjandet av 
informell marknadskommunikation skulle vara en del av bankens kundrelations-
processer.

4.3.4 Intervjuperson 4 

Typer av informell marknadskommunikation 
"På banken använder vi uttrycket att be om referenser. Jag betraktar referenser som ett sätt att 
underlätta försäljningsarbetet. (f.1)" 

Enligt intervjucitatet kan banken spela en aktiv roll i processen tillhjälpt informell 
marknadskommunikation genom att be om referenser. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Att släkten håller reda på varandras bank- och penningaffärer är inte frågan om bankens aktiva 
agerande, utan är frågan om en till orten tillhörande företeelse. (f.15) ". "Här i Hyrylä har vi tre 
olika kundtyper. Den första kundtypen är frågan om personer som hela sitt liv har levt i Tusby 
och alltid varit kund i vår bank. Bland dessa personer upplevs det nästan som ett brott att byta 
bank till lokalkonkurrenten. Den andra kundtypen är frågan om personer som har bott ca 5-15 år 
på denna ort. Även dessa personer är mycket lojala till sin bank men deras banktrogenhet baserar 
sig på den personliga betjäningen. Den tredje kundtypen är frågan om personer som nyligen har 
flyttat till denna ort. Dessa personer är vanligtvis unga och jobbar kanske på en annan ort. Dessa 
personer reagerar omedelbart på fördelaktigare erbjudanden. För dessa personer är det inte något 
som helst besvär att byta bank. (f.13)"  

Enligt intervjucitatet är familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank inte 
något som banken har skapat, utan den baserar sig på den ortsbestämda sociala 
dynamiken.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Förstås är det säkert också på så sätt att människorna sinsemellan diskuterar om sina positiva 
tjänsteupplevelser och att denna diskussion kan leda till nya kundrelationer. Men problemet är att 
vi på banken inte kan följa med eller påverka denna process. Däremot kan vi på banken följa med 
och påverka processen för referenser. (f.20)" 
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Intervjucitatet tyder på att intervjupersonen inte är på det klara med att genuin informell 
marknadskommunikation ligger utanför bankens direkta kontroll. Således anser hon att 
banken aktivt skulle försöka påverka processen tillhjälpt informell marknads-
kommunikation. Det är speciellt på denna punkt som hennes resonemang avviker från 
de tidigare intervjupersonernas. I motsats till intervjuperson 2 anser intervjuperson 4 att 
man på banken inte ska acceptera att företeelsen informell marknadskommunikation 
ligger utanför dess direkta kontroll.  

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Ett systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att dessa aktiviteter 
ingår i vår tjänsteprocess. Det är inte systematiskt utnyttjande ifall endast vissa banktjänstemän 
ibland ber om en referens. (f.20)" "Eftersom bankerna inte systematiskt utnyttjar informell 
marknadskommunikation så kunde detta vara ett sätt för banken att profilera sig. (f.9)" 

Enligt intervjucitatet innebär ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation att sådana aktiviteter ska ingå i bankens tjänsteprocess. Dessutom anser 
hon att införandet av ett systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation 
kan vara ett sätt för banken att profilera sig.  

4.3.5 Intervjuperson 5 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Åtminstone inte jag skulle bry mig om att lyssna på allmänna rekommendationer i stil med att 
denna bank är jätte bra. Det har betydligt större effekt då grannen berättar om sitt fördelaktiga lån 
samt om alla de goda råd som personen fick på banken. Rekommendationen borde alltså ha en 
direkt anknytning till kundens egna tjänsteupplevelser. (f.10)"  

Enligt intervjucitatet bör rekommendationen vara specifik och basera sig på sändarens 
självupplevda konsumtionserfarenheter. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Människorna pratar mycket öppet t.ex. om pris. Däremot berättar man inte nödvändigtvis att 
man har hundrafemtiotusen euro lån eller att man har hundratusen euro på konto. Vanligtvis 
konstateras endast på ett allmänt plan att man fått ett bra lånevillkor eller betjäning. (f.3)"  

Enligt intervjucitatet förekommer det olika abstraktionsnivåer av informell marknads-
kommunikation om bank- och penningaffärer. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Då man på banken har gjort ett beslut om att man systematiserar utnyttjande av informell 
marknadskommunikation skall dessa aktiviteter ingå i bankens tjänsteprocess. Det är 
kontorschefernas uppgift att ta förfarandet ibruk. Den enda utmaningen som enligt mig 
förekommer, är att engagera hela personalen att ingå denna typ av interpersonlig interaktion. Det 
är enkelt att ingå beslut men det är en annan sak om alla bankanställda minns att ingå 
interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknadskommunikation. 
Dessutom bör denna typ av aktiviteter ske naturligt, istället för att det skulle vara frågan om 
innantilläsning. (f.2&14)"  

Enligt intervjucitatet är det enda hindret för ett systematiskt utnyttjande av informell 
marknadskommunikation bristande engagemang hos bankanställda att medverka i 
interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation. 
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Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Varje bankkontor kan ha en av mig oberoende kontorschef som bestämmer om deras sätt att 
utnyttja informell marknadskommunikation. Dock är det en annan sak om något bankkontor 
skapar uppmärksamhet och uppståndelse om något tvivelaktigt. (f.12)"  

Enligt intervjucitatet kan utnyttjande av informell marknadskommunikation förekomma 
på olika nivåer inom företaget. . På kontorsnivå kan bankkontoren ta självständiga 
beslut, men på koncernnivå finns det allmänna principer som bankkontoren måste 
iaktta. Sålunda kan bankkontoren ta självständiga beslut om sitt sätt att systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation, förutsatt att dessa förfaranden inte 
avviker från bankens allmänna principer.  

4.3.6 Intervjuperson 6 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Word-of-mouth är frågan om att vad kunderna informellt sinsemellan diskuterar om ett visst 
företag men varför inte också i mer formella sammanhang. (f.1)"  

Enligt intervjucitatet förekommer informell marknadskommunikation dels privat, dels 
offentligt.  

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Jag tror att på landsbygden växer man upp till en viss traditionsenlighet och lojalitet. Denna 
vecka hade jag en kund som berättade att då personen var liten pojke tog banken väl hand om 
mammans bankaffärer så att hon klarade av den svåra situationen, och nu vill mannen endast vara 
kund i denna bank. Men samhället förändras, vilket innebär att även dessa aspekter förändras 
med tiden. (f.14)"  

Enligt intervjucitatet socialiseras människorna speciellt på mindre orter på landsbygden 
in i en viss traditionsbunden trohet, men hon anser att de regionala skillnaderna i den 
sociala dynamiken håller på att försvinna. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"En av bankens värderingar är att man genuint uppskattar kunden. Detta innebär att istället för att 
man prompt säljer kunden något så försöker man utreda kundens behov genom att insamla 
information om kundens livssituation. Vi har fått en hel del feedback för att vi hjälper kunden att 
beakta realiteter som berör deras livssituation. Eftersom dylika frågeställningar inte har en 
direktanknytning till själva tjänsteprocessen så kunde vi låta bli att ge oss in på detta, men trots 
detta har vi valt att beakta kundens livssituation något mer övergripande. Typiska ärenden kunde 
vara att beakta skilsmässa eller ärvandet. Jag tror att detta är vårt sätt att utnyttja informell 
marknadskommunikation. Jag kommer inte på något annat sätt att utnyttja informell 
marknadskommunikation eftersom det är varje människas personliga erfarenheter och 
upplevelser som man kommunicerar, oberoende om det är frågan om positiva eller negativa 
upplevelser. (f.8)"  

Enligt intervjucitatet går bankens huvudsakliga sätt att utnyttja informell marknads-
kommunikation ut på att upprätthålla en hög och stabil kundtillfredsställelse. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Min uppfattning är att i större tillväxtcentra har banken bättre förutsättningar att utnyttja 
informell marknadskommunikation för att tillföra banken nya kunder. I större tillväxtcentra är det 
lättare att hitta de segment som byter bank. Men på landsbygden, där människorna har vuxit upp 
till en viss traditionsenlighet är människorna betydligt mer banktrogna. Detta innebär att på 
landsbygden har inte informell marknadskommunikation en lika stark effekt som den har på 
större tillväxtcentra. (f.15)"  
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Enligt intervjucitatet förekommer det regionala skillnader i utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation. Intervjupersonens bedömning är att mindre orters traditions-
bundna trohet mot en bank är så stark att informell marknadskommunikation inom 
bekantskapskretsen inte förmår bankkunder att byta till den lokala konkurrenten. I större 
tillväxtcentra har banken däremot betydligt bättre förutsättningar att utnyttja informell 
marknadskommunikation inom bekantskapskretsen för att på så sätt tillföra banken nya 
kunder.

4.3.7 Intervjuperson 7 

Typer av informell marknadskommunikation 
"På vissa bankkontor har man studerat hur stor del av de nya kunderna väljer bank som ett 
resultat av informell marknadskommunikation. I bankens utredning har vi definierat 
rekommendationer utgående från den nya kundens avsikt att välja bank som ett resultat av 
informell marknadskommunikation. Men för övrigt har vi inte definierat detta begrepp. (f.2)"  

Enligt intervjucitatet har bankens officiella begrepp för att beskriva genuin informell 
marknadskommunikation främst förekommit i bankens kampanjrelaterade utredning av 
den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse för människornas 
val av bank. För övrigt har begreppet inte använts. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"På mindre orter är människorna mer familj/släktcentrerade än man är på större tillväxtcentra där 
människorna knappt känner sina grannar. I större tillväxtcentra tillhör människorna flera olika 
parallella grupper. Således kunde man tänka sig att den informella spridningsprocessen är 
speciellt snabb. (f.18)"  

Intervjucitatet tyder på att teorin om de svaga sociala relationernas styrka (theory of the-
strength-of-weak-ties) kan tillämpas på regionala skillnader mellan mindre orter på 
landsbygden och större tillväxtcentra. Speciellt på mindre orter anses informell 
marknadskommunikation inom familj och släkt (starka sociala relationer) utgöra en 
mycket stark informell påverkan. I större tillväxtcentra där människorna anses 
interagera inom flera parallella mindre väsentliga sekundärgrupper (svaga sociala 
relationer) anses den informella spridningsprocessen vara betydligt snabbare. Typiska 
kontaktpunkter för informell spridning anses vara hobby- och fritidsverksamhet samt 
arbetsplatser.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Vi strävar till att betjäna våra kunder så bra som möjligt och på så sätt försöka skapa goda 
förutsättningar att kunderna rekommenderar sin bank för andra människor. Reklamens funktion 
och betydelse är att upprätthålla bankens företagsbild och att på så sätt skapa förutsättningar för 
att våra kunder rekommenderar oss. Ifall företaget är känt och dessutom har en god företagsbild 
så är det lättare för kunden att rekommendera företaget för andra människor. Det krävs mera mod 
att rekommendera ett företag som ingen känner till eller har ett dåligt rykte. Ifall kunden kan 
identifiera sig med företaget eller med dess värderingar och dessutom har egna positiva 
erfarenheter av företaget så kommer dessa aspekter tillsammans att utgöra goda förutsättningar 
för att kunden rekommenderar företaget för andra människor. (f.4&5)" "En annan aspekt är att 
flera företag strävar i sin reklam till att skapa prat och diskussion. Vår reklam är inte inriktad på 
sådant, men det finns företag som medvetet bryter mot reklamregler för att få uppmärksamhet. 
Denna typ av reklam är kanske bättre lämpad för nya företag som strävar till uppmärksamhet. I 
vår reklam strävar vi tvärtom till att på långsikt skapa en god företagsbild. (f.6&7)"  
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Enligt intervjucitatet undviker banken att i sin formella marknadskommunikation 
provocera eller väcka uppmärksamhet. Däremot vill banken skapa goda förutsättningar 
för att kunden på lång sikt genuint ska rekommendera sin bank för andra människor. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Den första centrala frågan som jag vill lyfta fram är att på vilket sätt banken kunde stimulera 
kunden att rekommendera sin bank för andra människor. Kunde man på något sätt skilja mellan 
företagsbildens och kundtillfredsställelsens funktion och betydelse för kundens avsikt att 
rekommendera sin bank för andra människor? Den andra centrala frågan är att vilken effekt den 
informella marknadskommunikationen har för bankens kundförvärv. Den kunskap som vi nu har 
baserar sig främst på påfund. (f.14)"  

Enligt intervjucitatet ska ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation i stället för påfund basera sig på konkreta branschspecifika förfaranden. 

4.3.8 Intervjuperson 8 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Djungeltrumma är inte massiv. Den är interpersonlig. (f.17)"  

Enligt intervjucitatet handlar informell marknadskommunikation om interkonsument-
kommunikation. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Finländarna talar på allmännivå om bankernas serviceavgifter men undviker att diskutera sina 
egna personliga bank- och penningaffärer. Och inte vet jag att det är något negativt med det. Det 
är alla människors personliga sak om man vill öppet diskutera om sina bank- och penningaffärer, 
men skillnaden mellan finländare och utlänningar är uppenbar. (f.1)" 

Intervjucitatet anger att även om det anses ha skett en förändring i den normstruktur 
som styr den informella marknadskommunikationen om bank- och penningaffärer, kan 
finländarna fortsättningsvis anses vara betydligt mer återhållsamma än utlänningar. 
Iakttagelsen visar att det förekommer kulturella skillnader i informell 
marknadskommunikation. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"På hösten då vårt bankkontor öppnades sade jag öppet och uppriktigt för mina kunder att 
nyligen har vi öppnat vår verksamhet i Gårdsbacka och att vi behöver massor nya kunder. Berätta 
om du vet någon som kunde tänkas vara intresserad att byta bank eller vara intresserad av att 
fråga sig för bättre villkor än vad deras nuvarande bank erbjuder dem. På detta sätt har jag fått en 
del nya kunder men man bör göra det på rätt sätt. Jag betraktar denna typ av interpersonlig 
interaktion som ett naturligt sätt att också betjäna kundens övriga bekanta. Det syns på kunden 
ifall jag har varit genuint intresserad av dem. På så sätt kan också jag få ett mervärde genom att 
också jag kan få sådan information som jag inte på annat sätt hade fått. Denna typ av interaktion 
förstärker kundrelationen. (f.9&13)"  

Enligt intervjucitatet kan interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation vara ett effektivt sätt för banken att få nya kunder. Dessutom 
anses denna typ av interaktion stärka kundrelationen. Intervjupersonen är mycket 
explicit när hon påpekar att denna typ av interaktion bör ske naturligt.
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Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Jag kan inte tänka mig att ett systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation 
kunde innebära något annat än att man aktivt och öppet uppmanade kunden att rekommendera sin 
bank för andra människor. Ett dylikt förfarande skulle förutsätta att vårt presterande låg över 
konkurrenterna. (f.8)"  

Enligt intervjucitatet innebär ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation att banken aktivt och öppet stimulerar kunden att rekommendera sin 
bank för andra människor. 

4.3.9 Intervjuperson 9 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Då kunden är nöjd och det uppstår diskussion om banker eller då diskussionen syftar till vår 
bank så tror jag att kunden berättar positivt om oss samt kanske rekommenderar oss. (f.5)"  

Enligt intervjucitatet förekommer det en typ av informell marknadskommunikation som 
kan betecknas som konsumtionsprat. Konsumtionsprat (om bank- och penningaffärer) 
kan anses ha en indirekt eller svag bankanknytning, medan rekommendationer har en 
betydligt tydligare bankanknytning. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Mellan föräldrar och barnen uppstår det säkert diskussion om olika banker men ungdomarna 
diskuterar inte om banker. Ungdomarna diskuterar och jämför olika banker först i samband med 
sin första låneansökan. Äldre personer har däremot sällan ett lånebehov, tvärtom har de 
vanligtvis ett placeringsbehov (f.6)"  

Enligt intervjucitatet varierar den informella marknadskommunikationens funktion och 
betydelse i olika faser av människans levnadslopp. Barnen socialiseras in i föräldrarnas 
bank. Även om barnens bankrelation inleds i ett tidigt stadium av deras liv, så anses inte 
banktjänsternas kommunikativa karaktär vara speciellt tilltalande för ungdomar. 
Ungdomar anses inte vara speciellt mottagliga för informell marknadskommunikation 
om bank- och penningaffärer. De anses bli mer mottagliga för informell marknads-
kommunikation när det blir aktuellt att ta ett lån.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Visst kunde man direkt uppmana kunden rekommendera sin bank för andra människor men 
kanske det trots allt är lite påträngande. Ifall det uppenbart framgår att kundens vän har pengar 
liggande på 0,25 procents ränta kunde man visserligen säga åt kunden att nu då vi hittade ett 
såhär bra alternativ åt ert problem så kunde ni kanske konsultera er vän som har ett motsvarande 
behov som ni (f.4)"  

Intervjucitatet går ut på att ifall bankanställda samlar information om kundens 
konsumentnätverk, så kan de anpassa sitt sätt att stimulera kunden att rekommendera sin 
bank för andra människor samt styra budskapets innehåll mot potentiella kunder som 
kan tänkas vara mottagliga för denna typ av marknadskommunikation. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Då man har hittat ett bra alternativ åt kundens problem så borde man automatiskt försöka utreda 
om kunden känner övriga personer som också kunde tänkas vara i behov av samma tjänst som 
den egentliga kunden. Ett systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation skulle 
förutsätta samarbete mellan olika organisationshierarkier. I bankens regelbundna samman-
komster kunde man klargöra på vilket sätt utnyttjande av informell marknadskommunikation 
kunde ingå i bankens tjänsteprocess. (f.11)"  
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Enligt intervjucitatet kräver ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation planering och samarbete inom olika hierarkier och avdelningar inom 
banken.

4.3.10 Intervjuperson 10 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Vanligtvis innebär djungeltrumma att människorna i grupp diskuterar och anser något. Denna 
typ av interkonsumentkommunikation leder sällan till direkta handlingar. Tipsandet är däremot 
tydligare frågan om direkta konkreta handlingar. Den person som tipsar kontaktar mig för att be 
mig ringa en viss kund. Det kan också vara så att den person som tipsar ber den potentiella 
kunden att kontakta mig. Det kan t.o.m. hända att den kund som tipsar arrangerar för den andra 
personens del en sammankomst med mig. Styrning innebär i sin tur att den person som tipsar 
tvingar den andra personen att bli kund. (f.7)"  

Enligt intervjucitatet förekommer det olika intensitetsnivåer inom den informella 
marknadskommunikationen. Djungeltrumman (viidakkorumpu) anses handla om 
allmänt prat och konstateranden. Rekommendationer (suositus) anses basera sig på 
kundens egna konsumtionserfarenheter. Tipsande (vinkki, vinkkaus) anses handla om 
betydligt mer specifik och intensiv informell påverkan. Styrning (asiakasohjaus) 
beskrivs som en ännu mer intensiv form för informell påverkan, där referenspersonen 
tvingar eller försöker tvinga den potentiella kunden att bli kund. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Människorna har vissa uppfattningar om bankerna men alltid baserar sig inte dessa 
uppfattningar endast på bankens reklam. Ibland kan dessa uppfattningar basera sig på det man 
sinsemellan diskuterar. Människornas uppfattning är fortsättningsvis att en viss bank är ledande 
för internettjänster. Men i själva verkligheten är det vi som är den ledande banken i Finland. 
Denna oklarhet beror på att ifrågavarande bank framför statistik som baserar sig på hela norden. 
Jag påstår att det är av stor betydelse vad människorna diskuterar om dylikt och visst stöder deras 
reklam denna diskussion. (f.13)"  

Enligt intervjucitatet avspeglar den informella marknadskommunikationens mängd och 
innehåll inte endast aspekter på kundtillfredsställelse, utan också allmänna attityder och 
uppfattningar som inte nödvändigtvis baserar sig på personens egna konsumtions-
erfarenheter.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Grundförutsättningen är att kunden är nöjd men jag anser att detta inte är tillräckligt. Därutöver 
borde banken aktivt agera. (f.6)" "Banken kunde mångfaldiga resultatet av att utnyttja informell 
marknadskommunikation ifall man i större utsträckning betraktade dessa aktiviteter som en del 
av bankens kundrelationsskötsel. Av denna orsak har jag hela tiden fört talan för att utnyttjande 
av informell marknadskommunikation borde riktas till bankens mest lönsamma kunder. Således 
borde vi kunna identifiera de personligheter som har förmågan att prata och övertyga andra 
människor. Vanligtvis rekommenderar inte människorna till personer med betydligt lägre social 
status. Vanligtvis rekommenderar man till personer med ungefär samma sociala status. (f.14)" 
"De kunder som kontaktar mig som en följd av tipsande har vanligtvis större förtroende för mig 
än de kunder som kontaktar mig via övriga kanaler. Det interpersonliga förtroendet fungerar 
också tvärtemot, även jag litar mer på de kunder som kontaktar mig som en följd av tipsande. 
Utnyttjande av tipsande utgör således ett interpersonligt sätt för att effektivisera 
förtroendeuppbyggandet. I själva verket är de personer som kontaktar mig via tipsande i bättre 
förhandlingsposition än övriga personer. Senast denna vecka hade jag ett sådant fall. (f.15)"  
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Enligt intervjucitatet kan upprätthållandet av en hög och stabil kundtillfredsställelse 
betraktas som en förutsättning för positiv informell marknadskommunikation samt som 
en förutsättning för bankens övriga mer aktiva aktiviteter för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation. Intervjupersonen anser att bankens aktiviteter att utnyttja 
informell marknadskommunikation ska vara selektivt inriktade på de kunder som har de 
bästa förutsättningar att tillföra banken nya lönsamma kunder. Dessutom anser han att 
det interpersonliga förtroendet mellan bankanställd och kund byggs upp betydligt 
snabbare, ifall den potentiella kunden kan referera till någon av bankens redan 
existerande kunder som uppmanat personen att kontakta ifrågavarande bankanställd. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Vi människor är olika både som personligheter och till sättet att arbeta. Vissa människor 
cirkulerar hellre papper än diskuterar med kunderna. Det är mycket viktigt att man beaktar denna 
olikhet. Eftersom konkurrensen hela tiden blir allt mer intensiv så tror jag att med tiden kommer 
det att ske en attitydförändring. Min uppfattning är att allteftersom konkurrensen blir allt mer 
intensiv så stiger också referenspersonernas roll samtidigt som massmarknadsföringens roll blir 
allt mindre. Detta innebär att man borde belöna de kunder som tillför banken nya lönsamma 
kunder samt att man belönade de bankanställda som lyckas utnyttja informell 
marknadskommunikation för att tillföra banken nya lönsamma kunder. (f.22)"  

Enligt intervjucitatet är alla bankanställda inte lika engagerade att medverka i 
interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation. Intervjupersonens bedömning är trots allt den att det i framtiden kan bli 
aktuellt att införa ett belöningssystem både för referenspersoner som skaffar banken nya 
lönsamma kunder och för bankanställda som framgångsrikt utnyttjar informell 
marknadskommunikation för att skaffa banken nya lönsamma kunder. 

4.3.11 Intervjuperson 11 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Djungeltrumma innebär att här i byn diskuterar människorna sinsemellan och tipsar varandra. 
Kunderna tipsar oss om potentiella kunder. På företagen säger man att personals bank- och 
penningaffärer skall vara i ordning och således rekommenderar de sina anställda att kontakta en 
viss bank. Denna typ av informell marknadskommunikation kan beskrivas till och med som 
omsorg. Ifall jag rekommenderar för våra kunder en viss affär så kan det hända att dessa personer 
i gengälld rekommenderar vår bank för sina bekanta. Informell marknadskommunikation skall 
fungera i båda riktningarna, ensam kan man inte vinna. (f.3)"  

Intervjucitatet anger att informell marknadskommunikation är en vidare företeelse än 
endast interkonsumentkommunikation. Enligt intervjupersonen kan även bankanställda 
agera inom konsumentnätverket. Bankanställda kan tipsa sina egna kunder om olika 
typer av konsumtionsartiklar. Om den interpersonliga sociala relationen inom triaden 
referensperson, referenskund och bankanställd fungerar rätt, kan det hända att bankens 
kunder i gengäld tipsar sina bekanta om denna bankanställda. 

Informell marknadskommunikation som företeelse  
"I Helsingfors är problemet säkert dess storlek. Visst finns det säkert också i Helsingfors 
människor som alltid har hållit ihop men problemet är att där finns det så mycket människor att 
det inte nödvändigtvis uppstår så starka sociala relationer. Då jag rör mig i byn blir jag ofta 
tillfrågad om allt möjlig utöver bank- och penningaffärer. Jag känner rätt bra till 
lokalbefolkningens liv, här lever vi nämligen rätt kollektivt. I Helsingfors är livet mer hektiskt än 
här. Detta innebär att människorna inte har tid att bekanta sig med varandra. (f.9)" "Alla personer 
som söker lån är inte nödvändigtvis berättigade till lån men vårt beslut kan påverkas av att 
personen hänvisar till sin familj, släkt, eller sin arbetsgivare. För en tid sedan hade jag en pojke 
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som kunde få lån men han beviljades inte. Senare hade hans pappa tipsat honom kontakta mig. 
Då jag studerade pojkens möjligheter att betala på lånet så såg det inte speciellt bra ut men 
eftersom pappan hade bett pojken kontakta mig så var jag nästan tvungen att bevilja lånet. Då jag 
kände pappan var det betydligt enklare för mig att godkänna låneansökan. Då man har mer 
bakgrundsinformation så underlättar det arbetet och dessutom kan det påverka lånevillkoren. 
(f.11)"  

Enligt intervjucitatet är den sociala dynamiken på mindre orter på landsbygden betydligt 
mer enhetlig än i större tillväxtcentra. På mindre orter tycks människorna leva betydligt 
mer kollektivt än i större tillväxtcentra. Detta innebär att banken i dylika mer kollektiva 
sociala system i större utsträckning är tvungen att beakta den enskilda personens roll 
inom konsumentnätverket.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Kanske vi trots allt är lite skygga att uppmana kunden att rekommendera. Kanske jag kunde 
öppna min mun men för övrigt känns det lite konstigt att man försökte stimulera kunden att 
rekommendera. Jag anser att denna typ av interaktion inte passar den tavastländska mentaliteten 
(f.14)" "Vi har två kloka chefer som anser att jag är effektivast då jag inte är här på plats, utan är 
ute till bys. Förra sommaren en dag då jag gick ut på glass fick jag på denna resa till uppgift att 
föra två lägenheter till förmedling. Då jag träffar människor är det alltid någon bekant som 
introducerar mig för den övriga gruppen. Dessa sammanhang försöker jag utnyttja för att föra 
diskussionen in på bank- och penningaffärer. (f.12)"  

Enligt intervjucitatet passar det inte nödvändigtvis den tavastländska mentaliteten att be 
en annan person rekommendera banken eller att be om en referens. Däremot betonar 
intervjupersonens resonemang den interpersonliga interaktionen utanför det egentliga 
bankarbetet för att nästla sig in i konsumentnätverket.  

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Visst kan man lära sig vad som helst. Men på vår bank har vi arrangerat arbetsgången på så sätt 
att var och en gör det man är bäst på. Jag vet inte allt och vill inte veta allt. Alla personer vill inte 
nästla sig inom konsumentnätverket. Deras strategi är kanske att betjäna sina kunder så bra att de 
inte behöver ge sig ut till bys. (f.13)"  

Enligt intervjucitatet har olika personer olika förutsättningar att utnyttja informell 
marknadskommunikation. Han anser att sådana bankanställda som inte är speciellt 
engagerade i utnyttjande av informell marknadskommunikation ska ägna sig åt sitt 
egentliga bankarbete och låta sådana bankanställda som har förutsättningar och intresse 
nästla sig in i konsumentnätverket. 

4.3.12 Intervjuperson 12 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Vi kan inte påverka processen för rekommendationer men då kunden tipsar så möjliggör det för 
oss att kontakta den potentiella kunden. Detta innebär att tipsandet är betydligt mer effektivt än 
rekommendationer. (f.15)"  

Enligt intervjucitatet har banken betydligt bättre förutsättningar att medverka i 
processen tipsande än att medverka i processen rekommendationer. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"På 70-talet besökte människorna banken i smyg. Man försökte på alla sätt undvika att t.ex. 
grannarna skulle få kännedom om orsaken till att varför man besökte banken. På den tiden 
skämdes man över att vara i skuld och för övrigt ville man inte diskutera sin egendom. Dessutom 
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ville man inte berätta hur mycket man förtjänar eller att hur mycket man har deponerat på konto. 
(f.1)"  

Enligt intervjucitatet var den normstruktur som styr informell marknadskommunikation 
om bank- och penningaffärer på 1970-talet betydligt strängare än den är i dag. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"I situationer där man har fått god feedback har man visserligen önskat sig att kunden framför sin 
belåtenhet för övriga personer men trots detta har vi inte direkt uppmanat kunden att 
rekommendera vår bank för andra människor. Jag anser att rekommendationen bör basera sig på 
kundens egen vilja. Mottagaren märker direkt om sändaren talar med egen eller med en annan 
persons mun. Mottagaren bör uppleva rekommendationen som genuin, annars har den ingen 
effekt. (f.8)"  

Intervjucitatet anger att intervjupersonen fokuserar på ett indirekt utnyttjande av genuin 
informell marknadskommunikation. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Visst har vi uppmärksammat samt diskuterat detta tema men trots allt har inte denna diskussion 
varit speciellt systematisk. (f.2)"  

Intervjucitatet kan tolkas så att även om den informella marknadskommunikationens 
funktion och betydelse har uppmärksammats, så har man inte gjort något för att 
systematisera utnyttjandet av denna typ av marknadskommunikation. 

4.3.13 Intervjuperson 13 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Med tipsande avses i förbifarten framförda synpunkter. Visst är tipsande frågan om konkreta 
framföranden men rekommendationer är mer målinriktade och begrundade. (f.13)"  

Enligt intervjucitatet är rekommendationer bättre underbyggda än tipsande.

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Visst kunde informell marknadskommunikation här på landsbygden beskrivas som 
upprätthållande. Upprätthållande informell marknadskommunikation innebär att den vidhåller 
rådande händelser. Men i Helsingfors har banken betydligt bättre förutsättningar att utnyttja 
förändring föranledande informell marknadskommunikation. Människornas val av just vår bank 
är i många fall frågan om ett grundval. Det skall vara frågan om rätt exceptionella händelser om 
informell marknadskommunikation skulle påverka människorna att avvika från sitt grundval. 
(f.10&11)"  

Enligt intervjucitatet är människorna i större tillväxtcentra mer mottagliga för 
förändring föranledande informell marknadskommunikation jämfört med mindre orter 
på landsbygden, där människorna anses vara mer mottagliga för upprätthållande lång-
siktig informell marknadskommunikation. Intervjupersonens bedömning är att mindre 
orters traditionsbundna trohet mot en bank är så stark att informell marknads-
kommunikation inom bekantskapskretsen inte förmår föra över kunder från en bank till 
den lokala konkurrenten. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Styrelsemedlemmarnas roll för att utnyttja informell marknadskommunikation kunde tydligare 
vara frågan om långsiktig påverkan t.ex. genom att man förstärkter bankens företagsbild. Denna 
typ av informell påverkan beror mycket på styrelsemedlemmens mod och vilja att representera en 
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viss näringsidkare. Personer som har en central position inom näringslivet kan tänkas uppleva det 
motstridigt att öppet föra talan för en viss bank. Således tror jag att det kan vara svårt att väldigt 
synligt utnyttja dylika personer. (f.3)"  

Enligt intervjucitatet kan personer som har en central position inom näringslivet inte 
öppet tala för enskilda näringsidkare. Intervjupersonen anser att dylika personer främst 
kan utnyttjas för långsiktig attitydpåverkan. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Den informella marknadskommunikationens genuina karaktär samt bankens möjligheter att 
utnyttja denna typ av marknadskommunikation kan tänkas stå i kontrast. (f.3)" "Det är svårt att 
veta resultatet av att utnyttja informell marknadskommunikation. Hur kan vi veta om det är i vår 
för- eller nackdel om vi sänker våra marginaler. Kan man veta om resultatet skulle bli tillväxt 
eller om resultatet är att vi endast förstör våra marginaler? Man kunde säga att det är ett problem 
att vi inte kan veta om det är lycka eller olycka ifall vi kunde påverka den informella 
marknadskommunikationens mängd och innehåll genom prisjusteringar. Eftersom vi inte vet vad 
som är klokt i denna fråga så är det bättre att vi låter bli att försöka styra denna process. Detta 
kunde jämföras med att man släppte ut ett budskap för vilket man inte kan styra 
spridningsprocessen. (f.5&7)"  

Enligt intervjucitatet ligger informell marknadskommunikation utanför bankens direkta 
kontroll. Intervjupersonen för resonemanget vidare genom att spekulera i bankens 
möjligheter att påverka processen informell marknadskommunikation genom pris-
justeringar. Det intressanta är att han inte kan säga om det är till bankens fördel att 
kunna påverka processen med hjälp av prisjusteringar. Det paradoxala enligt mig är att 
även om banken skulle kunna påverka processen informell marknadskommunikation, så 
ligger det nödvändigtvis inte i bankens intresse att göra det. Orsaken till detta anses vara 
att banksektorn präglas av individuell prissättning. 

4.3.14 Intervjuperson 14 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Vid kaffebordsdiskussioner talar människorna lite vad som helst t.ex. om det som skrivs i 
tidningarna eller det som diskuteras i television. Ifall man i A-studio eller i något motsvarande 
konsumentprogram tar upp något visst tema så tar det vanligtvis uttryck i kaffebordsdiskussioner. 
(f.6)"  

Enligt intervjucitatet har massmedierna en roll när det gäller att sätta i gång och 
upprätthålla informell marknadskommunikation. 

Informell marknadskommunikation som företeelse  
"Min bedömning är att här på landsbygden är människorna mycket lojala. Familjens 
traditionsbundenhet är mycket viktig, speciellt för vår bank. Av denna orsak har vi mycket 
kunder som har flyttat boningsort men stannat kvar hos oss som kunder. För tavastlänningar eller 
för människor som är hemma härifrån är det mycket viktigt att man känner dem på ett personligt 
plan. (f.8)"  

Enligt intervjucitatet är mindre orters traditionsbundna trohet mot en bank orsaken till 
att så många människor som har flyttat in till större tillväxtcentra trots allt har stannat 
kvar som kunder i sin lokalbank. 
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Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Jag anser att banken kan styra informell marknadskommunikation genom att upprätthålla en så 
god företagsbild som möjligt Vi styr informell marknadskommunikation genom att vi sköter vårt 
arbete så bra som möjligt eller kan man säga på så sätt, jag anser att man kan. (f.9)"  

Enligt intervjucitatet är upprätthållandet av en hög och stabil kundtillfredsställelse samt 
av bankens företagsbild de centrala verktygen för ”styrning” av långsiktig genuin 
informell marknadskommunikation. 

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Ifall vi på banken utbildar oss, håller oss medvetna om allt som är relevant för vårt arbete, samt 
om vi dessutom betjänar, frågar och erbjuder då styr vi ju informell marknadskommunikation 
förutsatt att kunderna förstår vårt budskap. Om kunderna upplever vårt budskap på samma sätt 
som vår avsikt med budskapet var utgör den okontrollerbara delen i denna process. (f.9)"  

Enligt intervjucitatet har banken goda förutsättningar att ”styra” långsiktig genuin 
informell marknadskommunikation. Den okontrollerbara delen i denna process anses 
vara huruvida lokalbefolkningen upplever bankens ageranden såsom bankens avsikt var. 

4.3.15 Intervjuperson 15 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Tillhjälpt informell marknadskommunikation byter karaktär med tiden. Men det är en bra fråga 
om vi på banken i större utsträckning förmår styra denna process. (f.10)"  

Enligt intervjucitatet byter den informella marknadskommunikationens mängd och 
innehåll karaktär med tiden.  

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Jag kunde tänka mig att i en småort där alla människor känner varandra är tröskeln att be om en 
referens betydligt högre än t.ex. i Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Vanda, Kuopio eller Uleåborg 
där inte riktigt alla människor känner varandra. I dylika områden är tröskeln att be om referenser 
betydligt lägre. (f.3)"  

Enligt intervjucitatet förekommer det regionala skillnader i utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation. De regionala skillnaderna framträder speciellt tydligt mellan 
större tillväxtcentra och mindre orter på landsbygden. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"I offentligheten har vi sagt oss vara hela befolkningens bank. Beträffande tillförseln av nya 
kundrelationer borde vi dock vara betydligt mer systematiska. I detta avseende stöder jag 
intervjuperson 10 som anser att vi tydligare borde inrikta våra aktiviteter på våra förmögna och 
inflytelserika kunder. (f.1)" "En annan aspekt är att de personer som har en central position inom 
näringslivet kan inte nödvändigtvis aktivt föra talan för en enskild näringsidkare, speciellt ifall 
banken dessutom belönade personerna för dessa insatser. (f.3)"  

Intervjucitatet antyder att om man på banken hade metoder för att beräkna eller påverka 
referenskundens lönsamhet, så skulle banken ha bättre förutsättningar att selektivt 
inrikta sina aktiviteter på sådana personer som har ett högt referensvärde. Dock lägger 
han till att personer som har en central position inom näringslivet inte nödvändigtvis 
aktivt kan tala för enskilda näringsidkare. . 
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Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att man ställer upp 
handlingsförfaranden, målsättningar, samt följer med utfallet. (f.4)"  

Enligt intervjucitatet innebär ett systematiskt utnyttjande av informell 
marknadskommunikation att banken ställer upp mål och utarbetar förfaranden samt 
följer upp utfallet.

4.3.16 Intervjuperson 16 

Typer av informell marknadskommunikation 
"Arbetsplatserna är typiska ställen där människorna diskuterar bl.a. om bank- och penningaffärer. 
Då man vet att en viss person skall byta lägenhet så diskuteras denna händelse mycket utförligt. 
(f.9)" 

Enligt intervjucitatet anses speciellt arbetsplatsen vara en typisk kontaktpunkt för 
informell spridning. 

Informell marknadskommunikation som företeelse
"Jag kunde tänka mig att på mycket små orter finns det olika typer av bankrevir och att inom 
dessa små kretsar är det helt uppenbart att man diskutera om sin bank för andra människor. 
Däremot tror jag inte att man i Helsingfors lika uppenbart diskuterar om sin bank för andra 
människor. Men på mindre orter vet människorna betydligt mer om varandras bank- och 
penningaffärer. Således kan det vända sig emot banken ifall man på mindre (landsbygds) orter 
tilldelar en viss enskild kund något extra. (f.7)"  

Enligt intervjucitatet kan ett illa planerat utnyttjande av informell marknads-
kommunikation ge kommunikationen en ändrad karaktär som vänder sig mot banken. 

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation
"Bonussystemet kunde vara bundet till den nya kundens lönsamhet. Ifall referenspersonen tillför 
banken en lönekund, som också de är mycket viktigt för oss, kunde referenspersonen tilldelas 
standardbonus. Men ifall kunden tillförde banken en banklånekund kunde referenspersonen få 
något extra. (f.5)"  

Enligt intervjucitatet skulle ett utvidgat bonussystem kunna vara bundet till referens-
värdet.

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation
"Det leder ganska snabbt till en oumbärlig situation ifall banken gav rabatt lite här och var. En 
central utgångspunkt för oss har varit att vi endast tillämpar ett enda belöningsförfarande. 
Dessutom utgår vi ifrån att belöningsförfarandet skall vara likvärdigt för alla kunder. Vi har 
hundratals banker. Du kan tänka dig att ifall varje bank tillämpade sina egna principer så skulle 
det rätt snabbt spåra ur. Det är viktigt att upprätthålla kundernas förtroende och detta görs genom 
att man behandlar kunderna jämbördigt. (f.4)"  

Enligt intervjucitatet innebär ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation på koncernnivå att banken tillämpar ett enhetligt förfarande. 

4.3.17 De fyra intervjukategorierna 

Typer av informell marknadskommunikation handlar tydligare om framträdande
aspekter, medan informell marknadskommunikation som företeelse tydligare handlar 
om bakomliggande aspekter. Med framträdande aspekter avses konkreta skeenden som 
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är rätt enkla att observera. Med bakomliggande aspekter avses mer undanhållna 
skeenden som inte är speciellt enkla att observera.  

På motsvarande sätt kan bankens aktiviteter för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation karaktäriseras efter framträdande och bakomliggande aspekter. Med 
framträdande aspekter avses olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation. 
Med bakomliggande aspekter avses bankens helhetssyn på utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation. 

På motsvarande sätt delas de centrala intervjutemana in i följande fyra kategorier: 

(1) Framträdande aspekter på informell marknadskommunikation. 
(2) Bakomliggande aspekter på informell marknadskommunikation. 
(3) Framträdande aspekter på utnyttjande av informell marknadskommunikation. 
(4) Bakomliggande aspekter på ett systematiskt utnyttjande av informell 

marknadskommunikation. 

4.4 Centrala begrepp och uttryck insatta i de mest centrala intervjuteman  

Tabell 6 redovisar de tidigare framförda centrala begreppen och uttrycken, d.v.s. de 
empiriska koncepten i de ovan anförda fyra intervjukategorierna. 
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Tabell 6 Empiriska koncept i fyra intervjukategorier 

Intervjukategorier Empiriska koncept
Framträdande aspekter på 
informell
marknadskommunikation

• Genuin/tillhjälpt informell marknadskommunikation. 
• Informell marknadskommunikation inom familj och släkt 

respektive inom vän- och bekantskapskrets. 
• Referensperson/referenskund. 
• Referenspersoner som tillför banken nya kunder.  
• Referenspersoner som tillför banken nya lönsamma kunder. 
• Bankens referensarmé.

Bakomliggande aspekter 
på informell 
marknadskommunikation

• Referensvärde.  
• Olika tidsdimensioner/intensitetsnivåer/abstraktionsnivåer 

inom informell marknadskommunikation.  
• Förändring föranledande/upprätthållande informell 

marknadskommunikation.
• Ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank. 
• Familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank.  
• Traditionalism/modernism. 
• Kulturella/regionala/lokala skillnader i informell 

marknadskommunikation.
• Normstruktur som styr informell marknadskommunikation 

om bank- och penningaffärer. 
• Banktjänsternas kommunikativa karaktär. 
• Den informella marknadskommunikationens funktion och 

betydelse i olika faser av personens levnadslopp. 
Framträdande aspekter på 
utnyttjande av informell 
marknadskommunikation

• Formell marknadskommunikation med direkt/indirekt 
anknytning till informell marknadskommunikation. 

• Direkt utnyttjande av tillhjälpt/indirekt utnyttjande av 
genuin informell marknadskommunikation. 

• Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
kundtillfredsställelse/informell marknadskommunikation.  

• Ledande diskussion där bankanställda kartlägger kundens 
konsumentnätverk.  

• Bankanställda uppmuntrar kunden att rekommendera sin 
bank för andra människor.  

• Utvidgat belöningssystem för referenspersoner som tillför 
banken nya kunder. 

• Varandra oberoende företag som systematiskt tipsar kunder 
till varandra.  

• Bankens aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet för att 
stärka företagsbilden som en lokal aktör för regionens 
gemensamma angelägenheter.  

• Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet 
för att nästla sig in i konsumentnätverket. 

Bakomliggande aspekter 
på systematiskt 
utnyttjande av informell 
marknadskommunikation

• Olika företagsnivåer för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation.

• Koncernnivå/kontorsnivå/individnivå för utnyttjande av 
informell marknadskommunikation.  

• Branschspecifika förfaranden för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation.

• Regionala skillnader i utnyttjande av informell 
marknadskommunikation.
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De empiriska koncepten har beskrivits i avsnitt 4.2. I detta sammanhang förklaras 
innehållet i begreppen ytterligare.  

I den första intervjukategorin har jag placerat empiriska koncept som beskriver 
påtagliga aspekter på informell marknadskommunikation. Genuin respektive tillhjälpt 
informell marknadskommunikation avser om interkonsumentkommunikationen är 
igångsatt och upprätthållen av företaget eller av den sociala dynamiken. Informell 
marknadskommunikation inom familj och släkt handlar om socialisering, medan 
informell marknadskommunikation inom vän- och bekantskapskretsen tydligare handlar 
om word-of-mouth-kommunikation i begreppets traditionella bemärkelse. 
Referensperson respektive referenskund tydliggör sändarens samt mottagarens roll i 
kommunikationsprocessen. Uttrycken referenspersoner som tillför banken nya kunder,
referenspersoner som tillför banken nya lönsamma kunder, samt bankens referensarmé
syftar på sändarens funktion och betydelse i kommunikationsprocessen. 

I den andra intervjukategorin har jag placerat empiriska koncept som beskriver 
bakomliggande aspekter på informell marknadskommunikation. Referensvärde
tydliggör företagets ekonomiska vinning av att sändaren lyckas övertala mottagaren att 
bli kund i företaget. Olika tidsdimensioner/intensitetsnivåer/abstraktionsnivåer inom 
informell marknadskommunikation samt förändring föranledande och upprätthållande
informell marknadskommunikation beskriver interkonsumentkommunikationens 
karaktär. Ortsbestämd traditionsbunden trohet mot en bank samt familjens/släktens 
traditionsbundna trohet mot sin bank är exempel på långsiktig informell marknads-
kommunikation. Traditionalism respektive modernism är etablerade begrepp inom 
jordbrukssociologin som beskriver den sociala dynamikens karaktär. Med kulturella,
regionala, samt lokala skillnader i informell marknadskommunikation avses spatiala 
aspekter. I avsnitt 5.2.1. på sidan 120 ges en mer utförlig analys av de spatiala 
aspekterna. I avsnitt 5.2.2. på sidan 122 ges en mer utförlig analys av uttrycket norm-
struktur som styr informell marknadskommunikation om bank- och penningaffärer. I 
avsnitt 5.2.3 på sidan 123 ges en mer utförlig analys av uttrycket banktjänsternas
kommunikativa karaktär. I avsnitt 5.2.4 likaså på sidan 123 ges en mer utförlig analys 
av uttrycket den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika 
faser av personens levnadslopp.

I den tredje intervjukategorin har jag placerat empiriska koncept som beskriver 
påtagliga aspekter på utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Formell 
marknadskommunikation med direkt respektive indirekt anknytning till informell 
marknadskommunikation hänför sig till samverkan mellan formell och informell 
marknadskommunikation, vilket beskrivs i avsnitt 5.1.8. på sidan 118. Direkt
utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation respektive indirekt 
utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation är två motstridiga synsätt för 
beskrivning av företagets förutsättningar att medverka i processen informell 
marknadskommunikation. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kund-
tillfredsställelse respektive interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
informell marknadskommunikation avser konkreta aktiviteter baserade på de två ovan 
framförda synsätten. Uttrycken ledande diskussion där bankanställda kartlägger 
kundens konsumentnätverk, bankanställda stimulerar kunden att rekommendera sin 
bank för andra människor, samt utvidgat belöningssystem för referenspersoner som 
tillför banken nya kunder är exempel på denna typ av interpersonlig interaktion. 
Uttrycken varandra oberoende företag som systematiskt tipsar kunder till varandra,
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bankens aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet för att stärka företagsbilden som 
en lokal aktör för regionens gemensamma angelägenheter, samt interpersonlig 
interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla sig in i konsumentnätverket
är exempel på bankens försök att medverka i processen informell marknads-
kommunikation. 

I den fjärde intervjukategorin har jag placerat empiriska koncept som beskriver 
bakomliggande aspekter på utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 
Koncernnivå, kontorsnivå och individnivå för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation är tre olika företagsnivåer för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation. Branschspecifika förfaranden för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation handlar om konkreta sätt att beakta konsumtionsartikelns karakteristika. 
Med regionala skillnader i utnyttjandet av informell marknadskommunikation avses
spatiala aspekter som påverkar företagets aktiviteter.  
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5 EN MER INGÅENDE ANALYS AV DE FYRA KATEGORISE-
RADE INTERVJUTEMANA 

Efter analysen av alla de 16 forskningsintervjuerna ges en mer ingående analys av de 
fyra kategoriserade intervjutemana. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt: 1) typer av 
informell marknadskommunikation, 2) bakomliggande aspekter på informell marknads-
kommunikation, 3) olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation och 4) 
systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation. 

5.1 Typer av informell marknadskommunikation

Förvånansvärt många intervjupersoner kände inte till begreppet word-of-mouth men 
däremot nog själva företeelsen informell marknadskommunikation. Speciellt de 
intervjupersoner som utgick ifrån indirekt utnyttjande av genuin informell marknads-
kommunikation ansåg att det inte finns något begrepp som lämpar sig för att beskriva 
företeelsen informell marknadskommunikation. Följande begrepp användes för att 
beskriva informell marknadskommunikation: djungeltrumma, interkonsument-
kommunikation, kaffebordsdiskussion, tipsande, rekommendation, word-of-mouth, 
word-of-mouth-kommunikation och referensarmé.19 Intervjuperson 10 berättade att 
begreppet tipsande är hämtat från finansvärden där man talar om goda tips i samband 
med aktiehandel. Det är enligt min mening anmärkningsvärt att intervjupersonerna var 
omedvetna om att begreppet rekommendation (tuttavan/asiakkaan antama suositus) är 
bankens officiella begrepp för att beskriva denna typ av marknadskommunikation. 
Intervjuperson 7 meddelade att begreppet tuttavan/asiakkaan antama suositus inte har 
definierats samt att det används främst i bankens två gånger om året genomförda 
utredning av faktorer och händelser som påverkar människors val av bank. I den andra 
gruppen av intervjupersoner där man utgick ifrån ett mer direkt utnyttjande av tillhjälpt
informell marknadskommunikation använde man uttrycket att be om referenser (pyytää 
suosituksia). 

I min begreppskonstruktion är informell marknadskommunikation ett övergripande 
begrepp som rymmer all konsumtionsanknuten interkonsumentkommunikation som 
ligger utanför bankens direkta kontroll. För att beakta vissa spekulativa uttalanden om 
bankanställdas förutsättningar att medverka i processen informell marknads-
kommunikation genom att nästla sig in i konsumentnätverket lanseras begreppet dold
informell marknadskommunikation. Med dold informell marknadskommunikation avses 
den typ av interkonsumentkommunikation där det förblir oklart för mottagaren vilken 
roll sändaren har inom konsumentnätverket. Med observativ informell marknads-
kommunikation avses konsumenter som observerar konsumtionshändelser inom sin 
sociala omgivning. Därmed är fem olika typer av informell marknadskommunikation 
identifierade: 1) offentlig, 2) privat, 3) observativ, 4) syntetisk och 5) dold. Offentlig 
informell marknadskommunikation sprids via massmedierna. Privat informell 
marknadskommunikation sprids via verbal interkonsument-kommunikation. Observativ
informell marknadskommunikation sprids via konsumtions-observationer. Syntetisk
informell marknadskommunikation sprids via interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till tillhjälpt informell marknadskommunikation. Dold informell 

19 Motsvarande finskspråkiga uttryck är: Tuttavan/asiakkaan antama suositus, suositus, puskaradio, 
suusanallinenviestintä, kahvipöytäkeskustelu, suosittelija-armeija, vinkki/vinkkaus, samt word-of-
mouth/word-of-mouthviestintä. 
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marknadskommunikation sprids på ett sätt som innebär att det inte alltid är så entydigt 
för mottagaren vilka personer som ingår i konsumentnätverket. 

Tabell 7 presenterar ovan anförda fem typer av informell marknadskommunikation med 
avseende på dess genuina eller tillhjälpta karaktär. Med genuin informell 
marknadskommunikation avses faktorer och händelser i den sociala dynamiken som 
sätter i gång och upprätthåller interkonsumentkommunikation. Även om genuin 
informell marknadskommunikation kan anses ligga utanför bankens direkta kontroll, så 
är det möjligt för banken att följa upp och reagera på dess mängd och innehåll. Eftersom 
banken indirekt kan medverka i processen tillhjälpt informell marknadskommunikation, 
kan denna typ av interkonsumentinteraktion åtminstone delvis anses ligga under 
bankens direkta kontroll. Utgående från denna kategorisering har jag identifierat de tio 
olika typer av informell marknadskommunikation som visas i tabellen. 

Tabell 7 Typer av informell marknadskommunikation 

Genuin  Tillhjälpt  
Offentlig informell 

marknadskommunikation 
Kunden berättar om sina 
konsumtionserfarenheter för 
allmänheten via oberoende 
medier.

Kunden berättar om sina 
konsumtionserfarenheter för 
allmänheten via ett av företagets 
egna medier. 

Privat informell 
marknadskommunikation 

Verbal interkonsument-
kommunikation som ligger 
utanför företagets direkta 
kontroll.

Verbal interkonsument-
kommunikation som åtminstone 
delvis kontrolleras direkt av 
företaget.

Observativ informell 
marknadskommunikation  

Konsumenten observerar 
konsumtionshändelser inom 
sin sociala näromgivning.

Företaget gör det allmänt känt 
att en viss (lokalt) känd person 
är företagets kund. 

Syntetisk informell 
marknadskommunikation 

Konsumenten beskriver för 
en annan konsument en 
tredje persons 
konsumtionserfarenheter.

Företagsrepresentanten hänvisar 
till en tredje persons (positiva) 
konsumtionserfarenheter. 

Dold informell 
marknadskommunikation

Interkonsument-
kommunikation där det 
förblir oklart för mottagaren 
vilken roll sändaren har i 
konsumentnätverket. 

Företagsrepresentanten
medverkar i processen informell 
marknadskommunikation genom 
att nästla sig in i 
konsumentnätverket. 

Offentlig, privat och observativ informell marknadskommunikation kan betraktas som 
varandra uteslutande. Offentlig informell marknadskommunikation sprids via 
massmedier, privat informell marknadskommunikation sprids via verbal inter-
konsumentkommunikation och observativ informell marknadskommunikation sprids via 
konsumtionsobservationer. Dichter (1966) använder uttrycket syntetisk word-of-mouth
för att beskriva ”producerad” informell marknadskommunikation. Dichters exempel på 
syntetisk informell marknadskommunikation går ut på att försäljaren ”producerar” inter-
konsumentkommunikation genom att berätta om sina egna (positiva) konsumtions-
upplevelser för konsumenten. Dold informell marknadskommunikation avviker från 
syntetisk genom att det förblir oklart för mottagaren vilken roll sändaren har inom 
konsumentnätverket. Dold informell marknadskommunikation kan framträda offentligt, 
privat eller observativt. Dold informell marknadskommunikation är inte på samma sätt 
som syntetisk informell marknadskommunikation producerad, men det förblir oklart för 
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mottagaren vilken roll sändaren har inom konsumentnätverket. I det följande diskuteras 
de olika typerna av informell marknadskommunikation närmare.  

5.1.1 Offentlig informell marknadskommunikation 

Med genuin offentlig informell marknadskommunikation avses kunder som berättar om 
sina egna bankerfarenheter och attityder för allmänheten via oberoende medier. 
Eftersom denna typ av informell marknadskommunikation sprids via massmedier 
(inklusive internet) kan den betraktas som indirekt och icke-personlig. Denna typ av 
informell marknadskommunikation förutsätter inte någon interkonsumentsamhörighet 
mellan sändare och mottagare, vilket möjliggör för sändaren att dölja sin roll inom 
konsumentnätverket. Genuin offentlig informell marknadskommunikation upplevs som 
mycket svårkontrollerad, vilket visat sig speciellt tydligt i fråga om bankernas 
serviceavgifter.  

Med tillhjälpt offentlig informell marknadskommunikation avses kunder som berättar 
om sina egna bankerfarenheter för allmänheten i ett av bankens medier. Flera 
intervjupersoner berättade att det i bankens kundtidning presenteras kunder som delger 
läsarna sina egna (positiva) bankerfarenheter. Oberoende av hur genuina dessa 
uttalanden är, så står det klart för mottagaren att detta medium kontrolleras direkt av 
banken, vilket innebär att denna typ av informell marknadskommunikation kan anses ha 
element av formell marknadskommunikation. Detta ansågs inverka negativt på 
mottagarens mottaglighet för och/eller trovärdigheten hos denna typ av marknads-
kommunikation. Denna typ av marknadskommunikation betraktades närmast som ett 
komplement till bankens mer övergripande formella marknadskommunikation. 

5.1.2 Privat informell marknadskommunikation 

Med genuin privat informell marknadskommunikation avses konsumtionsanknuten 
interkonsumentkommunikation som ligger utanför bankens direkta kontroll. Genuin 
privat informell marknadskommunikation ansågs förekomma inom familj och släkt 
samt inom vän- och bekantskapskretsen. Det kom fram synpunkter om fyra olika 
abstraktionsnivåer, fyra intensitetsnivåer och två tidsdimensioner inom genuin privat 
informell marknadskommunikation.  

Med tillhjälpt privat informell marknadskommunikation avses verbal interkonsument-
kommunikation som åtminstone delvis ligger inom bankens direkta kontroll. Det 
vanligaste sammanhang där intervjupersonerna gav synpunkter på denna typ av 
informell marknadskommunikation var införandet av ett belöningssystem för referens-
personer som tillför banken nya kunder. Speciellt intervjuperson 10 utmärkte sig som 
förespråkare för ett dylikt förfarande, men i likhet med de övriga intervjupersonerna 
påpekade också han att ett dylikt förfarande ska vara inofficiellt.

5.1.3 Observativ informell marknadskommunikation 

Med genuin observativ informell marknadskommunikation avses interkonsumento-
bservationer inom personens sociala omgivning. Denna typ av informell 
marknadskommunikation förekommer framför allt i anslutning till socialisering inom 
familjen. Barnen ansågs följa och lära sig av sina föräldrars bankrelationer. På ett mer 
allmänt plan framgick det därutöver att offentlig och privat informell marknads-
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kommunikation kan medföra att människorna blir mer observanta för 
konsumtionshändelser inom sin sociala omgivning.  

Med tillhjälpt observativ informell marknadskommunikation avses referenser i 
begreppets traditionella betydelse. Speciellt på mindre orter ansågs det vara vanligt att 
bankerna till kunder försöker få lokalt kända personer eller personer som har en central 
roll inom det lokala näringslivet. Intervjupersonerna 10, 13 och 15 påpekade dock att 
det inte nödvändigtvis passar sig för dylika personer att öppet tala för enskilda 
näringsidkare. De kan i stället utnyttjas i termer av tillhjälpt observativ informell 
marknadskommunikation. Genom att göra det allmänt känt att en viss (lokalt) känd 
person är kund hos banken ges allmänheten möjlighet att göra egna observationer att 
personen i fråga är belåten med sin bankrelation.  

5.1.4 Syntetisk informell marknadskommunikation 

Syntetisk informell marknadskommunikation innebär att en person uttrycker sig i 
egenskap av en tredje person. Enligt Dichters (1966) begreppskonstruktion sker 
syntetisk informell marknadskommunikation endast i interpersonlig interaktion mellan 
företagets representant och en kund. Det överlägset vanligaste exemplet på tillhjälpt 
syntetisk informell marknadskommunikation har ett samband med utnyttjande av 
referenser. Jag bryter mot Dichters (1966) begreppskonstruktion genom att också 
identifiera begreppet genuin syntetisk informell marknadskommunikation.  

Tillhjälpt syntetisk informell marknadskommunikation avviker från tillhjälpt observativ 
informell marknadskommunikation genom att bankanställda hänvisar till en specifik 
kunds positiva bankerfarenheter. Tillhjälpt observativ informell marknads-
kommunikation möjliggör däremot för allmänheten att göra egna observationer om en 
viss persons bankrelation. Tillhjälpt syntetisk informell marknadskommunikation 
handlar således tydligare om kortsiktig informell påverkan, medan det vid tillhjälpt 
observativ informell marknadskommunikation tydligare är fråga om långsiktig 
informell påverkan. 

Även om det inte kom fram konkreta exempel på konsumenter som uttrycker sig i 
egenskap av en annan konsument eller hänvisar till en tredje persons bankerfarenheter, 
så betraktar jag dylika händelser som genuin syntetisk informell marknads-
kommunikation. Genuin syntetisk informell marknadskommunikation kan inträffa t.ex. i 
samband med stark intensiv informell påverkan (asiakasohjaus), där sändaren försöker 
förstärka sitt budskap genom att hänvisa till en tredje persons bankerfarenheter eller 
attityder. En helt annan typ av genuin simulerad informell marknadskommunikation kan 
inträffa när konsumenter tillsammans verbalt återupplever en viss konsumtionshändelse.  

5.1.5 Dold informell marknadskommunikation 

Med genuin dold informell marknadskommunikation avses interkonsument-
kommunikation där det förblir oklart för mottagaren vilken roll sändaren har inom 
konsumentnätverket. Eftersom offentlig informell marknadskommunikation kan 
betraktas som indirekt och icke-personlig, så möjliggör den för konsumenten att dölja 
sin roll inom konsumentnätverket. Detta innebär att mottagaren kan uppleva offenlig 
informell marknadskommunikation som dold, oberoende av hur genuin den är. 
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Synpunkter på tillhjälpt dold informell marknadskommunikation kom fram dels i 
samband med interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla 
sig in i konsumentnätverket, dels i samband med bankens aktiviteter utanför det 
egentliga bankarbetet för att förstärka sin företagsbild som en lokal aktör för regionens 
gemensamma angelägenheter. 

5.1.6 Ytterligare aspekter på informell marknadskommunikation 

Det framkom att den genuina privata informella marknadskommunikationen har fyra 
olika abstraktionsnivåer, fyra intensitetsnivåer och två tidsdimensioner. Dessutom 
gjordes åtskillnad mellan förändring föranledande informell marknadskommunikation
samt upprätthållande informell marknadskommunikation.

De fyra olika abstraktionsnivåerna är: 1) branschnivå, 2) koncernnivå, 3) kontorsnivå, 4) 
individnivå. Med branschnivå avses allmän interkonsumentkommunikation om bank-
sektorn. Med koncernnivå avses interkonsumentkommunikation om en specifik bank. 
Med kontorsnivå avses interkonsumentkommunikation om ett specifikt bankkontor. 
Med individnivå avses interkonsumentkommunikation om en specifik bankanställd.  

De fyra intensitetsnivåerna är: 1) djungeltrumma (viidakkorumpu), 2) rekommenda-
tioner (suositus), 3) tipsande (vinkata, vinkkaus) och 4) styrande (asiakasohjaus). 
Djungeltrumman beskrevs som prat på allmän nivå där det förblir oklart för mottagaren 
vem det egentligen är som anser och tycker något. Denna typ av interkonsument-
kommunikation ansågs inte nödvändigtvis basera sig på människors egna 
bankerfarenheter utan på allmänna uppfattningar och attityder. Denna typ av informell 
marknadskommunikation ansågs inte påverka mottagarens konkreta beteende, men den 
ansågs påverka allmänhetens attityder och uppfattningar på lång sikt. 
Rekommendationer ansågs däremot ha en tydligare anknytning till kundens specifika 
bankerfarenheter. De ansågs förutsätta egna konsumtionserfarenheter. Tipsande
beskrevs som personliga uttalanden där referenspersonen sätter sitt personliga anseende 
på spel för att den bank/bankanställda som personen tipsar om motsvarar den potentiella 
kundens förväntningar. Tipsande ansågs innebära specifika och intensiva insatser för att 
påverka mottagarens konkreta beteende. Intervjuperson 10 konkretiserade att tipsande 
kan ta sig uttryck på tre olika sätt: 1) referenspersonen tipsar bankanställda om den 
potentiella kunden, 2) referenspersonen tipsar den potentiella kunden om bankanställda, 
3) referenspersonen arrangerar en träff mellan den potentiella kunden och den 
bankanställda. Intervjuperson 10 beskrev kundstyrning som en mycket intensiv 
informell påverkan där referenspersonen ”ser till” att mottagaren blir kund eller att 
mottagaren åtminstone överväger att bli kund. Kännetecknande för denna typ av 
interkonsumentkommunikation ansågs vara osymmetrisk social maktbalans mellan 
referensperson och mottagare. 

De två tidsdimensionerna är: 1) kort- och 2) långsiktseffekt. Med den informella 
marknadskommunikationens kortsiktseffekt avses interkonsumentkommunikation där 
effekten framträder ”omedelbart”. Med dess långsiktseffekt avses interkonsument-
kommunikation där effekten framträder ”med tiden”. Som exempel på den informella 
marknadskommunikationens korttidseffekt nämndes diskussion om bankens tekniska 
kvalitet, såsom dess räntemarginal, serviceavgifter eller lånevillkor. Som exempel på 
den informella marknadskommunikationens långsiktseffekt nämndes övergripande 
diskussion om bankens företagsbild, om bankens funktionella kvalitet eller om 
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socialisering inom familjen. Därutöver lanserade intervjuperson 13 begreppen 
förändring föranledande informell marknadskommunikation samt upprätthållande
informell marknadskommunikation.

5.1.7 Samverkan mellan olika typer av informell marknadskommunikation

I word-of-mouth-litteraturen talas det ibland om snöbollseffekten. Med snöbollseffekten 
avses den informella spridningsprocessen. I vissa beskrivningar låter man förstå att den 
informella marknadskommunikationen byter karaktär. Denna typ av samverkan mellan 
olika typer av informell marknadskommunikation behandlas främst inom 
ryktesspridningslitteraturen. Inom word-of-mouth-litteraturen känner jag inte till studier 
där man skulle ha identifierat olika typer av informell marknadskommunikation eller 
beaktat samverkan mellan sådana. Det framkom synpunkter om att den informella 
marknadskommunikationens mängd och innehåll kan byta karaktär med tiden, 
vanligtvis från offentlig till privat. Denna aspekt framträdde speciellt tydligt i fråga om 
bankernas serviceavgifter och nättjänster. Utgående från Doobs (1948) kunde man säga 
att offentlig informell marknadskommunikation påverkar den inre allmänna opinionen,
som med tiden kan byta karaktär till yttre allmän opinion. Offentlig och privat informell 
marknadskommunikation ansågs ytterligare kunna byta karaktär till observativ 
informell marknadskommunikation. 

5.1.8 Samverkan mellan formell och informell marknadskommunikation 

Intervjupersonerna gav endast vissa indirekta antydningar om att positiv informell 
marknadskommunikation stödjer och stärker företagets formella marknads-
kommunikation. Däremot framkom det betydligt tydligare synpunkter om motsatt 
samverkan, d.v.s. att bankens formella marknadskommunikation stödjer och stärker den 
informella marknadskommunikationens mängd och innehåll. Enligt dessa uttalanden 
ansågs människorna vara mer mottagliga för informell marknadskommunikation om ett 
välkänt företag än om ett okänt företag. Denna iakttagelse skulle tyda på att formell och 
informell marknadskommunikation samverkar i båda riktningarna, d.v.s. att bankens 
formella marknadskommunikation påverkar människornas mottaglighet för informell 
marknadskommunikation samt att den informella marknadskommunikationens mängd 
och innehåll påverkar människornas mottaglighet för bankens formella marknads-
kommunikation. Figur 6 åskådliggör samverkan mellan formell och informell 
marknadskommunikation.  
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Figur 6 Samverkan mellan formell och informell marknadskommunikation 

Samverkan mellan formell och informell marknadskommunikation framgick speciellt 
tydligt i fråga om formell marknadskommunikation med indirekt anknytning till 
informell marknadskommunikation. Bankens goda företagsbild ansågs öka kundens 
(sändarens) benägenhet att berätta positivt om sin bankrelation för andra människor. 
Därutöver ansågs bankens goda företagsbild öka mottagarens mottaglighet för informell 
marknadskommunikation om denna bank. På motsvarande sätt ansågs en dålig 
företagsbild påverka sändarens benägenhet att tala negativt om sin bank för andra 
människor. Den mellersta pilen i figur 6 anger att en god företagsbild ökar sändarens 
benägenhet att berätta positivt om sin bankrelation för andra människor (sändarens 
intrakonsumentmotiv). Den inre pilen anger att en god företagsbild också ökar 
mottagarens mottaglighet för informell marknadskommunikation om denna bank 
(mottagarens intrakonsumentmotiv). Som ett resultat av sändarens ökade benägenhet att 
sprida ett positivt budskap samt av mottagarens ökade mottaglighet för informell 
marknadskommunikation uppstår långsiktig genuin informell marknadskommunikation, 
vilket i sin tur påverkar bankens företagsbild. I anslutning till Doobs (1948) kunde man 
säga att den yttre allmänna opinionen ytterligare stärker samverkan mellan formell och 
informell marknadskommunikation. Denna iakttagelse ges stöd av marknadsförings-
litteratur, enligt vilken marknadskommunikationens effekt anses vara maximal när den 
formella och informella marknadskommunikationen stödjer och kompletterar varandra 
(se Lazarsfeld & Merton 1952, Lazarsfeld & Merton 1963, Dichter 1966, Cox 1968, 
Duncan & Moriarty 1997, Lindberg-Repo och Grönroos 1999).

Motsvarande synpunkter om samverkan kom däremot inte fram i fråga om formell 
marknadskommunikation med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation. Detta eftersom formell marknadskommunikation med direkt 
anknytning till informell marknadskommunikation ansågs handla om kortsiktig effekt. 
Formell marknadskommunikation med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation ansågs möjligtvis öka mängden nya kunder, men den ansågs inte 
påverka den yttre allmänna opinionen. Dessutom förknippades formell marknads-
kommunikation för att stimulera positiv informell marknadskommunikation med 
uppseendeväckande och/eller med provokativa aktiviteter. Därför ansågs inte denna typ 
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av formell marknadskommunikation vara speciellt väl lämpad för banksektorn. Även de 
mest radikala intervjupersonerna ansåg att bankens institutionella karaktär begränsar 
stimulerandet av informell marknadskommunikation genom formell marknads-
kommunikation. Speciellt intervjuperson 7 ansåg att dylika aktiviteter mycket snabbt 
skulle förstöra bankens goda företagsbild. Han påpekade att bankens avsikt med formell 
marknadskommunikation är att upprätthålla långvariga kundrelationer. Det var främst 
intervjuperson 4 som ansåg att denna typ av formell marknadskommunikation kunde 
vara ett sätt för banken att profilera sig som föregångare i utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation. För övrigt förknippades denna typ av formell marknads-
kommunikation med nyetablerade företag som behöver uppmärksamhet. Jag känner 
endast till att Dichter (1966) har beaktat denna typ av informell marknads-
kommunikation, som han kallar message-involvement. Dock förknippar han denna typ 
av marknadskommunikation främst med humor och underhållning, inte med 
självupplevda konsumtionserfarenheter.  

Det var främst intervjuperson 3 som framförde synpunkter om bankens formella 
marknadskommunikation med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation. Enligt honom har banken mycket att lära sig om sitt sätt att informera 
allmänheten om sina s.k. negativa beslut. Han ansåg att med ett bättre informerande 
hade samtliga banker kunnat undvika största delen av all den negativa publicitet som 
införandet av bankernas serviceavgifter medförde. Det förargliga enligt honom var att 
all denna negativa publicitet såtillvida var onödig att bankernas serviceavgifter var 
berättigade. De framförda synpunkterna handlar således om formell marknads-
kommunikation för att dämpa negativ informell marknadskommunikation. I motsats till 
formell marknadskommunikation för att stimulera positiv informell marknads-
kommunikation ansågs formell marknadskommunikation för att dämpa negativ 
informell marknadskommunikation inte ha element av uppseendeväckande och/eller 
provokation. Slutsatsen är att formell marknadskommunikation för att dämpa negativ
informell marknadskommunikation är bättre lämpad för banksektorn än formell 
marknadskommunikation för att stimulera positiv informell marknadskommunikation.  

5.2 Bakomliggande aspekter på informell marknadskommunikation 

De bakomliggande aspekterna på företeelsen informell marknadskommunikation är: 1) 
spatiala aspekter på informell marknadskommunikation, 2) normstruktur som styr 
informell marknadskommunikation om bank- och penningaffärer, 3) banktjänsternas 
kommunikativa karaktär och 4) den informella marknadskommunikationens funktion 
och betydelse i olika faser av personens levnadslopp. 

5.2.1 Spatiala aspekter på informell marknadskommunikation

De tre nivåerna av spatiala aspekter på informell marknadskommunikation är: 1) 
kulturella, 2) regionala och 3) lokala skillnader. 

Kulturella skillnader i informell marknadskommunikation innebär att människornas sätt 
att sinsemellan diskutera olika typer av konsumtionsartiklar präglas av kulturella 
olikheter. Kännetecknande för den finländska mentaliteten (kulturen) ansågs vara 
återhållsamhet. Finländarna ansågs undvika alltför detaljerad diskussion om sina 
personliga bank- och penningaffärer. Dessutom ansågs det vara typiskt finländskt att 
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människorna ännu tiotals år efter ett negativt lånebeslut minns och berättar om sina 
negativa upplevelser för andra människor. 

Regionala skillnader i informell marknadskommunikation innebär att det inom en viss 
makrokultur förekommer olika subkulturer för interkonsumentkommunikation. De 
regionala skillnaderna i informell marknadskommunikation framträder speciellt tydligt 
mellan större tillväxtcentra och mindre orter på landsbygden. I större tillväxtcentra 
ansågs den sociala dynamiken vara betydligt mer fragmentarisk än på mindre orter. 
Som orsaker till denna regionala skillnad angavs det sociala systemets storlek samt 
befolkningsstrukturens heterogenitet. Större tillväxtcentra förknippades med 
individualism, mindre orter med kollektivism. Inom mindre slutna sociala system ansågs 
”alla känna alla” samt varandras bank- och penningaffärer. Intervjupersonerna 11 och 
14 beskrev den tavastländska mentaliteten som ett kollektivt omhändertagande av med-
människorna inom ett slutet socialt system. Intervjuperson 12 beskrev österbottningarna 
som pålitliga. Intervjuperson 13 betraktade i sin tur (syd) österbottningarna som 
traditionella. Jag blev förvånad över att intervjuperson 13 resonerade om de regionala 
skillnaderna i informell marknadskommunikation utgående från begreppen 
traditionalism och modernism. Dessa begrepp är exakt desamma som de som på 1950-
talet användes inom jordbrukssociologin för att beskriva regionala skillnader mellan 
olika sociala system. Intervjuperson 13 menade att människorna i modernare sociala 
system är mer mottagliga för förändring föranledande informell marknads-
kommunikation inom sin vän- och bekantskapskrets. I mer traditionella sociala system 
är människorna däremot mer mottagliga för upprätthållande långsiktig informell 
marknadskommunikation inom familj och släkt.  

Dessutom kom det fram synpunkter som gav skäl att tro att teorin om de svaga sociala 
relationernas styrka kan tillämpas på mindre orter på landsbygden och större 
tillväxtcentra. Speciellt på mindre orter ansågs informell marknadskommunikation inom 
familj och släkt (primärgrupper) vara en mycket stark informell påverkan. I större 
tillväxtcentra ansågs människorna däremot interagera inom flera parallella mindre 
väsentliga sekundärgrupper. Typiska kontaktpunkter för informell spridning ansågs 
vara hobby- och fritidsverksamhet eller arbetsplatser. Intervjuperson 11 framförde en 
intressant metafor om äppelträdets förgrening. Äppelträdets stam ansågs representera 
socialiseringen inom familj och släkt. Äppelträdets förgrening beskriver i sin tur den 
informella spridningen utanför familj och släkt. Denna förgrening ansågs inträffa i 
senare faser av en persons levnadslopp, i samband med att man flyttar bort hemifrån, 
familjen byter bostadsort, man börjar studera/jobba eller i samband med hobbyer m.m.  

Lokala skillnader i informell marknadskommunikation innebär att det inom ett visst 
socialt system förekommer olika typer av konsumentmöten och grupperingar som gör 
att den sociala dynamiken är mer enhetlig än inom det övriga sociala systemet. De 
lokala skillnaderna i informell marknadskommunikation tydliggörs med följande två 
exempel. Även om både Janakkala och Tervakoski utgör en del av Centrala Tavastland, 
så ansågs det förekomma uppenbara skillnader i den sociala dynamiken mellan de 
sociala systemen. Intervjuperson 14 betraktade Tervakoski som ett extremt enhetligt och 
slutet socialt system, men Janakkala beskrev hon som en blandkommun. Och således 
ansåg hon att den tavastländska mentaliteten framträder tydligare i Tervakoski än i 
Janakkala. I det andra exemplet kan man dra paralleller mellan Tervakoski och 
Gårdsbacka eller mellan Janakkala och Östra centrum. Intervjuperson 8 ansåg att även 
om Gårdsbacka och Östra centrum är närbelägna stadsdelar inom Helsingfors, så 
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avviker den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse mellan de 
sociala systemen. Hon betraktade Östra centrum som ett öppet socialt system där ett 
mycket heterogent fält av människor kommer och går mellan olika sociala system. Som 
en motsats till detta betraktade hon Gårdsbacka som ett stagnerat familjärt slutet socialt 
system. I likhet med intervjuperson 14 ansåg även intervjuperson 8 att den informella 
marknadskommunikationens funktion och betydelse är speciellt uppenbar inom små 
slutna sociala system. 

5.2.2 Normstruktur som styr informell marknadskommunikation om bank- och 
penningaffärer

Det framkom oväntat många synpunkter om den normstruktur som styr informell 
marknadskommunikation om bank- och penningaffärer. Med detta uttryck avses ett 
socialt tillåtet beteende att medverka i interkonsumentkommunikation om bank- och 
penningaffärer. Det intressanta var att jag inte behövde ställa någon explicit 
intervjufråga om detta tema, utan synpunkterna kom fram som en följd av andra 
uttalanden. Dessutom visade sig intervjupersonerna vara mycket samstämda i fråga om 
normstrukturen. 

Speciellt äldre personer ansågs ha socialiserats till att det är ofint att fråga och diskutera 
andra personers personliga bank- och penningaffärer. Bland ungdomar ansågs det ha 
blivit allt mer socialt tillåtet att öppet prata om bank- och penningaffärer. Trots den 
påstådda förändringen i den normstruktur som styr informell marknadskommunikation 
om bank- och penningaffärer, ansågs människorna fortfarande undvika alltför ingående 
diskussion om sin bankrelation. Bankernas serviceavgifter ansågs vara ett allmänt tema, 
ett tema som människorna rätt fritt diskuterar utan att det upplevs en risk för att 
diskussionen ska leda in på alltför personliga och detaljerade frågor. 

Det framkom också synpunkter om en förändring i bankernas auktoritära roll och 
dominans över konsumenten. Förr i tiden ansågs bankerna ha varit rätt skyddade för 
kritik, men nuförtiden ansågs bankerna vara lika utsatta för negativ informell 
marknadskommunikation som vilka andra företag som helst. Ökad konkurrens och ökad 
mängd lättillgänglig bankinformation samt förändringen i den normstruktur som styr 
människornas benägenhet att sinsemellan diskutera bank- och penningaffärer har fört 
med sig att människorna allt oftare konkurrensutsätter bankerna. Intervjuperson 13 
framförde synpunkten att informell marknadskommunikation om bankernas prissättning 
samt människornas lånevillkor inte ligger i bankernas intresse, eftersom banksektorn 
präglas av individuell prissättning.  

Ytterligare en aspekt som kan anses ha gett bankerna nya utmaningar när det gäller den 
informella marknadskommunikationen är införandet av serviceavgifter. Införandet av 
serviceavgifter har medfört att den interpersonliga kontaktfrekvensen mellan bank-
anställd och kund har minskat, vilket ansågs ha försämrat bankens förutsättningar att 
utnyttja informell marknadskommunikation. Dels blir den interpersonliga kontakt-
frekvensen mellan banken och kunden allt glesare, dels ansågs människorna främst 
diskutera sina interpersonliga tjänsteerfarenheter, inte sina nättjänster.  



123

5.2.3 Banktjänsternas kommunikativa karaktär

Banktjänsternas kommunikativa karaktär sammanfaller till en del med den normstruktur 
som styr den informella marknadskommunikationen om bank- och penningaffärer: båda 
handlar om människors benägenhet att sinsemellan diskutera bank- och penningaffärer. 
Normstrukturen har en tydligare anknytning till den interpersonliga sociala dynamiken,
medan banktjänsternas kommunikativa karaktär har en tydligare anknytning till 
konsumtionsartikelns karaktär. Synpunkter om den normstruktur som styr den 
informella marknadskommunikationen om bank- och penningaffärer förknippades med 
banktjänsternas känsliga och personliga karaktär. Med banktjänsternas kommunikativa 
karaktär avses däremot hur intressant eller givande människorna upplever att denna 
diskussion är. 

I diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin har man i viss grad beaktat den norm-
struktur som styr den informella marknadskommunikationen om olika typer av 
konsumtionsartiklar samt konsumtionsartikelns kommunikativa karaktär. I den företags-
ekonomiska word-of-mouth-litteraturen har jag främst noterat att Dichter (1966) gjort 
motsvarande observation om konsumtionsartikelns kommunikativa karaktär. Följande 
citat ur Dichter (1966:148) kan tas till utgångspunkt för resonemanget om olika 
konsumtionsartiklars kommunikativa karaktär:  

"Naturally, products and services will vary, according to their potential role in the consumer’s 
life, in their capacity for producing excitement, expressing care, love, and so on. And, certainly, 
the kind and degree of emotional involvement aroused by car and a detergent, a dish and a dress, 
or a cigarette lighter and a perfume will differ a great deal"  

Intervjupersonernas synpunkter på och uttalanden om den informella marknads-
kommunikationen om bank- och penningaffärer kan anses ha fokus på funktionella
konsumtionskonsekvenser. Denna iakttagelse kan anses vara i linje med bank- och 
penningaffärernas seriösa och personliga karaktär. Informell marknadskommunikation 
om bank- och penningaffärer betraktades således inte som ett typiskt ”kaffebords-
diskussionstema” med inslag av underhållning och hedonism.  Däremot ansågs 
informell marknadskommunikation om bank- och penningaffärer vara målinriktad.

5.2.4 Den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika 
faser av en persons levnadslopp 

Uttrycket den informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i olika 
faser av en persons levnadslopp uppstod ur iakttagelsen att olika typer av 
interkonsumentkommunikation hade olika effekt på mottagaren beroende på aktuella 
händelser i personens liv. Även citatet ur Dichter (1966) visar att olika konsumtions-
artiklar har olika funktion och betydelse i en persons levnadslopp. En orsak till att denna 
aspekt kom fram så tydligt är att alla människor är tvungna att knyta en eller flera 
bankrelationer. Dessutom inleds som regel den första bankrelationen redan långt innan 
personen är juridiskt behörig att knyta en självständig bankrelation. Detta innebär att 
bankrelationer är långvariga, och att människorna genomgår olika faser i sin 
bankrelation.

I början av en persons levnadslopp ansågs föräldrarna styra barnens bank- och 
penningaffärer. Föräldrarnas aktiva roll ansågs fortgå ända tills barnen blir vuxna. Som 
en följd av föräldrarnas omsorg ansågs barnen ofta socialiseras in i samma bank där 
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föräldrarna själva är kunder. Enligt intervjuperson 3 beräknas ca 80 procent av barnen i 
vuxen ålder (i åldern 18–24) fortsättningsvis vara kund i den bank där föräldrarna 
öppnade bankkonto för dem då de var barn. Även om unga vuxna enligt statistiken är 
banktrogna, så ansågs inte ungdomarna vara speciellt mottagliga för informell 
marknadskommunikation om bank- och penningaffärer. Ungdomarna ansågs intressera 
sig för sin bankrelation först när det blir aktuellt med det första banklånet. För övrigt 
ansågs inte banktjänsternas kommunikativa karaktär engagera ungdomarna speciellt 
mycket. Ungdomarna ansågs vara betydligt mer intresserade av att diskutera andra 
konsumtionsartiklar, inte nödvändigtvis banktjänster. Men allteftersom ungdomarna 
närmar sig vuxenålder ansågs deras mottaglighet öka för denna typ av informell 
marknadskommunikation. Största delen av avbrotten i kundrelationer anses ske i ålders-
kategorin 25–35 år. Likaså ansågs största delen av bostadslånekunderna höra till denna 
ålderskategori. Lånebehandlingsprocessen betraktades som en kritisk händelse som 
sätter i gång både informell informationssökning och informell informationsspridning. 
Av denna orsak påpekade intervjuperson 11 betydelsen av att noga klargöra orsakerna 
till ett negativt lånebeslut. Intervjuperson 4 tillade att ett positivt lånebeslut vanligtvis 
binder hela familjen tiotals år till den bank som beviljar ett lån. Detta ansågs i sin tur 
ytterligare möjliggöra för föräldrarna att socialisera sina barn till denna bank. Bankens 
lånebehandlingsprocess kan med andra ord betraktas som en kritisk händelse för 
informell marknadskommunikation. Intervjuperson 9 framförde ytterligare synpunkten 
att det i en senare fas i en persons levnadslopp är vanligt att socialiseringen sker 
omvänt, d.v.s. att föräldrarna blir mottagliga för informell marknadskommunikation från 
sina egna vuxna barn. Även intervjuperson 7 förespråkade ytterligare forskning i den 
informella marknadskommunikationens funktion och betydelse i samband med bankens 
lånebehandlingsprocess.

5.3 Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation handlar om konkreta 
handlingar som banken vidtar för att påverka eller medverka i processen 
interkonsumentkommunikation. Intervjupersonerna 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 och 14 
kan anses representera den grupp som betonade indirekt utnyttjande av långsiktig 
(positiv) genuin informell marknadskommunikation. Centralt för deras resonemang var 
att banken i den interpersonliga interaktionen med kunden skall skapa goda 
förutsättningar för att kunden genuint ska rekommendera sin bank för andra människor. 
Representanterna för detta synsätt hade inte förtroende för interpersonlig interaktion 
med direkt anknytning till tilljälpt informell marknadskommunikation.  

Intervjupersonerna 4, 5, 8, 10, 15 och 16 kan anses representera den andra gruppen, den 
grupp där man betonade mer direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknads-
kommunikation genom att be om en referens. Största delen av dessa intervjupersoner 
var medvetna om en utredning som utvisat att genuin informell marknads-
kommunikation är den största enskilda faktor som påverkar människors val av bank. 
Eftersom genuin informell marknadskommunikation ansågs ligga utanför bankens 
direkta kontroll, så menade man att banken borde inta en mer aktiv roll för att medverka 
i processen informell marknadskommunikation genom att be om referenser eller genom 
att stimulera kunden till att rekommendera sin bank för andra människor.  

En mer ingående analys av de olika synsätten ger anledning till en indelning av intervju-
personernas resonemang i följande fyra mer nyanserade beskrivningar:  
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1. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse. 
2. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till genuin informell marknads-

kommunikation.  
3. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till tillhjälpt informell 

marknadskommunikation.  
4. Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla in sig i 

konsumentnätverket.  

Med interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse avses 
bankens tjänsteerbjudande (teknisk kvalitet) samt dess bemötande av kunderna 
(funktionell kvalitet). En hög och stabil kundtillfredsställelse kan betraktas som en 
förutsättning för en positiv informell marknadskommunikation samt som en 
förutsättning för mer direkta och specifika aktiviteter för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation. Med interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
genuin informell marknadskommunikation avses bankanställdas specifika och direkta
medverkan i processen genuin informell marknadskommunikation. Med interpersonlig 
interaktion med direkt anknytning till tillhjälpt informell marknadskommunikation 
avses bankanställdas specifika och direkta medverkan i processen tillhjälpt informell 
marknadskommunikation. Med interpersonlig interaktion utanför det egentliga 
bankarbetet avses en extern aktörs, t.ex. bankanställdas direkta och specifika aktiviteter 
för att nästla sig in i konsumentnätverket. 

Indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation samt direkt 
utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation avviker tydligt från 
varandra. Olikheten framträder inte lika tydligt i den interpersonliga interaktionen 
mellan bankanställd och kund. Detta beror på att de intervjupersoner som betonade 
direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation var mottagliga för all 
typ av interpersonlig interaktion, inklusive interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till genuin informell marknadskommunikation. Dessa intervjupersoners 
mottaglighet för all typ av interpersonlig interaktion beror på att utnyttjande av 
referenser i sig är en fråga om interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
tillhjälpt informell marknadskommunikation. Därtill föreslog dessa intervjupersoner 
direkta uppmaningar till kunden att rekommendera sin bank för andra människor. 
Representanterna för indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation 
betonade däremot frågor eller ledande diskussion, inte direkta uppmaningar. Vidare 
betraktade intervjupersonerna banksekretessen som en begränsande faktor för bankens 
möjligheter att medverka i processen informell marknadskommunikation. Ytterligare 
var intervjupersonerna rätt återhållsamma i fråga om bankens möjligheter att införa 
belöningssystem för referenspersoner som skaffar banken nya kunder.  

I fråga om den interpersonliga interaktionen med direkt anknytning till genuin informell 
marknadskommunikation sammanföll intervjupersonernas synpunkter. Således 
behandlar jag deras synpunkter under samma kategori, genom att i den fortsatta 
analysen utgå från följande tre synsätt som gäller utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation: 
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1. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse. 
2. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-

kommunikation. 
3. Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet.

5.3.1 Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse 

Intervjupersonernas uttalanden om interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
kundtillfredsställelse kan indelas i följande två kategorier: 

(1) Interpersonlig interaktion för att skapa goda förutsättningar för att kunden på 
lång sikt genuint ska rekommendera och prata positivt om sin bank för andra 
människor. 

(2) Interpersonlig interaktion för att skapa goda förutsättningar för att kunden ska 
tipsa sitt konsumentnätverk om en specifik bankanställd. 

Interpersonlig interaktion för att skapa goda förutsättningar för att kunden på lång sikt 
genuint ska rekommendera och prata positivt om sin bank för andra människor kan 
anses representera den traditionella synen på indirekt utnyttjande av informell 
marknadskommunikation. Framför allt intervjuperson 7 gav ett djupare innehåll åt detta 
synsätt genom att göra skillnad mellan kundtillfredsställelsens och företagsbildens 
funktion och betydelse för skapandet av goda förutsättningar för långsiktig genuint 
informell marknadskommunikation. Enligt honom kan kundens egna bankerfarenheter 
(aspekter på kundtillfredsställelse) betraktas som en förutsättning för positiv informell 
marknadskommunikation, men denna effekt kan ytterligare förstärkas av bankens goda 
företagsbild. Intervjuperson 1 berättade att banken gjort en utredning som tyder på att 
endast 1–3 procent av människorna väljer bank som en direkt följd av bankens formella 
marknadskommunikation. Däremot ansågs bankens goda företagsbild ha en 
genomgripande indirekt effekt. I figur 6 åskådliggjordes samverkan mellan formell och 
informell marknadskommunikation. Bankens goda företagsbild ansågs inverka positivt 
både på sändarens intresse för att rekommendera banken och på mottagarens 
mottaglighet för informell marknadskommunikation om banken. I word-of-mouth-
litteraturen har jag inte funnit motsvarande nyanserade beskrivningar av kund-
tillfredsställelsens respektive företagsbildens olika men varandra kompletterande
funktion och betydelse för skapandet av goda förutsättningar för långsiktig genuin 
informell marknadskommunikation.  

Även intervjupersonerna 8, 10 och 11 gav synpunkter på interpersonlig interaktion med 
direkt anknytning till kundtillfredsställelse, men deras resonemang avvek från det ovan 
framförda synsättet i fråga om den informella marknadskommunikationens innehåll. De 
ansåg att bankanställda i den interpersonliga interaktionen bör skapa en så personlig och 
förtroendefull kundrelation att kunden är villig att sätta sitt personliga anseende på spel 
i form av specifik och intensiv informell påverkan (tipsande). Enligt detta resonemang är 
bankens företagsbild inte ett tillräckligt starkt stimulus för en specifik och intensiv 
informell marknadskommunikation. Inte ens en hög och stabil kundtillfredsställelse 
ansågs vara ett tillräckligt starkt stimulus för att sätta i gång tipsande. En hög och stabil 
kundtillfredsställelse ansågs i bästa fall sätta i gång informell marknadskommunikation 
på kontorsnivå, men inte på individnivå. Enligt detta synsätt ansågs endast en personlig 
och förtroendefull kundrelation vara ett tillräckligt starkt stimulus för att kunden ska 
sätta sitt personliga anseende på spel i form av specifik och intensiv informell påverkan.  
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Om det förstnämnda resonemanget anses ha fokus på mängden informell marknads-
kommunikation, så kan det senare framförda resonemanget anses ha fokus på den 
informella marknadskommunikationens innehåll. I det förstnämnda resonemanget 
ansågs bankens företagsbild vara det centrala verktyget för utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation, medan det senare framförda resonemanget ansågs betona den 
interpersonliga sociala dynamiken mellan bankanställd och kund. I själva verket 
betraktades tipsande som kundens ”gåva till bankanställda”. Detta samband kan 
förklaras med den starka interpersonliga sociala kongruensen inom triaden referens-
person, potentiell kund och bankanställd. Samtidigt som utnyttjande av denna typ av 
specifik och intensiv informell påverkan ansågs kunna hjälpa den bankanställda att 
tillföra banken nya kunder, så ansågs det ställa höga krav på den bankanställdas 
förmåga att motsvara referenskundernas förväntningar. Om den bankanställda lyckas 
infria referenskundens förväntningar får banken en ny (lönsam) kund. Referenskunden 
blir uppmärksammad i form av bättre vård av kundrelationen och/eller möjligtvis 
(monetärt) belönad. Om den bankanställda däremot inte lyckas infria referenskundens 
förväntningar, förlorar både den bankanställda och referenspersonen sitt personliga
anseende, vilket ansågs inverka negativt både på referenspersonens fortsatta banktrohet 
och på hans fortsatta intresse att tipsa människor om att kontakta ifrågavarande bank-
anställd.  

Banken/den bankanställda ansågs ha betydligt bättre förutsättningar att följa upp och 
reagera på processen tipsande än att följa upp och reagera på processen djungeltrumma.
Ju starkare den interpersonliga sociala dynamiken mellan bankanställd och kund är, 
desto bättre förutsättningar ansågs den bankanställda ha att bedöma sin inställning både 
till referenspersonen och till referenskunden. Intervjuperson 10 förde resonemanget om 
utnyttjande av informell marknadskommunikation till sin spets då han ansåg att banken 
borde rikta sina insatser endast till de referenspersoner som har de bästa 
förutsättningarna att tillföra banken nya lönsamma kunder. Hans resonemang baserade 
sig på en pilotstudie för ca 5 år sedan. Enligt pilotstudien skulle nio av tio personer som 
blev tillfrågade att ge en referens göra det utan att banken behövde belöna dem. 
Dessutom visade det sig att referenskundernas lönsamhet korrelerade med referens-
personens lönsamhet, vilket skulle tyda på att lönsamma kunder har bra referensvärde.
Intervjuperson 10 påpekade ytterligare hur dyrt och tidskrävande det är att bygga upp så 
personliga och förtroendefulla kundrelationer att kunden är villig att sätta sitt personliga 
anseende på spel i form av tipsande. Med dessa motiveringar ansåg han att banken 
kunde spara in mycket resurser på att selektivt välja de kunder deras insatser för 
utnyttjande av informell marknadskommunikation skulle rikta sig till. Intervjuperson 15 
ansåg liksom intervjuperson 10 att banken inte ska fokusera endast på antalet nya 
referenskunder utan också beakta referenskundernas sammansättning. Dock var han inte 
lika övertygad som intervjuperson 10 om att banken skulle rikta sina insatser till 
förmögna personer, personer som har en hög social status eller personer som har en 
central position i näringslivet. I likhet med intervjuperson 11 gav han betydligt mer 
utrymme åt konsumentnätverkets komplexitet, d.v.s. att man inte kan veta vem som 
känner vem och vad som kan inträffa i framtiden.  
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5.3.2 Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-
kommunikation

Speciellt den grupp av intervjupersoner som betonade interpersonlig interaktion med 
direkt anknytning till informell marknadskommunikation kan anses vara rätt brokig, 
vilket beror på att de baserade sina uttalanden dels på representanter för indirekt 
utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation, dels på representanter för 
direkt utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation. I det följande 
presenteras de fem olika sätt för interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
informell marknadskommunikation som kom fram i intervjuerna. 

Med interpersonlig interaktion för att stimulera positiv informell marknads-
kommunikation avses bankanställdas specifika och direkta aktiviteter för utnyttjande av 
informell marknadskommunikation i form av uppmuntran till kunden att rekommendera 
sin bank för andra människor.  

Med interpersonlig interaktion för att dämpa negativ informell marknadskommunikation
avses bankanställdas specifika och direkta aktiviteter för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation i form av rättelser av kundens felaktiga uppfattningar om ett 
visst tema. Intervjuperson 9 menade att vanligtvis klagar och talar de personer illa om 
bankernas nättjänster som har minst kunskap om dem. Enligt ryktesspridningslitteratur 
kan denna typ av svartmåleri anses bero på rädsla och osäkerhet. Intervjuperson 9 
berättade att banktjänstemännen ofta har varit tvungna att försöka dämpa denna typ av 
negativ informell marknadskommunikationen genom att rätta till felaktiga 
uppfattningar. Jämfört med interpersonlig interaktion för att stimulera positiv informell 
marknadskommunikation kan interpersonlig interaktion för att dämpa negativ informell 
marknadskommunikation tydligare anses vara faktabaserad. I word-of-mouth-
litteraturen kan man finna vissa sporadiska uttalanden om interpersonlig interaktion för 
att stimulera positiv informell marknadskommunikation. Däremot känner jag inte till 
motsvarande uttalanden om interpersonlig interaktion för att dämpa negativ informell 
marknadskommunikation. Eftersom min analys tyder på att människor mest talar 
negativt om bankernas nättjänster, så anser jag det motiverat att interpersonlig 
interaktion för att dämpa negativ informell marknadskommunikation om bankens 
serviceavgifter skulle ingå i bankens tjänsteprocess.

Med interpersonlig interaktion för att interagera med konsumentnätverket avses 
bankanställdas specifika och direkta insatser för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation i form av att följa upp och reagera på den informella marknads-
kommunikationens mängd och innehåll. Denna typ av interpersonlig interaktion avviker 
från de två ovan framförda typerna, eftersom effekten av den inte på motsvarande sätt 
förväntas vara omedelbar, utan mer bestående. Denna typ av interpersonlig interaktion 
möjliggör för banken att samla in mer detaljerad information om informell 
marknadskommunikation än vad bankens nuvarande kampanjrelaterade utredning 
möjliggör. Denna typ av fortlöpande insamling av data betraktades som kompletterande 
eller t.o.m. som ersättande bankens nuvarande kampanjrelaterade utredning. Indirekt 
framgick det att om dylika uppgifter samlades in på riksnivå och jämfördes regionvis, så 
skulle det bli möjligt att studera olika aspekter på de påstådda regionala skillnaderna i 
informell marknadskommunikation. Ett systematiskt utnyttjande av denna typ av 
interpersonlig datainsamling ansågs förutsätta att den insamlade informationen 
dokumenterades och bearbetades på koncernnivå.
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Med interpersonlig interaktion där man ber om en referens avses bankanställdas 
specifika och direkta aktiviteter för utnyttjande av informell marknadskommunikation i 
form av lov av kunden att i dennes namn få kontakta potentiella kunder i personens 
konsumentnätverk. Denna typ av interpersonlig interaktion betraktades som någon typ 
av partnerskap, där referenskunden är välvilligt inställd till bankens intresse att utnyttja 
konsumentnätverket för att tillföra banken nya kunder. Intervjuperson 4 betraktade 
denna typ av interpersonlig interaktion som en naturlig fortsättning på en längre process 
där bankanställda hoppas på att få utvidga samarbetet genom att få ta hand om 
bankaffärerna också i kundens vänkrets. Utnyttjande av referenser kan anses ha en viss 
principiell likhet med utnyttjande av tipsande, eftersom båda baserar sig på den 
interpersonliga sociala kongruensen inom triaden referensperson, potentiell kund och 
bankanställd. Interpersonlig interaktion för att be om en referens utgår från ofullständig
interpersonlig social kongruens inom ifrågavarande triad. Ofullständig kongruens 
innebär att den bankanställda inte känner den potentiella kunden men försöker utnyttja 
den indirekta sociala anknytningen till den potentiella kunden genom att referera till 
referenspersonen.

Med interpersonlig interaktion för att skapa mervärde åt referenspersoner avses bank-
anställdas specifika och direkta aktiviteter för utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation i form av att tacka, uppmärksamma eller belöna referenspersoner som 
tillför banken nya (lönsamma) kunder. Speciellt intervjuperson 10 utmärkte sig som 
förespråkare för ett dylikt belöningssystem. Hans bedömning var att i framtiden minskar 
massmarknadsföringens dominans, och referenspersonernas funktion och betydelse för 
att tillföra företagen/bankerna nya kunder blir allt tydligare. Därför betraktade han 
införandet av ett belöningssystem som oundvikligt. Hans spontana förslag var att 
banken skulle sänka referenspersonens räntemarginal med 0,1 procentenheter för varje 
ny bostadslånekund som denne tillför banken. Dock påpekade han att belöningssystemet 
måste vara inofficiellt. Och dessutom påpekade han att förfarandet förutsätter att banken 
har modeller för beräkning av kundens referensvärde. Intervjupersonerna 15 och 16 
menade att banken skulle kunna utvidga sitt nuvarande belöningsförfarande genom att 
tilldela bankens referenspersoner bonuspoäng. För övrigt framfördes synpunkter som 
gick ut på att banken skulle skapa mervärde för referenspersonen genom olika typer av 
hågkomster, uppmärksammanden och bättre vård av kundrelationen.  

5.3.3 Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet 

Ett teoretiskt intressant tema var på vilket sätt man kan avgöra vilka personer som per 
definition kan anses ingå i ett konsumentnätverk. Intervjuperson 6 berättade att hon 
inom sitt konsumentnätverk ofta blir tillfrågad om bank- och penningaffärer. Eftersom 
hon representerar en viss bank kan man fråga sig om denna typ av interkonsument-
kommunikation kan betraktas som informell marknadskommunikation. Den aspekten 
framträdde allt tydligare då det dessutom framkom praktiska tillämpningar på denna 
teoretiska frågeställning. Intervjupersonerna 8, 11, 13 och 14 betraktade interpersonlig 
interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse som en självklarhet och 
saknade förtroende för interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation. Gemensamt för dem var att de utgick från interpersonlig 
interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla sig in i konsumentnätverket.  
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Speciellt intervjupersonerna 13 och 14 gav synpunkter på bankens goda förutsättningar 
att utnyttja långsiktig genuin informell marknadskommunikation. Intervjuperson 14 
ansåg att människor främst talar om allmänna lokala händelser. Hon tänkte sig att det 
”bästa sättet” att upprätthålla långsiktig positiv genuin informell marknads-
kommunikation är att låta banken framträda som en central lokal aktör för regionens 
gemensamma angelägenheter. Hennes resonemang hade inslag av litteratur om 
integrerad marknadskommunikation. Visserligen påpekade hon varje bankanställds 
centrala betydelse för att indirekt inverka positivt på den informella marknads-
kommunikationens mängd och innehåll. Men det relevanta för henne var bankens 
aktiviteter utanför det egentliga bankarbetet till förmån för regionens gemensamma 
angelägenheter. Detta resonemang kan jämföras med intervjuperson 13, som ansåg att 
banken skulle kunna utnyttja sin referensarmé mer aktivt i syfte att stärka lokal-
befolkningens uppfattning om lokalbankens roll som en central aktör för regionens 
angelägenheter.

Intervjuperson 8 berättade att då banken öppnade sitt kontor i Gårdsbacka, så lyckades 
hon få en del nya kunder genom att öppet och uppriktigt tala om för sina redan 
existerande kunder att banken behöver massor av nya kunder. Till sina kunder sade hon 
att om de kände potentiella kunder som kunde tänkas byta bank eller som frågar sig för 
om ett bättre erbjudande än vad deras nuvarande bank nu erbjuder dem, så skulle de 
uppmana dessa potentiella kunder att kontakta henne eller fråga om hon kunde kontakta 
dem. Det är speciellt intervjupersonens öppenhet och uppriktighet i strävan att stimulera 
kunden till att rekommendera sin bank för andra människor som jag vill lyfta fram. 
Även intervjuperson 11 berättade att han ibland går med i olika sällskap och försöker 
utnyttja dessa situationer genom att föra in samtalet på bank- och penningaffärer. 
Intervjuperson 8 och 11:s uttalanden vittnar om att bankanställdas folkliga personlighet 
gör det möjligt att nästla sig in i konsumentnätverket. Intervjuperson 11 ansåg att endast 
sådana bankanställda som känner sig för och har de bästa förutsättningarna att nästla sig 
in i konsumentnätverket borde engagera sig i dylika aktiviteter.

Intervjupersonerna 10 och 15 påpekade att bankens referenssoldater har en central 
position inom näringslivet, vilket gör det möjligt för dessa personer att nästla sig in i 
konsumentnätverket. Däremot ansågs det inte nödvändigtvis lämpligt att dylika 
personer öppet talar för enskilda näringsidkare. Referenssoldaterna ansågs kunna 
utnyttjas bäst för tillhjälpt dold informell marknadskommunikation, t.ex. genom att göra 
det möjligt för allmänheten att göra egna observationer om deras belåtenhet med sin 
bankrelation. Ytterligare en aspekt som kom fram var att bankens referensarmé skulle 
kunna utnyttjas för att ge akt på den informella marknadskommunikationens mängd och 
innehåll.

Speciellt intervjuperson 8 representerar alla de ovan anförda synsätten för utnyttjandet 
av informell marknadskommunikation. I själva verket ansåg hon att de olika synsätten 
inte fungerar isolerat, utan att de borde integreras med varandra. Enligt henne räcker 
det inte med att banken skapar goda förutsättningar för att kunderna genuint ska 
rekommendera sin bank, inte ens på alla tre företagsnivåer. Hon ansåg att utöver 
indirekt utnyttjande av genuin informell marknadskommunikation borde bankanställda 
aktivt medverka i interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation. Därutöver ansåg hon att det kunde vara en bra idé att införa 
ett inofficiellt belöningssystem (vinkkipalkkio) för referenspersoner som tillför banken 
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nya kunder. Dessutom gav hon exempel på sina egna aktiviteter för att nästla sig in i 
konsumentnätverket.  

5.3.4 Integration av olika sätt för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation

Sammanfattningsvis har jag identifierat tre olika sätt för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation. Ingen av intervjupersonerna förnekade betydelsen av indirekt 
utnyttjande av informell marknadskommunikation. Således anser jag att interpersonlig 
interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse kan betraktas som en grund-
läggande förutsättning för positiv informell marknadskommunikation samt som en 
förutsättning för bankens övriga mer aktiva och specifika aktiviteter. Enligt analysen är 
de tre olika sätten för utnyttjande av informell marknadskommunikation inte varandra 
uteslutande. De olika sätten kan anses ha olika syften och kräva olika egenskaper 
och/eller engagemang av bankanställda, men de olika synsätten är inte varandra 
uteslutande. 

Indirekt utnyttjande av informell marknadskommunikation genom interpersonlig 
interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse ansågs inte kräva direkta 
och specifika aktiviteter. Speciellt interpersonlig interaktion för att skapa goda 
förutsättningar för kunden att på lång sikt genuint rekommendera och prata positivt om 
sin bank för andra människor kan betraktas som en passiv insats. Interpersonlig 
interaktion för att skapa goda förutsättningar för kunden att tipsa sitt konsumentnätverk 
om en specifik bankanställd kan betraktas som en betydligt mer aktiv insats, eftersom 
den bankanställda bör se till att den interpersonliga sociala dynamiken inom triaden 
referensperson, bankanställd och referenskund fungerar rätt. 

Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknadskommunikation 
ansågs kräva bankanställdas engagemang. I själva verket ansågs denna typ av inter-
personlig interaktion ha element av personlig försäljning. Speciellt i större tillväxtcentra 
framfördes det rätt enhetliga synpunkter om att interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till informell marknadskommunikation borde ingå i bankens tjänsteprocess. 
Dock har varken banktjänstemännen eller deras förmän blivit instruerade om det sätt på 
vilket denna typ av interpersonlig interaktion kunde ingå i bankens tjänsteprocess. 
Följande centrala aspekter framkom: 1) välja rätt tillfälle (när), 2) göra det på rätt sätt 
(hur), 3) avgöra vem denna typ av interpersonlig interaktion ska riktas till. Tabell 8 
sammanfattar intervjupersonernas synpunkter om interpersonlig interaktion med direkt 
anknytning till informell marknadskommunikation.  
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Tabell 8 När, hur och till vem kan bankanställda rikta olika typer av interpersonlig interaktion 
med direkt anknytning till informell marknadskommunikation 

När Hur Till vem 
Interpersonlig interaktion 
för att stimulera positiv 
informell
marknadskommunikation 

Vid betydelsefulla 
bankärenden då den 
funktionella kvaliteten 
har varit utmärkt. 

Naturligt och spontant.   Nöjda kunder. 

Interpersonlig interaktion 
för att dämpa negativ 
informell
marknadskommunikation 

Då kunden framför sitt 
missnöje till den 
bankanställda. 

Faktabaserat och 
övertygande. 

Missnöjda
kunder. 

Interpersonlig interaktion 
för att interagera med 
konsumentnätverket 

I samband med att 
bankanställda 
kartlägger den nya 
kundens val av bank. 

Ett komplement till 
bankens nuvarande 
kampanjrelaterade 
utredning. 

Nya kunder. 

Interpersonlig interaktion 
för att be om referenser 

Vid betydelsefulla 
bankärenden då den 
funktionella kvaliteten 
har varit utmärkt. 

Naturligt och spontant.  Kunder som 
bankanställda 
känner bra. 

Interpersonlig interaktion 
för att skapa ett mervärde 
för referenspersonen 

Då det framgår att 
kunden har tillfört 
banken en ny kund. 

Informellt. Kunder med 
ett högt 
referensvärde. 

Det bästa tillfället att stimulera kunden att rekommendera sin bank för andra människor 
ansågs vara i anknytning till mer betydelsefulla bankärenden där den funktionella 
kvaliteten har varit utmärkt. Intervjuperson 4 ansåg att dylika situationer kunde vara 
t.ex. då den bankanställda och kunden har berört varandra emotionellt. I detta 
sammanhang använde hon uttrycket tunnetasonkohtaaminen. En förutsättning för denna 
typ av aktiviteter ansågs vara att interaktionen sker naturligt och spontant. Direkta 
uppmaningar till kunden att rekommendera sin bank för andra människor ansågs 
förutsätta en stark social dynamik mellan bankanställd och kund. Fördelen med direkta 
uppmaningar ansågs vara deras spontanitet. Framför allt intervjuperson 9 talade för 
indirekt frågande och/eller ledande diskussion för att kartlägga kundens 
konsumentnätverk. Fördelen med indirekt frågande och/eller ledande diskussion ansågs 
vara att de ger den bankanställda bättre möjligheter att samla in information om 
kundens konsumentnätverk samt att anpassa sitt sätt att stimulera kunden till att 
rekommendera sin bank för andra människor. Med ett skickligt agerande skulle den 
bankanställda kunna skapa ett innehåll och t.o.m. styra den informella marknads-
kommunikationen, vem den ska riktas till. Till den delen ansågs tillhjälpt privat 
informell marknadskommunikation vara genuin, att kunden förutsätts vara nöjd med 
betjäningen/bankrelationen. Det framfördes också synpunkter om att denna typ av inter-
personlig interaktion främst bör riktas till kunder med ett högt referensvärde. 

Det bästa tillfället att dämpa negativ informell marknadskommunikation ansågs vara i 
samband med att kunden är missnöjd med betjäningen. Denna typ av interpersonlig 
interaktion ansågs förutsätta faktabaserad kunskap samt ett övertygande sätt att uttrycka 
sig på. Min analys tyder på att banksektorns seriösa och känsliga karaktär är bättre 
lämpad för att utnyttja interpersonlig interaktion till att dämpa negativ informell 
marknadskommunikation än till att stimulera positiv informell marknads-
kommunikation. Interpersonlig interaktion för att dämpa negativ informell marknads-
kommunikation skulle kunna ingå i bankens tjänsteprocess, så att de bankanställda var 
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inövade att klargöra för den missnöjda kunden vad bankens serviceavgifter baserar sig 
på.

Det bästa tillfället att medverka i interpersonlig interaktion för att interagera med 
konsumentnätverket ansågs vara i samband med att bankanställda kartlägger de bakom-
liggande faktorer och händelser som har påverkat den nya kundens val av bank. På detta 
sätt skulle bankanställda på ett naturligt sätt kunna samla information om den informella 
marknadskommunikationens funktion och betydelse för den nya kundens val av bank. 
Denna typ av informationsinsamling ansågs möjliggöra betydligt mer detaljerade 
upplysningar om den informella marknadskommunikationen än vad bankens nuvarande 
kampanjrelaterade utredning ger möjligheter till. Således framkom det en hel del 
synpunkter om att denna typ av fortlöpande informationsinsamling kunde komplettera 
eller t.o.m. ersätta bankens nuvarande kampanjrelaterade utredning. Ett systematiskt 
utnyttjande av denna typ av interpersonlig interaktion ansågs förutsätta att 
informationen samlas in, dokumenteras och analyseras på koncernnivå. På detta sätt 
skulle banken kunna studera de påstådda regionala skillnaderna i informell marknads-
kommunikation. Denna typ av interpersonlig interaktion ansågs främst vara riktad till 
bankens nya kunder. 

Det bästa tillfället att medverka i interpersonlig interaktion för att be om en referens 
ansågs vara i samband med mer betydelsefulla bankärenden där den funktionella 
kvaliteten har varit utmärkt. I likhet med interpersonlig interaktion för att stimulera 
positiv informell marknadskommunikation ansågs denna typ av interpersonlig 
interaktion förutsätta ett spontant och naturligt framförande. Denna typ av aktiviteter
ansågs vara riktad till kunder som är välvilligt inställda till bankens intresse att utnyttja 
konsumentnätverket för att tillföra banken nya kunder. Således ansågs denna typ av 
interpersonlig interaktion förutsätta en mycket stark social dynamik mellan bankanställd 
och kund. Därutöver kom det fram synpunkter om att banken borde visa kunder med 
högt referensvärde allt mer uppmärksamhet. 

Det bästa tillfället att medverka i interpersonlig interaktion för att skapa ett mervärde för 
referenspersonen ansågs vara i sammanhang där det framgår att kunden har tillfört 
banken en ny kund. Intervjupersonerna var dock ense om att denna typ av aktiviteter 
borde ske inofficiellt. Som orsaker till att belöningsförfarandet borde vara inofficiellt 
anfördes öppna oklara frågor om belöningsförfarandet och banksektorns känsliga 
karaktär samt att alla bankkontor högst antagligen inte kommer att gå in för ett enhetligt 
förfarande. Öppna oklara frågor samt att ett begränsat antal bankkontor går in för ett 
dylikt förfarande ansågs leda till oklara förväntningar samt förvirring bland kunderna. 
Denna typ av interpersonlig interaktion ansågs främst vara riktad till kunder med högt 
referensvärde.  

Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet för att nästla sig in i 
konsumentnätverket avviker rätt tydligt från de två ovan framförda synsätten. Dels 
ansågs denna typ av interpersonlig interaktion ske utanför det egentliga bankarbetet, 
dels ansågs bankanställda agera inom konsumentnätverket. Förutom att denna typ av 
interpersonlig interaktion ansågs kräva ett starkt engagemang hos bankanställda, så 
ansågs det också kräva vissa personliga egenskaper hos bankanställda. 
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5.4 Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation handlar om ett enhetligt 
förfarande. Ett konkret tecken på att banken har uppmärksammat den informella 
marknadskommunikationens funktion och betydelse för sin verksamhet är att man sedan 
1997 kontinuerligt har gett akt på hur stor del av de nya kunderna som är referens-
kunder. Även om flera intervjupersoner försäkrade att utnyttjande av informell 
marknadskommunikation är mycket viktigt, så är min bedömning den att banken inte 
satsat speciellt mycket resurser på ett systematiskt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation. Intervjuperson 3 ansåg att det finns mycket som tyder på att banken 
har gjort ett bra arbete (jämfört med konkurrenterna) för att utnyttja informell 
marknadskommunikation. Men trots detta ansåg han att bankens sätt att utnyttja 
informell marknadskommunikation har varit långt ifrån systematiskt. Intervjuperson 10 
berättade att man flera gånger har diskuterat bankens möjligheter att utnyttja informell 
marknadskommunikation men att diskussionerna inte har resulterat i några som helst 
förfaranden. Enligt intervjuperson 9 kan utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation möjligtvis ha diskuterats på ett allmänt plan på högre nivåer i 
organisationshierarkin, men inte i detalj lägre ner. Intervjupersonerna 4 och 15 beskrev 
bankens sätt att utnyttja informell marknadskommunikation som personbundet och 
sporadiskt. Enligt intervjuperson 1 har man inte inom banken kunnat enas om ett 
enhetligt förfarande. Senare under intervjuprocessen framgick det allt tydligare att 
orsakerna till denna oenighet kan anses bero på de regionala skillnaderna i informell 
marknadskommunikation. Intervjuperson 15 ansåg att bankens egentliga utmaning är att 
på koncernnivå systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Han 
påpekade att illa planerat utnyttjande av informell marknadskommunikation på koncern-
nivå kan leda till förvirring och besvikelse bland kunderna, vilket kan vända sig mot 
företaget och inverka negativt på bankens företagsbild. Likaså påpekade intervju-
personerna 13 och 14 att banken har goda förutsättningar att systematisera utnyttjandet 
av långsiktig informell marknadskommunikation.  

Sammanfattningsvis har jag iakttagit följande fyra dimensioner i ett systematiskt 
utnyttjande av informell marknadskommunikation: 1) olika företagsnivåer, 2) kort- och 
långsiktsperspektiv, 3) regionala skillnader, och 4) branschspecifika förfaranden. 

5.4.1 Olika företagsnivåer 

Olika företagsnivåer för utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att 
bankens förfaranden delas in efter organisationshierarkisk nivå. Tre olika organisations-
hierarkiska nivåer kan urskiljas:  

1. Koncernnivå
2. Kontorsnivå
3. Individnivå. 

Koncernnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär allmänna 
principer som gäller för hela banken. Utnyttjande av informell marknadskommunikation 
på koncernnivå förutsätter att bankledningen tar ställning till övergripande 
frågeställningar om bankens konkurrenskraft och företagsbild. På koncernnivå borde 
man klargöra vilken nytta banken som helhet skulle ha samt vilken nytta enskilda 
banker skulle kunna uppnå med ett enhetligt branschspecifikt förfarande. Eftersom det 
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inte finns banker som kan anses ha systematiserat utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation, så ansåg intervjuperson 4 att införandet av ett enhetligt bransch-
specifikt förfarande kunde vara ett enkelt sätt för banken att profilera sig som en 
föregångare i frågan. Intervjuperson 4 adresserade följande tre frågeställningar till bank-
ledningen: 1) vad anser bankledningen om att utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation skulle ingå i bankens tjänsteprocess, 2) hur skall man lyckas engagera 
hela personalen att medverka i interpersonlig interaktion med direkt anknytning till 
informell marknadskommunikation och 3) att på vilket sätt kan banken ge akt på och 
medverka i processen informell marknadskommunikation.  

Kontorsnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att man 
utgår ifrån de enskilda bankernas behov och förutsättningar. Intervjuperson 15 ansåg att 
ett systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation på kontorsnivå 
innebär att man fastställer kontorets konkreta branschspecifika förfaranden och 
målsättningar samt följer upp utfallet. Ett systematiskt utnyttjande av informell 
marknadskommunikation på kontorsnivå innebär att man ger enskilda bankkontor 
självbestämmanderätt inom ramen för de allmänna principerna på koncernnivå. 

Individnivå för utnyttjande av informell marknadskommunikation innebär att man utgår 
från den enskilda bankanställdas uppgift att genomföra kontorets konkreta bransch-
specifika förfarande. En central frågeställning som kom upp var huruvida utnyttjande av 
informell marknadskommunikation berör alla bankanställda eller endast vissa. En annan 
central fråga var i vilken utsträckning bankanställda kan förväntas medverka i olika 
typer av interpersonlig interaktion för utnyttjande av informell marknads-
kommunikation. De olika sätten att utnyttja informell marknadskommunikation ansågs 
dessutom kräva engagemang och vissa personliga egenskaper av de bankanställda.  

5.4.2 Kort- och långsiktsperspektiv 

Speciellt intervjupersonerna 13 och 14 anlade synpunkter på bankens goda 
förutsättningar att i ett långsiktsperspektiv systematisera utnyttjandet av informell 
marknadskommunikation. Jag har identifierat tre olika typer av långsiktigt utnyttjande 
av informell marknadskommunikation:  

1. Upprätthålla en god företagsbild och kundtillfredsställelse för att skapa goda 
förutsättningar för kunden att på lång sikt genuint rekommendera sin bank för 
andra människor. 

2. Interpersonlig interaktion för att dämpa negativ informell marknads-
kommunikation. 

3. Interpersonlig interaktion för att interagera med konsumentnätverket. 

Att upprätthålla en god företagsbild och kundtillfredsställelse för att skapa goda 
förutsättningar för kunden att på lång sikt genuint rekommendera sin bank för andra 
människor handlar om ett indirekt utnyttjande av informell marknadskommunikation. 
Detta synsätt kan anses vara passivt på så sätt att företagets fokus inte ligger på 
informell marknadskommunikation som företeelse, utan på faktorer och händelser som 
är under företagets direkta kontroll. Detta synsätt kan betraktas som en förutsättning för 
positiv informell marknadskommunikation samt som en förutsättning för andra mer 
direkta aktiviteter.  
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Interpersonlig interaktion för att dämpa negativ informell marknadskommunikation kan 
betraktas som ett komplement till det ovan framförda. Denna typ av interpersonlig 
interaktion handlar om betydligt mer specifika aktiviteter och förutsätter att företaget är 
medvetet om den negativa informella marknadskommunikationens innehåll eller om 
potentiella faktorer och händelser som kan sätta i gång sådan marknadskommunikation.  

Interpersonlig interaktion för att interagera med konsumentnätverket kan utnyttjas t.ex. 
för insamling av information om de potentiella teman som sätter i gång och 
upprätthåller negativ informell marknadskommunikation.  

Jag har identifierat tre olika typer av kortsiktigt utnyttjande av informell marknads-
kommunikation: 1) Interpersonlig interaktion för att stimulera positiv informell 
marknadskommunikation, 2) interpersonlig interaktion för att be om en referens och 3) 
interpersonlig interaktion för att skapa ett mervärde för referenspersonen.  

Gemensamt för kortsiktigt utnyttjande är att bankanställda aktivt försöker medverka i 
processen informell marknadskommunikation. Interpersonlig interaktion för att 
stimulera positiv informell marknadskommunikation samt interpersonlig interaktion för 
att be om en referens ansågs möjligtvis tillföra banken nya kunder, men denna typ av 
aktiviteter ansågs inte påverka människornas benägenhet att spontant berätta om sina 
egna konsumtionserfarenheter för andra människor. Dessvärre ansågs inte heller denna 
typ av informell marknadskommunikation påverka bankens företagsbild. Det lades fram 
olika förslag på hur man i den interpersonliga interaktionen skulle kunna skapa ett 
mervärde för referenspersonen, från bättre vård av kundrelationen till införandet av ett 
monetärt belöningssystem. Speciellt monetär belöning förknippades med kundens 
kortsiktiga motiv att påverka andra människor. 

5.4.3 Regionala skillnader 

Även om flera intervjupersoner ansåg att de regionala skillnaderna i informell 
marknadskommunikation håller på att försvinna, så ansågs sådana skillnader fortfarande 
vara uppenbara. Speciellt intervjupersonerna 6 och 13 framförde explicita synpunkter på 
de regionala skillnadernas funktion och betydelse för utnyttjande av informell 
marknadskommunikation. Regionala skillnader framträder speciellt tydligt mellan större 
tillväxtcentra och mindre orter på landsbygden. 

Större tillväxtcentra ansågs ha bättre förutsättningar att utnyttja förändring föranledande 
informell marknadskommunikation för att tillföra banken nya kunder. På mindre orter 
ansågs människorna socialiseras till en viss banktrohet och ideologi. Således ansågs 
mindre orter ha betydligt bättre förutsättningar att utnyttja genuin upprätthållande 
långsiktig informell marknadskommunikation för att stärka bankens redan existerande 
kundrelationer. Denna typ av långsiktig upprätthållande informell marknads-
kommunikation tar sig dels uttryck i ortsbestämd traditionsbunden trohet till en bank, 
dels i familjens/släktens traditionsbundna trohet mot sin bank. 

Speciellt på mindre orter på landsbygden hade man en rätt kollektiv syn på företeelsen 
informell marknadskommunikation. Där betonades konsumentnätverkets funktion och 
betydelse för informell informationsspridning. I större tillväxtcentra utgick man 
tydligare från den enskilda kundens intrakonsumentinformationssökning och 
benägenhet att berätta om sina konsumtionserfarenheter för andra människor. Speciellt 
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intervjupersonerna 10 och 11 gav konkreta exempel på hur den enskilda konsumentens 
konsumentnätverk kan påverka bankens lånebehandlingsprocess. Personens position 
inom konsumentnätverket ansågs påverka bankens lånevillkor. Dessutom tog man 
avstånd från all typ av systematik i utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 
Det ansågs inte passa mindre orters mentalitet att be om en referens eller att uppmana 
kunden att rekommendera sin bank. Dessutom ansågs den ortsbestämda traditions-
bundna troheten mot en bank vara så stark att den hindrar referenspersonerna från att 
överföra kunder till lokalkonkurrenten. Dessutom ansågs utnyttjande av tillhjälpt 
informell marknadskommunikation motarbeta den lokala sociala samhörigheten inom 
det sociala systemet. I själva verket upplevdes utnyttjande av referenser som betydligt 
mer falskt och skadligt än utnyttjande av bankens formella marknadskommunikation.
Denna iakttagelse är intressant därför att man i word-of-mouth-litteraturen betraktar 
utnyttjande av tillhjälpt informell marknadskommunikation (inklusive olika typer av 
belöningsförfaranden för referenspersoner) som en mellanform av formell och informell 
marknadskommunikation. På denna punkt gav man speciellt på mindre orter på lands-
bygden uttryck åt avvikande synpunkter.

Representanter för större tillväxtcentra var ense om att utnyttjande av informell 
marknadskommunikation borde ingå i bankens tjänsteprocess eller att det borde utgöra 
en del av bankens kundrelationsprocesser. På mindre orter på landsbygden ansågs det 
däremot vara vanligt att banken utnyttjar personer som har en central position inom 
näringslivet för tillhjälpt dold informell marknadskommunikation. Således tyder min 
analys på att det i större tillväxtcentra är bankens primära målsättning att skaffa nya 
kunder. En sekundär målsättning är att stärka bankens redan existerande kundrelationer. 
På mindre orter på landsbygden ansågs bankens aktiviteter för att stärka redan 
existerande kundrelationer vara den primära målsättningen. En sekundär målsättning går 
ut på att tillföra banken nya kunder. Förekomsten av regionala skillnader i utnyttjandet 
av informell marknadskommunikation framgick genomgående. Intervjuperson 13 
spekulerade i att människorna i större tillväxtcentra är mer mottagliga för förändring 
föranledande informell marknadskommunikation, medan människorna på mindre orter 
på landsbygden är mer mottagliga för upprätthållande av informell marknads-
kommunikation.  

En intressant iakttagelse är att oberoende av om bankens primära målsättning ansågs 
vara att tillföra nya kunder eller att stärka redan existerande kundrelationer, så 
framfördes det betydligt fler synpunkter om positiv informell marknadskommunikation 
än om negativ. Denna iakttagelse är intressant därför att man i word-of-mouth-
litteraturen framhäver speciellt den negativa informella marknadskommunikationens 
nedbrytande konsekvenser för företaget. Intervjuperson 16:s bedömning var att 
upprätthållande av positiv informell marknadskommunikation möjliggör mer för banken 
än undvikande av negativ informell marknadskommunikation.  

Orsaken till de regionala skillnaderna i utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation såg man i den sociala dynamiken. På mindre orter på landsbygden där 
alla känner alla och varandras bank- och penningaffärer betraktades den sociala 
dynamiken som mycket enhetlig. Gruppnormer och gruppsammanhållning ansågs vara 
betydligt starkare där än i större tillväxtcentra. I större mer fragmentariska sociala 
system beskrevs människorna tydligare som individualister. Småorters kollektivitet 
visar sig även i den interpersonliga sociala dynamiken mellan bankanställd och kund. 
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Speciellt på mindre orter ansågs bankanställda, inklusive deras familj, vara socialt 
integrerade i det sociala systemet.  

5.4.4 Branschspecifika förfaranden 

Jag betraktar följande intervjucitat som mycket intressant: "Ifall du berättar för mig hur 
informell marknadskommunikation fungerar inom godisbranschen så är jag mycket 
intresserad men jag måste själv fundera på vilket sätt banken kan tillämpa dessa 
insikter. Således skulle jag vara mycket intresserad av att få ta del av word-of-
mouthstudier som är genomförda specifikt inom banksektorn. Vi skulle ha stor nytta av 
forskningsresultat som hjälpte oss att fastställa konkreta branschspecifika handlings-
förfaranden för att systematisera utnyttjande av informell marknadskommunikation"
(intervjuperson 1). Poängen med intervjucitatet är att det kan tänkas förekomma 
branschspecifika kännetecken på informell marknadskommunikation. 

Min analys tyder på att banksektorn kan anses domineras av genuin privat informell 
marknadskommunikation. Däremot kan t.ex. televisionsorderförsäljning (ostos-TV) 
anses ha fokus på tillhjälpt offentlig informell marknadskommunikation. Företags-
reklam visar upp nöjda kunder som berättar om sina egna konsumtionserfarenheter. 
Däremot ansågs bankernas institutionella karaktär hindra bankerna från att utnyttja 
denna typ av marknadskommunikation. Televisionsprogram i stil med Idols-tävlingar 
appellerar medierna. Dylika program tenderar att sätta i gång genuin offentlig informell 
marknadskommunikation i samtliga medier. När det var aktuellt med införandet av 
serviceavgifter, så förekom denna typ av informell marknadskommunikation gällande 
bankerna. Populära idrottsgrenar är ofta utsatta för rykten och spekulationer gällande 
dopning, dumheter på fritiden eller klubbyten. I vissa fall kan denna typ av informell 
marknadskommunikation vara till fördel för idrotten, men på grund av bank-sektorns 
känsliga karaktär kan den vara ödesdiger för banksektorn. Karakteristiskt för 
byggnadsbranschen är för sin del företagens och konsumentens osymmetriska bransch-
kännedom samt för konsumenten oklara ägarförhållanden. Detta innebär att 
konsumenten sällan känner till personernas egentliga roll och intressen inom 
konsumentnätverket, vilket gör det möjligt för företagen att medverka i tillhjälpt dold 
informell marknadskommunikation. Även marknadsstrukturen kan påverka den 
informella marknadskommunikationens funktion och betydelse (se Singh 1990b). Olika 
typer av monopolställningar eller maktpositioner medför att institutioner i stil med 
Folkpensionsanstalten inte behöver bekymra sig om den informella marknads-
kommunikationens mängd och innehåll, oberoende av dess genuina eller offentliga
karaktär. Min poäng är således den att den informella marknadskommunikationens 
funktion och betydelse kan variera för olika typer av konsumtionsartiklar.  

Min poäng är att systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation kan 
anses förutsätta branschspecifika förfaranden. Jag känner inte till att man i word-of-
mouth-litteraturen skulle ha behandlat denna typ av branschspecifika förfaranden för att 
systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation.  

5.5 De empiriskt genererade kategoriernas inbördes förhållande 

I figur 7 sammanfattas de empiriskt genererade kategoriernas inbördes förhållande. Till 
vänster i figuren visas aspekter på informell marknadskommunikation, till höger vad 
företaget kan göra för att utnyttja sådan marknadskommunikation.  
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Figur 7 Den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation i ett företagsperspektiv 

Pilen anger arbetsgången för den sociala dynamiken i ett företagsperspektiv. 
Utgångspunkten är en förståelse av den informella marknadskommunikationen som 
företeelse.  Jag har identifierat fyra aspekter på informell marknadskommunikation som 
företeelse inom banksektorn:  

1. Spatiala aspekter. 
2. Normstruktur 
3. Banktjänsternas kommunikativa karaktär. 
4. Personens levnadslopp. 

Branschspecifika karakteristika bestämmer betydelsen av olika typer av informell 
marknadskommunikation. Jag har identifierat fem olika typer av informell marknads-
kommunikation:  

1. Offentlig informell marknadskommunikation. 
2. Privat informell marknadskommunikation. 
3. Observativ informell marknadskommunikation. 
4. Syntetisk informell marknadskommunikation. 
5. Dold informell marknadskommunikation.  

Olika sätt att utnyttja informell marknadskommunikation avser konkreta handlingar som 
banken vidtar för att påverka eller medverka i processen interkonsument-
kommunikation. Jag har identifierat tre olika sätt att utnyttja informell marknads-
kommunikation:  

1. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kundtillfredsställelse. 
2. Interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell marknads-

kommunikation. 
3. Interpersonlig interaktion utanför det egentliga bankarbetet.

Systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation handlar om ett enhetligt 
förfarande. Jag har identifierat fyra olika aspekter på systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation: 

1. Olika företagsnivåer. 
2. Kort- och långsiktsperspektiv. 
3. Regionala skillnader. 
4. Branschspecifika förfaranden. 

2) Typer av informell 
marknadskommunikation

3) Olika sätt att utnyttja informell 
marknadskommunikation

1) Informell marknads-
kommunikation som företeelse 

4) Systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation 

Den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation i ett företagsperspektiv 
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6 AVSLUTNING 

I kapitel 1 argumenterades för att den företagsorienterade word-of-mouth-forskningen 
inte speciellt väl har lyckats klargöra på vilket sätt företagen skulle kunna systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Enligt min analys beror denna brist 
på att den företagsorienterade word-of-mouth-forskningen inte har fäst speciellt mycket 
uppmärksamhet vid själva företeelsen informell marknadskommunikation. Fokus har 
legat på indirekt utnyttjande. Min bedömning är således den att den beteende-
vetenskapliga och den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen inte har mött 
varandra. Med word-of-mouth-forskningens dualism avses olikheten i perspektiv mellan 
den beteendevetenskapliga och den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen. 
Den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen har haft tydligare fokus på 
företeelsen informell marknadskommunikation, men detta perspektiv har inte varit 
speciellt företagsledningsorienterat. Den företagsekonomiska word-of-mouth-
forskningen har för sin del haft fokus på utnyttjande av informell marknads-
kommunikation, men detta perspektiv har inte fäst alltför mycket uppmärksamhet vid 
själva företeelsen informell marknadskommunikation. Med Arndts (1966) ord kan man 
säga att den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen har haft fokus på "... the 
'social dynamics' of word of mouth communication", medan den företagsekonomiska 
word-of-mouth-forskningen har haft fokus på "... effects of various marketing mix 
'inputs' on word of mouth activity". Avsikten med föreliggande studie har varit att 
överbrygga denna dualism. Inom den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen, 
d.v.s. inom kundtillfredsställelseforskningen har sedan 1980-talet den informella 
marknadskommunikationens mängd och innehåll betraktats som en reaktion på kund-
tillfredsställelse, kundmissnöje, kundlojalitet eller på företagets reklamationshantering. I 
föreliggande studie har jag empiriskt studerat bankanställdas syn på företeelsen 
informell marknadskommunikation samt deras uppfattning om bankens förutsättningar 
att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation.  

I kapitel 2 genomfördes en omfattande litteraturanalys av tidigare word-of-mouth-
forskning. Enligt analysen kan word-of-mouth-forskningen anses ha sitt ursprung i den 
tidiga socialpsykologin, där man studerade principen om trickle-down och imitation. 
Enligt denna iakttagelse är word-of-mouthforskningen en äldre företeelse än 
tvåstegsmodellen som kom till på 1950-talet, och den beteendevetenskapliga word-of-
mouth-forskningen har betydligt längre anor än den företagsorienterade word-of-mouth-
forskningen. Även opinionsledarskapsforskningen anses ha en längre tradition inom 
beteendevetenskaperna än tvåstegsmodellen (se Merton 1957). Även om word-of-
mouth-forskningen inte uppstod som en följd av tvåstegsmodellen, så upplivade och
dominerade tvåstegsmodellen word-of-mouth-forskningen inom beteende-
vetenskaperna.  Tvåstegsmodellen anses i både gott och ont ha influerat den fortsatta 
word-of-mouth-forskningen. Av analysen framgick vidare att den allmänna 
utvecklingen för word-of-mouth-forskningen har inneburit att den successivt har fjärmat 
sig från ett makrosocialt perspektiv, för att i stället närma sig ett företagsperspektiv med 
fokus på sändarens intrakonsumentmotiv. Centralt för min analys är att denna 
förändringsprocess inte har varit helt kontinuerlig. Inom den beteendevetenskapliga 
word-of-mouth-forskningen kan jag visserligen skönja en viss kontinuitet, men i början 
av 1980-talet ändrade word-of-mouth-forskningen karaktär. Enligt Sheth m.fl. (1988) 
efterträddes i början av 1980-talet det beteendevetenskapliga perspektivet av ett mer 
matematisk-teoretiskt synsätt. Detta innebar att aspekter på den sociala dynamiken för 
informell marknadskommunikation föll bort. I stället för att beakta den sociala 
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dynamiken för informell marknadskommunikation, så utgick man från olika antaganden 
om och förenklingar av den informella spridningsprocessen. Enligt Sheth m.fl. (1988) 
återupplivades word-of-mouth-forskningen inom forskningen i företagens 
reklamationshantering (consumer complaining behavior). Perspektivförändringen från 
beteendevetenskaper till kundtillfredsställelseforskning har jag beskrivit som ”radikal”. 
Från kundtillfredsställelseforskningen känner jag till endast en word-of-mouth-studie 
(Mangold m.fl. 1999), som beaktar den sociala dynamiken för informell marknads-
kommunikation  

I kapitel 3 klargjordes den humanvetenskapliga forskningsansatsens kunskaps-
förutsättning, forskningsprocessen och analysprocessen. Den fenomenologisk-induktiva 
analysprocessen motiveras med att befintlig teoribildning inte är tillräckligt väl grundad 
för deduktion. Föreliggande studie avviker från tidigare forskning på två olika sätt. För 
det första har min utgångspunkt varit att sätta fokus på företeelsen informell marknads-
kommunikation i ett företagsperspektiv. Jag känner till endast en empirisk word-of-
mouth-studie (Dichter 1966) som utgår från en motsvarande ansats. För det andra har 
jag i min empirianalys utgått från ett företagsperspektiv, inte från ett konsument-
perspektiv. Jag känner till endast en empirisk word-of-mouth-studie (Ennew m.fl. 
2000), som utgår från en motsvarande ansats. 

I kapitel 4 genomfördes en sammanfattande diskussion där jag framförde mn tolkning 
av intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning om det studerade temat. De 
centrala begreppen och uttrycken inplacerades i min övergripande förståelse- och 
tolkningsprocess. Intervjutemana kategoriserades, och till sist placerades de centrala 
begreppen och uttrycken in i de fyra intervjukategorier som identifierats.  

I kapitel 5 genomfördes en mer ingående analys av de kategoriserade intervjutemana. 
Som ett resultat av denna analys identifierade jag fyra bakomliggande aspekter samt 
fem framträdande aspekter på informell marknadskommunikation. Därutöver 
identifierade jag tre framträdande aspekter och fyra bakomliggande aspekter på 
utnyttjande av informell marknadskommunikation. I figur 7 på sidan 139 sammanfattas 
dessa resultat. 

I kapitel 6 reovisas studiens bidrag till word-of-mouth-forskningen. I detta kapitel 
framförs också synpunkter på studiens validitet. Arbetet avlutas med förslag till fortsatt 
forskning. Ett av studiens bidrag är just dess mångfald av förslag och inspiration till 
fortsatt forskning. 

6.1 Studiens bidrag till word-of-mouth-forskningen 

Föreliggande studie har bidragit till word-of-mouth-forskningen på tre olika sätt: genom 
1) bidrag baserat på litteraturanalys, 2) bidrag baserat på empirianalys och 3) bidrag 
baserat på begreppsligande av informell marknadskommunikation. 

6.1.1 Bidrag baserat på litteraturanalys 

Dels har min litteraturanalys behandlat word-of-mouth-forskningen oavbrutet över en 
lång tidsperiod, dels har den lyft fram tidigare okända insikter om dess uppkomst och 
utveckling. Litteraturanalysen gäller följande fyra punkter: 
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För det första har jag delat in word-of-mouth-forskningen i beteendevetenskaplig 
litteratur och företagsekonomisk litteratur. Enligt analysen uppstod den beteende-
vetenskapliga word-of-mouth-forskningen i början av 1900-talet inom den tidiga social-
psykologin, medan den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen är betydligt 
yngre. Analysen visar också att de moderna men bortglömda pionjärerna, som verkade i 
slutet av 1960-talet, kan betraktas som de första som utgick från ett företagsperspektiv i 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. Dock föll deras synpunkter och 
insikter i glömska. 

För det andra har jag velat påvisa att word-of-mouth-forskningen kan anses ha uppstått 
långt tidigare än tvåstegsmodellen (jämför med Hyman 1960, Clark 1969). Denna 
iakttagelse är relevant av den anledningen att man i marknadsföringslitteraturen 
vanligtvis hänvisar till tvåstegsmodellen. Däremot tyder min analys på att 
tvåstegsmodellen upplivade och dominerade den fortsatta word-of-mouth-forskningen. 
Tvåstegsmodellen kan anses ha bidragit till att word-of-mouth-forskningen fick en allt 
tydligare konsumtionsanknytning. 

För det tredje har jag, förutom att lyfta fram de moderna men bortglömda pionjärernas 
forskningsinsats för den tidiga företagsorienterade word-of-mouth-forskningen, velat 
betona deras roll som föregångare. Jag känner nämligen inte till litteratur där de tre 
forskarna förknippas med varandra eller där deras forskning överhuvudtaget tolkas så 
som jag har gjort. Gemensamt för de moderna men bortglömda pionjärerna är enligt 
min tolkning att de tillämpade den sociala dynamiken för informell marknads-
kommunikation i ett företagsperspektiv. Således anser jag att föreliggande studie har sin 
teoretiska förankring hos dessa moderna men bortglömda pionjärer. Gemensamt för 
föreliggande studie och de moderna men bortglömda pionjärerna är att företeelsen 
informell marknadskommunikation har företräde. Skillnaden mellan föreliggande studie 
och de moderna men bortglömda pionjärerna är att min empiriska studie gäller 
bankanställda, inte konsumenter. Jag känner till endast en studie, Ennew m.fl. (2000), 
som ägnar sig åt företagsrepresentanters synpunkter på företagets möjligheter att 
utnyttja informell marknadskommunikation. Föreliggande studie avviker från Ennew 
m.fl. (2000) däri att de inte gav den informella marknadskommunikationen företräde 
som en företeelse som kan tillämpas i ett företagsperspektiv. De fokuserade på faktorer 
och händelser som företaget utövar direkt kontroll över.

För det fjärde visar Sheth m.fl:s (1988) analys att word-of-mouth-forskningen åter-
upplivades inom forskningen i företagens reklamationshantering. Denna iakttagelse är 
relevant på grund av att avsikten med föreliggande studie har varit att överbrygga word-
of-mouth-forskningens dualism. Jag anser att upprätthållande av en hög och stabil kund-
tillfredsställelse kan betraktas som en förutsättning för positiv informell marknads-
kommunikation men inte anses vara tillräckligt för ett systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation. Dessutom tyder min analys på att det förekommer 
en del motstridiga forskningsresultat i beskrivningen av sambandet mellan kund-
tillfredsställelse och den informella marknadskommunikationens mängd och innehåll.  

6.1.2 Bidrag baserat på empirianalys 

Med ett nytt och annorlunda sätt att studera företeelsen informell marknads-
kommunikation och företagets förutsättningar att utnyttja informell marknads-
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kommunikation har jag bidragit empiriskt till forskningsområdet. Bidrag baserat på 
empirianalys behandlas under följande fyra punkter: 

För det första har jag identifierat följande fyra bakomliggande aspekter på informell 
marknadskommunikation: 1) spatiala aspekter, 2) normstrukturen, 3) banktjänsternas 
kommunikativa karaktär och 4) personens levnadslopp. Moneys (2001) studie av 
kulturella skillnader i informell marknadskommunikation har visat att den amerikanska 
kulturen domineras av individualistisk informell marknadskommunikation, medan den 
japanska kulturen domineras av kollektiv informell marknadskommunikation. I 
diffusionsforskningen inom jordbrukssociologin kan man finna vissa indirekta 
antydningar om regionala samt om lokala skillnader i informell marknads-
kommunikation, men för övrigt känner jag inte till forskning som är inriktad på spatiala 
aspekter på informell marknadskommunikation. I Rogers diffusionsteori kan man finna 
vissa indirekta likheter med mitt resonemang om den normstruktur som styr informell 
marknadskommunikation om konsumtionsartiklar samt om konsumtionsartiklarnas 
kommunikativa karaktär. Utöver detta känner jag inte till litteratur som utgår från 
konsumtionsartikelns karaktär som förklaring till den informella marknads-
kommunikationens mängd och innehåll. Den informella marknadskommunikationens 
funktion och betydelse i olika faser av personers levnadslopp har främst studerats inom 
forskningen i socialiseringsprocessen. 

För det andra har jag identifierat följande fem typer av informell marknads-
kommunikation: 1) offentlig, 2) privat, 3) observativ, 4) syntetisk och 5) dold. Denna 
indelning kan betraktas som en inledning till fortsatt forskning för att ytterligare 
konkretisera det sätt på vilket informell marknadskommunikation framträder. 

För det tredje har jag identifierat tre olika sätt att utnyttja informell marknads-
kommunikation: 1) interpersonlig interaktion med direkt anknytning till kund-
tillfredsställelse, 2) interpersonlig interaktion med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation och 3) interpersonlig interaktion utanför det egentliga 
bankarbetet för att nästla sig in i konsumentnätverket.  

För det fjärde har jag identifierat fyra olika aspekter på systematiskt utnyttjande av 
informell marknadskommunikation: 1) olika företagsnivåer, 2) kort- och långsikts-
perspektiv, 3) regionala skillnader och 4) branschspecifika förfaranden. 

6.1.3 Bidrag baserat på begreppsligande av informell marknadskommunikation 

Begreppsligandet av den informella marknadskommunikationen har medfört att jag 
betraktar interkonsumentkommunikation som en betydligt mer övergripande företeelse 
än vad man tidigare utgått från. Som företeelse är informell marknadskommunikation 
något besvärligt att få grepp om. Intervjupersonerna framförde synpunkter på den 
informella marknadskommunikationens mångdimensionalitet, dess föränderlighet, dess 
element av social interaktion, på mellanformer av formell och informell marknads-
kommunikation samt på personer som per definition kan anses ingå i konsument-
nätverket. 

Den informella marknadskommunikationens mångdimensionalitet framkom det flera 
beskrivningar på, dels individbaserade, dels kollektivtbaserade beskrivningar. De 
individbaserade beskrivningarna baserade sig på input-output-kretsloppet. Således 
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utgick man från informell informationssökning inför ett konsumtionsbeslut eller från 
informell informationsspridning som en reaktion på kundens subjektivt upplevda 
konsumtionsupplevelser. De kollektivtbaserade beskrivningarna utgick tydligare från 
konsumentnätverkets funktion och betydelse för informell spridning.  

Den informella marknadskommunikationens föränderlighet kom det fram en rad 
synpunkter om, dels om regionala skillnader i informell marknadskommunikation, dels 
om den normstruktur som styr informell marknadskommunikation om bank- och 
penningaffärer. Den informella marknadskommunikationens föränderlighet handlar om 
långsiktiga processuella förändringar som avspeglar kulturell kontext och tidsanda. Om 
föreliggande studie hade genomförts på 1970-talet, så kunde det ha kommit fram helt 
andra aspekter på företeelsen informell marknadskommunikation. Intervjuperson 12 
samt flera andra intervjupersoner hänvisade till 1970-talet som ett årtionde när det 
upplevdes nästan som en synd att visa upp egendom eller att diskutera om sina bank- 
och penningaffärer. Denna synpunkt avviker från principen om trickle-down och 
imitation, enligt vilken människorna anses signalera samhällsposition och välstånd t.ex. 
genom att berätta om sina bank- och penningaffärer för andra människor.  

I fråga om social interaktion kom det fram synpunkter som gick ut på att 
konsumenterna själva väljer kommunikationens innehåll samt vem de diskuterar med. 
Jag anser mig kunna urskilja tre olika grader av konsumtionsanknuten informell 
marknadskommunikation: 1) social interaktion, 2) konsumtionsprat och 3) 
konsumtionsanknuten interaktion. Social interaktion saknar konsumtionsanknytning. 
Den sociala interaktionen kan anses utgöra grunden för den interpersonliga sociala 
dynamiken och det grundelement som konsumentnätverket baserar sig på. Det 
väsentliga är att social interaktion förenar människor. Konsumtionsprat innebär en 
indirekt eller svag konsumtionsanknytning. Denna typ av interaktion kan dock leda in 
på mer detaljerad konsumtionsanknuten diskussion. Konsumtionsanknuten interaktion 
kan betraktas som den egentliga informella marknadskommunikationen. 

Det verkar som att man inte helt kan utesluta den formella marknadskommunikationens 
funktion och betydelse i processen informell marknadskommunikation. Då man söker 
olika varianter av företeelsen informell marknadskommunikation (jämför med Husserls 
begrepp om variation), så tycks det oundvikligen komma fram olika mellanformer av 
formell och informell marknadskommunikation. Det är en iakttagelse som tyder på att 
den traditionella tudelningen i formell och informell marknadskommunikation inte är 
speciellt välbeskrivande.  

Dessutom kom det fram synpunkter som gick ut på att informell marknads-
kommunikation handlar om en mer övergripande företeelse än interkonsument-
kommunikation. Denna teoretiskt centrala frågeställning har accentuerats för att 
tydliggöra vilka personer som per definition kan anses ingå i konsumentnätverket. 
Frågan är relevant dels för förståelsen/begränsningen av informell marknads-
kommunikation som företeelse, dels för förståelsen/bestämningen av vilka 
omständigheter samt i vilken utsträckning företagsrepresentanter kan medverka i 
processen informell marknadskommunikation genom att nästla sig in i konsument-
nätverket.  
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6.2 Undersökningens validitet 

Validering är till för att läsaren ska kunna bedöma resultatens tillförlitlighet samt 
omtolka eller tillämpa resultaten (se Wallendorf & Belk 1989). Till den del som jag har 
bekantat mig med den humanvetenskapliga vetenskapsfilosofin tycks det inte finnas 
något allmänt accepterat valideringsförfarande. Den humanvetenskapliga vetenskaps-
filosofin utgår från att sanning är socialt konstruerad. Socialt konstruerad sannings-
uppfattning innebär att individens subjektiva verklighetsuppfattning skapas, överförs 
och upprätthålls av människan (se Hudson & Ozaanne 1988, Alvesson & Sköldberg 
1994). Enligt denna ansats betraktas sanning som en syntes av människans subjektiva 
verklighetsuppfattning. I praktiken innebär det att det förekommer lika många 
subjektiva sanningar som det finns tolkningar. I figur 8 åskådliggörs på vilket sätt 
intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning skapas och överförs via forskaren 
till forskarsamhället. Figuren illustrerar fem faser i kunskapsvandringen.  

Figur 8 Sanning som social konstruktion 

Den första fasen i kunskapsvandringen anges med pil nummer 1, som anger intervju-
personens subjektiva verklighetsuppfattning. Pil nummer 2 anger under vilka 
omständigheter intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning överförs till 
forskaren. Pil nummer 3 anger forskarens subjektiva förståelse- och tolkningsprocess. 
Pil nummer 4 anger forskarens sätt att överföra sin förståelse- och tolkningsprocess till 
läsaren. Pil nummer 5 anger på vilket sätt forskarsamhället tar till sig forsknings-
resultaten.

I figur 8 anger pil nummer 1 att intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning 
baserar sig endast på intervjupersonens personliga erfarenheter och uppfattningar, men i 
själva verket är intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning åtminstone delvis 
socialt konstruerad. I kapitel 3 redovisades under vilka omständigheter intervju-
personens subjektiva verklighetsuppfattning överfördes till mig. Kapitlen 4 och 5 
redogjorde för min subjektiva förståelse- och tolkningsprocess. Avhandlingen i sig 
representerar mitt sätt att överföra min förståelse- och tolkningsprocess till läsaren. 
Således är det viktigt att läsaren har möjligheter att följa alla faser i forsknings- och 
analysprocessen. Det återstår att se hur forskarsamhället tar till sig forskningsresultaten. 

6.2.1 Hur intervjupersonens subjektiva verklighetsuppfattning har uppstått 

Intervjupersonerna uppgav att deras uttalanden baserade sig på deras egna iakttagelser,
erfarenheter och synpunkter. Till vissa delar baserade sig deras uttalanden på allmänna 
uppfattningar från marknadsföringslitteratur. 

1 32 4

Intervjuperson Forskare Forskarsamfund 

5
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Jag kunde inte identifiera uppenbara skillnader i resonemang mellan kvinnor och män. 
Däremot anser jag att det förekom en tydlig skillnad mellan bankrepresentanterna på 
mindre orter på landsbygden och i större tillväxtcentra. Motsättningarna accentuerades i 
regionala skillnader i informell marknadskommunikation och i regionala skillnader i 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. På mindre orter utanför 
huvudstadsregionen var intervjupersonerna dessutom angelägna om att få veta vilka 
andra personer inom banken som också medverkade i studien.  

Följande intervjucitat visar hur den sociala näromgivningen påverkar 
(intervju)personens subjektiva verklighetsuppfattning: "Det är lättare att se 
konsekvenserna av informell marknadskommunikation i sin egen sociala omgivning. I 
en främmande miljö blir man tvungen att anpassa sina egna erfarenheter" (intervju-
person 13). Utgående från detta intervjucitat anses (intervju)personerna ha bättre 
möjligheter att relatera till händelser inom sin egen näromgivning och att således lyfta 
fram den informella marknadskommunikationens lokala betydelse. 

6.2.2 Omständigheterna under vilka intervjupersonens subjektiva verklighets-
uppfattning har överförts till mig 

Jag gjorde mitt bästa för att hjälpa intervjupersonen att komma fram med så adekvata 
beskrivningar som möjligt. Jag gjorde också mitt bästa för att sätta mig in i intervju-
personens subjektiva verklighetsuppfattning. För att få intervjupersonerna att berätta om 
sina erfarenheter översatte jag forskningsfrågornas akademiska lydelse till ett 
vardagsspråk som intervjupersonen kunde ta till sig. 

I enlighet med den fenomenologiska forskningsansatsen ifrågasatte jag inte intervju-
personens resonemang, utan försökte i stället förstå intervjupersonens subjektiva 
verklighetsuppfattning. En del intervjupersoner följde från början till slut ett klart och 
tydligt tankemönster som det inte skulle ha varit möjligt att rubba. Det fanns andra 
intervjupersoner som framförde intressanta, men från helheten isolerade synpunkter. 
Speciellt i sådana forskningsintervjuer upplevde jag att det var min skyldighet att hjälpa 
intervjupersonen att sätta in sina isolerade men intressanta uttalanden i en större helhet. 

Även intervjutemat i sig påverkade den interpersonliga interaktionen mellan mig och 
intervjupersonen. Vissa intervjuteman var betydligt svårare att diskutera än andra. 
Kostnaderna för utnyttjandet av informell marknadskommunikation t.ex. visade sig vara 
ett besvärligt intervjutema. Dels upplevde jag att det var svårt att översätta intervju-
frågan till ett vardagsspråk som intervjupersonen lätt skulle kunna ta ställning till, dels 
visade det sig att intervjupersonerna tolkade frågan på mycket olika sätt. Då detta 
intervjutema allt tydligare började få en prägel av teoretisk exercis, i stället för att hjälpa 
mig att förstå företeelsen informell marknadskommunikation eller företagets 
förutsättningar att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation, så 
upphörde jag med detta intervjutema. Jag nöjde mig med att konstatera att man kan 
räkna ut ett teoretiskt pris för vad som helst, men det är en annan sak om dessa 
beräkningar har någon praktisk relevans. Ett annat intervjutema, som jag också 
upphörde med innan jag hade uppnått kunskapsmättnad, var påståendet om bank-
tjänstemännens ovilja att medverka i interpersonlig interaktion med direkt anknytning 
till informell marknadskommunikation. Ytterligare kunskap om detta intervjutema 
skulle ha krävt att jag intervjuade också banktjänstemän som motsatte sig denna typ av 
interpersonlig interaktion. I själva verket gjorde jag två försök att få tag på dylika inter-
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vjupersoner, men på grund av det känsliga temat visade det sig vara alltför komplicerat 
att arrangera dylika intervjutillfällen. Min bedömning är att förmännen inte ville peka ut 
enskilda individer som ansågs motsätta sig denna typ av interpersonlig interaktion. 
Således nöjde jag mig med att konstatera att intervjutemat inte var en nödvändighet för 
syftet med studien. Det rör sig i stället om bankens interna angelägenheter. Allteftersom 
intervjuprocessen fortgick kom det fram allt tydligare uttalanden om att bank-
tjänstemännens/bankanställdas ovilja att medverka i interpersonlig interaktion med 
direkt anknytning till informell marknadskommunikation står i samband med regionala 
skillnader i utnyttjandet av informell marknadskommunikation. 

Som ett motsatt exempel kan nämnas intervjutemat om de regionala skillnaderna i 
informell marknadskommunikation samt om den normstruktur som styr människornas 
benägenhet att medverka i informell marknadskommunikation om bank- och 
penningaffärer. Synpunkter på dessa två intervjuteman kom spontant, utan att jag 
behövde ställa någon explicit fråga. Speciellt intervjutemat om den normstruktur som 
styr människornas benägenhet att medverka i informell marknadskommunikation om 
bank- och penningaffärer gav sig naturligt som en del av intervjupersonernas andra 
uttalanden. Intervjupersonernas synpunkter och uttalanden om de regionala skillnaderna 
i informell marknadskommunikation är exempel på ett intervjutema som ständigt 
återkom och förstärktes.  

Med dessa exempel har jag velat visa att vissa intervjuteman var enkla att bemästra, 
andra intervjuteman svåra att diskutera. Vissa intervjuteman dog ut av sig själva, medan 
andra tvärtom växte fram och förstärktes. 

6.2.3 Min förståelse- och tolkningsprocess 

Efter att ha genomgått den hermeneutisk-fenomenologiska förståelse- och tolknings-
processen kan jag för min del intyga att det handlar om mångtydiga tolkningar, 
omtolkningar och om att radikala förändringar kan inträffa. Varje forskningsintervju 
bidrog visserligen till en ny och mer meningsfull förförståelse, men det konkreta utfallet 
framträdde ofta först i en forskningsintervju långt senare. Detta innebar att jag blev 
tvungen att flera gånger analysera forskningsintervjuerna för att försäkra mig om att jag 
hade förstått och tolkat intervjupersonerna rätt. Som ett exempel på omtolkningar kan 
nämnas min syn på begreppet referensarmé (suosittelija-armeija). Då jag första gången 
analyserade intervjuperson 10:s uttalanden drog jag den slutsatsen att begreppet 
referensarmé åtminstone delvis var etablerat inom banken. I senare forskningsintervjuer 
där jag tog upp bankens referensarmé till diskussion visade det sig att intervju-
personerna inte kände till begreppet. Denna iakttagelse gav anledning till omtolkning: 
även om intervjupersonerna 5 och 10 använde samma begrepp och de dessutom beskrev 
begreppet på exakt samma sätt, så var det inte fråga om ett etablerat begrepp inom 
banken. Däremot är det tänkbart att begreppet referensarmé har använts inom vissa 
kretsar eller i ett visst sammanhang inom banken, men ett allmänt begrepp som bankens 
anställda kände till var det inte.  

Som ett motsvarande exempel kan nämnas min tolkning av begreppet referensperson.
Ända fram till den tionde forskningsintervjun hade jag använt begreppet referensperson, 
dels i betydelsen kunder som rekommenderar, dels i betydelsen kunder som tillför
banken nya kunder. Eftersom intervjuperson 10:s resonemang hade fokus så tydligt på 
referenspersoner som tillför banken nya lönsamma kunder, så bestämde jag mig för att 
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göra skillnad mellan: 1) referenspersoner som rekommenderar banken för andra 
människor, 2) referenspersoner som tillför banken nya kunder och 3) referenspersoner 
som tillför banken nya lönsamma kunder. Min poäng är att även denna iakttagelse 
skedde i en forskningsintervju långt senare. På grund av omtolkningen blev jag tvungen 
att på nytt analysera intervjupersonerna 11, 12, 13, och 14 för att se hur den nya 
kategoriseringen sammanföll med mina tidigare tolkningar av deras uttalanden. Jag 
skulle kunna räkna upp nästan hur många sådana exempel som helst. Med exemplen har 
jag velat klargöra vilken typ av omtolkningar det kunde vara fråga om.  

Utöver dessa smärre omtolkningar kan också nämnas ett exempel på en mer radikal 
förändring i min övergripande förståelse- och tolkningsprocess. I början av intervju-
processen, då jag hade intervjuat endast bankanställda i Helsingforsregionen, var min 
förförståelse (i likhet med jordbrukssociologerna samt de tidiga socialpsykologerna) den 
att informell marknadskommunikation har en större funktion och betydelse i större 
tillväxtcentra än på mindre orter på landsbygden. Senare då jag hade intervjuat också 
bankrepresentanter utanför Helsingforsregionen, visade det sig att intervjupersonerna 
hade en helt motsatt uppfattning, d.v.s. att den informella marknadskommunikationen 
ansågs ha en mer uppenbar funktion och betydelse på mindre orter än i större tillväxt-
centra. Iakttagelsen är i sig intressant och värd uppmärksamhet i fortsatt forskning. Ifall 
iakttagelsen är riktig, d.v.s. att intervjupersonerna betonar den informella marknads-
kommunikationens lokala betydelse, så innebär det att man utgående från forsknings-
intervjuerna inte kan ta ställning till om den informella marknadskommunikationen är 
mer betydelsefull i vissa regioner än i andra. Däremot tyder min analys på att bank-
representanter för mindre orter och större tillväxtcentra talade om olika typer av 
informell marknadskommunikation. I större tillväxtcentra utgick man tydligare ifrån 
förändring föranledande informell marknadskommunikation inom bekantskapskretsen 
(tuttavan suositus), medan bankrepresentanter för mindre orter tydligare utgick ifrån 
upprätthållande informell marknadskommunikation inom familj och släkt. De regionala 
skillnaderna i informell marknadskommunikation avspeglades följaktligen i intervju-
personernas uppfattningar om regionala skillnader i utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation.  

6.2.4 Rapportering 

Ur avhandlingen har jag utelämnat de renskrivna intervjutexterna, men för övrigt har jag 
gjort mitt bästa för att ge läsaren möjlighet att följa hela forsknings-, och analys-
processen. Dock vill jag påpeka att varje intervjuperson har granskat den renskrivna 
intervjutexten. Intervjupersonernas synpunkter har beaktats.

Eftersom både forskningsprocessen och analysprocessen har tydliga element av 
fenomenologi, så följer rapporteringen inte den iterativitet som renodlad grundad teori 
utgår från. Analysprocessen kan anses ha följt principen om iterativitet, medan 
rapporteringen är sekventiell. Fördelen med denna rapportering är att den ger läsaren 
bättre möjligheter att följa forsknings/analysprocessen (se Suddaby 2006). I min analys 
har jag velat vara rimlig, men kreativ. Enligt Glaser och Strauss (1967) förutsätter 
induktiv analys kreativitet.
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6.2.5 Forskarsamhällets respons på forskningsresultaten 

Forskarsamhällets respons på forskningsresultat kan indelas i omedelbar respons och 
långsiktig kontribution. Med omedelbar respons avses att studien uppfyller kriterierna 
på vetenskaplig kunskap. Med långsiktig kontribution avses på vilket sätt resultaten 
påverkar existerande kunskap och fortsatt forskning. I avsnitt 6.3 ges förslag på fortsatt 
forskning.

6.2.6 Andra synpunkter på studiens validitet 

Miles och Huberman (1994) nämner följande tre typiska brister i kvalitativa studier: 1) 
överbetoning av skapandet av en koherent helhet även i sådana situationer då en sådan 
helhet inte finns, 2) överbetoning av vissa enskilda intervjupersoners uttalanden och 3) 
överbetoning av intervjupersonernas perspektiv kan leda forskaren in på sidospår. 

Min ursprungliga avsikt var att i enlighet med den fenomenologiska ansatsen endast 
identifiera begrepp för att beskriva företeelsen informell marknadskommunikation och 
företagets förutsättningar att systematisera utnyttjandet av informell marknads-
kommunikation. Det var först i slutet av forskningsprocessen som jag upptäckte att min 
analys också hade element av grundad teori. Således hade jag inte inledningsvis för 
avsikt att skapa en koherent helhet. Men eftersom grundad teori så tydligt talar för att 
analysen ska resultera i en slutlig teori, så bestämde jag mig på ett mycket sent stadium 
av forskningsprocessen för att sammanfatta de empiriskt genererade kategoriernas 
inbördes förhållande. Således anser jag att min analys har haft fokus på identifieringen 
av flera mindre helheter. Det var först i slutet av forskningsprocessen som jag bestämde 
mig för att försöka skapa en koherent helhet. Således anser jag att min analys inte har 
överbetonat skapandet av en koherent helhet. 

Intervjupersonernas uttalanden skiljer sig från varandra både till innehållet och till sättet 
de är uttryckta på. Vissa intervjupersoner var rätt återhållsamma, andra mer fantasifulla. 
De mer återhållsamma intervjupersonerna var dessutom rätt noggranna med att uttrycka 
sig på rätt sätt, medan de mer fantasifulla intervjupersonerna framförde sina egna 
subjektiva synpunkter som om de vore fakta. De fantasifulla var dessutom rätt 
övertygande. Intervjupersonerna skiljde sig också från varandra med avseende på hur 
organiserade och fokuserade de var i sitt resonemang. En del följde från början till slut 
ett klart och tydligt tankemönster som inget kunde rubba. Dock var det inte min avsikt 
att försöka rubba någon persons subjektiva verklighetsuppfattning, utan tvärtom att 
lyssna och förstå. Jag är ändå medveten om att intervjupersonerna framförde sina 
subjektiva synpunkter på ett mer eller mindre övertygande sätt. Jag är också medveten 
om att intervjupersonerna gjorde olika intryck på mig. I min sammanfattning av 
intervjupersonernas subjektiva verklighetsuppfattning försökte jag göra en så balanserad 
analys som möjligt, genom att hålla mig till ett enhetligt mönster för samtliga intervju-
personer.

Genomgående har jag försökt tydliggöra att min övergripande förståelse- och tolknings-
process har haft fokus på studiens syfte, medan de underordnade förståelse- och 
tolkningsprocesserna har haft fokus på intervjupersonernas subjektiva verklighets-
uppfattning. Genom indelningen av min förståelse- och tolkningsprocess i en 
övergripande och en underordnad dimension har det varit möjligt för mig att sätta fokus 
dels på intervjupersonens perspektiv, dels på mitt perspektiv. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Jag indelar mina förslag till fortsatt forskning i: 1) teoretiska forskningsfrågor, 2) 
empiriska forskningsfrågor och 3) forskningsfrågor med avseende på begreppet 
informell marknadskommunikation. Jag har identifierat fyra teoretiska forskningsfrågor, 
sex empiriska forskningsfrågor och en forskningsuppgift i syfte att tydliggöra och 
etablera uttrycket informell marknadskommunikation.   

6.3.1 Förslag till teoretiska forskningsfrågor 

För det första, ett sätt att utvidga litteraturanalysen kunde vara att studera metodologiska 
aspekter på studiet av företeelsen informell marknadskommunikation. De 
metodologiska aspekterna har fått ringa uppmärksamhet. I litteraturen finner man endast 
kortare framställningar om de metodologiska aspekterna. Harrison-Walker (2001) har 
gjort en viss insats, men helt omfattar jag inte Harrison-Walkers analys. Förutom att en 
dylik analys skulle kunna hjälpa läsaren att bättre förstå och tolka tidigare forskning, så 
kunde den bidra till att man i fortsatt forskning lade större vikt vid de metodologiska 
aspekterna. På så sätt skulle man kunna identifiera nya och annorlunda metoder för 
studium av företeelsen informell marknadskommunikation. Min bedömning är att word-
of-mouth-forskningen är alltför tydligt fokuserad på konstruerade och iscensatta 
händelser. Även tidsaspekten framträder tydligt. Det är vanligt att endera studera 
respondentens avsikt att i kommande tid berätta om sina konsumtionserfarenheter för 
andra människor, eller att be respondenten i minnet återkalla förflutna händelser. Ett 
fruktbart sätt att studera företeelsen informell marknadskommunikation kunde vara att 
tillämpa den typ av kreativitet som Landis och Burt (1924) samt Whyte (1943) 
tillämpade för att nästla sig in i konsumentnätverket. På så sätt kunde man i realtid följa 
processen informell marknadskommunikation.  

För det andra, det var inom den tidiga socialpsykologin i början av 1900-talet som man 
för första gången beaktade den sociala dynamiken för informell marknads-
kommunikation. Även om man inte inom den kulturantropologiska diffusions-
forskningen före 1900-talet lär ha beaktat den sociala dynamiken för informell 
marknadskommunikation (se Rogers 1962), så kunde det vara intressant att ytterligare 
fördjupa litteraturanalysen genom att beakta också den litteraturen. Om det skulle visa 
sig att man inom den kulturantropologiska diffusionslitteraturen beskriver relevanta 
aspekter på företeelsen informell marknadskommunikation, skulle denna litteratur 
kunna tänkas representera en ännu tidigare fas inom word-of-mouth-forskningen. 
Alternativt kunde man analysera den tidiga opinionsledarskapslitteraturen, som enligt 
Merton (1957) uppstod långt tidigare än 1900-talet. Också den tidiga 
opinionsledarskapslitteraturen skulle kunna belysa word-of-mouth-forskningens 
uppkomst. Ett annat sätt att utvidga litteraturanalysen kunde vara att beakta forskningen 
i familjens konsumtionsbeteende. Föreliggande empiriska analys har visat att informell 
marknadskommunikation inom familjen/släkten har en central funktion och betydelse 
för människornas banktrohet. Informell marknadskommunikation borde betraktas i ett 
vidare perspektiv än som interkonsumentkommunikation endast inom vän- och 
bekantskapskretsen. Då kunde man också ägna socialiseringsprocessen större 
uppmärksamhet.  

För det tredje, det skulle vara välkommet med ytterligare forskning för att klarlägga 
vilka personer som per definition kan anses ingå i konsumentnätverket. Denna aspekt är 
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relevant dels för en bättre förståelse/begränsning av företeelsen informell marknads-
kommunikation, dels för en bättre förståelse av i vilken grad och under vilka 
omständigheter företagsrepresentanter kan nästla sig in i konsumentnätverket. En 
närliggande forskningsuppgift skulle vara att identifiera olika typer av mellanformer av 
formell och informell marknadskommunikation, för att klargöra var gränsen går mellan 
formell och informell marknadskommunikation. Min analys tyder på att den 
traditionella tudelningen i formell och informell marknadskommunikation inte är 
speciellt välbeskrivande. 

För det fjärde, det skulle vara välkommet med ytterligare forskning för att fördjupa och 
utvidga diskussionen om företagens förutsättningar att systematisera utnyttjandet av 
informell marknadskommunikation. De fyra aspekter som jag har identifierat för ett 
systematiskt utnyttjande av informell marknadskommunikation kan utgöra grunden för 
fortsatt analys. Föreliggande analys tar inte ställning till vilken typ av begrepp man ska 
använda. Ytterligare precisering skulle behövas av uttrycken medverka, påverka, styra, 
eller kontrollera processen informell marknadskommunikation. En intressant 
forskningsuppgift skulle vara att klarlägga i vilken grad och under vilka omständigheter 
företaget kan medverka, påverka, styra, eller kontrollera processen informell marknads-
kommunikation. Intervjuperson 14 talade om den okontrollerbara delen i ”styrningen” 
av (långsiktig) informell marknadskommunikation. Ytterligare en frågeställning är om 
ett s.k. indirekt utnyttjande av informell marknadskommunikation kan betraktas som 
systematiskt utnyttjande. En tillhörande aspekt kunde vara att klargöra på vilket sätt 
företaget ska beräkna kostnaderna för ett systematiskt utnyttjande av informell 
marknadskommunikation. Denna frågeställning är långt ifrån besvarad. En avvikande, 
och t.o.m. speciell synpunkt var att det skulle vara dyrare att systematisera utnyttjandet 
av informell marknadskommunikation än att systematisera utnyttjandet av formell
marknadskommunikation.  

För det första anser jag det vara välkommet med ytterligare forskning för att studera de 
påstådda regionala skillnaderna i informell marknadskommunikation. Denna aspekt kan 
tänkas vara relevant dels för förståelsen av informell marknadskommunikation som 
företeelse, dels för skapandet av förutsättningar att på koncernnivå systematisera 
utnyttjandet av informell marknadskommunikation. På mindre orter på landsbygden 
ansågs den ortsbestämda traditionsbundenheten samt familjens/släktens traditions-
bundna trohet mot sin bank vara så stark att informell marknadskommunikation inom 
vän- och bekantskapskretsen inte ansågs ha någon effekt för att få lokalbefolkningen att 
byta bank. Jag tror att ett intressant och annorlunda sätt att bättre förstå effekten av 
informell marknadskommunikation skulle vara att studera under vilka omständigheter 
eller i vilka situationer interkonsumentkommunikation inte skulle ha någon effekt.

För det andra skulle det vara en intressant forskningsuppgift att tydligare definiera 
begreppet referensvärde samt att empiriskt studera olika individers/segments referens-
värde. Förutom att sådan information skulle ge konkret kunskap om effekten av 
informell marknadskommunikation, så skulle den också ge konkret information om 
vilka individer/segment banken borde prioritera. 

För det tredje anser jag att det vore välkommet med ytterligare forskning för att 
identifiera branschspecifika kännetecken på informell marknadskommunikation. Jag 

6.3.2 Förslag till empiriska forskningsfrågor 
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kan tänka mig att en noggrannare analys av branschspecifika kännetecken på informell 
marknadskommunikation skulle visa en viss diversitet. Min poäng är att ett systematiskt 
utnyttjande av informell marknadskommunikation skulle kräva att företaget kände till 
de branschspecifika kännetecknen på interkonsumentkommunikation.  

För det fjärde har jag i den empiriska analysen identifierat fem olika typer av informell 
marknadskommunikation. En motsvarande analys av någon annan bransch för 
identifiering av olika typer av informell marknadskommunikation skulle kunna medföra 
identifiering av ytterligare typer av informell marknadskommunikation. Exempel på 
andra typer av informell marknadskommunikation kunde vara organiserad eller styrd
informell marknadskommunikation. Organiserad informell marknadskommunikation 
skulle avse en samordning av konsumenterna för att vinna massuppmärksamhet. Styrd 
informell marknadskommunikation skulle avse olika typer av kedjemarknadsföring.  

För det femte, ifall banken hade behov av mer direkta och specifika förfaranden för 
utnyttjande av informell marknadskommunikation, så borde den ha bättre kunskap om 
banktjänsternas kommunikativa karaktär, d.v.s. hur intressant eller givande som 
diskussionsämne konsumenterna upplever att bank- och penningaffärer är. Vem 
diskuterar vad i vilka situationer? Banken skulle förfoga över betydligt fler alternativ för 
utnyttjande av informell marknadskommunikation, om formell marknads-
kommunikation utnyttjades för att stimulera/dämpa positiv/negativ informell marknads-
kommunikation. En relevant uppgift för banken kunde vara att ta reda på under vilka 
omständigheter samverkan mellan formell och informell marknadskommunikation 
också skulle gälla formell marknadskommunikation med direkt anknytning till informell 
marknadskommunikation. Reichel (2003) har visat att den informella marknads-
kommunikationens mängd och innehåll avspeglar kundtillfredsställelse och 
kundlojalitet betydligt bättre än traditionella marknadsundersökningar. I enlighet 
härmed skulle banken upphöra med traditionella marknadsundersökningar för 
uppskattning av kundtillfredsställelse för att i stället uppskatta kundtillfredsställelse 
genom att studera den informella marknadskommunikationens mängd och innehåll. 

För det sjätte, utifrån den empiriska analysen kan följande mer specifika hypoteser 
uppställas för verifiering: 

• Mottagarens intrakonsumentmotiv för informell informationssökning domineras 
av aspekter på teknisk kvalitet, medan sändarens intrakonsumentmotiv för att 
berätta om sina egna konsumtionserfarenheter domineras av aspekter på 
funktionell kvalitet.

• Mer traditionella sociala system domineras av upprätthållande långsiktigt
normativt socialt inflytande, medan mer moderna sociala system domineras av 
förändring föranledande informativt socialt inflytande.  

• Större tillväxtorter domineras av kortsiktig informell marknadskommunikation 
inom bekantskapskretsen (tuttavan suositut), medan mindre orter på landsbygden 
domineras av långsiktig informell marknadskommunikation inom familj och 
släkt (perheen suositus). 

• Den negativtassymetriska uppfattningen gäller tydligare offentlig informell 
marknadskommunikation än privat informell marknadskommunikation. 
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6.3.3 Forskningsuppgift för klarläggande av uttrycket informell marknads-
kommunikation

Jag anser det vara välkommet med ytterligare forskning för att klarlägga och etablera 
begreppet informell marknadskommunikation. Ifall begreppet informell marknads-
kommunikation i enlighet med min definition etablerade sig i litteraturen, så skulle det 
fungera som samlingsbegrepp för olika typer av interkonsumentkommunikation. En 
sådan begreppskonstruktion skulle göra det möjligt för forskare att studera olika typer 
av interkonsumentkommunikation inom samma forskningsfällt. Detta kunde vara ett 
sätt att skapa en forskningsplattform och större uppmärksamhet för forskning i olika 
typer av informell marknadskommunikation. På så sätt kunde man klargöra/bättre förstå 
på vilket sätt olika typer av interkonsumentkommunikation avviker från eller 
sammanfaller med varandra. Tabell 9 kan bilda utgångspunkt för en dylik analys. I den 
första kolumnen anges olika typer av interkonsumentkommunikation, i den andra 
kolumnen innehållet i olika typer av interkonsumentkommunikation. I den tredje 
kolumnen anges vilken typ av informell påverkan det är frågan om, och i den fjärde 
kolumnen vilken typ av spridningsprocess det är fråga om. 

Tabell 9 Typer av interkonsumentkommunikation 

innehåll Påverkan Spridningsprocess
Word-of-mouth i 
dess traditionella 
betydelse

Subjektivt upplevda 
konsumtions-
erfarenheter.

Upplevs som 
trovärdig.

Dess form och hastighet 
bestäms av 
konsumentnätverkets 
strukturella karaktär. 

Rykten Overifierad
marknads-
information. 

Skapar oro, rädsla 
och osäkerhet.

Informationsförvrängning 
som en följd av 
mottagarens motiv och 
kunskap att evaluera 
marknadsinformation.  

Referens-
gruppseffekt

Normativt socialt 
inflytande. 

Gruppåverkan. Den informella 
spridningsprocessen sker 
snabbt och effektivt inom 
ett kollektiv. 

Informell
informations-
sökning

Informativt socialt 
inflytande. 

Mottagaren inhämtar 
aktivt
marknadsinformation 
samt evaluerar 
sändarens
kredibilitet.

Dess form och hastighet 
beror på mottagarens 

bedömning av sändarens 
kredibilitet.

Konsument-
aktivism

Aktualiteter och 
missförhållanden 
inom samhället. 

Organiserad
verksamhet för att 
skapa
massuppmärksamhet. 

Sprids som en följd av 
massuppmärksamhet i 
media.

Konsumtions-prat 
inom familj 

Konsumtionsprat 
och planering. 

Domineras av starka 
interkonsumentmotiv 
att hjälpa varandra.

Socialisering inom 
familjen. 

Symbolisk
interaktion

Interkonsument-
observationer.

Påverkar det 
undermedvetna. 

Socialisering utanför 
familjen. 

Elektronisk word-
of-mouth

Bestäms av 
programvarans 
egenskaper (text, 
bild, ljud, film). 

Baserar sig inte 
nödvändigtvis på 
interkonsument 
social samhörighet.  

Den informella 
spridningen sker 
elektroniskt.
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