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Kritisk-händelse-baserad metodutveckling

- från CIT till CCIT

Inger Roos1

Abstrakt

Denna artikel diskuterar den metodutveckling inom marknadsföring som baseras på den
allmänt och mycket frekvent använda kritisk-händelse metod som grundar sig på Flanagen
(1954). Genom att forskningen inom nämnda område alltmer handlar om kundrelationer är
det naturligt att även metoder som används anpassas till detta. Det finns emellertid flere
frågetecken när man fokuserar på kritiska händelser och kundrelationer. Ett sådant är
konsekvensen2 av den kritiska händelsen. Utan att kartlägga en verklig konsekvens av kritiska
händelser som inträffat (verkligt beteende) är det emellertid svårt att utveckla metoder för
framtida och kommande beteende. Därför diskuteras dessa frågor här i avsikt att föra
utvecklingen mot en applicering av kritisk-händelse metoder i pågående kundrelationer.

Nyckelord: Metodutveckling, Kritiska händelser, Kundrelationer, Bytesbeteende

                                               
1 Inger Roos, Researcher Dr.Sc. (Econ.), Swedish School of Economics and Business Administration,
Department of Marketing and Corporate Geography, CERS, Center for Relationship Marketing and Service
Management, P.O. Box 479, 00101 Helsinki, Finland. Tel. +358-9-4313 392, Fax. +358-9-4313 287, e-mail:
inger.roos@shh.fi

2 Konsekvens och resultat används parallellt och med samma betydelse i artikeln gällande ’det kritiska’ för
kundrelationen.
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Inledning

Inom tjänsteforskningen har det under några årtionden forskats kring vilka kriterier kunderna

använder när de värderar tjänster och tjänsteproducenter. Vissa kriterier har

operationinaliserats och använts frekvent och allmänt av många forskare. En av de mest kända

operationaliseringarna är ett mätinstrument kallat SERVQUAL (Parasuraman et al. (1985;

1988)). Detta mätinstument fokuserar på kundernas uppfattningar både om olika tjänster och

om deras producenter. De kriterier som kunderna använt för att beskriva hur de upplevt olika

tjänster finns samlade under några kända kvalitetsdimensioner. Ett sätt att nyansera mätningen

och fokuseringen av kundernas upplevelser av tjänster har varit att se dem ur ett perspektiv

där kritiska händelser är centrala. Generellt har tjänsteforskningen under det senaste årtiondet

gått från ett episodbaserat till ett relationsbaserat synsätt, likväl har utgångspunkten i de

metoder som använts fortfarande varit episodbaserad.

Förutom att metodutvecklingen fortgått när det gäller huruvida kundernas åsikter kan samlas

under givna dimensioner eller inte, har också en annan syn på mätningen fortgått parallellt.

Den andra utvecklingen har fokuserat på huruvida det är meningsfullt att mäta kundernas

åsikter under en oidentifierad tidperiod. M.a.o. den episodbaserade mätningen har gått alltmer

i en riktning där kundrelationen är i fokus. Kundernas åsikter ställs då i sitt förhållande till

kundrelationen. Detta betyder att forskningen ställt sig tvekande till det faktum att alla

dimensioner skulle vara lika betydelsfulla för kundrelationen under alla tidsperioder. Det

finns således forskning som fokuserat på dynamiken i kundupplevelsen. I och med att

dynamiken har lyfts fram har samtidigt det kundupplevda prioriterats, kunder tycker inte lika

hela tiden. Både utvecklingen där kundernas kriterier med fördel skulle vara baserade på

kundernas upplevelser och den där kundrelationen är i centrum kan anses gynna det

perspektiv där det kritiska i kundrelationer är i fokus för kategorisering och analys.

En kritisk händelse

Många forskare har fokuserat på kritiska händelser i tjänstelitteraturen (Bitner 1990;

Edvardsson 1988, 1992; Stauss and Hentschel, 1992; Stauss 1993; Keaveney 1995;

Edvardsson och Luukkonen 1996; Roos 1996; 1999 a och b). Kundupplevda kritiska

händelser har egenskaper som ger dem förmåga att lagra värdefull information om

kundrelationen mellan tjänsteproducenter och deras kunder. På grund av det som inom
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forskningen kallas ’kritiskt’ har dessa händelser en förmåga att skilja det för kunden

oväsentliga från det väsentliga och betydelsefulla, just för den specifika kund som berättar om

en kritisk händelse. Litteraturen presenterar både positiva och negativa kritiska händelser.

Därtill har kritiska händelser satts i samband med kundernas nöjdhet genom att de ges

egenskaper som i vissa fall förorsakar endera missnöje, nöjdhet eller har ingen betydelse för

nöjdhetsupplevelsen (Cadotte and Turgeon 1988a; b; Silvestro and Johnston 1992; Johnston

1995). Det ’kritiska’ kan definieras fokuserande på åtminstone två aspekter. För det första, en

kritisk händelse kan ha den betydelsen i kundrelationen att kunden berättar om den i samband

med en intervju där sådana efterfrågas. I sådana fall kan det ’kritiska’ ses som en händelse

som i relation till minnet indikerar kritiskhet. För det andra, kan en kritisk händelse ha

konsekvens för kundrelationen, den kritiska händelsen påverkar kundbeteendet i

kundrelationen (Edvardsson och Strandvik 2000). När metoder för att analysera och beskriva

kritiska händelser diskuteras kan SPAT anses vara en metod som beskriver kritiska händelser

tillhörande den andra definitionen. SPAT är en kritisk händelse metod för avslutade

kundrelationer. Gällande utvecklingen av en kritisk händelse metod för pågående relationer

blir den första aspekten intressant.

Utvecklingen av SPAT (Switching Path Analysis Technique) från den traditionella CIT

(Critical Incident Technique) (Flanagan 1954) har gått via två andra varianter av kritisk-

händelse-metod där dynamiken inom en kritisk händelse beskrivs (Olsen 1992; 1996) och SIT

(Sequential Incident Technique) (Stauss and Weinlich 1995; 1997). Tekniken för att beskriva

och analysera kundförhållanden, användande SPAT som undersökningsmetod, ger användaren

möjlighet att få fördel (1) av den information som kritiska händelser lagrar, (2) kunden

bestämmer kriterierna för att beskriva kundrelationen, (3) tiden beskrivs som en process (4)

och kunden återger sitt verkliga beteende. Den fjärde fördelen ger en verklig möjlighet att

avgöra att händelsen varit verkligt kritisk för kundförhållandet, den har förorsakat byte av

tjänsteproducent. Man kan också säga att kunden ges möjlighet att inkludera den kontext som

utgående från den kritiska händelsen är relevant i den speciella situation som är relaterad till

händelsen. I en jämförelse med de andra kritiska-händelse-teknikerna kan man säga att alla

beskriver en eller flere kritiska händelser, medan endast SPAT utgår från verkligt beteende,

vilket ger den möjlighet att säkerställa kundbeteendet, som en konsekvens av det kritiska,

inkluderat i den kontext som gjort händelsen kritisk.
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Därmed fångar SPAT en del luckor inom metodutvecklingen som funnits bland befintliga

kritiska-händelse-metoder. Det betyder inte att utvecklingen skulle vara färdig vad det gäller

fokuseringen på kritiska händelser. Det betyder endast att några förbisedda kriterier har

uppfyllts och andra återstår.

Syfte

Syftet med denna artikel är att presentera utvecklingen av Kritiska-händelse-tekniken.

Samtidigt skall skillnader mellan olika utvecklingsformer av denna metod diskuteras, m.a.o.

vad som beaktats vid utvecklingen av SPAT i förhållande till andra kritiska-händelse-

tekniker. Applikationen av dessa poängteras och hur de anpassas till problemområde och syfte

inför olika forskningsuppgifter, speciellt när det gäller det grundläggande relationssynssättet.

Därutöver kommer framtida utvecklingsmöjligheter gällande kritisk-händelse-metoder att

diskuteras.

Viktiga aspekter när kritiska händelser relateras till kundförhållanden

Vi skall först diskutera allmänna aspekter på kritiska händelser och de realiteter som finns och

bör tas hänsyn till. Därefter skall vi gå igenom de varianter av kritisk-händelse-tekniker som

finns och relatera dem till dessa aspekter.

Det finns flera frågeställningar som är viktiga när man fokuserar på kritiska händelser, nedan

presenteras några av de mest centrala:

§ vilket är det problemområde som skall täckas in

§ vilken är den speciella omgivning som gett upphov till en kritisk händelse

§ hur ta hänsyn till tidsaspekten

§ hur beakta sättet som kritiska händelser i allmänhet reflekteras av kunder.

För det första bör man noga tänka igenom problemområdet och överlägga om en kritisk-

händelse-metod är den mest lämpliga metoden för att analysera och beskriva eller förklara

detta problemområde. Tillika bör man naturligtvis noggrant tänka igenom vad man vill veta

och beskriva. Vissa situationer och forskningsområden är tidsmässigt svåra att undersöka.
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Besöksfrekvensen är en viktig aspekt i detta sammanhang. Ifall tjänsteproducenten är en

sådan, som man mycket sällan besöker, är det viktigt att beakta detta när man väljer

angreppssätt och metod för att att beskriva situationer. När man kommit fram till att det är

möjligt att fokusera på kritiska händelser, väljer man den variant som passar bäst. Här

kommer också problematiken in, huruvida det är möjligt att se konsekvenser och i fall det är

möjligt, hurudana konsekvenser en kritisk händelse har i respektive omgivning.

För det andra passar en kritisk-händelse-metod bra när den omgivning som skall beskrivas är

rik på händelser. Interaktioner som både inkluderar produkter och personal och olika slag av

utrustning för tjänstens utövande gör att en förutsättning för en mera täckande och varierande

resultatbeskrivning blir möjlig. I detta ingår också frekvensaspekten. Variation i

undersökningsmaterialet möjliggör naturligtvis en rikare resultatbeskrivning.

Tiden är den tredje aspekten som bör beaktas. Tiden ger åtminstone fyra olika möjligheter:

1. fokusera på en eller flere episoder och kategorisera i dimensioner

2. beskriva dynamiken i en episod

3. beskriva episoder som ett flöde av händelser

4. beskriva en process

I samband med att olika varianter av kritisk-händelse-metoder beskrivs, går vi närmare in på

hur tidsaspekten beaktas. Därtill är tiden en mycket viktig del av den följande och fjärde

aspekten på kritiska händelser.

Den fjärde aspekten berör hur en kritisk händelse reflekteras. När man ber en kund berätta en

eller flere kritiska händelser är det troligt att händelserna ligger relativt sett, olika långt bakåt i

tiden. Då står man inför problemet med hur man skall tolka det som kunden berättar med

hänsyn till att den kritiska händelsen för den intervjuade troligen har förändrats en del med

tiden. Det blir lättare om man kommer ihåg vilken information som är viktig, relaterad till det

som man vill veta, m.a.o. kongruensen är viktig. Grunden för alla kritiska-händelse-metoder

är den tidiga variant som Flanagan beskrev redan 1954. Han gav också sin definition på en

kritisk händelse:
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By an incident is meant any observable human activity that is sufficiently complete in itself to permit
inferences and predictions to be made about the person performing the act. To be critical, an incident
must occur in a situation where the purpose or intent of the act seems fairly clear to the observer and
where its consequences are sufficiently definite to leave little doubt concerning its effect. (Flanagan
1954 pp. 327)

Denna definition ger ett mycket bra utgångsläge när man behandlar utvecklingen av kritiska-

händelse-metoder. Från början beaktades konsekvensen av kritiska händelsen. Det var en

mycket central del av hela tanken kring kritiska händelser. Ursprungligen gjordes

datainsamlingen genom observationer, vilket betyder att det var fråga om verkligt beteende.

Kritisk-händelse-teknik har sin grund i psykologin och den utveckling som skett av metoden

och tillämpats inom forskningen senare har frångått det verkliga beteendet i

metodutvecklingen.

Från episod till relation och kritiska händelser

När forskningen allt mer gått från en fokusering på episoder till en syn där man ser till hela

kundrelationen (Liljander och Strandvik 1995), har metodutveckling när det gäller kritiska

händelser inte gått i enlighet med den övriga utvecklingen. Fastän kundrelationer varit det

centrala under många år har utgångspunkten när det gäller kritiska händelser fortfarande varit

på episoder. Till den del man sett konsekvenser för kundrelationen har utgångspunkten

alltjämt varit en eller flera episoder. När utgångspunkten är kundrelationen förändras hela

sättet att se på kritiska händelser. Man ser på det kritiska i kundrelationen, men också för

kundrelationen. När det gäller beteendeavsikter som blir en konsekvens av en kritisk händelse

kommer nya aspekter på kritiska händelser med i bilden. Dessa är svåra att bilda sig en

uppfattning om utan att först se på verkligt beteende i relation till kritiska händelser. När

utvecklingen går från verkligt beteende till beteendeavsikter relaterade till kritiska händelser

har man ett utgångsläge där både konsekvensen och kritiska händelsen är verklig i termer av

beteendesäkerhet. När utvecklingen då går mot beteendeintentioner kan en metodmässig

jämförelse med verkligt beteende ske och eventuella svårigheter och skillnader bearbetas.

Utan att ha verkligt beteende inom ramen för beteendet i en kundrelation att jämföra med är

det svårt att utveckla en kritisk-händelse-metod som beaktar beslutandet och

beteendeintentioner. Svårigheterna ligger i hur man beaktar minnets funktion  gällande beslut

relaterat till beteende och till beteendeintentioner. Med SPAT som grund blir därmed frågan

hur minnet, beslutsfattandet och beteendet är kopplade till varandra central.
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Minnet

Redan under den tidigaste tillämpningen av kritiska händelser som verktyg inom

undersökningsmetodiken (Flanagan 1954), poängterades att kombinationen historia och

minne har stor betydelse för hur man lyckas i användningen av en metod baserad på kritiska

händelser. Fastän själva kritiska händelsen dokumenterades genom observation konstaterades

att den ofta var kopplad till tidigare händelser. De problem som tas upp i denna artikel

angående dessa två koncept (historia och minne) är relaterade till psykologin och inkluderar

osäkerhet vid framkallande av händelser som skett tidigare. Litteraturen som ligger till grund

(Flanagan 1954) fokuserar på två aspekter:

§ hur långt tidigare händelsen skett

§ konsekvensen av händelsen.

Genom att fokus inom marknadsföringen flyttats från det episodbaserade till en allt mera

relationsbaserad forskning, berör detta även frågan om konsekvenser av en kritisk händelse.

Inom den episodbaserade forskningen har miss/nöjdhet dominerat som konsekvensaspekt. När

det gäller den relationsinriktade forskningen förflyttas fokus till en allt mera

beteenderelaterad konsekvens. Då kan konsekvensen mätas som en konsekvens av beteende

intentioner eller som en verklig beteende konsekvens. Den psykologiska litteraturen hänför

vanligtvis konsekvens till beslutsprocesser hos människor. Inom marknadsföringen har

beslutsprocesser vanligen baserats på regler för algebraiska kombinationer (Kelley 1973;

Tversky and Kahneman 1974). Denna syn på beslutsfattandets betydelse baseras enbart på

konsekvenser av gjorda köpbesluts inverkan på framtida köpbeteende. När minnet inkluderas

som en mellanliggande faktor byts de algebraiska modellerna ut till förmån för alternativa

modeller presenterade inom litteraturen för sociala beslut (Zajonc 1980; Leventhal 1982;

Hoffman 1986; Mandler 1982; Marcel 1982; Hastie and Park 1986; Cohen and Areni 1991).

En mellanform av dessa modeller kan den Bayesianska regeln sägas representera (Meyer

1987), vilken även tar hänsyn till hur framgångsrika besluten varit och deras betydelse för

framtida beslut. Minnets kapacitet har betydelse för hur framtida beslut görs. Som en direkt

följd av detta antas att beteendet relaterat till minnet sker under samma betingelser som annan

kognitiv inlärning, minne och användande av det som lagrats i minnet. Med andra ord, när

minnet sammankopplas med beslut och beteende gäller insikter som den kognitiva
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inlärningens litteratur presenterar. Det finns ingen specifik syn på detta som skulle vara

anpassad till en marknadsföringssyn med fokus på kunden. Därmed bildar kognitiv inlärning

och dess syn på sambandet mellan minne, beslut och minne grund för den utveckling av

kritiska-händelse-metoder som representeras av SPAT och framförallt den utveckling från

SPAT som kallas CCIT och presenteras längre fram.

I det följande presenteras olika kritisk-händelse-tekniker. Den grundteknik som ligger till

grund för alla de varianter av CIT som diskuteras presenterades av Flanagan (1954) inom

litteraturen för psykologi. Den ursprungliga tekniken baserade sig på observation. Numera

görs personliga intervjuer och även undersökningar med frågeformulär där nerskrivna kritiska

händelser analyseras.

CIT varianter

Olsens teknik

Olsen (1992) introducerade den dynamiska synen på en kritisk händelse genom att beskriva

både kritiska acts och kritiska episoder i ett kundförhållande. Han beskrev noggrant olika

episoder och visade därmed vad i interaktionen mellan kunder och personal som var kritiskt

för kundförhållandet. Därtill framgick hur dessa interaktioner utvecklades i olika riktningar

beroende på den respons kunden fick i olika interaktionssituationer. Dessa resultat är viktiga

för den fortsatta utvecklingen av kritiska händelser, den pekade på och beskrev triggerfaktorer

som kan föregå både en stärkt och en försvagad kundrelation.

SIT (The Sequential Incident Technique)

Denna metod (Stauss and Weinlich 1995; 1997) beskriver hur kunden tillåts berätta om en

specifik transaktion, kallad en kundprocess, av ett kundförhållande och även därmed

inkludera normala episoder tillsammans med kritiska episoder (Liljander och Strandvik

1995). Detta sätt att utveckla kritiska händelser medför en ökad förståelse för vad som gör

kunden mera eller mindre nöjd med ett kundförhållande. När man identifierad var de

interaktioner (delepisoder, servicekontakter eller kontaktpunkter) sker där specifika

nöjdhetsproducerande interaktioner äger rum, kan man analysera dem och jämföra dem med

områden där missnöje föds bland kunderna.
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De båda varianterna av kritisk-händelse-metoder som beskrivits ovan har utvecklat hur man

analyserar och beskriver dynamiken och olikheten i kritiska händelser. Konsekvensen har

beaktats i form av kundnöjdhet eller missnöjdhet. Beteendet har inte beaktats som en direkt

konsekvens i form av verkligt beteende, i någon mån som beteendeintentioner. SPAT, som

beskrivs i följande stycke, bidrar med att utgå från en klar konsekvens av de kritiska händelser

som kunden beskriver.

SPAT

Traditionellt har kritisk-händelse-metoden fokuserat enbart på episoder i kundförhållanden.

Under senare tid har man återgett dessa episoder som ett flöde eller process, dock utan att

beakta tiden. Dessa båda sätt att se på kundförhållanden har utgjort en grund för utvecklingen

av en processmetod som beaktar tiden. Genom att beakta tiden ges möjlighet att analysera och

beskriva ett kundförhållande där effekter och konsekvenser tillika med prioritet mellan de

influerade och influerande faktorerna kan återges. Genom att utgångsläget i analysen av ett

kundförhållande är bytet från en tjänsteproducent till en annan, är konsekvensen klar. Bytet är

lika med konsekvensen.

När SPAT används för analys är kundförhållandet är indelat i en trigger, initialskede, process

och konsekvens. De olika delarna har olika funktioner på samma bytesstig. Triggern har en

katalytisk3 egenskap och inverkan på bytesstigen. Den gör kunden känslig för byte. Detta

betyder att den förser hela bytesprocessen med näring och riktning utan att själv vara en

synlig del av bytesprocessen. Tre olika sorters triggers har identifierats:

§ en situationstrigger

§ en influenstrigger

§ en reaktionstrigger

En situationstrigger utgörs av en förändring av kundens situation utanför det egentliga

kundförhållandet. Här kommer man in på var gränsen skall dras för kundförhållandet. När det

                                               
3 Den katalytiska processformen beskrivs senare i artikeln (s. 16). Den kännetecknas emellertid av att en
påverkande faktor driver processen utan att själv förändras (Zumdahl 1995; Roos 1999).
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gäller SPAT hör till kundförhållandet sådant som aktivt påverkar kundbeteendet i

kundförhållandet. Olika förändringar kan agera som situationstrigger:

§ ändrade arbetstider

§ förändrade ekonomiska förutsättningar

§ användning av ledig tid

§ förändring i rörlighet (bil, lokala färdmedel)

§ demografiska förändringar

En bytesstig som får sin energi från en situationstrigger kan inom telekommunikation

beskrivas av kunder på följande sätt:
’Jag har bytt Internet till en annan operatör, jag har kvar Telefonin i mitt gamla telekommunikationsföretag, det
känns tryggt’

’Vi har bytt till annan operatör för Internet, Telefonin har vi kvar i i vårt gamla telekommunikationsföretag, det
går av gammal vana. Vi orkar inte jaga priser.’

En bankkund som upplevt en situationstrigger kan berätta följande:

’Jag har haft ett konto i min gamla bank sedan jag föddes tycker jag, i ungefär 38 år har jag varit kund. Jag bytte
bank när jag fick så bra lånevillkor på bostadslånet från en annan bank. Jag sköter mina bankaffärer i min gamla
bank per Internet, de har bättre Internet sida och system än min nya. Jag besöker också kontoret, jag tycker att
det är viktigt ändå att känna någon i kontoret, det går smidigare då om man behöver ringa. Idag sköter jag mest
min mors ärenden i min gamla bank.’

’När jag behövde bostadslån fick jag bättre villkor från en annan bank. Så småningom har mer och mer flyttats
över till den nya banken. Jag använder ’Min gamla’ som ett sparkonto numera. De betalar bättre ränta än andra,
men det är en ganska liten bank. Det att det är en liten bank vet man inte alltid  vad det kan innebära i framtiden.’

En situationstrigger är många gånger sammankopplad med kundens privata liv. Därför är det

väldigt viktigt att man låter kunden berätta fritt under intervjun för att få med så mycket

information som möjligt.

En influenstrigger syns när den tjänsteproducent kunden byter till agerar jämförelsestandard.

Den typiska situationen är när en ny tjänsteproducent försöker slå sig in på marknaden. Det

nya företaget påverkar kunderna till att pröva deras tjänster och kunden börjar jämföra sitt

’gamla’ företag med det nya. En influenstrigger kan utgöras av:

§ ett konkurrerande företag
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§ det nya företagets koncept

§ ett nytt betalningssätt (kreditkort)

Influenstriggern kan i ett kundförhållande mellan ett telekommunikationsföretag och dess

kunder se ut på följande sätt:
’Jag bytte till en Konkurrent, men efter en tid började priserna fara upp och ned. Mitt gamla
telekommunikationsföretag håller nog jämnare prissättning, det är liksom tryggare. Det är också väldigt svårt
med två telefonräkningar. Jag får räkning en gång i månaden från Konkurrenten och från ’Mitt gamla’ var tredje
månad. Det gör det svårt att jämföra priser.’

’Jag ringer väldigt mycket till Australien och Kroatien där mina barn bor. Jag hade noga planerat bytet till
Konkurrenten, prisuppgifterna fick jag från Internet. Jag använder fortfarande mitt gamla
telekommunkationsföretag för närsamtalen. Jag har inte bytt Internet, jag vet inte hur man gör där. Orsaken är att
jag skulle vilja ha autogiro på Internet. Jag kan inte förstå att man inte kan få det. Jag är mycket borta på resa då
vore det bekvämt med autogiro. Jag har inte klagat i ’Mitt gamla’, jag har inget emot dem, men det är priset.’

En bankkund som influerats av andra kunder eller av något annat, t.ex. en reklamkampanj,
kan berätta såhär:

’När jag måste ta lånen till firman från en annan bank ungefär för 10 år sedan, ledde det till att allting så
småningom flyttades till den nya. Jag var också led på köandet, men inte vet jag om det är värre i min gamla
bank än annorstädes. Det var mera så att där säkerheterna fanns så har jag senare tagit också privat lån. Den nya
banken hade hela tiden kampanjer som lockade mig.’

’Jag har bott utomlands därför har jag använt mitt konto lite mindre under senare tid. Jag är nog helt nöjd med
min gamla bank, de skötte verkligen allt smidigt när jag var utomlands. Jag kan jämföra med en annan bank för
min man har en annan. När det gäller placeringstjänster är jag inte lika övertygad.’

Vanligtvis är bytesstigar med influenstriggers de mest frekventa. Därför kan det hända att

man måste kategorisera dessa bytesstigar i sin tur i flere kategorier. Detta är emellertid

mycket branschbundet vilket man erfar under analysen.

En reaktionstrigger påverkar kundens känslighet för byte genom en förändring inom

företaget. Förändringen kan utgöras av en försämring av kvaliteten på produkter eller service

jämfört med hur den varit tidigare i samma företag. Förändringen kan komma i samband med

organisationsförändringar i företaget. En ojämn kvalitet, en varierande kvalitet, kan också

utgöra en trigger genom alla återkommande nedgångar i kundernas kvalitetsuppfattningar. En

reaktionstrigger kan utgöras av:

§ ojämn kvalitet

§ försämrad kvalitet
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§ misslyckad omorganisering i företaget

§ utdragen renovering förorsakande obekväma lösningar för kunden

§ introduktion av nytt icke fungerande datasystem

De kunder vars bytesstig får energi från en reaktionstrigger är i regel lätt att kategorisera. De

utgör ett tydligt kundsegment. I ett telekommunikationsföretag kan de under intervjuen

berätta:
’Jag vill inte få fakturor från många håll. Jag hade allting i i mitt gamla företag, två mobiler, vanlig telefon, e-
mail, Internet. Det som hållit mig tillbaka är att ingen annan operatör har tillgång till nätet. Jag har haft problem
med knaster på linjen sedan åskan slog ned i somras. Man litade inte på mig, ifall de gräver upp och inte hittar
någonting får jag själv betala hela köret. Jag vågar därför inte låta dem göra det.’

’Man bytte password på min Internet utan jag hade uppmärksammat något meddelande. Jag blev verkligen
ställd.’

’Mitt gamla telekommunikationsföretags kundsupport på Internet är verkligen ojämn. Deras hemsida är också
den trögaste av alla.’

I en bank kan en reaktiontrigger se lite annorlunda ut. Det är därför viktigt att man kommer

ihåg definitionerna på respektive trigger och applicerar den på den bransch man undersöker.

Följande intervju är gjord med bankkunder:

’Jag behövde lån och fick bättr lånevillkor i en annan bank. Jag hörde aldrig något från min egen bank under
låneförhandlingstiden. Jag tycker att betalningssystemen är smidigare i min nya bank, men jag vet inte riktigt hur
de fungerade i min gamla bank heller. Skillnaden i lånevillkoren i mark var betydande, en ingen frågade heller
efter vilka de var.’

’Det som utlöste allt var när jag behövde låna till husbygget. Jag betalade alltid så hög ränta, jag klagade ofta om
detta både i mitt kontor och i ”stan”. När jag fick bättre villkor i en annan bank bytte jag. Det gick inte att
diskutera varken villkoren eller räntan i min bank som jag varit kund i under 30 år. Det blev till sist så att jag inte
alls ville gå in till banken, efter det att man småflinat åt mina försök att få bättre villkor.’

Triggerdelen av bytesprocessen påverkar hela bytesstigen. Processen är den synliga delen av

bytesstigen. När en kund iakttas eller intervjuas är det vanligtvis denna del av bytesprocessen

som beskrivs. Man kan säga att processen utvecklar bytesstigen framåt mot ett byte. Energi

och riktning får den av triggern. När informationen som kunden ger återges som en process

finns möjligheten till en mycket mera nyanserad bild av kundförhållandet. Denna nyansering

och dynamik ges här i form av tre olika slag av bytesdeterminanter. Dessa kan beskrivas på

följande sätt:

§ med en frånstötande determinant som kunden uppger som bytesorsak
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§ med en pendeldeterminant som kan vara både positiv och negativ. Den kan därför

både förkorta och förlänga bytesprocessen.

§ med en tilldragande determinant som för kunden tillbaka till den tjänsteproducent

som kunden lämnat, i de fall när kunden endast delvis byter producent.

Av detta framgår att man inte kan namnge olika determinanter i form av dimensioner som

t.ex. läge, prisläge och servicekvalitet i den meningen att de skulle representera endast ett slag

av bytesdeterminant. Bytesdeterminanternas dimensioner är beroende av den bransch där

studien görs, kategoriseringen däremot görs enligt de givna definitionerna för

bytesdeterminanter.

Konsekvenserna av bytesprocessen kan vara endera ett Totalt byte eller ett Delvis byte. När

kunden byter totalt finns vid tiden för intervjun ingen intention att byta tillbaka till den

tjänsteproducent som kunden lämnat. När kunden gör ett delvis byte, ändras köpmönstret så

att de inbördes andelarna ändras i den uppsättning tjänsteproducenter kunden använder.

Konsekvensen eller resultatet av bytesprocessen är således beroende av vilken trigger som

skapat bytesstigen och slutat i någon form av byte (Totalt eller Delvis byte). Detta gör att man

kan se ett mönster också i resultatet beroende på vilken trigger som aktiverar bytesstigen.

Generellt kan man säga att situations- och influenstriggade bytesprocesser ofta leder endast

till ett byte av inköpsmönster, medan en reaktionsbaserad ofta leder till ett totalt byte. Detta

har sin grund i att kunden reagerar kraftigare på den senare. Detta syns genom att kunden

klagar och visar relativt starka känslor i samband med bytet. Därtill är en total bytesprocess

vanligen kortare än en där endast inköpsmönstret ändras.

Konsekvensen av en kritisk händelse

För att lyfta fram skillnader mellan olika slags bytesprocesser är det meningsfullt att

identifiera och kategorisera längden på kundrelationen, längden på bytesprocessen, klagomål

och känslor i samband med bytet. En sådan kategorisering kan skönja kundsegment vars

kundbeteende skiljer sig från varandra. Genom att göra så är man tillbaka till den nytta som

en metod har där konsekvensen av beteendet är det centrala. När konsekvensen beaktas är det

möjligt att lära om kundernas beteende också utöver deras bytesbeteende. Jämförelsen mellan

segmenten gör att man också kan lära sig om skillnaderna mellan olika kunders beteende och
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överföra detta på pågående kundrelationer. Man kan lära från de kunder som bytt

tjänsteproducent vad kunder inte föredrar eller värdesätter och därmed mera framgångsrikt

rikta utbudet till de kunder som finns kvar. Därigenom kan nyttan av konsekvenserna av

kritiska händelser överföras till pågående kundrelationer.

Jämförande analys

Skillnaderna mellan de olika varianter av kritisk-händelse-metod som beskrivits i denna

artikel illustreras i Tabell 1. Den mest avgörande skillnaden ligger i utgångsläget. SPAT

representerar den metod vars utgångsläge är kundrelationen, utgångläget ligger därmed

samtidigt i konsekvensen eller bytet. De andra varianterna utgår från episoder, ett flöde av

episoder eller en sekvens (Stauss och Weinlich 1995; 1997) av ett kundförhållande. Trots att

utgångläget har varit episoder av kundförhållanden har konsekvenser dragits både vad det

gäller styrkan på kundförhållandet och ett eventuellt framtida avbrott i kundrelationen. När en

variant presenterats (SPAT) där utgångsläget är kundrelationen, ges en möjlighet att jämföra

alla varianter. Denna jämförelse ger en ny start för metodutveckling genom att tydliggöra det

väsentliga när det kritiska för när kundrelationen är i fokus. Därmed kan ny kunskap också

tillföras de varianter av kritisk-händelse-metod som fokuserar på andra delar av

kundrelationen än den avslutade. Tabellen beskriver en utveckling av kritisk-händelse-

metoder från den statiska episodbaserade variant, som utgörs av den traditionella kritisk-

händelse-metoden, till en utveckling av teknikerna i en kundrelationsriktning, där en

dynamisk bytesstig beskrivs. Resultaten är en direkt följd av vem och hur man frågar och vad

som är möjligt att fråga. Val av metod är beroende av om resultaten skall beskrivas statiskt,

som ett flöde eller som en process.

När man statiskt fokuserar på kritiska händelser kan man med fördel applicera den

traditionella CIT metoden. Kunden återger en kritisk händelse som analyseras och attribut

grundade i kritiska händelser kategoriseras på ett meningsfullt sätt. Då har man ett statiskt

angreppssätt på kritiska händelser (Bitner 1990; Johnston 1995; Keaveney 1995).
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Tabell 1. Olika varianter av kritisk-händelse-metoden

Data
insamling

Traditional
CIT

Olsen SIT SPAT CCIT

Vad studien
täcker in

Episoder.
Del-episoder.

Episoder.
Del-episoder.

Episoder.
Sekvenser av
del-episoder.

Episoder
Avslutade och
nya kund-
relationer.

Episoder
Pågående
kundrelation

Intervju
innehåll

Frågor
angående
kritiska
händelser.

Uppföljnings-
process frågor.

Frågor
angående
sekvenser och
del-episoder.

Uppföljnings-
frågor kring
tidigare och
nya
kundrelationer
(bytesstig).

Frågor om
kritiska
episoder och
gjorda beslut i
anslutning.

Studiens fokus Kritiska del-
episoder
(kritiska
händelser).

Kritiska del-
episoder i en
episod.
Process i en
episod.

Kritiska del-
episoder i en
sekvens av de-
episoder.

Byte från ett
kundför-
hållande till ett
annat.

Kund-
relationens
styrka

Resultat Typologier av
kritiska
händelser.
Determinanter.

Determinanter.
Typologi av
episoder och
mikroprocesser
.

Miss/nöjdhets-
framkallande
episoder i en
kundprocess.

Dynamism på
bytesstigar.

Typologier av
kritiska
händelser som
påverkar kund-
relationens
styrka.

Fokus i kund-
relationen.

Episod Episod Sekvens Kund-
relationen,
kritiska
episoder i
deras kontext.

Kundens
uppfattning
om kund-
relationens
styrka.

När man arrangerar de kritiska händelserna i den följd de naturligt förekommer inom en

bransch arrangerar man dem i ett flöde. Då är även den traditionella CIT metoden användbar.

När man delar in en tjänst i deltjänster kan man identifiera händelser som hänför sig till de

olika interaktionspunkterna i företaget. Inom den lokala transporttjänsterna kan man

identifiera biljettköp, väntetid, själva resa och av- och påstigning av en buss t.ex. De kritiska

händelserna kan tillföras dessa interaktionspunker eller deltjänster som de förekommer

naturligt, utan att kunden behöver beskriva hela processen. Då är det möjligt att ser var de

mest positiva och negativa händelserna uppkommer återgivan i sin ’naturliga miljö’

(Edvardsson och Luukkonen 1996).

När kunden återger en specifik kundprocess och beskriver både positiva och negativa

händelser i denna, kan man säga att en sekvens av ett kundförhållande återges. För detta har
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en speciell variant av CIT utarbetats som kallas SIT (The Sequential Incident Technique).

Skillnaden mellan att beskriva kritiska händelser i ett flöde och att beskriva dem i en sekvens

ligger i datainsamlingen. För en traditionell flödesbeskrivning behöver kunden inte berätta om

en sekvens, utan kan berätta enbart om den kritiska händelse som inträffat under en sekvens.

När kunden återger en sekvens berättas om hela sekvenser oberoende av hur de kritiska

händelserna inträffar, kunden beaktar tiden (Stauss and Weinlich 1995; 1997).

När hela kundförhållandet återges som en process, beskriver kunden sitt kundförhållande som

det kan återges från minnet. Kundförhållandet är utgångsläget. Tiden har påverkat

kundförhållandet. Man beaktar både historia och minne. Kännetecknande för återgivning i

processform är att tiden beaktas och att de olika faktorerna beskrivs med sin inbördes

inverkan på varandra. Det finns många olika slag av processer. De olika formerna av

processer skiljer sig från varandra genom att faktorerna påverkar eller påverkas enligt ett

alldeles speciellt mönster. När en process beskrivs som katalytisk process betyder det att

någon av faktorerna påverkar hela processen på ett avgörande sätt så länge den är aktiv.

Denna processform ligger till grund för hur kritiska händelser beskrivs och analyseras

användande SPAT (Roos 1999a). Därtill förutsätter SPAT att verkligt beteende, vilket utgör

en viktig aspekt gällande de slutsatser som kan dras också för pågående relationer.

Fortsatt uveckling av kritiska-händelse-metoder

När det gäller en utveckling av kritisk-händelse-tekniker där SPAT är närmsta referenspunkt

är beteendet centralt. Det är det framför allt minnet och hur detta påverkar beslutsfattandet i

förhållande till beteendet som verkar vara viktigt att klargöra. När SPAT är utgångspunkten

för denna vidareutveckling ligger en beskrivning av en process med katalytiska egenskaper

närmast.

Litteraturen beskriver en process på många olika sätt. Jag föreslår därför i enlighet med Van

de Ven (1992) att man skiljer mellan processer beroende på varför man beskriver en process.

En process kan vara (1) en beskrivning av förhållandet mellan beroende och oberoende

variabler, (2) en kategori av variabler som kan hänföras till skeenden hos en speciell individ

eller organisation och (3) en sekvens av händelser som beskriver hur omständigheter

förändras med tiden. Den tredje formen av allmän process passar in på den katalytiska

processen emedan den fokuserar på tiden, den katalytiska processen beskriver dock även hur
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faktorerna påverkar och påverkas. För denna processform är det mycket viktigt att grunden

för analysen är ’narrative story’, berättelsen i den form som kunden berättat den.

Den katalytiska processen beskrivs främst i den kemiska och medicinska litteraturen

(Eriksson 1988; Hägg 1989; Zumdahl 1995). Grundegenskapen i en katalytisk process är att

det finns en katalysator som styr processen utan att själv förändras under den tid den är aktiv.

Därtill kommer att den katalytiska processen kan vara både homogen och heterogen. Detta

faktum ger potential för applikation även på pågående relationer med hänsyn till att den

påverkande faktorn inte alltid är aktiv. När man beskriver denna faktor i en kritisk händelse,

påverkar händelsen kundrelationen endast sporadiskt, den behöver därför inte hela tiden

finnas för att processen skall kunna beskrivas i en katalytisk form.

Tanken att triggers stimulerar kunder till observationer är inte ny. Day (1976) diskuterade i

sin studie hur triggers initierar miss/nöjdhetsprocesser och Woodruff (1993) fortsatte genom

att inkludera den dynamiska egenskapen på kundernas nöjdhetsupplevelse. Gardial, Flint och

Woodruff (1996) beskev mera ingående hur triggers förorsakar en förändring i värderingar

hos kunder och Roos och Strandvik (1997) beskrev triggers som en del av kundrelationen.

När en process beskrivs med en speciell egenskap ställer det nya krav på generaliseringen av

resultaten i relation till tiden och beteende (Roos 1999a). Den katalytiska processegenskapen

som beskrivs när man använder SPAT gör att utvecklingen av processen sker enligt ett viss

mönster. Processen fortgår mot ett byte också enligt ett visst mönster. Insikten om denna

egenskap är till stor nytta när metodutvecklingen fortsätter i riktingen mot en ny variant av

SPAT som skulle kunna appliceras på pågående relationer (Edvardsson och Roos 2000).

Den nya metoden går under arbetsnamnet The Criticality Critical Incident Technique (CCIT).

Denna metod tar speciellt hänsyn till problematiken kring hur kundernas minne, beslut och

beteende är relaterade. Det som är problematiskt är hur man skall kunna artikulera tidigare

kritiska händelsers inverkan på ett senare beteende. Figur 2 beskriver hur dels fokus i

kundrelationen och dels minnet är relaterat till hur beteendet kan förutspås. När man förflyttar

sig från verkligt beteende bakåt i tiden, beskrivet som SPAT i Figur 2, uppstår implikationer

för relationen mellan beteendet och minnet. Då blir beslut i samband med kritiska händelser

det intressanta. Det verkar som dessa beslut är de enda referenspunkterna litteraturen känner

till när framtida beteende skall förutspås. Beteendeintentioner är den mest frekvent använda

form när kunders beteende sätts i relation till koncept som upplevd kvalitet och miss/nöjdhet,
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känslors inverkan på beteende och klagomålsbeteendets inverkan på framtida beteende i

termer av kundrelationens styrka (Newman and Werbel 1973; Oliver 1980; Singh 1990;

Woodside and Trappey III 1996; Zeithaml 1996; Wirtz and Bateson 1999).

Figur 2. CCIT och andra kritisk-händelse varianter relaterade till minnet, beslut och beteende

             (Edvardsson och Roos 2000, p. 11)

När man försöker förutse beteende har olika branschers egenart stor betydelse. Kunder

reagerar olika starkt beroende på hur mycket värde (Ravald och Grönroos 1996)

kundrelationen har för dem. Därtill kommer den kompensationsprocess som pågår i

kundrelationen mellan positiva och negativa kritiska händelser. Det ser ändå ut som vissa

negativa kritiska händelser skulle vara mycket avgörande när det gäller att förutse en

försvagad kundrelations utveckling till byte. De negativa kritiska händelserna är relaterade till

vad kunden beslutat i samband med den kritiska händelsen. När kunder beslutar om ett

framtida beteende blir minnesbilden både klarare och mera lättillgänglig för kunden (Hastie

and Park 1986; Taylor 1991). Detta medför en ökad risk för framtida byte. Det har visat sig i

empiriska studier att vissa kundsegment är mera benägna att göra dessa beslut för sig själva

än andra. Därmed ökar betydelsen för hur tidigare kritiska händelser upplevts, men det är
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viktigt vad man fokuserar på i de tidigare kritiska händelserna för att man skall kunna

förutsäga beteende med en relativt stor säkerhet (Guo and Tseng 1997).

Enligt Taylor (1991) är en kritisk händelse ingen ändpunkt. Därför kan man inte automatiskt

anse att en kritisk händelse förorsakar något i form av beteende. När den kritiska händelsen

sätts in i sitt samband blir konsekvensen klarare. Därför har en studie med enbart negativa

kritiska händelser fördjupat förståelsen mellan kundernas beslut och de negativa kritiska

händelsernas inverkan på detta i form av beteende. De negativa händelserna är satta i sitt

sammanhang i en process bestående av många faktorer med olika funktion i processen. När

man sätter beteendeintentioner i relation till kritiska händelsers inverkan på kundrelationen,

kommer minnet, beslutsfattandet och beteendets betydelse att inverka mycket på hur säker

estimeringen blir. Det faktum att denna problematik inte beslysts tidigare gör att en metod där

det beaktats hur dessa faktorer är relaterade tillvarandra har ett klart bidrag till forskningen.

Diskussion

När utvecklingen inom forskningen gått mot ett kundrelationsinriktat fokus, ställs nya krav på

sättet att tolka, analysera och återge resultat. Detta gäller i hög grad även metoder som är

baserade på kritiska händelser. När det gäller kritiska händelser och beteende uppkommer en

alldeles särskild situation. En förutsättning för att man skall kunna värdera de tidigare

använda varianterna av kritisk-händelse-metoder och jämföra dem med varandra, är att man

jämför med en metod där fokus sammanfaller gällande beteendet. SPAT är en metod med

utgångsläge i kundrelationen, närmare bestämt i en kundrelation som bytts ut mot en annan.

Genom att noggrant kartlägga de fördelar man uppnår genom att verkligt beteende är i fokus

när kundrelationen analyseras och återges, uppkommer insikten om vad som är problematiskt

när beteendeintentioner skall förutsägas. När förhållandet mellan dessa båda utgångslägen

ställs i fokus, blir kraven på den kritisk-händelse-metod som skall analysera och förutsäga

beteendet tydligare.

Implikationen för fortsatt metodutveckling blir då en fokusering på hur minnet,

beslutsfattandet och beteendet är sammankopplat. Genom att diskutera och relatera till

befintlig litteratur främst inom psykologin för att bygga upp en referensram, kan empiriska

försök ge svar på hur nära det är möjligt att komma verkligt beteende genom att fokusera på

kritiska händelser i pågående relationer. Det faktum att det är fråga om kritiska händelser
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ställer de krav på metodutveckling som beskrivits i denna artikel. En kritisk händelse är ingen

ändpunkt, den är enbart en kritisk händelse som beroende av den kontext den uppkommit i

förorsakar olika beteende. Därför räcker det inte med att fokusera enbart på den kritiska

händelsen, kontexten blir mycket viktig för att kunna förutsäga framtida beteende i

kundrelationer.

Referenser:

Bitner, M. J., 1990. Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings and
Employee Responses, Journal of Marketing, Vol. 54, April, 69-82.

Cadotte, E. R. and N. Turgeon, 1988a. Dissatisfiers and Satisfiers: Suggestions from
Consumer Complaints and Compliments. Journal of Consumer Satisfaction,
Dissatisfaction and Complaining Behavior, Vol. 1, 74-79.

Cadotte, E. R. and N. Turgeon, 1988b. Key Factors in Guest Satisfaction. The Cornell H.R.A
Quarterly, February, 45-51.

Cohen, J. B. and C. S. Areni, 1991. Affect and Consumer Behavior. In the Handbook of
Consumer Behavior. New Jersey: Prentince-Hall, Inc., 188-240.

Day, R. L., 1976. Toward a process Model of Consumer Satisfaction. Coceptualization and
Measurement of Consumer Satisfaction and Dissatisfaction, Marketing Science
Institute Proceedings, ed. H. Keith hunt, 153-183.

Edvardsson, B. and T. Strandvik, 2000. Is a Critical Incident Critical for a Customer
Relationship, Managing Service Quality, Vol.10, No. 2, 82-91.

Edvardsson, B. och I Roos, 2000. Critical Incident Techniques – Towards a framework for
analysing the criticality of critical incidents. Forthcoming.

Edvardsson, B. och M. Luukkonen 1996. Kritiska händelser. En studie inom
Götegorgsregionens Lokaltrafik Ab. Forskningsrapport 96:1, Samhällsvetenskap,
Högskolan i Karlstad, Sverige.

Edvardsson, B., 1988. Service Quality in Customer Relationships: A Study of Critical
Incidents in Mechanical Engineering Companies. The Service Industries Journal 8,
No. 4, July, 427-445.

Edvardsson, B., 1992. Service Breakdowns, A Study of Critical Incidents in an Airline.
International Journal of Service Industry Management, Vol. 3, No.4, 17-29.

Eriksson, K.,1988. Vårdprocessen. Stockholm: Norstedts Förlag Ab.

Flanagan, J. C., 1954. The Critical Incident Technique, Psychological Bulletin, Vol. 51, No.
4, 327-358.



21

Gardial, S. F., D. J. Flint and R. B. Woodruff, 1996. Trigger Events: Exploring the
Relationships Between Critical Events and Consumers’ Evaluations, Standards,
Emotions, Values and Behavior. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction
and Complaining Behavior, Vol. 9, 36-51.

Guo, M. and Y. K. Tseng, 1997. A Comparison between Linear and Nonlinear Forecasts for
Nonlinear AR Models. Journal of Forecasting, Vol. 16, 491-508.

Hägg, G., 1989. Allmän och oorganisk kemi. Uppsala: Almqvist &Wiksell.

Hastie, R. and B. Park, 1986. The Relationship Between Memory and judgment Depends on
Whether the Judgment Task is memory-Based or On-Line. Psychological Review,
Vol. 93, No. 3, 258-268.

Hoffman, M. L., 1986. Affect, cognition and motivation. In R.M. Sorrentino and E.T. Higgins
(Eds.). Handbook of Motivation and Cognition. New York: Guilford Press, 244-280.

Johnston, B., 1995. The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers,
International Journal of Service Industry Management, Vol 6, No. 5.

Kahneman, D. and A. Tversky 1973. On the Psychology of Prediction. Psychological review,
Vol. 80, No. 4, 237-251.

Keaveney, S. M., 1995. Customer Switching Behavior in Service Industries: An Exploratory
Study. Journal of Marketing, Vol. 59, April, 1995, 71-82.

Kelley, H. H., 1973. The Processes of causal attribution. American Psychologist, Vol. 28,
107-128.

Leventhal, H., 1982. The Integration of emotion and cognition: A view from the perceptual-
motor theory of emotion. In M.S. Clark & S.T. Fiske (eds.), Affect and Cognition:
the 17th Annual Carnegie Symposium. Hillsdale, New York: Erlbaum, 121-149.

Liljander, V. and T. Strandvik, 1995. The Nature of Customer Relationships in Services. In
Swartz, T., A., Bowen, D., E., Brown, S., W., eds. Advances in Services Marketing
and Management, Vol. 4, 141-167. London: JAI Press.

Mandler, G., 1982. The structure of value: accounting for taste. In Clark, M., S., and Fiske,
S., T., Affect and cognition: the 17th annual Carnegie symposium. Hillsdale, NJ:
Erlbaum, 6-33.

Marcel, A. J., 1982. Conscious and unconscious perception: I Experiments on visual masking
and word perception. Cognitive Psychology, Vol. 15, 238-300.

Meyer, R. J. 1987. The Learning of Multiattribute Judgement Policies. Journal of Consumer
Research, Vol.14, September 1987, 155-173.

Newman, J. W. and R. A. Werbel, 1973. Multivariate Analysis of Brand Loyalty for Major
Household Appliances. Journal of Marketing Research, Vol. X, November 1973.

Oliver, R. L., 1980. A Cognitive Model of the Antecedent Consequences of Satisfaction
Decisions. Journal of Marketing Research, Vol. 17, November, 460 - 469.

Olsen, M. J. S., 1992. Kvalitet i banktjänster: Privatkunders upplevda problem med
banktjänster - en studie med hjälp av kritisk-händelse-metoden. Doktorsavhandling
vid Stockholms Universitet och Centrum för tjänsteforskning (CTF), Karlstad.
(Quality in Retail Banking: Customers perceived problems with bank services - a



22

study using critical-incident-method. Doctoral Thesis, The University of Stockholm
and Center for  Service Research (CTF), Karlstad, Sweden.

Olsen, M. J. S., 1996. The Critical Episode Model as a Tool for Organizational Learning in
Service Organizations. In Service Management Ed. Bo Edvardsson and Sven Modell,
Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag Ab, Sweden.

Parasuraman, A., V. A. Zeithaml and L. L. Berry, 1985. A Conceptual Model of service
Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49, Fall,
41-50.

Parasuraman, A., V. A. Zeithaml and L. L. Berry, 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale
for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, Vol.
64, 1, 12-40.

Ravald, A. and C. Grönroos, 1996. The value concept and relationship marketing. European
Journal of Marketing, Vol. 30, No. 2, 1996, 19-30.

Roos, I. and T. Strandvik, 1997. Diagnosing the Termination of Customer Relationships.
Three American Marketing Association Special Conferences, Relationship
Marketing, Dublin, Ireland, 12-15 June 1997, 617-631.

Roos, I., 1996. Customer Switching Behavior in Retailing. Working Papers No. 327, Swedish
School of Economics and Business Administration, Helsinki, Finland.

Roos, I., 1999a. Switching Paths in Customer Relationships. Doctoral Dissertation,
Publications of the Swedish School of Economics and Business
Administration, No. 78, Helsinki.

Roos, I, 1999b. Switching Processes in Customer Relationships, Journal of Service Research,
Vol. 2, No. 1, August 1999, pp. 68-85.

Silvestro, R. and R. Johnston 1992. The Determinants of Service Quality: Hygiene and
Enhancing Factors. Quality in Service Conference 2, Selected Papers, eds., E.E.
Scheuing, E: Gummesson and C. H: Little, St. Johns University and International
Service Quality Association, New York.

Singh, J., 1990. Voice, Exit, and Negative Word-of-Mouth Behaviors: An Investigation
Across Three Service Categories. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.
18, No 1, 1-15.

Stauss, B. and B. Hentschel, 1992, Attribute-based versus Incident-Based Measurement of
Service Quality: Results of an Empirical Study Within the German Car Service
Industry. In Quality management in Service, Paul Kunst and Jos Lemmink, eds.
Assen/Maastricht: Van Gorcum, 59-78.

Stauss, B. and B. Weinlich, 1995. Process-Oriented Measurement of Service Quality By
Applying the Sequential Incident Method. Proceedings from a Workshop on Quality
Management in Service V, May 11,12, 1995, Tilburg, The Netherlands.

Stauss, B. and B. Weinlich, 1997. Process-Oriented Measurement of Service Quality.
Applying the Sequential Incident Method. European Journal of Marketing. Vol. 31,
No. 1, 1997, 33-55.



23

Stauss, B., 1993. Using the Critical Incident Technique in Measuring and Managing Service
Quality. In E Scheuing, and William F. Christopher (eds.) The Service Quality
Handbook, New York: American Management Association, 408-427.

Taylor, S. E., 1991. Asymmetrical Effects of Positive and Negative Events: The Mobilization-
Minimization Hypothesis. Psychological Bulletin, Vo. 110, No. 1, 67-85.

Tversky, A. and D. Kahneman, 1974. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, Vol.
185, 1124-1131.

Van de Ven, A., 1992. Suggestions for Studying Strategy Process: A Research Note. Strategic
Management Journal, Vol. 13, 169-188.

Wirtz, J. and J. E. G. Bateson, 1999. Introducing Uncertain Performance Expectations in Satisfaction
Models for Services. International Journal of Service Industry Management, Vol. 10, No. 1,
1999, 82-99.

Woodruff, R. B., 1993. Developing and Applying Consumer Satisfaction Knowledge: Implications for
Future Research. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining
Behavior, 1-11.

Woodside, A. G. and R. J. Trappey III, 1996. Customer Portfolio Analysis among Competing Retail
Stores. Journal of Business Research, Vol. 35, 189-200.

Zajonc, R. B., 1980. Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist,
Vol. 35, 151-175.

Zeithaml, V., L. L. Berry and A. Parasuraman, 1996. The Behavioral Consequences of Service
Quality. Journal of Retailing, Vol. 60, April, 31-46.

Zumdahl, S. S., 1995. Chemical principles. Massachusetts: D. C. Heath and Co.


