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Centrum för tjänsteforskning – CTF
Centrum för tjänsteforskning – CTF vid Karlstads universitet är ett av världens främsta forskningscentra med
inriktning mot forskning om tjänsteproduktion. CTF
bildades 1986 och består idag av ett 50-tal forskare och
forskarstuderande verksamma i huvudsak inom ämnena
företagsekonomi, arbetsvetenskap, sociologi och psykologi. Till verksamheten är professorer och docenter knutna som vetenskapliga ledare. CTF fokuserar forsknings-,
utbildnings- och kontaktverksamhet inom ledning och
organisation i tjänsteverksamheter.
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CTFs nya föreståndare
har ordet
På CTF tillämpar vi ett
system med cirkulerande föreståndarskap och i slutet av
90-talet var jag administrativ
föreståndare under en treårsperiod. Så i likhet med vår
styrelseordförande kan jag
betrakta mig som nygammal
i gården.
Samtidigt har det skett
en otrolig utveckling de senaste åren: Vi har gått ifrån
ett drygt tjugotal forskare,
doktorander och administratörer till närmare femtio på
Patrik Larsson ny föreståndare
hel- eller deltid om vi räknar
vid CTF.
in samarbetet inom forskarutbildningen med en rad norska högskolor. I samma takt har
antalet projekt och samarbetspartners ökat och vi har idag
nära och långsiktiga samarbeten med ett stort antal företag
och förvaltningar.
Utan att glömma någon känns det i detta sammanhang rätt
att lyfta fram tre områden: Användardriven tjänsteutveckling,
som är en av KK-stiftelsens sju nationella profilsatsningar,
där ett drygt 20-tal forskare och doktorander arbetar tillsammans med bland annat IKEA, Volvo Aero och TeliaSonera.
SAMOT-gruppen, som med stöd av en tioårig VINNOVA
excellence center-satsning, kommer att arbeta tillsammans
med företag och förvaltningar inom kollektivtrafikbranschen
såsom SL, Connex och Värmlandstrafik. Ytterligare ett intressant område utgörs av Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten som drivs tillsammans
med statens kvalitets- och kompetensråd (numera en del av
stabsmyndigheten VERVA). I denna grupp ingår bland annat
Socialstyrelsen, Pliktverket och Utrikesdepartementet.
Trots att vi står starka vad gäller antal projekt och samarbetspartners från näringsliv och offentlig förvaltning så
står vi inför en rad utmaningar under de närmaste åren och
det gäller att vi smider medan järnet är varmt. Det första
området vi har kartlagt och arbetar inom gäller inrättande av
ytterligare en eller två professurer samt meriteringstjänster
för våra doktorer. Sedan CTF startades för 20 år sedan har vi
till 80 procent varit beroende av extern finansiering och även
om alltmer av vår forskning idag är av programkaraktär som
sträcker sig över flera år så är det av oerhörd vikt att vi kan
attrahera och erbjuda duktiga forskare plattformer på CTF
för att bibehålla vår unika ställning inom forskningsfältet.
Ytterligare ett viktigt område är ökad internationalisering,
där vi idag har ett stort kontaktnät, samtidigt som utbyten
i form av forskningsvistelser, visiting professors hos oss och
sabaticals kan ge stora forskningsmässiga fördelar. Slutligen
så kan konstatera att den satsning på publicering i internationella tidskrifter som startades i mitten av 90-talet nu har
givit frukt i form av en hög publikationstakt och att nästa

Gästforskare

steg i utvecklingen är att vi fortsätter
den inslagna vägen mot publiceringar i
alltmer välrenommerade journaler – väl
medvetna om att ledtiderna för en sådan

artikel kan uppgå till närmare fem år.
Sammantaget kan jag konstatera att
ett 20 års jubilerande CTF (glöm inte
att notera den 5 oktober i almanackan!)

står väl rustat och att det ska bli spännande och intressant att få vara med och
utveckla verksamheten ytterligare.
Patrik Larsson
Patrik.Larsson@kau.se
Tel: 054-700 15 53

The Bottom of the Pyramid
– Ett forskningsprojekt om tjänster som vänder sig till den
fattigaste andelen av befolkningen
Mycket av tjänsteforskningen hittills har varit kopplad till privata verksamheter som hotell, restaurang och flyg, men också sjukvård,
omsorg och andra välfärdsstatliga tjänster. Samtidigt har två tredjedelar av jordens befolkning så knappa resurser att de aldrig
kommer i åtnjutande av denna typ av tjänster. I Mexiko till exempel tvingas drygt fyrtio procent av innevånarna att leva på mindre
än två dollar per dag, berättar professor Javier Reynoso (Monterrey Tech, Mexico) som besökte CTF under några kalla vårdagar
i början av april.

Javier Reynoso är ansvarig för den latinamerikanska delen av ett forskningsprojekt med arbetsnamnet ”The Bottom
of the Pyramid” vars forskningssyfte är
att studera logiken i och uppbyggnaden
av tjänster som vänder sig till mindre
bemedlade. Man studerar särskilt hur
tjänsterna blir till, hur verksamheterna
leds och vad som gör att de växer. Vid
sidan av forskningen finns också ett syfte
att hjälpa företagare som är verksamma
inom denna sektor. Det är med andra
ord ett aktionsinriktat projekt. Liknande
projekt drivs parallellt eller är planerade
i Afrika, Indien och Asien.
Man har inlett projektet genom att
man engagerat studenter för data insamling och case studier. Studenterna
har fått i uppdrag att ta kontakt med
ett antal småföretag inom restaurang,
underhållstjänster (bilverkstäder, mekaniska verkstäder och liknande) samt
inom detaljhandel (vilket i praktiken
innebär att man har en gatuförsäljning
eller en butik på ”hörnet”). Gemensamt
för de medverkande företagen är att de
ska återfinnas inom vad Javier Reynoso
kallar den informella ekonomin. Med
den informella ekonomin avses företag
som vare sig är registrerade eller betalar
skatt och moms. En grov uppskattning
man gjort ger vid handen att omkring
30 procent av BNP i Mexiko utgörs av
den informella ekonomin.
Med hjälp av studenterna har man

hittills fått in ett hundratal case studier understödda banker vars huvudsakliga
från småföretag i tjänstebranschen och uppgift består i att stimulera småföredet krävs mera analyser för att dra säkra tagens tillväxt.
slutsatser. I dagsläget så kan man ändå
På frågan om vad man lärt sig hitdra slutsatsen att det är delvis andra tills i projektet pekar Javier Reynoso på
logiker som ligger bakom start och ut- två bidrag, vid sidan av vad som tidigare
veckling av dessa verksamheter än vad sagts om skillnaderna i jämförelse med
som anges i traditionell
västerländsk managementlitteratur. Det
visar sig att verksamheterna i mycket stor
utsträckning startas
av rena överlevnadsskäl. Affärerna baseras
mycket på tillit och
vänskap, både när det
gäller marknadsföring
och rekommendationer som betalning och
avbetalning. Marknadsföring är nästan
uteslutande i form av
Word of Mouth där
det är mycket starka
band som knyts i den
närmiljö där man bor
– i byn, stadsdelen eller i kvarteret. Familjen
spelar en stor roll och
liksom i många västerländska småföretag är
det långt ifrån alla som Professor Javier Reynoso från Monterrey Tech i Mexico besökte
CTF i början på april och höll några föreläsningar för studenterna
vill växa, trots att det på på kursen Service Management and Marketing, vid Karlstads
senare år skapats stats- universitet.
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VINN EXECELLENCE CENTER

traditionell västerländsk managementlitteratur: För det första så kommer
studenterna vid Monterrey Tech i de
allra flesta fall från välbärgade familjer
och från att de varit mycket negativa till
uppgiften (i en del fall har till och med
föräldrar ringt till universitetet och ifrågasatt såväl själva uppgiften som huruvida lärarna kan garantera studenternas
säkerhet när man vistas i fattiga kvarter)
så har det kommit att bli ett mycket
omtyckt inslag i den aktuella kursen.

För det andra så har småföretagarna
visat stor tacksamhet för den hjälp de
får av studenterna i form av allt ifrån att
registrera firman, betala skatter, sköta
lagerhållning och inventering, till hjälp
att göra menyer, logotyper och annan
reklam. Men Javier Reynoso avslutar
också med att konstatera att aktionsforskningsansatsen innebär en lång väg
att gå och det är långt ifrån givet att alla
företag i den informella ekonomin kan
övertalas till att förstå vitsen med att

gå in i den formella ekonomin, då det
ställer sig mycket tveksamma till att de
ska få något utbyte i form av banklån,
avdrag, pensioner eller sjukvård även
om de skulle betala skatter och andra
avgifter på sina inkomster.
Patrik Larsson
Patrik.Larsson@kau.se
Tel. 054-700 1553

Partnerträff inom SAMOT
Den 25-26 januari 2006 anordnade SAMOT, The Service and Market Oriented Transport Research Group, en partnerträff vid
Karlstads universitet med samarbetspartnerna inom det nya VINN Excellence Centret.

På partnerträffen fanns alla samarbetspartners representerade: Svenska
lokaltrafikföreningen, Stockholms lokaltrafik, Göteborgs spårvägar, Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, Färdtjänsten
i Göteborg och Connex Sverige AB.
Förutom alla partners så fanns VINNOVAs handläggare Emma Gretzer
och universitetsjuristen Göran Hessling från Linköpings universitet på
plats för att informera om och svara på
frågor om det kommande avtalet mellan
VINNOVA, Karlstads universitet och
industripartners.
Dagarna gav partnerna chansen
att träffas och diskutera kommande
och pågående forskningsprojekt samt
utveckla de forskningsteman som finns
idag. Deltagarna fick ta del av många
intressanta presentationer och diskussioner. Presentationerna gav också en
bild av vad som pågår ute hos de olika
partnerna och vad de anser som viktigt
och intressant. Det finns bland alla de
som var representerade en gedigen
erfarenhet och ett stort kunnande om
branschen och vad som har diskuterats.
Partnerdagarna ses som en start på det
nya VINN Exellence Center där teori



och praktik möter varandra.
Den 3 maj kommer samtliga partners att inbjudas till ett avtalsmöte i
Karlstad om inrättandet av ett VINN
Excellence Center med inriktning mot
transporter vid Karlstads universitet.
Det sk huvudavtalet signeras av rektor
Christina Ullenius (Karlstads universitet) och GD Per Eriksson (VINNOVA).

Detta datum utgör därmed det formella
startskottet för SAMOTs verksamhet.
Margareta Friman
Margareta.Friman@kau.se
Tel. 054-700 1168

Intensivt arbete under SAMOTs partnerdagar. Här från vänster ses Bo Tengblad, SL, Märta-Lena
Schwaiger, SLTF, och Lennart Jangälv, SL.
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KK-PROFILEN

Fyra år med ”Den nya tjänsteekonomin”
I förra numret av Aktuell Tjänsteforskning kunde man läsa om halvtidsutvärderingen av ”Den nya tjänsteekonomin”. Den bestod
av en självvärdering, en internationell peer review-granskning av vetenskaplig produktion, intervjuer med ett tjugotal forskare,
doktorander och företrädare för akademi och medverkande företag, två seminarier samt ett återföringsseminarium som hölls
den 31 augusti 2005.

Resultaten från denna utvärdering har
diskuterats i olika fora såsom ledningsgrupp, referensgrupp och i storgrupp
med samtliga forskare/doktorander. I
planerna för innevarande år återfinns
ett antal konkreta aktiviteter och nya
arbetssätt som direkt avspeglar de kommentarer, synpunkter och förslag som
kom fram under utvärderingen. I olika
grupperingar har vi alltså under hösten
diskuterat hur vi ska arbeta konkret
med dessa utvecklingsområden. I sammanhanget ska det tilläggas att flera av
dessa förbättringsområden var kända
för forskargruppen och hade påtalats i
vår självvärdering.
Ett av förslagen i utvärderingen
handlade om att öka andelen seniorforskare och skaffa plattformar åt dem
som disputerar i syfte att säkra kompetensen inom forskningsområdet. När
det gäller antalet seniorforskare så har
vi uppvaktat rektor med en propå om
inrättande av en ny professur kopplad
till CTF. Parallellt med detta har vi tillsatt en projektgrupp bestående av CTFs
båda föreståndare med målet att få fram
medel för att helt, eller delvis, externfinansiera en professur inom området
användardriven tjänsteutveckling.
Utvärderarna pekade också på värdet av att bredda det internationella
samarbetet och med anledning av detta
förslag har vi beslutat att dubbla antalet
”visiting professors”. Dessa bjuds in till
miljön för att medverka i doktorandkurser och artikelskrivande med mera.
Under 2006 kommer Dwayne Gremler (Bowling Green University, Ohio,
USA) och David Bowen (Thunderbird
Graduate School, Arizona, USA) att
tillbringa ungefär en månad vid CTF.
Vidare har vi enats om att var och en
av forskarna inom profilen skall söka en
internationell medförfattare till varje
artikel.
Ytterligare ett område som pekades ut i utvärderingen handlade om
syntetisering av forskningsresultaten
och samverkan mellan de medverkan-

de företagen. I detta avseende arbetar
vi dels vidare med bokprojektet, vars
syfte är att sammanfatta och syntetisera kunskaperna inom området bland
profilens forskare, i samarbete med en
rad internationella forskare som är verksamma inom området användardriven
tjänsteutveckling. Vidare planerar vi
att bjuda in våra partnerföretag till en
workshop, som baseras på deras erfarenheter, funderingar, frågor och problem
kring användardriven tjänsteutveckling.
En grundläggande tanke bakom denna
aktivitet är att vi ska försöka ”klustra”
våra företagspartners i syfte att få till
stånd projekt som involverar fler än ett
företag.
Under innevarande år har TeliaSonera CRM-projektets forskare fått sina
resultat accepterade för publicering i
den högt rankade journalen Journal
of Marketing, vilket ligger i linje med
expertgranskarnas rekommendationer.
Under de återstående åren kommer vi
att satsa mer resurser på att publicera
forskningen i mer välrenommerade
tidsskrifter, väl medvetna dels om att
sådana publiceringar både är osäkra
och i genomsnitt tar tre till fem år att få
accepterade i review.
Arbetet med att väva in forskningen
i undervisningen och utbyta erfarenheter med de företag som medverkar
i profilsatsningen fortsätter vi med på
samma sätt som tidigare. Detta präglar
också CTFs sätt att arbeta i relation till
övriga företag och förvaltningar som
vi samarbetar med i projektform. Vid
sidan om föreläsningar sker kunskapsutbyte genom att vi engagerar studenter
som skriver uppsatser i samarbete med
företag på teman som knyter an till
profilens olika forskningsfrågor. Forskare och doktorander vid CTF är också
fortsatt djupt involverade i grund- och
forskarutbildning vid institutionen, vilket vi anser borgar för att forskningen
ger avtryck i grundutbildningen.
Under året har projektportföljen
viktats om något till förmån för en

ökad fokusering på business-to-business
projekt. Under året har vi inlett ett projektsamarbete med Volvo Aero kring ett
projekt kallat ”Developing Customer
Value through Services in Business-toBusiness Relationships” Under 2006
kommer vi åter att ha ytterligare ett
projekt i business-to-business-kontext,
närmare bestämt inom pappersindustrin, Wermland Paper. Under 2006
ersätts Föreningssparbanken formellt
av IKEA i projektet kring servicekultur,
värdeskapande och corporate social responsibility, som leds av Bo Enquist.
Patrik Larsson
Patrik.Larsson@kau.se
Tel. 054-700 15 53
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Lars Witell ny docent vid CTF
Den 1 februari 2006 höll Lars Witell sin
docentföreläsning med titeln ”The Role
of the Customer in Improvement and
Development Work” vid Linköpings universitet och han kan sedan dess titulera
sig docent i ”Quality Technology and Management”.

Lars har varit verksam vid CTF sedan
2002 och arbetat med undervisning
och forskning relaterat till offensiv
kvalitetsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling och tjänster i tillverkningsindustrin.
Lars gick ut industriell ekonomi vid
Linköpings tekniska högskola i slutet av
1995 och började sedan att doktorera vid
avdelningen för kvalitetsteknik i Linköping. Studierna bedrevs i samverkan
med två forskarskolor, IMIE och ENDREA. Avhandlingsarbetet fokuserade
på kund- och processorientering som en
del i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet av forskningsarbetet visade att de organisatoriska rutiner
som är grunden för kund- och processorientering har olika effekt på resultatet
i olika typer av organisationer och i olika
delar av samma organisation.
Efter avslutad doktorsavhandling,
med titeln ”Quality Practice – An Empirical Investigation of Product Development and the Goods-to-Services
Continuum”, bytte Lars universitet
från Linköping till Karlstad och CTF.
Vid CTF har Lars delvis fortsatt med
liknande forskning, men kontexten har
ofta varit olika typer av tjänsteorganisationer.
Lars har sedan starten vid CTF arbetat med ett projekt inom ramen för
den KK-finansierade profilen ”Den nya
tjänsteekonomin”. Projektet ”Kundorienterad
verksamhetsutveckling”
bedrivs sedan 2002 tillsammans med
Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)
och syftar till att förstå om eller i vilken
utsträckning som kundorienterad tjänsteutveckling har en effekt på kundtillfredsställelse och ekonomiskt resultat.
Forskningen som bedrivits i samarbete
med Anders Gustafsson (CTF), Bodil
Sandén (CTF) och Michael Johnson
(UofM) visar att samarbete med kunden
i både förbättringsarbete och utveckling
leder till fler nöjda kunder och förbätt-



Lars Witell håller här sin docentföreläsning vid Linköpings universitet.

rat ekonomiskt resultat. Styrkan i detta
forskningsprojekt är att vi arbetat med
en blandning av kvalitativ och kvantitativt inriktad forskning. Detta leder till
att man förutom att visa att det finns
ett samband mellan samarbete med
kunden och ekonomiskt resultat också
bättre kan förstå hur ett samarbete med
kunden bör utformas för att nå dessa
positiva effekter.
Vid årsskiftet 2003-2004 initierades
ett projekt som heter ”Att skapa värde
genom tjänster” som bedrivs i samverkan med IVF Industriforskning och
utveckling AB, och finansieras av VINNOVA. I detta projekt försöker man
att studera och bidra till omställningen
ifrån produktfokus till ett fokus på att
skapa värde genom tjänster i svenska industriföretag. Projektet bedrivs i samarbete med företagen Kvaerner Pulping,
TA, SCA, Whirlpool och Volvo Aero.
Inom projektet har man fokuserat på att
studera omställningsprocessen, dvs. hur
företag gör när de ökar andelen tjänster
i sitt erbjudande till kunder och vilka
konsekvenser detta har för utformning
av organisationen, de anställda och
kundrelationen. Vidare har studerats
hur företag arbetar med utveckling av
nya tjänster och hur denna utveckling
kan förhålla sig till utvecklingen av nya
produkter. Forskningen om tillverkningsindustri och dess relationer mellan
kunder och leverantörer kommer att bli
ett allt viktigare forskningsområde vid
CTF.
Det som är intressant med att vara
forskare vid CTF är att vi är en stor forskargrupp och att det finns möjlighet att i
samarbete med andra både fördjupa sig i
sina specialområden och bredda sig via

AKTUELL TJÄNSTEFORSKNING • NR 51 MAJ-OKTOBER 2006

intressanta möten med nya områden.
Genom att kombinera djupet med bredden så får man som forskare en mycket
intressant och givande arbetssituation,
vilket gör att man utvecklas i sitt arbete.
I detta ligger styrkan med CTF – vilket
också är anledningen till att jag sätter
mig i bilen och åker 210 km till jobbet
varje vecka, säger Lars Witell.
Lars har under sin tid vid CTF vuxit
in i rollen som en av våra stöttepelare
med ansvar för forskningsansökningar,
att driva projekt och handleda doktorander. Lars breda kompetens och intresse
for forskningsfrågor med praktisk relevans gör att han fungerar utmärkt i olika
samverkansprojekt med näringslivet.
Vi gratulerar Lars Witell till docentutnämningen och önskar honom lycka
till fortsatt forskarkarriär inom CTF.
Jag är övertygad om att verkstadsföretagens tjänstefiering kommer att vara
ett stort forskningsområde inom CTF
om några år. Inom IBM satsas mycket
nu på att omvandla traditionella industriföretag till moderna och lönsamma
tjänsteverksamheter. De termer som
används är t.ex. ”Service Science” och
”Business Transformation Services”. I
Tyskland har begreppet ”Service Engineering” etablerats. Lars kommer säker
att medverka till att detta område växer
sig starkt inom CTF, säger professor Bo
Edvardsson, föreståndare vid CTF.

Bo Edvardsson
Bo.Edvardsson@kau.se
Tel. 054-700 1557

aktuell forskning

Att skapa värde genom tjänster
CTF har tillsammans med IVF Industriforskning och utveckling AB (www.ivf.se) arbetat med ett projekt som heter ”Att skapa värde
genom tjänster - En studie av funktionella produkter i svensk industri”. Projektet har finansierats av VINNOVA och genomförts
tillsammans med Kvaerner Pulping, SCA, TA, Whirlpool och Volvo Aero.

Vår roll i ett forskningsprojekt är att
utveckla nya modeller, teorier och
empirisk kunskap om det vi studerar,
men vi vill dessutom bidra till att våra
samarbetspartners utveckling. I denna
artikel vill vi berätta om några intressanta resultat.
Bakgrund
En övergång från produkt- till tjänsteleverantör innebär att en organisation
måste omvärdera en del av sina kunskaper gällande kunden, produkten och
produktutvecklingsprocessen. I början
av 90-talet talades det om en revolution i tillverkningsindustrin genom
erkännande av tjänsters potential, och
utveckling av en rad innovativa tjänstekoncept. Slutsatsen som drogs var
att alla tillverkande företag höll på att
omvandlas till tjänsteföretag. Nu, mer
än 10 år senare, finns det endast anekdotiska bevis på sådana förändringar
och det har i många branscher visat sig
svårt att marknadsföra innovativa och
teknikintensiva tjänster. Slutsatsen är
att en förändring pågår i många företag
och branscher men att det istället för
att vara en revolution är en långsam
förändringsprocess.

men att en process pågår.
De företag som genomfört störst
förändringar och har störst del tjänster
i sitt erbjudande till kunder har större
ekonomisk avkastning på sin verksamhet. De har också haft bäst ekonomisk
utveckling de senaste fyra åren. De enda
företag som kan mäta sig med deras ekonomiska utveckling är de företag som
positionerat sig som rena produktföretag. Ofta har dessa företag valt denna
position i en tid av ekonomiska problem
och rationaliseringar. När sedan verksamheten börjat sin återhämtning, har
dessa företag börjat sin utveckling från
ett mycket tufft utgångsläge.

Sammanfattning

Bild från projektmöte den 4 april inom projektet
”Att Skapa Värde genom Tjänster” med deltagare från IVF, Volvo Aero, Kvaerner Pulping,
TA och CTF.

Inom projektet ”Att skapa värde genom
tjänster” har alla deltagande företag arbetat med att utveckla sin roll som tjänsteleverantör. Alla företag har utifrån sina
förutsättningar och möjligheter tagit
flera steg framåt under projekttiden. De
nya tjänstekoncepten och idéer på nya
varor och tjänster ska nu vidareutvecklas
och omsättas till ökad försäljning och
ökade vinster ute i företagen.

Integrering av produkt- och tjänsteutveckling

Lars.Witell@kau.se

Omställningsprocessen
Inom projektet har vi studerat 17 företag, med mellan 500 och 1000 anställda
inom svensk maskinindustri. Denna
studie har genomförts tillsammans med
Anders Fundin (tidigare Chalmers, nu på
Bombardier). Det finns organisationer
som har kommit långt i sin omvandling
till tjänsteleverantörer. Men vi kan också
finna företag som tagit ställning och
outsourcat hela sin tjänsteverksamhet
för att fokusera på sin kärnkompetens,
dvs. att utveckla och tillverka produkter.
Forskningen baseras på att ett företag
kan anta fem olika positioner på ett
produkt-tjänst kontinuum, där positionen baseras på vilka organisatoriska
arrangemang och aktiviteter som en
organisation genomför. Studien visar att
denna bransch som helhet inte kommit
speciellt långt i omställningsprocessen,

I de företag som valt att integrera utvecklingen av produkter och tjänster
har ofta utvecklingen av tjänster fått
ske på produkternas villkor. I vissa typer av branscher kan detta vara en bra
strategi, medan i andra branscher det
vara katastrofalt. I praktiken har detta
inneburit att utvecklingen av tjänster
ofta skett adhoc och inte fått det fokus
som varit avsett. I de företag som valt
att bedriva utvecklingen av produkter
och tjänster var för sig har ofta utvecklingen av tjänster bedrivits på ett mer
strukturerat sätt. Problemen som har
uppstått har istället gällt koordinering
av produkt- och tjänsteutveckling, t.ex.
utvecklingen har tagit längre tid och
blivit dyrare. Vilken strategi som ett företag ska välja hänger mycket ihop med
företagets framtida utveckling – dvs. hur
företaget ser på sig själv i omställningen
från produkt- till tjänsteleverantör. Till
stor del så är det utvecklingsprocessen
som driver på omställningsprocessen
– den har potential att fungera som en
motor för förnyelse.

En viktig fråga för företag som ska
förändra sitt erbjudande till kund är
hur de ska organisera produkt- och
tjänsteutveckling. I princip finns det
två olika möjligheter; (1) att integrera
utvecklingen av produkter och tjänster,
(2) att bedriva utvecklingen av produkter och tjänster var för sig. I vår studie,
har ungefär hälften av företagen valt
respektive möjlighet.

Lars Witell

Tel. 054-700 21 34
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CTF lär ut användarinvolveringsmetodik
Forskare vid CTF lär ut användarinvolveringsmetodik på TeliaSonera och Ericsson Consumer Lab.

Det har nästan blivit konventionell
visdom att en organisations förmåga
att kontinuerligt generera intelligens
(kunskap) om existerande och potentiella kunders manifesta behov är nödvändigt för att kunna erbjuda kundvärde
och därigenom behålla konkurrenskraft.
Men, det är endast halva sanningen. I
den konkurrenssituation som idag finns
behöver företagen inte bara förstå manifesta behov utan också kunders dolda
behov. Dolda behov är lika viktiga som
manifesta men de är mycket svårare att
kommunicera och upptäcka.
En speciell utmaning som framför
allt teknikbaserade tjänsteföretag möter är svårigheten att fråga kunder vilka
typer av tjänster de önskar i framtiden.
Detta beror på att den vanliga konsumenten inte har förmågan att verbalisera vilka typer av tjänster de är intresserade av eller vilka behov de har inför
framtiden. Manifesta behov är ofta lätta
för konsumenter att uttrycka men dessa
är ofta tjänste- och produktutvecklare i
ett företag (och deras jämlikar i konkurrentföretag) redan medvetna om. Den
stora utmaningen (och konkurrensfördelen) ligger i att skaffa sig kunskap om
de behov som t o m är dolda för användaren själv.
Det finns flera anledningar till att
kunder/konsumenter/användare har
dolda behov. Dels kan det vara svårt att
faktiskt beskriva sina behov. Exempelvis får användare ofta berätta om sina
behov i flott inredda konferensrum,
långt ifrån den ibland ganska komplexa
situation där behoven faktiskt utspelar
sig. Dels kan det vara svårt att komma
på behoven i fråga när du inte upplever
dem (t ex svårt att komma på behovet av
ett regnskydd om det för tillfället är solsken ute) och, avslutningsvis, är det svårt
för användare att förstå de potentiella
lösningar som framtida teknik kommer
att medge. Denna problematik gör att
traditionella marknadsundersökningar
endast leder till upprepningar av redan
kända (manifesta) behov eller, ännu
värre, leder till förslag som inte egent-



ligen motsvarar de faktiska (men dolda)
behov en användare har.
Ovanstående problematik gäller för
Ericsson Consumer Lab och TeliaSonera. Dessa företag utvecklar tjänster
som har en hög grad av tekniskt innehåll vilket gör det svårt för användare
att förstå hur värde kan skapas för dem i
framtiden. Dessutom, eftersom teknikbaserade tjänster medför att det traditionella (och i tjänstelitteraturen ibland
obligatoriska) ”face-to-face” mötet
uteblir så missar företagen chansen att
lära sig av de misstag, upplevelser och
känslor som användare har och som ofta
skapar möjligheter till inkrementella
förbättringar av tjänsteutbudet.
I föreliggande projekt deltog därför
doktoranden Niklas Johansson (Information System), Dr Jonas Matthing
(Marketing) och Dr Per Kristensson
(Consumer Psychology), samtliga CTFare av hävd och tradition. Utmaningen
för forskarna var att presentera och testa
en lösning på den problematik som ovan
beskrivits – hur kan man förstå framtida
kundbehov när dessa t o m är dolda för
användarna själva?
Användarinvolvering utgör ett
system för att fånga in och förstå dolda
(och manifesta) kundbehov och kan ses
som en ny generation av marknadsundersökningsmetodik som ännu är i sin
linda. Användarinvolvering innebär en
situation där kunden deltar som en aktiv
deltagare i de tidiga faserna av ett tjänsteutvecklingsprojekt.
En användarinvolveringsprocess
innehåller minst tre delar: a) medvetandegör b) identifiera och skapa och
c) samla in/återför. I den första fasen
får motiverande och intresserade användare information och kunskap om
den plattform från vilket ett tjänsteföretag för tillfället är intresserade av
att utveckla nya tjänster (lösningar av
behov). Vad beträffar mobiltelefoni kan
detta innebära tjänster inom mobildata,
dvs teknikbaserade tjänster som gör det
möjligt att t ex läsa mejl på mobilen, betala mindre belopp eller positionera objekt osv. Viktigt i den första fasen är att
företaget medvetandegör användaren
om de möjligheter som medges inom
plattformen. Om inte detta sker är det
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väldigt lätt att användaren endast utgår
från vad som redan finns (vilket är ett av
problem med traditionella marknadsundersökningar).
I fas två får användaren ta med sig
kunskaperna och applicera dem i sin
livssituation. Det är viktigt att observera
att det inte är meningen att individen
skall vara kreativ och ”hitta på” nya idéer
utan tvärtom vara observant på problem
och situationer där olika tjänster (t ex
en mobiltelefonitjänst) kan skapa värde.
I praktiken kan detta ske då en person
otåligt står i snöslask och väntar på bussen och inte vet hur länge till han/hon
kommer att behöva vänta. En mobiltelefonitjänst där resenären får information om hur lång tid det tar för just den
aktuella bussen att komma till platsen är
lösningen. Här finns en problemsituation som skapar underlag för en idé hos
användaren. Om företaget bedömer att
denna idé är applicerbar för fler kunder
kan en tjänstutvecklingsprocess ta vid
här. Intressant att notera här är att idén
i sig självt kommunicerar en typ behov
som förmodligen hade varit dolt i en fokusgruppsintervju eller enkät – hur lätt
hade det varit att komma att tänka på
denna situation när man sitter och blir
bjuden på fika i det eleganta konferensrummet? I fas tre återför användaren
sina upplevelser till företaget.
I TeliaSonera och Ericsson Consumer Lab studien genomförde Niklas,
Jonas och Per fyra användarinvolveringsstudier i Karlstad (två ggr), Råneå
och i Stockholm. Sammanlagt deltog
34 personer som rapporterade in sina
dolda upplevelser, tankar och känslor till
företagen och forskarna. För företagen
är användarinvolvering en mycket intressant och ny teknik som medger stora
möjligheter gentemot de traditionella
metoder som vanligtvis används. För
forskarna gav studien värdefull data
som kommer att resultera i förslag till
framtida förbättringar av användarinvolvering samt en artikel om vad användarinvolveringens vinster (och tillkortakommanden/svårigheter) är.
Per Kristensson
Per.Kristensson@kau.se
Tel. 054-700 2128

aktuell forskning

CTF bidrar i regeringsuppdrag
Under fjolåret författade Johan Quist
vid CTF en forskningsrapport med
titeln ”Sammanhållna processer” (se
Aktuell Tjänsteforskning nr 49). Rapporten belyste hinder och problem
som kan uppstå för oss medborgare
när vi kommer i kontakt med tjänster
som samproduceras av flera offentliga
aktörer. De värdeskapande processerna
löper i många fall över organisatoriska
gränser. I rapporten lyftes ett flertal
internationella exempel fram och diskuterades.
Som en följd av denna studie har
Johan nu blivit ombedd att tillsammans
med utredare från Statskontoret arbeta
inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Uppdraget är i sin tur ett led i regeringens arbete med att utveckla, följa upp
och utvärdera en stärkt nationell sektorssamordning och en processbaserad,
horisontell verksamhetsstyrning. Det
aktuella uppdraget ska fokusera styrning inom området regional tillväxt.
En central del i projektet är en internationell kartläggning, vilken kommer att
innebära studier av statsförvaltningarna
i bland annat Kanada, Nya Zeeland och
Holland. Slutredovisning av uppdraget
sker till Näringsdepartementet i mars
2007.
Parallellt med regeringsuppdraget
arbetar Johan med ett projekt finansierat av Verket för förvaltningsutveckling

(VERVA). Syftet är här att få fram ett
underlag för diskussion och problematisering för utvecklingen av den statliga
verksamheten. Fokus ska här ligga på
sådana problem inom svensk offentlig
sektor som ligger inom ramen för förvaltningspolitiken att hantera. Bland
sådana problem kan nämnas verksamhetsstyrningens utformning och tjänsteleveranser utifrån ett horisontellt
perspektiv.
I kommande nummer av Aktuell
Tjänsteforskning återkommer Johan
med rapporter från båda projekten.
Johan Quist
Johan.Quist@kau.se
Tel. 054-700 2504

Fortsatt samarbete med Indonesien
I januari 2006 besökte Lars Haglund och Markus Fellesson från CTF återigen forskningscentrat PUSTRAL vid universitet Gadjah
Mada i Yogyakarat, Indonesien. Med på resan var också Sara Björlin Lidén, tidigare CTF, numera Transek AB.

Under besöket höll Sara, Lars och
Markus välbesökta seminarier såväl på
universitetets MBA-program som på
magisterprogram i transport och logistik. Merparten av tiden ägnades dock
åt det gemensamma forskningsprojekt
som presenterades i Aktuell Tjänsteforskning nr 49, och åt att planera nya,

framtida samarbeten.
Förhållandena för tåg- och flygtrafiken ägnades denna gång särskild
uppmärksamhet, genom studiebesök
och överläggningar med branschföreträdare. Yogyakarta är inne i en period
av stark ekonomisk tillväxt med ökande
medelinkomster och intensiv byggverk-

samhet (två nya köpcentra har t ex byggts
sedan det förra besöket från CTF för
knappt ett år sedan), och detta är något
som ställer allt högre krav på transportsystemet.
Markus Fellesson
Markus.Fellesson@kau.se
Tel. 054-700 1595

Markus Fellesson och Sara Björlin Lidén tillsammans med ledningen för Yogyakarta International Airport.
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Nytt forskningsområdet på framväxt
Det håller på att växa fram ett nytt forskningsområde vid Karlstads universitet som heter Sustainable Citizenship där CTF deltar
med ”Service Logic” och företagsperspektivet. Den 7-8 februari 2006 hölls en konferens om Hållbar utveckling och medborgarskap
vid Karlstads universitet som handlade just om detta.

Docent Bo Enquist vid CTF höll ett
föredrag på konferensen under rubriken
”Corporate Social Responsibility som
fenomen och bra för vem?” Inom ramen
för KK-projektet ”Den nya tjänsteekonomin” inom CTF har Bo Enquist
som projektledare arbetat med att se
närmare på hur ”values drives value”
dvs hur grundvärderingar driver värde
för kund. Därvid har forskningsområdet
Corporate Social Responsibility (CSR)
uppmärksammats. Forskningen har de
första fyra åren drivits med FöreningsSparbanken som partner och fr o m i år
IKEA som partner.
Det var en del av resultaten från

KK-projektet som redovisades vid konferensen. Att CSR entydigt driver värde
finns det ingen forskning som visar på,
men det finns ingen forskning som
bevisar motsatsen heller. Starka värderingsdrivna företag som Body Shop,
IKEA, Ben and Jerry driver kundvärde
som i sin tur driver lönsamhet men det
går inte att veta varför. Den empiriska
forskningen inom CSR håller skillnad
på ”the business case” och ”the normative case”: i det första fallet så ska CSR
förstås utifrån hur företaget uppför sig
inom branschen medan det i det andra
fallet handlar om något mer idédrivet.
Det idédrivna inspireras också ofta av

NGOs som aktiva inom ett område,
typ världsnaturfonden etc. Företag som
IKEA och andra företag som har ett socialt och miljömässigt perspektiv parallellt med det ekonomiska och arbetar
ofta och gärna med starka NGOs.
Bo Enquist har tillsammans med Bo
Edvardsson och andra inom CTF skrivit
flera artiklar inom området och fler är
på gång.
Bo Enquist
Bo.Enquist@kau.se
Tel. 054-700 1351

Seminarium med Järnvägsfrämjandet
Järnvägsfrämjandet är en ideell intresseförening som genom information, debatt och lobbyarbete vill öka järnvägens
andel av person- och godstrafiken. Lördagen den 18 februari 2006 anordnade
föreningens västra region en heldagsresa för sina medlemmar till Karlstad
och CTF för att ta del av den senaste
forskningen inom järnvägsområdet.
Lars Haglund, forskare vid CTF
och prorektor för Karlstads universitet,
hälsade deltagarna välkomna. Han berättade också om sitt forskningsprojekt
Tågplusguiden, ett integrerat informationssystem med uppgifter om tider och

tillgänglighet i svensk kollektivtrafik.
Markus Fellesson, forskare vid CTF,
informerade sedan om forskningsprogrammet ”Järnvägens tjänster” (se Aktuell Tjänsteforskning nr 47). Bland annat
presenterades preliminära resultat från
Margareta Frimans studier om väntetider och emotioner, och från Tommy
Nilssons delprojekt om arbetsvillkoren
i den av-/omreglerade järnvägssektorn,
båda forskare vid CTF.
Seminariet avslutades med att
Stephan Bösch, industridoktorand i
kulturgeografisk inriktning på Värmlandstrafik, höll en mycket uppskattad

betraktelse över läget för tågtrafiken
i Värmland. Behovet av infrastruktursatsningar, vikten av att prioritera
mellan olika angelägna satsningar,
kopplingar mellan transportsystem
och arbetsmarknad, samt den senaste
utvecklingen vad gäller tågtrafiken till
Norge var några områden som togs upp
och diskuterades.
Markus Felleson
Markus.Fellesson@kau.se
Tel. 054-700 1595

Inbjudan

Centrum för tjänsteforskning - CTF firar 20 år!
Den 5 oktober 2006 firar Centrum för tjänsteforskning - CTF 20-årsjubileum och Du är välkommen att delta i firandet.
CTF bjuder in till en heldag med temat: “Burning questions in service organizations”.
För information och program se vår hemsida www.ctf.kau.se, Whats New/Events. Vid frågor kontakta Ingrid Hansson,
e-post: Ingrid.Hansson@kau.se eller tel: 054-700 1031. Anmälan senast den 8 september till infoctf@kau.se.
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Pris till bästa examensarbete
I samband med Transportforum den 11-12 januari 2006 i Linköping delades det för åttonde året i rad ut pris för bästa examensarbete kring kollektivtrafik. Vinnare blev Lars Eriksson och Ann-Catrin Norman vid Karlstads universitet med uppsatsen ”Elektronisk
tjänstekvalitet – Kollektivtrafikinformation i Värmland”.

Uppsatstävlingen arrangeras av Kollektivtrafikakademin i samarbete med
Centrum för tjänsteforskning - CTF
vid Karlstads universitet, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) och Bussbranschens Riksförbund (BR).
En jury bestående av Anna Stålhammar, CTF, Björn Sundvall, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) och
Fredrik Gustavsson, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), granskade
uppsatserna. Två huvudkriterier var
vägledande vid granskningen; arbetets
praktiska relevans för verksamma inom

kollektivtrafikbranschen och arbetets
vetenskapliga kvaliteter.
Motiveringen lyder: ” Användandet
av informativa webbtjänster blir allt
viktigare i kollektivtrafikbranschen.
Denna uppsats i psykologi undersöker på ett förtjänstfullt sätt vilka kvalitetsdimensioner som är av betydelse
för resenärernas upplevda kvalitet vid
användning av webbplatser. Slutsatsen
är att effektivitet, hur snabbt och lätt
man kan få tillgång till och utnyttja
webbplatsen, har störst betydelse för
individens upplevda tjänstekvalitet. I

uppsatsen översattes och anpassades
också en skala, som mäter tjänstekvalitet
för informationstjänster. En skala som
nu genom denna uppsats kan användas
av fler i och utom den svenska kollektivtrafikbranschen för att undersöka om
befintlig webbplats fyller sitt informationssyfte.”
Anna Stålhammar
Anna.Stalhammar@kau.se
Tel. 054-700 2131

Ann-Catrin Norman och Lars Eriksson tar här emot sitt pris för bästa examensarbete kring kollektivtrafik. Fotograf Ulo Maasing, Res & Trafikforum.
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Nya medarbetare

CTF välkomnar två nya doktorander
Andreas
Anderberg är från och
med den 16 januari
2006, genom extern finansiering
av
Värmlandstrafik, Vägverket
samt Länsstyrelsen,
antagen som industridoktorand vid CTF inom ämnet
företagsekonomi. Han är placerad på
Värmlandstrafik AB i Karlstad och har
Bo Enquist vid CTF som handledare.

Projektet är på fem år.
Andreas är född och uppvuxen i
Värmland, närmare bestämt i Kil. Han
tog sin magisterexamen på matematikekonomprogrammet vid Karlstads universitet 1998 och jobbade sedan under
en kortare tid som ambulerande ekonom på Poolia i Stockolm. Därefter tog
han anställning som logistikutvecklare
på Seco Tools och i början av 2005 började han på dåvarande Bofors Defence
som logistikspecialist.
Andreas forskningsområde foku-

serar på värdeskapande kollektivtrafik
med långsiktigt hållbar utveckling (balans mellan ekonomiska sociala samt
ekologiska faktorer). Han ser det här
projektet som en stor möjlighet att utvecklas på många plan och är mycket
glad att ha fått den här chansen.

Samuel
Petros
Sebhatu är nyantagen doktorand vid
CTF inom ämnet
företagsekonomi.
Samuel kommer
från Eritrea och han
har en magisterutbildning från Sydafrika bakom sig.
Samuel genomgick förra årets
ISMr-program, som är CTFs internationella service management magis-

terprogram. Samuel kommer att som
forskningsfokus ha ”ISO-14001 som
värdeskapande”, alltså ett miljöfokus
på värdeskapande. Forskningsområdet
är del i CTFs forskning inom CSR och
SD (Sustainable Development) där
Bo Enquist vid CTF är projektledare
och huvudhandledare och där Mikael
Johnson vid CTF redan finns som doktorand. Samuels forskning finansieras
av Miljöcentrum företrädd av Dr Björn
Gillberg.

Det är berikande för CTFs forskningsmiljö att få en doktorand med en annan
bakgrund än den vi själva har i västvärlden. Att CTF samtidigt genom Samuel
också har access till Miljöcentrum, som
är ett starkt tjänsteföretag som drivs som
ett NGO (”non profit”-organisation)
och som är en professionell pådrivare
inom miljöområdet, är också intressant.

Andreas Anderberg
Andreas.Anderberg@varmlandstrafik.se
Tel. 0563-532 87

Samuel Petros Sebhatu
Samuel.Sebhatu@kau.se

Ny projektassistent vid CTF
Lars Eriksson är
sedan den 1 januari
2006 ny projektassistent vid CTF.
Närmast har Lars
studerat till en fil
kand i psykologi
och genomförde Cuppsatsen ”Elektronisk tjänstekvalitet” tillsammans med
kurskamraten Ann-Catrin Norman och
med Margareta Friman vid CTF som
handledare. Uppsatsen belönades med
Kollektivtrafikakademins pris till bästa
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examensarbete 2004/2005 som du kan
läsa mera om på sidan 11. Tidigare har
Lars jobbat över tio år i IT-branschen
med systemutveckling av såväl tekniska
som administrativa system.
Lars kommer vid CTF att fortsätta
inom kollektivtrafikforskningsområdet med Margareta Friman där dom
tillsammans med Tommy Gärling vid
Göteborgs universitet kommer att undersöka bilisters beslutsfattande och
vilka faktorer som avgör varför de väljer
bil framför kollektivtrafik och hur man
kan anpassa kollektivtrafik till de som
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idag är bilister. I ett första steg kommer
detta att resultera i en arbetsrapport om
marknadsundersökningar i kollektivtrafikbranschen.
Lars Eriksson
Lars.Eriksson@kau.se
Tel. 054-700 1567

seminarium

STIFTELSEN MARKNADSTEKNISKT CENTRUM

Inbjudan till en spännande eftermiddag i samband med
Centrum för tjänsteforsknings 20 års jubileum!

”Tjänster på användarnas villkor - är det
möjligt?”
Tid: 18 maj klockan 13.00-16.30, med efterföljande mingel och lätt förtäring.
Plats: TeliaSoneras VisionsCenter, Vitsandsgatan 9, hus M i Farsta

Användarna av tjänsterna ses alltmer som en resurs och medproducenter i tjänsteutvecklingen. Samtidigt finns det många
frågor kring hur det ska gå till, vad det egentligen innebär och om våra företag och organisationer är redo för involvering
av användare.
Under eftermiddagen får du möjlighet att ta del av det senaste inom tjänsteforskningen och konkreta företagsexempel på
hur användarna kan involveras och därmed bli en del i företags tjänsteutveckling.
Seminariet är kostnadsfritt. 500 kr debiteras anmälda som uteblir. Anmälan senast den 5 maj till info@mtcstiftelsen.se.
För program se CTFs hemsida www.ctf.kau.se, Whats New/Events.
Välkomna till en spännande workshop!
Eva Nilsson
Föreståndare MTC stiftelsen
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Konferenser

Call For Papers

QUIS 10

The 10th International Research Symposium on
Service Excellence in Management
June 14-17, 2007
Hosted by: The College of Business Administration and
The Rosen College of Hospitality Management
University of Central Florida, Orlando, Florida
In Conjunction with The Center for Services Leadership, Arizona State University, The Service Research Center,
Karlstad University, and University of Warwick
Researchers from all disciplines and practitioners are invited to submit a one page abstract describing their scholarly work for presentation consideration at QUIS 10 in Orlando, Florida, June 14-17, 2007. All submissions will be reviewed by the conference co-chairs,
Stephen W. Brown (Arizona State University), Bo Edvardsson (Karlstad University), Robert Ford (University of Central Florida) and
Robert Johnston (University of Warwick).
Abstracts of one page should be sent by e-mail by November 10, 2006. Each abstract should clearly identify the primary speaker’s e-mail
address, mailing address, telephone number, and fax number. In submitting an abstract, at least one of the authors agrees to attend
QUIS 10 if the work is accepted. Notification of acceptance will be sent out by December 20, 2006. For more information please visit
www.quis10.com.
Abstracts should clearly describe the value added to the knowledge base by the research or theoretical work the author(s) would like
considered. Acceptance for the conference will be based on contribution to theory and research in services management, marketing,
engineering or any other discipline. Topics include but are not limited to managing excellence in:
Service operations, service systems, and human resources
The service encounter, servicescapes, and service experiences
The Service Profit Chain and service quality management
Value creation through service delivery and service competition
Service culture, service strategy, and service climate
Complaint management, service recovery, and service guarantees
Customer co-production and the customer contact employee interface
Customer satisfaction, loyalty, and profitability
Service innovation, technology in services, and self service technology
Service networks and service outsourcing
Services in Engineering, Health Care, Hospitality, NGOs, and Not for Profits
Authors of accepted abstracts will have the option of publishing either an extended abstract (1000 words) or a complete paper (maximum length 10 pages) and will need to submit one or the other by March 31, 2007. The proceedings will be available at the symposium.
A Best Paper Award will be made and a special issue with selected papers from QUIS 10 will be published in both the International
Journal of Service Industry Management (IJSIM) and Managing Service Quality (MSQ).
For further information please visit www.quis10.com.

14

AKTUELL TJÄNSTEFORSKNING • NR 51 MAJ-OKTOBER 2006

konferenser

Konferenser

IJSIM

LA LONDE SEMINAR
The ninth edition of the International Research Seminar on Service management
at La Londe les Maures in Var, France, will be held in May 30 - June 2, 2006.
Information: www.iae-aix.com/lalonde2006

ICMIT 2006
The third IEEE Int Conf on Management of Innovation and Technology - Managing
Innovation in Emerging Markets will be held June 21-23, 2006, in Singapore.
Information: www.icmit.net

Välkommen att skicka in manus till
den internationella vetenskapliga
tidskriften ” International Journal
of Service Industry Management”,
IJSIM. Tidskriften är ledande i
Europa inom tjänsteforskningens
område. Redaktör är Bo Edvardsson och assisterande redaktör är
Ingrid Hansson , båda vid CTF.
Information se: www.emeraldinsight.com/ijsim.htm.

AMA FRONTIERS IN SERVICE CONFERENCE
The 15th Annual AMA Frontiers in Service Conference will be held in June 29
- July 2, 2006, in Brisbane Australia.
Information: www.business.uq.edu.au/frontiers/index.phtml

CTF nyhetsbrev

9TH QMOD INTERNATIONAL CONFERENCE

Varannan månad skickar CTF ut
ett nyhetsbrev med samlad information om det viktigaste som
händer i CTFs verksamhet. Informationen kommer direkt i din
e-postbrevlåda. Prenumerera på
CTF nyhetsbrev genom att skicka
ett e-postmeddelande till:
CTFnyhetsbrev@kau.se.
Ange namn, företag/organisation,
postadress och e-postadress.

The ninth edition of the international conference, Quality, Management and Organizational Development, QMOD, will be held in Liverpool in August 9-11, 2006.
Information: www.ljmu.ac.uk/qmod/

PRO-VE’06
7th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises will be held in September
25-27, 2006, in Helsinki, Finland.
Information: www.pro-ve.org

4TH NORDIC WORKSHOP ON RELATIONSHIP DYNAMICS, NoRD 2006
The workshop will be held in October 6-8, 2006, in Yli-Ii, Finland. Hosted by:
University of Oulu Department of Marketing. Professor Bo Edvardsson, CTF, is
one of the Workshop organisers.
Information: www.taloustieteet.oulu.fi/nord

QUIS 10
The 10th International Research Symposium on Service Excellence in Management will be held June 14-17, 2007, in Orlando, Florida, USA. Hosted by:
University of Central Florida.
Information: www.quis10.com

Publicerat vid
CTF
På vår hemsida www.ctf.kau.se
finns en förteckning över allt som
publicerats vid CTF. Rapporter
och avhandlingar kan beställas via
e-post: infoctf@kau.se.
Priser: doktorsavhandlingar 300
kr, licentiatuppsatser 250 kr och
forskarrapporter 250 kr. Samtliga
priser exkl. moms. Vid leverans
utanför Sverige tillkommer portokostnader.
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www.ctf.kau.se

Centrum för tjänsteforskning – CTF
Karlstads universitet
651 88 Karlstad

