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CTF – Centrum för tjänsteforskning
CTF är nordens främsta forskningscentrum för tjänsteforskning.
Centret bildades 1986 och är en del av Karlstads universitet. I dag
är 47 medarbetare verksamma inom CTF. Fokus ligger på forsknings-, utbildnings- och kontaktverksamhet inom området ledning
och organisering av tjänsteverksamheter. CTF ska bidra till kunskapsutveckling, tillhöra forskningsfronten, bedriva forskning inom
flera discipliner, vara en bro mellan forskning och näringsliv/offentlig
verksamhet samt aktivt verka i en internationell miljö.

CTFs forskning fokuserar följande områden
Tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling
Arbetsmiljö- och kompetensfrågor
Tjänsteutveckling och kundinvolvering
Kundtillfredsställelse och kundupplevelse
Tjänstebegreppet och värdeskapande genom tjänster

CTF partners
Företag/organisationer som är knutna till CTF för att på olika sätt stödja
verksamheten och ta del av det senaste på forskningsfronten.
Som partner får man bl a tillgång till: kreativa mötesplatser för
praktiker och forskare med möjlighet till erfarenhetsutbyte • avancerad kompetensutveckling • den senaste forskningen inom tjänsteområdet • information om aktuella projekt och forskningsresultat
• inbjudningar till seminarier och workshops • hemsideexponering •
tidskriften Aktuell tjänsteforskning • CTF News.

Våra partners
Effect Management AB, Försäkringskassan i Värmland, ICA Handlarnas AB, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i
Värmland, Lidbom Svenska AB, Länsförsäkringar Wasa AB, Service
Development Centre AB, Verva - Verket för förvaltningsutveckling,
Statistiska Centralbyrån, Vattenfall Utveckling AB och AFSM International.
Utöver dessa har vi ett 20-tal projektpartners, dvs företag och organisationer som vi för närvarande har projekt med. Bland dessa
finns t ex Telia, Swedbank, Räddningsverket, Institutet för kvalitetsutveckling – SIQ och Volvo Aero.

Kontakta CTF om du...
• har idéer om forsknings- och utredningsprojekt • har behov av
forskarstött utvecklingsarbete • har behov av utbildningsinsatser •
vill ha kontakt med andra tjänsteforskare nationellt/internationellt •
vill bli partner i CTF.

Kontaktpersoner
Docent/föreståndare: Patrik Larsson
e-post: Patrik.Larsson@kau.se, tel: 054-700 15 53
Professor/föreståndare: Bo Edvardsson
e-post: Bo.Edvardsson@kau.se, tel: 054-700 15 57
Koordinator: Ingrid Hansson
e-post: Ingrid.Hansson@kau.se, tel: 054-700 10 31

Aktuell tjänsteforskning
Ansvarig utgivare: Bo.Edvardsson@kau.se
Redaktör:Linda.Rahkola@kau.se
Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2007
Foto omslag: Anders Hanson. På bild: Bo Edvardsson, CTF,
utbildningsminister Lars Leijonborg och rektor Kerstin Norén.
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ctf med i regionala
satsningar
Det är riktigt roligt att få arbeta i en verksamhet som ständigt
förändras och där det finns en stor efterfrågan på verksamhetens
produkter eller i vårt fall kompetens. CTF är just en sådan verksamhet där det alltid händer något nytt och det finns alltid en
ny infallsvinkel som vi får möjlighet att arbeta med – vilket är
Fantastiskt! Det jag tänkte berätta om i den här ledaren är två av
de nya inriktningar som CTF är med och driver tillsammans med
företag i regionen. Företagen som är med är; Stora, Löfbergs Lila,
Bergviks köpcentrum, Metso Paper, Rolls-Royce och Uddeholm
Tooling för att nämna några.
Den ena regionala satsningen handlar om uppbyggnaden av
ett konsumentlabb på Bergviks köpcentrum som går under benämningen The Packaging Media Lab (TML). Det är viktigt att betona
att TML ägs och drivs av The Packaging Arena (TPA) som är en
ekonomisk förening. I labbet finns utrustning som gör det möjligt
att projicera bilder eller filmsekvenser för att sedan observera och
registrera respondenternas reaktioner till det de sett. I dagsläget
har vi tillgång till en sk Eye-tracking utrustning som registrerar
ögonrörelser. Vi har även möjlighet att flytta detta labb ut i en butik
för att kunna registrera vad som händer i butiksmiljön.
Varför är detta nu så fantastsikt då? Den mesta av vår forskning
har traditionellt sett skett genom att vi observerat, intervjuat eller
kartlagt ett beteende som sker eller har skett i en naturlig kontext,
dvs. ute i en verksamhet. Det finns givetvis många fördelar med
det, men det är också förknippat med nackdelar. Det finns bland
annat många olika aspekter som kan påverka det vi forskar på och
det blir därför svårt att renodla vad som beror på vad. Dessutom,
om vi inte lyckas fånga fenomenet när det håller på att inträffa
måste vi förlita oss på respondenters minne eller efterhandskonstruktion av vad som skett, och detta är inte alltid tillförlitligt. Ett
labb gör det möjligt att isolera enskilda händelser så att vi kan se
olika enskilda aspekters påverkan på ett skeende och vi kan följa
kunders upplevelser och registrera dem i realtid! Motsvarigheten
till detta labb är svårt att hitta, det är unikt även internationellt
sett, och nu finns det alltså i Karlstad och ger oss en stor konkurrensfördel gentemot andra forskare.
Den andra regionala satsningen handlar om den, som jag
brukar beskriva, revolution inom verkstadsindustrin. Många företag går från att vara produkt- eller hårdvaruleverantörer till att
bli beroende av att leverera tjänster för sin överlevnad och de
som lyckas går det bra för. De har nöjdare kunder, de ökar sina
marknadsandelar och de tjänar mer pengar. För företag som IBM
och Kone består över 50 % av omsättningen idag av tjänster och
andra företag som Volvo Lastvagnar och Ericsson strävar efter att
nå samma höga siffror. Satsningen sker i form av ett samarbete
mellan Kompetenscentrum Stål & Verkstad och CTF. Precis som
i fallet med TPA så är det ett antal företag som står bakom kompetenscentrats verksamhet.

NY AVHANDLING

Självklart är det så att denna typ av
tjänstefiering av tillverkande företag inte
omfattar alla tillverkande företag, men internationellt ses det som ett stort fenomen.
Generellt sett sägs det att det just nu skapas
flest nya arbeten inom tjänstesektorn. Om
dessa siffror bryts ned ytterligare så är det
starkast tillväxt inom vad som kan ses som
industriella tjänster, avancerade anställningar som kräver hög kompetens både
som specialist men också som generalist.
Det är därför som IBM just nu lanserar idén
med att etablera ett nytt vetenskapsområde
som benämns som ”service science” och

detta är något jag tror ni kommer att få höra
mer om i framtiden.
Forskningen på CTF utvecklas och
förändras ständigt, vilket nog är en förutsättning för långsiktig överlevnad. Vi har
en stark betoning på vår bro-funktion - att
vi ska vara lyhörda för det som händer i
offentliga organisationer och konkurrensutsatta företag samtidigt som vi följer
forskningsfronten - och det tror jag att vi
är tämligen duktiga på. Labbet kommer att
hjälpa oss utveckla metoder för att bättre
förstå oss på kunderna. Verkstadsindustrins

tjänstefiering leder till ett närmande av vår
forskning mot en B-2-B kontext och därmed till ett nytt outforskat forskningsfält.
Jag skulle vilja likna stämningen inom CTF
just nu med punkt nio i Ingvar Kamprads
skrift en möbelhandlares testamente – Det
mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!

ANDERS GUSTAFSSON
ANDERS.GUSTAFSSON@KAU.SE
054-700 15 56

Bodil sandén - ctfs senaste doktor
”The Customer’s Role in New Service Development” är titeln på Bodil Sandéns doktorsavhandling som försvarades den
11 maj 2007 då hon disputerade för ekonomie doktorsexamen i företagsekonomi vid CTF, Karlstads Universitet.
Opponent var professor Bernd Stauss från Ingolstadt Katolische Universität i Tyskland.
Beroende på bransch så misslyckas mellan
40-70 % av alla nya produkter och tjänster som når marknaden. En av de främsta
anledningarna är att många av de nya produkterna/tjänsterna är sprungna ur intern
kärnkompetens och ny teknik, snarare än
en förståelse för kunder, och framförallt
användares behov. Att kartlägga kunders
behov är både svårt och tidskrävande och
kritik har riktads att många av de traditio-

nella marknadsundersökningsteknikerna
inte ger tillräckligt detaljerad information.
Kundinvolvering i utvecklingsprocesser
syftar till att bygga upp kunskap om bl a
kunders/användares behov, krav, önskemål, beteende i form av användning av
varor och tjänster, upplevda problem mm.
Genom att engagera ett begränsat antal speciellt utvalda kunder och samarbeta med
dessa under hela eller delar av utvecklingsprocessen kan organisationer minimera
ovan nämnda problem.
Genom att bygga upp en djup kunskap
och förståelse om kunden och dennes situation och använda den som underlag i
utvecklingsarbetet försöker organisationer
(i den utsträckning det är möjligt) att säkerställa att de nya produkter och tjänster
är drivna ur befintliga kundbehov snarare
än ny teknik. En ny tjänst som har bäring
i befintliga kundbehov har helt enkelt
större chans att lyckas när den lanseras på
marknaden. Dessutom vet vi från tidigare
forskning att många av de innovationer
som lyckas på marknaden faktiskt utvecklats av kunder/användare.
I utvecklingen av nya tjänster kan
kundinvolvering vara extra viktigt eftersom
kunden i förväg ofta har svårt att bedöma
tjänstens kvalitet samt att kunden själv ofta

har en roll som medproducent i tjänsteprocessen genom att utföra olika aktiviteter.
Det övergripande syftet med min doktorsavhandling har varit att bidra till en ökad
kunskap om kundinvolvering, dvs kundens
roll som bidragsgivare och medskapare i
tjänsteutveckling. Avhandlingen består av
fem vetenskapliga artiklar och ett inledande
ramverk. Slutsatserna är baserade på fyra
empiriska studier från olika tjänstekontexter t ex personalbemanning, flygresor och
mobiltelefonitjänster.
I avhandlingen argumenterar jag för
att kundinvolvering främst syftar till att utveckla kunskap om kunden med betoning
på ”sticky” (svårfångad) information som
latenta kundbehov, dvs befintliga behov
som kunden har men som är svåra att verbalisera. För konkurrensutsatta organisationer är latenta behov mycket attraktiva
eftersom de kan skapa en konkurrensfördel
för den organisation som först upptäcker
och tillgodoser dessa behov.
I avhandlingen argumenterar jag vidare för att sticky information svårligen kan
lösgöras från den sociala kontexten. Med
andra ord är det i tjänstens och kundens naturliga miljö som vi har möjlighet att fånga
de latenta behoven. Men det kräver djupare
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interaktioner och kommunikationsprocesser. Genom att låta kunder innovera på egen
hand eller genom att tillbringa tid och utföra gemensamma aktiviteter tillsammans
med krävande kunder, kan djupa insikter
och nya idéer träda fram.
En speciell vikt läggs vid stödjande tekniker eftersom det är med hjälp av dessa
som information och kunskap om kunden skapas. Mer specifikt undersöks hur
tjänstegarantier och videobaserade observationer av kunders beteende kan användas som underlag för tjänsteutveckling. I
avhandlingen presenteras och analyseras
också en kundinvolveringsmetod som tar
fasta på och kombinerar andra metoders
fördelar. Metoden bygger på att organisationen väljer ut kunder som får delta i
en idégenereringsstudie. Deltagarna får en
föreläsning om vad som är möjligt med be-

fintlig teknik, utrustas med ett antal verktyg
samt en dagbok och får sedan två veckor
på sig att komma på nya idéer och utveckla
egna tjänster. Resultat från studien visar att
vanliga kunder är duktiga på att komma på
både kreativa och användarvänliga tjänster.
Faktiskt betydligt bättre än professionella
tjänsteutvecklare!
Resultat från en enkätstudie av 366
svenska företag visar att många marknadschefer och F & U-chefer förstår fördelarna
med kundinvolvering, men när det gäller
faktiskt beteende är det relativt få som involverar sina kunder tidigt och djupt i utvecklingsprocesserna. Studien visar också
att kundinvolvering lönar sig. Företag som
engagerar sig i innovation tillsammans med
kunder kan förvänta sig en högre kundtillfredsställelse, lojalitet och lönsamhet.

Att involvera kunder i utvecklingsprocesser, ställer höga krav på en organisation.
Att delegera delar av utvecklingsprocessen
till kunden kräver ett helt nytt tankesätt.
Kunden bör ses och behandlas som en
jämlik partner, som en medutvecklare som
delar samma intressen.
Blev du nyfiken och vill veta mer om
kundinvolvering i utvecklingsprocesser?
Välkommen att kontakta mig!

Martin Löfgren -också ny doktor vid ctf
Den 15 december 2006 lade Martin Löfgren vid CTF fram sin doktorsavhandling “The Leader of the Pack – A Service
Perspective on Packaging and Customer Satisfaction“ som handlar om hur konsumenter upplever förpackningar från ett
tjänsteperspektiv. Opponent var professor Bo Bergman från Chalmers tekniska högskola. Mycket av forskningen i avhandlingen har bedrivits tillsammans med handledarna Anders Gustafsson och Lars Witell, båda från CTF. Förutom dessa två
har även Bo Edvardsson, CTF, samt Birgitta Nilsson, STFI-Packforsk, ingått i handledarkommittén.

bodil sandén
bodil.sanden@kau.se
054-700 21 48

Olle sonesson - en av ctfs nya doktorer
Fredagen den 20 april 2007 disputerade Olle Sonesson vid CTF. Hans doktorsavhandling har titeln ”Tjänsteutveckling
med personalmedverkan - En studie av tjänsteutveckling i bank”. Opponent var professor Tore Strandvik från Svenska
handelshögskolan i Helsingfors.
När nya tjänster utvecklas finns det alltid
en begränsning i resurser vad gäller tid,
kunskap och ekonomi. Det övergripande
problemet kan sammanfattas i att inte enbart utveckla en ny tjänst på ett effektivt sätt
utan även att implementera och lansera den
så effektivt som möjligt. Ett sätt att effektivt utveckla, implementera och lansera nya
tjänster är att låta frontpersonal medverka
och bidra i tjänsteutvecklingsprocessen.
För att undersöka vad frontpersonal kan
bidra med och om deras medverkan kan
leda till en effektivisering av tjänsteutvecklingsprocessen formulerades följande syfte:
att beskriva och analysera frontpersonalens
medverkan och bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen samt vad frontpersonalen specifikt bidrar med till den nya tjänsten.
I avhandlingen fokuseras frontpersonalens medverkan och bidrag i utvecklingen av nya tjänster i en bankkontext.
Avhandlingens bidrag är för det första
att ledarskapet har en betydande roll då
det gäller att hantera frontpersonalens
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motivation och motstånd till förändring i
tjänsteutvecklingsprocessen. För det andra
konstateras att personalmedverkan inte kan
ersätta kundinvolvering men väl komplettera den. För det tredje konstateras att en
allomfattande medverkan i utvecklingsarbetet är att föredra framför enskilda medarbetares medverkan. För det fjärde bidrar

personalen med att skapa förutsättningar
för goda relationer mellan bankens personal och kunder. För det femte effektiviserades tjänsteutvecklingsprocessen genom
personalens delaktighet och engagemang.
För det sjätte visar studierna att arbetet med
integrering bör påbörjas långt tidigare än
vad som skedde i de undersökta fallen.
Avhandlingen bidrar teoretiskt med
en delvis ny beskrivningsmodell över
tjänsteutvecklingsprocessen. Jag tillför integreringsfasen och hur personalen tillför
tjänstekvalitet som byggs in under utvecklingsprocessen genom relationsskapande.
Avhandlingen fördjupar kunskapen om
hur personalen kan bidra till att effektivisera tjänsteutvecklingen, underlätta integreringen av den nya tjänsten i organisationen
samt vad personalen bidrar med vad gäller
kvalitet i den nya tjänsten.

olle sonesson
olle.sonesson@kau.se
054-700 10 32

Från vänster ses här handledare Anders Gustafsson, Dr. Martin Löfgren och opponent Bo Bergman

Ett tjänstesynsätt
Redan i mitten på 1970-talet konstaterades
det att det finns väldigt få, om ens några,
”rena” varor eller tjänster. Trots detta har
de flesta publikationer, mer än 20 år senare,
fokuserat hur tjänsters karaktäristika skiljer
sig från varor. Nyare forskning betonar att
den nuvarande ekonomin är, och kommer att förbli, tjänstedominerad, men
framhäver även att det är kombinationen
av varor och tjänster som skapar värde för
kunder. Med detta som bakgrund har det
föreslagits att det viktigaste arbetet inom
tjänsteforskningen är att hitta infallsvinklar
som är fruktbara både för tjänste- och varusektorn. I den här doktorsavhandlingen
görs ett försöka att bedriva forskning som
är användbar för båda dessa sektorer genom att undersöka förpackningar från ett
tjänsteperspektiv.
Den traditionella rollen för förpack-

ningar har varit att skydda och lagra produkter. Rådande konsument- och industritrender antyder dock en mer betydande roll
för förpackningar, både som strategiskt- och
marknadsföringsmässigt verktyg. Att studera förpackningar från ett tjänsteperspektiv
är relevant av flera anledningar. En anledning är att de kan ha flera funktioner som
inkluderar någonting mer än den fysiska
förpackningen. En annan är att förpackningar är bärare av information. Kombinationen av funktioner, information, den
fysiska förpackningen och innehållet skapar
den totala kundupplevelsen.

Forskningsfrågor
och studier
Den övergripande forskningsfrågan i avhandlingen berör hur konsumenter upplever förpackningar. En intressant fråga i det
här sammanhanget är hur förpackningar

kan bidra till att skapa kundtillfredsställelse
och vilka förbättringar och modifieringar
som bidrar till detta. Startpunkten för forskningen är kundens syn på förpackningar
och inte, som annars är brukligt, produktionskrav.
Totalt ingår fem artiklar i avhandlingen. Den första av dessa bygger på en
intervjuundersökning med nationella och
internationella förpackningsutvecklare från
Procter & Gamble, Schwarzkopf & Henkel,
Procordia Food och Coop. Denna inledande studie genomfördes för att få företagens
syn på förpackningar. I intervjuerna framkom det att företagen betonar förpackningars funktionalitet och att de ses som en del
av en produkt och inte något enskilt.
Med den utökade förförståelsen för
förpackningsområdet som intervjustudien
gav, fortsatte sedan Löfgren att undersöka
kundernas syn på förpackningar på attri-
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butnivå. Detta gjordes genom att en enkät
skickades ut till 1500 slumpvis utvalda
svenskar i åldrarna 16-79 år. Resultaten,
som bygger på drygt 700 svar, visar att det
finns egenskaper hos förpackningar som
är baskrav och måste vara uppfyllda för
att undvika att kunderna blir missnöjda.
Exempel på sådana egenskaper är att förpackningen skyddar innehållet och inte
läcker.
Det finns dock även förpackningsegenskaper som svenskarna upplever som attraktiva, som exempelvis att de går att återförsluta och är tillverkade i återvinningsbara
material. Dessa egenskaper upplevs som
positiva när de uppfylls, men skapar inget
missnöje när de inte uppfylls. En tredje
kategori av förpackningsegenskaper är de
som upplevs som positiva när de uppfylls
och som negativa när de inte uppfylls (endimensionell kvalitet). I denna kategori återfinns många ergonomiska aspekter, som
t.ex. hur lätt en förpackning är att greppa,
hålla och öppna. Dessa förpackningsegenskaper kan ses som extra intressanta då det
visade sig att så många som 10 % av dem
som deltog i undersökning uppgav att de
hade någon form av funktionsnedsättning
i sina händer som påverkar deras förmåga
att hantera förpackningar. De ergonomiska
aspekterna är även intressanta därför att vi
blir allt äldre. År 2020 kommer t.ex. över
hälften av Europas vuxna befolkning att
vara över 50 år.
Den metod som användes i studien
för att klassificera olika kvalitetsattribut
är utvecklad av en japansk professor och
kvalitetsguru vid namn Kano. Kano-metoden är flitigt använd båda av praktiker
och inom akademin, men få studier har
ägnats åt att undersöka de teoretiska och
metodologiska grundantaganden som
Kano-metoden bygger på. Detta kunskapsgap uppmärksammades av Martin
Löfgren och Lars Witell och resulterade i
artikel 3 och 4 i ”The Leader of the Pack”.
I den första av de här artiklarna, ”Classification of Quality Attributes”, undersöker
författarna vilka konsekvenserna blir av
att använda olika klassificeringsalternativ
när produktattribut utvärderas. Sedan ges
en överblick av den samlade forskningen
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kring Kano-metodiken i ”Two Decades of
using Kano’s Theory of Attractive Quality:
A Literature Review”.
I den avslutande artikeln ”Customer
Satisfaction in the First and Second Moments of Truth” undersöks hur kunders
kundtillfredställelse och lojalitet utvecklas
över tid. Bakgrunden till den studien är att
verkligt konsumtionsbeteende skiljer sig
från köpbeteende.

Resultat och
slutsatser
Sammanfattningsvis visar resultatet av
doktorsavhandlingen att det är viktigt att
förpackningar är iögonfallande så att de fångar
konsumenternas uppmärksamhet i affären.
Det bör dock betonas att
ett gott första intryck inte
varar länge om förpackningen inte är användarvänlig och funktionell när
konsumenten ska använda
produkten. Förpackningen
måste vara lätt att använda,
informationen på den måste
vara relevant så att konsumenten inte använder produkten
på ett felaktigt sätt, den ska
passa i förvaringsutrymmen,
om produkten ska doseras skall
förpackningen underlätta detta
etc. Det här innebär att konsumenter kan utvärdera en produkts
kvalitet vid inköpstillfället (köper
en läsk) eller när de konsumerar
den (dricker en läsk). Detta medför
att den kundupplevda kvaliteten
skapas både vid inköpstillfället och under
användning. Konsekvenserna av detta är att
det traditionella perspektivet, som fokuserar de fysiska aspekterna, måste breddas för
att skapa förståelse för hur förpackningar
kan bidra till ökad kundupplevd kvalitet.

CTFs framtida
förpackningsforskning
CTF satsar nu på förpackningsforskning tillsammans med bl.a. Designstudio Värmland
som är en del av The Packaging Arena. Den-

na satsning har inneburit att psykologerna
Per Kristensson och Erik Wästlund nu har
anslutit till forskartrojkan med företagsekonomerna Anders Gustafsson, Lars Witell
och Martin Löfgren. Ett spår i forskningen
är att fortsätta att undersöka förpackningar
från en konsumtionssynsätt med kundtillfredsställelsemodellering. Ett annat är att
genomföra experiment med eye tracking, för
att undersöka vad konsumenter egentligen
ser i butiker. Utöver forskning arbetar även
CTF aktivt för att utveckla utbildningar och
en professur inom området ”Konsumentdriven förpackningsutveckling”.

För mer information
om CTFs förpackningsforskning, kontakta gärna: Martin Löfgren, e-post: Martin.
Lofgren@kau.se, tfn: 054-700 19 75, eller
Anders Gustafsson, e-post: Anders.Gustafsson@kau.se, tfn: 054-700 15 56
Avhandlingen kan beställas via e-post
infoctf@kau.se.
Martin Löfgren
Martin.lofgren@kau.se
054-700 19 75

sAMOTS första verksamhetsår
Nu är det dags att summera det första verksamhetsåret i SAMOT. Massor av aktiviteter har ägt rum och under det första
verksamhetsåret har vi t ex startat sex nya forskningsprojekt. I samverkan med industrin har vi också startat upp fyra
industridoktorandprojekt. Projekten har redan under första verksamhetsåret genererat ett antal forskningsresultat vilket
bl a har resulterat i en publikation, tre publikationer under granskning och 13 konferenspresentationer.
Partners under första verksamhetsåret var VINNOVA,
Karlstads universitet och
sju företag från branschen
(Stor Stockholms Lokaltrafik, Svenska Lokaltrafikföreningen, Färdtjänsten i
Göteborg, Veolia transport,
Karlstads Buss, Värmlandstrafik och Göteborgs
spårvägar). En anledning
för branschens medverkan
i SAMOT är att utveckla
det egna forskningsarbetet
vilket bl a resulterat i ett
antal industridoktorander.
SAMOTS internationella råd från vänster: Professor Patricia Mokhtarian, Institute of Transportation Studies, University of
Andra skäl är direkt tillgång California, USA, Ph D Randi Hjorthol, transportekonomisk institutt, Norge, och professor Harry Timmerman, Director of
till forskningsresultat och att Research Eindhoven, University of Technology, Holland.
använda SAMOT forskare
nerkollegiet träffats tre gånger, två gånger tida visioner för kollektivtrafiken – vilka är
som diskussionspart vid utpå Karlstads universitet och en gång på Stor de mest angelägna forskningsfrågorna (2)
veckling av den egna verksamheten.
presentera möjligheter för framtida samarUnder året har vi arbetat för att hitta Stockholms Lokaltrafik.
Den 15 maj mötte styrelsen och led- bete och (3) diskutera/reflektera över den
olika former för samarbete. Vi ser detta som
ningsgruppen
SAMOTs internationella råd roll som SAMOT skulle kunna ha på en
ett pågående arbete som anpassas till varje
företag och i varje forskningsprojekt. Vi har, i syfte att diskutera en internationell stra- internationell arena. Mötet var mycket gitillsammans med våra partners, utformat tegisk utveckling för SAMOT. Det interna- vande och gav flera uppslag inför framtida
ett policydokument för olika samarbets- tionella rådet består av: Harry Timmerman, strategiska diskussioner. Viktiga områden
former ”Former för samverkan och kost- professor of Urban Planning (Eindhoven som lyftes fram där SAMOT definitivt har
nadsredovisning inom SAMOT”. Exempel University of Technology), Patricia Mokhta- mycket att bidra med var t ex konsekvenser
på aktiviteter för att stärka vårt samarbete rian, professor of Civil and Environmental av försök till privatisering och marknadsgenomförda under första verksamhetsåret engineering (University of California) och orientering av kollektivtrafiken (lyckade
är mini-workshops, arbetsmöten, forsk- Randi Hjorthol, Cheif research Sociologist och mindre lyckade exempel), betydelsen
ningsseminarium och interna seminarium (Institute of Transport Economics). Fors- av statisk masskommunikation versus en
på företagen. Samtliga partnerföretag har kargruppen som är involverad i SAMOT mer individuellt anpassad information,
engagerats i forskningsarbetet, dock i va- har bedrivit transportforskning sedan 1996 svårigheten att rekrytera serviceorienterad
vilket har gett gruppen en stark nationell personal, brist på kunskaper om möjliga
rierad grad.
Vi har också arbetat med att stärka ställning. Det är nu dags att stärka den in- segmenteringsmetoder och variabler och
hinder/svårigheter som gör att tjänsten
SAMOTs identitet i form av broschy- ternationella positionen.
SAMOTs internationella råd är då en upplevs som mindre användarvänlig.
rer, tidningsartiklar och egen hemsida
viktig
källa för samarbete och utbyte. Hu(www.kau.se/samot/). Samtliga partnerföretag ingår i SAMOTs partnerkollegium vudsyftet med detta första möte i Karlstad
Margareta Friman
vars syfte är att diskutera kommande och var att ge en överblick av framtida trender
Margareta.Friman@kau.se
pågående utvecklings- och forskningspro- och möjligheter. Mer specifikt ombads det
054-700 11 68
jekt. Under första verksamhetsåret har part- internationella rådet att (1) presentera fram-
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KK-profilen

den nya tjänsteekonomin - ett år av
forskning och utbildning
I skrivandet stund har vi just påbörjat det
sjätte och sista året i forskningsprofilen
”Den nya tjänsteekonomin”. Sammanlagt har vi samarbetat med ett femtontal
företag och under det senaste året har vi
arbetat tillsammans med följande: Telia Sonera, Länsförsäkringar, IKEA, Volvo Aero,
Uddeholm Tooling, Institutet för kvalitetsutveckling och Wermland Paper.
Under året har de olika delprojekten
avrapporterats, presenterats och diskuterats i en rad olika fora. Där vi särskilt vill
lyfta fram CTFs 20-årsjubileum där dryga
200 deltagare fick ta del av TeliaSoneras
tjänsteutveckling och effekterna av denna
i en gemensam presentation med forskare

och företagsrepresentanter. Särskilt stolta
är vi för våra grundutbildningsinsatser där
vi under fjolåret vi medverkade i en ny kurs
i användardriven tjänsteutveckling tillsammans med innovations- och designforskare,
vilken har kunnat följas på bloggen www.
userinnovation.se. Kompetensen som
utvecklats inom ”Den nya tjänsteekonomin” har även resulterat i att CTF deltagit
i utarbetandet av en tvåårig masterutbildning – Service Science – initierat av IBM
och en rad andra företag. Detta görs i nära
samarbete med ämnen som datavetenskap,
informatik, företagsekonomi och arbetsvetenskap vid Karlstads universitet

I slutet av året publicerades boken ”Involving Customers in New Service Development”. Boken som vänder sig till akademiker såväl som praktiskt verksamma
tjänsteutvecklare sammanfattar metoder,
tekniker och modeller för att involvera kunder i tjänsteutveckling. Den ger också en
rad praktiskt användbara exempel och vid
sidan av att den summerar erfarenheterna
från föreliggande profilsatsning så knyter
den även samman vår forskning med övriga
delar av den internationella forskningsfronten.
PATRIK LARSSON
PATRIK.LARSSON@KAU.SE
054-700 15 53

ctf utökar sin styrelse

Från vänster: Karin Starrin och Meg Tivéus.

CTF utökar styrelsen med två ledamöter
fr o m i vår och här presenteras dom av CTFs
styrelseordförande Thomas Sigfridson.
Meg Tivéus är numer styrelseproffs
med uppdrag i Billeruds, Bossmedias,
Cloetta Fazers, Swedish Matchs, Nordea
Fonders och Danderyds Sjukhus styrelser.
Hon har tidigare också varit engagerad
inom Högskolan i Jönköping och har bl a
innehaft befattningar som VD för Svenska
Spel, affärsområdeschef inom Posten, divisionschef inom Holmens bruk. På fritiden

motionerar Meg, styrketränar, går
på Friskis och Svettis och åker skidor!
Karin Starrin är f n generaltulldirektör och dessförinnan var
hon landshövding i Hallands län.
Under sin tid som landshövding
engagerade sig Karin mycket i
Högskolan i Halmstads utveckling. Riksdagsledamot och EUparlamentariker hör också till meriterna.
Karin har också anlitats som utredare av
regeringen. Karin har också varit Svenska
volleybollförbundets ordförande. Privat
styr hon sin Harley Davidson när vädret
tillåter och andan faller på.
- Det är med stor glädje som jag välkomnar Karin och Meg i CTFs styrelse. Vid
de tillfällen som jag har lärt känna dem,
så har bilden av två mycket kompetenta
personer växt fram. Engagerade i det de åtar
sig och engagerande med sina bidrag. Båda
kommer att bidra med mycket i styrelse-

arbetet. Erfarenheter, kontaktnät och sist,
men inte minst, båda har ett smittande gott
humör med sig, säger Thomas Sigfridson,
ordförande i CTF.

THOMAS SIGFRIDSON
THOMAS.SIGFRIDSON@EFFECT.SE
054-700 15 53

utbildningsministern på snabbvisit
Den 23 februari utsågs ”Årets alumner” (två välförtjänta personer som tidigare studerat vid Karlstads universitet) under
ansenligt pompa och ståt. Prisutdelare var utbildningsminister Lars Leijonborg. Förutom denna uppgift hann utbildningsministern med en snabbvisit vid CTF. Med på mötet var även Värmlands landshövding, Eva Eriksson och universitetets
rektor Kerstin Norén.
Att presentera CTFs verksamhet på
knappa halvtimmen är en utmaning och
efter en kort inledning av Bo Edvardsson berättade SAMOTs föreståndare
Margareta Friman om hur forskning
kring kollektivtrafik kan påverka politiken. Det kan till exempel gälla att beslut
om utbyggnad av lokaltrafik, ökad turtäthet och subventionerade biljettpriser.
Patrik Larsson som är projektledare för
”Den nya tjänsteekonomin” redogjorde
för hur metoder och arbetssätt för att
ta fram nya tjänster tillsammans med
verksamhetens kunder har utarbetats
tillsammans med CTFs partnerföretag.

Ett glatt gäng på CTF. Från vänster: Bo Edvardsson, Henrietta Huzell, Jörg Pareigis, Martin Löfgren,
Rebecca Sewell (ISMR-student från Tyskland) och Patrik Larsson.

Birgitta Johansson-Hidén har
studerat informations- och kommunikationsstress, vilket lade grunden till muntra
diskussioner om och ministerns uttryckliga
efterfrågan på bättre manualer för datorer
och andra tekniska produkter – detta borde
beforskas mera. Just att man inte tar sig tid
och läser manualen skapar IKT-stress i sig,
menade Birgitta. Henrietta Huzell berättade om ett av CTFs mera medialt uppmärksammade projekt – Estetiska arbetskrav. Projektet, som under det senaste året
skymtat förbi i alltifrån Dagens Industri till
modetidningen Vougue, belyser hur arbetsgivare i tjänstesektorn ställer krav på hur de

anställda ser ut och uppträder. Men kraven
handlar inte bara om det fysiska utseendet
utan innefattar också sådant som längd,
vikt, tobaksbruk, tal, röstläge, dialekt och
kroppsutsmyckning. Vi fick bland annat
lära oss att 70 procent av företagarna inom
tjänstesektorn inte uppskattar att deras anställda har synliga tatueringar. En slutsats
som vi kan dra av projektet är att det finns
stora grupper på arbetsmarknaden som kan
få svårt att få jobb i framtiden.
Martin Löfgren redogjorde för den
satsning som sker inom området användarorienterad förpackningsutveckling. Denna

Från vänster ses här: Lars Haglund, CTF, utbildningsminister Lars Leijonborg, landshövdig Eva Eriksson
och rektor Kerstin Norén.
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kraftansträngning i samarbete med den omgivande industrin bygger på tanken om att
förpackningar förvisso i stor utsträckning
handlar om att skydda en vara och se till att
denna kommer från punkt A till B på bästa
sätt. Men förpackningen hjälper också till
att sälja varan, den ger brukaren information och ska vara lättanvänd.
Slutligen – den yttersta anledningen
till ministerns besök var som nämndes i inledningen att dela ut pris till universitetets
två alumner – i år var det Eva-Lis Preisz och
Hans Bergström.

PATRIK LARSSON
PATRIK.LARSSON@KAU.SE
054-700 15 53
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Per skålén - ny docent vid ctf

Gästforskare vid CTF

Per Skålén har arbetat på CTF sedan 1998, först som projektassistent, sedan som doktorand och nu som forskare. I februari i
år utnämndes han till docent i företagsekonomi av fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT vid Karlstads universitet.

Pers forskning är inriktad mot organisation
och ledning. Mer specifikt har forskningen
inriktats mot hur ledningsidéer används
för att styra organisationer och vilken effekt detta får på de anställdas identitet.
Doktorsavhandlingen som försvarades
i juni 2002 är baserad på en studie av ett
omfattande förändringsarbete vid landstinget i Värmland. Förändringsarbetet var
inspirerat av idéer om kvalitetsutveckling
som hade sin grund i Service Management
forskningen och i teorier om Total Quality
Management. Förändringsarbetet innebar
att motsättningar uppstod mellan olika
personalgrupper, vilket markant försvårade
arbetet. Resultatet blev att kvalitetsidéerna
inte påverkade personalens sätt att arbeta
i den utsträckning som ursprungligen planerades.
Efter doktorandtiden spenderade Per
ett år (läsåret 2002/2003) som gästforskare
vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Tiden ägnade han främst åt att skriva
artiklar utifrån avhandlingsstudien men
även till att bredda det teoretiska kunnandet och skapa nya kontakter. Per skrev
bland annat en artikel tillsammans med
Professor Tore Strandvik och ytterliggare
en med Martin Fougère. Samarbetet med
Martin Fougère har fortsatt och innevarande läsår var han gästforskare vid CTF
under två månader.
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Efter året i Helsingfors arbetade Per med
forskning och undervisning vid Karlstads
universitet fram till mitten av 2005 då han
fick en forskartjänst vid CTF och avdelningen för företagsekonomi. Forskartjänsten,
som sträcker sig fram till 2009, har inneburit att Per erbjudits möjlighet att mer fokuserat koncentrera sig på att vidareutveckla
sin forskning. Huvudfokus under den här
”post-doc” perioden är ett projekt benämnt
”Marketing and Management”. Syftet med
projektet är att utveckla kunskap om hur
markandsföringsteori används för att leda
och styra organisationer samt vilken effekt
dessa kunskaper har på de anställda.
Projektet består av två delprojekt
– ”Marketing Discourse” och ”Managing
Service Firms”. I det förstnämnda projektet studeras och analyseras marknadsföringsämnets framväxt med syftet att förstå
vilken typ av ledning av organisationer
som förespråkats vid olika tidpunkter. Huvudresultatet är att markandsföringsämnet
befordrat ett kundorienterat ledningssätt
och projektet visar hur detta utvecklats vid
olika tidpunkter. Inom ramen för projektet
har två artiklar publicerats samförfattade
med Markus Fellesson, CTF, och Martin
Fougère. Senare i år kommer en bok med
namnet ”Marketing Discourse: A Critical
Perspective” publiceras av Routledge som
även den är samförfattad med Markus Fellesson och Martin Fougère.
Det andra delprojektet, ”Managing
Service Firms”, är ett empiriskt och bygger
vidare på slutsatser som ”Marketing Discourse” projektet genererade. I projektet
studeras vilken inverkan markandsföringsteorier och modeller har på organisationer när de används för att leda och styra
dem. Utifrån en fallstudie av ett finansbolag studeras mer specifikt vilken effekt
ledningsidéer hämtade från forskningen
om Service Management, framför allt relationsmarknadsföring, har på medarbe-

tarna. Resultatet visar att medarbetarna
förändras från att ha varit passiva i sin
interaktion med kunderna till att bli mer
proaktiva. Detta anses vara i linje med den
logik som relationsmarkandsföringsteori
förespråkar.
Läsåret 2008/2009 kommer Per att
spendera som gästforskare vid Stanforduniversitetet i USA. Eftersom markandsföring som akademiskt ämne ”föddes” i
USA kommer vistelsen vid Stanford att
ge Per utmärkta möjligheter att fördjupa
sina studier av marknadsföringsföringsämnets framväxt. Därutöver kommer Per att
skriva en bok baserad på studien som utförs
inom ramen för projektet ”Managing Service Firms” och knyta nya kontakter som i
framtiden kan leda till ny och spännande
forskning.
Per är en mycket produktiv och fokuserad forskare som under åren efter sin
disputation upparbetat ett eget forskningsspår. Forskningen har väsentligt breddats
och fördjupats efter avhanddlingen, ofta i
samarbete med andra inom CTF och vid
andra forskningsinstitutioner. Hans internationella kontakter, prioritering av forskning och publicering har lagt en god grund
för fortsatt forskarkarriär. Per har också tagit
stort ansvar för handledning av doktorander och utvecklat de kurser i grundutbildningen som han varit och är ansvarig för.
Jag sätter stort värde på hans engagemang
för CTFs utveckling och ser Pers insatser
som synnerligen värdefulla i vår ambition
att fortsätta utveckling av en internationellt
ledande forskningsinstitution inom tjänsteforskningens område, säger Bo Edvardsson, föreståndare vid CTF.

BO EDVARDSSON
BO.EDVARDSSON@KAU.SE
054-700 15 57

Lars E. Olsson är fil dr i psykologi vid
Göteborgs universitet. Hans forskning
handlar om vad som påverkar och styr
människors beteende när deras beslut har
konsekvenser för såväl ekonomiska och
sociala mål, som för livskvalitet och en
långsiktigt hållbar utveckling. Knuten till
Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

(GMV) och den interdisciplinära forskarskolan i Klimat och Mobilitet disputerade
Lars 2007 på Psykologiska institutionen vid
Göteborgs universitet med avhandlingen
”Effects of certainty on decision making
under uncertainty: Using subsidies to
reduce production of environmentally
harmful products”.
Lars är anställd på centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och är
gästforskare vid CTF sedan Maj 2007. Med
forskning på heltid arbetar han för närvarande i två forskningsprojekt. I projektet
”Bilens roll för människors välbefinnande
i det moderna livet” ligger fokus på att öka
den teoretiska förståelsen av bilens instrumentella, sociala, symboliska och känslomässiga betydelse. Med resvanedata och
enkätundersökningar undersökas samspelet mellan å ena sidan transportbehov och
biltillgång, och å andra sidan resmönster,

LARS OLSSON
LARS.OLSSON@CFK.GU.SE
054-700 24 98

ctf i jakarta

ny medaretare
Under våren har Erik Wästlund påbörjat
ett samarbete med CTFs förpackningsgäng.
Fokus för Eriks del ligger på hur kunder ser
på förpackningar vilket kommer att undersökas med hjälp av ögonrörelsemätningar i
TPAs nyutvecklade Consumer Lab.
Erik är ingen ny bekantskap vare sig för
Karlstads universitet, där han sedan länge
varit verksam som lärare på framförallt
psykologiavdelningen, eller för CTF där
han tidigare samarbetat med Birgitta Johansson-Hiden kring IT-stress och Anders
Gustafsson kring TRI-testet. Testutveckling
och testning är något av ett specialintresse
vilket bl a lett till utvecklandet av ett rekryteringstest för ett av Sveriges ledande
företag inom upplevelseindustrin.
Erik disputerade nyligen vid psykologiska institutionen i Göteborg med en
avhandling som bl.a. behandlar hur läsning
från skärm påverkar textförståelsen.

aktivitetsmönster, och subjektivt välbefinnande hos individer och hushåll.
I det andra projektet, Hushållens metabolism, samverkar forskare från CFK och
KTH (Stockholm). I projektet skall ett verktyg utvecklas vilket kan modellera både den
direkta och den indirekta miljöpåverkan
från hushållens konsumtion av varor och
tjänster ur ett livscykelperspektiv, dvs. från
produktion, transporter, konsumtion och
avfall. Modelleringen används därefter
till att utveckla ett interaktivt verktyg som
testas på hushåll för att studera om ökad
kunskap och direkt feedback av de faktiska
miljöeffekterna av konsumtionen hos det
enskilda hushållets kan bidra till ett mer
hållbart konsumtionsbeteende med minskad miljöpåverkan.

För mer information om CTFs förpackningsforskning kontakta Martin Löfgren, e-post: Martin.Lofgren@kau.se, tel:
054-700 19 75 eller Anders Gustafsson,
e-post: Anders.Gustafsson@kau.se, tel:
054-700 15 56.

Första veckan i februari var
Bo Edvardsson från CTF inbjuden som föredragshållare
i Jakarta. Han höll bl a ett
endagsseminarium för ledning och medarbetare från
Telecom Indonesia på temat
”Managing Customers Complaints”.
Han var även inbjuden till
IPMI Business School, den
ledande handelshögskolan i
Indonesien, där han höll seminarier samt diskussioner kring
samarbete med CTF. Vidare
diskuterades bildandet av ett
center för tjänsteforskning i

ERIK WÄSTLUND
ERIK.WASTLUND@KAU.SE
054-700 25 28

Jakarta, knutet till IPMI.
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seminarium/konferenser

notiser

Seminarium

kunden som tjänsteutvecklare och chef
Välkommen till seminariet som vänder sig till Dig som arbetar med tjänsteutveckling såväl inom konsument- som
företagsmarknaden. Vill du skapa ett försprång och en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna genom att
involvera kunderna och deras idéer till förbättringar och utveckling av nya tjänster? Under dagen kommer företagscase att presenteras som kompletteras med tekniker, arbetssätt och metoder som kan användas i arbetet med
att lära och skapa värde tillsammans med kunden. Den senaste forskningen visar dessutom att vanliga användare
är nog så kreativa och användbara tjänsteutvecklare som sk ” lead-users” eller rentav professionella utvecklare.

Tid och plats: 11 september 2007, kl. 13.00-16.30, Länsförsäkringar ABs lokaler på Tegeluddsvägen i Stockholm.
Information och anmälan: Britt-Marie Carlsson, CTF, e-post:Britt-Marie.Carlsson@kau.se eller tel. 054-700 1555.
Program: preliminärt program finns på www.ctf.kau.se.

Konferenser
The 16 th FrontieRs in
Service 2007
Den 4-7 oktober 2007, San
Francisco, USA. Huvudsponsor och strategisk samarbetspartner är IBM.

Information:
www.business.uq.edu.au/

CTFs Tjänsteakademi
Den 21 november 2007 kommer Tjänsteforskningens dag att gå av stapeln
på Volvo i Göteborg.
På programmet finns flera internationellt välkända forskare, bland
annat Anat Rafaeli från Technion Universitetet i Tel Aviv, som forskar
på tjänstemöten och vad som händer när kunder möte anställda i olika
situationer och Dwayne Gremler från Ohio State University i USA som
kommer att berätta om sin forskning kring lojalitet och tjänstegarantier
- ämnen som knyter an till Robert Johnston som besöker oss från Warwick
Business School i Storbritannien.

frontiers/index.phtml.

AMA SERVSIG CONFERENCE
The AMA SERVSIG Research
Conference hålls i juni 2008 i
Liverpool, UK.

CTF välkomnar ny doktorand
Den 1 juni började Jörg Pareigis som
doktorand vid CTF inom ämnet företagsekonomi. Han är knuten till SAMOT
och har Bo Edvardsson som handledare.
Jörgs forskningsområde är kundupplevelse i kollektivtrafiken.
Jörg kommer ursprungligen från
Wilhelmshaven i norra Tyskland men bor
sedan förra sommaren i Karlstad då han
flyttade hit för att studera magisterprogrammet Service Management Research.
Jörg har tidigare studerat Internationell

ctf news

På vår webbplats www.ctf.kau.se finns en förteckning över allt som publicerats vid
CTF. Rapporter och avhandlingar kan beställas via e-post till: infoctf@kau.se.

CTF skickar varannan månad ut ett
nyhetsbrev med samlad information
om det viktigaste som händer i CTFs
verksamhet. Informationen kommer
direkt i din e-postbrevlåda.

Priser:
Doktorsavhandlingar 300 SEK
Licentiatuppsatser 250 SEK
Forskarrapporter 250 SEK
Samtliga priser exklusive moms. Vid leverans utanför Sverige
tillkommer kostnader för porto.

Prenumerera på CTF NEWS!
Skicka ett e-postmeddelande till:
CTFnyhetsbrev@kau.se
Ange namn, företag/organisation,
postadress och e-postadress.

I samband med Tjänsteforskningens dag kommer det av Humanik
inrättade stipendiet till framstående tjänsteforskare att delas ut.

Mer information kommer att finnas
tillgängligt på www.ctf.kau.se

www.servsig2008.org

SEminarier hösten 2007

5 th Nordic Workshop on
Relationship Dynamics,
NoRD 2008

Höstens högre seminarie vid CTF kommer att hållas på följande datum:
onsdag 29/8, torsdag 13/12, torsdag 18/10, torsdag 15/11 och torsdag
20/9. För mer information se: www.ctf.kau.se eller kontakta seminariesamordnare Martin Löfgren, e-post: Martin.Lofgren@kau.se.

Den 2–4 oktober 2008,
Harjattula, Finland.

JÖRG PAREIGIS
JÖRG.PAREGEIS@kau.se
054-700 21 34

publicerat vid ctf

utlysning av stipendium
Utlysning av STIPENDIUM för forskning kring kunskapsintensiva tjänster.

Information kommer snart
att finnas tillgänglig på:

marknadsföring i Holland där han även
gjorde ett utbytesår i Macau, China.
Innan Jörg påbörjade sina studier
i Karlstad arbetade han under två års
tid som Key Account Manager på ett
IT-säkerhetsföretag i Köpenhamn. Han
ser nu med stor spänning fram emot
doktorandstudierna i Karlstad.

Samtliga seminarium äger rum klockan 13.00 – 16.30 i sal 11A 316
vid Karlstads universitet.

E-post: nord2008@hanken.fi

Verksamma doktorander och yngre forskare vid CTF kan söka/nominera stipendiet på
10.000 kronor som är en gåva från Humanik AB. Kriterier för stipendiet är internationellt
högklassig forskning med relevans för det kunskapsintensiva samhället. Den sökande
formulerar sitt bidrag utifrån dessa kriterier i form av t ex en modell, teoretiska begrepp,
empiriska resultat.
Utdelning av stipendiet sker i samband med CTFs Tjänsteakademi den 21 november 2007.
Ansökan/nomineringen skall vara CTF tillhanda senast 1 oktober 2007.
Skicka din ansökan/nominering till: Ingrid.Hansson@kau.se.

manus till
IJSIM
Välkommen att skicka in manus till
den internationella vetenskapliga tidskriften ”International Journal of Service Industry Management”, IJSIM,
som ges ut av det brittiska förlaget
Emerald. Tidskriften är ledande i
Europa inom tjänsteforskningens
område.
För mer information om IJSIM se:
www.emeraldinsight.com/ijsim.htm

Välkommen!
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Kunden som
tjänsteutvecklare och chef
Ta klivet in i framtiden
den 11 september 2007
Med internets genombrott under 1990-talet gick vi på allvar över till informationssamhället. Nu tas steget från
informationssamhället över till interaktionssamhället. Allt fler företag ser nya möjligheter att involvera kunderna i produktutveckling, marknadsföring och affärsutveckling. Kunderna blir därmed medskapare i företagens
värdeskapande. Välkommen till seminariet som vänder sig till dig som arbetar med tjänsteutveckling såväl inom
konsument- som företagsmarknaden. Vill du skapa ett försprång och en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna genom att involvera kunderna och deras idéer till förbättringar och utveckling av nya tjänster? Under dagen
kommer företagscase att presenteras som kompletteras med tekniker, arbetssätt och metoder som kan användas i
arbetet med att lära och skapa värde tillsammans med kunden. Den senaste forskningen visar dessutom att vanliga
användare är nog så kreativa och användbara tjänsteutvecklare som s k ” lead-users” eller rentav professionella utvecklare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsförsäkringar, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads
universitet (CTF) samt stiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC). Tillsammans har vi satt samman ett tempofyllt program som bygger på många, korta och spännande inspel inom ett nytt fält för tjänsteutveckling.

Stockholm, 11 sept 2007, kl 13.00-16.30
Adress: Tegeluddsvägen 11-13, T-banestation Gärdet
Se program nedan:

Program 11 september 2007
Välkomna!

Metoder

Hans Benndorf, Länsförsäkringar Stockholm

Industridesign – en kundorientering redo att användas i
tjänsteutveckling

Patrik Larsson, CTF
En orientering på storstadsmarknaden

Daniel Ewerman, Transformator Produktidentitet AB

– Förnyelse vid Länsförsäkringar Stockholm

Videobaserad tjänsteutveckling

Hans Benndorf, Länsförsäkringar Stockholm

Per Echeverri, CTF

Att använda kunden i den virtuella verkligheten

Människor eller avatarer i tjänstemötet?

– Second Life som praktisk plattform

Annika Åberg, CTF

Johan Hedberg, Praetores Laboratory

Trevlig sommar
ÖNSKAR CTF!

Från ord till handling

Perspektivet

Konsten att få en strategi att slå rot

Interaktioner mellan kunder i tjänsteutveckling

Björn Larsson – The ForesightGroup,

Bo Edvardsson, CTF

Linus Malmberg – Cordial Business Advisors

Lär av dina kunder när du utvecklar nya tjänster

Ett samtal med kunden

Jonas Matthing, VINNOVA

Vill kunden bli involverad? Varför?

Vart tog användaren vägen i utvecklingsprocessen?

Eva Nilsson som är Föreståndare vid MTC leder ett samtal mellan

Bodil Sandén, CTF

kunder, forskare och företagsrepresentanter.

Hemligheterna med användarinvolverad tjänsteutveckling

Summering och avslutning

Per Kristensson, CTF

Bo Edvardsson, CTF

Paus med kaffe/te och kaka

Information/anmälan: Max antal deltagare: 100 personer – först till kvarn! Anmälan sker senast fredag den 31 augusti till:
britt-marie.carlsson@kau.se (ange namn och företag/organisation.) Kostnad: 800 SEK, fakturering i anslutning till semina-
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www.ctf.kau.se

CTF – CENTRUM FÖR
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