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CTF SERVICE ACADEMY 2007

ledare

CTF är nordens främsta forskningscentrum för tjänsteforskning.
Centret bildades 1986 och är en del av Karlstads universitet. I
dag är 52 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, 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, IKEA, 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: Britt-Marie Carlsson, CTF.
Upplaga: 700 ex
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på väg mot
en dominerande
tjänstelogik
Vad är egentligen ett tjänstesynsätt? Inom CTFs kollektivtrafikforskning, SAMOT, har vi – som vi tidigare berättat om i Aktuell tjänsteforskning – arbetat med tre konkreta temaområden;
kundupplevelsen, kunderbjudandet och verksamhetens bakomliggande förutsättningar och spelregler. När vi nu går in i SAMOTs
andra verksamhetsetapp så finns det skäl att reflektera kring vad
som har åstadkommits inom de tre områdena, och hur de kan
utvecklas framöver.
Kundupplevelser utgör en viktig utgångspunkt för den moderna tjänsteforskningen, och kan på sätt och vis sägas ha ersatt den
tidigare debatten om vad en tjänst egentligen är. I SAMOT har vi
kunnat se hur till synes enkla tjänster som t ex buss- och tunnelbaneresor får mening genom att de sätts in i resenärens hela livssituation. Beslut om resor blir då en del av ett komplext livspussel,
där avgörandet inte bara handlar om kunderbjudandets objektiva
kvaliteter utan också om i vilken utsträckning tjänsten upplevs
tillföra värde i vardagen. För företag som vill ta kundens upplevelse
på allvar (och t ex basera sin verksamhet på kundupplevda värden)
så är detta något som kan få långtgående konsekvenser.
I tjänsteverksamheter betraktas kunderbjudandet som intimt
förknippat med den verksamhet som bedrivs, genom att tjänster
ofta produceras och konsumeras samtidigt. Att utveckla nya
tjänster blir då liktydigt med att utveckla nya organisations- och
arbetssätt. När det gäller tjänsteutveckling har vi en gedigen grund
inom CTF att bygga vidare på, inte minst när det gäller IT-baserade
tjänster. Hur den nya tekniken (och de metoder för att utveckla
den som bl a tagits fram på CTF) kan användas för att förbättra befintliga tjänsteerbjudanden framstår som en allt viktigare
fråga inom kollektivtrafiken
där just nu en rad nya ITbaserade stödtjänster introduceras. Ett annat område
där arbetet i SAMOT har
kommit med värdefulla
bidrag, är hur tjänster kan
utvecklas, produceras och
vidareutvecklas i komplicerade organisatoriska
nätverk, snarare än inom
traditionella sammanhållna
organisationer.
Det tredje temaområdet, kollektivtrafikens bakomliggande förutsättnin- Markus Fellesson, vikarierande
föreståndare för SAMOT och forskare vid
gar och spelregler, har visat CTF.
sig vara mer betydelsefullt än

CTF Service ACADEMY 2007

Involving the customer

Göteborg, DEN 21 november, 2007
Välkommen att delta i CTF Service Academy 2007 - Involving the Customer som hålls i Göteborg den 21 november 2007.
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.
I samband med CTF Service Academy kommer stipendiet The Service Academy Award att delas ut till framstående tjänsteforskare.
Stipendiet är en gåva från Humanik AB.
Läs mer på www.ctf.kau.se, What’s New/Events. Anmälan till Linda.Rahkola@kau.se. OBS! Begränsat antal platser.

Program
Göteborg, november 21, 2007

CTF Service ACADEMY 2007

CTF – Centrum för tjänsteforskning

BUS departure from G-First Hotel, Nils Ericsonsplatsen 4
(railwaystation) to Volvo Demo Center, Torslanda		

09.15

Welcome
Patrik Larsson, CTF – Service Research Center

09.45 - 10.00

Testdriving products and services – some practical insights
Lars-Uno Roos, Volvo 3P

10.00 - 12.00

LUNCH

12.00 - 13.00

Service infusion in manufacturing
Lars Witell and Nina Davidsson, CTF – Service Research Center

13.00 - 13.30

Service development through customers
Bob Johnston, University of Warwick, UK  

13.30 - 14.00

Organizing for the service encounter
Anat Rafaeli, Technion, Israel

14.00 - 14.30

COFFEE

14.30 -15.00

Extreme Makeover: Is changing the servicescapes worth the investment? 15.00 -15.30
Dwayne Gremler, Bowling Green University, USA
Scholarship on knowledge intensive services
The Service Academy Award

15.30 - 15.40

Summing up
Bo Edvardsson, CTF– Service Research Center

15.40 - 16.00

BUS deptarture from Volvo Demo Center to G-First Hotel

16.15 - 16.45
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quis 10

NOTISER

disputation
vid ctf
Den 7 december 2007 disputerar
Annika Åberg vid CTF inom ämnet
arbetsvetenskap. Disputationen äger
rum kl. 13.15 i sal 11D227 vid Karlstads universitet och är öppen för
allmänheten. Opponent är Lennart G
Svensson, Sociologiska institutionen
vid Göteborgs universitet.
Titeln på doktorsavhandlingen är ”Tjänstemötet - Interaktionens kommersiella,
byråkratiska och sociala logik”. Fokus
för studien är den sociala interaktionen
mellan människor i tjänstemötet. Utgångspunkten är att tjänstemötet är en
instrumentell aktivitet som sker inom en
organisatorisk ram, samtidigt som det i
grunden är ett socialt, mänskligt möte.
Studien visar att interaktion normeras av
tre logiker – en kommersiell, byråkratiskt
och social logik, där ekonomiska, uppgiftsorienterade och socialt bekräftande
mål integreras på ett såväl motverkande
som samverkande sätt.
Läs mer i nästa nummer av Aktuell tjänsteforskning eller se www.ctf.kau.se

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

publicerat vid ctf
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.
Doktorsavhandlingar 300 SEK
Licentiatuppsatser 250 SEK
Forskarrapporter 250 SEK
Samtliga priser exklusive moms. Vid leverans utanför Sverige
tillkommer kostnader för porto.

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.

vi först trodde. Området handlar dels om
det i branschen uppenbara beroendet av
en väl fungerande infrastruktur, dels om de
regler och normer som implicit och explicit
råder i transportsektorn. Glädjande nog har
vi i arbetet med SAMOT kunnat se hur
tjänsteforskningens idéer och insikter redan
kommit att påverka policyutformningen
inom sektorn, och detta är något som vi tror
kommer att bli ännu tydligare i framtiden.
Särskilt spännande är det att resenärs/kundperspektivet allt oftare nämns tillsammans
med mer övergripande klimat- och hållbarhetsmål.
De tre temaområdena har visat sig
erbjuda en god grund för att bedriva forskning kring den typ av tjänster som finns
inom kollektivtrafiken. Samtidigt har vi
sett att områdena inte sällan går in i varandra, och att det ofta är då som de riktigt
intressanta forskningsfrågorna uppstår. Vi
har till exempel sett att sambandet mellan
resenärernas tillfredsställelse och objektiva
utbudsförhållanden är långt ifrån självklart:
en aldrig så bra kollektivtrafik (kvalitativt
likaväl som kvantitativt) behöver nödvän-

digtvis inte resultera i nöjdare (eller fler)
resenärer. Här blir det tydligt att vi behöver
mer kunskap om hur produktionen och
konsumtionen av tjänster – dvs erbjudandet och upplevelsen – egentligen hänger
samman och tillsammans ger upphov
till det som lite svepande brukar kalla för
”värdeskapande”.
På samma sätt ser vi hur regler och
föreställningar om hur relationen mellan trafikhuvudmän och operatörer kan
och bör se ut i hög utsträckning styr hur
man arbetar i branschen, och ytterst vilka
kunderbjudanden som erbjuds. Inom det
här området pågår det många intressanta
försök med att skapa förutsättningar för
nya typer av branschrelationer där ett gemensamt kundorienterat utvecklingsarbete
blir ett naturligt inslag. Företeelser som
kontrakt, anbudsunderlag och policydiskussioner blir då inte bara bakomliggande
förutsättningar för branschens verksamhet,
de blir en integrerad del i arbetet med själva
kunderbjudandet.
Ett förhållande som vi noterat är att
den här typen av områdesöverskridande

054-700 15 95

”Managing Magical Service” var den slogan som användes för att kommunicera ut tjänstebudskapet som QUIS 10 kretsade
kring. Konferensen hölls den 14-17 juni 2007 och värdar den här gången var The College of Business Administration and
The Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida, USA.
QUIS står för Quality in Services och konferensen hålls vartannat år. CTF är alltid medarrangör tillsammans med Arizona State
University och Warwick University. QUIS

10 skulle egentligen ha hållits 2006 i New
Orleans, men konferensen blev inställd pga
orkanen som då ödelade staden.
I år, och som alltid, finns det två as-

Detta glada forskargäng ses här i Epcot. Från vänster Christian Grönroos, Hanken, Tore Strandvik,
Hanken, Inger Roos, CTF, Bo Edvardsson, CTF, Line Lervik, BI - Norwegian School of Management, och
Patrik Larsson CTF.
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MARKUS FELLESSON
MARKUS.FELLESSON@KAU.SE

CTF rapporterar från QUIS10

För mer information om IJSIM se:
www.emeraldinsight.com/ijsim.htm
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fenomen ofta har en dynamisk karaktär,
de handlar om hur förhållanden inom ett
område kan förändras för att påverka ett
annat område i önskad riktning. Detta innebär nya utmaningar för tjänsteforskningen: det som nu efterfrågas är inte längre
empiriska beskrivningar av hur saker och
ting är eller normativa utsagor om hur de
borde vara, utan teorier och modeller för
hur man kan åstadkomma förändring. Att
kunna svara på denna utmaning är nödvändigt om ”tjänster” skall kunna fungera som
ett övergripande synsätt på verksamheter
och ekonomiska sektorer, som en, som
det heter i en åtminstone på CTF för närvarande mycket populär tidskriftsartikel,
”dominerande logik”.
Vi hoppas kunna bidra med en hel
del kunskap om detta under det fortsatta
arbetet i SAMOT.

pekter på konferensen; den sociala och den
vetenskapliga. När man är i USA är den
sociala delen annorlunda när det gäller
faciliteter än vad vi är vana vid i Europa.
Orlando är ju något av nöjesparkernas stad
i USA med bland annat Disney World,
Sea World och Universial Picture Studios.
Detta präglade givetvis konferensen och
det fanns inslag från Disney Institute och
Epcot. Konferensdeltagarna fick en uppgift
att studera ”guestologi” vid Epcot som är en
”minivärld” där man kan vandra omkring
och besöka olika länder som t. ex. Italien,
Norge och Japan. Det är en något annorlunda upplevelse att vandra runt i denna
minivärld samtidigt som man kan diskutera
med andra forskare och dricka sitt kaffe.
Bland företagspresentationerna fick vi
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QUIS 10

höra mer ingående hur man jobbar med
planeringen och utvecklingen av Epcot.
Oberoende av hur dominerade en verksamhet kan tyckas vara i sin omgivning kommer ingenting gratis. Disney återkommer
alltid till hur viktiga kunderna är för att en
verksamhet ska överleva. Epcot är en av de
parker som har haft störst problem med
kundtillströmningen. Jim MacPhee, Vice
president vid Epcot och Walt Disney World
Resort, betonade vänlighet och hjälpsamhet mot kunderna. Det låter något självklart
för oss tjänsteforskare men det finns en väldigt stor utmaning för de olika parkerna i
Orlando; de är helt enkelt för många. Det
blir då problem med att hitta lämplig arbetskraft som når upp till den standard som
Disney satt upp för sina anställda.
Den vetenskapliga sidan av konferensen inleddes med att vi fick bekanta oss
med redaktörerna för de mest inflytelserika
journalerna inom vårt område. Journalen
International Journal of Service Industry
Management (IJSIM) representerad av
redaktör Bo Edvardsson, CTF, fokuserade
reviewprocesser för att uppnå en publikation. ”Parsu” Parasuraman redaktör för
Journal of Service Research (JSR) gav oss
statistik över vilken typ av manuskript som
publicerats de senaste åren. Det visade en
påtaglig brist på manuskript som representerar en Business to business kontext.
Det var mycket intressant att lyssna på och
det framgick att processen inte är lätt för
journalerna heller (att den inte är lätt för
forskarna visste vi). En aspekt som kom
fram var att det är så många fler kvantitativa
artiklar som publiceras än kvalitativa. Redaktören Charles Martin, Journal of Services
Marketing (JSM), sa att till JSM är nivån på
de kvalitativa sämre än på de kvantitativa
bidragen, därför blir det en obalans i antal artiklar som publiceras med respektive
metodansats.
Förutom att vi fick lyssna till framtidsscenarier från andra etablerade forskare så
hade ”The Nordic School” en egen session
med fokus på ”Past, Present and Future research”. Tore Strandvik från Hanken, Finland, informerade alla om den högtidliga
starten på den nordiska skolan och visade
en bild på professorerna Evert Gummes-

son, Stockholms universitet, och Christian
Grönroos, Hanken, i den senares bastu i
Helsingfors. Denna bild gav upphov till
muntra miner. Erkända forskare inom den
nordiska skolan tittade seriöst in i framtiden
och samtyckte med andra nordiska forskare
kring frågor om den speciella karaktär som
forskningen där har. Anders Gustafsson
från CTF berättade om att vi har relativt
lätt att få access till företag här i norden,
vilket t.ex. inte är lika lätt i USA. Andra
berättade om den kvalitativa approach som
kännetecknar forskningen i form av case
studies. Annat som diskuterades var också
hur länken mellan kvalitativ och kvantitativ forskning allt mer kommit i fokus inom
nordiska skolan. Ett område som man
speciellt forskat inom är kundrelationer,
både mellan kunder och företag och företag emellan. Dwayne Gremler från Bowling
Green State University presenterade sina
tankar kring hur forskare från andra delar av
världen ser på ”The Nordic School”.
Per Kristensson, en av alla CTFare som
deltog i konferensen, fastnade speciellt för
en presentation som hölls av Sina Fichtel
och Nina Sprecht, båda PhD i företagsekonomi vid Ludvig Maximilian Universität,
Tyskland. Båda har relativt nyligen disputerat inom Service Management området
och har startat ett konsultbolag utifrån sina
erfarenheter och kunskaper. I sin forskning
har de sett att ”attraktionen” en anställd med
kundkontakt har (front-line employee) korrelerar positivt med kundtillfredsställelsen.
Förhållandet mellan den upplevda attraktionsförmågan och kundtillfredsställelsen

gäller dock endast i det fallet då leveransen
av tjänsten fungerar, i andra fall har den
upplevda attraktiviteten ingen inverkan.
Med attraktivitet avses det helhetsintryck
man får av en människa (dvs ett stort antal
variabler kan spela in), allt från utseende
till klädsel, social kompetens och sätt att
föra sig.
Vidare har Fichtel och Specht också
undersökt vad det är hos personal med
kundkontakt som skapar tillfredsställelse.
Här har de funnit att det är den hos kunden
upplevda ansträngningen som en anställd
förmår uppvisa (dvs hur långt denne är
beredd att gå för att verkligen leverera en
tjänst) som är den mest bestämmande faktorn för tillfredsställelse (mätt via regressionsanalys). Studierna är genomförda via
experiment som metod. Det innebär i deras
fall att deltagare har via video fått se olika
tjänstemöten och sedan fått berätta hur de
upplevde situationen. Forskningen utgår
från psykologiska teorier om ”scheman”
(representativa mallar vi använder för att
underlätta kognition) och attributionsteori
(hur vi ofta drar slutsatser om händelser
och människor runt omkring oss).
Vi tackade arrangörerna för en väl organiserad konferens och reste hem till Skandinavien från ett mycket varmt Orlando till
ett mera kyligt klimat – men till LJUSA nätter. Nästa QUIS kommer att gå av stapeln
den 11-14 juni 2009 i Tyskland.
inger roos
inger.roos@ihroos.fi

ctf välkomnar ny doktorand
CTF välkomnar Poja Shams som den
1 oktober 2007 blev antagen som doktorand inom ämnet företagsekonomi vid
CTF, Karlstads universitet.

och genomför eye-tracking utbildningar för
företag inom market-research branschen,
förpackningsindustrin, varumärkesägare
och reklammakare.

Poja är uppvuxen i Karlstad och efter
drygt tre års kombinerad ekonomi- och
dataingenjörsutbildning i Los Angeles,
USA, flyttade han tillbaka till Karlstad för
att slutföra sin ekonomutbildning. Hans
intresse för datorbaserade undersökningsmetoder förde honom till eye-tracking och
andra metoder som mäter autonoma reaktioner. Efter hans magisterexamen inom
ekonomi inledde han projektet Packaging
Media Lab för The Packaging Arena där
hans huvudsakliga uppgift var att utveckla
ett laboratorium för mätningar av förpackningars säljande effekt.
Vid sidan av sin doktorandtjänst på
50% driver Poja företaget Sensoresearch
där han huvudsakligen utvecklar metodik

Ögat visar vägen
Vad ser du som konsument? Vad tittar du
på när du står framför en butikshylla? Vad
är det som får dig att se en produkt men
helt utesluta en annan? Dessa frågor ställer
Poja sig dagligen och hans förhoppning
är att hans forskning ska leda honom till
svaren.
En ambition är att tillsammans med
Anders Gustafsson, Martin Löfgren och
Erik Wästlund från CTF utveckla morgondagens förpackningsstudier. Poja kommer att fokusera sitt doktorandarbete på
sambandet mellan uppmärksamhet och de
beslut vi tar. Detta är ett område som är
mycket spännande. En klassisk fråga som
oftast dyker upp i samband med beslut och

ForskarutbildningskursER

ögonrörelser är om en individ tycker mer
om en produkt för att denne tittar mer på
produkten? En mycket intressant fråga som
förhoppningsvis kan komma att besvaras
genom hans forskning.
The truth is in the eye of the beholder…

POJA SHAMS
POJA.SHAMS@KAU.SE
054-700 21 48

internationella
Konferenser

Företagsekonomiska avhandlingar, 5 p

The SERVSIG International Research

Kursen skall ge deltagarna träning i :
- att planera, systematisera och presentera ett tänkt avhandlingsarbete inom ämnet företagsekonomi
- att läsa och tillgodogöra sig innehållet i redan framlagda avhandlingar inom olika
delområden i ämnet och
- att skriva en kritisk reflekterande rapport om två redan framlagda avhandlingar
och jämföra dem med sin egen tänkta avhandling.

Conference, 5-7 juni 2008, Liverpool,
UK. Info: www.servsig2008.org
The 5th Nordic Workshop on Relationship Dynamics, 2-4 oktober 2008.
E-post: nord2008@hanken.fi
17th Annual Frontiers in Service Confer-

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter att de forskarstuderande i sin grundutbildning
fått grundläggande metodträning och har behörighet till forskarutbildning i företagsekonomi.
Kursansvarig: professor Bo Edvardsson, CTF, Karlstads universitet.
Kursstart : 4 februari 2008, kl. 13.15 . Plats: 11a 316, Karlstads universitet.
Anmälan till Linda.Rahkola@kau.se senast den 21 januari 2008.
Kvantitativ metod, 5 p, planeras att hållas under vårterminen 2008 med
kurstart vecka 14. Anmälan till Linda.Rahkola@kau.se senast den 24 mars.

ence, 2-5 oktober 2008, Washington
DC, USA. Info: www.rhsmith.umd.
edu/ces/frontiersconference.html
QUIS 11 - Quality in Service, 11-14 juni
2009, Wolfsburg, Tyskland. Information kommer att finnas tillgänglig på
www.ctf.kau.se

QUIS 10 avslutades med detta maffiga fyrverkeri inne i minivärlden Epcot.
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CTF på qmod 2007

årets upplaga av frontiers in service

Den 18-20 juni hölls den 10:e internationella QMOD (Quality Management and Organisational Development)
konferensen. I år organiserades konferensen av Lunds universitet, Campus Helsingborg och Linköpings universitet med
stöttning från Helsingborgs stad.

Årets upplaga av konferensen Frontiers in Service hölls den 4-7 oktober i San Francisco, USA. Arrangörer var The Center for
Excellence in Service, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, IBM Research USA och American
Marketing Association.

a sustainable public service”. Bo Enquist,
Bo Edvardsson och Samuel Petros Sebhatu
presenterade sitt paper ”Corporate Social
Responsibility for Charity or for Service
Business”, för vilket de fick motta priset
”Best Paper Award”. Stort grattis till Bo,
Bo och Samuel för framgångarna med en
intressant och välskriven artikel!
Det är i skrivande stund ännu inte klart
exakt när eller var 2008 års QMOD kommer att hållas, men det finns flera förslag
som te x Barcelona, Istanbul, Lissabon,
Poznan, Malaysia eller Helsingborg igen.
Vi får se vart färden bär nästa år…

Lovelock från Yale University och Rogelio
Oliva från Texas A&M University. Under
konferensen behandlades många områden
inom tjänsteforskningen.
Anders Gustafsson och Lars Witell
presenterade ett paper som de skrivit tillsammans med Stephen W. Brown, Arizona
State University, som bygger på en kvantitativ studie och jämför tillverkande företag
som varit framgångsrika, respektive mindre
framgångsrika, med implementeringen av
tjänster. Studien visade bland annat att de
företag som lyckats i sina tjänstesatsningar
är mer marknadsorienterade och mer innovativa än de som inte lyckats lika bra.
Missa inte nästa Frontiers in Service
som kommer att hållas i Washington DC,
USA, den 2-5 oktober 2008.

Bengt Klefsjö, Luleå Tekniska universitet, här tillsammans med Bo Edvardsson och
Mikael Johnson från CTF.

Huvudtemat för konferensen var ”Our
Dreams of Excellence - Learning from
the Past and Architecturing the Future”.
Konferensen hade ett fyrtiotal intressanta
underområden med stor spridning, allt
från Service Quality Management, Quality
and Reliability Engineering och Six Sigma
Quality till Organizational Identity and
Culture, New Challenges for Competition
and Collaboration, Corporate Governance
and Corporate Social Responsibility och
Sustainable Development Policy of the
Firm.
Bland många huvudtalare kan följande
nämnas: Lars Aagaard, Managing Director of Grundfoss, Danmark. (Grundfoss
var vinnare av den europeiska kvalitetsutmärkelsen EFQM 2006), professor
Bo Bergman, Chalmers, professor Jens J.
Dahlgaard, Linköpings universitet, professor Bengt Klefsjö, Luleå universitet och
professor Mitsuo Nagamachi, Kyushu University User Science Institute, Japan.
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En intressant presentation hölls av Robert
Cole, Professor Emeritus at the Haas School
of Business at the University of California,
Berkeley. Han talade om de synergier och
motsättningar som finns mellan innovation och kvalitet. Professor och en av CTFs
föreståndare Bo Edvardsson var också en av
huvudtalarna och han talade om ”Creating
and Test-driving Service Experiences Prior
to Purchase and Consumption”, dvs hur
tjänster och dess upplevelser kan testköras
innan de konsumeras.
CTF representerades av Lars Witell och
Martin Löfgren som presenterade ett paper
om ”Attractive Quality Creation through
Customer Idea Generation”. Lars Witell
hade ytterligare ett paper som han skrivit
tillsammans med Åsa Rönnbäck, som är industridoktorand på Värmlandstrafik, ”The
impact of quality management principles
on business performance”. Mikael Johnson,
också från CTF, presenterade ”Stakeholder
dialogue on quality and value creation for

MIKAEL JOHNSON
MIKAEL.JOHNSON@KAU.SE
054-700 11 77

Från vänster Anders Gustafsson, CTF, och Stephen W. Brown, Arizona State University.

I årets upplaga av Frontiers in Service deltog
över 300 deltagare från 41 länder och från
CTF deltog Bo Edvardsson, Bo Enquist,
Anders Gustafsson, Lars Witell, Martin
Löfgren, Ingrid Hansson och Nina Davidsson. Förutom intressanta plenarföredrag
hölls en rad presentationer inom områden
såsom Services Information Technology,
Customer Relationship Management, Service Innovation och Service Science.
Mark Jones från IDEO, USA, inledde
konferensen med ett föredrag om tjänsteinnovationer, där utgångspunkten var att
kunder idag har högre och mer komplexa
förväntningar på nya tjänster än tidigare.
Därför blir det viktigt att tjänsteinnovationer inkluderar det oväntade, att man
inte enbart fokuserar på sin egen bransch
och att man förstår vad kunderna verkligen
vill ha. Han menade att omarbetning av
existerande tjänster inte är tillräckligt och
betonade vikten av innovationer. I paneldiskussionen som följde deltog förutom
Mark Jones även Shelley Evenson från
Carnegie Mellon University, USA, och Bo

Edvardsson från CTF. Här diskuterades
bland annat kundens involvering i tjänsteutvecklingsprocessen.
Ett annat intressant föredrag hölls av
JB Wood från Service Research & Innovation Initiative, med titeln ”Opportunities
for Innovation in Technology Services”.
Han diskuterade det faktum att tjänster blir
allt viktigare för teknikföretagen och att de
idag utgör en stor del av intäkterna. Trots
det upptar forskning och utveckling av tjänster en väldigt liten del av den totala FoUbudgeten. Wood menade att många företag
förmodligen skulle tjäna på att omfördela
budgeten och motiverade detta utifrån ett
antal utmaningar som teknikföretagen idag
står inför, bl.a. att kunderna ofta är ovilliga att betala för tjänster och hur komplexa
tjänster skulle kunna automatiseras.
Bland konferensbidragen fanns en
rad kända amerikanska presentatörer såsom Stephen L. Vargo från University of
Hawaii at Manoa, Stephen W. Brown från
Arizona State University, Christopher

NINA DAVIDSSON
NINA.DAVIDSSON@KAU.SE
054-700 25 12

Martin Löfgren och Nina Davidsson från CTF
hade kamera och penna i högsta hugg under
konferensen.
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KK-profilen

Kunden som tjänsteutvecklare
och chef
Den 11 september höll CTF, tillsammans med Länsförsäkringar Stockholm och MTC – Marknadstekniskt centrum, ett seminarium på temat ”Kunden som tjänsteutvecklare och chef”. Ett hundratal åhörare från konsument- och företagsmarknaden
fick sig till livs en rad inlägg och konkreta tips från företagare och forskare som ägnar sig åt att involvera kunderna i utveckling
av nya tjänster samt förbättringar av befintliga tjänster.
Hans Benndorf, vd vid Länsförsäkringar
Stockholm, konstaterade att försäkringsbranschen egentligen säljer stapelvaror
och av bolagets omkring 4,5 miljoner
kontakter med kunder och presumtiva
kunder i Stockholmsområdet via e-mail,
telefon, internet etc. så är det bara 1,7 procent av kundmötena som leder till affärer.
Det gäller därför att utnyttja kundmötena
effektivare. Detta har resulterat i att man
öppnat en rad butiker där man erbjuder
rådgivning och diskuterar kundernas behov
av försäkring och banktjänster. Men man
säljer också fysiska produkter, såsom designade fågelholkar för 600 kr.
- Man kan säga att det är så dumt så
det blir bra! menade Benndorf och visade
hur viktigt det är att få en naturlig kontaktyta med kunderna och att dessa möten
är utmärkta tillfällen för utveckling av nya
tjänster.
- 99 procent av allt som sker i Second
Life är uppbyggt via kunderna. Med detta

Johan Hedberg, Praetores Laboratory gav
deltagarna en inblick i Second Life.
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påstående inledde Johan Hedberg från
Praetores laboratory. Second Life (SL)
är ett socialt spel som utvecklades av ett
amerikanskt företag, Linden Lab, för fyra
år sedan. Johan Hedberg liknade det vid
en ny värld som är befolkad av avatarer,
istället för människor. Men bakom varje
avatar, dvs en animerad figur, så finns en
verklig person bakom en dator någonstans
i världen.
På frågan om vad man kan göra i SL
så fick vi lära oss att man kan göra allt som
man gör i den vanliga världen, handla, gå
på konsert, besöka konstutställningar och
besöka vänner m.m. Skillnaden är att man
kan teleportera sig och att man inte behöver
några restider. Denna parallellvärld växer
snabbt, från september 2006 till september 2007 har antalet registrerade användare
ökat från 900 000 till 9 miljoner och det är
alltid minst 10 000 personer online. Man
har också en egen valuta, Lindendollar, och
vore SL ett land så skulle det vara jordens
140:e i storleksordning sett till BNP – eller
ungefär som en ögrupp i Karibien.
Detta innebär förstås att det har blivit
mycket intressant för många företag. På
sportföretaget Rebook kan man till exempel gå in och designa sina egna löparskor.
Beräkningar ger vid handen att år 2011
kommer 80 procent av företagen ha avatarer på plats. På frågan om varför företag
väljer att etablera sig i SL så är den viktigaste
anledningen PR, följt av att det betraktas
som ett viktigt sätt att bygga kundrelationer. Den tredje viktigaste anledningen
är transaktionerna, man säljer helt enkelt
produkter och tjänster på de virtuella
marknadsplatserna.
Det största problemet, enligt Johan
Hedberg, är emellertid att många företag
har satsat på fina grafiska lösningar, medan

det är sämre ställt med aktiviteter. Folk
vill inte gå runt i tomma, om än jättefina,
virtuella rum. Det som lockar är saker att
göra. Men det finns också oanade områden
att utveckla vid sidan av ren handel. Ytterligare områden som är på väg att utvecklas är i samband med rekrytering då man
kan intervjua, eller åtminstone grovgallra,
sökanden på nätet.
Bo Edvardsson, professor och
föreståndare vid CTF, lyfte fram hur
kunder tillsammans kan utveckla tjänster
på sätt som dels inte uppmärksammats
tidigare, dels inte varit tekniskt möjligt.
Ett exempel på det förstnämnda är motorcykeltillverkaren Harley-Davidsson som
via sina owner groups har varit lyhörda för
kundernas behov. Det senare kan exemplifieras med den danska leksakstillverkaren
LEGO som genom avancerade datorprogram bjuder in sina kunder att vara med
och designa byggsatser. Istället för att ha
ett hundratal designers får man 100 000tals förslag och lösningar där en person
kan påbörja en idé och en annan avslutar
genom sinnrika interaktioner kunder emellan. I förlängningen ger man också royalty
till sina kunder. Kunderna är alltså med och
utvecklar produkter till förhållandevis låga
kostnader.
Jonas Matthing från VINNOVA,
tidigare CTF, menade att det finns en varuproducerande logik bakom utvecklingen av
nya tjänster och även om det finns mycket
sunda idéer att ta med sig från denna forskning och praktik så visar det sig vara
mycket svårt att ta till sig tjänstelogiken
– Man kan uttrycka det som att Berlinmuren nyss har fallit och vi befinner oss i
öst… Vi är programmerade i gamla tankar
och har svårt att tänka om. Vi behöver
nya metoder, utveckla förståelse för hur

CTF på Academy of Management
Det årliga ”Meeting of the Academy of Management (AOM)” är med sina 6000 deltagare troligen världens största konferens
för forskning om ledning och organisation. I år hölls konferensen den 3-8 augusti i den amerikanska demokratins vagga,
Philadelphia, och CTF var självklart på plats.
Egentligen är det missvisande att beskriva
AOMs årliga konferens som en konferens. Snarare är det så att inom ramen för
konferensen hålls ett antal konferenser av
ordinär storlek som organiseras av de fasta
divisioner och intressegrupper som AOM
består av. Inom AOM samsas forskare
inom så vitt skilda områden som produktutveckling, organisatorisk förändring och
forskningsmetoder. Även om det naturligtvis är helt omöjligt att fullt ut dra nytta
av denna unika bredd så är en stor fördel
med AOM-konferensen att man som deltagare kan gå på sessioner inom områden
som man aldrig annars kommer i kontakt
med. Dessutom är ”alla” där. Föredrag av
akademiska tungviktare är det således gott
om. Kvaliteten på den forskning som presenteras är överlag god eftersom deltagarna
måste skicka in fullängdsartiklar som granskas med dubbelblind review. Viss utgallring
av artiklar sker. Nackdelen med förfarandet
är att deltagarna måste vara ute i mycket god
tid. Ofta är det så att artiklarna ska skickas
in i början av januari och konferensen hålls
i början av augusti.
I år gick alltså konferensen av stapeln i
Philadelphia. Om man får tro turistbroschyren så föddes inte enbart USAs demokrati
utan själva fenomenet demokrati i denna
något luggslitna stad. Jag antar att de ödmjuka amerikanerna inte hört talas om det
antika Grekland, Platon, Aristoteles, etc.
Konferensen höll i alla fall högre klass än
både den amerikanska historieskrivningen
och den amerikanska demokratin.
Som CTFs enda representant presenterade jag en artikel som jag skrivit tillsammans med Johan Quist (CTF) och Stewart R.
Clegg (University of Technology, Sydney)
med rubriken ”The Power of Quality Models”. Artikeln som kommer att publiceras i
Scandinavian Journal of Management senare i år fokuserar TQM-inspirerade kvalitetsmodeller, mer precist SIQs modell för

verksamhetsutveckling. Trots att den här
typen av självutvärderingsmodeller under
en längre tid i stor utsträckning använts
för att bedriva sk offensiv kvalitetsutveckling har deras effekter på organisationer
inte systematiskt studerats empiriskt.
Kvalitetsmodeller är standardiserade och
akontextuella. De är designande för att
användas i alla typer organisationer utan
att behöva anpassas till den lokala kontexten. SIQs modell består av sju huvudområden, exempelvis processorientering,
som är indelade i ett antal underrubriker.
Dessa underrubriker innehåller ett antal
frågor om vilka systematiska angreppssätt
organisationen anammat inom områden
som processorientering och kundnöjdhet,
i vilken utsträckning dessa används och hur
man arbetar med att förbättra användningen av de olika angreppssätten. Genom att
besvara frågorna erhålls en beskrivning av
hur organisationen fungerar. När organisationen på detta sätt beskrivits med hjälp
av modellen genereras en verksamhetsplan
som utvärderas av en oberoende granskare.
Denna granskare lämnar sedan rekommendationer om hur organisationen kan jobba
vidare med sitt kvalitetsutvecklingsarbete.
Många organisationer arbetar dock
med kvalitetsmodeller under många år
utan att någon granskning görs. Trots detta
upplever de att förändringar sker som en effekt av arbetet. Vår tes i artikeln är att själva
arbetet med att beskriva organisationen
leder fram till att man märker att den nuvarande utformningen av organisationen
avviker från de ideal som SIQ-modellen
förespråkar. Man kanske exempelvis under
arbetets gång märker att organisationen inte
är processorienterad eller att kundnöjdhet
mäts på ett felaktigt sätt. Genom att på detta
sätt erkänna för sig själv att organisationen
inte fungerar optimalt görs förändringar av
organisationen samtidigt som man jobbar
med att beskriva den.

Baserat på en omfattande empirisk studie
av en myndighet bekräftar vi vår hypotes.
Men vi finner också att den ledningsgrupp
som arbetar med att beskriva myndigheten
förändrar sig själva och sitt eget ledarskap. Vi
finner dock att denna förändring begränsas
av professionella normer och värderingar.
När den nya identiteten som ledare kommer i konflikt med den institutionaliserade
identiteten som professionell gör man
motstånd mot de ideal som kvalitetsmodellerna försöker pådyvla organisationen.
Även om alltså organisationer förändras
trots att ingen extern utvärdering görs så
förändras inte organisationer i grund och
botten, tvärtemot vad många förespråkare
av kvalitetsmodellerna tror. Snarare så
samexisterar professionella normer med
kvalitetsmodellernas normer.

PER SKÅLÈN
PER.SKALEN@KAU.SE
054-700 21 12
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Akademisk publicering
Evert Gummesson, professor på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, skriver här några ord
om att publicera artiklar.
I samma nummer av the Journal of Customer Behaviour (JCB) som min artikel,
“Exit services marketing – enter service
marketing”, var publicerad, och med
anledning av årets EMAC (European
Marketing Academy) konferens på Island,
reflekterar dess chefredaktör Michael Baker
i sin ”Editorial” över de krav som numera
ställs på forskare för att bli befordrade. Det
handlar om alltmer mekanistiska och byråkratiska bedömningar där kriteriet är två
artiklar om året i internationella ”double
blind peer-reviewed top journals”. Michael
är Professor Emeritus från University of
Strathclyde i Glasgow, och Englands mest
kände marknadsföringsprofessor både i
akademi och näringsliv. Han äger sedan
några år Westburn Publishers Ltd med
tre tidskrifter. Mest etablerad är Journal
of Marketing Management (JMM) som
också är officiell tidskrift för det brittiska
Academy of Marketing. För några år sedan
startade han JCB och arbetar på att den successivt ska bli mer erkänd. Han ger också
ut The Marketing Review som är en möjlighet för forskare att skriva för praktiker.
Den senare är ”editorially reviewed”, de två
första ”peer-reviewed”.
Ingen av de tre tidskrifterna är klonade
på amerikanska tidskrifter som ju hårdsäljs
som norm för akademisk publicering. De
senare har en förkärlek för statistiska studier
som rapporteras med en tsunami av siffror och små fula index och indikatorer.
Artiklarna bygger oftast på ytliga enkäter
bland studenter på campus, dessutom
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med stort bortfall, och studerar detaljfrågor. Detta är den mest bekväma formen
för amerikanska akademiker att pressa fram
ny artiklar snabbt utan att det krävs något
direkt engagemang. Tyvärr håller hela
världssamfundets forskare på att spåra ur
i samma riktning. Enligt Collier och Bienstock (2007) är 96% av artiklarna i Journal
of Marketing Research baserade på enkäter
och över 50% av dessa är riktade till studenter på campus. För Journal of Marketing
är siffrorna 50 respektive 25%. I ingen av
dess ”top of the top journals” var den låga
svarsprocenten tillfredsställande analyserad
och kommenterad. Är detta kvalitet?
JMM och JCB är båda bra kanaler för
att sprida europeisk forskning. Ledtiderna
för JMM är rätt långa men kortare för JCB.
Båda tidskrifterna intar en öppen attityd till
forskning och tillåter alla typer av metoder
– kvantitativa såväl som kvalitativa – och
har stor acceptans för icke-konventionella
ämnen och angreppssätt, liksom för ny
teori.
Läs Michael Bakers Editorial i JCB
men se också referenserna nedan, inte
minst Göteborgs-professorn Sten Jönssons handgripliga regler för hur man blir
publicerad.
Aktuella artiklar som kritiskt analyserar
akademiska tidskrifter:
Baker, Michael (2007), “Editorial”,
Journal of Customer Behaviour, vol 6
(Summer), sid 109-112
Collier, J.E. and Bienstock, C.C.
(2007), “An anlysis of how nonrespose error
is assessed in academic marketing research”,
Marketing Theory, vol 7, nr 2, sid 163-183.
Bred artikel som ifrågasätter kvaliteten
på “top marketing journals”, baserat på
en studie av fem årgångar av Journal of

Marketing, Journal of Marketing Research
och Journal of the Academy of Marketing
Science.
The Academy of Management Journal
(2007), Editorial och tre artiklar om det
goda och onda med att att mäta “citations”,
vol 50 nr 3, sid 489-514.
European Business Review (2006), specialnummer på temat “Academic journals
and academic publishing”, vol 18, nr 6,
med fem artiklar, bland annat en av professor Sten Jönsson, ”On academic writing”,
med 13 praktiska regler för hur man blir
publicerad.
Evert gummesson
Stockholms universitet
eg@fek.su.se

Jonas Matthing, VINNOVA, menade att vi behöver
nya metoder, utveckla förståelse för hur utveckligen sker samt lära oss organisera utveckling.

utveckling, menade Jonas.
Bodil Sandén, tidigare CTF men
numera WSP, har lett en studie där man
tittat på inställningen till kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen i en
rad svenska industriföretag. Studien visar
klart att de företag som involverar kunden
tidigt i utvecklingsprocessen, jobbar med
open source-lösningar och liknande också
har större marknadsandelar, har nöjdare
kunder och tjänar mera pengar. Men trots
att företagen säger sig förstå vikten av kundinvolveringen och dess positiva effekter så
agerar man inte i den riktningen. Istället har
man fastnat i att på sin höjd se kunderna
som informanter vilka får bidra genom att
besvara enkäter och delta i fokusgrupper.
Studien visar också att hög grad av kundinvolvering funkar i enskilda projekt,
men det är svårt att väva in arbetssättet i
det vardagliga arbetet. Kanske är det så,
menade Bodil, att det är dags att ta fram nya
organisationsformer som bättre passar in.
Per Kristensson, forskare i psykologi
vid CTF, inledde sitt anförande med att
man får fler innovativa idéer från kunder
än vad professionella produkt- och tjänsteutvecklare kan framställa. Det visade
sig nämligen att vanliga mobiltelfonkunder
är mycket kreativa när de förses med rätta
verktyg i rätt miljö. Per utgick från fyra
”hemligheter” i utvecklingsprocessen. För
det första så ska man studera i realtid, vilket

i princip innebär en diskvalificering av traditionella kundundersökningsverktyg som
intervjuer och fokusgrupper. Hur snett det
kan bli exemplifierades med mejeriet som
stämt av med sina konsumenter att färgen
på mejeriprodukten borde ange fetthalten.
Helt plötsligt blir dock standardmjölk och
filmjölk förvillande lika i rödfärgade förpackningar, vilket leder till en del obehagliga överraskningar. Nästa hemlighet, den
omvända kombinationen, handlar om att
man istället för att utveckla mängder av
tekniska lösningar som man jagar behov av
bland sina kunder så ska man göra tvärtom
och leta efter behoven av tekniska lösningar bland kunderna. Den tredje faktorn att
hålla koll på är heterogeniteten. Vi är nämligen alla mycket olika. Slutligen pekade
Per på vikten av att kombinera företagets
lösningar med kundernas, vilket leder till
att många möjligheter skapas.
Daniel Ewerman industridesigner på
Tranformator produktidentitet, lyfte också
fram vikten av att studera i realtid och refererade till en klassisk studie från 1970-talet.
Ett företag hade bjudig in kunder för att ta
reda på hur en brödrost skulle se ut. Bland
kunderna fanns en nästintill total samstämmighet om färgen. Orange ansågs nämligen
som mycket tilltalande. Som tack för deltagandet i studien fick deltagarna var sin
brödrost med sig hem och då visade det
sig att så gott som samtliga tog en kromfärgad. Vidare menade han att sättet de
jobbar på innebär att de ofta använder sig
av ostrukturerade intervjuer och att det är
i dessa som de kan vaska fram guldkorn.
Enkäterna använder man för att verifiera
resultaten i senare
skede. På frågan
om hur framtiden
kommer att se ut
inom branschen
menade Daniel att
produkt- och tjänsteutveckling sannolikt kommer att
vävas samman.
Även Per Echeverri, forskare
inom forskningsprogrammet

SAMOT - Service and Market Oriented
Transport Research vid CTF har gjort
studier i realtid. Detta har han gjort genom
att, utrustad med videokamera, ge sig ut
på vardagsresor tillsammans med resenärer
som har någon form av fysisk funktionsnedsättning. På detta sätt blottläggs dels
uppenbara brister i fysisk utformning och
länkning mellan olika kollektivtrafikleverantörer, dels väcks konkreta förslag till
förbättringar och nya tjänster.
Björn Larsson och Linus Malmberg
från The ForesightGroup respektive Cordial Business Advisors talade om konsten
att få en idé att slå rot och det enkla men
mycket kloka rådet som vi alla fick med oss
från seminariet var – Satsa på dem som kan
och som vill!
Eva Nilsson, föreståndare på MTC,
avrundade seminariet med några intressanta funderingar och invändningar.
- Här finns det en risk för att jag som
kund känner mig utnyttjad om jag i princip utan ersättning förväntas vara med och
leverera lösningar till företag som kommer
att tjäna stora pengar. Det finns ju också
många som inte vill vara involverade.
Dessa tänkvärda ord fick avrunda en
intressant eftermiddag som hade sin upprinnelse i den bok ” Involving Customers
in New Service Involvement” som skrivits
inom ramen för det KK-stiftelsefinansierade forskningsprogrammet ”Den nya
tjänsteekonomin”. (Läs en sammanfattning
av boken på sidan 8).
PATRIK LARSSON
PATRIK.LARSSON@KAU.SE
054-700 15 53

Arrangörerna för denna dag här tillsammans, från vänster: Bo Edvardsson,
CTF, Eva Nilsson, MTC, och Peter Lööf, Länsförsäkringar Stockholm.
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involving customers in new service development
Editors: Bo Edvardsson, Anders Gustafsson, Per Kristensson, Peter Magnusson
and Jonas Matthing
Jonas Matthing, VINNOVA, sammanfattar här boken ”Involving Customers in New Service Development” som skrivits inom
ramen för det KK-stiftelsefinansierade forskarprogrammet ”Den nya tjänsteekonomin”.

Innovation är idag den klart lysande stjärnan på managementhimlen. Att hitta,
utveckla och produktifiera nya idéer är
det som skiljer ut framgångsrika företag.
Trenden är en logisk följd av organisationers arbete med kvalitet och re-enginering,
vilka fokuserat mycket på kostnader och
rationalisering. Innovation som konkurrensmedel svarar mot ett annat krav från
kunden än att få bra kvalitet till rätt pris,
nämligen att nu vill kunden också få rätt
erbjudande. Får kunden inte det från dig,
kan de vända sig någon annanstans, i
världen. Detta gäller på alltfler områden i
spåren av globalisering, avregleringar och
konkurrentutsatt offentlig produktion.
Internet har vidare satt kunden i förarsätet
med information som styrspak.
Ett annat fenomen har också på allvar
gjort sitt inträde i snart sagt alla verksamheter - tjänster. Tjänster är vid sidan av
innovation en mycket viktig domän för
utveckling, konkurrenskraft och vinstmarginaler. Kombinerat ger detta en ny arena
som vi vet lite om, men som är väldigt viktig. Arenan heter tjänsteutveckling, eller
innovationer på tjänsteområdet. Det som
är utmärkande för detta område är att som
redan nämnts kunden har en stor påverkan
på vad som sker. Denna påverkan har ytterliggare spätts på av nya teknologier, t ex
Internet, som dels gör att organisationer
kan kommunicera med kunder på nya sätt,
och dels gör att kunder hamnat i en annan
styrkeposition. Som organisation har du
inte längre full kontroll på ditt erbjudande
eller dess utveckling, du är i högre utsträckning än tidigare beroende av kunder, användare eller medborgare. Värde skapas nu
utanför företagets gränser.
En viktig frågeställning som följer av
denna förändrade världsbild är hur man
utvecklar nya tjänster? Och vidare, hur gör
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man detta med tanke på att kunden har
stor del i värdeskapande och produktion
av erbjudandet, tjänsten?
Boken ”Involving Customers in New
Service Development” handlar om hur
företag kan involvera kunder i tjänsteutvecklingsprocessen i syfte att lära om och
tillsammans med dem. Boken presenterar
ett antal olika angreppssätt och metoder
för lärande med kunder, samt praktiska
exempel från både typiska tjänsteverksamheter och industriella organisationer som
fokuserar värdeskapande genom tjänster.
Baserat på forskning från flera forskningsgrupper runt om i världen, samt
illustrativa exempel, skapar boken ny handlingsinriktad kunskap om att involvera
kunder, med intentionen att vara till nytta
för både praktiker och forskare.
Boken ger dig en förståelse för affärspotentialen med att lära
tillsammans
med
kunder och användare. Innehållet ger
dig också en översikt
av områdena tjänsteutveckling och kundinvolvering när det gäller t
ex koncept, teoretiska referensramar och modeller.
Samtidigt tar boken upp
ämnet utifrån också såväl
strategisk nivå som tekniker
för att arbeta med kunder i innovationsprocessen i syfte att
skapa bättre tjänster. Exemplen
som presenteras är baserat på empirisk forskning både från Sverige
och också andra länder. Boken presenterar ett antal riktlinjer för hur
man kan organisera och leda kundinvolvering i olika faser av tjänste- och
affärsutvecklingsprocessen.

Boken, som innehåller bidrag från både
etablerade forskare och konsulter som
Rafael Ramirez, Evert Gummesson och
Bo Edvardsson och nya forskare som
uppmärksammats vid t ex MIT, Per Kristensson och Jonas Matthing, riktar sig till
personer som arbetar med produktutveckling, tjänsteutveckling, marknadsföring,
strategi samt till akademiker på forskningsnivå inom områdena ”quality management”, ”marketing”, ”service management”,
”operations management”, ”service engineering” and ”product management”.

JONAS MATTHING
VINNOVA
JONAS.MATTHING@VINNOVA.SE

Exit services marketing - enter service
marketing
Evert Gummesson, professor vid Stockholms universitet, sammanfattar här sin artikel “Exit services marketing – enter service
marketing”, publicerad i The Journal of Customer Behaviour, 2007, vol. 6, no. 2, sid 113-141.

Artikeln har flera budskap. Låt mig nämna
några:
1. Det händer mycket med nytänkandet i marknadsföring sedan ett par år. Detta
är i stor utsträckning inspirerat av service
och tjänster, men det kräver samtidigt ett
nytänkande inom den nu alltmer traditionella tjänsteforskningen.
2. Uppdelningen av ett lands ekonomi
i tre sektorer – tillverkande industri, tjänster och jordbruk – är helt produktionsinriktad och tar ingen hänsyn till kunder och
konsumtion. Den är därmed också vilseledande för företag och politiker och bör
förändras. Företagsekonomer och andra
samhällsvetare har här ett ansvar för att få
en förändring till stånd. Den kommer att
motarbetas av statistiker och nationalekonomer. Service-dominant logic, som utarbetats av Vargo och Lusch, pekar också på
det som den Nordiska Skolan fört fram under några årtionden: Hur ska man hantera
varor respektive tjänster eftersom de alltid
förkommer i kombination? Att vi istället
bör tala om ett ”value proposition” och
”co-creation of value” mellan leverantör
och kund, och att kunden är den som ser
till att ett värde uppstår (”value actualization”) ger nya möjligheter – men skapar
också problem med nuvarande begrepp.
3. Påståendet att tjänstesektorn växer
så det knakar, att jordbrukssektorn försvinner och att den tillverkande sektorn är på
nedgång – vilket påstås i varenda bok om
service management – baseras på en lek
med definitioner och en ensidigt produktoch produktionsorientering.
4. Tjänstemarknadsföringens grunder
måste granskas ordentligt. Det som en gång
var radikal forskning på 70-talet har nu urartat till att bli “more-of-the-same” baserat
på lösa antaganden som sällan ifrågasätts,
till exempel ”sanningen” i IHIP: intangi-

bility, heterogeneity, inseparability och
perishability.
5. Drivkrafterna till förändring är
många: service-dominant logic som redan
påverkat; IBMs stora satsning Service Science som än så länge är under uppbyggnad men kan bli en motor i framtiden;
betydelsen av customer-to-customer interaction (C2C) som inte bara accentueras av
Internet; de 4P:nas roll i dagen marknadsföring; relationsmarknadsföring, CRM och
one-to-one och deras roll; förlängningen
till ett nätverkssynsätt, ”many-to-many
marketing; och lean production som förlängs till lean consumption
6. Slutligen måste vi ifrågasätta traditionell marketing management och dess
grund ”the marketing concept”, att företag
som är kund- och marknadsorienterade
och därmed tillfredsställer kundernas behov och önskemål lyckas bättre. Är företag idag verkligen kundorienterade? Går
det att vara kundorienterad? Min slutsats
är att det är omöjligt att som i marketing
management bara sätta en part, kunden,
i centrum (one-party centricity) eller som
i relationsmarknadsföringen sätta dyaden
kund-leverantör i centrum (two-party
centricity). Det krävs en nätverks- eller
intressentsyn (”balanced centricity”) där
kund, leverantör, konkurrenter, mellanhänder, media, personal med flera och inte
minst ägare (”shareholder value”) alla sätts
i centrum. Detta blir mer komplext – men
verkligheten är komplex. Nätverksteori kan
hantera detta.
Jag börjar se en ”tipping point” nalkas
i marknadsföringen, där ”same procedure
as last year” inte duger. En gång skrattade
vi åt en amerikansk professor som hävdade
”There is no such thing as services marketing!” I dag kan vi lägga till: ”There is no
such thing as goods marketing!” Båda är

“It’s all about value propositions!”
Jag tillåter mig att i slutet av artikeln
helt oakademiskt att referera till Paulo
Coelho, han som skrev Alkemisten, en
tankväckande bok som ratas av recencenterna men sålt över 30 miljoner exemplar.
Precis som fåraherden lärde av alkemisten
bör vi ”listen to our hearts, read the signs,
and follow our dreams”. Utan detta blir
vetenskaplighet fyrkantig byråkrati. När
en gång tjänstemarknadsföringen och service management växte fram så handlade
det om visioner och känsla. Det är dags att
återuppväcka detta.

Evert gummesson
Stockholms universitet
eg@fek.su.se
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utvärderingsdag för SAMOT

regeringsuppdrag avslutat
Tillsammans med Statskontorets utredare Lars Niklasson har Johan Quist vid
CTF nyligen avrapporterat ett regeringsuppdrag.
Uppdraget var att kartlägga och bedöma
andra länders system för uppföljning och
utvärdering av horisontell samverkan mellan myndigheter i processer som sträcker sig
över flera politikområden med betydelse
för regional tillväxt. Regeringen uttalade
i uppdragstexten att det finns ett ökande
behov att reflektera kring samverkan över
myndighetsgränser och att det ställs nya
krav på kunskapsuppbyggnad för att möta
utvärderingsbehov från politikområden
med sektorsövergripande karaktär. Rapporten publiceras i sin helhet på www.
statskontoret.se och heter ”Joining up for
regional development”.
Johan har författat en egen underlagsrapport som mer generellt behandlar
skärningspunkten mellan horisontell
samverkan och styrning. Underlagsrapporten ingår också i en nyligen publicerad
forskningsrapport med namnet ”En sammanhållen förvaltning” som kan beställas
från CTF (infoctf@kau.se).
Den stora aktiviteten kring horisontell
samverkan i början av 2000-talet beskrivs i
rapporten som en motrörelse mot den accentuering av den vertikala dimensionen
som det ökade intresset för mål- och resultatstyrning inneburit för såväl svenska
som utländska förvaltningar. I den svenska,

fragmentiserade förvaltningen finns ett
ökande behov av att reflektera kring relationen mellan styrning och samverkan
över organisatoriska gränser. Rapporten
baseras på en genomgång av internationell
forskningslitteratur samt intervjuer med
ledande forskare och praktiker i ett flertal
olika länder. De länder som studerats är
Australien, England, Finland, Holland,
Kanada, Nya Zeeland och USA.
I rapporten används ett konkret svenskt
fall – en önskan om större arbetsmarknadsregioner – för att illustrera den komplexitet
som råder inom den svenska statsförvaltningen. I inledningskapitlet relateras fallet
till den svenska mål- och resultatstyrningen
samt till de försöksprojekt rörande horisontell styrning som i skrivande stund drivs av
Finansdepartementet. I slutet av rapporten
sätts fallet i relation till de internationella
erfarenheterna som presenterats.
Från den internationella scenen finns
några generella iakttagelser att rapportera.
För det första presenteras en pågående diskussion om balansen mellan att styra på
prestationer (output) alternativt effekter
(outcome). Sedan diskuteras de inneboende olikheterna avseende såväl produktionslogik som formerna för horisontell
samverkan och de krav som därmed ställs
på mål- och resultatstyrningen. Vidare
finns ett resonemang kring kopplingen
mellan finansiell styrning och mål- och
resultatstyrning där budgetprocessen står i
centrum. Här diskuteras också möjligheten

att utkräva ansvar, en av de största utmaningarna för en statsförvaltning som önskar
betona horisontalitet.
I rapporten redovisas också ett antal
mer specifika angreppssätt som används
för att hantera den vertikala dimensionen
av en sammanhållen förvaltning i de studerade länderna. Exemplen bör i första
hand betraktas som inspirationskällor,
inte som färdiga lösningar redo för implementering. I flera fall redovisas också elektroniska källor där en intresserad läsare kan
botanisera vidare. Erfarenheterna från den
internationella arenan diskuteras också i
förhållande till situationen i den svenska
statsförvaltningen. När man betraktar den
svenska mål- och resultatstyrningen i ljuset
av de internationella erfarenheterna framträder ett antal generella utmaningar. Det
är inte så att man i de studerade länderna
har lösningar för respektive utmaning, men
man har i högre grad antagit dem som just
utmaningar och för i flera fall en mer tydlig dialog kring dem än i Sverige. De fem
utmaningarna är (1) otydlighet avseende
uppdrag och roller, (2) otydlig målstruktur,
(3) svårt att hantera samverkan i budgetarbetet, (4) avsaknad av ramverk för samverkan samt (5) svagt fokus på resultat och
ansvarsutkrävande vid samverkan.
JOHAN QUIST
JOHAN.QUIST@KAU.SE
054-700 25 04

organisationsforskning
EGOS är antagligen en av världens största
och mest renommerade konferens inom
organisationsforskning. Årets konferens
gick av stapeln på Wirtschafts universität
i Wien den 5-7 juli och hade samlat ett
tusental forskare.
Trots storleken så har EGOS ett format
som gör det hanterbart. Konferensen byggs
nämligen upp av ett antal underteman där
ca 20 forskningspaper presenteras. Dessutom finns ett antal plenary sessions med
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olika keynote speakers, däribland Thomas
Luckman.
Årets konferens hade inte mindre än 44
olika underteman; ett av dessa - ”Dancing
with users”: How to organize innovation
with consumers and users? - var undertecknad med och arrangerade tillsammans med
Vincent Mangematin, Grenoble École de
Management, och Charles Baden Fuller,
Cass Business School/London (UK). Ett
av de forskningspaper som presenterades

här var skrivet av Per Echeverri vid CTF tillsammans med undertecknad. Den grupp
vi tillhörde utgjordes av en härlig blandning av allt från doktorander till erfarna
professorer, vilket gav en bra dynamik till
diskussionerna
Slutintrycket bland deltagarna var
mycket positivt. För dig som vill veta mer
PETER MAGNUSSON
PETER.MAGNUSSON@KAU.SE
054-700 21 32

Första etappen av forskningssatsningen inom kollektivtrafik, SAMOT, är avklarad och i oktober var det dags för utvärdering.
En internationell expertgrupp med Vinnova i spetsen besökte Karlstads universitet och SAMOT i mitten av oktober. Och nu
går forskarna i spänd förväntan – snart kommer rapporten.

Torborg Chetkovich, vice vd för Veolia transport, var en av SAMOTs partners som presenterade sitt arbete och samarbete med SAMOT under utvärderingsdagen.

Det var i april 2006 som SAMOT – The
Service and Market Oriented Transport
Research Group – drog i gång. I konkurrens med andra etablerade universitet fick
forskare vid CTF, Karlstads universitet,
möjlighet att starta ett VINN Excellence
Center. Finansiärer är Vinnova samt företag
och organisationer inom kollektivtrafikbranschen. Satsningen är tänkt att sträcka
sig över en tioårsperiod, med regelbundna
utvärderingar – som förhoppningsvis leder
till förnyat förtroende för fortsatt forskning
under hela perioden. Forskningen rör såväl
utveckling av teori och metoder som praktiska aspekter på utvecklingen av kollektivtrafiken och dess erbjudanden.
Viktig kompetens från branschen
SAMOT bygger på tre teman. Det första
beskriver själva upplevelsen – både för
den som reser kollektivt, men även för de
som arbetar inom branschen. Det andra
temat fokuserar på kunderbjudanden och
tjänsteutveckling. Det kan handla om hur
trafiken organiseras och hur samordning
mellan olika transportslag fungerar. Det
tredje temat tar fasta på marknadens bakomliggande ramar och spelregler. Vilka
regler styr egentligen de kunderbjudanden

som tas fram och som sedan resenären får
uppleva?
En viktig del av SAMOT är samarbetet
med företag och organisationer i branschen.
Under den första perioden har sju aktörer
samverkat med forskarna: Värmlandstrafik
AB, Svenska lokaltrafikföreningen, Stockholms lokaltrafik, Göteborgs spårvagnar,
Karlstadsbuss, Färdtjänsten i Göteborg
samt Veolia Transport.
– Våra samarbetspartner utgör en mycket viktig del i vårt arbete. Och det är inte
bara ur en finansiell synpunkt utan för att
de tillför kompetens, säger Margreta Friman, föreståndare för SAMOT.
Det övergripande målet för SAMOT
är att bidra till branschens utveckling och
kundanpassning.
– Idag åker cirka tio procent av svenskarna kollektivt och det håller inte. Fler
måste välja att ställa bilen och då krävs det
att kollektivtrafiken framstår som mer attraktiv än idag. Kan vår forskning hjälpa
branschen att utveckla detta så har vi nått
långt, säger Margareta Friman.
Full fart i projekten
Hittills är man inom SAMOT nöjd med
resultaten för den första etappen. En rad

projekt har planerats, startats upp och är
igång. En organisation är på plats och man
har hittat fungerande former för samverkan
och delaktighet med sina partners. Hittills
är sex forskningsprojekt igång och man har
redan publicerat en vetenskaplig artikel,
ytterligare tre är under granskning och 13
konferenspresentationer har genomförts.
Idag sysselsätter SAMOT i varierande
grad 14 forskare, varav tre doktorander,
vid Karlstads universitet och fyra industridoktorander hos samarbetspartners. En
kommunikationsplan är upprättad och det
finns en väl fungerande webbplats (www.
kau.se/samot). Man har även etablerat
internationella kontakter och ingår i ett
europeiskt samarbete om kollektivtrafik
– BEST. Detta ger forskarna bland annat
möjlighet att arbeta med en databas, med
fleråriga mätningar om kollektivtrafik i
Barcelona, Manchester, Geneve, Oslo och
sex andra städer i Europa.
Utvärderingen
Utvärderingsgruppen granskar såväl innehåll som arbetsformer, med betoning
på det senare. Gruppen besöker även de
fyra andra VINN Excellence Center som
startades ungefär samtidigt som SAMOT.
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– Utvärderingsgruppens besök kändes
bra. Vi har en viss känsla för vad vi behöver
förbättra, till exempel att informera mer
om vår forskning. Men vi väntar tills vi
har rapporten i vår hand. Den kommer att
utgöra ett viktigt underlag i planeringen
inför kommande etapp, som startar i april
nästa år. Om vi får förnyat förtroende från
Vinnova förstås! säger Markus Fellesson,
vikarierande föreståndare under Margareta
Frimans föräldraledighet.
SAMOT är idag ett prioriterat forsk-

ningsområde inom Karlstads universitet
och styrelsen beviljade nyligen förstärkta
resurser i budgeten för nästa år. Inför nästa
etapp fortsätter man med ytterligare projekt inom SAMOT:s tre teman. Och idéer
finns det gott om:
– Vi diskuterar idéer och får in förslag
hela tiden. Några ”bubblare” just nu handlar
till exempel om attityder, utvecklingsfrågor
inom branschen samt hur man väljer att
organisera inom kollektivtrafiken, avslutar
Markus Fellesson.

I utvärderingsgruppen ingår professor
Douglas Reeve från Kanada, professor Per
Stenius, Finland, professor Peter White från
Storbritannien samt professor Jon Sundbo
från Danmark. Rapporten beräknas vara
klar i slutet av november. Mer om SAMOT
finns att läsa på www.kau.se/samot.
CHRISTINA KNOWLES

pekter av miljöpsykologi. Bland de som ligger nära transportforskningen kan nämnas
färdmedelsval och prissättning.
Lars presenterade en konferensartikel
med titeln “Car Users’ Stated Reasons for
Potential Reduction of Work Commute” i
sessionen “Travel Mode Choice” som han
skrivit tillsammans med Margareta Friman
och Tommy Gärling, båda verksamma
inom SAMOT.
Patrik Gottfridsson, forskare vid CTF
och SAMOT, deltog i konferensen IMP
(Industrial Marketing and Purchasing
Group) som hölls för 23:e året i slutet på
augusti. IMP är en världsomfattande grupp
av forskare som har fokus på att studera
interaktioner och nätverk. Årets konferens
hölls vid University of Manchester och
Manchester Business School, UK. Temat
var ” Exploiting the b2b knowledge net-

Sedan några år tillbaka har CTF, genom skapandet av ett nätverk av statliga myndigheter, mer tydligt fokuserat tjänster inom
statsförvaltningen. Flera av de projekt som drivits inom nätverket har tidigare behandlats här i vår egen tidning. Ett viktigt steg
för att förankra den forskning som bedrivs är att söka sig utanför den trygga och välkända tjänsteforskningen och förhålla
sig till den omfattande forskningstradition som internationellt rubriceras public administration eller public management.

CHRISTINA.KNOWLES@KAU.SE
054-700 10 23

samot på konferens
Transportforskargruppen SAMOT var väl
representerat på de årliga SLTF-dagarna
(SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation) som denna gång gick av
stapeln i Västerås den 19-20 september.
Anförda av VD Lars Bull presenterade
Värmlandstrafiks industridoktorander sina
forsknings- och utvecklingsprojekt. Björn
Sundvall från SLTF lyfte i sin presentation fram nyttan av gemensam forskning
och utveckling, och Markus Fellesson,
SAMOT, presenterade utgångspunkterna
för SAMOTs tjänste- och marknadsorienterade transportforskning.
Den 9-12 september deltog Lars Eriksson, doktorand inom SAMOT, vid konferensen EP2007 (Environmental Psychology
Conference 2007) som gick av stapeln vid
University of Bayreuth i Tyskland. Vid
konferensen avhandlades många olika as-

CTF bygger relationer med europeiska
förvaltningsforskare

work: new perspectives and core concepts”
och under dryga tre hektiska dagar presenterade ca 250 forskare sina konferensartiklar rörande detta ämne.
Patrik presenterade en konferensartikel
med titeln ”Actor Roles in Service Development - An analysis conducted from a Network Perspective” som handlar om vilka
olika aktörer och aktörsroller som finns i
tjänsteutvecklingsprocesser. Projektet som
artikeln baseras på är en del av SAMOTgruppens forskning. Nästa års konferens
går i Uppsala, vill man hålla sig ajour med
vad som händer inom interaktions- och
nätverksområdet är ett besök på denna
konferens att rekommendera.

European Group of Public Administration
(EGPA) höll sin årliga konferens i Madrid
den 19-22 september och CTF fanns på
plats för att bygga relationer. Madrid är vid
den här tiden på året en ganska bra plats på
jorden och den månghövdade deltagarkadern från Europas alla hörn njöt av höstsolen
och det intellektuella utbytet. Efter långa
och hårda seminariepass väntade intensiva
kvällar med litet utrymme till andhämtning.
Bland annat fick vi guidade presentationer
av den fantastiska kulturskatt i form av
otaliga verk av Salvador Dali och Pablo
Picasso som finns att beskåda i Madrid.
Jag presenterade två olika artiklar och
fick värdefulla synpunkter. Konferensen
var lite ovanlig på det sättet att vi under hela
tiden var indelade i fasta studiegrupper. På
så sätt gavs utmärkta möjligheter för oss i
gruppen att såväl se kopplingarna mellan
våra olika artiklar som att diskutera idéer för
kommande projekt. Inte minst intressant
är att diskutera likheter och olikheter
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och forskare när det gäller Europa. Professor Sbragia höll ett lysande anförande om
skillnaderna mellan den federation av stater
som utgör det amerikanska systemet och
EU.
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Fifth user innovation conference
Under värdskap av Lars-Bo Jeppesen på
Copenhagen Business School så avhölls
den femte “User Innovation Conference”
den 26-28 juni i år. Konferensen är en årlig
forskarkonferens med ett ”brett fokus” på
användardriven innovationsverksamhet.
Då användaren också är medproducent
i tjänster så är involvering av användare
något som är extra intressant för oss tjänsteforskare.
Grundare av konferensen är den kände
MIT professorn Eric von Hippel, som publicerade sin första artikel om användare
som innovatörer för drygt trettio år sedan.
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mellan våra olika förvaltningar för att på så
sätt bättre förstå varandras forskning.
Vår studiegrupp benämndes ”Intergovernmental relations” och de olika artiklarna berörde framförallt olika former
av koordineringsproblem inom offentlig
sektor. Mitt bidrag handlade om den så
kallade regionala röran i Sverige som just
nu är i blickfånget med tanke på Ansvarskommitténs strandade – eller möjligen
inte alls strandade – förslag rörande kommunregioner med mera. Det var intressant
att notera hur spänningen mellan sektoriell
och territoriell indelning av förvaltningen
tycks vara en fråga hos många länder i vår
närhet.
En riktig höjdare under konferensen var
den presentation som hölls av professor Alberta Sbragia. Hon är ansvarig för European
Union center of Excellence vid University
of Pittsburgh i USA. Detta forskningscenter är delvis finansierat av EU, men alltså
placerat i USA och utgör på så vis en viktig
kunskapskälla för amerikanska studenter

Årets konferens hade samlat ett drygt sextiotal forskare från många olika länder i
Europa, samt USA och Japan.
Förutom von Hippel så återfanns
många forskare som bidragit till att bygga
forskningsfronten inom området, såsom
Karim Lakhani, Christian Lüthje, Nicolaus
Franke, Cornelius Herstatt och Frank Piller.
Från Sverige återfanns två representanter.
Undertecknad från CTF och Bodil Sandén
från WSP, tidigare från CTF.
Konferensen är ett utmärkt tillfälle att
hålla sig uppdaterad om forskningsfronten
inom området samt bygga kontakter. För

mig var detta andra gången jag deltog och
jag ser redan fram emot nästa års konferens
på Harvard i Boston, USA.
PETER MAGNUSSON
PETER.MAGNUSSON@KAU.SE
054-700 21 32

AKTUELL TJÄNSTEFORSKNING – NR 54 2007

11

aktuell forskning

SAMOT

– Utvärderingsgruppens besök kändes
bra. Vi har en viss känsla för vad vi behöver
förbättra, till exempel att informera mer
om vår forskning. Men vi väntar tills vi
har rapporten i vår hand. Den kommer att
utgöra ett viktigt underlag i planeringen
inför kommande etapp, som startar i april
nästa år. Om vi får förnyat förtroende från
Vinnova förstås! säger Markus Fellesson,
vikarierande föreståndare under Margareta
Frimans föräldraledighet.
SAMOT är idag ett prioriterat forsk-

ningsområde inom Karlstads universitet
och styrelsen beviljade nyligen förstärkta
resurser i budgeten för nästa år. Inför nästa
etapp fortsätter man med ytterligare projekt inom SAMOT:s tre teman. Och idéer
finns det gott om:
– Vi diskuterar idéer och får in förslag
hela tiden. Några ”bubblare” just nu handlar
till exempel om attityder, utvecklingsfrågor
inom branschen samt hur man väljer att
organisera inom kollektivtrafiken, avslutar
Markus Fellesson.

I utvärderingsgruppen ingår professor
Douglas Reeve från Kanada, professor Per
Stenius, Finland, professor Peter White från
Storbritannien samt professor Jon Sundbo
från Danmark. Rapporten beräknas vara
klar i slutet av november. Mer om SAMOT
finns att läsa på www.kau.se/samot.
CHRISTINA KNOWLES

pekter av miljöpsykologi. Bland de som ligger nära transportforskningen kan nämnas
färdmedelsval och prissättning.
Lars presenterade en konferensartikel
med titeln “Car Users’ Stated Reasons for
Potential Reduction of Work Commute” i
sessionen “Travel Mode Choice” som han
skrivit tillsammans med Margareta Friman
och Tommy Gärling, båda verksamma
inom SAMOT.
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och SAMOT, deltog i konferensen IMP
(Industrial Marketing and Purchasing
Group) som hölls för 23:e året i slutet på
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interaktioner och nätverk. Årets konferens
hölls vid University of Manchester och
Manchester Business School, UK. Temat
var ” Exploiting the b2b knowledge net-

Sedan några år tillbaka har CTF, genom skapandet av ett nätverk av statliga myndigheter, mer tydligt fokuserat tjänster inom
statsförvaltningen. Flera av de projekt som drivits inom nätverket har tidigare behandlats här i vår egen tidning. Ett viktigt steg
för att förankra den forskning som bedrivs är att söka sig utanför den trygga och välkända tjänsteforskningen och förhålla
sig till den omfattande forskningstradition som internationellt rubriceras public administration eller public management.

CHRISTINA.KNOWLES@KAU.SE
054-700 10 23

samot på konferens
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Den 9-12 september deltog Lars Eriksson, doktorand inom SAMOT, vid konferensen EP2007 (Environmental Psychology
Conference 2007) som gick av stapeln vid
University of Bayreuth i Tyskland. Vid
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CTF bygger relationer med europeiska
förvaltningsforskare

work: new perspectives and core concepts”
och under dryga tre hektiska dagar presenterade ca 250 forskare sina konferensartiklar rörande detta ämne.
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nätverksområdet är ett besök på denna
konferens att rekommendera.
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samot

utvärderingsdag för SAMOT

regeringsuppdrag avslutat
Tillsammans med Statskontorets utredare Lars Niklasson har Johan Quist vid
CTF nyligen avrapporterat ett regeringsuppdrag.
Uppdraget var att kartlägga och bedöma
andra länders system för uppföljning och
utvärdering av horisontell samverkan mellan myndigheter i processer som sträcker sig
över flera politikområden med betydelse
för regional tillväxt. Regeringen uttalade
i uppdragstexten att det finns ett ökande
behov att reflektera kring samverkan över
myndighetsgränser och att det ställs nya
krav på kunskapsuppbyggnad för att möta
utvärderingsbehov från politikområden
med sektorsövergripande karaktär. Rapporten publiceras i sin helhet på www.
statskontoret.se och heter ”Joining up for
regional development”.
Johan har författat en egen underlagsrapport som mer generellt behandlar
skärningspunkten mellan horisontell
samverkan och styrning. Underlagsrapporten ingår också i en nyligen publicerad
forskningsrapport med namnet ”En sammanhållen förvaltning” som kan beställas
från CTF (infoctf@kau.se).
Den stora aktiviteten kring horisontell
samverkan i början av 2000-talet beskrivs i
rapporten som en motrörelse mot den accentuering av den vertikala dimensionen
som det ökade intresset för mål- och resultatstyrning inneburit för såväl svenska
som utländska förvaltningar. I den svenska,

fragmentiserade förvaltningen finns ett
ökande behov av att reflektera kring relationen mellan styrning och samverkan
över organisatoriska gränser. Rapporten
baseras på en genomgång av internationell
forskningslitteratur samt intervjuer med
ledande forskare och praktiker i ett flertal
olika länder. De länder som studerats är
Australien, England, Finland, Holland,
Kanada, Nya Zeeland och USA.
I rapporten används ett konkret svenskt
fall – en önskan om större arbetsmarknadsregioner – för att illustrera den komplexitet
som råder inom den svenska statsförvaltningen. I inledningskapitlet relateras fallet
till den svenska mål- och resultatstyrningen
samt till de försöksprojekt rörande horisontell styrning som i skrivande stund drivs av
Finansdepartementet. I slutet av rapporten
sätts fallet i relation till de internationella
erfarenheterna som presenterats.
Från den internationella scenen finns
några generella iakttagelser att rapportera.
För det första presenteras en pågående diskussion om balansen mellan att styra på
prestationer (output) alternativt effekter
(outcome). Sedan diskuteras de inneboende olikheterna avseende såväl produktionslogik som formerna för horisontell
samverkan och de krav som därmed ställs
på mål- och resultatstyrningen. Vidare
finns ett resonemang kring kopplingen
mellan finansiell styrning och mål- och
resultatstyrning där budgetprocessen står i
centrum. Här diskuteras också möjligheten

att utkräva ansvar, en av de största utmaningarna för en statsförvaltning som önskar
betona horisontalitet.
I rapporten redovisas också ett antal
mer specifika angreppssätt som används
för att hantera den vertikala dimensionen
av en sammanhållen förvaltning i de studerade länderna. Exemplen bör i första
hand betraktas som inspirationskällor,
inte som färdiga lösningar redo för implementering. I flera fall redovisas också elektroniska källor där en intresserad läsare kan
botanisera vidare. Erfarenheterna från den
internationella arenan diskuteras också i
förhållande till situationen i den svenska
statsförvaltningen. När man betraktar den
svenska mål- och resultatstyrningen i ljuset
av de internationella erfarenheterna framträder ett antal generella utmaningar. Det
är inte så att man i de studerade länderna
har lösningar för respektive utmaning, men
man har i högre grad antagit dem som just
utmaningar och för i flera fall en mer tydlig dialog kring dem än i Sverige. De fem
utmaningarna är (1) otydlighet avseende
uppdrag och roller, (2) otydlig målstruktur,
(3) svårt att hantera samverkan i budgetarbetet, (4) avsaknad av ramverk för samverkan samt (5) svagt fokus på resultat och
ansvarsutkrävande vid samverkan.
JOHAN QUIST
JOHAN.QUIST@KAU.SE
054-700 25 04

organisationsforskning
EGOS är antagligen en av världens största
och mest renommerade konferens inom
organisationsforskning. Årets konferens
gick av stapeln på Wirtschafts universität
i Wien den 5-7 juli och hade samlat ett
tusental forskare.
Trots storleken så har EGOS ett format
som gör det hanterbart. Konferensen byggs
nämligen upp av ett antal underteman där
ca 20 forskningspaper presenteras. Dessutom finns ett antal plenary sessions med
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olika keynote speakers, däribland Thomas
Luckman.
Årets konferens hade inte mindre än 44
olika underteman; ett av dessa - ”Dancing
with users”: How to organize innovation
with consumers and users? - var undertecknad med och arrangerade tillsammans med
Vincent Mangematin, Grenoble École de
Management, och Charles Baden Fuller,
Cass Business School/London (UK). Ett
av de forskningspaper som presenterades

här var skrivet av Per Echeverri vid CTF tillsammans med undertecknad. Den grupp
vi tillhörde utgjordes av en härlig blandning av allt från doktorander till erfarna
professorer, vilket gav en bra dynamik till
diskussionerna
Slutintrycket bland deltagarna var
mycket positivt. För dig som vill veta mer
PETER MAGNUSSON
PETER.MAGNUSSON@KAU.SE
054-700 21 32

Första etappen av forskningssatsningen inom kollektivtrafik, SAMOT, är avklarad och i oktober var det dags för utvärdering.
En internationell expertgrupp med Vinnova i spetsen besökte Karlstads universitet och SAMOT i mitten av oktober. Och nu
går forskarna i spänd förväntan – snart kommer rapporten.

Torborg Chetkovich, vice vd för Veolia transport, var en av SAMOTs partners som presenterade sitt arbete och samarbete med SAMOT under utvärderingsdagen.

Det var i april 2006 som SAMOT – The
Service and Market Oriented Transport
Research Group – drog i gång. I konkurrens med andra etablerade universitet fick
forskare vid CTF, Karlstads universitet,
möjlighet att starta ett VINN Excellence
Center. Finansiärer är Vinnova samt företag
och organisationer inom kollektivtrafikbranschen. Satsningen är tänkt att sträcka
sig över en tioårsperiod, med regelbundna
utvärderingar – som förhoppningsvis leder
till förnyat förtroende för fortsatt forskning
under hela perioden. Forskningen rör såväl
utveckling av teori och metoder som praktiska aspekter på utvecklingen av kollektivtrafiken och dess erbjudanden.
Viktig kompetens från branschen
SAMOT bygger på tre teman. Det första
beskriver själva upplevelsen – både för
den som reser kollektivt, men även för de
som arbetar inom branschen. Det andra
temat fokuserar på kunderbjudanden och
tjänsteutveckling. Det kan handla om hur
trafiken organiseras och hur samordning
mellan olika transportslag fungerar. Det
tredje temat tar fasta på marknadens bakomliggande ramar och spelregler. Vilka
regler styr egentligen de kunderbjudanden

som tas fram och som sedan resenären får
uppleva?
En viktig del av SAMOT är samarbetet
med företag och organisationer i branschen.
Under den första perioden har sju aktörer
samverkat med forskarna: Värmlandstrafik
AB, Svenska lokaltrafikföreningen, Stockholms lokaltrafik, Göteborgs spårvagnar,
Karlstadsbuss, Färdtjänsten i Göteborg
samt Veolia Transport.
– Våra samarbetspartner utgör en mycket viktig del i vårt arbete. Och det är inte
bara ur en finansiell synpunkt utan för att
de tillför kompetens, säger Margreta Friman, föreståndare för SAMOT.
Det övergripande målet för SAMOT
är att bidra till branschens utveckling och
kundanpassning.
– Idag åker cirka tio procent av svenskarna kollektivt och det håller inte. Fler
måste välja att ställa bilen och då krävs det
att kollektivtrafiken framstår som mer attraktiv än idag. Kan vår forskning hjälpa
branschen att utveckla detta så har vi nått
långt, säger Margareta Friman.
Full fart i projekten
Hittills är man inom SAMOT nöjd med
resultaten för den första etappen. En rad

projekt har planerats, startats upp och är
igång. En organisation är på plats och man
har hittat fungerande former för samverkan
och delaktighet med sina partners. Hittills
är sex forskningsprojekt igång och man har
redan publicerat en vetenskaplig artikel,
ytterligare tre är under granskning och 13
konferenspresentationer har genomförts.
Idag sysselsätter SAMOT i varierande
grad 14 forskare, varav tre doktorander,
vid Karlstads universitet och fyra industridoktorander hos samarbetspartners. En
kommunikationsplan är upprättad och det
finns en väl fungerande webbplats (www.
kau.se/samot). Man har även etablerat
internationella kontakter och ingår i ett
europeiskt samarbete om kollektivtrafik
– BEST. Detta ger forskarna bland annat
möjlighet att arbeta med en databas, med
fleråriga mätningar om kollektivtrafik i
Barcelona, Manchester, Geneve, Oslo och
sex andra städer i Europa.
Utvärderingen
Utvärderingsgruppen granskar såväl innehåll som arbetsformer, med betoning
på det senare. Gruppen besöker även de
fyra andra VINN Excellence Center som
startades ungefär samtidigt som SAMOT.
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involving customers in new service development
Editors: Bo Edvardsson, Anders Gustafsson, Per Kristensson, Peter Magnusson
and Jonas Matthing
Jonas Matthing, VINNOVA, sammanfattar här boken ”Involving Customers in New Service Development” som skrivits inom
ramen för det KK-stiftelsefinansierade forskarprogrammet ”Den nya tjänsteekonomin”.

Innovation är idag den klart lysande stjärnan på managementhimlen. Att hitta,
utveckla och produktifiera nya idéer är
det som skiljer ut framgångsrika företag.
Trenden är en logisk följd av organisationers arbete med kvalitet och re-enginering,
vilka fokuserat mycket på kostnader och
rationalisering. Innovation som konkurrensmedel svarar mot ett annat krav från
kunden än att få bra kvalitet till rätt pris,
nämligen att nu vill kunden också få rätt
erbjudande. Får kunden inte det från dig,
kan de vända sig någon annanstans, i
världen. Detta gäller på alltfler områden i
spåren av globalisering, avregleringar och
konkurrentutsatt offentlig produktion.
Internet har vidare satt kunden i förarsätet
med information som styrspak.
Ett annat fenomen har också på allvar
gjort sitt inträde i snart sagt alla verksamheter - tjänster. Tjänster är vid sidan av
innovation en mycket viktig domän för
utveckling, konkurrenskraft och vinstmarginaler. Kombinerat ger detta en ny arena
som vi vet lite om, men som är väldigt viktig. Arenan heter tjänsteutveckling, eller
innovationer på tjänsteområdet. Det som
är utmärkande för detta område är att som
redan nämnts kunden har en stor påverkan
på vad som sker. Denna påverkan har ytterliggare spätts på av nya teknologier, t ex
Internet, som dels gör att organisationer
kan kommunicera med kunder på nya sätt,
och dels gör att kunder hamnat i en annan
styrkeposition. Som organisation har du
inte längre full kontroll på ditt erbjudande
eller dess utveckling, du är i högre utsträckning än tidigare beroende av kunder, användare eller medborgare. Värde skapas nu
utanför företagets gränser.
En viktig frågeställning som följer av
denna förändrade världsbild är hur man
utvecklar nya tjänster? Och vidare, hur gör

8

AKTUELL TJÄNSTEFORSKNING – NR 54 2007

man detta med tanke på att kunden har
stor del i värdeskapande och produktion
av erbjudandet, tjänsten?
Boken ”Involving Customers in New
Service Development” handlar om hur
företag kan involvera kunder i tjänsteutvecklingsprocessen i syfte att lära om och
tillsammans med dem. Boken presenterar
ett antal olika angreppssätt och metoder
för lärande med kunder, samt praktiska
exempel från både typiska tjänsteverksamheter och industriella organisationer som
fokuserar värdeskapande genom tjänster.
Baserat på forskning från flera forskningsgrupper runt om i världen, samt
illustrativa exempel, skapar boken ny handlingsinriktad kunskap om att involvera
kunder, med intentionen att vara till nytta
för både praktiker och forskare.
Boken ger dig en förståelse för affärspotentialen med att lära
tillsammans
med
kunder och användare. Innehållet ger
dig också en översikt
av områdena tjänsteutveckling och kundinvolvering när det gäller t
ex koncept, teoretiska referensramar och modeller.
Samtidigt tar boken upp
ämnet utifrån också såväl
strategisk nivå som tekniker
för att arbeta med kunder i innovationsprocessen i syfte att
skapa bättre tjänster. Exemplen
som presenteras är baserat på empirisk forskning både från Sverige
och också andra länder. Boken presenterar ett antal riktlinjer för hur
man kan organisera och leda kundinvolvering i olika faser av tjänste- och
affärsutvecklingsprocessen.

Boken, som innehåller bidrag från både
etablerade forskare och konsulter som
Rafael Ramirez, Evert Gummesson och
Bo Edvardsson och nya forskare som
uppmärksammats vid t ex MIT, Per Kristensson och Jonas Matthing, riktar sig till
personer som arbetar med produktutveckling, tjänsteutveckling, marknadsföring,
strategi samt till akademiker på forskningsnivå inom områdena ”quality management”, ”marketing”, ”service management”,
”operations management”, ”service engineering” and ”product management”.

JONAS MATTHING
VINNOVA
JONAS.MATTHING@VINNOVA.SE

Exit services marketing - enter service
marketing
Evert Gummesson, professor vid Stockholms universitet, sammanfattar här sin artikel “Exit services marketing – enter service
marketing”, publicerad i The Journal of Customer Behaviour, 2007, vol. 6, no. 2, sid 113-141.

Artikeln har flera budskap. Låt mig nämna
några:
1. Det händer mycket med nytänkandet i marknadsföring sedan ett par år. Detta
är i stor utsträckning inspirerat av service
och tjänster, men det kräver samtidigt ett
nytänkande inom den nu alltmer traditionella tjänsteforskningen.
2. Uppdelningen av ett lands ekonomi
i tre sektorer – tillverkande industri, tjänster och jordbruk – är helt produktionsinriktad och tar ingen hänsyn till kunder och
konsumtion. Den är därmed också vilseledande för företag och politiker och bör
förändras. Företagsekonomer och andra
samhällsvetare har här ett ansvar för att få
en förändring till stånd. Den kommer att
motarbetas av statistiker och nationalekonomer. Service-dominant logic, som utarbetats av Vargo och Lusch, pekar också på
det som den Nordiska Skolan fört fram under några årtionden: Hur ska man hantera
varor respektive tjänster eftersom de alltid
förkommer i kombination? Att vi istället
bör tala om ett ”value proposition” och
”co-creation of value” mellan leverantör
och kund, och att kunden är den som ser
till att ett värde uppstår (”value actualization”) ger nya möjligheter – men skapar
också problem med nuvarande begrepp.
3. Påståendet att tjänstesektorn växer
så det knakar, att jordbrukssektorn försvinner och att den tillverkande sektorn är på
nedgång – vilket påstås i varenda bok om
service management – baseras på en lek
med definitioner och en ensidigt produktoch produktionsorientering.
4. Tjänstemarknadsföringens grunder
måste granskas ordentligt. Det som en gång
var radikal forskning på 70-talet har nu urartat till att bli “more-of-the-same” baserat
på lösa antaganden som sällan ifrågasätts,
till exempel ”sanningen” i IHIP: intangi-

bility, heterogeneity, inseparability och
perishability.
5. Drivkrafterna till förändring är
många: service-dominant logic som redan
påverkat; IBMs stora satsning Service Science som än så länge är under uppbyggnad men kan bli en motor i framtiden;
betydelsen av customer-to-customer interaction (C2C) som inte bara accentueras av
Internet; de 4P:nas roll i dagen marknadsföring; relationsmarknadsföring, CRM och
one-to-one och deras roll; förlängningen
till ett nätverkssynsätt, ”many-to-many
marketing; och lean production som förlängs till lean consumption
6. Slutligen måste vi ifrågasätta traditionell marketing management och dess
grund ”the marketing concept”, att företag
som är kund- och marknadsorienterade
och därmed tillfredsställer kundernas behov och önskemål lyckas bättre. Är företag idag verkligen kundorienterade? Går
det att vara kundorienterad? Min slutsats
är att det är omöjligt att som i marketing
management bara sätta en part, kunden,
i centrum (one-party centricity) eller som
i relationsmarknadsföringen sätta dyaden
kund-leverantör i centrum (two-party
centricity). Det krävs en nätverks- eller
intressentsyn (”balanced centricity”) där
kund, leverantör, konkurrenter, mellanhänder, media, personal med flera och inte
minst ägare (”shareholder value”) alla sätts
i centrum. Detta blir mer komplext – men
verkligheten är komplex. Nätverksteori kan
hantera detta.
Jag börjar se en ”tipping point” nalkas
i marknadsföringen, där ”same procedure
as last year” inte duger. En gång skrattade
vi åt en amerikansk professor som hävdade
”There is no such thing as services marketing!” I dag kan vi lägga till: ”There is no
such thing as goods marketing!” Båda är

“It’s all about value propositions!”
Jag tillåter mig att i slutet av artikeln
helt oakademiskt att referera till Paulo
Coelho, han som skrev Alkemisten, en
tankväckande bok som ratas av recencenterna men sålt över 30 miljoner exemplar.
Precis som fåraherden lärde av alkemisten
bör vi ”listen to our hearts, read the signs,
and follow our dreams”. Utan detta blir
vetenskaplighet fyrkantig byråkrati. När
en gång tjänstemarknadsföringen och service management växte fram så handlade
det om visioner och känsla. Det är dags att
återuppväcka detta.

Evert gummesson
Stockholms universitet
eg@fek.su.se
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Akademisk publicering
Evert Gummesson, professor på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, skriver här några ord
om att publicera artiklar.
I samma nummer av the Journal of Customer Behaviour (JCB) som min artikel,
“Exit services marketing – enter service
marketing”, var publicerad, och med
anledning av årets EMAC (European
Marketing Academy) konferens på Island,
reflekterar dess chefredaktör Michael Baker
i sin ”Editorial” över de krav som numera
ställs på forskare för att bli befordrade. Det
handlar om alltmer mekanistiska och byråkratiska bedömningar där kriteriet är två
artiklar om året i internationella ”double
blind peer-reviewed top journals”. Michael
är Professor Emeritus från University of
Strathclyde i Glasgow, och Englands mest
kände marknadsföringsprofessor både i
akademi och näringsliv. Han äger sedan
några år Westburn Publishers Ltd med
tre tidskrifter. Mest etablerad är Journal
of Marketing Management (JMM) som
också är officiell tidskrift för det brittiska
Academy of Marketing. För några år sedan
startade han JCB och arbetar på att den successivt ska bli mer erkänd. Han ger också
ut The Marketing Review som är en möjlighet för forskare att skriva för praktiker.
Den senare är ”editorially reviewed”, de två
första ”peer-reviewed”.
Ingen av de tre tidskrifterna är klonade
på amerikanska tidskrifter som ju hårdsäljs
som norm för akademisk publicering. De
senare har en förkärlek för statistiska studier
som rapporteras med en tsunami av siffror och små fula index och indikatorer.
Artiklarna bygger oftast på ytliga enkäter
bland studenter på campus, dessutom
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med stort bortfall, och studerar detaljfrågor. Detta är den mest bekväma formen
för amerikanska akademiker att pressa fram
ny artiklar snabbt utan att det krävs något
direkt engagemang. Tyvärr håller hela
världssamfundets forskare på att spåra ur
i samma riktning. Enligt Collier och Bienstock (2007) är 96% av artiklarna i Journal
of Marketing Research baserade på enkäter
och över 50% av dessa är riktade till studenter på campus. För Journal of Marketing
är siffrorna 50 respektive 25%. I ingen av
dess ”top of the top journals” var den låga
svarsprocenten tillfredsställande analyserad
och kommenterad. Är detta kvalitet?
JMM och JCB är båda bra kanaler för
att sprida europeisk forskning. Ledtiderna
för JMM är rätt långa men kortare för JCB.
Båda tidskrifterna intar en öppen attityd till
forskning och tillåter alla typer av metoder
– kvantitativa såväl som kvalitativa – och
har stor acceptans för icke-konventionella
ämnen och angreppssätt, liksom för ny
teori.
Läs Michael Bakers Editorial i JCB
men se också referenserna nedan, inte
minst Göteborgs-professorn Sten Jönssons handgripliga regler för hur man blir
publicerad.
Aktuella artiklar som kritiskt analyserar
akademiska tidskrifter:
Baker, Michael (2007), “Editorial”,
Journal of Customer Behaviour, vol 6
(Summer), sid 109-112
Collier, J.E. and Bienstock, C.C.
(2007), “An anlysis of how nonrespose error
is assessed in academic marketing research”,
Marketing Theory, vol 7, nr 2, sid 163-183.
Bred artikel som ifrågasätter kvaliteten
på “top marketing journals”, baserat på
en studie av fem årgångar av Journal of

Marketing, Journal of Marketing Research
och Journal of the Academy of Marketing
Science.
The Academy of Management Journal
(2007), Editorial och tre artiklar om det
goda och onda med att att mäta “citations”,
vol 50 nr 3, sid 489-514.
European Business Review (2006), specialnummer på temat “Academic journals
and academic publishing”, vol 18, nr 6,
med fem artiklar, bland annat en av professor Sten Jönsson, ”On academic writing”,
med 13 praktiska regler för hur man blir
publicerad.
Evert gummesson
Stockholms universitet
eg@fek.su.se

Jonas Matthing, VINNOVA, menade att vi behöver
nya metoder, utveckla förståelse för hur utveckligen sker samt lära oss organisera utveckling.

utveckling, menade Jonas.
Bodil Sandén, tidigare CTF men
numera WSP, har lett en studie där man
tittat på inställningen till kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen i en
rad svenska industriföretag. Studien visar
klart att de företag som involverar kunden
tidigt i utvecklingsprocessen, jobbar med
open source-lösningar och liknande också
har större marknadsandelar, har nöjdare
kunder och tjänar mera pengar. Men trots
att företagen säger sig förstå vikten av kundinvolveringen och dess positiva effekter så
agerar man inte i den riktningen. Istället har
man fastnat i att på sin höjd se kunderna
som informanter vilka får bidra genom att
besvara enkäter och delta i fokusgrupper.
Studien visar också att hög grad av kundinvolvering funkar i enskilda projekt,
men det är svårt att väva in arbetssättet i
det vardagliga arbetet. Kanske är det så,
menade Bodil, att det är dags att ta fram nya
organisationsformer som bättre passar in.
Per Kristensson, forskare i psykologi
vid CTF, inledde sitt anförande med att
man får fler innovativa idéer från kunder
än vad professionella produkt- och tjänsteutvecklare kan framställa. Det visade
sig nämligen att vanliga mobiltelfonkunder
är mycket kreativa när de förses med rätta
verktyg i rätt miljö. Per utgick från fyra
”hemligheter” i utvecklingsprocessen. För
det första så ska man studera i realtid, vilket

i princip innebär en diskvalificering av traditionella kundundersökningsverktyg som
intervjuer och fokusgrupper. Hur snett det
kan bli exemplifierades med mejeriet som
stämt av med sina konsumenter att färgen
på mejeriprodukten borde ange fetthalten.
Helt plötsligt blir dock standardmjölk och
filmjölk förvillande lika i rödfärgade förpackningar, vilket leder till en del obehagliga överraskningar. Nästa hemlighet, den
omvända kombinationen, handlar om att
man istället för att utveckla mängder av
tekniska lösningar som man jagar behov av
bland sina kunder så ska man göra tvärtom
och leta efter behoven av tekniska lösningar bland kunderna. Den tredje faktorn att
hålla koll på är heterogeniteten. Vi är nämligen alla mycket olika. Slutligen pekade
Per på vikten av att kombinera företagets
lösningar med kundernas, vilket leder till
att många möjligheter skapas.
Daniel Ewerman industridesigner på
Tranformator produktidentitet, lyfte också
fram vikten av att studera i realtid och refererade till en klassisk studie från 1970-talet.
Ett företag hade bjudig in kunder för att ta
reda på hur en brödrost skulle se ut. Bland
kunderna fanns en nästintill total samstämmighet om färgen. Orange ansågs nämligen
som mycket tilltalande. Som tack för deltagandet i studien fick deltagarna var sin
brödrost med sig hem och då visade det
sig att så gott som samtliga tog en kromfärgad. Vidare menade han att sättet de
jobbar på innebär att de ofta använder sig
av ostrukturerade intervjuer och att det är
i dessa som de kan vaska fram guldkorn.
Enkäterna använder man för att verifiera
resultaten i senare
skede. På frågan
om hur framtiden
kommer att se ut
inom branschen
menade Daniel att
produkt- och tjänsteutveckling sannolikt kommer att
vävas samman.
Även Per Echeverri, forskare
inom forskningsprogrammet

SAMOT - Service and Market Oriented
Transport Research vid CTF har gjort
studier i realtid. Detta har han gjort genom
att, utrustad med videokamera, ge sig ut
på vardagsresor tillsammans med resenärer
som har någon form av fysisk funktionsnedsättning. På detta sätt blottläggs dels
uppenbara brister i fysisk utformning och
länkning mellan olika kollektivtrafikleverantörer, dels väcks konkreta förslag till
förbättringar och nya tjänster.
Björn Larsson och Linus Malmberg
från The ForesightGroup respektive Cordial Business Advisors talade om konsten
att få en idé att slå rot och det enkla men
mycket kloka rådet som vi alla fick med oss
från seminariet var – Satsa på dem som kan
och som vill!
Eva Nilsson, föreståndare på MTC,
avrundade seminariet med några intressanta funderingar och invändningar.
- Här finns det en risk för att jag som
kund känner mig utnyttjad om jag i princip utan ersättning förväntas vara med och
leverera lösningar till företag som kommer
att tjäna stora pengar. Det finns ju också
många som inte vill vara involverade.
Dessa tänkvärda ord fick avrunda en
intressant eftermiddag som hade sin upprinnelse i den bok ” Involving Customers
in New Service Involvement” som skrivits
inom ramen för det KK-stiftelsefinansierade forskningsprogrammet ”Den nya
tjänsteekonomin”. (Läs en sammanfattning
av boken på sidan 8).
PATRIK LARSSON
PATRIK.LARSSON@KAU.SE
054-700 15 53

Arrangörerna för denna dag här tillsammans, från vänster: Bo Edvardsson,
CTF, Eva Nilsson, MTC, och Peter Lööf, Länsförsäkringar Stockholm.
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Kunden som tjänsteutvecklare
och chef
Den 11 september höll CTF, tillsammans med Länsförsäkringar Stockholm och MTC – Marknadstekniskt centrum, ett seminarium på temat ”Kunden som tjänsteutvecklare och chef”. Ett hundratal åhörare från konsument- och företagsmarknaden
fick sig till livs en rad inlägg och konkreta tips från företagare och forskare som ägnar sig åt att involvera kunderna i utveckling
av nya tjänster samt förbättringar av befintliga tjänster.
Hans Benndorf, vd vid Länsförsäkringar
Stockholm, konstaterade att försäkringsbranschen egentligen säljer stapelvaror
och av bolagets omkring 4,5 miljoner
kontakter med kunder och presumtiva
kunder i Stockholmsområdet via e-mail,
telefon, internet etc. så är det bara 1,7 procent av kundmötena som leder till affärer.
Det gäller därför att utnyttja kundmötena
effektivare. Detta har resulterat i att man
öppnat en rad butiker där man erbjuder
rådgivning och diskuterar kundernas behov
av försäkring och banktjänster. Men man
säljer också fysiska produkter, såsom designade fågelholkar för 600 kr.
- Man kan säga att det är så dumt så
det blir bra! menade Benndorf och visade
hur viktigt det är att få en naturlig kontaktyta med kunderna och att dessa möten
är utmärkta tillfällen för utveckling av nya
tjänster.
- 99 procent av allt som sker i Second
Life är uppbyggt via kunderna. Med detta

Johan Hedberg, Praetores Laboratory gav
deltagarna en inblick i Second Life.
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påstående inledde Johan Hedberg från
Praetores laboratory. Second Life (SL)
är ett socialt spel som utvecklades av ett
amerikanskt företag, Linden Lab, för fyra
år sedan. Johan Hedberg liknade det vid
en ny värld som är befolkad av avatarer,
istället för människor. Men bakom varje
avatar, dvs en animerad figur, så finns en
verklig person bakom en dator någonstans
i världen.
På frågan om vad man kan göra i SL
så fick vi lära oss att man kan göra allt som
man gör i den vanliga världen, handla, gå
på konsert, besöka konstutställningar och
besöka vänner m.m. Skillnaden är att man
kan teleportera sig och att man inte behöver
några restider. Denna parallellvärld växer
snabbt, från september 2006 till september 2007 har antalet registrerade användare
ökat från 900 000 till 9 miljoner och det är
alltid minst 10 000 personer online. Man
har också en egen valuta, Lindendollar, och
vore SL ett land så skulle det vara jordens
140:e i storleksordning sett till BNP – eller
ungefär som en ögrupp i Karibien.
Detta innebär förstås att det har blivit
mycket intressant för många företag. På
sportföretaget Rebook kan man till exempel gå in och designa sina egna löparskor.
Beräkningar ger vid handen att år 2011
kommer 80 procent av företagen ha avatarer på plats. På frågan om varför företag
väljer att etablera sig i SL så är den viktigaste
anledningen PR, följt av att det betraktas
som ett viktigt sätt att bygga kundrelationer. Den tredje viktigaste anledningen
är transaktionerna, man säljer helt enkelt
produkter och tjänster på de virtuella
marknadsplatserna.
Det största problemet, enligt Johan
Hedberg, är emellertid att många företag
har satsat på fina grafiska lösningar, medan

det är sämre ställt med aktiviteter. Folk
vill inte gå runt i tomma, om än jättefina,
virtuella rum. Det som lockar är saker att
göra. Men det finns också oanade områden
att utveckla vid sidan av ren handel. Ytterligare områden som är på väg att utvecklas är i samband med rekrytering då man
kan intervjua, eller åtminstone grovgallra,
sökanden på nätet.
Bo Edvardsson, professor och
föreståndare vid CTF, lyfte fram hur
kunder tillsammans kan utveckla tjänster
på sätt som dels inte uppmärksammats
tidigare, dels inte varit tekniskt möjligt.
Ett exempel på det förstnämnda är motorcykeltillverkaren Harley-Davidsson som
via sina owner groups har varit lyhörda för
kundernas behov. Det senare kan exemplifieras med den danska leksakstillverkaren
LEGO som genom avancerade datorprogram bjuder in sina kunder att vara med
och designa byggsatser. Istället för att ha
ett hundratal designers får man 100 000tals förslag och lösningar där en person
kan påbörja en idé och en annan avslutar
genom sinnrika interaktioner kunder emellan. I förlängningen ger man också royalty
till sina kunder. Kunderna är alltså med och
utvecklar produkter till förhållandevis låga
kostnader.
Jonas Matthing från VINNOVA,
tidigare CTF, menade att det finns en varuproducerande logik bakom utvecklingen av
nya tjänster och även om det finns mycket
sunda idéer att ta med sig från denna forskning och praktik så visar det sig vara
mycket svårt att ta till sig tjänstelogiken
– Man kan uttrycka det som att Berlinmuren nyss har fallit och vi befinner oss i
öst… Vi är programmerade i gamla tankar
och har svårt att tänka om. Vi behöver
nya metoder, utveckla förståelse för hur

CTF på Academy of Management
Det årliga ”Meeting of the Academy of Management (AOM)” är med sina 6000 deltagare troligen världens största konferens
för forskning om ledning och organisation. I år hölls konferensen den 3-8 augusti i den amerikanska demokratins vagga,
Philadelphia, och CTF var självklart på plats.
Egentligen är det missvisande att beskriva
AOMs årliga konferens som en konferens. Snarare är det så att inom ramen för
konferensen hålls ett antal konferenser av
ordinär storlek som organiseras av de fasta
divisioner och intressegrupper som AOM
består av. Inom AOM samsas forskare
inom så vitt skilda områden som produktutveckling, organisatorisk förändring och
forskningsmetoder. Även om det naturligtvis är helt omöjligt att fullt ut dra nytta
av denna unika bredd så är en stor fördel
med AOM-konferensen att man som deltagare kan gå på sessioner inom områden
som man aldrig annars kommer i kontakt
med. Dessutom är ”alla” där. Föredrag av
akademiska tungviktare är det således gott
om. Kvaliteten på den forskning som presenteras är överlag god eftersom deltagarna
måste skicka in fullängdsartiklar som granskas med dubbelblind review. Viss utgallring
av artiklar sker. Nackdelen med förfarandet
är att deltagarna måste vara ute i mycket god
tid. Ofta är det så att artiklarna ska skickas
in i början av januari och konferensen hålls
i början av augusti.
I år gick alltså konferensen av stapeln i
Philadelphia. Om man får tro turistbroschyren så föddes inte enbart USAs demokrati
utan själva fenomenet demokrati i denna
något luggslitna stad. Jag antar att de ödmjuka amerikanerna inte hört talas om det
antika Grekland, Platon, Aristoteles, etc.
Konferensen höll i alla fall högre klass än
både den amerikanska historieskrivningen
och den amerikanska demokratin.
Som CTFs enda representant presenterade jag en artikel som jag skrivit tillsammans med Johan Quist (CTF) och Stewart R.
Clegg (University of Technology, Sydney)
med rubriken ”The Power of Quality Models”. Artikeln som kommer att publiceras i
Scandinavian Journal of Management senare i år fokuserar TQM-inspirerade kvalitetsmodeller, mer precist SIQs modell för

verksamhetsutveckling. Trots att den här
typen av självutvärderingsmodeller under
en längre tid i stor utsträckning använts
för att bedriva sk offensiv kvalitetsutveckling har deras effekter på organisationer
inte systematiskt studerats empiriskt.
Kvalitetsmodeller är standardiserade och
akontextuella. De är designande för att
användas i alla typer organisationer utan
att behöva anpassas till den lokala kontexten. SIQs modell består av sju huvudområden, exempelvis processorientering,
som är indelade i ett antal underrubriker.
Dessa underrubriker innehåller ett antal
frågor om vilka systematiska angreppssätt
organisationen anammat inom områden
som processorientering och kundnöjdhet,
i vilken utsträckning dessa används och hur
man arbetar med att förbättra användningen av de olika angreppssätten. Genom att
besvara frågorna erhålls en beskrivning av
hur organisationen fungerar. När organisationen på detta sätt beskrivits med hjälp
av modellen genereras en verksamhetsplan
som utvärderas av en oberoende granskare.
Denna granskare lämnar sedan rekommendationer om hur organisationen kan jobba
vidare med sitt kvalitetsutvecklingsarbete.
Många organisationer arbetar dock
med kvalitetsmodeller under många år
utan att någon granskning görs. Trots detta
upplever de att förändringar sker som en effekt av arbetet. Vår tes i artikeln är att själva
arbetet med att beskriva organisationen
leder fram till att man märker att den nuvarande utformningen av organisationen
avviker från de ideal som SIQ-modellen
förespråkar. Man kanske exempelvis under
arbetets gång märker att organisationen inte
är processorienterad eller att kundnöjdhet
mäts på ett felaktigt sätt. Genom att på detta
sätt erkänna för sig själv att organisationen
inte fungerar optimalt görs förändringar av
organisationen samtidigt som man jobbar
med att beskriva den.

Baserat på en omfattande empirisk studie
av en myndighet bekräftar vi vår hypotes.
Men vi finner också att den ledningsgrupp
som arbetar med att beskriva myndigheten
förändrar sig själva och sitt eget ledarskap. Vi
finner dock att denna förändring begränsas
av professionella normer och värderingar.
När den nya identiteten som ledare kommer i konflikt med den institutionaliserade
identiteten som professionell gör man
motstånd mot de ideal som kvalitetsmodellerna försöker pådyvla organisationen.
Även om alltså organisationer förändras
trots att ingen extern utvärdering görs så
förändras inte organisationer i grund och
botten, tvärtemot vad många förespråkare
av kvalitetsmodellerna tror. Snarare så
samexisterar professionella normer med
kvalitetsmodellernas normer.

PER SKÅLÈN
PER.SKALEN@KAU.SE
054-700 21 12
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Aktuell FORSKNING

CTF på qmod 2007

årets upplaga av frontiers in service

Den 18-20 juni hölls den 10:e internationella QMOD (Quality Management and Organisational Development)
konferensen. I år organiserades konferensen av Lunds universitet, Campus Helsingborg och Linköpings universitet med
stöttning från Helsingborgs stad.

Årets upplaga av konferensen Frontiers in Service hölls den 4-7 oktober i San Francisco, USA. Arrangörer var The Center for
Excellence in Service, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, IBM Research USA och American
Marketing Association.

a sustainable public service”. Bo Enquist,
Bo Edvardsson och Samuel Petros Sebhatu
presenterade sitt paper ”Corporate Social
Responsibility for Charity or for Service
Business”, för vilket de fick motta priset
”Best Paper Award”. Stort grattis till Bo,
Bo och Samuel för framgångarna med en
intressant och välskriven artikel!
Det är i skrivande stund ännu inte klart
exakt när eller var 2008 års QMOD kommer att hållas, men det finns flera förslag
som te x Barcelona, Istanbul, Lissabon,
Poznan, Malaysia eller Helsingborg igen.
Vi får se vart färden bär nästa år…

Lovelock från Yale University och Rogelio
Oliva från Texas A&M University. Under
konferensen behandlades många områden
inom tjänsteforskningen.
Anders Gustafsson och Lars Witell
presenterade ett paper som de skrivit tillsammans med Stephen W. Brown, Arizona
State University, som bygger på en kvantitativ studie och jämför tillverkande företag
som varit framgångsrika, respektive mindre
framgångsrika, med implementeringen av
tjänster. Studien visade bland annat att de
företag som lyckats i sina tjänstesatsningar
är mer marknadsorienterade och mer innovativa än de som inte lyckats lika bra.
Missa inte nästa Frontiers in Service
som kommer att hållas i Washington DC,
USA, den 2-5 oktober 2008.

Bengt Klefsjö, Luleå Tekniska universitet, här tillsammans med Bo Edvardsson och
Mikael Johnson från CTF.

Huvudtemat för konferensen var ”Our
Dreams of Excellence - Learning from
the Past and Architecturing the Future”.
Konferensen hade ett fyrtiotal intressanta
underområden med stor spridning, allt
från Service Quality Management, Quality
and Reliability Engineering och Six Sigma
Quality till Organizational Identity and
Culture, New Challenges for Competition
and Collaboration, Corporate Governance
and Corporate Social Responsibility och
Sustainable Development Policy of the
Firm.
Bland många huvudtalare kan följande
nämnas: Lars Aagaard, Managing Director of Grundfoss, Danmark. (Grundfoss
var vinnare av den europeiska kvalitetsutmärkelsen EFQM 2006), professor
Bo Bergman, Chalmers, professor Jens J.
Dahlgaard, Linköpings universitet, professor Bengt Klefsjö, Luleå universitet och
professor Mitsuo Nagamachi, Kyushu University User Science Institute, Japan.
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En intressant presentation hölls av Robert
Cole, Professor Emeritus at the Haas School
of Business at the University of California,
Berkeley. Han talade om de synergier och
motsättningar som finns mellan innovation och kvalitet. Professor och en av CTFs
föreståndare Bo Edvardsson var också en av
huvudtalarna och han talade om ”Creating
and Test-driving Service Experiences Prior
to Purchase and Consumption”, dvs hur
tjänster och dess upplevelser kan testköras
innan de konsumeras.
CTF representerades av Lars Witell och
Martin Löfgren som presenterade ett paper
om ”Attractive Quality Creation through
Customer Idea Generation”. Lars Witell
hade ytterligare ett paper som han skrivit
tillsammans med Åsa Rönnbäck, som är industridoktorand på Värmlandstrafik, ”The
impact of quality management principles
on business performance”. Mikael Johnson,
också från CTF, presenterade ”Stakeholder
dialogue on quality and value creation for

MIKAEL JOHNSON
MIKAEL.JOHNSON@KAU.SE
054-700 11 77

Från vänster Anders Gustafsson, CTF, och Stephen W. Brown, Arizona State University.

I årets upplaga av Frontiers in Service deltog
över 300 deltagare från 41 länder och från
CTF deltog Bo Edvardsson, Bo Enquist,
Anders Gustafsson, Lars Witell, Martin
Löfgren, Ingrid Hansson och Nina Davidsson. Förutom intressanta plenarföredrag
hölls en rad presentationer inom områden
såsom Services Information Technology,
Customer Relationship Management, Service Innovation och Service Science.
Mark Jones från IDEO, USA, inledde
konferensen med ett föredrag om tjänsteinnovationer, där utgångspunkten var att
kunder idag har högre och mer komplexa
förväntningar på nya tjänster än tidigare.
Därför blir det viktigt att tjänsteinnovationer inkluderar det oväntade, att man
inte enbart fokuserar på sin egen bransch
och att man förstår vad kunderna verkligen
vill ha. Han menade att omarbetning av
existerande tjänster inte är tillräckligt och
betonade vikten av innovationer. I paneldiskussionen som följde deltog förutom
Mark Jones även Shelley Evenson från
Carnegie Mellon University, USA, och Bo

Edvardsson från CTF. Här diskuterades
bland annat kundens involvering i tjänsteutvecklingsprocessen.
Ett annat intressant föredrag hölls av
JB Wood från Service Research & Innovation Initiative, med titeln ”Opportunities
for Innovation in Technology Services”.
Han diskuterade det faktum att tjänster blir
allt viktigare för teknikföretagen och att de
idag utgör en stor del av intäkterna. Trots
det upptar forskning och utveckling av tjänster en väldigt liten del av den totala FoUbudgeten. Wood menade att många företag
förmodligen skulle tjäna på att omfördela
budgeten och motiverade detta utifrån ett
antal utmaningar som teknikföretagen idag
står inför, bl.a. att kunderna ofta är ovilliga att betala för tjänster och hur komplexa
tjänster skulle kunna automatiseras.
Bland konferensbidragen fanns en
rad kända amerikanska presentatörer såsom Stephen L. Vargo från University of
Hawaii at Manoa, Stephen W. Brown från
Arizona State University, Christopher

NINA DAVIDSSON
NINA.DAVIDSSON@KAU.SE
054-700 25 12

Martin Löfgren och Nina Davidsson från CTF
hade kamera och penna i högsta hugg under
konferensen.
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höra mer ingående hur man jobbar med
planeringen och utvecklingen av Epcot.
Oberoende av hur dominerade en verksamhet kan tyckas vara i sin omgivning kommer ingenting gratis. Disney återkommer
alltid till hur viktiga kunderna är för att en
verksamhet ska överleva. Epcot är en av de
parker som har haft störst problem med
kundtillströmningen. Jim MacPhee, Vice
president vid Epcot och Walt Disney World
Resort, betonade vänlighet och hjälpsamhet mot kunderna. Det låter något självklart
för oss tjänsteforskare men det finns en väldigt stor utmaning för de olika parkerna i
Orlando; de är helt enkelt för många. Det
blir då problem med att hitta lämplig arbetskraft som når upp till den standard som
Disney satt upp för sina anställda.
Den vetenskapliga sidan av konferensen inleddes med att vi fick bekanta oss
med redaktörerna för de mest inflytelserika
journalerna inom vårt område. Journalen
International Journal of Service Industry
Management (IJSIM) representerad av
redaktör Bo Edvardsson, CTF, fokuserade
reviewprocesser för att uppnå en publikation. ”Parsu” Parasuraman redaktör för
Journal of Service Research (JSR) gav oss
statistik över vilken typ av manuskript som
publicerats de senaste åren. Det visade en
påtaglig brist på manuskript som representerar en Business to business kontext.
Det var mycket intressant att lyssna på och
det framgick att processen inte är lätt för
journalerna heller (att den inte är lätt för
forskarna visste vi). En aspekt som kom
fram var att det är så många fler kvantitativa
artiklar som publiceras än kvalitativa. Redaktören Charles Martin, Journal of Services
Marketing (JSM), sa att till JSM är nivån på
de kvalitativa sämre än på de kvantitativa
bidragen, därför blir det en obalans i antal artiklar som publiceras med respektive
metodansats.
Förutom att vi fick lyssna till framtidsscenarier från andra etablerade forskare så
hade ”The Nordic School” en egen session
med fokus på ”Past, Present and Future research”. Tore Strandvik från Hanken, Finland, informerade alla om den högtidliga
starten på den nordiska skolan och visade
en bild på professorerna Evert Gummes-

son, Stockholms universitet, och Christian
Grönroos, Hanken, i den senares bastu i
Helsingfors. Denna bild gav upphov till
muntra miner. Erkända forskare inom den
nordiska skolan tittade seriöst in i framtiden
och samtyckte med andra nordiska forskare
kring frågor om den speciella karaktär som
forskningen där har. Anders Gustafsson
från CTF berättade om att vi har relativt
lätt att få access till företag här i norden,
vilket t.ex. inte är lika lätt i USA. Andra
berättade om den kvalitativa approach som
kännetecknar forskningen i form av case
studies. Annat som diskuterades var också
hur länken mellan kvalitativ och kvantitativ forskning allt mer kommit i fokus inom
nordiska skolan. Ett område som man
speciellt forskat inom är kundrelationer,
både mellan kunder och företag och företag emellan. Dwayne Gremler från Bowling
Green State University presenterade sina
tankar kring hur forskare från andra delar av
världen ser på ”The Nordic School”.
Per Kristensson, en av alla CTFare som
deltog i konferensen, fastnade speciellt för
en presentation som hölls av Sina Fichtel
och Nina Sprecht, båda PhD i företagsekonomi vid Ludvig Maximilian Universität,
Tyskland. Båda har relativt nyligen disputerat inom Service Management området
och har startat ett konsultbolag utifrån sina
erfarenheter och kunskaper. I sin forskning
har de sett att ”attraktionen” en anställd med
kundkontakt har (front-line employee) korrelerar positivt med kundtillfredsställelsen.
Förhållandet mellan den upplevda attraktionsförmågan och kundtillfredsställelsen

gäller dock endast i det fallet då leveransen
av tjänsten fungerar, i andra fall har den
upplevda attraktiviteten ingen inverkan.
Med attraktivitet avses det helhetsintryck
man får av en människa (dvs ett stort antal
variabler kan spela in), allt från utseende
till klädsel, social kompetens och sätt att
föra sig.
Vidare har Fichtel och Specht också
undersökt vad det är hos personal med
kundkontakt som skapar tillfredsställelse.
Här har de funnit att det är den hos kunden
upplevda ansträngningen som en anställd
förmår uppvisa (dvs hur långt denne är
beredd att gå för att verkligen leverera en
tjänst) som är den mest bestämmande faktorn för tillfredsställelse (mätt via regressionsanalys). Studierna är genomförda via
experiment som metod. Det innebär i deras
fall att deltagare har via video fått se olika
tjänstemöten och sedan fått berätta hur de
upplevde situationen. Forskningen utgår
från psykologiska teorier om ”scheman”
(representativa mallar vi använder för att
underlätta kognition) och attributionsteori
(hur vi ofta drar slutsatser om händelser
och människor runt omkring oss).
Vi tackade arrangörerna för en väl organiserad konferens och reste hem till Skandinavien från ett mycket varmt Orlando till
ett mera kyligt klimat – men till LJUSA nätter. Nästa QUIS kommer att gå av stapeln
den 11-14 juni 2009 i Tyskland.
inger roos
inger.roos@ihroos.fi

ctf välkomnar ny doktorand
CTF välkomnar Poja Shams som den
1 oktober 2007 blev antagen som doktorand inom ämnet företagsekonomi vid
CTF, Karlstads universitet.

och genomför eye-tracking utbildningar för
företag inom market-research branschen,
förpackningsindustrin, varumärkesägare
och reklammakare.

Poja är uppvuxen i Karlstad och efter
drygt tre års kombinerad ekonomi- och
dataingenjörsutbildning i Los Angeles,
USA, flyttade han tillbaka till Karlstad för
att slutföra sin ekonomutbildning. Hans
intresse för datorbaserade undersökningsmetoder förde honom till eye-tracking och
andra metoder som mäter autonoma reaktioner. Efter hans magisterexamen inom
ekonomi inledde han projektet Packaging
Media Lab för The Packaging Arena där
hans huvudsakliga uppgift var att utveckla
ett laboratorium för mätningar av förpackningars säljande effekt.
Vid sidan av sin doktorandtjänst på
50% driver Poja företaget Sensoresearch
där han huvudsakligen utvecklar metodik

Ögat visar vägen
Vad ser du som konsument? Vad tittar du
på när du står framför en butikshylla? Vad
är det som får dig att se en produkt men
helt utesluta en annan? Dessa frågor ställer
Poja sig dagligen och hans förhoppning
är att hans forskning ska leda honom till
svaren.
En ambition är att tillsammans med
Anders Gustafsson, Martin Löfgren och
Erik Wästlund från CTF utveckla morgondagens förpackningsstudier. Poja kommer att fokusera sitt doktorandarbete på
sambandet mellan uppmärksamhet och de
beslut vi tar. Detta är ett område som är
mycket spännande. En klassisk fråga som
oftast dyker upp i samband med beslut och

ForskarutbildningskursER

ögonrörelser är om en individ tycker mer
om en produkt för att denne tittar mer på
produkten? En mycket intressant fråga som
förhoppningsvis kan komma att besvaras
genom hans forskning.
The truth is in the eye of the beholder…

POJA SHAMS
POJA.SHAMS@KAU.SE
054-700 21 48

internationella
Konferenser

Företagsekonomiska avhandlingar, 5 p

The SERVSIG International Research

Kursen skall ge deltagarna träning i :
- att planera, systematisera och presentera ett tänkt avhandlingsarbete inom ämnet företagsekonomi
- att läsa och tillgodogöra sig innehållet i redan framlagda avhandlingar inom olika
delområden i ämnet och
- att skriva en kritisk reflekterande rapport om två redan framlagda avhandlingar
och jämföra dem med sin egen tänkta avhandling.

Conference, 5-7 juni 2008, Liverpool,
UK. Info: www.servsig2008.org
The 5th Nordic Workshop on Relationship Dynamics, 2-4 oktober 2008.
E-post: nord2008@hanken.fi
17th Annual Frontiers in Service Confer-

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter att de forskarstuderande i sin grundutbildning
fått grundläggande metodträning och har behörighet till forskarutbildning i företagsekonomi.
Kursansvarig: professor Bo Edvardsson, CTF, Karlstads universitet.
Kursstart : 4 februari 2008, kl. 13.15 . Plats: 11a 316, Karlstads universitet.
Anmälan till Linda.Rahkola@kau.se senast den 21 januari 2008.
Kvantitativ metod, 5 p, planeras att hållas under vårterminen 2008 med
kurstart vecka 14. Anmälan till Linda.Rahkola@kau.se senast den 24 mars.

ence, 2-5 oktober 2008, Washington
DC, USA. Info: www.rhsmith.umd.
edu/ces/frontiersconference.html
QUIS 11 - Quality in Service, 11-14 juni
2009, Wolfsburg, Tyskland. Information kommer att finnas tillgänglig på
www.ctf.kau.se

QUIS 10 avslutades med detta maffiga fyrverkeri inne i minivärlden Epcot.
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quis 10

NOTISER

disputation
vid ctf
Den 7 december 2007 disputerar
Annika Åberg vid CTF inom ämnet
arbetsvetenskap. Disputationen äger
rum kl. 13.15 i sal 11D227 vid Karlstads universitet och är öppen för
allmänheten. Opponent är Lennart G
Svensson, Sociologiska institutionen
vid Göteborgs universitet.
Titeln på doktorsavhandlingen är ”Tjänstemötet - Interaktionens kommersiella,
byråkratiska och sociala logik”. Fokus
för studien är den sociala interaktionen
mellan människor i tjänstemötet. Utgångspunkten är att tjänstemötet är en
instrumentell aktivitet som sker inom en
organisatorisk ram, samtidigt som det i
grunden är ett socialt, mänskligt möte.
Studien visar att interaktion normeras av
tre logiker – en kommersiell, byråkratiskt
och social logik, där ekonomiska, uppgiftsorienterade och socialt bekräftande
mål integreras på ett såväl motverkande
som samverkande sätt.
Läs mer i nästa nummer av Aktuell tjänsteforskning eller se www.ctf.kau.se

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

publicerat vid ctf
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.
Doktorsavhandlingar 300 SEK
Licentiatuppsatser 250 SEK
Forskarrapporter 250 SEK
Samtliga priser exklusive moms. Vid leverans utanför Sverige
tillkommer kostnader för porto.

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.

vi först trodde. Området handlar dels om
det i branschen uppenbara beroendet av
en väl fungerande infrastruktur, dels om de
regler och normer som implicit och explicit
råder i transportsektorn. Glädjande nog har
vi i arbetet med SAMOT kunnat se hur
tjänsteforskningens idéer och insikter redan
kommit att påverka policyutformningen
inom sektorn, och detta är något som vi tror
kommer att bli ännu tydligare i framtiden.
Särskilt spännande är det att resenärs/kundperspektivet allt oftare nämns tillsammans
med mer övergripande klimat- och hållbarhetsmål.
De tre temaområdena har visat sig
erbjuda en god grund för att bedriva forskning kring den typ av tjänster som finns
inom kollektivtrafiken. Samtidigt har vi
sett att områdena inte sällan går in i varandra, och att det ofta är då som de riktigt
intressanta forskningsfrågorna uppstår. Vi
har till exempel sett att sambandet mellan
resenärernas tillfredsställelse och objektiva
utbudsförhållanden är långt ifrån självklart:
en aldrig så bra kollektivtrafik (kvalitativt
likaväl som kvantitativt) behöver nödvän-

digtvis inte resultera i nöjdare (eller fler)
resenärer. Här blir det tydligt att vi behöver
mer kunskap om hur produktionen och
konsumtionen av tjänster – dvs erbjudandet och upplevelsen – egentligen hänger
samman och tillsammans ger upphov
till det som lite svepande brukar kalla för
”värdeskapande”.
På samma sätt ser vi hur regler och
föreställningar om hur relationen mellan trafikhuvudmän och operatörer kan
och bör se ut i hög utsträckning styr hur
man arbetar i branschen, och ytterst vilka
kunderbjudanden som erbjuds. Inom det
här området pågår det många intressanta
försök med att skapa förutsättningar för
nya typer av branschrelationer där ett gemensamt kundorienterat utvecklingsarbete
blir ett naturligt inslag. Företeelser som
kontrakt, anbudsunderlag och policydiskussioner blir då inte bara bakomliggande
förutsättningar för branschens verksamhet,
de blir en integrerad del i arbetet med själva
kunderbjudandet.
Ett förhållande som vi noterat är att
den här typen av områdesöverskridande

054-700 15 95

”Managing Magical Service” var den slogan som användes för att kommunicera ut tjänstebudskapet som QUIS 10 kretsade
kring. Konferensen hölls den 14-17 juni 2007 och värdar den här gången var The College of Business Administration and
The Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida, USA.
QUIS står för Quality in Services och konferensen hålls vartannat år. CTF är alltid medarrangör tillsammans med Arizona State
University och Warwick University. QUIS

10 skulle egentligen ha hållits 2006 i New
Orleans, men konferensen blev inställd pga
orkanen som då ödelade staden.
I år, och som alltid, finns det två as-

Detta glada forskargäng ses här i Epcot. Från vänster Christian Grönroos, Hanken, Tore Strandvik,
Hanken, Inger Roos, CTF, Bo Edvardsson, CTF, Line Lervik, BI - Norwegian School of Management, och
Patrik Larsson CTF.
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MARKUS FELLESSON
MARKUS.FELLESSON@KAU.SE

CTF rapporterar från QUIS10

För mer information om IJSIM se:
www.emeraldinsight.com/ijsim.htm
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fenomen ofta har en dynamisk karaktär,
de handlar om hur förhållanden inom ett
område kan förändras för att påverka ett
annat område i önskad riktning. Detta innebär nya utmaningar för tjänsteforskningen: det som nu efterfrågas är inte längre
empiriska beskrivningar av hur saker och
ting är eller normativa utsagor om hur de
borde vara, utan teorier och modeller för
hur man kan åstadkomma förändring. Att
kunna svara på denna utmaning är nödvändigt om ”tjänster” skall kunna fungera som
ett övergripande synsätt på verksamheter
och ekonomiska sektorer, som en, som
det heter i en åtminstone på CTF för närvarande mycket populär tidskriftsartikel,
”dominerande logik”.
Vi hoppas kunna bidra med en hel
del kunskap om detta under det fortsatta
arbetet i SAMOT.

pekter på konferensen; den sociala och den
vetenskapliga. När man är i USA är den
sociala delen annorlunda när det gäller
faciliteter än vad vi är vana vid i Europa.
Orlando är ju något av nöjesparkernas stad
i USA med bland annat Disney World,
Sea World och Universial Picture Studios.
Detta präglade givetvis konferensen och
det fanns inslag från Disney Institute och
Epcot. Konferensdeltagarna fick en uppgift
att studera ”guestologi” vid Epcot som är en
”minivärld” där man kan vandra omkring
och besöka olika länder som t. ex. Italien,
Norge och Japan. Det är en något annorlunda upplevelse att vandra runt i denna
minivärld samtidigt som man kan diskutera
med andra forskare och dricka sitt kaffe.
Bland företagspresentationerna fick vi
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CTF SERVICE ACADEMY 2007

ledare

CTF är nordens främsta forskningscentrum för tjänsteforskning.
Centret bildades 1986 och är en del av Karlstads universitet. I
dag är 52 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, 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, IKEA, 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: Britt-Marie Carlsson, CTF.
Upplaga: 700 ex
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på väg mot
en dominerande
tjänstelogik
Vad är egentligen ett tjänstesynsätt? Inom CTFs kollektivtrafikforskning, SAMOT, har vi – som vi tidigare berättat om i Aktuell tjänsteforskning – arbetat med tre konkreta temaområden;
kundupplevelsen, kunderbjudandet och verksamhetens bakomliggande förutsättningar och spelregler. När vi nu går in i SAMOTs
andra verksamhetsetapp så finns det skäl att reflektera kring vad
som har åstadkommits inom de tre områdena, och hur de kan
utvecklas framöver.
Kundupplevelser utgör en viktig utgångspunkt för den moderna tjänsteforskningen, och kan på sätt och vis sägas ha ersatt den
tidigare debatten om vad en tjänst egentligen är. I SAMOT har vi
kunnat se hur till synes enkla tjänster som t ex buss- och tunnelbaneresor får mening genom att de sätts in i resenärens hela livssituation. Beslut om resor blir då en del av ett komplext livspussel,
där avgörandet inte bara handlar om kunderbjudandets objektiva
kvaliteter utan också om i vilken utsträckning tjänsten upplevs
tillföra värde i vardagen. För företag som vill ta kundens upplevelse
på allvar (och t ex basera sin verksamhet på kundupplevda värden)
så är detta något som kan få långtgående konsekvenser.
I tjänsteverksamheter betraktas kunderbjudandet som intimt
förknippat med den verksamhet som bedrivs, genom att tjänster
ofta produceras och konsumeras samtidigt. Att utveckla nya
tjänster blir då liktydigt med att utveckla nya organisations- och
arbetssätt. När det gäller tjänsteutveckling har vi en gedigen grund
inom CTF att bygga vidare på, inte minst när det gäller IT-baserade
tjänster. Hur den nya tekniken (och de metoder för att utveckla
den som bl a tagits fram på CTF) kan användas för att förbättra befintliga tjänsteerbjudanden framstår som en allt viktigare
fråga inom kollektivtrafiken
där just nu en rad nya ITbaserade stödtjänster introduceras. Ett annat område
där arbetet i SAMOT har
kommit med värdefulla
bidrag, är hur tjänster kan
utvecklas, produceras och
vidareutvecklas i komplicerade organisatoriska
nätverk, snarare än inom
traditionella sammanhållna
organisationer.
Det tredje temaområdet, kollektivtrafikens bakomliggande förutsättnin- Markus Fellesson, vikarierande
föreståndare för SAMOT och forskare vid
gar och spelregler, har visat CTF.
sig vara mer betydelsefullt än

CTF Service ACADEMY 2007

Involving the customer

Göteborg, DEN 21 november, 2007
Välkommen att delta i CTF Service Academy 2007 - Involving the Customer som hålls i Göteborg den 21 november 2007.
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.
I samband med CTF Service Academy kommer stipendiet The Service Academy Award att delas ut till framstående tjänsteforskare.
Stipendiet är en gåva från Humanik AB.
Läs mer på www.ctf.kau.se, What’s New/Events. Anmälan till Linda.Rahkola@kau.se. OBS! Begränsat antal platser.

Program
Göteborg, november 21, 2007

CTF Service ACADEMY 2007

CTF – Centrum för tjänsteforskning

BUS departure from G-First Hotel, Nils Ericsonsplatsen 4
(railwaystation) to Volvo Demo Center, Torslanda		

09.15

Welcome
Patrik Larsson, CTF – Service Research Center

09.45 - 10.00

Testdriving products and services – some practical insights
Lars-Uno Roos, Volvo 3P

10.00 - 12.00

LUNCH

12.00 - 13.00

Service infusion in manufacturing
Lars Witell and Nina Davidsson, CTF – Service Research Center

13.00 - 13.30

Service development through customers
Bob Johnston, University of Warwick, UK  

13.30 - 14.00

Organizing for the service encounter
Anat Rafaeli, Technion, Israel

14.00 - 14.30

COFFEE

14.30 -15.00

Extreme Makeover: Is changing the servicescapes worth the investment? 15.00 -15.30
Dwayne Gremler, Bowling Green University, USA
Scholarship on knowledge intensive services
The Service Academy Award

15.30 - 15.40

Summing up
Bo Edvardsson, CTF– Service Research Center

15.40 - 16.00

BUS deptarture from Volvo Demo Center to G-First Hotel

16.15 - 16.45
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