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ctf – centrum för tjänsteforskning 

CTF vid Karlstads universitet  är ett av världens främsta forsknings-
centra med inriktning mot forskning och tjänsteproduktion. 

CTF bildades 1986 och består idag av ett 50-tal forskare och fors-
karstuderande verksamma i huvudsak inom ämnena företagseko-
nomi, arbetsvetenskap, sociologi och psykologi. 

Till verksamheten är professorer och docenter knutna som ve-
tenskapliga ledare. CTF fokuserar forsknings-, utbildnings- och 
kontaktverksamhet inom ledning och organisation i tjänsteverk-
samheter.

våra forskningsområden
Tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling
Arbetsmiljö- och kompetensfrågor
Tjänsteutveckling och kundinvolvering
Kundtillfredsställelse och kundupplevelse
Tjänstebegreppet och värdeskapande genom tjänster

Partners 

CTF har en partnerorganisation bestående av företag, offentlig verk-
samhet och forskningsfinansiärer. Det finns två sätt att bli partner, 
antingen genom en medlemsavgift eller via ett forskningsprojekt.
Mer information: www.ctf.kau.se, About CTF/Partners.

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 

kontakt

Bo Edvardsson, professor, föreståndare 

Tfn: 054-700 1557 

E-post: Bo.Edvardsson@kau.se

Patrik Larsson, docent, föreståndare 

Tfn: 054-700 1553 

E-post: Patrik.Larsson@kau.se

Ingrid Hansson, koordinator 

Tfn: 054-700 1031 

E-post: Ingrid.Hansson@kau.se 
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LEdARE

Varför så få kunddriVna 
 
lösningar på den  
 
finansiella krisen?

De finansiella institutionerna 

fungerar inte längre som det 

blodomlopp i ekonomin de 

skall vara. Allt för många prop-

par sätter stopp för detta. Kon-

sumenter och företag drabbas 

hårt. Politikerna kommer med  

paket för att mildra eller lösa 

problemen. Åtgärderna tycks 

inte alls fungera. De saknar 

kundfokus! Ofta handlar det 

om generella lösningar som 

kommer uppifrån. Var finns 

kunderna och kunddrivning-

en? Det är i kunders använd-

ning av de finansiella resurserna 

som värdet realiseras och marknader fås att ticka igång. 

Varför inte mera stöd direkt till kunder och företag?  Stimulans 

att investera i vindkraft bland privatpersoner – jämför Sverige med 

vad som har hänt i Tyskland under de senaste åren – kan driva 

fram en marknad och ställa krav på hur regelverk etc. skall ut- 

formas. Stimulera bilindustrin med skrotningspremie för att nämna  

ytterligare ett exempel på det jag betecknar som kunddrivna  

lösningar. 

Sök lösningar tillsammans med kunderna och vad som skapar 

värde för dem; inte enbart i finansiella lösningar utan direkt kund-

värdekoppling. Konsumenters och företags perspektiv i praktiken 

och det som ger värde i användning måste vara styrande på ett helt 

annat sätt än som nu är fallet.

gör kunden till partner

Kunderna kan inte enbart ses med ”glasögonen” finansiell risk!  

Något har gått fel, när man ”bara” tjänat pengar på pengar,  

snarare än på värde till kund. Nu kan pendeln svänga till-

baka, så att riskaversionen blir alldeles för stor. Ett sunt mått 

av risktagande är viktigt för att utveckla kunderna och där-

med ekonomin och välfärden. Genom att involvera kunderna 

mer aktivt - och inom detta område sker en betydande metod- 

utveckling inom CTF - så kan olika, nya lösningar skapas till olika  

branscher, situationer och företag. Kunderna skall göras till  

partners i lösningar. 

Det finns stora skillnader mellan marknader och länder. Ett 

exempel är de skillnader i kapacitet och i viss mån teknologi, som 

finns mellan t ex lastbilar och personbilar. När det gäller per-

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och  
vetenskaplig föreståndare för CTF.
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sonbilar så handlar det om en strukturkris 

med kanske tjugo procents överkapacitet, 

och en felaktig produktmix (för många 

biltillverkare med föråldrade produkter 

och otillräckliga miljöhänsyn). Person-

bilsindustrin borde utvecklas utifrån de 

tjänster och det kundvärde den skall 

skapa när de används. Här finns en hel 

del att ta till sig från tjänsteforskningen! 

En bil är inte en bil utan en transport- 

möjlighet och en körupplevelse som 
måste svara upp mot kundernas krav och  

värderingar både vad gäller pris, prestanda, 

design och miljöansvar. 

Vad kan den moderna tjänste-

forskningen tillföra som t ex inte den  

nationalekonomiska teorin och de  

finansiella teorierna visat sig vara för-

mögna att tillhandahålla? Det finns inte 

en lösning och inga enkla lösningar. Men, 

att fokusera på - inte vad olika satsning-

ar innehåller - utan dess effekter på kort 

och lång sikt för kunder och medborgare  

utifrån "värde i användning" är centralt. 

Lösningarna skall samskapas med kun-

der, och kunderna själva göras delaktiga i 

lösningen av problemen genom att deras  

kompetens, kreativitet, energi och fram-

tidstro mobiliseras och kansliseras mot 

lösningar, som är styrda underifrån snarare 

än uppifrån och expertdrivna. 

gamla teorier – gamla  
lösningar 

Om man bara fokuserar på paketens inne-

håll, finns det risk att det blir gamla teorier 

och metoder, som tillämpas på problemen. 

I stället för moderna, kunddrivna och  

tjänstebaserade teorier, som ger incitament 

och tillgång till nya resurskonstellationer 

och kunders kreativitet och kompetens, 

den i särklass viktigaste resursen; inte de 

finansiella resurserna.

Marknader och konkurrens handlar  

ytterst om kundernas val. Det finansiella 

systemet är blodomloppet, som måste 

fungera. Eftersom i princip alla OECD- 

länder är tjänsteekonomier måste  

lösningarna komma ur tillämpning av en 

tjänstelogik och värdeskapande genom 

tjänster och inte en produkt- och produk-

tionslogik som sätter fokus på produk-

terna. 

bo edvardsson

bo.edvardsson@kau.se

start för HandelsHögskola Vid karlstads uniVersitet

Tal av rektor, vackra blommor och en rejäl 

skylt där nya varumärket Handelshög-

skolan vid Karlstads universitet skrapades 

fram. Lanseringen blev en festlig tillställ-

ning, där allvar och skratt blandades.

– Beslutet att lansera Handelshög- 

skolan vid Karlstads universitet är ett  

strategiskt viktigt beslut för universitetet 

och regionen. Det ger ett tydligare er-

bjudande till våra studenter och jag är 

övertygad om att utbildningarna med sitt  

nya innehåll och höga kvalitet kommer 

att motsvara förväntningarna. Jag önskar 

nya Handelshögskolan varmt lycka till, sa  

rektor Kerstin Norén.

förändrat innehåll i  
utbildningarna
Bland gästerna fanns studenter, lärare, 

representanter från näringslivet och  

Den 26 mars lanserade Karlstads uni-

versitet ett nytt varumärke för ekono-

mutbildningarna: Handelshögskolan vid  

Karlstads universitet. Utmärkande 

drag för den nya handelshög-

skolan är fokus på anställnings-

barhet, internationalisering och  

tjänsteekonomi.

organisationer samt universitetslednin-

gen. Och under en timme i Lagerlöfsalen 

beskrevs innehållet i Handelshögskolans 

koncept, med moderator Maria Stenberg 

som guide.

– Ja, det är ju inte så enkelt som 

att bara sätta upp en ny skylt, sa Peter  

Mangusson, projektledare. Det vi vill med 

vår nya handelshögskola är att ge studen-

terna både gedigen kunskap och förmå-

gan att använda den. Traditionellt sett är  

universitet och högskolor bra på den första 

delen, att ge bra teoretisk kunskap. Men 

på Handelshögskolan i Karlstad vill vi att 

studenterna när de kommer ut i arbetslivet 

också ska kunna använda kunskaperna. 

Det handlar om träning i vad vi kallar  

professional skills. Många pratar om det, 

men vi gör något åt det!

internationalisering och  
tjänsteekonomi
Internationalisering är också något som 

lyfts fram tydligare i nya handelshögsko-

lan, i utbildning på såväl grundnivå som 

avancerad nivå. Kopplingen till CTF är 

tydlig.

– Vi vill ge studenterna ett annat syn-

sätt. Det handlar om att se vad en produkt 

gör - inte vad den är. Vad är det som gör 

att en kund blir nöjd, lojal och lönsam? 

Det är bland annat det som vår forskning 

handlar om och som vi vill förmedla till 

studenterna, sa Bo Edvardsson, profes-

Karlstads universitets nya varumärke Handelshögskolan skrapas fram av rektor Kerstin Norén och Peter Magnusson.
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KK-pROFILEN

I ett pressmeddelande från KK-stiftelsen 

(läs pressmeddelande på www.kks.se) prisas 

NSE som en stark profil i världsklass. KK-

stiftelsens Mats Waltré, programansvarig 

för forskningsprofiler vid nya lärosäten, 

säger att NSE har utvecklats till en stark 

forskningsmiljö som väl svarat upp mot 

stiftelsens förväntningar - och ibland över-

träffat sina egna mål. KK-stiftelsen skriver 

vidare att NSE framgångsrikt har utvecklat 

den nordiska skolan inom Service Marke-

ting and Management. Man konstaterar att 

profilen bidragit till ett stort kompetenstill-

skott till näringslivet, det egna eller andra 

lärosäten.

– Vi är väldigt nöjda. Det känns oer-

hört bra att vi också genom NSE lyckats 

att fördjupa och bredda våra relationer 

med företag och internationella forskare. 

NSE var en viktig satsning och vi har lärt 

oss mycket. Den var viktig även för andra 

satsningar, till exempel Vinn Excellence 

centret SAMOT. Jag tror heller inte att de 

omfattande EU-satsningarna tillsammans 

med klustren Compare, The Packaging 

Arena och Stål & Verkstad hade blivit lika 

framångsrika. Samtidigt som vi gläder oss 

åt KK-stiftelsens positiva bedömning, ser 

vi framåt och hoppas bli en del av en KK-

miljö, säger Bo Edvardsson, vetenskaplig 

föreståndare för CTF och en av forsknings-

profilens ansvariga.

– Det är klart att det är roligt med goda 

omdömen i en utvärdering och dessutom 

känns kommentarerna och tipsen vi har fått 

genom denna grundliga genomgång som 

väldigt matnyttiga. Särskilt kommer vi att ta 

tag i kommunikationsbiten och frågan om 

hur vi ska synas bland beslutsfattare, säger 

Patrik Larsson, den andre profilansvarige. 

– Flera av projekten har resulterat i in-

tressanta spin-offer och nu är det viktigt att 

vi inte tappar fart utan ser till att ta vara på 

den investering som universitet, företag och 

KK-stiftelsen gjort genom denna satsning, 

avslutar Bo Edvardsson. 

utvärderingen

Utvärderingen är baserad på dokument-

studier och intervjuer med profilens forsk-

ningsledning, forskare, doktorander och 

representanter från näringslivet. Utvärde-

ringen har även omfattat en processkart-

läggning, en självvärdering, samt en peer 

review med experter från Bowling Green 

State University, USA, Roskilde universi-

tet, Danmark, Volkswagen, Tyskland och 

Växjö universitet. 

resultatet av nse

Den 70-sidiga rapporten inleds med ut-

värderarnas övergripande bedömning av 

forskningssatsningen där de konstaterar att 

NSE vid profilsatsningens slut har:

en internationellt konkurrenskraftig •	

vetenskaplig nivå och framstår som en  

av de mer betydande forskningsmiljö- 

erna vid Karlstads universitet 

ett högt vetenskapligt anseende både •	

nationellt och internationellt och ett 

akademiskt nätverk med stor räckvidd 

och spets

frambringat 12 doktorsexamina och 5 •	

licentiatexamina 

producerat 51 publikationer i interna-•	

tionella, sakkunniggranskade vetenskap-

liga tidskrifter och 96 konferenspapper, 

liksom 2 böcker inom användardriven 

tjänsteutveckling och 9 böcker inom 

relaterade ämnen

haft ett nära samarbete med 13 företag •	

och en hög näringslivsrelevans

haft en betydande inverkan på grund- •	

och forskarutbildning

stadigt ökat andelen seniora forskare•	

lyckats mycket väl med att finna nya, •	

externa forskningsmedel i takt med att 

profilmedlen fasats ut. 

Nedan presenteras utvärderings- 

rapporten med utgångspunkt i de bedöm-

ningskriterier som låg till grund för utvärde-

ringen. Figur 1 nedan sammanfattar grafiskt 

de externa granskarnas sammanfattande be-

dömningar när det gäller utfallet av NSE.

industrirelevans

Vad gäller målsättningen att åstadkomma 

”en nationell kommersiellt relevant forsk-

ningsmiljö” är resultatet positivt. Målet är 

emellertid inte helt enkelt att utvärdera me-

nar utvärderarna, delvis för att de resultat 

som NSE kan producera i det här avseendet 

är ”mjuka” – det rör sig om nya tanke- och 

arbetssätt, vars värden är svåra att mäta i 

siffror. Dessutom tar dessa värden ofta tid 

att realisera och deras verkan kommer kan-

ske först flera år efter profiltidens slut. Men 

man konstaterar också att de inblandade 

goda omdömen i utVärdering aV kk-profilen  
Den KK-finansierade forskningsprofilen ”Den nya tjänsteekonomin” (The New Service Economy - NSE) som bedrivits vid CTF  

under perioden 2002-2008 har nu slututvärderats och prisas som en stark profil i världsklass. 

sor i företagsekonomi och vetenskaplig 

föreståndare för CTF. 

företagen vill samverka mer
Frida Johansson, projektledare vid Han-

delskammaren i Värmland, Marianne 

Widström, kontorschef på Grant Thorn-

ton i Karlstad och Åsa Göransson, försäljn-

ingschef på Ikea i Karlstad samtalade om 

första jobbet, karriär, kontakter under 

studietiden och hur personliga egenskaper 

blir allt viktigare när relevant utbildning är 

en självklarhet.

Lanseringen avslutades med mingel, bub-

bel och snittar i CTFs lokaler i hus 11, där 

nya skyltar kommit på plats:  

Karlstad Business School, Handelshög-

skolan vid Karlstads universitet.

christina knowles

christina.knowles@kau.se
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företagen uttrycker sig mycket positivt om 

relevansen i forskningen.

akademiskt samarbete

Målsättningen att ”bygga upp en akademisk 

konkurrenskraft” bör anses ha uppfyllts 

och man konstaterar att CTF uppnått en 

internationellt konkurrenskraftig ställning. 

Nationellt finns ingen samlad miljö inom 

tjänsteforskningsområdet som kan mäta sig 

med CTFs vetenskapliga produktion vad 

gäller bredd, omfattning och kvalitet. 

ledning

Utvärderarna poängterar hur det i deras 

tidigare utvärderingar har framgått att en 

viktig faktor för framgång är just ledarska-

pet, och då inte bara det vetenskapliga. Här 

ligger även det grundläggande förhållandet 

att en bra miljö måste befolkas av bra indi-

vider med kompletterande kompetenser. I 

fallet med den nya tjänsteekonomin verkar 

insikter om personliga styrkor ha lett till en 

fruktbar uppdelning av ansvaret i profil-

ledningen.

inflytande på utbildningen

Likaså målen om att vara av stort värde för 

grundutbildningen anses ha blivit uppfyllt, 

även om man naturligtvis kan fråga hur 

stort ett inflytande ska vara för att uppnå 

den nedre gränsen för ”stort”. De externa 

granskarna pekar på att det har producerats 

Fig. 1 NSE-profilens prestation enligt KK-stiftelsens bedömningskriterier för forskningsprofiler och bedömd genom peer review den 15 december 2008.

ett stort antal uppsatser på C- och D-nivå har 

de tydlig koppling – personellt och ämnes-

mässigt – till profilens forskningsprojekt. 

personal

Sammantaget menar granskarna att CTF 

har lämnat NSE-profilen som en mer lång-

siktigt hållbar forskningsmiljö vad avser 

personal. Antalet seniora forskare har ökat 

på centret som helhet, och man har blivit 

mindre sårbara för konsekvenserna av om 

en enskild forskare skulle lämna miljön. 

Som peer review-panelen konstaterar bör 

emellertid arbetet med att vidga basen av 

seniora forskare fortsätta.

Vetenskaplig kvalitet

Omfattningen på den vetenskapliga publi-

ceringen är god och den har utvecklats i 

snabb takt. Enligt de internationella gran-

skarna består nästa steg i att bidra till fler 

teoretiska genombrott inom mera avgrän-

sade områden, samt att publicera i alltmer 

välrenommerade tidskrifter – ett arbete som 

redan har påbörjats sedan några år tillbaka. 

Möjligen, menar granskarna, är service sci-

ence och service innovation lämpliga ex-

empel på områden för utveckling.

information och kommunikation

När det gäller information och kommuni-

kation så bedömer de externa granskarna 

att profilen har varit framgångsrik vad gäller 

informationsverksamheten gentemot nä-

ringslivsparters. Däremot efterlyser man en 

övergripande informations- och kommuni-

kationsstrategi, en uttalad handlingsplan 

för kommunikation med allmänheten och 

med industriella och politiska befattnings-

havare. 

tillväxtpotential

En viktig del av målsättningen var att 

forskningsmiljön skulle ”bestå och för-

stärkas efter utgången” av satsningen. 

Man bedömer att prognoserna för miljöns 

fortlevnad är goda, och att de har stärkts 

under profiltiden. CTF består av närmare 

femtio forskare, vilket inom tjänsteforsk-

ningen är många, även med internationella 

mått mätt. Det vetenskapliga ledarskapet 

är dessutom fördelat på flera seniora fors-

kare, vilket minskar beroendet av enskilda 

ledande forskare. Peer review panelen pekar 

emellertid på vikten av ett fortsatt starkt 

stöd från universitetsledningen. 

patrik larsson

patrik.larsson@kau.se
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SAMOT

– Hon ville diskutera vår debattartikel 

i Svenska Dagbladet för en vecka sedan, 

som handlade om att vi är oroliga för att 

regeringen slår sönder strukturen för kollek-

tivtrafiken i Sverige. Inom kort presenterar 

regeringens enmansutredare Ulf Lundin, 

Hallå där, bo enquist...
...docent i företagsekonomi och forskare vid CTF och SAMOT. Du hade besök av riksdagsledamoten Nina Larsson (fp) den 

20 april. Vad ville hon prata om?

generaldirektör för Rikstrafiken, sin rap-

port som föreslår en kraftig förändring av 

hela systemet. Privata aktörer tar hand om 

lönsamma sträckor och det allmäna får fixa 

resten. 

nina larsson har själv kommente-
rat debattartikeln på sin blogg?

– Ja, hon menar att det är dags för 

marknadsanpassning inom kollektivtra-

fiken och undrade över våra synpunkter. 

Det vi är oroliga för är inte att det behövs 

en förändring, men vi menar att systemet 

måste hållas ihop för kundens och miljöns 

skull. Branschen själva är just nu inne i en 

stark förändringsprocess där man håller 

på att se över bland annat rollfördelning. 

Vår forskning visar att det skulle vara en 

mer framgångsrik väg att stötta den proces-

sen. Kollektivtrafiken måste hänga ihop, 

både rent fysiskt förstås men också som en 

samordnad tjänst gentemot kunden. Para-

digmskiftet ligger inte i själva avregleringen 

menar vi, utan i att gå från en produktions-

logik till en service- och marknadsinriktad 

logik.

kände du att hon lyssnade på era 
forskningsresultat och synpunkter?

– Absolut. Vi hade en trevlig pratstund 

och Nina Larsson var mycket intresserad. 

Hon tyckte att vår debattartikel var ett bra 

initiativ. Nästa vecka kommer Ulf Lundin 

att presentera sin utredning och vi vet också 

att det förbereds svar på vår debattartikel. 

Så diskussionen kommer att fortsätta.

Läs debattartikeln:  

www.svd.se/opinion/brannpunkt/ 

artikel_2730513.svd

Bo Enquist diskuterade kollektivtrafik med riksdagsledamot 
Nina Larsson (fp)

christina knowles

christina.knowles@kau.se

framtida kollektiVtrafikmöjligHeter

Frågorna handlade om spårbunden kollek-

tivtrafik och hur man kan göra kollektiv-

trafiken attraktivare. Deltog gjorde repre- 

sentanter från Miljöpartiet, Karlstads kom-

mun och de lokala aktörerna i kollektivtrafik- 

branschen.  

Karin Svensson Smith besökte också 

SAMOT på universitet. Hon var väldigt 

positiv till både mötet och SAMOT och 

menade att det är mycket viktigt att det 

bedrivs forskning inom kollektivtrafikom-

rådet. 
linda fridberg

linda.fridberg@kau.se

På frågan om det blir någon fortsättning 

med denna kontakt svarar Margareta:

– Det hoppas jag absolut. Det har 

nyligen kommit ett lagförslag om hur 

framtidens kollektivtrafik kan organiseras 

och där har vi utifrån vår forskning mycket 

att skicka med. Vi hoppas kunna bidra med 

detta och fortsätta våra diskussioner med 

henne och miljöpartiet för att påverka dem 

för en än bättre framtida kollektivtrafik i 

Sverige.

I slutet på februari diskuterade Margareta Friman, föreståndare för SAMOT,  

framtidens kollektivtrafik med bl a Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för 

Miljöpartiet, då hon deltog i ett rundabordssamtal om framtida kollektivtrafik-

möjligheter. 

Margareta Friman,  föreståndare för SAMOT, blickar  framåt. 
Foto: Hans M Karlsson.
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SAMOT

nytt sätt att få deltagare till studier

Bakom idén står Margareta Friman,  

föreståndare för SAMOT och docent i psy-

kologi, Lars E Olsson, dr i psykologi, samt 

Jörg Pareigis, doktorand i företagsekonomi. 

Här berättar de om portalen.

bakgrund
Inom ämnet psykologi bedrivs många 

olika studier och det finns ett stort behov 

av deltagare (respondenter) till dessa. Där-

för bygger man nu upp en portal där man 

på ett snabbt och enkelt sätt kan få tag på 

deltagare. I första hand kommer studenter 

och anställda vid Karlstads universitet att 

rekryteras till portalen. 

– Tidigare arbetade jag på psykologiska 

institutionen vid Göteborgs universitet och 

där designade jag en portal som hade och 

har i snitt ca 700 deltagare från Göteborgs 

regionen. Detta födde idén att skapa en 

liknande portal här, säger Lars E Olsson.

Hur går det till?
De som är intresserade av att delta i olika 

studier får själva registrera sig i portalen. 

Deltagare till olika studier kommer slump-

vis att väljas ut och varje slumpad deltagare 

kommer att få ett erbjudande om att delta i 

den aktuella studien. Sedan är det helt upp 

till deltagaren själv om den önskar delta 

eller ej. Man förbinder sig inte till något i 

och med sin anmälan till portalen. Allt är 

frivilligt och man kan när som helst välja 

att avbryta sitt deltagande. Alla resultat är 

anonyma. Beroende på studie och dess 

omfattning utgår en ersättning till de som 

Forskare inom SAMOT vid CTF har  

skapat en portal för att effektivt och 

enkelt kunna rekrytera deltagare till 

olika psykologiska studier vid Karlstads 

universitet. Portalen går under namnet  

deltagarportalen.se och lanserades den 

1 februari. 

deltar, det kan exempelvis vara i form av 

biocheckar, presentkort och kontanter 

etc.

Vilka sorts studier kommer delta-
garna att användas till?

– Det kan handla om enkätsvar, grupp-

experiment, intervjuer, fysiologiska tester, 

dagboksskrivande i ett specifikt ämne och 

simuleringsexperiment. Det är stor bredd 

på den forskning som bedrivs och det finns 

många olika metoder att använda. Inom 

SAMOT kommer man att använda delta-

garna till olika studier inom transportforsk-

ningen, avslutar Margareta Friman. 

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se

fördubblad kollektiVtrafik år 2020

I början på april arrangerade SAMOT en 

partnerträff på Grythyttans Gästgiveri där 

man bjöd in sina partner till rundabords- 

samtal på temat “Fördubblad kolletiv-

trafik”. På plats fanns förutom SAMOT 

representanter från Värmlandstrafik, Karl-

stadsbuss, Västtrafik, Swebus, SL, Vinnova 

och Svensk Kollektivtrafik. Moderator var 

journalisten Ulo Maasing från Maasing 

Media AB. 

Under dessa två dagar fick akademiker 

och praktiker arbeta tillsammans i grupper 

med följande frågeställningar: stadsplan-

Vilka utmaningar finns och hur kan man 

tillsammans kan nå målet fördubblad 

kollektivtrafik år 2020? Detta var frågor 

som diskuterades på  SAMOTs partner-

träff i Grythyttan.

ering, personal, omreglering, kultur, avtal, 

kunskapsöverföring och kapacitet. Grup-

perna fick redovisa sitt arbete och det fanns 

en hel del att diskutera. Deltagarna verkade 

mycket nöjda med dessa dagar som också 

bjöd på härlig miljö och mycket god mat. 

Gruppdiskussioner präglade SAMOTs partnerdagar i Grythyttan.

Redovisning av grupparbete.

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se
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SERvICE INNOvATION

worksHop om tjänsteinnoVationer 

– Jag tror att det var intressant och 

givande för alla parter. Det var vår fjärde 

workshop enligt detta format inom struk-

turfonderna – och den tredje som foku-

serade på tjänster i tillverkande företag. 

Dessa har inletts med en introduktion om 

hur svenska företag arbetar med tjänster 

och vilka möjligheter och hinder som de 

har stött på i arbetet med tjänster. Många 

möjligheter och hinder är gemensamma för 

företag av olika storlek och industri. 

Vad är syftet? 
– Att skapa ett utbyte mellan akademi 

och näringsliv i regionen. Dialogen med 

det regionala näringslivet är något som vi 

inom strukturfonderna arbetar på att vitali-

sera och utveckla. Jag tycker att workshops 

är ett bra format för detta utbyte, eftersom 

det blandar presentationer från akademi, 

med diskussioner mellan akademi och 

Lars Witell, forskare inom Strukturfondsprojekten vid CTF, du medverkade nyligen i en workshop arrangerad av CTF  

tillsammans med Stål & Verkstad där du presenterade CTF och forskningsområdet tjänsteinnovationer i tillverkande industri 

för företag ur Stål & Verkstadsklustret. Hur var det? 

näringsliv samt diskussioner direkt mel-

lan olika företag. Vår förhoppning är att 

skapa nya samarbeten mellan universitet 

och företag. Hittills tycker jag att vi är på 

god väg att skapa en bra kommunikation 

som kan bidra till vår forskning och till att 

näringslivet utvecklas.

Vilka är de vanligaste  
frågeställningarna?

– En fråga som kommer upp vid de 

flesta diskussioner kring tjänster i tillver-

kande företag är hur affärsmodeller ska se 

ut och hur tjänster kan prissättas. Traditio-

nellt så har ju produkten varit prisbärare 

för alla tjänster, men varför ska produkten 

kosta pengar medan tjänsten är gratis? En 

annan frågeställning som dyker upp är 

att många exempel i media och forskning 

handlar om stora företag som IBM eller 

Volvo – hur fungerar detta med tjänster i 

små företag? Detta visar att vår forskning är 

på rätt väg – då vi i våra senaste forsknings-

projekt studerar tjänster i mindre företag 

och hur tjänster kan utvecklas och levereras 

i olika nätverk.

Vad händer nu?
– Vi arbetar vidare med detta workshop-

format kring två teman “förpackningar” och 

“tjänster i tillverkande företag”. Dessutom 

arbetar vi på att skapa erfarenhetsgrupper 

kring dessa teman för de företag som vill 

arbeta vidare i ett djupare samarbete. Vi 

kommer också inom kort att ge ut en forsk-

ningsrapport, ”Tjänster i fordonsindustrin”, 

om hur svensk fordonsindustri arbetar med 

tjänster och hur de hanterar en affärslogik 

som baseras på tjänster. 

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se

Anders Gustafsson, CTF, Lars-Erik Odhe, Stål & Verkstad och Lars Witell, CTF, medverkade i den senaste workshopen om tjänsteinnovationer.
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SERvICE INNOvATION

förpackad för en Hållbar framtid

Världsledande designbyråer, forskare och företag delade med sig av erfarenheter 

och trender under Pacsem-dagarna som samlade runt 200 deltagare till årets 

Pacsem-konferens som hölls på Karlstads universitet. Martin Löfgren och Helen  

Williams representerade CTF. 

”Destination framtiden” var temat på 

2008 års Pacsem- konferens och syftet var 

att spegla trender och utveckling inom för-

packningsbranschen och titta på vad som 

finns runt hörnet. Bland gästföreläsare 

fanns Carl Jan Granqvist som berättade 

om idrottsmat i ny förpackning och om 

hur det är att använda sig själv som varu-

märke. Arrangören The Packaging Arena 

var mycket nöjda.

förpackningsforskning vid ctf
 ”Förpackad för en hållbar framtid” var 

temat för Martin Löfgren, CTF, och He-

lené Williams, Avd för energi-, miljö- och 

byggteknik vid Karlstads universitet, som 

fick avsluta årets Pacsem.

– Mina kollegor höll på med mobil-

telefoner och annat spännande och jag 

fick börja med förpackningar, kändes inte  

jättekul från början, men snart var jag fast. 

Det visade sig att det inte fanns så mycket 

forskning på hur förpackningar kommuni-

cerar med konsumenter. Konsumenten är 

trots allt den bästa innovatören, den som 

vet bäst hur han vill ha sin vardag, säger 

Martin.

– Vi möter cirka trettio förpackningar 

per dag och ofta kanske lika många varu-

märken. Det är viktigt att förpackningen 

inte bara skickar ut signalen ”köp mig” den 

måste också fungera på ett sätt som gör att 

man lockas till återköp. Det är där peng-

arna finns för varumärkesägarna, fortsätter 

Martin.

Martin refererade till en undersökning 

som han gjorde 2002/2003 på svenska kon-

sumenter mellan sexton och sjuttionio år 

där han fick följande kravspecifikation på 

förpackningar: Inte läcka, datummärkning, 

skydda innehållet, tydlig innehållsförteck-

ning, instruktioner som vi förstår och ser 

det bra ut på utsidan av förpackningen ska 

det se lika bra ut när vi tar ut innehållet.

ur miljösynpunkt
– Vi ville se på vad som händer ur mil-

jösynpunkt om vi gör som kunderna vill 

och där kom Helén Williams in i bilden, 

sade Martin och lämnade över ordet. 

– Vi tittar på nyttjande av miljöresur-

ser, miljöpåverkan, helhetssyn och delta-

gande. Det senare handlar om att det här är 

ingenting en person gör utan att man måste 

släppa på sina principer och samarbeta

Helén och hennes grupp tog Martins 

undersökning och satte under miljöluppen. 

Det finns mycket man kan göra för en mil-

jöanpassning, men det viktigaste man hit-

tade var hur många av punkterna på något 

sätt kopplades till spill. 

– Det vi tror spelar störst roll för detta är 

bäst före datumet. Många slänger livsmedel 

direkt utan att kolla dem. Det andra är stor-

leken på förpackningar, vi luras att köpa 

för mycket. Visst finns det en risk att mer 

konsumentanpassade förpackningar ger en 

större miljöpåverkan. Att reducera spill är 

också viktigt ur aspekten att produktion av 

livsmedel påverkar miljön. Det kan vara ok 

att öka förpackningens miljöpåverkan om 

det minskar spillet, avslutade Helén.

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se

Martin Löfgren och Helen Williams presenterade på årets  
Pacsem konferens. Foto: Packaging Arena.
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EU STRUKTURFONdSpROJEKT

Hallå där poja sHams...

– Min vistelse här är ett led i kompe-

tensutvecklingspriset jag fick av Gunnar 

Sundblads forskningsfond i februari förra 

året. Jag ska vara här i sex månader för att 

till största del ägna mig åt kurser, kontakt-

skapande, besök på andra universitet och 

företag samt experiment med amerikanska 

konsumenter. 

Vad är det för experiment?
– Jag kommer att besöka School of 

Packaging, Michigan State University, för 

att lära mig mer om hur de arbetar med 

... MIT-doktorand i företagsekonomi vid CTF. Du befinner dig sedan i början på 

januari på Arizona State University i USA. Vad gör du där? 

christina knowles

christina.knowles@kau.se

forskning kring förpackningar. Förhopp-

ningen är att också skapa ett kontaktnät-

verk. Jag ska genomföra ett experiment 

med amerikanska konsumenter för att 

mäta likheter och skillnader i hur norda-

merikaner uppfattar olika förpacknings- 

attribut kopplat till specifika egenskaper. Är 

”lyxighet” samma sak för en svensk som för 

en nordamerikan? Studien kommer att ge-

nomföras med konsumenter i ett köpcenter 

där både svenska och amerikanska förpack-

ningar kommer att visas på en hylla. Det 

ska bli intressant att se hur de väljer bland 

svenska förpackningar och se om det går 

att finna några signifikanta skillnader och 

likheter om kultur och val av produkt. 

är experimentet en del av din 
kommande avhandling? 

– Kompetensutveckling är en del av 

avhandlingsarbetet där experimenten är 

en viktig del av att skapa förståelse för hur 

konsumenternas beteenden påverkas av 

förpackningens attribut och egenskaper.  

Förenklat kan man säga att avhandlingen 

ämnar hitta kopplingar mellan värdeord 

och förpackningsattribut. Varumärkesägare 

kan utgå från en genomarbetad metodik för 

att testa förpackningens kommunikativa 

egenskaper innan lansering av produkter. 

Dessutom kan denna metodik användas 

i designprocessen för att skapa tilltalande 

förpackningar som matchar förväntning-

arna hos eftersträvade målgruppen. 

kollegor på besök
I mars var kollegorna Anders Gustafsson, 

Lars Witell och Per Kristensson på besök. 

De har sedan tidigare ett samarbete med 

forskare vid Arizona State University, bl a 

Stephen W Brown och Mary Jo Bitner.

Poja Shams på plats på Arizona State University, USA.

ctf ocH compare bjöd in till frukostmöte
Den 24 april bjöd CTF tillsammans 

med Compare in till ett frukostmöte på 

temat - ”Tjänsteutveckling och tjänste-

innovationer: Hur lyckas man?” Detta 

var ett led i det samarbetavtal  som träf-

fades under hösten 2008 mellan CTF 

och Compare angående tjänsteutveck-

ling. På programmet, som presenterades 

av professorerna Bo Edvardsson och  

Anders Gustafsson från CTF, fanns bl a:  

•	Hur	och	när	lyssna	på	kunden?	•	Tjäns-

teinnovationer och kundupplevelser  

•	Exempel	från	Lego,	IKEA	m.fl	•	Hur	bör	

företag agera för att utveckla innovativa 

och lönsamma tjänster?Göran Österman inleder frukostseminariet.

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se
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forskningsprojekt om lojalitet i kundrelationer
Forskare vid CTF får 3,8 miljoner kronor från KK-Stiftelsen (Kunskaps och Kompetens Stiftelsen) för ett 3-årigt projekt.  

Namnet på projektet är ”LET-modell för ökad lojalitet baserad på förståelse för skillnaden mellan aktivitet/passivitet i 

dynamiska kundrelationer”.  

NyTT FORSKNINGSpROJEKT

Projektets utgångspunkt är att bättre förstå 

lojalitet i kundrelationer. 

– Vi kommer att studera kunder som 

byter tjänsteproducenter, i vårt fall tele-

komtjänster (TeliaSonera) och tjänster som 

flyget erbjuder (Karlstads flygplats). Genom 

att studera kunder som byter till andra 

tjänsteproducenter kan vi utgå från verkligt 

beteende i stället för beteendeintentioner. 

Vi kommer hela tiden att samarbeta och 

ha en dialog med de deltagande företagen, 

säger projektledare docent Inger Roos. 

Övriga forskare i projektet är professo-

rerna Anders Gustafsson och Bo Edvards-

son vid CTF. 

bakgrund
Forskningsprojektet bygger på ett tidigare 

forskningsprojekt kring kundrelationer 

inom forskningsprofilen ”Den nya tjäns-

teekonomi”, vilket också handlade om 

lojalitet. Då definierade man känslighets-

faktorn, triggern, nu är man intresserade av 

en djupare förståelse gällande lojalitet.  

– Det som är annorlunda i vårt sätt att 

se på lojalitet jämfört med det traditionella 

sättet är att vi har fokus på en triggerfunktion 

i kundrelationen, i stället för på kundernas 

uttryckta åsikter om olika givna attribut t ex 

i ett frågeformulär, säger Inger Roos.

Triggerfunktionen är en känslighets-

funktion som samlar på sig känslighet 

under kundrelationen för att i något skede 

tillsammans med kunden reagera på denna 

känslighet med ett visst beteende. Bete-

endet varierar från kund till kund. Vissa 

kunder agerar aktivt och söker information 

för att bättre kunna motivera sitt beteende 

medan andra kunder är passiva och agerar 

till synes mera planlöst. Därmed kan man 

redan när känslighetsfaktorn, triggern, är 

definierad  i en kundrelation säga något om 

stabiliteten i respektive kundrelation. En 

sorts känslighet signalerar illojalitet medan 

en annan form av känslighet signalerar  

lojalitet. 

skillnaden mellan aktiva och  
passiva kunder
Det nya projektets utmaning blir alltså att 

reda ut skillnaden mellan aktiva och pas-

siva kunder. Baserat på tidigare forskning 

vet man att det finns en skillnad när det 

gäller lojalitet mellan aktiva och passiva 

kunder, de passiva kunderna är fler än vad 

man kunde tro. Orsaken till det stora an-

talet är att nutida serviceproducenter ofta 

utarbetar sina tjänster så att kunden har 

svårt att vara aktiv. Det som man vill veta 

i det nya projektet är huruvida det finns 

möjlighet att påverka lojaliteten genom att 

påverka känsligheten i kundrelationer via 

kommunikation. 

–  Vi vill hitta en genväg till lojalitet. 

Som det ser ut idag verkar kunderna byta 

sig till kunskap, frekventa bytare är typex-

empel på detta fenomen. En kunskap som 

sänker de frekventa bytarnas fart skulle vara 

guld värd. För att nå vårt mål fordras många 

och långa undersökningar av kunder som 

bytt telekomoperatörer eller som bytt flyget 

mot tåg eller bil, med andra ord de tjänster 

som våra partners i projektet representerar, 

avslutar Inger Roos.

inger roos

inger.roos@ihroos.fi

Foto: A
nd

reas H
ultén
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AKTUELL FORSKNING

”fixar-malte”  
 
- en framgångsrik kommunalsäkerHetstjänst

”Lag om skydd mot olyckor” (LSO), trädde 

i kraft den 1 januari 2004. Fem år senare 

kan vi konstatera att lagens ambitioner 

när det gällde tvärsektoriella samarbeten 

inom kommunerna baserat på aktuella ris-

kanalyser och ökat politiskt engagemang i 

prioriteringsprocessen bara delvis infriats. 

Tidigare forskning visar att utvecklingen av 

en ny uppgift som en organisation skall ta 

hand om kräver nya former för diskussion 

och samarbete, att man skapar en så kallad 

utvecklingsorganisation. Risken är annars 

att de nya frågorna drunknar bland ”var-

dagsuppgifterna” i kommunen. Något som 

när det gäller skydds- och säkerhetsarbetet 

tycks ha skett i många fall.

Initialt innebar arbetet med handlings-

program i de 29 kommuner vi följde ett 

ökat kommunicerande om skydds- och sä-

kerhetsfrågor inom kommunen. Ett 60-tal 

nya arbetsformer skapades för ändamålet. 

Kommunikationen ”spred” sig framför 

allt uppåt i kommunen, genom att för-

valtningschefer och kommundirektörer 

deltog aktivt i handlingsprogramsarbe-

tet. Det fanns också ambitioner att få till 

stånd förvaltningsövergripande arbete och 

tvärsektoriell samverkan mellan olika or-

ganisationer i skydds- och säkerhetsfrågor 

inom kommunerna. Politikerengagemang 

var lättast att få till stånd i små kommu-

ner och i kommuner som integrerade sitt 

handlingsprogramsarbete i andra större 

projektverksamheter. 

Då arbetsformerna vid handlingspro-

gramsarbetet 2007-2010 undersöktes hade 

många av de nya arbetsformerna lagts ner. 

Resultatet visade nu arbets- och kommuni-

kationsformer i ett relativt likartat system. 

Generellt kan man säga att A) Ansvaret för 

uppdraget är politiskt och kommunfull-

mäktige är det definitiva beslutsforumet. 

B) Ansvaret för skrivandet av handlingspro-

grammet är delegerat till en professionell 

tjänsteman som ofta är direkt underordnad 

kommunstyrelsen. C) Då kommunen ingår 

i en förbundsbildning tar förbundet oftast 

ansvar för LSO-handlingsprogrammet för 

räddningstjänst. D) Det finns oftast en lägre 

hierarkiskt inordnad politisk nämnd eller 

styrgrupp i kommunen som gör priorite-

ringar. E) Riskhanteringsgrupper finns i de 

flesta kommuner och dessa ingår aktivt i 

handlingsprogramsarbetet LSO.

De kommuner som hade en ny och 

väl utbyggd utvecklingsorganisation hade 

forum som tog tag i nya helhetsbetonade 

förvaltnings- och sektorsövergripande 

säkerhets- och trygghetsfrågor. De inne-

hållsliga diskussionerna i de bredast sam-

mansatta utvecklingsforumen kom att rikta 

in sig både mot orsaker till olyckor och vi-

sioner för området. Däremot hade dessa 

kommuner  konstigt nog färre antal ären-

den på politikernas bord. Här kunde man 

skönja en tendens till att en välutvecklad 

utvecklingsorganisation för skydds- och sä-

kerhetsfrågor behandlade frågorna färdigt 

och frågorna förs därmed inte vidare till 

kommunfullmäktige eller kommunstyrel-

sen. Teoretiskt är tanken med en utveck-

lingsorganisation att den är det mest effek-

tiva sättet att kommunicera i frågorna, men 

om ambitionen är att i hög grad engagera 

politikerna så blir frågan om att ha politisk 

representation och delaktighet i utveck-

lingsorganisationen avgörande. 

frågorna som nådde  
politikernas bord

Av våra ännu begränsade studier av poli-

tiska dokument kan man dra en del preli-

minära slutsatser. Den första iakttagelsen är 

att de frågor som rör kommunal säkerhet 

och/eller räddningsverksamhet och dyker 

upp i protokollen, huvudsakligen aktuali-

serats antingen genom att lagstiftningen 

ändras, eller genom medborgarförslag/

motioner. Generellt kan man också säga 

att de kommuner som har många frågor 

som berör skydds- och säkerhetsarbetet på 

politikernas bord, har frågor som kommer 

upp i många olika sammanhang, i så att 

säga ”spridda skurar”. 

När det gäller säkerhet generellt är tra-

fiksäkerhet den helt dominerande frågan i 

samtliga undersökta kommuner. Det går 

knappast ett möte utan att någon invånare 

har hört av sig i frågan. I en överväldigande 

majoritet av fallen rör det sig om att man 

vill sänka hastigheten (eller på andra sätt 

minska trafiken) på den gata eller i det 

område man själv bor. Riskerna för oskyd-

dade trafikanter, och då i synnerhet barnen, 

anges som främsta skäl till kraven. Här har 

sannolikt Vägverkets medialt framgångsrika 

”nollvision” spelat in. Tillsammans med en 

rad andra kampanjer har Vägverket, Polisen 

och andra aktörer lyckats göra trafiksäker-

heten till en fråga som ingår i allmänhetens 

medvetande och som också aktualiseras i 

den kommunpolitiska verksamheten.

Ytterligare en idé som spridits fram-

gångsrikt är ”Fixar-Malte”. Frågan dyker 

upp i samtliga studerade kommuner. Mo-

tionerna innehåller varianter på temat att 

kommunens äldre borde få gratis eller sub-

ventionerad hjälp i hemmet utan att den 

först måste biståndsbedömas, eftersom 

man då antar att antalet fallolyckor skulle 

minska och de äldre skulle känna sig tryg-

gare och säkrare i sina hem. ”Fixar-Malte” 

presenteras som en åtgärd för att lösa ett 

mätbart problem – fallolyckor bland äldre. 

Förutom att tjänsten antas minska antalet 

Under åren 2004 – 2009 har Birgitta Johansson-Hidén, forskare vid CTF, studerat kommunikationen vid kommunalt skydds- 

och säkerhetsarbete. Under de senaste åren, 2007-2009, har forskningen bedrivits tillsammans med Malin Wreder, sociolog 

vid Karlstads universitet och forskare vid forskningsinstitutet Score i Stockholm.
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fallolyckor beskrivs den också innehålla 

”mjuka värden” som att de äldre upplever 

trygghet då de kan få hjälp med vissa göro-

mål, och att det är en fin gest från kommu-

nens sida att ta hand om sina äldre invånare 

på detta sätt.

Det tycks inte som att det är politikerna 

i kommunfullmäktige, eller ens kommun-

styrelsen, som gör prioriteringar inom om-

rådet skydd mot olyckor. Det politikerna 

gör är att godkänna budgetar och hand-

lingsprogram. Det övergripande ansvaret 

för vilka delområden man ska satsa på och 

vad som ska få stå tillbaka beslutas längre 

ner i den kommunala organisationen. Om 

det utgör ett problem, eller ett kvitto på 

att arbetet i övriga kommunikationsforum 

fungerar beror på vilket perspektiv man 

lägger på frågan och hur man vill ha det 

i kommunen.  

använder kommunerna  
informationssystemet ida ?

Projektet vid CTF har också i uppgift att 

följa bruket av ett informations- och da-

tasystem men statistik för området, ”In-

dikatorer, data och analys”, (IDA). Ett 

faktum som kan konstateras är att statistik 

rent allmänt driver på frågorna. Det tra-

fiksäkerhetsfrågor och ”Fixar-Malte” har 

gemensamt, på en mer övergripande nivå, 

är att de backas upp av en omfattande och 

väl spridd statistik. Det finns förhållande-

vis lättillgängliga siffror både när det gäller 

antalet skadade och döda i trafiken och 

fallolyckor i hemmet bland äldre. Allmän-

hetens kännedom om olycksstatistiken för 

trafikområdet tycks också god och statistik 

för båda områdena redovisas och diskute-

ras vid de politiska sammankomster där 

frågorna finns med på dagordningen. 

När vi jämför fem pilotkommuner 

som har fått extra utbildning i att använda 

IDA med fem kommuner/förbund som 

inte fått speciell träning i att använda IDA 

ser vi att fler frågor når kommunstyrelsen 

och/eller kommunfullmäktige i pilotkom-

munerna. Det skulle kunna tyda på att 

tillgången till all den statistik som IDA 

rymmer faktiskt inverkar på hur frågor om 

skydds- och säkerhetsarbete diskuteras på 

den kommunalpolitiska nivån. En närmare 

studie av protokollen visar dock inget en-

kelt samband. Ingenstans i de dokument 

som studerats refereras det uttryckligen till 

statistik från IDA, och bortsett från frå-

gorna om trafik och fixartjänster åberopas 

i princip ingen statistik alls, oavsett varifrån 

den skulle ha kunnat hämtas. Det är alltså 

inte tillgången till relevant statistik som 

styr vilka frågor som kommer upp på poli-

tikernas bord, utan kanske snarare hur väl 

aktörerna lyckas sprida kännedomen om 

de data som finns insamlade. Lite tillspet-

sat kan man säga att även statistik behöver 

marknadsföras och hittills har inte de data 

som finns i IDA nått ut till någon bredare 

publik, men arbete pågår.

Malin Wreder och Birgitta Johansson-Hidén  studerar tillsammans kommunikation vid kommunalt skydds- och säkerhetsarbete.

birgitta johansson-hidén

birgitta.johansson-hiden@kau.se
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Värderingar i tjänsteföretag
Vad är ett värderingsdrivet tjänsteföretag? Hur kan värderingar skapa värde för kunder och andra intressenter? Svar på 

dessa frågeställningar ges i den nya boken ”Values-Based Service for Sustainable Business - Lessons from IKEA”  förfat-

tad av forskarna Bo Edvardsson och Bo Enquist vid CTF.  Boken bygger på fleråriga studier i världens största möbel och 

inredningsföretag IKEA.

Idén om kundvärde inkluderar inte bara 

ekonomiskt värde utan också att värde är 

knutet till värderingar. Föreliggande bok 

ger – med utgångspunkt i studier under 

flera år i världens största möbel och inred-

ningsföretag IKEA - en fördjupad insikt 

om hur ett värderingsdrivet företag skapar 

värde i interaktion med sina kunder. IKEAs  

affärsmodell i perspektivet ”hållbara affä-

rer” beskrivs utifrån en tjänstelogik och en 

rad exempel illustrerar hur IKEA-modellen 

fungerar i praktiken. 

Värderingar kan förstås som principer,  

standards och etiska koder som företag och 

människor lever med. Värderingar finns 

som kärnvärderingar (core values) i företa-

get och bygger upp företagskulturen. Vär-

deringar finns också i samhället och som 

reflekterar samhällets normer (foundation 

values). Kunderna har också sina värdering-

ar (individual values). Boken visar på vikten 

att företagets, samhällets och kundernas 

värderingar och handling går i takt (values 

resonance) för att skapa konkurrenskraftigt 

kundvärde. En sätt att arbeta med dessa 

frågor är genom företagets CSR-arbete  

(Corporate Social Responsibility) vilket 

uttrycker företagets etiska, sociala och  

miljömässiga ansvarstagande. 

Ett värderingsdrivet företag bygger på 

en kombination av för företagets grund-

läggande värderingar vilka ligger djupt 

förankrade i företagskulturen och starka 

värderingar och normer i samhället om 

t ex mänskliga rättigheter, miljökrav och 

nolltolerans kring mutor etc. Dessa värde-

ringar vägleder företaget i interaktion med 

kunden att skapa kundvärde - utöver det 

funktionella värdet som hänger samman 

med produkters och tjänsters egenskaper 

- och en ”hållbar affär”. 

Boken besvarar två fundamentala  

frågeställningar:

Vad är ett värderingsdrivet tjänste- 1. 

företag?

Hur kan värderingar skapa värde 2. 

för kund och andra intressenter?   

Det vi lärt i våra studier av IKEA jäm-

förs med tre andra värderingsdrivna 

företag i bokens slutkapitel. Dessa  

företag är Starbucks, H&M och BodyShop. 

Exempel på områden som behandlas är; 

tjänstelogik och värdeskapande, varumärke 

och marknadskommunikation, företagets 

sociala ansvarstagande samt vikten av ett 

värderingsdrivet ledarskap som står upp för 

och ”lever” företagets värderingar. 

Boken vänder sig i första hand till ledare och 

medarbetare i företag och organisationer 

som vill veta mera om hur man kan skapa 

värde genom tjänster, styra med värderingar 

och utveckla hållbara affärer. Mera specifikt  

vänder sig boken till chefer/ ledare/ före-

tagsledare som jobbar med affärsutveck-

ling, marknadsföring, personalutveckling, 

produkt/tjänsteutveckling, CSR och miljö-

arbete, kvalitetsutveckling, varumärkesbyg-

gande men också till studenter på magister/

master nivå som vill lära mera om affärer 

och företagande utifrån en värderings-
driven tjänstelogik.

bo enquist

bo.enquist@kau.se

Bo Edvardsson och Bo Enquist  har studerat världens största möbel och inredningsföretag- IKEA.
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bok om marknadsorientering ocH kundrelationer
Future Outlook lockade ett 30-tal företagare och akademiker till Karlstads universitet den 19 januari för att träffa och 

lyssna till några av författarna till den nya boken “Marknadsorientering - Myter och möjligheter”.

Seminariet Future Outlook arrangerades 

av MTC (Stiftelsen Marknadstekniskt Cen-

trum) och CTF och baserades på den nya  

boken “Marknadsorientering - Myter och 

möjligheter”. Deltagarna fick möta förfat-

tarna till två kapitel ur boken och lyssna 

till deras syn på marknadsorientering och 

kundrelationer. 

Boken är skriven av 31 internationellt 

erkända marknadsforskare som i boken slår 

larm om vad de  anser vara felaktigheter 

i synen på marknaden. Framgångsrik 

marknadsorientering kräver kunskap om 

hur marknaden förändras och fungerar. 

– Syftet med boken är att stärka närings-

livets konkurrenskraft på den globala are-

nan. Det gäller att inte fastna i myter och 

vanföreställningar. Boken ska väcka frågor. 

Se på marknaden ur andra perspektiv, upp-

manar Eva Nilsson, MTC. 

de nya affärsrelationerna -  
en överlevnadsfråga

Professor Staffan Brege och Docent Per Olof 

Brehmer,  Linköpings universitet, talade om 

”De nya affärsrelationerna - en överlevnads-

fråga”. Företag måste se på marknaden och  

kundens verksamhet med andra ögon. 

Företag måste arbeta tillsammans med 

kunden och ta ett större ansvar för  

kundens totala behov och erbjuda en 

helhetslösning. Ett exempel kan vara att 

från att endast sälja bussar, dvs erbjuda en 

färdig produkt, till att erbjuda leasing av 

bussar, utbildning av chaufförer för att få 

lägre driftkostnad, tillhandahålla service 

m m. Genom att knyta kunderna till sig 

genom erbjudande av helhetslösningar kan 

man konkurrera med företag från lågkost-

nadsländer. Man måste se till att erbjuda 

helhetslösningar som utgår från att effek-

tivisera kundens affärs- och produktions-

processer. För detta krävs en bredare och 

djupare relation med kunderna. 

– Att sälja helhetslösningar är inte 

nödvändigtvis det lönsammaste men man 

måste se till konkurrensen, det kan vara 

nödvändigt för att kunna överleva, säger 

Staffan Brege. Som därmed avfärdade 

myten om förträffligheten med outsourcing 

aktivera kunden i tjänsteutveckling 

Professorerna i företagsekonomi, Bo  

Edvardsson och Anders Gustafsson, samt 

Docent Lars Witell, CTF, visade på vikten 

av att “Aktivera kunden i tjänsteutveck-

lingen”. Företag underskattar generellt 

betydelsen av att lyssna och lära av sina 

kunder. Den tjänstelogik som är på fram-

marsch betonar det värde som upplevs vid 

själva användningen av en produkt eller 

tjänst.  Vad är kundens roll? Se på kundens 

behov. Skräddarsy upplevelser till kunder-

na. För att lyckas med det krävs kunskap 

om kunder.  Då värde skapas genom själva 

användningen av en produkt måste företag 

bättre förstå hur produkter används i  

kundens vardag. 

– Lyssna på kunderna och använd 

deras synpunkter eller klagomål för att ut-

veckla en tjänst eller produkt, uppmanar 

Bo Edvardsson. Som därmed avfärdade 

myten om den professionelle produktut-

vecklaren. 
 

Beställ boken via: www.mtcstiftelsen.se.

Eva Nilsson, MTC, inleder här seminariet Future Outlook.

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se

Vad är skillnaden mellan industrinära och 

industriella tjänster? Eller mellan företags-

nära och företagsinriktade tjänster? Att  

arbeta med en tjänstestrategi eller på ett 

mer operativt plan kräver preciserade  

begrepp. I rapporten ”Tjänster och relate-

rade begrepp” (Sundström, 2009), klargör 

förhållandena mellan olika tjänsterelaterade 

begrepp. Ett värdeskapande perspektiv på 

tjänster introduceras i Sundströms rapport 

tVå nya forskarrapporter om tjänster
och fördjupas i rapporten ”Den tjänstedo-

minanta logiken” (Kristensson, 2009). 

Denna tjänstelogik fokuserar på att tjänst 

är något som skapas i interaktionen mellan 

företag och kund, och att alla erbjudanden 

leder fram till tjänster oberoende av sektor  

eller mängd fysiska produkter. Kristensson 

menar att ”Vi bedömer att det finns ett  

behov av att föra fram detta perspektiv på 

svenska och på ett sätt som är begripligt för 

praktiker”. I Kristenssons rapport förklaras 

innebörden och implikationerna av den 

tjänstedominanta logiken på ett tillämp-

bart sätt för företag och organisationer. 

Rapporterna, som är publicerade i  

Vinnovas rapportserie, kan laddas ned  

kostnadsfritt från www.vinnova.se.

erik sundström

erik.sundstrom@kau.se
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ctf serVice academy 2008  
 
- en inblick i ctfs forskningsVerkstad 
Den 20 november 2008 genomfördes CTFs årliga seminarium, CTF Service Academy 2008. Temat var hur värde skapas 

för våra kunder och olika exempel gavs från Volvo Buss, SL och IKEA. Programmet behandlade aktuella frågor riktade till 

såväl forskare som chefer och utvecklare i näringsliv och offentlig förvaltning. 

Bo Edvardsson, CTF, Bo Wallmark, Volvo Bussar och Margareta Friman, SAMOT deltog i CTF Service Academy 2008.

Syftet med CTF Service Academy är att 

återge resultat från pågående forskning 

samt ge en inblick i den forskning som  

bedrivs vid CTF. Första året som CTF Ser-

vice Academy arrangerades var i samband 

med CTFs 20-års jubileum den 5 oktober 

2006 på Karlstads universitet. Förra årets 

Service Academy hölls i samarbete med 

Volvo Lastvagnar på Volvo Democenter 

i Göteborg. 2008 års tillställning samlade 

drygt femtio deltagare på SL, StorStock-

holms Lokaltrafik, i Stockholm. 

Dagen inleddes med att Louise Ryde och 

Katarina Forsman, SL, kort presenterade 

SL:s verksamhet. Professor Christian Grön-

roos, Hanken Svenska handelshögskolan i 

Finland, redde sedan ut begreppet tjänste-

logik och skillnaden mellan tjänsteföretag 

och varuföretag i sin presentation ”Tjäns-

telogik, värde för kunden och marknads-

föring”.

forskningsfronten
Under titeln ”Forskningsfronten” gav 

forskare och doktorander från CTF ögon-

blicksbilder från CTFs forskningsverkstad. 

Professor Anders Gustafssons presenta-

tion ”Service innovation” handlade om 

att involvera kunder i innovationer och 

utvecklingsprocesser. Docent Marga-

reta Friman visade hur man kan använda  

simuleringsverktyg i forskningen inom 

SAMOT. Maria Åkesson, doktorand i fö-

retagsekonomi, gav en inblick i sitt avhand-

lingsarbete om E-tjänster. Hon menar att 

E-tjänster i dag innebär stort ansvar för kun-

der och mycket administration för företag/

organisationer. Jörg Paraeigis, doktorand i 

företagsekonomi, gav exempel på upplevel-

serum samt berättade kort hur kunder både 

kan förstärka och försämra upplevelsen av 

dessa. Annika Åberg, doktor i arbetsveten-

skap, presenterade sin doktorsavhandling 

”Tjänstemötet” som handlar om vilka fak-

torer som påverkar ett möte mellan kund 

och personal hos en tjänsteleverantör. Av-

slutningsvis presenterade Martin Löfgren, 

doktor i företagsekonomi, konsumentdri-

ven förpackningsforskning vid CTF. 

Hur skapas värde för våra kunder
Först ut under eftermiddagen var Elisabeth 

Munters, SL, som presenterade ett pilot-

projekt inom SL:s kundservicekoncept. Bo 

Wallmark, Volvo Bus Corporation, bjöd på 

en inblick i Volvo Bussars vision om att vara 

ett tjänsteföretag i stället för ett varuföre-

tag, dvs från att endast leverera bussar och 

chassin till att leverera kompletta affärslös-

ningar och tjänster till sina kunder. 

Professor Bo Edvardsson och Docent-

Bo Enquist, CTF, marknadsförde sin nya 

bok ”Values based service for sustainable 

business – Lessons från IKEA”. Eva Nils-

son från MTC, Stiftelsen Marknadstekniskt 

Centrum, presenterade den nya boken  

”Marknadsorientering – Myter och möjlig-

heter” där 31 internationellt välrenomme-

rade företagsekonomi forskare ger sin syn 

på marknaden. De ifrågasätter etablerade 

myter, visar på möjligheter för företag och 

gör ett inspel i samhällsdebatten.  

I år kommer CTF Service Academy att 

arrangeras tillsammans med Almega den  20  

november i Stockholm.

Professor Christian Grönroos från Hanken,  höll presentationen 
”Tjänstelogik, värde för kunden och marknadsföring”. 

linda fridberg

linda.fridberg@kau.se
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linda fridberg

linda.fridberg@kau.se
Docent Lars Witell fick ta emot CTF Service Academy Award 

ctf serVice academy award 2008

– Kul att bli uppmärksammad för 

det arbete man lägger ned som forskare. 

Under de senaste åren har jag tillsammans 

med mina  kollegor arbetat hårt med att 

bygga upp en stark forskning kring tjänster i  

tillverkande företag och hur man ska-

par attraktiv kvalitet. Inom dessa två 

områden räknas vi till de ledande  

forskargrupperna i världen – och vi arbetar 

med att bli ännu starkare, säger Lars Wi-

tell.

Lars Witell har framgångsrikt bidragit 

till att utveckla forskningsprogram vid 

CTF, särskilt inom Service Infusion och 

Manufacturing. Han har erhållit forsk-

ningsanslag, ansvarat för forskningsprojekt, 

handlett doktorander samt producerat 

forskning av hög kvalitet i samarbete med 

kollegor vid CTF samt med internationellt 

kända forskare. 

– Som yngre forskare är vi vana vid 

att få kritik från reviewers på artiklar som 

vi vill publicera. Vi får också ofta råd om 

hur vi borde skriva eller att vi borde läsa 

en artikel som någon har skrivit för 20 år 

sedan. Sällan får vi få vi höra Bra gjort! – 

eller det var en fantastisk artikel ni skrev! 

 Troligtvis är vi inte bättre själva på att ge 

feedback och råd. CTF är på väg att skapa en 

miljö där vi ger varandra positiv feedback 

och detta pris ser jag som ett bra verktyg att 

ge uppskattning till yngre forskare! Tack för 

visad uppskattning! Säger Lars Witell.

I samband med CTF Service Academy delas ”The Service Academy Award” ut, ett 

stipendium på 10 000 kr inrättat av Humanik AB, till framstående tjänsteforskare 

vid CTF. 2007 tilldelades stipenditet Margareta Friman föreståndare för SAMOT. 

2008 tilldelades stipendiet Lars Witell. 

modell för kundVärde bleV Vinnande artikel
En internationell tidskrift, Managing Service Quality, delar varje år ut pris för bästa artikel. 2008 års vinnande bidrag är 

skriven av Sara Sandström, Peter Magnusson, Bo Edvardsson och Per Kristensson, vid Centrum för Tjänsteforskning vid 

Karlstads universitet. De har beskrivit en modell för hur kundens upplevelse av en tjänst påverkas av både funktionella och 

känslomässiga aspekter.

Managing Service Quality publicerar varje 

år ett 40-tal artiklar inom området tjäns-

teforskning. Fyra nomineras och bedöms 

sedan av framträdande forskare inom 

området. 2008 års vinnande artikel heter  

”Value in use through service experience” 

och har skrivits av Sara Sandström, dok-

torand i företagsekonomi vid Karlstads 

universitet. Till sin hjälp har hon haft Bo 

Edvardsson, Per Kristensson och Peter 

Magnusson, CTF.

– Det är väldigt roligt att få den här 

utmärkelsen och betyder mycket både för 

mig som doktorand och för CTF, säger Sara 

Sandström. Det är ett stort erkännande av 

den forskning som bedrivs vid Karlstads 

universitet. Eftersom det är den första arti-

keln som jag publicerar är det extra kul. Det 

är ju bland annat genom publiceringar som 

vi mäts i universitetsvärlden. Det här ökar 

naturligtvis chansen att bli citerad också.

samspel mellan upplevelse och 
värde

I artikeln beskrivs en teoretisk modell som 

illustrerar den totala tjänsteupplevelsen 

när det gäller teknologibaserade tjänster. 

Forskningsfrågan handlar om; vad är en 

tjänsteupplevelse och hur är den kopplad 

till användarvärde? Hon tar ett exempel; 

sms i mobilen som nästan alla har idag. 

Olika kunder upplever olika värde med 

sms-tjänsten. För en kund handlar det om 

att snabbt nå sitt barn och på så vis känna 

kontroll. För en annan handlar det om att 

få tillgång till information som är viktig för 

att kunna sköta sitt jobb. Upplevelsen är 

unik för varje person och för varje använ-

darsituation.

– När leverantörerna utvecklar en 

tjänst så tänker de ofta mest på den objek-

tiva nyttan, säger hon. Att den till exempel Sara Sandström, doktorand i företagsekonomi.



18   AKTUELL TJÄNSTEFORSKNING – NR 57 2009 

AKTUELLT

leading editor award till bo edVardsson 
Bo Edvardsson får utmärkelsen ”Leading Editor in the Literati Network 2009 Awards for Excellence” för sitt arbete som 

redaktör för den internationella tidskriften Journal of Servie Management, JOSM.

Bo Edvardsson har sedan 2005 varit redak-

tör för Journal of Service Management, 

JOSM, och får nu utmärkelsen Leading 

Editor Award av förlaget Emerald. Förla-

get har sitt säte i England och ger ut ca 

250 tidsskrifter varav JOSM är en av deras 

högst rankade tidsskrifter. Motivering till 

utmärkelsen lyder enligt följande:

ska spara tid och kostnader för kunden. Vad 

jag beskriver i artikeln är en modell som 

handlar om att man flyttar intresset från 

produkten eller tjänsten i sig till använda-

ren. För att få tjänster och produkter som 

folk vill köpa måste man förstå att väga in 

flera aspekter utifrån användarens situa-

tion. 

 

Blir det inte dyrt för kunden om leveran-

törerna ska ta hänsyn till varje individs 

specifika upplevelse när man utvecklar en 

produkt eller en tjänst?

– Upplevelsen av en tjänst är formad 

av samspelet mellan funktion och känsla 

och är viktigt för att förstå kundbeteenden. 

Den här modellen förklarar det som skapar 

värde för kundens totalupplevelse. Jag tror 

vi får nöjdare kunder om vi ser nyttan av 

att använda den här modellen när vi ut-

vecklar en tjänst eller produkt, säger Sara 

Sandström.

Gruppen kommer att ta emot priset i 

juni under konferens om tjänsteforskning 

i Wolfsburg, Tyskland. 

cia edlund

cia.edlund@kau.se

”The Leading Editor awards acknowledge 

the high commitment Editors have to their 

journals and reward their efforts to raise and 

maintain the standing of the journals.

Bo Edvardsson is Professor of Business 

Administration and Director of the Service 

Research Center (CTF) at the Karlstad Uni-

versity, Sweden. He has been editor of the 

Journal of Service Manage-

ment (formerly International 

Journal of Service Industry 

Management) since 2005, 

during which time he and 

his assistant Ingrid Hansson 

have been instrumental to the 

success of the journal. He has 

built an active Editorial Advi-

sory Board comprising leading 

international academics and 

has actively promoted the 

journal at key conferences. Bo 

is an international authority 

in the field of service mana-

gement, having managed se-

veral important projects and 

also written or contributed to 

over 130 books, reports and 

research articles. He is on the 

editorial board for five scho-

larly journals and co-chair of 

the Quality in Services Sym-

posium (QUIS). His research 

focuses on service quality, 

new service development, dy-

namics in customer relationships and value 

creation through customer experiences. In 

2008 Bo was awarded the prestigious award 

of ‘RESER Commendation for Lifetime 

Achievement to Service Scholarship’.”

Under de år som Bo Edvardsson varit 

redaktör och Ingrid Hansson assisterande 

redaktör har mer än 1000 manuskript skick-

ats in för bedömning. Varje år publiceras 25 

manuskript fördelat på 5 nummer. JOSM 

har en Editorial Advisory Board, EAB, be-

stående av 90 ledande forskare från olika 

delar av världen. Dessa personer deltar i 

review processen av de manuskript redak-

tören bedömer ska granskas genom en 

double blind review. JOSM använder sig 

av tre reviewers per manuskript. Utöver de 

personer som ingår i EAB finns ytterligare 

ett par hundra forskare i vårt internationella 

nätverk av reviewers.

Tidsskriften har från och med 2009 

bytt namn från International Journal of 

Service Industry Management till Journal 

of Service Management. ISI-ratingen har 

ökat från 0,333 när vi tog över redaktörska-

pet till 0,840 vilket är en viktig indikation 

på tidsskriftens kvalitet och status. 

Läs mer om tidskriften på : 

www.emeraldinsigt.com/josm.htm

Bo Edvardsson redaktör för JOSM sedan 2005.

ingrid hansson

ingrid.hansson@kau.se
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pris för artikel om kundinVolVeringens  
 
innersta beståndsdelar 

Artikeln baserar sig på ett antal möten 

med utvecklingschefer på TeliaSonera och  

Ericsson Consumer Lab. På dessa möten 

diskuterades vilka strategier som gjorde 

kundinvolvering i tjänsteutveckling fram-

gångsrik. Mer precist jämfördes utfallet 

från fyra stycken kundinvolveringsstudier 

som leddes av Jonas, Niklas och Per med 

resultatet från mer traditionella marknads-

undersökningsmetoder. 

Sammanfattningsvis ger kundinvol-

vering i tjänsteutveckling en annan typ 

av kundinformation än vad traditionella 

marknadsundersökningsmetoder ger. Det 

betyder dock inte att de mer traditionella 

metoderna, såsom enkäter, fokusgrupper 

och intervjuer är mindre bra. Båda meto-

derna behövs eftersom de kompletterar var-

andra. Kundinvolvering ger dock mer kvali-

tativ information avseende kunders behov 

och användning av framtida tjänster. 

En av de mest centrala nyckelstrategi-

erna som författarna pekar på är att kun-

dinvolvering ger information om kunders 

behov och önskemål i den situation som 

behovet faktiskt uppstår. Det betyder att 

organisationer som bedriver kundinvolve-

ring lättare kan förstå kundbehov som är 

latenta – vilka ofta är svåra att artikulera och 

förmedla på vanliga sätt. Som jämförelse 

kan man tänka sig en enkät där man oftast 

ombeds tänka tillbaka på kundbeteenden 

man erfarit de senaste sex månaderna. Det 

krävs ett närmast omänskligt bra minne för 

att komma ihåg alla detaljer i form av små 

händelserna man varit med om då. I ett 

kundinvolveringsprojekt instrueras däre-

mot deltagare (kunder, konsumenter, kli-

enter etc) att registrera händelser, problem, 

emotioner när de väl inträffar. I ett senare 

skede kan man sedan analysera dessa och 

diskutera vilka lösningar som är rimliga. På 

detta sätt får företag och organisationer ett 

bättre beslutsunderlag i form av kunskap 

om behov och potentiella idéer till fram-

tida tjänster. 

Artikeln i sin helhet finns publicerad i 

JOSM, nummer fyra, år 2008. 

Per Kristensson, CTF, Jonas Matthing, Vinnova, och Niklas Johansson, WSP, har fått utmärkelsen Highly Commended 

Award 2009 för sin artikel ”Key Strategies for Involvement of Customers in Co-creation of New Services” publicerad i den 

internationella tidskriften Journal of Service Management, JOSM. 

Docent Per Kristensson har fått två utmärkelser för sin forsk-
ning i år.

per kristensson

per.kristensson@kau.se

AKTUELLT

CTF har sedan flera år tillbaka ett gott sam-

arbete med Center for Relationship Mar-

keting and Service Management - CERS 

vid Hanken Svenska handelshögskolan i 

Helsingfors, Finland. Professorerna Chris-

tian Grönroos och Tore Strandvik har vid 

flera tillfällen varit på plats hos CTF. De 

har medverkat i konferenser och seminarier 

arrangerade av CTF och Tore medverkar i 

några av CTFs projekt. CTF har också varit 

på plats hos CERS, bl a Bo Edvardsson, 

Inger Roos, Anders Gustafsson, Per Skålén 

och Carolina Camén. Forskningssamar-

fördjupat samarbete med Hanken
betet inkluderar ett gemensamt program 

finansierat av Vinnova i Sverige och Tekes 

i Finland. 

I september kommer CTFs styrelse och 

ledningsgrupp att besöka CERS och under 

året kommer forskaren Anne Rindell att 

vara på plats hos CTF vid ett flertal till-

fällen. Anne Rindell disputerade 2008 på  

Hanken med sin avhandling “Image Heri-

tage. The Temporal Dimension in Consu-

mers’ Corporate Image Constructions”.

Avhandlingen kan laddas ner via:

www.hanken.fi/public/publ bo edvardsson

bo.edvardsson@kau.se

Doktor Anne Rindell.
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FORSKARKONFERENS

tHe international academy of management  
 
and business

I slutet av januari samlades forskare och praktiker från hela världen i New Orleans för ”the International Academy of  

Management and Business” årliga konferens. CTF och SAMOT representerades av Markus Fellesson som tillsammans med  

Patrik Gottfridsson skrivit ett papper med titeln ”Innovations on the right track – How to survive and thrive as an entrepreneur in  

a (de)-regulated network.” 

Kollektivtrafik i New Orleans.

Pappret tar sin utgångspunkt i försöken 

att göra den svenska järnvägssektorn mer 

innovativ och kundorienterad genom olika 

marknadsinriktade regleringsreformer. Det 

har länge förts en livlig debatt om hur så-

dana regleringar bör se ut, bland ekonomer 

såväl som förvaltningsexperter. I denna 

debatt saknas emellertid ofta de reglerades 

perspektiv, dvs de som förväntas bidra med 

det entreprenörskap och de innovationer 

som reglerarna strävar efter. I pappret kom-

pletteras den befintliga forskningen därför 

med ett ”användarperspektiv” som baseras 

på insikter och erfarenheter från reglerade 

aktörer, och den situation de upplever att 

de befinner sig i.

I en serie fallstudier undersöks hur  

privata och offentliga aktörer inom  

järnvägssektorn har tolkat ett nytt regelverk, 

och på vilket sätt och i vilken omfattning 

detta har lett till förnyelse och innovationer 

bland dem. Framför allt fokuseras på hur  

aktörerna uppfattar sina roller och på hur 

de agerat för att ta till vara på de möjlig-

heterna som det förändrade regelverket  

erbjuder.  Dessa resultat jämförs sedan med 

reglerarens ambitioner.

markus fellesson

markus.fellesson@kau.se

En nyckelinsikt från studierna är att  

aktörernas strategiska processer är mycket 

djupt invävda i varandra. Av denna anled-

ning är, trots talet om avreglering, en fri 

järnvägsmarknad med oberoende aktörer 

därför svår att hitta. Istället framträder 

sektorn som ett komplicerat nätverk av 

interaktioner och beroendesamband. 

Innovation och förnyelse baserar sig  

snarare på samverkan än på direkt kon-

kurrens mellan sektorns aktörer, och blir 

alltså ett interorganisatoriskt fenomen. Ur 

ett policyperspektiv visar detta på vikten  

av att inte ensidigt arbeta för att till varje 

pris öka konkurrensen på och om spå-

ret. Minst lika viktigt är att uppmuntra 

till innovativa samarbeten som främjar  

konkurrensen med spåret, gentemot andra 

transportslag. 

Den 8-9 januari samlades ca 1600 personer 

på Transportforum 2009 i Linköping för 

att ta del av det senaste inom svensk och 

internationell transportforskning. Trans-

portforum, som arrangerades första gången 

1984, har genom åren utvecklats till Nor-

dens största årliga konferens för transport-

sektorn där forskare och transportsektorns 

många aktörer möts för kunskapsutbyte 

och kontaktskapande. 

transportforum 2009
SAMOT deltog i programmet med två 

presentationer. Lars E Olsson berättade 

om sin forskning under rubriken ”Vägen 

till lycka”. Ett spännande resultat som re-

dovisades var att ett minskat resande med 

bil verkar leda till ett ökat välbefinnande i 

livet. Bo Enquist gav internationella och 

svenska utblickar i teori och praktik kring 

en marknads- och serviceorienterad af-

färsmodell för kollektivtrafik. Därutöver 

agerade Margareta Friman ordförande i 

sessionen om kundorienterad utveckling 

av kollektivtrafiken. 

Nästa Transportforum kommer att  

arrangeras den 13-14 januari 2010 i  

Linköping. 

margareta friman

margareta.friman@kau.se
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FORSKARKONFERENS

Inom persontransportbranschen märks ett 

tydligt intresse för att anlägga ett service-

perspektiv på verksamheten, vilket också 

kom till uttryck i konferensens tema som 

var ”Changing the Culture in Public Trans-

port: Moving from Production Industry to  

Service Provider in Cost Conscious Busi-

ness”. För persontransportorganisationer, 

oavsett om de arbetar som privat entreprenör 

eller som trafikhuvudman (alternativt i en 

kombination av dessa funktioner), blir det 

allt mer relevant att definiera sin verksamhet 

som serviceproduktion. Serviceperspekti-

vet implicerar kundorientering och därmed  

frågor kring mellanmänsklig interaktion, 

såväl internt som externt. Med en sådan 

förskjutning blir det naturligt att skapa 

forum för diskussioner kring HRM, servi-

cekultur och i kölvattnet också utvecklings-

strategier för olika typer av personalkompe-

tenser. En grundläggande föreställning är 

att personal som är service-minded har ett 

positivt inflytande på kunder och resenärer 

så att kollektivtrafiken uppfattas som mer 

attraktiv än den skulle gjort annars. Servi-

cekultur blir därför en fråga inte bara för 

managers utan också för personal. Under 

konferensen restes frågor om möjligheten 

att skapa förändrat sätt att arbeta och hur 

det kan gå till.

tHe first international conference on corporate  
managment and Human resources in public transport

Pers anförande belyste förändringen i 

synsätt inom branschen och olika exem-

pel på kulturförändrande initiativ, vilka 

ofta bygger på principer som delegering/

empowerment, prestationsmått, kommu-

nikationssystem och träning/utbildningsi-

nitiativ. Att genomföra sådana servicekul-

turprogram är emellertid inte så enkelt 

som det ibland kan verka. Det är lätt att 

underskatta problemen. Kritiska studier 

av förändringsprocesser har pekat på stora 

genomförandeproblem, kostsamma in-

effektiva satsningar, spirande cynism och 

tveksamma metoder för påverkan. Inte säl-

lan kan man i organisationer också se hur 

pratet om förändring ibland lever sitt eget 

liv, medan verksamheten i övrigt är ”busi-

ness as usual”. I realiteten går det att urskilja 

olika interna responser till ledningsbasera-

de förändringsinitiativ och att förändring 

enbart sker delvis. Det finns en intressant 

och högst påtaglig spänning mellan reto-

riken kring förändring och den konkreta 

organisatoriska verkligheten.

Varför är det så? Vilka underliggande 

förklaringar kan man identifiera och hur 

hanterar medarbetare spänningen mellan 

idealiseringar av serviceproduktion och 

organisatorisk verklighet, spänningen mel-

lan ambitiösa förändringsplaner och den 

reguljära driften? Vad kan ledare göra för 

att övervinna mer eller mindre ömsesidig 

misstänksamhet? Detta är exempel på frågor 

som Per Echeverri och Markus Fellesson, 

SAMOT, ställt i en studie av kulturföränd-

ring i ett svenskt persontransportföretag. I 

anförandet beskrevs hur de båda forskarna, 

genom omfattande intervjuer av medarbe-

tare på olika organisatoriska nivåer, doku-

mentanalys, mötesdeltagande och fältob-

servationer, kunde urskilja framträdande 

orsaker: Ett vagt kulturbegrepp (”service”); 

Specifika produktionsbetingelser; Ett di-

versifierat kundbegrepp; Jobbkaraktäristik 

m m. Ledning respektive anställda tolkar 

och omtolkar förändringsidén med hjälp av 

helt olika resurser. Att det finns ett utrym-

me för tolkning behöver inte nödvändigt-

vis ses som ett problem. Av studier av det 

här slaget är det möjligt att identifiera en del 

goda råd till ledare av förändring men också 

skäl att ha rimliga förväntningar.

UITP (International Association of Public Transport), en internationell branschorganisation inom persontransporter,  

arrangerade i mars en välbesökt konferens kring ”Corporate Management and Human Resource Management in  

Public Transport”, i Bremen. Per Echeverri, SAMOT, var keynote speaker och höll ett anförande kring förutsättningar och  

möjligheten till kulturförändringsarbete inom organisationer.

per echeverri

per.echeverri@kau.se

Svenska och finska handelshögskolan i 

Helsingfors bedriver ett gemensamt forsk-

ningsprojekt med fokus på marknadsfö-

ringens strategiska roll i företagen. Varje år 

hålls en konferens som vänder sig till fö-

retagsledningar och andra nyckelpersoner 

som berörs av eller arbetar med marknads-

stratmark 2009 i Helsingfors
föringsfrågor i vid mening. Konferensen 

som lockar många deltagare hade i år 800 

deltagare. Bland de medverkande kan näm-

nas Jorma Ollila, ordförande i Nokia, pro-

fessor Bob Greenberg från USA som talade 

om ”Digital Business Models” och Kones 

servicechef Nelii Paasikivi som beskrev hur 

Kone arbetar med serviceutveckling och 

tjänster som huvudaffär i ett produktföre-

tag. Bo Edvardsson från CTF var inbjuden 

att tala om hur tjänster, kundupplevelser 

och värderingar skapar kundvärde.

bo edvardsson

bo.edvardsson@kau.se
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RECENSION

Det skrivs mycket om värde. Andra kon-

cept har kommit och gått inom marknads-

föringslitteraturen, men värde finns hela 

tiden med som en del av andra koncept 

och kommer upp till ytan med jämna mel-

lanrum. Det interaktiva i begreppet värdet 

blev för mig första gången klarlagt i Ravalds 

avhandling. Det faktum att det skall vara 

kunden som bestämmer om värde finns 

eller ej är vi nog många som håller med 

om. Ravald diskuterar fyra dimensioner av 

värdet (1) värdet som generiskt begrepp, (2) 

kundens värdegrund, (3) kundens värdebe-

dömning och (4) kundens värdeupplevelse.  

Hennes tyngdpunkt ligger i att hon ser en 

länk mellan vad hon kallar ”de värdeska-

pande aktiviteterna”.

de värdeskapande aktiviteterna

(1) Ansatsen till att förstå värde görs genom 

att ta hjälp av axiologin, där forskningen 

konstaterat att allt värde är relativt. Värdet 

kan sägas vara ett sociokulturellt begrepp. 

(Helfert 1966)

doktorsaVHandling med ett nytt fokus för den 
Värdeskapande interaktionen

(2) När det gäller kundens värdegrund 

kan den beskrivas t ex så att objektet (pro-

dukten) för värderingen tillskrivs värdet 

”bra” eller ”dåligt”. Då frågar vi oss: för 

vem? En sådan evaluering kan man som 

kund egentligen ha utan erfarenhet. Först 

när objektet får ett värde för subjektet 

(kunden) kan man säga att värdet på pro-

dukten (objektet) har ett värde i t ex kund-

relationen. Ett sådant värde uppkommer 

genom en interaktion mellan subjektet d 

v s konsumenten som individ och de egna 

värdeskapande aktiviteterna och där får ett 

värde. Då kommer objektet in som resurs i 

subjektets värdeskapande aktiviteter. Värde 

uppkommer således hos kunden i en in-

teraktiv process, men inte mellan företag 

och kund utan mellan subjekt och objekt. 

Objektet (produkten) utgör den värdeska-

pande resurs som möjliggör värdeskapande 

för subjektet. Alltså, produkten utgör en de-

terminant för värdeskapande, medan den 

interaktiva processen sker mellan kund och 

produkt. 

(3) När värde ses ur kundens perspek-

tiv, tar kunden ställning till hururvida ob-

jektet förmår att bidra till de egna värdeska-

pande aktiviteterna. Man kan också se detta 

som en process, en interaktion mellan den  

värdegrund som kunderna har i alla si-

tuationer där deras värderingar är aktuella 

och en vara eller tjänst ska värderas. Som 

exempel kundens skillnad i värde vid för-

sta upprymdheten gällande en vara och 

hur värdet försämras när upprymdheten 

lagt sig om inte produkten lyckas bidra till 

kundens värdegrund som en följd av att 

varan inte bidrar till kundernas specifika 

situationer. Värdebedömningen påverkar 

därmed kundrelationens styrka.

(4) Värdeupplevelsen tillskriver Ra-

vald en annan betydelse än upplevt värde. 

Värdeupplevelsen är en utvidgning av be-

Inger Roos, forskare vid CTF, ger här en recension av doktorsavhandlingen ”Hur 

uppkommer värde för kunden?” som är skriven av Annika Ravald från Hanken 

Svenska handelshögskolan i Finland.

greppet upplevt värde. Värdeupplevelsen 

beskriver en aggregerad respons på de olika 

värdebedömningar kunder för över tiden. 

Forskare har även tidigare lyft fram det 

dynamiska gällande värde (Woodruff and 

Gardial 1996; Parasuraman 1997; Lapierre 

1997; Grönroos 2000). Ravald skriver: ”På 

detta sätt kan nivån på det upplevda värdet 

variera från tidpunkt till tidpunkt. Om vi 

fortsättningsvis väljer att betrakta kund-

upplevt värde som en statisk företeelse av 

snap-shot-karaktär, betyder det att vi stan-

nar kvar i ett paradigm där värdeskapande 

och – leverans sker i utbytessituationer  

(s. 84).”

Värdeupplevelsen

Värdeupplevelsen är Ravalds motto och 

skillnaden till begreppet upplevt värde 

blir:

1. Upplevt värde gäller per värdebedöm-

ning och är därmed ett diskret fenomen. 

Värdeupplevelsen sträcker sig däremot 

över hela den värdeskapande processen 

och alla de värdebedömningar som kun-

den där gör.

2. Upplevt värde är relaterat till bedömning 

av ett avgränsat objekt eller en avgränsad 

händelse. Värdeupplevelsen gäller hela den 

värdeskapande processen.

Ravalds slutsats kring tankarna på kun-

dens värdegrund blir att det knappast kan 

finnas en generell eller allmängiltig förstå-

else för vad som är värde för kunden på en 

högre abstraktionsnivå. Resultaten kommer 

alltid att variera beroende på sammanhang, 

situation och målgrupp för studien. Fokus i 

avhandlingen är således inte egentligen på 

uppkomsten av värde utan på varför värde 

uppkommer hos kunden. 

Doktorsavhandlingen kan laddas ner 

via Hankens hemsida http://dhanken.

shh.fi/dspace/handle/10227/296.

inger roos

inger.roos@ihroos.fi

Annika Ravald disputerade i marknadsföring den 12 december 
2008 i Vasa.
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CTF ger varannan månad ut ett 

elektroniskt nyhetsbrev, CTF 

News, som du kan prenumerera 

på genom att maila till: 

ctfnyhetsbrev@kau.se 

prenumerera 
på ctf news

Varje år producerar forskarna 

vid CTF ett stort antal artiklar, 

forskningsrapporter, avhandlin-

gar och böcker. Rapporter och 

avhandlingar kan beställas  via 

e-post: 

infoctf@kau.se 

Prenumerera på SAMOTs nyhets-

brev som utkommer 2 gånger per  

år genom att maila till:

samot@kau.se 

beställa 
litteratur

nyHetsbreV 
från samot

NOTISER

internationella  
forskarkonferenser
quis 11 - service excellence in management 
11-14 juni 2009, Wolfsburg, Tyskland.  

www.quis11.de

the 2009 naples forum on services: service-dominant logic,  
service science and network theory 
16-17 juni 2009, Capri. 

www.eisam.org

annual academy of management meeting 
7-11 augusti 2009, Illinois, USA.  

www.aomonline.org

12th international qmod and toulon-Verona conference on quality  
and service sciences (icqss) 
27-29 augusti 2009, Verona, Italien. 

www.ch.lu.se

the imp conference  euromed management
3-5 september 2009, Marseilles, Spaninen.

www.impgroup.org

its world congress 2009 
21-25 september 2009, Stockholm. 

www.itsworldcongress.com

18th annual frontiers in service 
29 oktober-1 november 2009, Honolulu,  Hawaii. 

www.rhsmith.umd.edu/ces/frontiersconference.aspx

ctf service academy 2009 
20 november 2009, Stockholm.  

www.ctf.kau.se

ctf serVice academy 2009
i samarbete med almega den 20 november 2009 i stockholm.  
mer information kommer inom kort på www.ctf.kau.se

manus till 
josm
Välkommen att skicka in manus 

till den internationella veten-

skapliga tidskriften Journal of 

Service Management (JOSM). 

Tidskriften är ledande i Europa 

inom tjänsteforskningens om-

råde och ges ut av det brittiska 

förlaget Emerald. 

www.emeraldinsigt.com/
josm.htm.
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