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CTF ServiCe ACAdemy 2008 
- en inbliCk i CTFS ForSkningSverkSTAd
Den 20 november genomfördes CTFs årliga seminarium, CTF service Academy 2008. Programmet behandlade aktuella 
frågor riktade till såväl forskare som chefer och utvecklare i näringsliv och offentlig förvaltning. Temat var hur värde skapas 
för våra kunder och olika exempel gavs från Volvo Buss, sL och ikeA.  

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 Service Academy  

arrangerades var i samband med CTFs 20-års jubileum den 5 

oktober 2006 på Karlstads universitet. Förra årets tillställning 

hölls i samarbete med Volvo Lastvagnar på Volvo Democenter 

i Göteborg. 

Årets tillställning samlade drygt femtio deltagare på  SL, 

StorStockholms Lokaltrafik, i Stockholm. Dagen inleddes med 

att Louise Ryde och Katarina Forsman från SL sa några ord om 

deras verksamhet. Sedan tog Christian Grönroos, från Hanken 

Svenska Handelshögskolan i Finland, över ordet. I sin presen-

tation ”Tjänstelogik, värde för kunden och marknadsföring” 

redde han ut begreppet tjänstelogik och skillnaden mellan 

tjänsteföretag och varuföretag. 

Forskningsfronten
Under titeln ”Forskningsfronten” gav forskare från CTF ögon-

blicksbilder från CTFs forskningsverkstad. Anders Gustafssons 

presentation ”Service innova-

tion” handlade om att involvera 

kunder i innovationer och utveck-

lingsprocesser. Margareta Friman 

visade hur man kan använda  

simuleringsverktyg i forskningen 

i SAMOT. Maria Åkesson gav 

en inblick i sitt avhandlingsar-

bete  om E-tjänster. Hon menar 

att E-tjänster i dag innebär stort 

ansvar för kunder och mycket 

administration för företag/

organisationer.  Jörg Paraeigis 

gav exempel på upplevelserum 

samt berättade kort hur kunder 

både kan förstärka och försämra 

upplevelsen av dessa. Annika 

Åberg presenterade sin doktorsavhandling ”Tjänstemötet” 

som handlar om vilka faktorer som påverkar ett möte mellan 

kund och personal hos en tjänsteleverantör. Avslutningsvis 

presenterade Martin Löfgren konsumentdriven förpacknings-

forskning som bedrivs vid CTF. 

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

som presenterade ett pilotprojekt inom deras kundservice-

koncept. Bo Wallmark, Volvo Bus Corporation, bjöd sedan 

på en inblick i Volvo Bussars vision om att vara ett tjänstefö-

retag i stället för ett varuföretag, dvs från att endast leverera 

bussar och chassin till att leverera kompletta affärslösningar 

och tjänster till sina kunder. Bo Edvardsson 

och Bo Enquist, CTF, marknadsförde sin 

nya bok ”Values based service for sustai-

nable business – Lessons från IKEA”. Eva 

Nilsson från  MTC, Stiftelsen Marknads-

tekniskt Centrum, presenterade den nya 

boken  ”Marknadsorientering – Myter och 

Bo edvardsson, CTF, Bo wallmark, Volvo Bussar och margareta Friman, sAmoT.



åreTS ServiCe ACAdemy AwArd Till lArS wiTell

I samband med CTF  

Service Academy delas ”The 

Service Academy Award” 

ut, ett stipendium på  

10 000 kr inrättat av Hu-

manik AB, till framstå-

ende tjänsteforskare vid 

CTF. Förra året tilldelades  

stipenditet Margareta Friman 

föreståndare för SAMOT. 

I år tilldelades stipendiet  

Lars Witell. 

- Kul att bli upp-

märksammad för det ar-

bete 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 skapar attraktiv kva-

litet. Inom dessa två områden räknas vi till de ledande  

forskargrupperna i världen – och vi arbetar med att bli ännu 

starkare, säger Lars Witell.

Lars Witell har framgångsrikt bidragit till att utveckla  

forskningsprogram vid CTF, särskilt inom Service Infusion och 

Manufacturing. Han har erhållit forskningsanslag, 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.

Docent Lars witell.

möjligheter” där 31 internationellt välrenommerade före-

tagsekonomi forskare ger sin syn på marknaden. Ifrågasätter 

etablerade myter, visar på möjligheter för företag och gör ett 

inspel i samhällsdebatten.  

Missa inte nästa års CTF Service Academy. Kontakta oss 

gärna via infoctf@kau.se eller se www.ctf.kau.se om du  

vill veta mer om CTF Service Academy eller CTF. 

i samband med årets CTF service Academy tilldelades Lars 
witell vid CTF  The service Academy Award 2008.

ny bok om värderingAr i TjänSTeFöreTAg

Idén om kundvärde in-

kluderar inte bara eko-

nomiskt värde utan också 

att värde är knutet till vär-

deringar. Föreliggande 

bok ger – med utgångs-

punkt i studier under 

flera år i världens största 

möbel och inredningsfö-

retag IKEA - en fördjupad insikt om hur ett värderingsdrivet 

företag skapar värde i interaktion med sina kunder. IKEAs  

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  författad av forskarna Bo edvardsson 
och Bo enquist vid CTF.  Boken bygger på fleråriga studier i världens största möbel och 
inredningsföretag ikeA.

affärsmodell i perspektivet ”hållbara affärer” beskrivs utifrån en 

tjänstelogik och en rad exempel illustrerar hur IKEA-modellen 

fungerar i praktiken. 

Värderingar kan förstås som principer, standards och etis-

ka koder som företag och människor lever med. Värderingar 

finns som kärnvärderingar (core values) i företaget och byg-

ger upp företagskulturen. Värderingar finns också i samhället 

och som reflekterar samhällets normer (foundation values). 

Kunderna har också sina värderingar (individual values). Bo-

ken visar på vikten att företagets, samhällets och kundernas 

värderingar och handling går i takt (values resonance) för att 



Den 3 december fick Bo Edvardsson vid CTF ta emot Karl-

stads kommuns förtjänstmedalj för sitt framgångsrika arbete 

med CTF. Så här lyder motiveringen från Omvärldsnämden 

i Karlstads kommun: 

“CTF har med sina akademiska kontakter runt om i världen 

också lyft fram staden Karlstad på ett synnerligen förtjänstfullt 

sätt. Otaliga konferenser med internationell och nationell rep-

resentation i Karlstad har 

givit goda tillfällen att 

presentera staden för en 

nationell och interna-

tionell publik. Du har 

med påhittighet, hårt 

arbete och en pricksäker 

intuition kunnat lyfta 

fram, strukturera och 

beforska tjänsteprob-

lematiken i moderna 

samhällen. CTF bed-

river viktig forskning i 

forskningsfronten, gör 

det i Karlstad och har 

representerat Karlstad 

väl i mer än 20 år.”

kArlSTAdS kommunS 
FörTjänSTmedAlj 

Professor Bo edvardsson.

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 grundläggande värderingar vilka ligger djupt 

förankrade i företagskulturen och starka värderingar och nor-

mer i samhället om t ex mänskliga rättigheter, miljökrav och 

nolltolerans kring mutor etc. Dessa värderingar vägleder före-

taget 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:

1. Vad är ett värderingsdrivet tjänsteföretag?

2. Hur kan värderingar skapa värde för kund och andra 

                intressenter?   

Det vi lärt i våra studier av IKEA jämförs med tre andra vär-

deringsdrivna 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 organisatio-

ner som vill veta mera om hur man kan skapa värde genom 

tjänster, styra med värderingar och utveckla hållbara affärer. 

Mera specifikt vänder vi oss till chefer/ ledare/ företagsledare 

som jobbar med affärsutveckling, marknadsföring, personal-

utveckling, produkt/tjänsteutveckling, CSR och miljöarbete, 

kvalitetsutveckling, varumärkesbyggande men också till stu-

denter på magister/master nivå som vill lära mera om affärer 

och företagande utifrån en värderingsdriven tjänstelogik.

Från och med årsskiftet byter den internationella vetenskap-

liga tidskriften ”International Journal of Service Industry 

Management”, IJSIM, namn till Journal of Service Manage-

ment, JOSM. CTF ansvarar för tidskriften som ges ut av 

Emerald. Läs mer på: www.emeraldinsight.com/josm.htm

ijSim blir joSm

FuTure ouTlook
Ta detta unika tillfälle att möta några av författarna till 

boken Marknadsorientering - Myter och möjligheter och ta del 

av spännande  kunskap om marknaden utifrån omfattande 

marknadsforskning.   

Tid: måndagen den 19 januari 2009, kl. 13-16 
Plats: Ljungbergssalen 21a 244, Karlstads universitet. 

Eftermiddagen vänder sig till dig, som från ett företags- 

strategiskt perspektiv, är intresserad av att lyfta blicken och  

utmana etblerade uppfattningar om marknaden och 

marknadsorientering. För att hämta inspiration till 

företagsinterna diskussioner och beslut om olika marknad-

saktiviteter. Möt professor Staffan Brege och docent Per 

Olof Brehmer, Linköpings Universitet, som kommer att 

tala om ” De nya affärsrelationerna - en överlevnadsfråga”. 

Professorerna Bo  Edvardsson och Anders Gustafsson 

samt docent  Lars Witell, samtliga från CTF, kommer 

att visa vikten av att “Aktivera kunden i tjänsteutvecklin-

gen”. Inledare och moderator är Eva Nilsson, föreståndare 

för forskningsstiftelsen MTC . Dagen arrangeras av MTC 

tillsammans med CTF. Inbjudan se www.ctf.kau.se.

Anmälan senast den 12 januari 2009 till marie.wahlstrom@

mtcstiftelsen.se. Avgift 500 kr exkl moms, i avgiften ingår ett ex 

av boken.  För mer information se www.ctf.kau.se eller www.

mtcstiftelsen.se.



 - Mina kollegor höll på med 

mobiltelefoner 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 kommunicerar med 

konsumenter. Konsumenten är trots 

allt den bästa innovatören, den som 

vet bäst hur han vill ha sin vardag. 

-  Vi möter cirka trettio förpack-

ningar per dag och ofta alltså kanske 

lika många varumärken. 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 pengarna 

finns för varumärkesägarna, fortsätter 

Martin.

Martin refererade till en undersökning som han gjorde 2002/2003 

på svenska konsumenter mellan sexton och sjuttionio år där han fick 

följande kravspecifikation på förpackningar: Inte läcka, datummärk-

Förpackad för en hållbar framtid

ning, skydda innehållet, tydlig innehållsförteckning, instruktioner 

som vi förstår och ser det bra ut på utsidan av förpackningen ska det 

se lika bra ut när vi tar ut innehållet.

- Vi ville se på vad som händer ur miljösynpunkt 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 miljöresurser, miljöpåverkan, 

helhetssyn och deltagande. 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 miljöanpassning, 

men det viktigaste man hittade 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 

storleken 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.

"Destination framtiden" var rubriken som samlade runt 200 deltagare till årets Pacsemkonferens på Karlstads universitet i 

slutet på november. Syftet var att spegla trender och utveckling inom förpackningsbranschen och titta på vad som finns runt 

hörnet. Förpackad för en hållbar framtid var temat för Martin Löfgren, CTF, och Helené Williams, Avd för energi-, miljö- och 

byggteknik vid Karlstads universitet, som avslutade årets Pacsem. 

martin Löfgren. Foto: Packaging Arena

utvärdering av forskningsprofilen den nya tjänsteekonomin

Den 15 december samlades en internationell expertgrupp hos CTF 

i Karlstad för att utvärdera forskningsprofilen ”Den nya tjänste-

ekonomi” som avslutades i år.  Forskningsprofilen var en av sju 

forskningsprofiler som fick stöd av Kunskaps- och Kompetensstif-

telsen (KK-stiftelsen) under perioden 2002-2007. Nu väntar man på 

utvärderingsrapporten den kommer den 15 februari 2009. Läs mer 

om forskningsprofilen på www.ctf.kau.se.

Här ses expertgruppen tillsammans med deltagare i forskningsprofilen ”Den nya tjänsteekonomin”.


