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ny bok som vill väCka inTresse oCh ge kunskap
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 Centrum) och CTF och baserades på nya  
boken “Marknadsorientering - Myter  och möjligheter”. Delta-
garna fick möta författarna till två kapitel ur boken och lyssna till 
deras syn på marknadsorientering och kundrelationer. 

Boken är skriven av 31 internationellt erkända marknads-
forskare 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 näringslivets konkurrensk-
raft på den globala arenan. Det gäller att inte fastna i myter och 
vanföreställningar. Boken ska väcka frågor. Se på marknaden ur 
andra perspektiv, uppmanar Eva Nilsson, MTC. 

De nya affärsrelationerna - en överlevnaDsfråga

Professor Staffan Brege och Docent Per Olof Brehmer, Indu-
striell Marknadsföring, Linköpings Universitet, talade om ”De 
nya affärsrelationerna - en överlevnadsfråga”. 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 kunden 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 helhets-
lösningar kan man konkurrera med företag från lågkostnadsländer. 
Man måste se till att erbjuda helhetslösningar som utgår från att 
effektivisera kundens affärs- och produktionsprocesser. 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 tjänsteutvecklingen 

Professorerna i Företagsekonomi, Bo Edvardsson och  
Anders Gustafsson, samt Docent Lars Witell, CTF, visade på vikten 
av att “Aktivera kunden i tjänsteutvecklingen”.  Företag underskat-
tar generellt betydelsen av att lyssna och lära av sina kunder. Den 
tjänstelogik som är på frammarsch betonar det värde som upplevs 
vid själva användningen av en produkt eller tjänst.  Vad är kundens 
roll? Se på kundens behov. Skräddarsy upplevelser till kunderna. 
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 utveckla en tjänst eller produkt, uppmanar Bo 
Edvardsson. Som därmed avfärdade myten om den profession-
elle produktutvecklaren. 
 
information  
För mer information om MTC eller för 
beställning av boken se www.mtcstiftelsen.se.

Mingel på Future Outlook.



CTF Tar yTTerligare eTT sTeg uT i deT  
 
värmländska näringsliveT

hallå där, poja shams..

- Min vistel-
se här är ett 
led i kompe-
tensutveck-
lingspriset 
jag fick av 
G u n n a r 
Sundblads 
fond i fe-
bruari förra 
året. Jag ska 

vara här i sex 
månader för att till största del ägna mig åt kurser, kontaktska-
pande, 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 forsk-
ning kring förpackningar. Förhoppningen är att också skapa 
ett kontaktnätverk. Jag ska genomföra ett experiment med 

amerikanska konsumenter för att mäta likheter och skill-
nader i hur nordamerikaner uppfattar olika förpacknings- 
attribut kopplat till specifika egenskaper. Är ”lyxighet” samma 
sak för en svensk som för en nordamerikan? Studien kommer att 
genomföras med konsumenter i ett köpcenter där både svenska och 
amerikanska förpackningar 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 design-
processen för att skapa tilltalande förpackningar som matchar 
förväntningarna hos eftersträvade målgruppen. 

 - Ett perfekt tillfälle till dialog där forskarvärlden kan upp-
daterar oss om den kompetens som finns att tillgå på CTF samt 
aktuell forskning som pågår inom förpackningsområdet säger Per 
Branzén, verksamhetschef TPA. – Men här ges också företagen 
möjlighet att berätta om vilka utmaningar man brottas med just 
nu. 

Ämnet för den första workshopen ligger i tiden; ”Konsu-
mentdriven förpackningsutveckling”. Den tar sin utgångspunkt 
i hur man skapar en förpackning som bidrar till att förmedla och 
förstärka de värden som själva produkten är tänkt att kommu-
nicera/leverera och därigenom bidra till kundtillfredsställelse.

- Det här är ett första steg till ett ökat samarbete som vi tror 
och hoppas kommer leda till framtida utvecklingsprojekt och skapa 
ett mer uthålligt och konkurrenskraftigt värmländskt näringsliv, 
säger Per Branzén.

Det här var den andra workshopen arrangerad av CTF 
med syfte att öka kännedomen om CTF och närvaron i det 

värmländska näringslivet. För information om kommande 
eller tidigare arrangemang eller om samarbete med CTF 
se www.ctf.kau.se/Serviceinnovation.shtml eller kontakta  
projektledare Per Myhrén via e-post: per.myhren@kau.se

..MIT-doktorand i ämnet företagsekonomi vid CTF. Du befinner dig just nu på Arizona State University i USA. Vad ska du göra 
där?

Madelene Breiling och AnnMari Stolz , TPA,  samt Lars Bergström, Billerud.

Den 20 januari arrangerade CTF och The Packaging Arena (TPA) en workshop med temat "Konsumentdriven förpacknings-
utveckling" med deltagare från Attityd, Billerud, Nordic Paper, SweFlex och Wasabröd. 

Poja Shams på plats på Arizona State University.



nyTT säTT aTT Få delTagare Till sTudier

Bakom idén till Deltagarportalen.se står Margareta Friman, 

föreståndare för SAMOT och docent i psykologi, Lars E Ols-

son, dr i psykologi, samt Jörg Pareigis, doktorand i företags-

ekonomi. Här berättar de om portalen.

BakgrunD

Inom ämnet psykologi bedrivs många olika studier och det finns 
ett stort behov av deltagare (respondenter) till dessa. Därför 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 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?
Studenter och anställda kommer att få information om portalen. 
De som är intresserade av att delta i olika studier får sedan själva gå 
in och registrera sig i portalen. Deltagare till olika studier kommer 
slumpvis 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 frivil-
ligt 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 deltar, det kan exempelvis vara i 
form av biocheckar, presentkort och kontanter etc.

vilka sorts stuDier kommer Deltagarna att använDas till?
- Det kan handla om enkätsvar, gruppexperiment, intervjuer, 

fysiologiska tester, dagboksskrivande i ett specifikt ämne och si-
muleringsexperiment. Det är stor bredd på den forskning som 
bedrivs och det finns många olika metoder att använda. Inom 
SAMOT kommer man att använda deltagarna till olika studier 
inom transportforskningen, säger Margareta Friman. 

för mer information kontakta

Lars E Olsson, lars.e.olsson@kau.se, 054-700 2498.
Jörg Pareigis, jorg.pareigis@kau.se, 054-700 2339. 

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, www.deltagarportalen.se, och lanserades 
den 1 februari 2009. 

Sedan tidigare finns ett etablerat samarbete mellan ämnet  
informatik vid Karlstads universitet och Rodney Clarke, UOW. 
I december vidgades samarbetet i och med att Per spenderade två 
veckor som gästforskare vid UOW, som ligger ca åtta mil söder 
om Sydney, New South Wales. Forskningssamverkan kommer 
att handla om nya sätt att beskriva, analysera och dokumentera 
serviceverksamheter. 

Rodney är föreståndare för CASR, Centre for App-
lied Systems Research, vid Faculty of Commerce, School of  
Management & Marketing och har sitt forskningsfokus 
på olika typer av systemanalys, bl.a. servicesystem. Både  
Rodney och Per baserar sin forskning på kommunikationsteori 

Forskningssamverkan med universiTeT i  
 
ausTralien

och delar intresset för videoba-
serad datainsamlingsmetodik. 
Kunskapsfält som kommer att 
fördjupas inkluderar sådant som i 
engelskspråklig forskningslittera-
tur benämns Servicescape, Prox-
emics, Genre-based Analysis och 
Elicitation Practices. Empiriska 
data från kollektivtrafiken, lik-
som andra datacorpus med olika 
arbetsplatspraktiker, kommer att 
utgöra underlag för analyser.

Sedan en tid tillbaka har Karlstads universitet ett samverkansavtal inom forskning och undervisning med University of  
Wollongong, UOW, i Australien. Inom ramen för detta har Per Echeverri, forskare vid SAMOT och CTF, inlett ett långsiktigt 
samarbete om forskning kring servicesystem med associate professor Rodney Clarke vid UOW. 

Associate professor Rodney Clarke .



3,8 miljoner Till nyTT ForskningsprojekT

Projektets utgångspunkt är att 
bättre förstå lojalitet i kundrela-
tioner. 

- Vi kommer att studera kun-
der som byter tjänsteproducenter, 
i vårt fall telekomtjänster (TeliaSo-
nera) och tjänster som flyget erbju-
der (Karlstads flygplats). Genom 
att studera kunder som byter till 
andra tjänsteproducenter kan vi 
utgå från verkligt beteende i stället 
för beteende intentioner. Vi kom-

mer hela tiden att samarbeta och ha 
en dialog med de deltagande företagen, säger projektledare  docent 
Inger Roos. 
Övriga forskare i projektet är professorerna Anders Gustafsson och 
Bo Edvardsson vid CTF. 

BakgrunD

Forskningsprojektet bygger på ett tidigare forskningsprojekt kring 
kundrelationer inom ”Den nya tjänsteekonomi”, vilket också 
handlade om lojalitet. Då definierade man känslighetsfaktorn, 
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 känslighetsfunktion som samlar 
på sig känslighet under kundrelationen för att i något skede till-
sammans med kunden reagera på denna känslighet med ett visst 
beteende. Beteendet 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 definierat 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 mel-
lan aktiva och passiva 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 antalet 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 typexempel 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.

nformation 
För mer information om projektet kontakta projektledare Inger 
Roos via e-post: Inger.Roos@kau.se.

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". 

Docent Inger Roos. 

Under våren gästas CTF av   
Julia Kiegelmann, student  från 
Tyskland. Hon har studerat Human  
Resources and Quality Manage-
ment (HRQM) vid  Arnhem Bu-
siness School i Nederländerna och 
nu skriver hon sitt examensarbete 
här på CTF. Julia har tidigare varit 
student inom grundutbildningen 
vid Karlstads unversitet. 

Under sin tid på CTF kommer 
hon att arbeta i ett forskningsprojekt 
om kundklagomål inom kollektivtrafiken där doktor Bård Tronvoll 
är projektledare.      

besök på CTF

ForskarkonFerenser
The La Londe Conference in Marketing Communications 
and Consumer Behaviour, 2-5 juni 2009, La Londe Les Mau-
res, Frankrike.  Info: www.cerog.org/lalondeCB/SM/

QUIS 11 - Service Excellence in Management, 11-14 juni 
2009, Wolfsburg, Germany.  Info: quis11.kampagne24.de/

Annual Academy of Management Meeting, 7-11 augusti 
2009, Illinois, USA. Info: www.aomonline.org/

18th Annual Frontiers in Service, 29 oktober-1 november 
2009, Honululu,  Hawaii, USA.  
Info: www.rhsmith.umd.edu/ces/frontiersconference.aspx

Julia Kiegelmann.


