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Bo edvardsson Blir hedersdokTor vid hanken

Till ära för sitt 100-års jubi-
leum promoverar Hanken 
Svenska handelshögsko-
lan i Helsingfors, Finland, 
tio hedersdoktorer vid en 
högtidlig doktorspromo-
tion fredagen den 30 okto-
ber 2009. Med anledning av 
jubileumsåret promoverar 
Hanken fler hedersdoktorer 
än vanligt. 

Professor Bo Edvardsson 
CTF - Centrum för tjänste-
forskning vid Karlstads uni-
versitet promoveras på basen 

av vetenskapliga meriter tillsam-
mans med professor Joan Acker, University of Oregon, USA, pro-
fessor Gregory Koutmos, Fairfield University, USA, och professor 
Jörgen Weibull, Handelshögskolan i Stockholm. 

– Att bli utsedd till hedersdoktor vid Hanken i samband med 

deras 100 års jubileum för vetenskapliga insatser är både en stor 
överraskning och något jag är mycket glad över. Jag har under 
många år gästforskat vid Hanken, varit opponent vid disputatio-
ner, haft doktorandkurser vid Hanken och skrivit flera vetenskap-
liga artiklar tillsammans med forskare vid Hanken. Jag uppskattar 
särskilt samarbetet med professor Tore Strandvik.  Jag ser heders-
doktoratet också som en bekräftelse på det goda samarbete som 
sedan många år tillbaka är etablerat melan CTF och Center for 
Relationship Marketing and Service Management vid Hanken, 
säger Bo Edvardsson 
Hanken promoverar också sex hedersdoktorer för framgångsrik 
verksamhet inom näringsliv och samhälle, samt för verksamhet 
Hanken och de ekonomiska vetenskaperna. De är kommerserådet, 
vd Magnus Bargum, bergsrådet Göran Ehrnrooth, riksbankschef 
Stefan Ingves, Högsta domstolens president Pauliine Koskelo, 
styrelseordförande Anders Wall och styrelseordförande Jacob 
Wallenberg. 

Doktorspromotionen är Hankens tioende och den första 
ordnades 1953. Hittills har drygt 70 promo-
verats till hedersdoktor. Läs mer om Hanken 
på www.hanken.fi/public/.

Professor Bo Edvardsson.

CTF-Forskare puBliCerade i The wall sTreeT journal

”Beyond Products” är titeln på en artikel skriven av Stephen 
W Brown, Arizona State University, USA, Anders Gustafsson 
och Lars Witell, CTF, som den 22 juni publicerades i The Wall 
Street Journal. 

Sedan ett par år tillbaka samarbetar The Wall Street Journal 

med Sloan Management Review för att sprida samhällsrelevan-

ta forskningsresultat till en större målgrupp. Artikeln handlar 

om hur tillverkande företag ökar sitt fokus på tjänster och hur 

detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. 

Läs artikeln i sin helhet via www.sloanreview.mit.edu, 
Wall Street Journal/MIT Sloan. Docent Lars Witell och professor Anders Gustafsson, CTF. Foto: Christer Persson. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204830304574131273123644620.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204830304574131273123644620.html


Det internationella forskningssymposiet QUIS – Quality in Ser-
vices arrangeras sedan 1988 av CTF-Centrum för tjänsteforsk-
ning tillsammans med Arizona State University och University 
of Warwick och hålls växelvis i USA och i Sverige. Men i år hölls 
symposiet i Wolfsburg, Tyskland, i stället för Sverige. Catholic 
University Eichstaett-Ingolstadt och Volkswagen After Sales stod 
för värdskapet. Symposiet samlade drygt 200 deltagare från hela 
världen och temat var ”Moving forward with Service Quality”. 
På plats från CTF fanns Bo Edvardsson, Anders Gustafsson, Lars 
Witell, Per Kristensson, Patrik Larsson, Patrik Gottfridsson, Nina 
Löfberg, Jörg Pareigis och Ingrid Hansson. Forskarna presenterade 
ett flertal konferenspaper under symposiet.

Under symposiets tilldelades ett flertal priser till CTF. Pro-
fessor Bo Edvardsson tog emot utmärkelsen ”Leading Editor in 
the Literati Netword 2009 Awards for Excellence” för sitt arbete 
som redaktör för den internationella tidsskriften JOSM, Jour-
nal of Service Management. Docent Per Kristensson tog emot 
utmärkelse  ”Highly Commended Award Winner at the Literati 
Network Awards for Excellence 2009” för artikel ”Key strategies 
for the successful involvement of customers in the co-creation of 
new technology-based services” skriven tillsammans med Jonas 
Matthing, Vinnova, och Niklas Johansson, WSP och som publice-
rats i JOSM.  Både Bo Edvardsson och Per Kristensson tilldelades 
också ”MSQ´s Higly Commended Award” för artikeln ”Value 
in use through service experience” skriven tillsammans med Sara 
Sandström och Peter Magnusson vid Karlstads universitet. 

Nina Löfberg, doktorand i företagsekonomi vid CTF, fick 
tillsammans med kollegorna docent Lars Witell och profes-
sor Anders Gustafsson ta emot utmärkelsen ”Journal of Service 
Management and Managing Service Quality: An International 
Journal Best Paper Award” för sitt bidrag till konferensen ”Service 
strategies in a supply chain”.  Artikeln handlar om tjänstestrategier 
i tillverkande företag kopplat till deras position i värdekedjan. Elva 
företag inom fordonsindustrin studerades och artikeln beskriver 
hur deras strategier skiljer sig åt och varför.  Artikeln bygger på 
samma studie som rapporten ”Tjänster i fordonsindustrin” och är 
ett resultat inom projekten som delvis finansieras av EU:s struk-
turfondspengar och där man samverkar med Region Värmland 
och Stål- och Verkstad. 

QUIS 12 kommer att hållas den 2-5 juni 2011 på The Center 
for Hopsitality Research at the School of Hotel Administration,  
Cornell University, Ithaca, New York, USA. Läs mer om årets 
symposium på www.quis11.kampagne24.de.

Den 11-14 juni deltog forskare och doktorander från CTF i det internationella forskningssymposiet QUIS 11 som denna gång 
arrangerades i  Wolfsburg, Tyskland. CTF fick ta emot ett flertal priser på symposiet.

Mingel mellan presentationerna. Samtliga bilder från www.quis11.de.

Prisade forskare från CTF.

Välkomsthälsning från Volkswagen.

eTT prisaT CTF på quis 11

Nu har Du möjlighet att läsa om SAMOT, VINN Excellence 

Center vid Karlstads universitet som bedriver kollektivtrafik-

forskning, i SAMOT nyhetsbrev som ges ut två gånger per år. 

Om Du önskar få detta nyhetsbrev via mail eller har någon 

kollega som gärna vill ha det, skicka ett e-mail till samot@kau.

se. Läs mer om SAMOT via www.samot.kau.se

nyheTsBrev Från samoT

http://www.quis11.kampagne24.de
http://www.samot.kau.se


inTernaTionella 
ForskarkonFerenser

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

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.

TjänsTer - en nyCkel Till överlevnad För svensk
FordonsindusTri

För svensk verkstadsindustri i stort kommer en allt större andel 
av intäkterna från tjänster, i dag i genomsnitt 24 procent av om-
sättningen. Om två år bedömer företagen att den kommer att öka 
till 29 procent. Idag består omsättningen för den amerikanska 
jätten IBM och det svenska Sandvik till hälften av tjänster. Inom 
svensk fordonsindustri ska till exempel Scania och Volvo enligt 
direktiv från ledningen kraftigt öka sina intäkter från tjänster de 
närmaste åren. 

- Men det vi har sett är en rad motsättningar som hindrar 
företagen att gå från fokus på produktion till ett tjänsteperspektiv, 
säger docent Lars Witell, vid CTF. Företagen saknar tillräckligt 
tydliga strategier för hur man ska utveckla tjänster och ta betalt 
för dem. Jämfört med produktutveckling satsas bara en bråkdel 
av resurserna på utveckling av tjänster, även hos de riktigt stora 
företagen. 

I och med att tjänster ofta är abstrakta, otydligt beskrivna 
och att kvaliteten varierar blir de svåra för leverantören att sätta 
pris på - och för kunden att utvärdera. Ofta kräver stora kunder 
vissa tjänster, som företagen måste leverera gratis för att få sälja 
sina produkter. 

- Produkten är viktig i försäljningen, men det krävs mer än en 
bra produkt för att överleva i dagens konkurrens. Svaret är ofta 
tjänster. Att gå till ett tjänsteperspektiv kan betyda att produkten 

måste förändras rent tekniskt för att den ska bli en bra plattform för 
tjänster. Hur ska man utveckla nya tjänster och få kunden att vilja 
betala för dem? Det är den stora utmaningen, menar Lars Witell. 
Tjänster är ofta stabil intäktskälla under en lågkonjunktur och 
dessutom är vinstmarginalen ofta god. I företag där man är bättre 
på att ta separat betalt för produkter och tjänster, kan tjänsten bli 
det som ger intäkter när efterfrågan på produkten sjunker. 

- Men att alltid låta produkter och tjänster vara sina egna 
prisbärare är inte den enda vägen framåt. I vissa fall är det direkt 
olämpligt. Lösningen kan istället vara att slå ihop produkter och 
tjänster till ett helhetserbjudande. Sådana erbjudanden är svåra 
att kopiera för konkurrenter och kan bli en konkurrensfördel för 
svenska företag, menar Lars Witell. 

Rapporten "Tjänster i fordonsindustrin" är skriven av profes-
sor Bo Edvardsson, professor Anders Gustafsson, doktorand Nina 
Löfberg och docent Lars Witell, samtliga vid CTF- Centrum för 
tjänsteforskning, Karlstads universitet. Den är resultatet av forsk-
ning i samarbete med svenska företag inom fordonsindustrin och 
verkstadsindustrin. Finansiärer är bland andra Vinnova samt EU:s 
strukturfonder. Rapporten kan laddas ner från CTFs hemsida, 
www.ctf.kau.se. För mer information kontakta: Lars Witell, CTF, 
tel: 0736-87 72 72, e-post: lars.witell@kau.se 

Att gå från fokus på produkter till att förstå tjänsters roll för att tjäna pengar kan vara en fråga om överlevnad för svensk 
fordonsindustri. Men svenska företag satsar inte på utveckling av tjänster. Man fortsätter som vanligt. En färsk rapport från 
CTF - Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet visar att företagen måste lägga större kraft på att utveckla smarta, 
kundanpassade lösningar - om man vill överleva.
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