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Hallå där Anders Gustafsson...
... professor vid CTF, Karlstads  

universitet. Den 10-13 juni stod CTF 

värd för en av världens ledande kon-

ferenser inom service och tjänster 

- Frontiers in Service. Vad handlade 

konferensen om? 

– Frontiers in 

Service är en 

årlig konferens 

som behandlar 

alla aspekter av 

tjänster -  från e-

tjänster till hur 

man tillsam-

mans med sina 

kunder hittar 

nya tjänster. 

Det är den vik-

tigaste konferensen inom vårt område, 

dels med tanke på vilka personer som 

brukar delta och dels med tanke på det 

höga antalet deltagare. Det faktum att 

CTF fick arrangera årets konferens är 

ett stort erkännande för oss som forsk-

ningsenhet – det sätter oss verkligen på 

kartan. 

Är ni nöjda med konferensen?

– Absolut! Konferensen som sådan mås-

te ses som en stor framgång med över 

340 inskickade bidrag att bedöma, 265 

deltagare från 32 olika länder och mer än 

120 olika forskningspresentationer. 

Kan du nämna några av föreläsarna?

– Bland föreläsarna fanns: Bo Femtvik, 

chef för kompetensutveckling inom Te-

tra Pak, Christian Grönroos, professor 

i marknadsföring vid Hanken svenska 

handelshögskolan, Finland, professor 

Steve Vargo,  University of Hawaii at 

Manoa, USA, samt Anders Cajander, 

chef för innovation management vid 

TeliaSonera.

Vad var konferensens höjdpunkt?

– De bidrag som jag har fått mest kom-

mentarer om var Christian Grönroos 

och Steve Vargos duell om ”service 

dominant logic” som inledde konfe-

rensen. Några har till och med gått så 

långt och sagt att det var ett av deras 

absoluta höjdpunkter inom akademin. 

Ett annat mycket uppskattat bidrag var 

sessionen om ”service infusion in ma-

nufacturing” där Bo Femtvik från Tertra 

Pak fick mycket beröm. Hela den ses-

sionen var väldigt bra sammansatt med 

Mary Jo Bitner och Wolfgang Ulaga 

som kommentatorer. Det jag tycker har 

fungerat bäst med konferensen är alla 

de diskussioner jag har hört både under 

plenar men också de parallella sessio-

nerna, det brukar vara mycket mindre 

av sådant. Jag tror att starten gjorde att 

många kom igång helt enkelt. 

Några avslutade ord?

– Ett stort tack till alla som har engagerat 

sig så hårt för att göra Frontiers i Karl-

stad till en succé. 

Frontiers in Service Conference grundades 1992 

av professor Roland Rust, Center for Excellence 

in Service, University of Maryland, USA. Info: 

rhsmith.umd.edu/ces/frontiersconference.aspx 

Nästa års konferens kommer att hållas i Colum-

bus Ohio, USA. Läs mer om årets konferens: 

 ctf.kau.se/frontiers2010/index.shtml

Steve Vargo och Christian Grönroos i en oförglömlig duell.

265 deltagare kom till Karlstad för att delta  i årets Frontiers 

in Service.

En mycket lyckad paneldiskussion med fr vä:  René Summer 

(Ericsson), Adrianne Schäfer (Lucerne University, Schweiz), 

Bo Edvardsson  (CTF), Anders  

Cajander (TeliaSonera) och Jo-

chen Wirtz (National University of 

Singapore).

Foto: Benjamin Goss

Anders Gustafsson, CTF.

http://www.ctf.kau.se/frontiers2010/index.shtml


ny doktorand
CTF välkomnar 

Helena Lund-

berg som blivit 

antagen som 

doktorand i ar-

betsvetenskap 

vid Karlstads 

universitet.  

Helena Lund-

berg har examen 

från personalve-

tarprogrammet,  med inriktning soci-

alpsykologi, från Karlstads universitet. 

Innan hon blev antagen som dokto-

rand arbetade hon som projektassis-

tent vid CTF i ett projekt om estetisk 

kompetens bland handelsanställda. 

Hennes avhandlingsarbetet kommer 

att bedrivas med inriktning ”Dignity 

in Service Work” och röra aspekter om 

anställdas strategier för att uppnå och 

upprätthålla värdighet i arbetet. 

Boktips
Skriften ”Tänk om marknad” tar upp 

den nya marknadslogiken som håller 

på att växa fram och är författad av 

DIHR Håkan Bergendahl i samarbete 

med Per Kristensson, docent och fors-

kare vid CTF. Det är en populär intro-

duktion till den nya marknadslogik som 

nu utvecklas över den industrialiserade 

världen. 

Läs mer: mtcstiftelsen.se

”It is all about people…and mentality” 

Så kan man i en mening sammanfatta 

huvudbudskapet från det välbesökta 

seminariet ”Tjänstestrategier för mor-

gondagens vinnare”, som arrangerades 

av VINNOVA och MTC den 14 juni på 

Sheraton i Stockholm. 

Seminariet handlade om den nya mark-

nadslogik som håller på att formas, 

ovanligt nog, parallellt i både forskar- 

och företagsvärlden; vad som driver ut-

vecklingen, hur långt man har kommit i 

företagen, var de viktigaste hindren finns 

och vad som händer med de företag som 

inte hänger med. Detta speglades med 

önskvärd tydlighet av såväl företagspre-

sentatörerna Peter Berggren, VP Volvo 

Group, Jan Ögren, VP Ericsson Global 

Services, Kent Bengtsson, koncernchef 

ICA, såväl som en handfull välrenomme-

rade professorer: Bo Edvardsson, CTF, 

Mary Jo Bitner, Arizona State Univer-

sity, Irene Ng, University of Cambridge 

och Jochen Wirtz, National University 

of Singapore. 

Läs mer: mtcstiftelsen.se

Den nya marknadslogiken 
skapar förnyelse

Helena Lundberg

samot på 
Persontrafik-
dagarna 2010
Missa inte SAMOT den 27 oktober på 

Persontrafikdagarna på Stockholms-

mässan. 

Information: persontrafik.se

CTF syns
Den 17-19 juni fanns forskare från CTF 

och Samot på plats för att presentera 

sin forskning vid den internationella 

konferensen AMA Servsig International 

Service Research Conference i Porto, 

Portugal.

Information: servsig2010.org 

Projektet ”A Living Labs network 

for user-driven innovation of ICT  

services ” är ett samarbete mellan CTF 

och datavetenskap vid Karlstads uni-

versitet och universiteten i Stavanger 

och Ålborg.

Det handlar om hur sk Living Labs 

kan nyttjas för att ta fram nya använ-

dardrivna tjänster. Living lab är ett 

öppet innovationssystem där olika ak-

törer kan mötas och integrera resurser 

för att skapa värde gemensamt. I det 

beviljade projektet kommer CTF och 

datavetenskap undersöka hur man kan 

gå tillväga för att ta fram tjänster som 

svarar mot användares behov och öns-

kemål. Projektets genomförande kom-

mer att ske på Sätterstrand (hammaro.

se/satterstrand)vilket innebär ytterligare 

samarbete med IT-stiftelsen Compare.  

För mer information kontakta

 per.kristensson@kau.se

nytt forsknings-
projekt

Den 28 april dis-

puterade Samuel 

Petros Sebhatu 

med sin dok-

torsavhandling i 

företagsekonomi   

”Corporate Social 

Responsibility for 

Sustainable Ser-

vice Dominant 

Logic”.  

Information:  

ctf.kau.se/publications.shtml  

ctf.kau.se/aktuelltjansteforskning.shtml 

ny doktorsavhandling

Samuel Petros Sebhatu

Mary Jo Bitner. Foto: MTC.

Läs mer om CTF i tidskriften Aktuell 

tjänsteforskning som ges ut två 

gånger per år. 
Prenumeration:   

ctf.kau.se/aktuelltjansteforskning.shtml

Aktuell 
tjänsteforskning
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