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Porträtt
Henrietta Huzell ny
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Barn blir piggare av
att cykla till skolan

Kundens
upplevelser

i fokus för bättre
kollektivtrafik
Ny doktorsavhandling av Jörg Pareigis

LEDARE

Nyttig och relevant forskning

Ur innehållet
Aktuellt

underfund med att personalfrågor och
mötet mellan anställd och kund var viktigt
och för att man skulle komma vidare så
behövde det utvecklas teorier som kunde
förklara vad som hände i servicemötet.

Patrik Larsson, professor i arbetsvetenskap och
föreståndare för CTF, står inför nya utmaningar.
Läs mer på sidan 6. Foto: Maria Obed.

För snart 22 år sedan kom jag för första
gången i kontakt med CTF. Jag hade
antagits till forskarutbildning i sociologi
och letade efter en passande miljö där
mitt intresse för personalfrågor kunde
komma till sin rätt. Nio personer jobbade
vid CTF, men redan då fanns det planer på
att verksamheten skulle växa kraftigt. Jag
hälsades välkommen av Bo Edvardsson
som förklarade att man inom tjänsteforskningen, som då var tämligen fokuserad på kvalitet, ganska snabbt kommit
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Det sägs ibland att ett framgångsrecept
för forskare är förmågan att växla mellan att å ena sidan hitta nya intressanta
områden och å andra sidan att applicera
befintliga teorier i nya empiriska kontexter. Denna balansgång har CTFs forskare
och doktorander i en ständig dialog med
partners lyckats bra med i dryga 25 år.
I mycket stora drag har utvecklingen
gått ifrån ett starkt fokus på kvalitet via
tjänsteutveckling, till dagens intresse för
att utveckla teorier, modeller och metoder
för tjänsteutveckling i privat och offentlig
verksamhet.
Men det gäller att inte slå sig till ro utan
att hela tiden hitta de nya områdena och
applikationerna. Vi har organiserat CTF i
tre områden som borgar för att vi ska leva
som vi lär vad gäller en stark innovationskraft i samverkan mellan oss och våra
partners. Ett område handlar explicit om
tjänsteinnovation och där jobbar vi i nära
samarbete med traditionell verkstadsindustri, vars mål är att tjäna pengar på
tjänsteinnehållet i erbjudandet. Det handlar om att tillsammans hitta nya
affärsmodeller för att kunna ta betalt för
de tjänster som de annars tvingas skicka
med gratis. Ett annat område är kundupp-

levelse, vars motor utgörs av vår kollektivtrafikforskargrupp Samot. Vi kan konstatera att forskning om kollektivtrafik
inte är ny på något sätt. Vi vet var
människor bor, jobbar, hämtar sina barn
och gör sina inköp och vi vet vilka tider
de har behov av transporter. Men trots
detta tar folk bilen. Detta är beviset på att
Samots ansats är helt rätt. Människors
resvanor och inställning till kollektivtrafik
måste till stora delar förklaras av teorier
om konsumentbeteende, agerande på
marknaden och individuella upplevelser.
Det tredje området behandlar organisering av tjänster och anställdas villkor, inte
minst i relation till kunder.
Framför oss ser vi stora utmaningar
när det gäller nya fenomen som ofta
benämns i termer av arbetande kunder
eller kunder som medproducenter i företag och förvaltningar. Ett nära samarbete
med våra partners, krav på nytänkande i
en kreativ, tillåtande och stödjande miljö
borgar för att CTF har hittat ingredienserna i ett framgångsrecept för nyttig och
relevant forskning.

SID 4-6 En klapp på axeln gör att du öppnar plånboken. Nytt uppdrag för Patrik Larsson.
CTF Service Academy. Upplevelser gör dig lyckligare än prylar.

Ny doktorsavhandling

SID 10 Jörg Pareigis har dokumenterat hur resenärer upplever dagens kollektivtrafik.

Aktuell forskning

SID 7 Tjänsteinnovation ska stärka våra svenska företag.
SID 9 Nytt forskningsprojekt. Kränkningar mot anställda inom detaljhandeln.
SID 14 -15 Kollektivtrafikforskning. Barn blir piggare av att cykla till skolan. Gemensam insats
för minskat bilresande.

Porträtt

SID 12 Henrietta Huzell ny administrativ föreståndare för CTF.

Litteraturtips & kalendarium

SID 19 Den 10-13 juni 2013 arrangerar CTF internationellt symposium i Karlstad.

Patrik Larsson
professor i arbetsvetenskap
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AKTUELLT

Aktuellt

Service Academy i Stockholm
Medel från Vinnova

Tjänsteinnovation inom
hälsa- och sjukvård
Så här såg det ut när CTF utförde experiment hos Martin Widell,
butikschef för Stadium på Bergvik köpcenter i Karlstad (höger i bild).

En klapp på axeln gör att
du öppnar plånboken

Vinnova har beviljat medel till olika forskningsmiljöer
för att ta fram forsknings- och innovationsagendor för
Sverige. CTF finns med i detta arbete och kommer att
bidra med en agenda inom hälso- och sjukvård med fokus på patientinvolvering för tjänsteinnovation. Arbetet
bedrivs av forskarna Per Echeverri och Peter Magnusson. Agendaarbetet kommer att pågå under hösten
2012 och våren 2013 i form av workshoppar, expertintervjuer och dokumentation.

Den 21 november bjöd CTF i samarbete med Almega in till en heldag där
forskare, företagsledare och representanter från den offentliga sektorn
fick ta del av intressanta presentationer och fick med sig många goda råd
om hur man kan utveckla, paketera och ta betalt för nya och befintliga
tjänster.
Tilo Böhmann, professor vid Universität Hamburg, Tyskland, pratade om
serviceorienterade affärsmodeller. CTF-forskarna Per Skålén, Henrietta
Huzell, Carolina Camén, Niclas Krüger, Katarina Wetter Edman och Johan
Netz gav en kort insikt i sin forskning. Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF, gav exempel på hur man kan tjäna stora pengar på
enkla idéer. Gunnar Granberg, Spacetime, sa att den viktigaste affärsmodellen är klimatfrågan, lyckas vi inte med den så spelar inga andra
affärsmodeller någon som helst roll. Tomas Alsmarker, Tyréns, berättade
om deras affärsmodellsresa från timdebitering till abonnemang.

Läs mer på vinnova.se/foiagendor
Vad är det som gör att kunden väljer en butik framför en annan
samt spenderar mer pengar i just den butiken? Det har forskare
från CTF studerat i samarbete med Stadium under ledning av
professor Anders Gustafsson.
Forskarna har tittat på olika processer i mötet mellan kund och
butikspersonal. I ett experiement fick en av forskarna agera
butikspersonal - hälsa, söka ögonkontakt och erbjuda sin hjälp.
Samma sak gjordes med ytterligare en grupp, men de fick dessutom en hand på axeln under någon sekund. Det visade sig efteråt
att kunderna hade skillnader i sin upplevelse i butiken; de som
fick en kort beröring blev gladare och mer positivt inställda till
butiken och handlade för mer pengar.

CTF visar
forskning & samverkan
på Youtube!
Ny film i samarbete med företaget Löfbergs.

youtube.com/CTFse

Dagens rundades av med att Almega presenterade Årets tjänsteinnovationsfrämjare: Magnus Petzäll, IT-direktör i Göteborgs Stad och nationell
samordnare för Öppna Data Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). CTF
delade ut utmärkelsen Service Academy Award, ett stipendium på 10 000
kr från MTC stiftelsen, till Martin Löfgren, docent vid CTF.
- Det känns fantastiskt att bli uppmärksammad med "CTF Service
Academy Award" som numer har fokus på forskning som bedrivs genom
värdeskapande samverkan mellan akademi och näringsliv. Det jag bidragit med har jag lärt mig av, och gjort tillsammans med kollegor. Jag är
en produkt av CTF. Att få det här priset tack vare, och i konkurrens med,
människor som gör att det är roligt att gå till jobbet varje dag är något jag
är väldigt glad och stolt över, säger Martin Löfgren.

Bästa läraren 2012
Vartannat år utser
Karlstad Studentkår
universitetets bästa lärare.
I år gick titeln till Carolina
Camén för hennes förmåga
att engagera och utmana
studenterna. Hon undervisar i företagsekonomi
och juridik och forskar
om kvalitet, upphandling
och kontrakt vid CTF och
Samot.
- Det här känns jätteroligt.
Det är ett samspel med
studenterna, så priset är
Carolina Camén
lika mycket deras. Men
visst känns det väldigt uppskattande. Jag ställer
verkligen höga krav. En del studenter tycker att det är
jobbigt i början, men sedan förstår och uppskattar de
kraven, säger Carolina Camén.
Utmärkelsen "Bästa lärare" är studenternas eget pris
och utgår från vad studenterna själva uppfattar som
god pedagogik.

Ständigt nya rekord inom
julhandeln - vad beror det på?

Försäljaren vill vara din kompis
- men vill du vara kompis med din försäljare?
Ett allt vanligare fenomen inom försäljningsbranschen är att
försäljare vill framstå
som kompis gentemot
dig som kund. De använder samma metod
som används när man
bygger och underhåller
sina privata relationer.

Pernille K Andersson
4

- Metoden, som kallas
för self disclosure, inne-
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bär att personer som
avslöjar personlig information gillas mer än de
som inte är så benägna
att prata om sig själva.
När en person ger något,
till exempel i form av ett
personligt avslöjande,
vill man gärna ge något
tillbaka. När vi ger något
till någon så gillar vi den
ännu mer. Försäljare använder metoden för att

lättare kunna påverka
kunder att köpa en vara
eller tjänst, säger Pernille
K Andersson, doktorand i
psykologi vid CTF.
Resultatet från en av
hennes studie visar
dock att det inte är
lämpligt att oreflekterat
använda metoder som
funkar i ett sammanhang till ett annat.

- Det dina vänner vill
höra tilltalar inte dina
kunder, i alla fall inte
om du arbetar i en
bank i vilket studien
utfördes. Kanske
skulle resultatet se
annorlunda ut om
studien gjorts till
exempel i en klädbutik
eller i frisörsalong,
menar Pernille K
Andersson.

Trots en världsomspännande ekonomisk kris
spås ändå årets julhandel att slå nya rekord enligt prognoser från Handelns Utredningsinstitut
(HUI). Vad beror detta egentligen på?
- Det handlar om grundläggande psykologi.
Trots dåliga tider vill man unna sig själv en
riktigt jul eller så hamnar man i ett läge där
hjärnan inte orkar ta in alla processer samtidigt
och det slutar med att man handlar för mer än
man från början tänkt. En annan förklaring är
att profetior om rekordhandel har en tendens
att bli självuppfyllande, om man känner att det
förväntas att man ska handla mycket så gör
man det, menar Anders Gustafsson, professor
i företagsekonomi.
CTF-forskare och inbjudna gäster på CTF Service Academy.
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tjänsteinnovationer för uthålliga affärer

Aktuellt

Nytt uppdrag för
Patrik Larsson

Upplevelser ger mer lycka
än prylar!

Patrik Larsson,
professor i arbetsvetenskap, lämnar
sin roll som föreståndare för CTF
vid årsskiftet för
att leda arbetet
vid Fakulteten för
humaniora och samhällsvetenskap vid
Patrik Larsson
Karlstads universitet. Uppdraget som
dekan kommer att kräva sin tid och kan
kommer att låta egna forskningen gå på
sparlåga. Han kommer dock att fortsätta
handleda fyra doktorander i arbetsvetenskap.

I sin forskning försöker forskarna
förstå hur lycka, upplevelser, konsumtion och hållbar utveckling hänger ihop
och har den senaste tiden forskat om
betydelsen av olika typer av konsumtion.

- Vi tackar Patrik för en helgjuten insats
i CTF både som forskare och föreståndare. Vi önskar honom lycka till i sitt nya
uppdrag och ser fram mot ett fortsatt gott
och nära samarbete, säger Bo Edvardsson
för CTF.

- Generellt säger forskningen att
upplevelser ger mer lycka och välbefinnande än vad prylar gör. Det är intressant med tanke på att det kanske
största miljöproblemet vi har är att vi
konsumerar för mycket prylar, säger
Lars E. Olsson.
En anledning till varför upplevelser är
bättre har att göra med att de är mer
öppna för positiv omtolkning, det vill
säga att efter en viss tid är antingen
upplevelsen fortfarande ihågkommen
på ett positivt sätt eller till och med
ihågkommen som mer positiv än den
egentligen var.

För inköp av prylar gäller det motsatta,
det vill säga tillfredsställelsen minskar
över tid. När jämförelser görs mellan olika prylar vi köpt eller fått är vi
mer benägna att göra ofördelaktiga
jämförelser än när det handlar om
olika upplevelser. Upplevelser tenderar
också att i högre utsträckning främja
framgångsrika sociala relationer än
vad fysiska varor gör.
- Så vår rekommendation så här inför
jul är - ge bort upplevelser, till exempel
ett teaterbesök, en spabehandling
eller varför inte en tjänst i form av en
storstädning eller barnvakt, så ger det
inte enbart dig själv en inre frid utan
bidrar till att sprida lycka omkring dig!
Säger Per Kristensson.

Doktorander med fokus på onödig efterfrågan
Henrik Öhlin och Johan
Kaluza är nya doktorander i företagsekonomi.
De ska studera hur en
bristfällig utformning av
tjänster och kanaler på
Skatteverket och Försäkringskassan riskerar
att skapa så kallad
onödig efterfrågan.
Johan Kaluza kommer
närmast från Brottsförebyggande centrum i
Värmland. Han har tidigare varit ordförande för
studentkåren samt stu6

derat företagsekonomi
vid Karlstads universitet.
Henrik Öhlin har en
magisterexamen i
företagsekonomi och
en kandidatexamen i
psykologi från Lunds
universitet. Där har han
också studerat kognitions- och neuropsykologi. Han har också
bedrivit ett företag
inom tjänsteförsäljning.
Båda är knutna till
Akademin för medbor-
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garorienterad verksamhetsutveckling
inom staten som är ett
samarbete mellan CTF,
regeringskansliet och
många av de statliga
myndigheterna med
flest medborgarmöten.
Bakom samarbetet står
Johan Quist och Martin
Fransson, båda lektorer
i företagsekonomi och
forskare vid CTF.

Nya doktorander Johan Kaluza och Henrik Öhlin.

Forskning för starkare svenska företag
Nu är det snart dags för fas två i
forskningsprofilen Tjänsteinnovationer
för uthålliga affärer. Uppbyggnadsfasen
är snart avklarad och forskarna har
pågående forskningsprojekt med alla
partnerföretag.
Exempel på pågående forskning
Hur viktig är en produkts hyllplacering?
Var bör text och bilder placeras på en
förpackning för att uppmärksammas?
Ser kunder skyltar och digitala displayer
som finns i butiken? Detta är några frågor
som Anders Gustafsson, professor, och
Tobias Otterbring, doktorand, studerar
i samarbete med Ica Maxi i Karlstad.
Under våren 2012 har två experiment
genomförts i butiken med hjälp av en
metod kallad eye-tracking som går ut på
att spela in kunders ögonrörelser. Genom
speciella glasögon har forskarna med stor
noggrannhet kunnat mäta vad kunderna
tittar på, hur många gånger och i vilken
ordning detta sker.
Peter Magnusson, docent, och Johan Netz,
doktorand, samarbetar med Ericsson
och Volvo. Där handlar det övergripande
forskningsfokuset om idégenerering,
det vill säga skapande, insamling och
utvärdering av nya idéer. Problemet är
normalt inte bristen på nya idéer, utan
svårigheter att bearbeta befintliga idéer
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Ett annat område som också fokuseras är
hur tjänsteinnovationer uppkommer i väl
etablerade kundrelationer.
Föreberedelser inför fas två
I oktober träffades forskningsprofilens
internationella ledningsgrupp, som består
av nyckelpersoner från industrin och
världsledande forskare inom tjänsteinnovation, för att gå igenom det gågna
året och för att peka ut en väg för hur
forskningsprofilen ska föra forskningsfronten framåt och göra ett tydligt avtryck
i industrin.

Workshop på temat tjänsteinnovation
tillsammans med Löfbergs.

- Vi vill att vår forskning ska komma till
nytta, kunna implementeras och göra
skillnad för våra partnerföretag, säger
Lars Witell, professor och profilansvarig
Under hösten har tre nya forskare knutits
till gruppen: Nancy Sirianni, Assistant professor of marketing vid Texas Christian
University, USA, Daniel Kindström, docent
i industriell marknadsföring vid Tekniska
högskolan vid Linköpings universitet, och
Christian Kowalkowski, forskare på Institutionen för marknadsföring på Hanken
Svenska handelshögskolan i Helsingfors och
docent i industriell marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
Tjänsteinnovationer för uthålliga affärer
(Service Innovation for Sustainable
Business) är en av CTFs stora forskningsprofiler. Den sträcker sig över perioden
2011-2019 och är finansierad av
KK-stiftelsen, Karlstads universitet, Ikea,
Ericsson, Volvo, Löfbergs, Ica Maxi,
Tetra Pak och Stamford.

Nya forskare i
forskningsprofilen:
Nancy Sirianni,
Daniel Kindström
och Christian
Kowalkowski.

Kontakt
lars.witell@kau.se

Text: Linda Fridberg
Foto: Linda Fridberg, Maria Obed, Istockphoto

Läs mer på
ctf.kau.se/forskning/tjansteinnovationer-for-uthalliga-affarer
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NYA FORSKNINGSPROJEKT

NYA FORSKNINGSPROJEKT

Gränsöverskridande projekt
om förpackningar
Tillsammans med The Packaging Arena
ska Helén Williams, Fredrik Wikström och
Erik Wästlund, alla tre forskare vid Karlstads universitet, undersöka hur förpackningsegenskaper kan minska mängden
mat vi slänger.
CTF har länge samarbetat med The Packaging Arena, TPA, för att utveckla förståelsen för förpackningars betydelse. Det har
då främst handlat om hur konsumenter
upplever förpackningar. Nu har TPA och
Karlstads universitet upprättat ett nytt
samarbete där fokus ligger på att öka
kunskapen om förpackningars egenskaper
och hur det i sin tur kan påverka mängden
mat vi slänger.
- Vi ser väldigt positivt på vårt fortsatta
och framtida samarbete med CTF och
Karlstads universitet. Vi har under åren
byggt upp en stark modell för samverkan
och ser att den kunskap som gemensamt
byggs upp snabbt skapar ett intresse inom
förpackningsbranschen. Vi har en viktig
roll att utveckla förpackningsbranschen,
tillföra ny kunskap, nya modeller och nya
affärsmöjligheter och här utgör förstås
CTF en viktig pusselbit, säger Sandra
Eriksson, vd TPA.
Konsumentstudier - hur konsumenter gör
sina val när de är i en butik. Vilka yttre och
inre faktorer som påverkar konsumentet vid ett inköpstillfälle har CTF forskat
mycket om sedan länge och det blir forskarnas bidrag i detta projekt, fast med en
grön tvist.
- Genom att arbeta fram underlag för studierna tillsammans med Helén och Fredrik
hoppas vi lära oss mer om till exempel
kunders beteende när de väljer grönsaker,
säger Erik Wästlund.

Många konsumenter tror att Bäst före -datum är sista dagen en vara går att använda,
men så är inte fallet.

Det är inte alltid som mötet mellan kund och anställd ser så här glatt och harmoniskt ut.

Kunskap om miljöpåvekan kommer forskarna Helén Williams och Fredrik Wikström att bidra med.

KUNDEN har alltid rätt... eller?

- Det är dags att ta hållbar utveckling på
allvar. En miljard människor svälter och
det är moraliskt förkastligt att producera
mat som sedan slängs, säger Helén Williams.

Vid årsskiftet startar ett nytt forskningsprojekt som kommer att handla om
kunder som på olika sätt agerar kränkande och ibland till och med hotar och
utövar våld mot anställda inom
detaljhandeln.

Felaktig uppfattning om Bäst före-datum
Vilka egenskaper i en förpackning är viktiga
för att förhindra spill? Och hur gör man för
att skydda en produkt på bästa sätt? Det är
några av frågorna som behandlas i projektet.
Enligt Fredrik Wikström kan orsaken till
matspill handla om allt från informationen
på förpackningen till rena designfrågor.
Projektet, som får 1,3 miljoner i bidrag av
Tillväxtverket och Region Värmland, löper
fram till december 2014.”

Forskarna
Helén Williams
Fredrik Wikström
Erik Wästlund

Kontakt
erik.wastlund@kau.se
helen.williams@kau.se
fredrik.wikstrom@kau.se

I många serviceyrken utsätts anställda
för kränkningar av kunder, till exempel
utskällningar, förolämpningar och svordomar men även hot och våld. Vad det beror
på ska forskarna Markus Fellesson, CTF,
och Nicklas Salomonson, Institutionen
Handels- och IT-högskolan vid Högskolan
i Borås, studera.
Genom en intervju- och enkätstudie med
anställda inom detaljhandeln vill forskarna bidra med kunskap om de negativa

situationerna, hur de kan förebyggas och
hur de kan hanteras av de anställda om
de trots allt uppstår.
Den här problematiken finns på många
ställen i samhället, inte bara inom
detaljhandeln. I ett pågående projekt,
finansierat av Vinnova och Samot studerar Markus Fellesson och Nicklas Salomonson negativa kundbeteenden inom
kollektivtrafiken.
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Karlstads universitet
och har beviljats 2,2 miljoner kronor från
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).
Text: Linda Fridberg
Foto: Istockphoto /Maria Obed

Markus Fellesson och Nicklas Salomonsson

Kontakt
markus.fellesson@kau.se
nicklas.salomonsson@hb.se

Text: Olle Hallberg/Linda Fridberg
Foto: Maria Obed
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Ny doktorsavhandling > Kundupplevelser inom kollektivtrafik
att i efterhand få svara på enkätfrågor.
Fördelen är också att jag tydligt kunde
visa kundens upplevelse för företaget,
leverantören av tjänsten. Det blir så uppenbart hur kundens perspektiv och det
är leverantörerna helt klart intresserade
av, säger Jörg Pareigis.

Filmade
resenärer
ger svar om
framtidens
kollektivtrafik
Hur kan företag
bättre fånga upp
sina kunders upplevelse av tjänster?
Hur fungerar det
egentligen när kunden blir medproducent”? I en färsk
avhandling i företagsekonomi från
Jörg Pareigis
Karlstads universitet, har Jörg Pareigis forskat om kunders
beteenden i kollektivtrafiken, bland annat
med hjälp av vidoeinspelning. Resultatet
har bland annat förändrat synen på vilken
betydelse miljön och förutsättningarna
för tjänsten har för kundens upplevelse.
Allt oftare är vi som kunder med och
tillverkar” tjänsten vi själva utnyttjar. Det
kan till exempel handla om självscanning
i mataffären eller att åka buss, tåg och
tunnelbana. Ibland upplever vi det som
enkelt och vi uppskattar tjänsten, men
ibland blir något fel och vi väljer ett annat
alternativ nästa gång. Jörg Pareigis har
forskat om hur resenärer upplever bussresande inom kollektivtrafiken. Resultatet
blev en modell som kan användas för att
förstå kunders upplevelser och förbättra
samproducerade” tjänster inom många
olika branscher.
- I mitt projekt fann jag flera exempel
på lösningar som inte var utformade
ur kundens perspektiv. De var svåra
för kunden att förstå och han eller hon
10
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handelshögskolan

Jörg Pareigis är knuten till CTF och till
Samot, The Service and Market Oriented
Transport Research group. Han är dessutom del av Forskarskolan Management
och IT (MIT).
Text: Christina Knowles
Foto: Maria Obed

Kontakt
jorg.pareigis@kau.se
Avhandlingen, Customer experiences of
resource integration - reframing servicescapes using scripts and practices, kan
beställas via infoctf@kau.se

Jörg Pareigis använde videodokumentation för att ta reda på hur resenärerna egentligen gick till
väga för att med hjälp av kollektivtrafik ta sig till en bestämd plats.

kunde inte utnyttja tjänsten på det
sätt som var tänkt. För den som reser
kollektivt är stress en viktig faktor och
varje sak som uppfattas som krånglig
ger kunden skäl att välja bilen istället,
berättar Jörg Pareigis.
Ett exempel på krångel för kunden är
busslinjen som på kartan blev en spårvagn. Som kund blir det naturligtvis obegripligt när man ska söka efter en buss
på en spårvagnskarta. Ett annat exempel
är de digitala tavlorna med bussarnas
avgångar, som ger intrycket av att vara
direktsändning, live. Så är inte alltid fallet, men kunden kan tro att han eller hon
missat bussen för att tiden har passerat.

Tre metoder använde Jörg Pareigis för att
samla in kundernas upplevelser:
1) Cirka 1000 personer i Göteborg och
Karlstad deltog i en enkätundersökning
2) En grupp på ca 25 studenter fick föra
dagbok medan de åkte buss och antecknade sina upplevelser direkt på plats.
3) En grupp på 20 resenärer videofilmades
och fick kommentera sina upplevelser
direkt i filmen allteftersom resan fortgick.
- Dagboken och särskilt videofilmen var
bra sätt att se samskapandet av tjänsten
så nära som möjligt. Metoderna fångade
resenärernas direkta upplevelser. Videon
visar ju också vad de faktiskt gör och man
hör deras spontana reaktioner, istället för

MIT
Forskarskolan Management och
IT är en av de sexton nationella
forskarskolor som gavs stöd i
2000 års forskningsproposition
och är en samverkan mellan
följande lärosäten: Blekinge
tekniska högskola, Högskolan
på Gotland, Internationella
handelshögskolan i Jönköping,
IT universitetet i Göteborg, Karlstads universitet, Linköpings
universitet, Linnéuniversitetet,
Växjö, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Stockholms
universitet, Umeå universitet,
Örebro universitet och slutligen
Uppsala universitet som också
är värd för forskarskolan.
Läs mer: forskarskolan-mit.nu

Trender på Handelshögskolans dag
Allvar och skratt. Mingel och småprat. Årets upplaga av Handelshögskolans dag lockade såväl företag
och organisationer som studenter.

Det är en kritik som Per Jansson har
viss förståelse för, men som han
bemötte punkt för punkt under sitt
tal på Handelshögskolans Dag.

Temat var trender och mingelstunder varvades med tre föreläsare
som blickade mot framtiden: Vice
riksbankschef Per Jansson, redovisningsspecialisten Eva Törning
från Grant Thornton och Jan Gunnarsson, författare och grundare
av Värdskapet. Som forskningsspanare fanns en panel med Ann
Bergman, docent i arbetsvetenskap
och från CTF Martin Löfgren, docent
i företagsekonomi, Anders Gustafsson och Per Skålén, båda professor i företagsekonomi. Samtalet
leddes av Patrik Larsson, professor
i arbetsvetenskap och föreståndare
för CTF.

Donerade böcker
På 1980-talet var hon student på
dåvarande Högskolan i Karlstad och
blev senare Sveriges yngsta auktoriserade revisor. Idag är hon en av
landets främsta redovisningsexperter och författare till flera böcker
inom området. På Handelshögskolans dag fick Eva Törning tillfälle att
återknyta kontakterna, titta runt i
dagens lokaler, prata med studenter
- och svara på frågor från sin forna
lärare Alf Sandin.

Vi måste tänka nytt
Rektor Åsa Bergenheim hälsade
välkommen och reflekterade över
trender, att det kan vara det som
är "inne" för studen eller en mer
långsiktig utblick:
Till försvar för penningpolitiken
Vice riksbankschef Per Jansson knöt an till Åsa Bergenheims
uttryck "politikersäkert" och såg
likheter för Riksbankens inriktning
för penningpolitiken. Det är nu 20 år
sedan som den svenska kronan gick
över till en rörlig växelkurs. Efter en
del turbulens i början av 1990-talet,
är det nu en betydligt bättre ordning på penningpolitiken enligt vice
riksbankschefen. Men på senare tid
har Riksbanken kritiserats, bland
annat för att penningpolitiken är
otydlig och svår att förstå, att inflationsmålet inte nås och att man är
alltför ovillig att sänka styrräntan.

- Redovisning blir bara roligare och
roligare! Vi har nu en ny lagstiftning på området och det är en stor
utmaning för oss revisorer att hinna
utbilda oss i det nya regelverket.
Det är också ett tacksamt uppsatsämne att jämföra de olika regelverken, tipsade Eva Törning, som
passade på att donera tre nyskrivna
läroböcker till ämnet företagsekonomi.
Att våga vara lite mer människa
Jan Gunnarsson har nära 30 års
erfarenhet som chef och företagsledare. Idag har han hunnit skriva
ett tiotal böcker och driver företaget Värdskapet med verksamhet i
20 länder. På Handelshögskolans
dag lockade han till härliga skratt
med en levande beskrivning av gott
bemötande. I botten låg ett stråk av
allvar med budskapet att allt handlar om att gå från transaktioner till
relationer - att våga vara lite mer
människa.
Text: Christina Knowles
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Porträtt > Henrietta Huzell

Henrietta Huzell < Porträtt

"Jag är glad över att Henrietta Huzell kommer in i rollen som
CTFs föreståndare tillsammans med mig. Hennes erfarenheter
kommer att behövas när vi under de närmaste åren skall växa,
befästa vår internationella forskningsposition och ta oss an nya
utmaningar inom nya områden."
Bo Edvardsson, professor och föreståndare vid CTF

Möt vår nya
föreståndare

Henrietta Huzell, lektor i arbetsvetenskap, tar vid årsskiftet över efter Patrik Larsson
och blir ny föreståndare för CTF tillsammans med Bo Edvardsson.
Hur känns det?
- Jag ser verkligen fram emot att bli
föreståndare för CTF som är en erkänd
forskningsmiljö med gott renommé där
forskarna själva initierar och utvecklar
idéer tillsammans.
Vad blir din roll?
- Att fokusera de omständigheter som
idag villkorar, det vill säga både möjliggör
och begränsar, forskningen och forskaren. Behovet av taktiska övervägande,
strategier, nätverks- och alliansbyggande
samt kommunikation inom och utanför
akademin för att erhålla forskningsresurser eller till och med publicera forskning

har nog aldrig varit starkare. Det gäller för
såväl enskilda forskare som forskargrupper. Föreståndarskapet handlar till stora
delar om att aktivt stödja forskare i detta
arbete. En framgångsrik forskningsmiljö
låter sig inte styras eller beordras fram.
Det är således min övertygelse att forskare själva kan producera god forskning och
leda sin egen forskning när förutsättningarna väl finns på plats.

Du är också forskare, vad forskar du om?
- Arbetslivsfrågor kopplade till tjänstesamhället. Jag har bland annat studerat
anställdas motstånd mot ny ledningspraktik i offentlig verksamhet och utseendets betydelse i privat tjänstesektor.

Text: Linda Fridberg
Foto: Maria Obed

Vad är ditt senaste uppdrag?
- De senaste fem åren har jag varit
fackligt aktiv inom Saco-federationen,
där jag bland annat varit vice ordförande i
Sveriges universitetslärarförbund.

FAKTA

Henrietta Huzell tog sin doktorsexamen
vid Karlstads universitet 2005. Titeln på
hennes doktorsavhandling är Management
och motstånd - Offentlig sektor i omvandling
- en fallstudie. Hennes studier inom estetisk
kompetens, tillsammans med kollegan Patrik
Larsson, har rönt stor uppmärksamhet i medierna och hon har synts i många olika sammanhang, till exempel i morgonsoffan i TV4.

CTFs organisation
Verksamheten leds av två föreståndare som stöds av en ledningsgrupp bestående av samtliga professorer vid CTF.
CTF har en styrelse som består av en ordförande från näringslivet, representanter för partners, fakulteten och
doktoranderna.
Läs mer på ctf.kau.se, Organisation
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samot

Samot

Gemensam insats för minskat bilresande

Forskning visar att

I oktober arrangerades konferensen "Keep
moving, towards sustainable mobility" i
Rotterdam av The European Environmental and Sustainable Development Advisory
Councils (EEAC) och the Dutch Council for
the Environment and Infrastructure (Rli).
Syftet med konferensen var att presentera förslag på åtgärder som underlättar
för regeringar att ta samhälleliga initiativ
och påverka konsumenternas beteende
inom temat hållbart resande.

Barn som cyklar
eller går blir
piggare i skolan

Barn lägger en hel del tid på resor till
och från skolan. Gång och cykel som
transportmedel till skolan har minskat
medan bilskjuts har ökat avsevärt under
de senaste decennierna. Detta har inte
bara en negativ inverkan på miljön i flera
avseenden utan bidrar också till övervikt
hos barn och ungdomar, ger en mer stillasittande livsstil samt minskar barn och
ungdomars självständiga resande.
Forskning har visat att det finns ett
positivt samband mellan välbefinnande i
livet och tillfredsställelse med det dagliga
resandet. Ju nöjdare man är med sina
vardagliga resor desto nöjdare är man
med livet i stort. Denna forskning har
sin utgångspunkt i vuxnas resande och
forskning kring barns resor är viktig.
- Barn som skjutsas i bil till skolan och
andra aktiviteter känner sig tröttare och
slöare under hela dagen än de som går
14
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eller cyklar, säger Jessica Westman,
doktorand i psykologi vid Samot på
Karlstads universitet. Det visar resultaten från en tidigare studie med skånska
skolbarn i årskurs 4.
Jessica Westman är aktuell med en ny
studie, denna gång med värmländska
skolbarn i årskurs 4, 6 och 8. Den går
under namnet BUS-studien, Barn och
ungdomars upplevelser av skolskjuts, och
handlar om hur barn och ungdomar uppfattar och känslomässigt upplever sina
resor till skolan.
- Vi vill se om valet av färdmedel, till
exempel buss, bil, cykel eller gång, påverkar barns känslomässiga upplevelser
samt om deras prestationer i skolan
påverkas. Resultaten från studien kan
sedan användas för att förbättra barns
resor till och från skolan, säger Jessica
Westman.

Studien har uppmärksammats
flitigt i media,
Jessica Westman
har medverkat i
bland annat har
medverkat i SVT
och TV4 Värmland.
Läs mer om
BUS-studien:
samot.kau.se

I programmet medverkade en mängd
olika experter, däribland professorerna
Margareta Friman och Tommy Gärling
för Samot, för att ge ett beteendemässigt perspektiv på hur man på frivillig väg
kan minska bilismen. Bland de drygt 300
deltagarna fanns flera rådgivare till den
Holländska regeringen och EU.

sustainable mobility. Boken är en antologi
med kapitel av framstående transportforskare, däribland Friman och Gärling, inom
beteendevetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap och statsvetenskap. Boken
förväntas ge näring åt en vidare politisk
och social debatt om framtidens transportsystem i Europa.

I samband med konferensen presenterades boken Keep moving, towards

Boken kan beställas på EEACs hemsida:
rli.nl/eeac/intro

Samot på årlig träff för transportforskare

Nya doktorander

Spännande forskning, gemenskap och nya
kontakter bjöds det på den 18-19 oktober
då den första nationella konferensen i
transportforskning arrangerades på KTH.
Konferensen lockade drygt 100 forskare
från 23 olika miljöer, bland annat Linköpings universitet, Chalmers, Trafikverket,
VTI och KTH, och bjöd på över 60 intressanta presentationer från kolletivtrafikforskningens alla hörn, och så klart från
forskare och doktorander från Samot.

Samot växer och under hösten har
tre nya doktorander knutits till
forskargruppen. Yidan Huang,
Xiaohong Wang och Chaoren Lu är
alla doktorander i ämnet företagsekonomi vid Karlstads universitet.
I sina doktorandstudier kommer
de att fokusera på värdeskapande,
hållbarhet och tjänsteinnovation.
Alla tre har tidigare studerat ekonomi vid Karlstads universitet samt
i sitt hemland Kina och ser nu fram
emot att fortsätta sina studier på
forskarnivå.

Konferensen är den första i en serie årliga
vetenskapliga konferenser. Syftet är att
skapa en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade
och därmed ge en överblick över svensk
transportforskning. Detta är ett gemensamt initiativ från: CTS/KTH, Linköpings
universitet, Karlstads universitet, Lunds
universitet och Chalmers och sponsras
av Vinnova och KTHs Transportplattform.

Stöd vid implementering av nytt biljettsystem

Jessica Westman

Kontakt
jessica.westman@kau.se

Text: Linda Fridberg
Foto: Istockphoto & Maria Obed

Under 2012 och 2013 skall nya biljett- och
informationssystem införas i en rad regioner
i mellersta Sverige. I detta arbete medverkar
Patrik Gottfridsson, docent i företagsekonomi och forskare i Samot. I sin roll som
följeforskare har han dels en kontrollerande
roll att arbetet utförs enligt riktlinjerna, dels
en roll som aktiv medverkare och bollplank
under själva implementeringsarbetet. Uppdragsgivare är Bims AB och Tillväxtverket.
Patrik Gottfridsson kommer också att
studera andra aspekter av införandet av
det nya biljett- och informationssystemet
med utgångspunkt i vad som händer både
utifrån ett kund, men också ett leverantörsperspektiv när ny teknologi införs i
en traditionellt lågteknologisk bransch.

- Genom teknologi kan man tillhandahålla
olika typer av tjänster och öka eller förbättra kundens upplevda nytta med
en tjänst. Olika former av självbetjäningssystem förändrar sättet som kunder och
frontpersonal interagerar i själva tjänstemötet. Olika självbetjäningssystem
har funnits inom kollektivtrafiken under
många år i form av biljettköpsmaskiner
och periodkort. Traditionellt sett är dock
kollektivtrafiken att betrakta som en
lågteknologisk service som skall vara
enkel att nyttja, oavsett tidigare erfarenheter. På samma sätt är det utifrån ett
leverantörsperspektiv också en lågteknologisk tjänst där frontpersonalen i mycket
liten utsträckning jobbat med avancerad
teknik, säger Patrik Gottfridsson.

Yidan Huang, Xiaohong Wang och
Chaoren Lu

Läs mer om Samot
samot.kau.se
Aktuell tjänsteforskning | Nr 64 2012
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Gästforskare har ordet > Herbjörn Nysveen



CTF syns

Forskning, innovation och samverkan på Ramp12

Varumärkesupplevelser

Värmlands stora årliga innovationsdag, Ramp, hölls den 25 oktober på
Karlstad CCC. I programmet medverkade bland andra forskarna Anders
Gustafsson och Martin Löfgren
som tillsammans med Löfbergs och
Stadium pratade om värden och
upplevelser för nöjda kunder.

Ett komplext sätt till nöjda och lojala kunder

Herbjörn Nysveen

professor i Marketing på Institutt
for Strategi og Ledelse vid Norges
Handelshögskola i Bergen, Norge,
har valt att spendera nio månader
hos oss under sitt sabbatsår . Han
kommer att vara på plats hos oss till
i juni 2013.
Varför valde du CTF?
- Jag har redan en etablerad kontakt
med CTF genom CSI, Center for
Service Innovation vid Norges
handelshögskola, där CTF är en av
våra partners. Båda har forskningsområden som kompletterar varandra. Dessutom är CTF en stark och
internationellt erkänd forskningsmiljö med hög forskningsaktivitet.
Min förhoppning är att under min tid
här få nya kontakter och nya forskningssamarbeten.
Vad forskar du om?
Herbjörn Nysveen forskar om
marknadsföringseffekter, nöjdhet
och lojalitet hos kunder samt hur
kunder tar till sig nya produkter och
tjänster. De senaste åren har han
fokuserat på tjänsteinnovation samt
varumärkesupplevelser. Han undervisar inom konsumentbeteende och
produktutveckling.
Här ger han ett exempel på sin
forskning >
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De senaste åren har forskningen insett
varumärkesupplevelsens betydelse för
kundtillfredsställelse och varumärkeslojalitet. Varumärkesupplevelsen är
kundens subjektiva respons på marknadsrelaterad stimuli som till exempel
varumärkesdesign, kommunikation med
varumärkesrepresentanter och varumärkesreklam. En studie i Journal of
Marketing visar att varumärkesupplevelser har en positiv effekt både på
kundens tillfredställdhet av varumärket
och på deras lojalitet till varumärket.
Resultatet indikerar att det är viktigt
att bygga starka varumärkesupplevelser
för att få nöjda och lojala kunder.
I en artikel publicerad i Journal of Brand
Management studerade jag tillsammans
med mina kollegor Pedersen och Skard
betydelsen av varumärkesupplevelsen
inom telekombranschen. I stället för att
enbart studera varumärkesupplevelser
som ett samlat begrepp, separerade vi
betydelsen av varumärkesupplevelser
i sensoriska, affektiva, intellektuella,
beteendemässiga och relationsbaserade
dimensioner. I litteraturen och inom
konsumentbeteende är detta en vanlig
indelning av upplevelsedimensioner.
Resultaten visar att de olika upplevelsedimensionerna påverkar tillfredställdhet och lojalitet gentemot varumärket
på olika sätt. Några av dimensionerna
har positiv effekt, andra negativ, medan
några av dimensionerna inte har någon
signifikant effekt på tillfredställdhet och
lojalitet alls. Resultatet visar att det kan
vara onyanserat att enbart mäta effekt
ten av en samlad varumärkesupplevelse

genom kundens tillfredställdhet och
lojalitet.
Istället är det viktigt att undersöka
de olika dimensionerna vid kundens
varumärkesupplevelser och arbeta för
att skapa positiva och starka upplevelser längs de relevanta dimensionerna.
Förutom att fortsätta stimulera de
upplevelserna som har positiv effekt, är
det viktigt att rikta fokus mot de dimensioner som påverkar tillfredställdhet och
lojalitet negativt.
Vi fann till exempel att intellektuella
upplevelser, upplevelser som stimulerar
och utmanar kundens tankeverksamhet,
hade negativ effekt på kundens tillfredställdhet med varumärket. Detta kan
indikera att kunderna upplever de
intellektuella utmaningarna med varumärket som svårt och inte användarvänligt nog. I dessa förhållanden måste i
så fall varumärket förbättras. Att några
av upplevelsedimensionerna inte har
signifikant effekt på tillfredställdhet och
lojalitet till varumärket kan vara en
indikation på att denna typ av upplevelser inte är relevant för varumärkena.

Charlotta Stensson och Martin Löfgren pratade om värdet
av en kopp kaffe.

Anders Gustafsson berättade om hur vi konsumenter beter
oss i butik och vad som får oss att handla mer.

Anders Gustafsson och Martin Widell,
butikschef Stadium på Bergvik köpcenter i Karlstad, presenterade sitt
samarbete som fokuserar på vad
konsumenter påverkas av i en köpsituation.

ForskarGrandPrix i Karlstad

Lärdomen från studien tycks vara att
varumärkesupplevelser är viktiga för
att skapa nöjda och lojala kunder. Det är
emellertid viktigt att förstå komplexiteten kring varumärkesupplevelser och
att alla de relevanta varumärkesupplevelsedimensionerna samarbetar för att
varumärket ska uppnå nöjda och lojala
kunder.

Tobias Otterbring, doktorand med fokus på sinnesmarknadsföring och beslutsfattande i butik, vann regionfinalen
i ForskarGrandPrix den 28 september i Karlstad. Hans
presentation handlade om tumregler i vårt tänkande
som gör att vi snabbt kan fatta beslut utan att alltid resonera och väga alla för- och nackdelar mot varandra. Detta
med utgångspunkt i de konsumetstudier som CTF bedriver. ForskarGrandPrix anordnades på nio olika platser i
Sverige och vinnaren från varje ort tävlar i en riksfinal den
4 december i Stockholm.

Herbjörn Nysveen

i Brakus, J. J., Schmitt, B. H., og Zarantonello, L. (2009): Brand Experience: What Is It? How Is It Measured?
Does It Affect Loyalty?, Journal of Marketing, vol. 73, May, sidene 52-68.
ii Nysveen, H., Pedersen, P. E., og Skard, S. (2012): Brand Experiences in Service Organizations: Eploring the
Individual Effects of Brand Experience Dimensions, Journal of Brand Management, doi:10.1057/bm.2012.31.

Subjektivt, situationsberoende,
upplevelsebetingat och en del i ett
värdeskapande nätverk. Så sammanfattade Martin Löfgren, docent i företagsekonomi, och Charlotta Stensson,
affärsutvecklare på Löfbergs, värdet
av en kopp kaffe. De berättade om
samarbetet mellan CTF och Löfbergs
som sträcker sig många år tillbaka
och som just nu kretsar kring tjänsteinnovation, som till exempel nya sätt
att ta betalt för och paketera tjänster.

Tobias Otterbring

Här kan du läsa hur det gick i finalen:
forskargrandprix.se

- Våra studier visar bland annat
att kunder som får en lätt beröring
i form av en hand på axeln av en
försäljare blir mer positivt inställda
till butiken och handlar för mer
pengar, berättar Anders Gustafsson,
professor i företagsekonomi.
På eftermiddagen hölls en scenshow
och där medverkade bland andra
CTF-forskaren och innovatören Erik
Wästlund som tillsammans med sina
kollegor i EyeGo berättade om deras
innovation som innebär att man
med hjälp av sina ögon kan styra en
rullstol.
Ramp arrangeras av Inova
tillsammans med Karlstads
universitet och flera andra aktörer.
Läs mer här: inova.nu/ramp

Se vår nya film i samarbete
med Löfbergs på:
youtube.com/CTFse

Inspirerade
hos Coop
Den 10 oktober arrangerades en
inspirationsdag hos Coop i Stockholm.
Programmet bestod av forskarna
Anders Gustafsson och Erik Wästlund
samt doktorand Tobias Otterbring som
berättade om konsumetstudier och
Eye-tracking. Dagen arrangerades av
Cikab IT i samarbete med Stamford som
är Coops IT-leverantör av system för
kampanjer, pris och sortiment. Stamford
är också en av CTF partner och deltar i
forskningsprofilen Tjänsteinnovation för
uthålliga affärer.
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Krönika

Litteratur & Kalendarium
Varje år producerar våra forskare ett stort antal artiklar, rapporter, avhandlingar
och böcker. Rapporter & avhandlingar kan beställas via infoctf.kau.se

En McDonaldsförvaltning?
eliminera dessa så långt möjligt. Ett
sådant exempel kan vara att eftersträva
en produktionslokal med stabil luftfuktighet. Ett annat att säkerställa att
råvaran som utgör input i produktionen
alltid håller viss kvalitet. På så sätt skapas mer stabila produktionsprocesser.

Johan Quist, lektor i företagsekonomi och
forskare vid CTF. Foto: Maria Obed.

Under 1900-talets första hälft arbetade
Walter A. Shewhart i det amerikanska
företaget Western Electric. I den varuproducerande industrin, som vid den
här tiden var i sin linda, förekom en stor
mängd faktorer som orsakade variation.
Det kunde handla om kvaliteten på råvaran som förädlas, ljuset i produktionslokalen, luftfuktigheten, personalens
kompetens och/eller arbetssätt, temperatur och så vidare. Sådana faktorer
kunde orsaka variation i utfallet både
vad gäller produktens duglighet som
mängden tid som krävdes per producerad enhet.
Walter A. Shewhart argumenterade
för att variation skapar kostnader och
därmed för behovet av att identifiera
orsakerna till att variation uppstår och
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Om vi lämnar fabriken och återvänder
till sådana produktionsformer som jag
fokuserar i min forskning kan vi konstatera förekomsten av variation också i
offentlig tjänsteproduktion. Föreställ dig
något av landets Arbetsförmedlingskontor. När du kommer in i lokalen så
finns det kundterminaler för självbetjäning och en kundmottagning för det
personliga mötet. Men kontoret är
också fullt av variation. Beroende på
när vi studerar systemet så kan det till
exempel vara olika många som arbetar
vid/väntar på kundterminalerna. Vilka
behov som medborgarna i lokalen representerar kan också variera. Likaså hur
lång kön är i kundmottagningen, handläggningstider och antalet inkommande
telefonsamtal. Sättet att handlägga ett
visst ärende kan också variera mellan två olika handläggare. Till och med
utfallet i form av ett beslut i ett visst
ärende kan teoretiskt variera beroende
på vilken handläggare som arbetar med
ärendet. Ovanpå detta kan vi lägga att
medborgarna är olika. Sammantaget
indikerar ovanstående att kunskap om
variation kan vara användbar också i
offentlig tjänsteproduktion.
Till skillnad från fabriken så finns det
i offentlig tjänsteproduktion olika fall
där medborgaren i större eller mindre
omfattning påverkar produktionsprocessen. Fabriken kan i detta avseende

Mer information ctf.kau.se, Publikationer
liknas vid ett slutet system, där kunden
saknar insyn och påverkansmöjlighet.
Självklart kan kunden beställa en bil
med vissa egenskaper vilket indirekt
påverkar produktionen, men kunden
befinner sig sällan i själva fabriken och
deltar inte heller i produktionen. Många
offentliga tjänsteproducenter är däremot öppna, vilket också får konsekvenser för förmågan att hantera variation.
Variation kostar också i tjänsteproducerande verksamheter, men är avsevärt
mycket svårare att designa bort. Du
kan nämligen inte alltid designa bort
medborgaren.
Men därmed inte sagt att kunskap om
variation är onödig i tjänsteproduktion.
Tvärtom. Jag upplever alltför ofta att
chefer i offentlig sektor har fabriken
som produktionsideal. Standardisering,
automatisering och stordrift ses per
definition som något gott. Likagörandet
blir garantin för rättssäkerheten. Man
skulle kunna tala om en McDonaldsförvaltning om man vill vara övertydlig.
Jag tror istället att det i många sammanhang är nödvändigt att bygga in
möjligheten att absorbera variationen i
arbetssättet. Sammantaget är det viktigt att komma ihåg att det finns många
olika former av tjänsteproduktion och
att mer eller mindre fabriksliknande lösningar kan passa mer eller mindre bra.

Litteraturtips
Här är några av våra senaste publicerade artiklar:

•

Friman, M., Fujii, S., Ettema, D., Gärling, T., and L.E. Olsson (2012) Psychometric
analysis of the satisfaction with travel scale. Tranportation Research Part A, 2012.

•

Ford, R.C., Edvardsson, B., Dickson, D. and B. Enquist (2012) Managing the innovation co-creation challenge: Lessons from service exemplars Disney and IKEA.
Organizational Dynamics, Vol 41, pp .281-290.

kalendarium
CTF-arrangemang samt arrangemang där våra forskare deltar.

25 januari

Licentiatseminarium i psykologi.
ctf.kau.se

18-21 juni

the 2013 Naples forum on
Serivce, Napoli
naplesforumonservice.it

10-13 juni

QUIS13, Karlstad
ctf.kau.se/quis13

4-7 juli

•

Johansson, E., Witell, L., and M. Elg (2012) Changing quality initiative - does the
quality profile really change? Total Quality Management. Oct. 2012.

EMAC Annual Conference
Istanbul, Turkiet
emac-online.org

•

Perks, H., Gruber, T., and B. Edvardsson (2012) Co-Creation in Radical Service Innovation: A Systematic Analysis of Microlevel Processes. Journal of Product Innovation Management, 2012, Vol. 29, No. 6.

Frontiers in Service 2013,
Taipei, Taiwan.
im.ntu.edu.tw/frontiers2013/

•

Fundin, A., Witell, L., and Gebauer, H. (2012) Service transition: finding a position on
the goods-to-services continuum. International Journal Modelling in Operations
Management, Vol. 2, No. 1, pp. 69-88.

•

Edvardsson, B., Kristensson, P., Magnusson, P., and E. Sundström (2012) Customer
integration within service development - A review of methods and an analysis of
insitu and exsitu contributions. Technovision, 2012.

4-7 juli

Följ oss på Twitter!
twitter.com/ctfse

Så nöj dig inte med att läsa
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Läs Johan Quist & Martin Franssons
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