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Prisad för sin forskning
om sambandet mellan
våra vardagsresor och
hur vi mår

Fokus på kundbeteenden
Så styr servitrisens
utseende ditt val
Manlig skrytkonsumtion
- vad triggar ett köpbeslut
Besvärliga kunder
i kollektivtrafiken

LEDARE

Vikten av
ett förändrat tjänsteforskningsfokus
Efter att ha deltagit i en av sommarens
vetenskapliga tjänsteforskningskonferenser, QUIS14 i Shanghai, är
jag än en gång tydligt påmind om
hur liten vår värld har blivit.
Visst är Kinas mat, dofter, regim och
språk annorlunda, men så väldigt
mycket känns igen från hemma.
Människor skyndar till och från
jobbet, besöker sjukhuset precis
intill universitet, går på restaurang,
barnen leker på skolgården och till
äldreboendet på hörnet är det kö.
Invånarna bekymrar sig över bilköer
och stigande bostadskostnader
som i vilken storstad som helst. Och
skillnaden på dem som har och de
som är utan syns på samma sätt
som här hemma i Sverige. Varken
världsdelsgränser eller statsskick
hindrar vardagliga dilemman eller
gemensamma samhällsutmaningar.
Därför är också nationella perspektiv
på tjänster och tjänsteutveckling
alltför begränsade.
Forskare, myndigheter och företag
söker i allt större utsträckning
samarbetspartners i andra länder

Aktuell
Tjänsteforskning

än de egna. Starka internationella
nätverk och väl fungerande
samarbeten är en förutsättning
för såväl fortsatt innovationskraft
för svenska aktörer som
forskningsgenomslag.
Slående från QUIS 14 var fokus
på tjänster i ett globalt perspektiv.
Till exempel genom nätverket
Global Service Research
Collaboration, som inte bara stärker
forskningssamarbeten utan också
syftar till att bistå med hjälp och stöd
till forskare världen över som vill
starta forskningscentrum med fokus
på tjänster. Ett annat exempel var
konferenssessionen som handlade
om tjänsteforskning "i botten av
pyramiden" eller som det heter på
engelska "at the base of the pyramid".
Det är tjänsteforskning som tar
fasta på att de allra flesta människor
saknar tillgång till tjänster och
adekvata tjänstesystem.

mer tjänster till dessa potentiella
kunder. Istället uppmanades
tjänsteforskare att involvera
låginkomsttagare och de allra mest
utsatta som aktiva medskapare av
nya tjänster. Dessa människor är
inte alls bara passiva hjälpbehövande
utan kan mycket väl vara mycket
aktiva tjänsteinnovatörer i sin
vardag.
Det är en nyttig och nödvändig läxa
att vi i vår del av världen inte alltid
har svaren. Vi behöver lära av andra.

Henrietta Huzell
Föreståndare CTF

Uppmaningen till både forskare
och praktiker var att se bortom
traditionell tjänsteforskning med
fokus på att marknadsföra eller sälja
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NYHETER

Gästprofessor från Arizona State University
CTF har beviljats 1,3 miljoner från Anne-Marie
och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning
för att finansiera gästprofessorn Ruth Bolton,
Professor of Marketing vid W.P. Carey School
of Business, Arizona State University, USA,
under tre år.
Läs mer på: ctf.kau.se
Martin Fransson
Ruth Bolton

Stipendium gav sommarskola i USA
användes till ICPSR:s sommarskola i kvantitativa metoder
vid University of Michigan,
Ann Arbor, USA.

Katrin Lättman forskar om upplevd
tillgänglighet och vardagligt resande
inom kollektivtrafik.

I våras tilldelades Katrin Lättman
ett stipendium från SND, Svensk
Nationell Datatjänst, och det

- Det har varit jättekul,
spännande och väldigt tufft.
Jag läste dataanalys och metod,
vilket jag kommer ha stor
nytta av i mitt arbete med min
licentiatuppsats. Det är ett
internationellt välrenommerat
program med doktorander
och professorer från hela
världen, säger Katrin Lättman,
doktorand i psykologi vid Samot,
The Service and Market Oriented
Transport Research Group vid
Karlstads universitet.

Internationellt uppdrag
för Martin Fransson
Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF, har fått i uppdrag
av EIPA, European Institute of
Public Administration, att granska
utvecklingsprojekt som tävlar om
EPSA-priset 2015, ett europeiskt pris
för att belöna utvecklingsprojekt i
offentlig sektor. Totalt 264 projekt från
36 europeiska länder är med och tävlar.
Årets tema är "The Public Sector as
Partner for a Better Society". Finalen hålls
i november i Maastricht, Nederländerna,
och där kommer vinnare i två olika
kategorier att utses: organisationer
och projekt på europeisk, nationell eller
regional nivå samt organisationer och
projekt på lokal nivå. Bakom EPSApriset står European Institute of Public
Administration, EIPA, och EU-kommissionen samt nio europeiska stater.
Läs mer på: epsa2015.eu

Välkommen till den fjärde i en serie
årliga vetenskapliga konferenser som
samlar svensk transportforskning!
Konferensen hålls den 21-22 oktober på Karlstads universitet
med Samot, The Service and Market Oriented Transport Research
Group som värd. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats
för svenska transportforskare och forskningsintresserade samt ge
en överblick av svensk transportforskning.
Läs mer på: samot.kau.se/kalender
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Satsning på nätverk för att främja tjänstedesign och innovation
- en del av Horisont 2020
EU:s forskningsprogram Horisont 2020 har beviljat finansiering till CTF för att utveckla ett utbildningsnätverk. Syftet
med nätverket är att främja tjänstedesign för innovation.
- Med den ökande betydelsen av tjänster i världsekonomin
blir tjänsteinnovation nyckeln för att uppnå framtida
tillväxt och konkurrenskraft. Tjänstedesign är ett växande
område som är avgörande för tjänsteinnovation, men
ännu inte ett väletablerat forskningsfält eller ett utbrett
fenomen i företag och andra organisationer, säger Bo
Edvardsson, professor i företagsekonomi vid CTF och en

av forskarna bakom satsningen som drivs inom projektet
Service Design for Innovation.
I projektet medverkar förutom CTF också universiteten
i Porto, Maastricht, Lancaster och Linköping,
Fackhögskolan i Köln, företaget EDP Comercial samt
Experio Lab vid Landstinget i Värmland.
Läs mer på: servicedesignforinnovation.com
Kontakt
bo.edvardsson@kau.se

CTFs forskning i Akademikern
"Sju av tio arbetsgivare anställer helst personal
som har god fysik. Förutom att personen har rätt
kompetens ska det dessutom synas att man
tränar och håller sig i god form".
Studier av Henrietta Huzell, föreståndare för CTF, visar
att övervikt, piercing och tatueringar ofta uppfattas
som negativt av arbetsgivarna. Har utseendet för stor
betydelse i arbetslivet?
Läs artikel på akademikern.se ( Akademikern nr 3).

Ny CTF-doktorand
Kaisa Koskela-Huotari är sedan
januari 2015 doktorand i
företagsekonomi inom området
Transformative Service Research.
Hon har en magisterexamen
i företagsekonomi från
Handelshögskolan vid Oulu
Kaisa Koskela-Huotari
universitet i Finland och har
arbetat som forskare med fokus på
användardriven innovation, co-design och att tillämpning av
tjänstetänkande hos ICT företag vid VTT Technical Research
Centre, Finland. Under 2013-2014 var hon gästforskare på
Shidler College of Business, University of Hawaii at Manoa.

Missa inte årets

Service Convention Sweden!
Välkommen till Karlstad CCC den 2-3
december för andra upplagan av Service
Convention Sweden, landets första konferens
för tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat
till den offentliga och privata välfärdssektorn.
Under två dagar får du ta del av föreläsningar
och delta i workshops med världsledande
verksamheter, forskare, konsulter och
politiker.
Konferensen vänder sig till dig som är
intresserad av att påverka och utveckla
framtidens välfärdstjänster av olika slag.
Till chefer och utvecklare, verksamma inom
ideella organisationer och fackföreningar
samt politiker.
Arrangörer
CTF, Karlstads kommun, Landstinget i
Värmland och Visit Karlstad AB

Anmäl dig och läs mer här:
ser viceconventionsweden.se
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Forskare, personal och
patienter gör vården bättre
178 idéer på hur vården kan bli bättre. Det är resultatet så här långt för forskningsprojektet
"Brukarorienterad innovation inom primärvården" som bedrivs vid CTF i samarbete med
Landstinget i Värmland. Den 7 maj arrangerades ett avslutningsseminarium för projektets
innovationsgruppsarbete för patienter och personal från Landstinget i Värmland och Vinnova.
Arbetet i grupperna ger en bild av hur utvecklingsarbetet påverkas när såväl personal som patienter
involveras och har hittills resulterat i 178 idéer på hur man kan utveckla och förbättra vården.
I september förra året bildades sex
innovationsgrupper. Grupper med
endast patienter, grupper med endast
landstingspersonal och grupper med
en blandning av personal och patienter.
Uppgifter har varit att diskutera
problem och ta idéer på hur "deras"
vårdcentral kan förbättras både utifrån
ett patient- och ett personalperspektiv.
Tillsammans har grupperna tagit
fram 178 idéer som kan sorteras in i
fem kategorier; Tillgänglighet, Fysiska
miljön, Patientupplevelse, Kvalitet,
Arbetsorganisation.
Förutom att leda arbetet i
innovationsgrupperna har forskare
vid CTF också intervjuat patienter
och landstingspersonal för att få
deras synpunkter och tankar om
denna typ av arbetssätt.
- Det mest spännande var att det blev
en så positiv och öppen diskussion i vår
grupp där personal från vårdcentralen
fanns representerade tillsammans
med oss brukare (patienter). Helt
enkelt lysande. Innovationsgrupper
borde användas mer. Det är jätteviktigt
att idéerna som kom fram tas
till vara på och genomförs, säger
Eva Persson om sitt deltagande i
innovationsgruppsarbetet.
Många goda idéer
Thomas Wilén, Skåre vårdcentral,
6
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Camilla Evensson, (Innovationssluss Vivan), Eva Bergqvist,
(Landstinget i Värmland), Per Skålén (CTF) och Anders Olsson
(Landstinget i Värmland).

gav sin syn på arbetssättet utifrån
ett personalperspektiv. - Det har
varit ett fruktbart och intressant
arbetssätt, vid förbättringsarbete
är det viktigt att få båda sidors
syn på arbetet, det vill säga både
personal och brukare. Arbetet har
resulterat i många goda idéer. Det
känns bra att veta att forskarna
finns med i det fortsatta arbetet
med att implementera några av
dessa i verksamheterna så att några
verkligen blir verklighet och inte bara
goda idéer på pappret.
- Nu ska vi sammanställa och
analysera gruppernas arbete medan
Landstinget tar med sig idéerna
tillbaka till sina verksamheter.
En utmaning i projektet är att
utveckla en metodik som stödjer
en implementering, för att sedan
sprida idéerna vidare till andra

Eva Persson är en av ett 20-tal
patienter som deltagit i innovationsgruppsarbetet för att göra bra
vård bättre.

verksamheter och kanske även
utanför landstingets gränser, säger
projektledaren Per Skålén, professor i
företagsekonomi vid CTF.
Om projektet
Innovationsgruppsarbetet är en
aktivitet inom forskningsprojektet
"Brukarorienterad innovation i
primärvården genom innovationsgrupper" som bedrivs vid CTF i
samarbete med Landstinget i
Värmland. Syftet med projektet
är att utveckla en metodik för att
öka innovationsgraden och för att
implementera innovationer inom
primärvården. Projektet finansieras
av Vinnova under 2014-2016.
Text och foto: Linda Fridberg

Kontakt
per.skalen@kau.se

Han forskar om
att mäta sig själv

Så styr servitrisens
utseende dina val
Hälsotrenden växer och vi blir allt
mer medvetna om vilken typ av
mat vi bör konsumera för att hålla
en god hälsa. Har servitrisen på
lunchrestaurangen ett "hälsosamt"
utseende väljer vi en nyttig sallad till
lunch även om vi egentligen är sugna
på ett mindre hälsosamt alternativ.
Detta visar en studie av forskarna
Poja Shams och Anders Gustafsson
vid CTF.
- Vi ville undersöka hur valet mellan
hälsosamma och ohälsosamma måltidsalternativ påverkades av servitrisens utseende. I vårt experiment
fick en servitris, med hjälp av klädsel,
smink och accessoarer, tre olika karaktärer; hälsosam, ohälsosam och överviktig. Utseendet på de olika karaktärerna testades i en tidigare studie för
att vara säkra på att manipulationen
fungerade, säger Poja Shams, lektor i
företagsekonomi vid CTF.
Personalens utseende kan
styra konsumenters val
Resultaten visade att valen av de
ohälsosamma måltidsalternativen
ökade med 60 procent vid betjäning
av servitrisen som skulle framstå
som ohälsosam".
- Den viktiga aspekten i resultatet
är just identifieringen med den som
serverar maten; om man själv kan
identifiera sig med servitrisen så
styrs valet mer mot det som är socialt

accepterat. Trenden i vårt samhället
är just nu att vi ska ha en hälsosam
livsstil och deltagarna i vår studie ville
också göra det val som är mest social
acceptabelt, det vill säga de vill vara
hälsosamma, säger Poja Shams.
- Slutsatsen av studien är att
personalens utseende har direkt
påverkan på kunder. Detta i sig är
intressant. Vi har länge vetat att
butiker försöker påverka kunder genom
hur de placerar varor, vilken musik
de spelar, hur det doftar och genom
personalens utseende. Men hur många
av oss har inte sagt att "Detta påverkar
inte mig!" Vår forskning visar allt
oftare motsatsen. Den bakomliggande
mekanismen är automatiserad
respons, vi blir påverkade och agerar
utan att vi egentligen tänker på det,
säger Anders Gustafsson, professor i
företagsekonomi.
Studien genomfördes tillsammans med forskarna Tabea Huneke, EBS Business School, och
Sabine Benoit, University of Roehampton, och
artikeln "Does Service Employees’ Appearance
Affect the Healthiness of Food Choice?" har
publicerats i tidskriften Psychology & Marketing,
Volume 32, Issue 1, pages 94-106, January 2015.
Text: Linda Fridberg
Foto: (Poja Shams): Maria Obed, Shutterstock

Vad får allt fler att hålla koll på sig
själva, sina vanor, antal steg, vikt,
hälsa med hjälp av appar, armband
och andra tekniska prylar? Varför vill
vi mäta oss själva - och dessutom ge
företag möjlighet att ta del av våra
mätdata? Detta är några av de frågor
som forskarstuderande Vasileios
Charitsis söker svaret på.
Allt fler tekniska lösningar, appar och
prylar kommer ut på marknaden.
Intresset för att mäta och sätta upp
mål för sin hälsa, motion, matvanor,
privatekonomi, sömnmönster,
produktivitet på arbetet och en rad
andra aktiviteter växer stort. Och här
finns data om kunderna att hämta för
företag som snabbt vill anpassa sin
marknadsföring eller produktion.
- Jag är mitt uppe i arbetet med
att genomföra intervjuer, så det
återstår en hel del analyser innan jag
kan dra några slutsatser. Men det
intervjupersonerna ofta säger är att
de vill lära känna sig själva bättre och
få kontroll över tillvaron. De vill få mer
kunskap om sina vanor, prestera mer
och hitta bättre sätt att göra saker på,
säger Vasileios Charitsis.
Vasileios Charitsis är doktorand i företagsekonomi och hans forskning har ett tydligt
kundperspektiv. Han undersöker till exempel
hur människan och tekniken funkar ihop, hur
personernas liv påverkas och vilka etiska frågor
som dyker upp. Vem ska få tillgång till all data
om hälsa, matvanor, vikt, sömn och andra högst
privata ting?
Text: Linda Fridberg & Christina Knowles
Foto: Maria Obed

Kontakt:
poja.shams@kau.se

Kontakt:
vasileios.charitsis@kau.se
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Män som känner sig "hotade" av
andra mäns utseende tenderar
att spender mer pengar på lyxiga
produkter som signalerar status.

Foto: Colourbox

Manlig skrytkonsumtion
triggas av butikspersonal
Det amerikanska klädmärket
Abercrombie & Fitch har gjort sig
känt för att anställa unga, attraktiva,
vältränade män som med bara
överkroppar välkomnar kunderna
vid butikernas huvudentréer.
Psykologidoktoranden Tobias
Otterbring har studerat hur denna
typ av välkomnande påverkar
kundernas köpbeteende?
- Vi började med att fråga ett antal
män och kvinnor hur de trodde att ett
välkomnande av en manlig attraktiv
butikspersonal i bar överkropp skulle
påverka köpbeteendet hos manliga och
kvinnliga kunder. Samtliga trodde att
det skulle ge en mer positiv inverkan på
kvinnors köpbeteende, men det visade
sig vara tvärtom. Vår uppföljande
studie, som genomfördes med närmare
400 kunder på Ikea i Karlstad, visade
att kunder av manligt kön som
välkomnades vid huvudentré av en
atletiskt, muskulös fick ett fullständigt
barockt behov av att köpa dyra divaner
och spenderade mer än dubbelt så
mycket pengar i butiken jämfört
8

Aktuell tjänsteforskning | Nr 69 2015

med de kvinnor som välkomnats på
samma sätt. Männen köpte inte fler
produkter, dock avsevärt mycket dyrare
produkter - de skrytkonsumerade kort
och gott. Detta trots att de kände sig
mer negativt inställda till sitt besök i
butiken jämfört med kvinnorna, säger
Tobias Otterbring.
I en annan studie fick ett antal män
och kvinnor se en bild på antingen
en vältränad, lång man med synliga
muskler i butiksuniform eller en
otränad, smal, kort man i samma
butiksuniform. Därefter fick de ange
hur mycket pengar de var villiga
att spendera på dels statusprylar,
till exempel en ny sportbil, ett
exklusivt armbandsur, en ny Iphone,
och dels produkter som används
för sin funktion snarare än för sin
status, till exempel hushållspapper,
kökskryddor, rengöringsmedel.
De kvinnliga deltagare varken var
mer eller mindre villiga att köpa någon
av dessa produkter när de hade fått
titta på den muskulösa mannen.

För männen visar sig dock ett
annorlunda mönster. Männens
konsumtionspreferenser gällande de
funktionella produkterna påverkas
inte av vilken bild de har fått se på.
Men de män som hade fått titta på
den muskulösa mannen var betydligt
mer villiga att lägga pengarna på
statusprylarna.
Resultaten förklarar Tobias
Otterbring i termer av status.
- Eftersom män evolutionärt har
vunnit mer än kvinnor på att
signalera status är det rimligt
att butikspersonal med atletiska
utseende aktiverar ett statushot hos
män, speciellt då män vars kroppar
signalerar maskulinitet upplevs
som hotande hos andra män och
attraktivt hos kvinnor. Alla män kan
dock inte tävla med god fysik. Att
ta till plånboken och köpa dyra eller
exklusiva produkter är därför ett
alternativt sätt att signalera status.
Text: Tobias Otterbring & Linda Fridberg
Foto (Tobias Otterbring): Linn Malmén

Kontakt:
tobias.otterbring@kau.se

Vad får kunder att
handla mer ekologiskt?
Vilka metoder är bäst för att bryta
kunders köpvanor och få dem att
konsumera mer ekologiskt? Detta
var frågor som forskarna sökte
svaret på när de testade olika
informationsstrategier hos Ica Maxi i
Karlstad. Forskaren Per Kristensson
berättar hur det gick.
- När det gäller ekologiska matvaror
så är kunders attityder uttalat
positiva, över 80 % säger sig välja
dessa erbjudanden. Men studier
visar dock att det faktiska beteendet
är mycket lägre, endast runt 20 %
väljer ekologiskt. Vi testade ett antal
informationsstrategier för att se om
det gick att ändra konsumenters
beteenden så att de bättre stämde
överrens med deras faktiska
attityder, säger Per Kristensson,
professor i konsumentpsykologi och
innovation.
Studien gick ut på att presentera
olika typer av information kring
ekologiska produkter för kunder i
butiken; muntlig information om
att många andra kunder just nu
valde det ekologiska alterantivet,

att låta kundens val vara väl synligt
för andra kunder, att låta kunden
tänka sig själv som miljövän samt
att informera kunden om att det
inte är någon prisskillnand mellan
det ekologiska och icke ekologiska
alternativet.
Priset inte viktigt
Resultaten visade, tvärtom vad
många tycks tro, att prisskillnaden
hade minst betydelse.
- De informationsstrategier som
gick ut på att signalera sitt val för
andra, samt att se sig själv som
miljövänlig, var mest effektiva.
Hela 76 % av kunderna valde plötsligt
miljömärkta erbjudanden, helt i
linje med de attityder som initialt
rapporterats. Forskning om
beteendeförändring visar att
det är svårt att ändra både
enskilda individers beteende och
samhällsgruppers beteende vilket
gör vår studie viktig. En viktig aspekt
av den här studien är att vi inte
försökt skapa något köpbehov utan
att vi har försökt påverka de som
redan bestämt sig för att köpa en

produkt, i det här fallet bananer, att
göra ett mer ekologiskt val. Det finns
mycket forskning som handlar om
att skapa merförsäljning men vår
utgångspunkt har istället varit att få
kunder att tänka ekologiskt när de
gör vad de tänkt sig.
Vad krävs för att lyckas med att
ändra ett beteende?
- Enligt psykologiforskningen är
beteendeförändringar lyckade
när de blivit en rutin, men sådana
rutiner tar tid att etablera. I en
intressant psykologisk undersökning i
Storbritannien deltog 96 personer med
målet att skaffa vanan att endast äta
en bit frukt till lunchen, eller motionera
femton minuter varje dag. Det tog i
genomsnitt 66 dagar för deltagarna
att etablera ett automatiserat
beteende, säger Per Kristensson.
Studien genomfördes av forskarna Per Kristensson
och Erik Wästlund, CTF, och Magnus Söderlund,
Handelshögskolan i Stockholm, i samarbete
med ICA Maxi i Karlstad.
Text: Per Kristensson & Linda Fridberg
Foto (Per Kristensson): Linn Malmén

Kontakt:
per.kristensson@kau.se

- Det tar tid och kraft att ändra invanda
beteenden. När vi är i matbutiken kopplar
vi på autopiloten och handlar de produker vi
alltid gjort, säger Per Kristensson.
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Genom olika butiksexperiement har forskarna
med hjälp av eye-tracking glasögon studerat hur
bland annat skyltningsmaterial påverkar kundens
uppmärksamhet och köpbeslut.

Vikten av att skylta
och placera rätt
Forskning visar att majoriteten av köpbeslut tas direkt i butik. Även om man redan på förhand
bestämt sig för att köpa flingor är det först i butiken det avgörs vilken sorts flingor som slutligen
hamnar i varukorgen. Detta är butiksinnehavare och varumärkesägare väl medvetna om och
därför är butiker fyllda med olika budskap till dig som konsument. Frågan är vad som egentligen
funkar. Vilka budskap tar vi konsumenter till oss och varför? Detta har forskarna vid CTF
studerat på uppdrag av Handelns utvecklingsråd.
- När vi handlar är vi uppgiftsorienterade och vår uppgift, syftet
med vårt besök i butiken, påverkar
vår navigering och vad vi ser. Vår
hjärna är lat och letar efter lättaste
vägen att lösa vår uppgift. Ett
exempel på detta är att vi ser med
minnet. Produkter som placeras på
ställen där vi inte räknar med att
hitta dem blir osynliga för oss, säger
projektledare Erik Wästlund.
I projektet "Morgondagens
kundsignaler: Navigering och
påverkansfaktorer i handeln" har
forskarna genom experiment i
10
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labb- och butiksmiljö studerat hur
synsinnet och hjärnan påverkar vad
vi ser, det vill säga vilken information
som bearbetas, samt hur detta
påverkar kundens navigering och
beslutsfattande. En butik är komplex
miljö med många olika faktorer som
påverkar kunden. Projektet fokuserar
på skyltningsmaterial, synsinnets
gränser och hjärnans begräsningar.
Gör det lätt att hitta
Forskarna har tittat närmare på
hur butikskommunikation i form
av skyltningsmaterial, både tvskärmar och skyltar, påverkar

kundens uppmärksamhet under
sitt besök i butiken och inför ett
köpbeslut. Resultaten visar bland
annat att skyltar påverkar både
navigering och beslutsfattande
men att dess påverkan är delvis
beroende av hur bekant kunden är
med butiksmiljön. Kunder som är
bekanta med butiken observerar fler
skyltar vid beslutsfattande medan
kunder som är mindre bekanta med
butiken observerar fler skyltar under
navigering. Studien visade även att
när skyltar väl uppmärksammas
så påverkar det mängden
uppmärksamhet mot den skyltade

Projektet drevs av forskarna
Erik Wästlund, lektor i psykologi, och
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi

produkten. Kunders butiksbesök
kan underlättas genom att all
butikskommunikation utformas så
att den hjälper kunderna att hitta
det de letar efter i butiken, vilket i
sin tur också kan leda till en bättre
upplevelse av besöket.
Använd relevant information
Vidare har forskarna studerat
varför kunden uppmärksammar
viss information och helt uteslutar
en annan. Studien visar att
periferiseendet används för att
sålla bort irrelevant information.
Ögonen kan dock luras av avvikande
alternativ som sticker ut från de
övriga vilket påtvingar en närmare
utvärdering. När komplexiteten
ökar måste kunden titta noga för
att avgöra om informationen är
hjälpsam inför beslutet. Det är viktigt
att butikskommunikation är tydlig
och enkel att ta till sig. Skyltning
och displayer som inte uppfattas
som relevant för kunden kommer
att filtreras bort med hjälp av
periferiseendet och blir därför aldrig
observerat.

Ökad komplexitet medför även att
kunden måste använda fler resurser
i form av seendet och tänkandet.
I studie 3 utreder vi hur den ökade
belastningen påverkar kundens
uppmärksamhet genom köpcykeln.
I denna studie tar vi hänsyn till
multipla på varandra följande beslut
och hur beslutens karaktär påverkar
kundens resursåtgång. Studien
visar att kunder som genomfört mer
ansträngande beslut tittar på färre
alternativ och grundar sina beslut
mindre krävande förenklingsprinciper.
Resultaten visar på ett tydligt sätt
hur kunder som genomfört mer
krävande uppgifter undersöker färre
sektioner i butiken genom försöka bli
färdiga med sitt besök så snabbt och
effektivt som möjligt.
Personalen viktigast
Sammantaget visar resultaten från
projektet att handlare genom att ta
hänsyn till kunders kognitiva och
perceptuella begränsningar kan
underlätta kundens besök i butiken
och därmed ge kunden en bättre
köpupplevelse.

- Personalen är viktigast. Inga skyltar,
tv-skärmar eller förpackningar
kan ersätta tips och hjälp från
butikspersonalen. När det gäller
skyltar, skärmar och förpackningar så
måste de vara relevanta för kunderna
och hjälpa dem att navigeria i butiken
- är de felplacerade syns de inte,
säger Erik Wästlund.
Projektet "Morgondagens kundsignaler:
Navigering och påverkansfaktorer i handeln" är
en del i satsningen Handelns strukturomvandling
som finansieras av Handelns utvecklingsråd 2012
till 2014. I projektet har forskarna tagit fram ny
kunskap kring hur butiker utformas på bästa sätt,
när det gäller bland annat varuskyltar och digitala
skärmar samt butikskampanjer med displayer
och hyllkantsetiketter, för att ge kunden en bättre
kundupplevelse. Detta genom olika experiment
både i labbmiljö och på plats i butik.
Text: Linda Fridberg & Erik Wästlund
Foto: Maria Obed, Linn Malmén

Kontakt
erik.wastlund@kau.se
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Foto: Colourbox

Upprörda resenärer som
skriker och svär hör till vardagen för många kollektivtrafikanställda och det krävs mer
kunskap för att kunna förebygga och för att hjälpa de
anställda att hantera dessa
situationer.

Vanligt med bråkiga
och besvärliga kunder
i kollektivtrafiken
De som arbetar inom serviceyrken har garanterat hört uttrycket "Kunden har
alltid rätt". Men till vilket pris? Ska anställda behöva stå ut med kränkningar,
svordomar eller i värsta fall hot och våld. Forskning om vilka situationer som
anställda råkar ut för, varför situationerna uppstår och hur anställda kan
hantera dem bedrivs av forskare knutna till Samot, The Service and Market
Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet.

12

Aktuell tjänsteforskning | Nr 69 2015

Foto: Maria Obed

Markus Fellesson, docent vid Samot och
Nicklas Salomonson, docent vid Högskolan i Borås.

Forskarna Markus Fellesson och
Nicklas Salomonson har de senaste
åren forskat om hur och varför
människor som arbetar inom
serviceyrken blir utsatta för hot, våld
och trakasserier från kunder.
- Det krävs mer kunskap för
att kunna förebygga dessa
situationer och för att hjälpa de
anställda att hantera jobbiga
kunder. I vår forskning är vi
intresserade av vad som orsakar
negativa kundbeteenden och
hur de anställda hanterar de
allt vanligt förekommande
situationerna, säger Nicklas
Salomonson som tillsammans med
sin kollega intervjuat anställda
inom kollektivtrafiken, främst
busschaufförer och ombordpersonal
på tåg, från Västsverige, Skåne- och
Stockholmsregionen.
Resultaten visar att många olika
strategier används för att hantera
besvärliga kunder. Vissa anställda
väljer att ignorera kunden som bär
sig illa åt medan andra väljer en
mer auktoritär linje och säger till
kunden på skarpen att beteendet
inte är acceptabelt. Forskarna
kan även konstatera att många
anställda väljer att frångå regler för
att undvika hot och våld. Resultaten
från forskarnas enkät till drygt 2000
anställda i kollektivtrafikbranschen
visar att var sjätte busschaufför
och personal ombord på tåg utsatts

för fysiskt våld under det senaste
halvåret, och så mycket som hälften
har utsatts för hot och kränkande
kommentarer. Vanligast är dock att
resenärer ställer orimliga krav på
de anställda och inte tar hänsyn till
andra resenärers behov.
På frågan om varför det så vanligt
med jobbiga kunder just inom
kollektivtrafiken, jämfört med
till exempel detaljhandeln svarar
Markus Fellesson att det inom
kollektivtrafiken är svårare att
tillgodose den enskilde kundens krav
och behov. I ett reklamationsärende
i en klädaffär är det betydligt lättare
att tillgodose kundens önskemål
om exempelvis en ny vara eller ett
reducerat pris direkt på plats. Det
är också lättare för personalen att
bjuda på extra kompensation i form
av en rabattkupong eller en fri vara
på köpet. En annan faktor att ta
i beaktning är att busschaufförer
och personal ombord på tåg arbetar
ensamma, det finns ingen kollega
att rådgöra med eller ta hjälp av vid
hotfulla situationer.

- Det är viktigt att inte blunda för
problemen. Ledningen måste ta
sitt ansvar genom att hålla sig
underrättade om vad som händer
och ge personalen det stöd och de
redskap som behövs för att klara
besvärliga och hotfulla situationer.
Det är också viktigt att system
och tjänster inom kollektivtrafiken
är lätta att förstå och hantera för
kunden; att man ser över vad som
kan leda till problem hos resenärerna
och har en plan för hur besvärliga
situationer kan hanteras. Är det svårt
att köpa biljett så blir det garanterat
busschauffören som får ta emot
kundens frustation. Vår uppgift som
forskare är att samla och sprida
kunskap så att den kan användas och
komma till nytta i arbetet med att ge
de anställda inom kollektivtrafiken en
bättre arbetsplatsmiljö och vid beslut
om framtida system och tjänster
inom kollektivtrafiken, avslutar
Nicklas Salomonson.
Text: Linda Fridberg och Nicklas Salomonsson

Kontakt
markus.fellesson@kau.se

FAKTA
Samot (The Service and Market Oriented Transport Research Group
vid Karlstads universitet) är ett Vinn Excellence Center, en form för
samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet
etablerat av Vinnova. Centret bildades av forskare vid CTF 2006 och
har i dag ett 20-tal verksamma forskare och forskarstudenter.
Läs mer på: samot.kau.se
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FAKTA
Margareta Friman är professor i psykologi vid Karlstads universitet.
Hon är sedan 2006 ansvarig för CTFs transportforskargrupp Samot,
som står för service och marknadsorienterad transportforskning.
2014 erhöll Margareta Håkan Frisingers stipendium för framstående
transportforskning. Detta för att hon framgångsrikt kombinerat
beteendevetenskap med transportforskning och på så sätt har ökat
förståelsen för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval
som människor gör. Utöver sin forskning handleder hon doktorander,
undervisar och anlitas som expert i olika sammanhang. Under hösten
kommer hon att ingå i en expertpanel som i uppdrag av Norska
forskningsrådet kommer att bedöma ansökningar inom programmet
Transport 2025.
14
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FORSKARPROFILEN: MARGARETA FRIMAN

"Våra vardagsresor
påverkar vårt välbefinnande"
Stora delar av vår vardag spenderas på resande fot; till och från jobbet, skolan, mataffären och
fritidsaktiviteterna. Tiden vi lägger på våra vardagsresor och hur den spenderas påverkar hur vi mår.
Därför är det viktigt att utveckla ett hållbart resande som underlättar för människor att leva det
liv de vill. Det är just det som Margareta Frimans forskning handlar om.
I dag reser vi mer än någonsin.
Under de senaste 30 åren har tiden
vi lägger på vardagsresor ökat med
55 procent. Vårt vardagliga resande
har stor betydelse för hur vi mår
och hur vi upplever livet i stort. En
dålig resa till jobbet kan spilla över
på resten av dagen. Därför är det
viktigt med åtgärder som gör att våra
vardagsresor upplevs positivt.
- Vår forskning visar att ju längre tid
vi spenderar på våra vardagsresor
ju mindre tillfreds blir vi. Kan vi
sysselsätta oss under våra resor
upplevs de mer tillfredsställande.
Tillgång till trådlöst internet, eluttag
samt rena, fräscha bord och säten är
exempel på faktorer som kan göra
våra kollektivtrafikresor till en bättre
upplevelse, säger Margareta Friman.
Olika sätt att fånga upplevelsen
I sin forskning har Margareta Friman
tillämpat flera olika metoder för att
fånga resenärers upplevelser av det
vardagliga resandet.
I ett projekt utvecklades My Experience,
en mobil app där man kan skicka
skräddarsydda frågeformulär till
användare. Appen gör det möjligt
att mäta upplevelser i realtid. Som
exempel fick ett antal användare
under två dagar rapportera positiva
och negativa händelser under sina
vardagsresor samt hur man kände sig

när dessa händelser inträffade, om
man kände sig glad, arg, ledsen och så
vidare, allt rapporterades direkt i appen.
Film är en annan metod som
använts. I ett projekt visualiserades
en framtida transporttjänst som
innebär stora förändringar i stadsmiljön i form av en film. Medborgarna
fick möjlighet att diskutera de hinder
och möjligheter som den nya tjänsten
skulle innebära i deras vardagliga liv.
Genom att besöka och genomföra
enkäter med barn i grundskolor har
forskarna fångat barns upplevelser
av sina resor till och från skolan.
- Att fånga barnens upplevelser av
att cykla, åka bil och kollektivtrafik till
och från skolan och hur det påverkar
deras skoldag och välmående var en
speciell utmaning. Alla barn klarar
inte att besvara sådana frågor så
här behövdes speciell coaching och
engagemang från lärare och den
som samlade in barnens upplevelser,
berättar Margareta Friman.
Användning av tjänst
kräver tillgänglighet
Sedan 70-talet har upplevd
tillgänglighet lyfts fram som en viktig
aspekt inom transportområdet. I
ett av Margareta Frimans pågående
projekt utvecklas skalor för att mäta
upplevd tillgänglighet.

- För att kunna studera på
universitetet eller handla i ett
affärscentrum krävs att man kan ta
sig dit. Genom att utveckla hållbara
transporter som är tillgängliga för
alla ökar vi den sociala inkluderingen
i samhället, men för att lyckas
med detta krävs mer kunskap om
vilka faktorer som driver upplevd
tillgänglighet, säger Margareta Friman.
I motsats till konventionella mått på
tillgänglighet, fokuserar Margareta
Friman och hennes kollegor på
upplevda möjligheter och hur lätt det
är att engagera sig i olika aktiviteter
och nyttja olika tjänster med hjälp av
olika färdmedel.
- Vi definierar upplevd tillgänglighet
i termer av hur lätt det är att leva
ett tillfredsställande liv med hjälp
av det befintliga transportsystemet.
Vilket inte nödvändigtvis samma
sak som den objektiva standarden
på systemet, berättar Margareta
Friman. Hittills har skalan använts i
Karlstad och i Malmö. I diskussioner
med Malmö stad har ett projekt
utvecklats som knyter ihop upplevda
och objektiva tillgänglighetsmått.
Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed

Kontakt
margareta.friman@kau.se
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Henrik Öhlin
doktorand i
företagsekonomi

3 snabba frågor
till Henrik Öhlin
Du har spenderat vårterminen vid
University of Otago på Nya
Zeeland, hur har du haft det?
- Fantasiskt! Jag har fått tid
att analysera data och fördjupa
mig i mitt avhandlingsarbete
som handlar om tjänstemöten
mellan myndighetspersonal och
medborgare. Jag är otroligt tacksam
över denna möjlighet som jag har
Jan Wallanders och Tom Hedelius
stiftelse att tacka för.
Hur är tillvaron som doktorand där?
- Det är i stort sett lika som här på
CTF, men några skillnader finns så
klart. Där råder en mer hierarkiskt
uppdelning mellan doktorander och
professorer. En annan stor skillnad
är fikakulturen, vi har gemensam
fika varje dag vilket inte existerar
där. Men i likhet med CTF råder en
stor öppenhet de människor jag
mött och lärt känna har gjort ett
starkt intryck på mig.
Vad kan du säga till andra
doktorander som funderar på att
studera utomlands?
- Ta chansen, det ger massor av
nya erfarenheter och öppnar nya
möjligheter. Se till att påbörja
processen i tid. Det tar längre tid
att söka finansiering, boende, visum
än vad man tror.

Lycka till med ditt
avhandlingsarbete Henrik!
16
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Företagare i projekt
om tjänsteutveckling
för tillverkningsindustrin
Avancerad tjänsteutveckling för
tillverkningsindustri är ett av de
forskning- och innovationsprojekt
som fått medel genom
Produktion2030. Projektet drivs
av Swerea IVF tillsammans
med CTF och handlar om
tjänsteutvecklingsprocesser hos
mindre tillverkande företag.
I projektet ska forskarna tillsammans
med företagen utveckla en modell
och ett arbetssätt för utveckling
och leverans av kundanpassade och
industriella tjänster. Genom utbyte
av erfarenheter och kartläggning av
respektive verksamheter hoppas
forskarna att företagen ser nya
möjligheter att bredda och paketera
sina erbjudanden. Under året som
projektet är igång kommer deltagarna
även att träffas ett antal gånger i grupp
för att utbyta erfarenheter längs med
vägen i den utvecklingsprocess deras
respektive verksamheter genomgår.
Ett av de deltagande företagen är
Swede Rehandling Systems AB, som
sedan 1989 tillverkar behållare för
återvinningsindustrin, renhållningsbolag,
gjuterier och andra industrier.
- Efter 26 år i branschen är det
dags att utveckla och stärka vårt
varumärke. Att delta in i det här
projektet för att utveckla tjänster
kring vår verksamhet tror jag är
rätt väg för oss. Jag ser fram emot
att lära mig se saker på nya sätt,
att tänka i nya banor. Att ta del av
andras erfarenheter och kunskap .
I förlängningen vill jag även kunna
delge mina medarbetare de nya

Eva Nilsson från
Sweden Rehandling
Systems AB är en
av företagarna i
projektet.

kunskaperna och erfarenheter
och därigenom att företaget blir
än mer lönsamt. Jag hoppas på en
stor förändring för vårt företag , en
förändring som jag redan känner
har börjat., säger Eva Nilsson,
försäljningschef och grundare av
Swede Rehandling Systems AB.
Övriga företag i pilotprojektet
är Inission, en totalleverantör
tillverknings- och logistiktjänster
inom avancerad industrielektronik,
samt Cellcomb som tillverkar
miljövänliga laminatprodukter för
engångsbruk inom hälsa, sjukvård
och livsmedelsindustrin.
Projektet finansieras av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas och
ingår i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vars mål
är att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.
Forskarna Lars Witell och Nina Löfberg
representerar CTF i projektet som
drivs av Barbro Lagerholm, Swerea IVF.
Kontakt:
lars.witell@kau.se

Foto: Pixabay

Rapport från
QUIS14 i Shanghai
Efter ett kvarts sekel och tretton konferenser var det dags att
ta QUIS, Quality in Service, som grundandes 1988 av CTF, till Asien.

Patrik
Gottfridsson

Patrik Gottfridsson var
en av forskarna som
representerade CTF
på QUIS14 den 18-21
juni i Shanghai. Här ger
han en rapport från
tjänsteforskningskonferensen.

Årets tema var "Collaborative
Innovations in the Network
Environment", ett tema som kan
angripas på många olika sätt.
Konferensen bjöd på diskussioner och
presentationer med utgångspunkter
i olika typer av tjänstelogiker, om
innovationer i olika kontexter och

Uppmärksammad artikel
om kundinvolvering
Artikel "Harnessing the creative
potential among users" har
utnämnts "Innovation Classic"
av den högt rankade tidskriften
Journal of Product Innovation. Den
har nu publicerats en andra gång
av tidskriften Journal of Product
Innovation som nyligen lanserat
specialnumret "Innovation Classics",
ett urval av nio artiklar som genom
åren publicerats i tidskriften
och som fått stort genomslag i
forskningsvärlden.
Artikeln är skriven av Per Kristensson
tillsammans med Anders Gustafsson
och Trevor Archer och är baserad på
Per Kristenssons doktorsavhandling
och forskning som bedrevs inom
projektet CuDIT, ett forskningsprojekt

avseende olika delar av verksamheter.
Ett intressant seminarium handlade
om innovationer kopplat till distribution
på den kinesiska marknaden. Där
fick vi, tack vare fyra kinesiska
företagsledare, en god inblick i vilka
utmaningar företagen står inför och
hur de skapar lösningar på dessa
distributionsproblem med syfte att
öka kundens värdeupplevelse. Ett
annat intressant seminarium, "Service
research at the base of the pyramid",
handlade om hur tjänster kan skapa
värde och välmående med fokus på den
mindre rika delen av vår befolkning.
Parallellt med de stora seminarierna
hölls kortare presentationer. Vid

sidan av konferensen hölls ett
doktorandkonsortium där CTFs
framtida doktorer fick drillning av ett
antal erfarna professorer.
Konferenser handlar inte bara om
att lyssna på presentationer, utan
även om viktiga möten och samtal
som kan leda till nya samarbeten och
intressant forskning. Till detta gavs
det goda möjligheter i samband med
de sociala evenemang. Nästa gång,
det vill säga 2017, hålls konferensen
i Porto och förhoppningsvis
kan vi se några resultat av nya
forskningssamarbeten då.

Den uppmärksammade artikeln
om kundinvolvering är skriven
av (fr vä) Anders Gustafsson
och Per Kristensson. Foto: Linn
Malmén

som för övrigt rönt stor
uppmärksamhet både inom
akademin och näringslivet.
- Vår artikel handlar att
involvera kunder vid
utveckling av nya varor och tjänster.
Detta genom att ge dem tillgång till
ett företags varor och tjänster under
en period för att generera idéer om
framtida tjänster. Resultaten visade
att kundernas idéer överträffade
företagets egna idéer i avseende på hur
innovativa de var samt vilket värde de
skulle ha för kunder om de realiserats.
Artikelns styrka är den empiriska data
som visar att kunder med insikter i sin
egen användningsmiljö skapar mer

kreativa idéer till framtida tjänster än
vad professionella produktutvecklare
gör. Artikeln utgår från forskning om
kreativitet som förklarar att faktorer
som inre motivation och kunskap om
användning och användningsområdet
har stor betydelse. Kunskap om
tekniska möjligheterna räcker inte alltid
till för att generera kreativa idéer i de
tidiga faserna av ett innovationsprojekt,
säger Per Kristensson.
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LITTERATURTIPS

NY RAPPORT

Felaktig styrning leder till
misstag på Försäkringskassan
En väsentlig del av Försäkringskassans arbete är onödigt och
beror på misstag. Orsakerna är att
handläggningen har styckats upp
och att Försäkringskassan har valt
att hantera medborgarkontakterna
åtskilda från den övriga verksamheten. Det framkommer i en rapport
av forskarna Johan Quist och Martin
Fransson framtagen på uppdrag av
Inspektionen för socialförsäkringen.
- Ofta är det myndigheten själv som
gör fel, men misslyckanden kan
också bero på den försäkrade eller på
tredje part, till exempel en läkare som
skriver ett ofullständigt läkarintyg,
säger Johan Quist.
En viktig orsak är idén om att arbetet
blir mer effektivt om det styckas upp

mellan olika personer och enheter
handläggaren gör en viss del och
lämnar sedan över till någon annan.
Men alltför ofta går överlämningarna
fel och den försäkrade får inte sitt
ärende avklarat.

Forskarna studerade nära 800
samtal och det visade sig att 7 av
10 inkommande samtal ringdes på
grund av att medborgaren tidigare
inte fått svar på sina frågor eller fått
sitt ärende avslutat.

En annan orsak är föreställningen
om att medborgarnas kontakter
med myndigheten kan hanteras av
en särskild enhet, Kundcenter, vars
specialitet är att svara i telefon.
Men för att hinna med att besvara
alla samtal kan medarbetarna inte
fullt ut hjälpa alla som ringer. I en
av rapportens delstudier fokuserar
forskarna på områdena "sjuk"
och "förälder". Hit kommer drygt
3,5 miljoner av de sex miljoner
samtal som årligen kommer till
Försäkringskassans kundcenter.

- För att minska mängden onödig
efterfrågan måste verksamheten
utformas och styras så att
medarbetarna oftare kan göra
färdigt. Utöver att frigöra resurser,
finns det troligen en potential för
att öka nöjdhet och förtroende för
den skattefinansierade offentliga
sektorn, menar Martin Fransson.
Rapportens titel: Onödig efterfrågan
inom Försäkringskassan Slutrapport, ISF Rapport 2015:07
Text: Christina Knowles/Inspektionen
för socialförsäkringen

Varje år publicerar våra forskare ett stort antal artiklar, konferenspapper, rapporter, avhandlingar
och böcker. Alla publikationer finns listade på ctf.kau.se/Publikationer
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På Försäkringskassan finns en hel del
onödig efterfrågan, som kan minskas.
Det visar en rapport från forskarna
Martin Fransson och Johan Quist som
släpptes i slutet på juni.

Best Paper Award

Vi gratulerar doktorand Kotaiba
Aal och professorerna Per Skålén
och Bo Edvardsson vid CTF som
tilldelats Best Paper Award för
artikeln "Cocreating the Arab Spring:
Understanding Transformation of
Service Systems in Contention".
Artikeln är publicerad i Journal of
Service Research. Utmärkelsen är
sponsrad av Center for Services
Leadership at Arizona State
University, USA, och annonserades
på konferensen Frontiers in Service
som arrangerades den 9-12 juli i
San José, USA.

Levande städer - att använda gaturummet till annat än bara biltrafik
Samots senaste broschyr visar exempel på hur
kollektivtrafikforskarna tillsammans med partners
arbetar för en bättre kollektivtrafik.
Läs mer på: samot.kau.se/Publikationer

Bok om städer för människor
I höst släpps boken "Kollektivtrafik som transformativ kraft för levande och
hållbara städer" av forskarna Bo Enquist och Samuel Petros Sebhatu vid
Samot, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är en
jämförelsestudie kring transformativa förändrings och samverkansprocesser
av hållbara persontransporter för levande och attraktiva städer med fokus på
Stockholm, Göteborg och Malmö. Boken görs i samverkan med Trafikverket.

KALENDER
Här listar vi egna samt externa aktiviteter där våra forskare medverkar.

10 -12 SEPTEMBER

12 NOVEMBER

RESER2015 - Innovative Services in
the 21st Century
Vetenskaplig konferens i Köpenhamn.
reser2015.dk

Handelshögskolans dag
Den12 november är det dags för
Handelshögskolans dag på Karlstads
universitet. Årets tema är Hållbarhet
och huvudtalare är Per Grankvist,
samtidsanalytiker och författare.
hhk.kau.se

21-22 OKTOBER
Nationell transportforskningskonferens
Den fjärde i en serie årliga
vetenskapliga konferenser som
samlar svensk transportforskning.
Konferensen är en mötesplats
för svenska transportforskare
och forskningsintresserade
och ger en överblick av svensk
transportforskning. Arrangörer:
Chalmers, Göteborgs universitet, CTS/
KTH, Linköpings universitet, Samot
vid Karlstads universitet, Lunds
universitet och VTI. Årets konferens
hålls på Karlstads universitet med
Samot som värd.
transportforskningskonferens.kau.se

2-3 DECEMBER
Service Convention Sweden
Landets första konferens för
tjänsteinnovation och tjänstedesign
riktat till den offentliga och privata
välfärdssektorn. Konferensen hålls
för andra året i rad på Karlstad CCC.
serviceconvetionsweden.se

2016
CTF firar 30 år!
Nästa år är det 30 år sedan CTF
grundades och det ska självklart firas.
ctf.kau.se

Vill du lära dig mer

om tjänsteinnovation
I höst ges två nätbaserade
kurser inom tjänsteinnovation;
Understanding Customer
Experience och Making Sense
of Service Logic. De är baserade
på CTFs forskning och är riktade
till dig som är yrkesverksam och
intresserad av tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling - en unik möjlighet
att lära dig mer om
tjänsteinnovation.
Läs mer på: ctf.kau.se, Utbildning
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KRÖNIKA

Regler och policy för service

Policy för god service och kundsupport finns i de flesta företag och
vid interna utbildningar betonas
vikten av positiva kundupplevelser
och att ta hand om missnöjda
kunder på ett bra sätt. Men det
finns också omfattande regelverk
och IT-system som ofta är mer eller
mindre frikopplade från företagens
service- och kundpolicy. Berättelsen
nedan beskriver en upplevelse på
flygplatsen i Frankfurt.
Jag anlände med United Airlines efter
en lång resa från Houston en söndag
morgon i maj. Jag checkade in på nytt
eftersom jag skulle vidare med ett
annat bolag utanför Star Alliance. Vid
incheckningen på BMI (British Midland
International), som samarbetar
med Lufthansa, säger damen som
taggar min väska att det är flera
timmars väntan och att jag kan vänta
i Lufthansas lounge eftersom jag är
guldmedlem i Star Alliance kundklubb.
Innan jag går dit försäkrar jag mig, vid
två olika tillfällen, om att det verkligen
är ok att använda loungen då jag var
osäker på om BMI ingår i Star Alliance.
Vid båda tillfällena får jag svaret att
det är ok då flighten är i samarbete
med Lufthansa. När jag slutligen
kommer till loungen, som ligger en
bra bit bort, nekas jag tillträde med

hänvisning till att BMI inte ingår i Star
Alliance. Jag hänvisar till mitt samtal
med damen vid incheckningen, men
det gör ingen skillnad och inte heller
får jag svar på vem man kan lita på
eftersom jag fått två olika besked
från personal i ett och samma bolag,
Lufthansa. Jag provar i en annan
av Lufthansas lounger. Där blir jag
bättre bemött men nekas återigen
tillträde med samma förklaring
som tidigare, dock med tillägget att
jag kan få hjälp av servicecentret.
Efter lång väntan vid servicecentret
kontaktas loungechefen, hon är på
väg till ett möte men tar sig tid att
tala med servicechefen som beskriver
situationen. Loungechefen vill inte
prata med mig, utan ber servicechefen
hälsa att hon kommer kontakta mig
efter mötet. Under tiden får jag inte
vänta i loungen så min situation är
den samma, och trots att jag lämnat
kontaktuppgifter har jag ännu inte
hört något från loungechefen.
Min upplevelse har gjort att min
inställning till Lufthansa har ändrats,
från en positiv till en negativ. Vad
har hänt med de fina ord som
finns i deras servicepolicy? Har
den goda kundpolicyn förpassats
i papperskorgen medan reglerna
styr, även när medarbetare vill

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi
och vice rektor vid Karlstads universitet
Foto: Benjamin Goss

använda sitt eget goda omdöme
och fånga kundsituationen? Chefen
för servicecentrat säger "Det vi
får lära oss på utbildningar kan
vi inte alltid tillämpa i praktiken".
Håller IT-systemen och dess regler
på att ta över? Är kundservice
på väg ut och regelstyrningen på
väg in? Vem vill stå upp för god
kundservice, även när regelverket
inte tillåter? Har du liknande
erfarenheter är jag intresserad att få
ta del av dem, skicka gärna ett mail:
Bo.Edvardsson@kau.se
Väl mött
Bosse

