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Värdeskapande eller konsumentarbete?

Barnen har precis lagt sig och det är 
dags att betala räkningarna. Jag loggar 
in på internetbanken som krånglar och 
tar tid men till slut är alla räkningarna 
betalda. Sen är det dags att lägga ut en 
av sönernas filmer om hur man skjuter 

slagskott på Youtube som jag länge lovat 
att göra. Googlar om hur man ska göra 
och får till slut upp filmen på Youtube. 
Kollar Instagram, skriver ett par inlägg på 
Facebook sen har klockan blivit 22.45 och 
det är dags att lägga sig.

Majoriteten av dagens marknadsförings-
forskare, inkluderat undertecknad (i alla 
fall ibland) kallar dessa och liknande 
aktiviteter för kundens värdeskapande. 
Vissa andra kallar det arbete och 
så känns det ibland för oss. En av 
ursprungsdefinitionerna på arbete är 
aktiviteter som skapar värde. Vad 
vi gör när vi söker på Google, postar 
kommentarer på Facebook, laddar upp 
filmer på Youtube, betalar våra räkningar 
på Internet eller delar med oss av bilder 
på Instagram, är att skapa värde för de 
företag som står bakom dessa tjänster. 
Det kan mycket väl ses som arbete.  

En del forskare hävdar att detta 
konsumentarbete är en form av 
systematiskt utnyttjande. Kanske är det 
att gå för långt. Sant är dock att vissa 
internetaktiva konsumenter tröttnat 
på att inte få betalt för det arbete de 

lägger ned. Ett intressant exempel är 
strategispelet Warhammer med en 
aktiv internet community som bidrar till 
utveckling av spelet. Som en reaktion 
mot att spelarna aldrig belönades för sitt 
utvecklingsarbete startade några av dem 
ett alternativt spel som nu är nästan lika 
stort som Warhammer.

Ska vi sluta att utveckla tjänster som 
bygger på användarnas aktiva bidrag? 
Definitivt inte. Men kanske ska vi ta 
användarnas tilltagande motstånd mot  
att bidra med i beräkningarna. Ska vi forska 
mer om konsekvenserna av kunders eget 
värdeskapande? Ja, förmodligen. Dels 
behöver vi veta mer om vad kunderna 
faktiskt bidrar med och hur stort värdet 
av deras arbete är i monetära termer. 
Uppgifter gör gällande att det arbete 
Linuxanvändare lagt ned på programmering 
är värt ca 10 miljarder kronor. På policy- 
området bör vi diskutera en skälig 
ersättning till arbetande konsumenter.  

Per Skålén, professor i företagsekonomi
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Forskning i våra stora forskningsprofiler
SID 7 Innovativa affärsmodeller. Forskning inom SISB, Service Innovation for Sustainable Business
SID 14 -15 Internationellt ledande på behovsdriven forskning inom kollektivtrafik. Samot satsar  
på tjänsteinnovationslabb. Forskning inom Samot, The Service and Market Oriented Transport  
Research Group

Involve
SID 10-11 Patientinvolvering för tjänsteinnovation.  I det nationella konsoriet Involve vill man utifrån 
ett patientcentrerat perspektiv kraftsamla kompetens och verkställa utveckling av  
tjänsteinnovationer i framtidens hälso- och sjukvård samt social omsorg.

Forskarprofilen
SID 12 Bo Edvardsson brinner för tjänsteforskning och samverkan

Litteraturtips & kalendarium 
SID 19 Den 16-19 juni 2014 arrangerar CTF Forum on Markets and Marketing i Karlstad.

10

12

4

14

7



4 Aktuell tjänsteforskning | Nr 66 2013

Aktuell forskning om 
konsumentbeteende

Vi  människor är 
mer påverkbara än 
vi någonsin tror och 
matas dagligen av olika 
typer av information. 
Om vi skulle använda 
vår hjärnkapacitet 
för att bearbeta all 
informationen och 

sedan ta ett medvetet engagerat beslut 
skulle vi  kunna fatta väldigt få beslut per 
dag. Vårt försvar är att generalisera och 
bygga reaktionsmodeller; om a sker så 
reagerar vi enligt b. 

- Konsumentbeteenden är oerhört 
fascinerande tycker vi på CTF som 
forskar inom området och många av 
våra samarbetspartners. Ta till exempel 
företagen Ikea, Ica Maxi, Biltema, 

TeliaSonera, OKQ8 och Stadium här i 
Karlstad. De är lika nyfikna som oss 
på konsumentbeteende och låter oss 
genomföra olika typer av experiment på 
plats i deras butiker som till exempel hur 
konsumenter påverkas av gåvor, vid olika 
typer av möten mellan kund och anställda,  
vad som sker när du har en uppgift att lösa 
i en butik och hur vi kan mäta beroendet 
av varumärken, säger Anders Gustafsson, 
professor i företagsekonomi.

Samot hjälper trafik- 
verket att utveckla sin 
tjänsteportfölj 
Under 2013 genomförde forskarna Bo 
Enquist och Mikael Johnson en förstudie 
om hur Trafikverket kan lyfta sitt arbete 

med tjänsteutvecklingsfrågor.
 Som en följd av denna har forskarna 

nu fått i uppdrag att bedriva ett 
utvecklingsprojekt under 2014-2016. 

Två områden kommer att fokuseras:  
Trafikverkets tjänsteportfölj och ledande 
roll som samverkanspartner. Tillsammans 
kommer dessa områden att skapa en 
helhet som stöd till Trafikverkets uppdrag 
som samhällsutvecklare och proaktiv aktör 
i ett nytt affärssamverkanslandskap.
 - Det här handlar om en ny typ av 
forskningsuppdrag för Samot och 
den stora utmaningen för såväl vårt 
forskarteam som Trafikverkets olika 
förändringsteam är att finna ett vinna-
vinna förhållande i samspelet mellan  
en aktionsforskningsmetodik och en 
praktik som är präglad av förändrings- 
vilja som samtidigt har sin förankring i 
en samverkanskultur, säger Bo Enquist, 
professor i företagsekonomi.

AktUELLt

MEDEL FRån VInnoVA 

Stöd till forskning om idéutveckling
Vinnova har beviljat 
4,59 miljoner för 
tre års forskning i 
projektet "Metoder 
för styrning av kreativ 
idéutveckling" till 
forskarna doktor, Lars 
E. Olsson och docent, 
Peter Magnusson 
tillsammans med 
professor Mats 
Magnusson och  

doktor Jennie Björk vid KTH. Ytterligare partners i projektet  
är forskningsstiftelsen IMIT och företagen Ericsson AB, SCA 
Hygiene Products AB, Volvo Technology AB, Rolls-Royce AB  
och Assa Abloy AB. 

Syftet med projektet är att utveckla och testa metoder med  
vilka företag kan styra såväl kollektiv som individuell kreativitet 
och idéutveckling. 

- De flesta organisationer vill ha  
kontroll och kunna styra sin produkt- 
och tjänsteutveckling. Paradoxen är 
att just styrningen riskerar att strypa 
kreativiteten, säger Peter Magnusson. 
Lars E Olsson fyller på, traditionella 
management metoder fungerar inte 
utan nya måste utvecklas och det är här 
som vårt forskningsprojekt kommer in.”

I projektet kommer man att undersöka och 
utveckla metoder som bygger dels på priming 
(att individen påverkas genom olika input) och 
dels på påverkan av kommunikationsmönster vid 
kollaborativt eller tävlingsorienterat idéskapande. 
Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete 
med partnerföretagen och till stor del bygga på 
försök och fältexperiment hos dessa. Detta innebär 
att mycket av resultaten kommer att kunna utnyttjas 
direkt och succesivt i projektet.  

Lars E Olsson och Peter Magnusson

Anders Gustafsson
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AktUELLt

Den 25 oktober medverkade 
Per Kristensson, professor 
konsumetpsykologi, i konsument-
programmet Plus där han pratade 
om varför konsumenter lockas av 
spelbolags välkomstbonusar. 

- Spelbolags välkomstbonusar minskar 
konsumenters dåliga samvete blir ofta 
den där lilla extra knuffen som gör att 
man tar steget och spelar, trots att man 
vet att det kommer leda till att man 
förlorar pengar, säger Per Kristensson.

Granskningen i Plus visar att 
välkomstbonusar tyvärr är näst intill 
omöjliga att få ut. Per Kristensson syns 
i fler avsnitt av Plus.

Per kristensson i 
Plus på SVt

Erik Wästlund, lektor 
i psykologi, syns i 
senaste numret av den 
populärvetenskapliga 
amerikanska tidskriften 
Scientific American. 
Artikeln handlar om 
hur vi människor har 
lättare att förstå och 

komma ihåg text på papper bättre än på 
en skärm.

- Som en del i min doktorsavhandling 
gjorde jag en studie där jag jämförde 
läsförståelse mellan papper och skärm. 
Resultaten visade att text på papper var 
lättare att förstå och ta till sig. En vanlig 
invändning då var att skillnaderna skulle 
försvinna bara nästa generations skärmar 
kommer, men även om skärmarna är 
otroligt mycket bättre idag så är våra 
hjärnor de samma. Min huvudpoäng 
är, då som nu, att man måste designa 
information så att den blir så enkel som 

möjligt att ta till sig och uppfyller sitt 
syfte. För att lyckas med detta måste 
man utgå från varje enskilt medium 
och anpassa layouten därefter. Digital 
publikation innebär en fantastisk 
möjlighet och är bra på alla möjliga sätt, 
men när det kommer till läsning och 
djupinlärning verkar det fortfarande som 
om tryckta alster är att föredra, berättar 
Erik Wästlund.

Erik Wästlunds doktorsavhandling: 
"Experimental studies of human-computer 
interaction: Working memory and mental 
workload in complex cognition" (2007) 
Göteborgs universitet.

Scientific American är en av världens 
största tidskrifter i sitt slag. Pappers-
upplagan har över 3,5 miljoner läsare och 
deras webbplats har nästa 4 miljoner 
unika besökare varje månad. Läs mer på 
scientificamerican.com

Erik Wästlund  
i Scientific American

Den 15 november medverkade forskarna Erik Wästlund, 
lektor i psykologi, och Poja Shams, lektor i marknadsföring, i 
nyheterna på SVT. Inslaget handlade om konsumentstudier inom 
dagligvaruhandeln som bedrivs vid CTF.

Forskarna har studerat beslutsprocesser på plats i verklig 
butiksmiljö. Genom att låta kunder använda speciella glasögon 
har forskarna filmat och kartlagt kunders ögonrörelser för se hur 
kunder navigerar i butiker, utvärderar produkter och till slut fattar 
ett köpbeslut. Resultaten visar bland annat att vi fattar oerhört 
snabba beslut och att det är få produkter som vi faktiskt ser. Vår 
uppmärksamhet styrs av shoppingmål. Budskap och produkter 
som inte är kopplade till dessa mål filtreras automatiskt bort.

kundens väg till köpbeslut

Erik Wäsltund
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AktUELLt

Joann Peck, docent och biträdande 
dekan vid  Wisconsin School of 
Business, University of Wisconsin-
Madison, har utnämnts till Ander 
Visiting Professor vid CTF under de  
tre kommande åren.

- Jag är glad och hedrad över att bli 
inbjuden som gästprofessor vid CTF 
och Karlstads universitet. Jag har 
haft förmånen att jobba med Anders 

Gustafsson i flera projekt inom detalj-handeln och hoppas 
kunna utvidga detta arbete med Anders och andra forskare och 
doktorander vid CTF. Jag ser fram emot att få spendera mer tid i 
Karlstad och att driva fler forskningsprojekt. 

Joann Pecks forskning är i huvudsak inriktad på beröring och 
konsumentbeteende inom detaljhandeln, till exempel hur kunder 
påverkas när de tar på produkter  eller vad som händer när en 
kund får en lätt beröring på axeln av en säljare i butik. 

Hon har har publicerats i vetenskapliga journaler som Journal of 
Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Business 
Research. Hon har undervisat på alla nivåer och har tilldelats 
olika pedagogiska utmärkelser.

Gästprofessuren finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders 
stiftelse för medieforskning. Tidigare har Stephen L. Vargo, 
Univeristy of Manoa, Hawaii, tilldelats gästprofessuren.

ny gästprofessor

ExPErio lAB 
Den 9 oktober invigdes Experio Lab, 
ett nationellt centrum för patientnära 
tjänsteinnovation. Landstinget i 
Värmland startar nu Experio Lab, 
en unik verksamhet som sätter 
framförallt patientens upplevelser 
av vården i centrum. På så vis blir 
patienten och brukaren och deras 

närstående medskapare i att ut- 
veckla och förbättra vården. 
Patientresor är ett sätt att se  
vården ur patientens perspektiv. 
Resan dokumenteras och blir sedan 
underlag för att utveckla innovationer 
och tankesätt inom vården. 

Experio Lab drivs av Landstinget i 
Värmland i samarbete med SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut och CTF 
med finansiellt stöd av Vinnova. 
Experio Lab är ett nationellt centrum 
för patientnära tjänsteinnovation. För 
mer information liv.se/expolab

Per kristensson bäst i karlstad 
på att presentera forskning 

För andra året i rad tog en forskare från CTF hem 
vinsten i tävlingen Forskar Grand Prix, en tävling där 
forskare på tre minuter ska berätta om sin forskning 
så fängslande och pedagogiskt som möjligt. I år tog 
Per Kristensson hem vinsten i delfinalen som hölls 
i Karlstad den 27 september. Förra årets vinnare 
i Karlstad var doktoranden Tobias Otterbring. Den 
5 december tävlade Per i den stora  nationella 
finalen i Stocholm och hur det gick kan du läsa här 
forskargrandprix.se

Joann Peck

Forskarna som tävlade i Karlstad. Krister Svensson, Karin Aspenberg, 
Per Kristensson, Henrik Gustafsson och Johan Kaluza.
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SISB

Att kunna ta betalt för tjänster  
genom innovativa affärsmodeller
Företag har revolutionerat hela branscher 
genom innovativa affärsmodeller. 
Tänk till exempel på hur Spotify och 
andra aktörer har ritat om kartan totalt 
för musikbranschen eller hur Ikea 
revolutionerat möbelbranschen med 
omonterade möbler. I ett av projekten 
inom forskningsprofilen SISB, Service 
Innovation for Sustainable Business, 
är fokus just på affärsmodeller och hur 
man kan börja ta betalt för tjänster som 
tidigare varit gratis.

Många tillverkande företag inkluderar 
tjänster i sina erbjudanden för att skapa 
konkurrensfördelar. En tydlig trend är 
tjänstefiering”hos tillverkande företag, 
vilket innebär att tjänster blir en allt 
större del av företagets erbjudande vilket 
i sin tur påverkar företagets organisation. 

Under den senaste finanskrisen, med 
början 2008, kunde vi se att tillverkande 
företag som tog betalt för både produkter 
och tjänster separat genererade intäkter 

även när produktförsäljningen sjönk. 
Medan företag som endast tog betalt 
för produkter inte genererade några 
intäkter vilket resulterade i förluster. En 
lärdom är att det kan vara riskabelt att 
låta produkterna vara enda intäktskällan. 
Som en följd av detta började tillverkande 
företag att ta betalt för sina tjänster. En 
av svårigheterna är att få kunderna att 
betala för något som de tidigare varit 
vana att få med gratis på köpet.

- Hittills har vi publicerat en studie 
om affärsmodeller, "From Service for 
Free to Service for Fee: Business model 
innovation in manufacturing firms" (Witell 
and Löfgren, 2013), där vi studerat hur 
olika företag hanterar övergången från 
att erbjuda tjänster gratis till att börja ta 
betalt för dem, säger Martin Löfgren. 

Det empiriska underlaget för studien är 
sex tillverkande företag och resultaten 
innehåller beskrivningar och analyser 
av övergångsstrategier, grad och typ av 

innovation, samt hur olika byggstenar i 
affärsmodellen ändras.

Ericsson, Volvo och Löfbergs har varit 
engagerade i arbetet kring affärsmodeller 
genom olika studier och workshops. Den 
närmaste tiden kommer forskarna att 
fortsätta arbeta på "free-to-fee spåret" 
tillsammans med Volvo och lansera ett 
doktorandprojekt om affärsmodeller i 
samarbete med Ericsson, säger Martin 
Löfgren.

SISB sträcker sig över perioden 2011-
2019 och är finansierad av KK-stiftelsen, 
Karlstads universitet, Ericsson, Volvo, Ikea, 
Löfbergs, Ica Maxi, Tetra Pak och Stamford. 
Läs mer på ctf.kau.se/sisb

     Kontakt 
     martin.lofgren@kau.se

Text: Martin Löfgren och Linda Fridberg 
Foto: Linn Malmén

Emma Axelsson,  
ny doktorand i  
forskningsprofilen, 
kommer som  
Martin Löfgren, 
docent och en av 
ledarna inom SISB, 
att forska om  
affärsmodeller.
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qUIS13

Världsledande 
forskare möttes  
i karlstad

Den 10-13 juni samlades drygt 200 
forskare och praktiker från över 30 länder 
på Karlstads universitet för QUIS13, The 
13th International Research Symposium on 
Service Excellence in Management. Under 
tre dagar presenterades nya forskningsrön 
och framtida forskningsfrågor. Något som 
var återkommande genom konferensen 
var att det är små detaljer som gör det och 
att man inom tjänsteforskningen måste 
fokusera mer på individen. 

Tekniken formar samhället 
En av huvudtalarna var Gary Bridge, Cisco  
Systems, USA. Hans presentation foku- 
serade på hur dagens samhälle och 
tjänster ser ut samt hur utvecklingen går 
framåt med hjälp av teknik. I dag kan man 
till exempel operera en patient på distans 
med hjälp av en robot. Genom ett litet 
datachip kan patienter med schizofreni 
behandlas och medicineras. En viktig 
lärdom av detta är att dagens teknik 
främjar produktivitet och kräver nya 
affärsmodeller, då det är helt andra typer 
av nyttor som tillhandahålls. 

Nya sätt att göra affärer 
James R. Weigand, President på DuPont 
Sustainable Solutions, USA, var också en av 
huvudtalarna. Hans presentation handlade 
om företagets resa från ett produktfokus till 
ett tjänstefokus. Detta fokusskifte är något 
som många företag tampas med idag.

Små saker gör stor skillnad 
Konferensen avslutades med en panel- 
diskussion på temat hur små saker spelar 
stor roll och gör skillnad. Ett exempel 
var hur man kan öka livskvaliten genom 
att låta boende på äldreboende själva 
bestämma vilken typ sort kaffe de får 
samt hur och när får ta sitt bad. Ett annat 
exempel är hur man genom att ha en nära  
kontakt med sina kunder kan förbättra  
 

servicen och snabba upp åtgärder både 
inom egna företaget och hos sin kund. 

Tjänsteutveckling inom många områden 
Under konferensen kunde deltagarna 
också välja mellan 130 olika kortare 
presentationer, därbland ett antal bidrag  
från CTFs forskare. Temat för många 
presentationer var utveckling av nya  
tjänster, affärsmodeller och tjänste- 
system inom hälsa och sjukvård, till- 
verkningsindustrin, handeln och IT-sektorn.

Konferensdeltagarna fick också chansen 
att se och utforska Karlstad med stads- 
vandring, båtbuss och middag i Marie- 
bergsskogen i programmet. Sista kvällen 
hölls en bankett på Karlstad CCC med 
musikunderhållning av bandet Top Cats.

Text och foto: Linda Fridberg

QUIS 
Det internationella symposiet qUIS 
quality in Services arrangeras sedan 
1988 vartannat år av CtF tillsammans 
med Arizona State University och 
Cornell University, USA. nästa 
konferens qUIS14 hålls den 18-21 juni 
2015 i Shanghai.

Läs mer: ctf.kau.se/quis

Paneldiskussion med Ruth Bolton, Arizona State University, Manfred Dasselaar,  
Ericsson, Anders Gustafsson, CTF, och Janet McColl-Kennedy, University of Queensland.

Välkomstmingel på Stadshotellet.
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hAnDELShögSkoLAnS DAg 

"Kunskap som förändrar" var temat när 
studenter, företrädare för arbetslivet och 
lärare samlades på Handelshögskolans 
dag 2013. Årets gäst var Thomas Bodström, 
advokat, författare, tidigare justitieminister 
- och en mycket populär talare.

Carin Lindskog, projektledning  och 
Johan Quist, CTF, Centrum för tjänste-
forskning, lotsade gästerna genom 
programpunkterna. Först ut var Berndt 
Andersson, prefekt, som välkomnade de 
omkring 300 gästerna och gav en inblick 
i Handelshögskolans verksamhet. Idag 
studerar cirka 2000 studenter inom olika 
utbildningar - alla med den gemensamma 
nämnaren ekonomi. 

Tre forskare gav sedan sin bild av hur 
forskning förändrar - i vardagen och 
på sikt. Marie-Therese Christiansson, 
informatik, Anders Gustafsson CTF, 
Centrum för tjänsteforskning och Ann 
Bergman, arbetsvetenskap, gav alla 
smakprov på hur forskningen inom 
just deras område påverkar. Från hur 

en kommun kan jobba med effektivare 
processer till hur vi konsumenter 
tänker när vi är på jakt efter mjölken i 
matbutiken och över till hur arbetslivets 
organisering kan göra vardagspusslet 
enklare - eller svårare.

- Att forska verkar så himla kul, tyckte 
Thomas Bodström i det efterkommande 
panelsamtalet. Inom juridiken är vi 
som regel dåliga på att ta tillvara olika 
forskningsresultat, som till exempel 
kopplingen mellan brott och straff. 

Tillrättalagt eller verklighet? 
Och visst hittade panelen likheter mellan 
politikerns roll och forskarens. Hur 
tillrättalagd är verkligheten när politiker 
och forskare gör nedslag i verkligheten?

- Det var rena "rulltårte-vardagen" 
som jag möttes av, menade Thomas 
Bodström, som gärna sett mer verklighet 
när han som justitieminister besökte till 
exempel landets häkten. Han slog ett 
slag för möjligheten att kombinera en 

aktiv yrkesroll med politikerns uppdrag 
- något som han under sin tid som 
riksdagsledamot ofta blev kritiserad för. 

Forskare rör sig ofta mellan akademi och 
olika miljöer till exempel arbetsplatser. Får 
de se den tillrättalagda versionen och vad 
händer i så fall med forskningen?

- Som forskare rör jag mig ofta ute hos 
företag och min erfarenhet är att det är 
just verkligheten vi får se. Det är sällan 
jag får känslan av att det är särskilt 
tillrättalagt, berättade Anders Gustafsson, 
som i sin forskning iakttar såväl kunder 
som butiksledning vad gäller skyltning, 
beteenden och förpackningsdesign.

- Ofta är min forskarvardag baserad 
på ett gemensamt intresse av 
kunskapsutveckling, där båda parter 
vinner på att den blir av så hög kvalitet 
som möjligt. I mitt fall går det till exempel 
inte att samproducera metoder för 
processorienterad verksamhetsutveckling 
om inte vardagen och de som ska använda 
dessa ingår i utvecklingen, menade Marie-
Therese Christiansson.

Efter mingel och fika var det dags för 
Thomas Bodström att äga scenen. Och 
under en timme gav han gästerna en 
inblick i framgångar och motgångar, 
inom fotbollen, i juridikens, politikens och 
författarens främsta verktyg - språket 
samt en hel del personliga reflektioner 
kring mediebilder och vikten av att värna 
familjens integritet. Och kanske, kanske 
kan han tänka sig att återvända till 
politikens rampljus någon gång framöver.

Text och foto: Christina Knowles

kunskap som förändrar på  
handelshögskolans dag

Carin Lindskog, Thomas Bodström och Johan Quist.



InVoLVE 

Patientinvolvering  
för tjänsteinnovation 
Andelen äldre i befolkningen, kroniska sjukdomar tilltar liksom psykisk ohälsa hos unga och arbets-
föra. Detta innebär stora utmaningar för dagens hälso- och sjukvård. Dessa utmaningar indikerar 
starka behov av tjänsteinnovationer. i det nationella konsortiet involve vill man utifrån ett patient-
centrerat perspektiv kraftsamla kompetens och verkställa utveckling av tjänsteinnovationer i framti-
dens hälso- och sjukvård inom social omsorg.

Behov av tänsteinnovationer inom  
vård och omsorg 
Dagens hälso- och sjukvård står inför 
nya stora utmaningar. Den demografiska 
utveckling illustrerar hur andelen äldre 
växer med akut behov av specialistsjukvård 
såväl som primärvård. Kroniska 
levnadsrelaterade sjukdomar tilltar såsom 
hjärt- och kärl sjukdomar, cancer, KOL, 
frakturer, artros samt diabetes. Trender 
för psykisk ohälsa hos unga och arbetsföra 
pekar uppåt. Dessa utmaningar inom såväl 
hälso- och sjukvård som social omsorg 
driver kostnader i Sverige liksom i hela 
Europa och riskerar att urholka värdeburen 
organisationsutveckling. 

Sammantaget indikerar dessa problem 
på starka behov av tjänsteinnovationer 
som kan effektivisera vårdsystem mot 
positiva hälsoekonomiska värden och 
etiskt försvarbara patientcentrerade 
modeller. Forskning indikerar att med 
ökad patientinvolvering kan detta 
åstadkommas. Med patienten eller 
brukaren som utgångspunkt är det 

möjligt att också identifiera ineffektiva 
processer på olika systemnivå. Principen 
återfinns även i andra samhällssektorer. 
Utmaningen inom hälso- och sjukvård 
ligger inte enbart i att leverera 
vårdtjänstkvalitet. Snarare handlar det 
om att samskapa värdet tillsammans 
med brukaren oavsett om vi kallar denne 
patient, klient, professionell, användare, 
medborgare eller individ.

Mot denna bakgrund har Involve som 
nationellt konsortium utvecklats, i syfte att 
kraftsamla kompetens och kunskapsbehov 
genom ett fokus på brukarinvolvering 
för tjänsteinnovationer i offentlig sektor. 
Involve grundar sig på en nationell FoI-
agenda till vilken ett 50-tal vård- och 
omsorgsdivisioner från tio landsting och 
ett 20-tal andra privata, idéburna, bransch- 
och myndighetsaktörer medverkat. 

Forsknings- och innovationsagenda    
Hösten 2012 beviljade Vinnova medel 
till olika forskningsmiljöer, däribland 
till CTF, för att ta fram forsknings- och 

innovationsagendor för Sverige. CTFs 
bidrag blev en agenda som nu går under 
namnet Involve - User involvement for 
service innovation in health and social care 
(Brukarinvolvering för tjänsteinnovationer 
i hälso- och sjukvården samt social 
omsorg). Agendan lyfter fram flera aktuella 
samhällsutmaningar samt föreslår 
utveckling av framtida tjänsteinnovationer 
inom svensk vård och omsorg som 
nödvändiga åtgärder för att möjligöra 
värdeskapande och effektiva lösningar.  

Agendan är i första hand en bas för en 
ansökan om att ta ansvar för ett så 
kallat SIO-program en utlysning som 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas 
står bakom. SIO står för strategiskt 
innovationsområde (För mer information 
se vinnova.se). Agendan är också underlag 
för ansökningar till andra forskningsråd.

INVOLVE  
Utgångspunkten i Involve är att en god 
hälsa hos befolkningen är en viktig 
förutsättning för ekonomisk tillväxt.  
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Ekonomisk tillväxt är nära kopplad till 
hälsa likväl som hälsa på lika villkor 
återspeglas i ekonomisk tillväxt. Det är en 
av förklaringarna till att Sverige står sig 
så högt i den internationella rankingen 
för hälsa. Involve ser potentialen i denna 
nationellt uppbyggda plattform som 
nu  möjliggör att starkare integrera en 
utveckling med tjänsteorienterade flöden. 

Involve avser etablera ett omfattande 
och samordnat utvecklingsarbete 
kring innovationer i hälso- och 
sjukvård samt social omsorg med 
hjälp av brukarinvolvering. Operativt 
sker detta genom specifika insatser 
och innovationsnivåer (se figur). När 
offentlig sektor, näringsliv och akademi 
samverkar optimeras förutsättningar för 
att frammana nya verksamhetslogiker. 
När mottagaren för tjänsten, det vill säga 
brukaren, involveras som medskapare 
förbättras chanserna för värdeskapande 
utveckling och optimalt utfall av de 
insatser som investerats. Involve 
handlar om just detta att utifrån ett 
patientcentrerat perspektiv kraftsamla 
kompetens och verkställa utveckling av 
tjänsteinnovationer i framtidens hälso- 
och sjukvård samt social omsorg.

     Kontakt 
     per.echeverri@kau.se 
     helene@kau.se

Text: Helene Hjalmarsson  
Foto: Istockphoto

INVOLVE  
övergripande mål

Etablera en organisation med inter- 
nationell kraft som förverkligar  
brukarorienterade tjänsteinnovations- 
projekt med målet att inom 10 år 
identifiera 2000 tjänsteinnovationer.

Minska kostnadsökning genom brukar- 
inspirerade innovationer som ökar 
fysisk, social och mental hälsa och  
bidrar till minskat behovet av sjukvård.

Göra Sverige till internationellt 
ledande forskningsaktör med 
avseende på patientinvolvering 
för tjänsteinnovationer i offentlig 
sektor med mål att: a) etablera 

en nationell och internationell 
plattform för kunskapssamverkan 
där kompetens och kunnande 
integreras b) etablera en kommersiell 
implementeringsmodell av patient- 
nära tjänsteinnovationer grundat 
i samspelet mellan praktik och 
forskning inom offentlig sektor, 
akademi och näringsliv.

Stärka svensk tillväxt och 
effektivisera offentlig sektor 
genom att stimulera insatser 
i gränslandet mellan offentlig, 
privat och idéburen hälso- och 
sjukvård för kommersialisering av 
tjänsteinnovationer

Läs mer ctf.kau.se/involve

Work organization and operational development

Professionals' competence and role

Interaction, communication and involvement

Patients' departure point and situation

Systems and actor networks

1 Innovation instrum
ents

2 Know
ledge m

anagem
ent and dissem

ination

3 Integrating innovatiion areas

4 eH
ealth and social m

edia

5 Com
m

ercialization and new
 business m

odels

6 A
ction research calls

Key initiatives of the Sio-programme

innovation levels in the service system

tjänStEInnoVAtIon InoM häLSA oCh VåRD
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FoRSkARPRoFILEn > BO EDVARDSSOn

"Det är givande att vara  
en del av det internationella  
forskarsamhället och att  
både kunna bidra och inte 
minst lära."

pERSONALIA 

Bo Edvardsson  
Professor i företagsekonomi 
Vicerektor vid Karlstads universitet

Disputerade 1981 vid Uppsala 
universitet och har varit verksam 
vid Karlstads universitet sedan 
dess. Var med och grundade CTF 
1986. Utnämndes till professor i 
företagsekonomi 1998. Hösten 
2011 tillträdde han  rollen som 
vicerektor med särskilt ansvar för 
näringslivssamverkan vid Karlstads 
universitet på halvtid. Övrig tid 
ägnar han åt forskning, undervisning 
och bland annat  till arbete med 
externa partners vid CTF. Utöver 
sin  verksamhet vid Karlstads 
universitet är han hedersdoktor vid 
Hanken, Svenska Handelshögskolan 
i Helsingfors, och är knuten till 
bland annat National University of 
Sinagpore Manchester Business 
School, Norges Handelshögskola  
i Bergen och Högskolan i Hedmark   
i Norge.

Forskningsområden 
Tjänstekvalitet, värdeskapande 
genom tjänster, tjänstesystem, 
tjänsteutveckling och tjänste-
innovation, kundklagomål, 
kundupplevelser, tjänstefiering i 
tillverkande företag

Publikationer 
Han har publicerat ett stort antal   
vetenskapliga artiklar, konferens- 
papper och forskningsrapporter och 
är författare och medförfattare till 
ett drygt  20 -tal böcker. 2005-2010 
var han redaktör för tidskriften 
"International Journal of Service 
Industry Management" vid Emerald. 

Exempel på senaste artiklar
Edvardssson, B., Meiren, T., 
Schäfer, A., and L. Witell (2013) 
Having a strategy for new service 
development - does it really matter? 
Journal of Service Management, Vol. 
24, No. 1, pp. 25-44.

Edvardsson, B. and B. Tronvoll (2013) 
A new conceptualization of service 
innovation grounded in S-D logic 
and service systems. International 
Journal of Quality and Service 
Sciences, Vol. 5, No. 1, pp. 19-31.

 ctf.kau.se/boedvardsson
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FoRSkARPRoFILEn

Vad är det som driver dig i din forskning? 
- Det är stimulerande att jobba tillsammans med 
andra människor och ta del av deras kunskaper, 
ideer och teorier samt samarbeta med företag i 
olika forskningsprojektet. Det är givande att arbeta 
med samhällsutmaningar, att vara en del av det 
internationella forskarsamhället och att både 
kunna bidra och inte minst lära.

Vad forskar du om just nu? 
- Min forskning just nu handlar främst om 
tjänstesystem och då ekosystem i vilka 
aktörer samskapar värde på smarta sätt, 
tjänsteinnovationer, kundupplevelser och 
hur kunder upplever användningen av olika 
självbetjäningstjänster. Forskningen bedrivs 
främst inom CTFs stora forskningsprofil SISB, 
Service Innovation for Sustainable Business.

Du har varit med sedan starten, hur ser du på  
CTF om tio år? 
- Då har vi har medverkat till att utveckla en solid 
teoretisk bas för tjänsteforskning samt utvecklat 
området Transformative Service Research. Vi 
har etablerat området tjänsteinnovation inom 
hälso- och sjukvård och är fortsatt aktiva inom 
detaljhandel, verkstadsindustrin, offentlig 
verksamhet och kollektivtrafiken. Vi är då 
100 medarbetare varav 15 professorer och 45 
disputerade. Vi har 10 gästprofessorer på deltid och 
driver flera internationella forskningsprojekt. Vi har 
en forskarutbildning som attraherar doktorander 
internationellt och ekonomutbildningen vid 
Karlstads Business School är känd för sin profil 
värdeskapande genom tjänster. Vi har etablerat 
ett tjänstelabb för simulering och visuialisering 

av tjänster som stöd för tjänsteutveckling och 
innovation. Vi är aktiva inom chefsutbildning och 
har tagit initiativ till International Academy of 
Service Research and Education med internationellt 
ledande forskningsinstitutioner. Vi har utvecklat 
modeller och metoder för att beskriva och förklara 
resursintegrering, samskapande av värde och 
kundupplevelser inom olika områden inte minst 
inom offentlig tjänsteverksamhet. 

Sedan två år tillbaka är du också vicerektor  
vid Karlstads universitet, vad innebär det? 
-  Jag har särskilt ansvar för samverkan med 
näringslivet vilket bland annat innebär att träffa 
företagsledningar och bidra till att relationen 
med universitetet utvecklas i form av exemplevis 
studentsamverkan och olika forskningsprojekt. Jag 
har även en nära samverkan med regionens kluster 
och är med i utformningen av Karlstads Innovation 
Park. Jag är också ordförande i universitetets 
Holdingbolag.

Hur spenderar du helst en en ledig dag? 
- Jag är helst med familjen i vårt fritidshus 
vid Vänern, är ute i naturen och tar gärna en 
motionsrunda. Att vara med vänner och en god 
middag är också något jag gärna njuter av.

    Kontakt 
    bo.edvardsson@kau.se

 Text: Linda Fridberg 
Foto: Benjamin Goss

Bo Edvardsson är en av världens främsta forskare inom tjänsteforskning och 
grundare till CtF. han är aktiv inom både forskning och undervisning och bjuds 
ofta in som huvudtalare vid konferenser runt om i världen. Detta i kombination 
med sin roll som vicerektor vid karlstads universitet.

Professor med passion för  
tjänsteforskning och samverkan
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SAMot

Internationellt ledande på 
behovsdriven forskning
Under hösten 2013 utvärderades etapp 3 
i Samot, The Service and Market oriented 
Transport research Group vid Karlstads 
universitet. En slutsats är att Samots modell 
för att säkra behovsdriven forskning med 
hjälp av ett aktivt partnerkollegium är 
internationellt ledande. 

- Utvärderingen visar att vi har mycket att 
bidra med till en internationell arena vad 
gäller service och marknadsorientering 
av kollektivtrafik. Vi har en unik ställning 
och mycket goda förutsättningar för att 
kunna stärka den ytterligare i framtiden. 
Vår modell för att säkra behovsdriven 
forskning med hjälp av ett aktivt 
partnerkollegium, som involveras i frågor om 
nya forskningsprojekt, tar initiativ till egna 
projektförslag samt engageras i aktiviteter 
för kunskapsöverföring mellan akademi 
och praktik, är internationellt ledande, 
säger Margareta Friman, professor och 
föreståndare för Samot.

Den 10 oktober samlades forskare och 
representanter från partnerkollegiet hos 
Vinnova i Stockholm för en utfrågning av en 
internationell utvärderingsgrupp. Frågor som 
lyftes var vilka konkreta forskningsresultat 
som uppnåtts och som fått genomslag 
i kollektivtrafikbranschen, internationell 
förankring och hur väl känt centret är i och 
utanför kollektivtrafikbranschen. 

- Tack vare den breda representationen 
från Samots sida med både forskare 
och praktiker, från såväl regionala 
kollektivtrafikmyndigheter/länstrafikbolag 
som trafikföretag, fick utvärderarna en 
imponerande uppvisning i hur de olika 
aktörerna såg den ömsesidiga nyttan 
av Samots verksamhet. Olika exempel 

lyftes fram på hur forskningen lett till 
konkreta verksamhetsutvecklingsprojekt 
och hur centret har bidragit till en 
ökad grad av serviceorientering av 
kollektivtrafikbranschen, säger Charlotte 
Wäreborn Schultz, VD, Svensk Kollektivtrafik 
och ordförande i Samot.

om Samot

Samot är ett Vinn Excellence Center, en 
form för samverkan mellan näringsliv, 
offentlig verksamhet och universitet 
etablerat av Vinnova. Centret finansieras 
under en tioårsperiod med regelbundna 
utvärderingar. Dessa sker utifrån vilka 
forskningsresultat centret har åstadkommit, 
hur dessa spridits inom akademin och inom 
kollektivtrafikbranschen.

I Samot partnerkollegium medverkar: 
Värmlandstrafik AB

Svensk Kollektivtrafik 

StorStockholms lokaltrafik

Veolia Transport Sverige AB 

Färdtjänsten Göteborg 

Göteborgs Spårvägar

Karlstadsbuss

Nobina 

Västra Götalandsregionen/ Väststrafik

BiMS KB

Taxi Stockholm 

Karlstad Airport

Text: Linda Fridberg 
Foto: Svensk Kollektivtrafik & Maria Obed

Charlotte Wäreborn Schultz

Margareta Friman
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Efter utvärderingen av etapp tre går nu 
Samot in i en ny fas. En starkare koppling 
mellan praktik och akademi behöver 
utvecklas för att få forskningsresultat 
att generera kunskap i handling. Som ett 
sätt att tillgodose detta behov startar 
Samot ett tjänsteinnovationslabb, 
en miljö där tjänsteinnovation inom 
kollektivtrafik kan utvecklas.

- Att vi gör denna satsning just nu beror 

på att vi håller på att gå in i ett  
större samverkansprojekt med 
Trafikverket samt vårt behov av att 
omsätta forskningsresultat i praktisk 
handling vilket ligger i vårt uppdrag  
som Vinn Excellence Center. Målet  
är att skapa en nationell plattform  
med Samot som centrum för en 
distribuerad utvecklingsmiljö i sam- 
verkan med Trafikverket, X2 AB som  
är branschens utvecklingsbolag och K2 
som är det nya nationella centrat för 
kollektivtrafikforskning med säte i Lund.  
säger Bo Enquist, professor och vice 
föreståndare för Samot.

Satsningen drivs av forskarna  
Mikael Johnson, Bo Enquist och  
Samuel Petros Sebhatu vid Samot.

      Kontakt 
      bo.enquist@kau.se

koLLEktIVtRAFIkFoRSknIng
vLäs mer samot.kau.se

Den 27 oktober medverkade Margareta Friman och Jessica Westman, 
doktorand, i skolprogrammet för Forskarfredag som hölls i gamla 
Wermlandsbanken vid Stora torget i Karlstad. På plats fanns också 
Robert Sahlberg, affärsutvecklingsansvarig på Karlstadsbuss som är ett 
av Samots partnerföretag. 

- En viktig uppgift för oss forskare är att nå ut till allmänheten. På 
Forskarfredag fick vi möjlighet att berätta för eleverna vad vi gör och vad 
vår forskning kan användas till. Vi arrangerade en tävling där eleverna 
fick i uppgift att skapa en modell av framtidens buss. En uppgift som 
resulterade i många spännande modeller, berättar Margareta Friman. 

Dagen samordnas av Vetenskap & Allmänhet med stöd av EU-
kommissionen, Vetenskapsrådet, Vinnova samt forskningsråden  
FAS och Formas. Läs mer på forskarfredag.se

Framtidens buss på Forskarfredag

Samot Lab 

Framtidens buss skapades på årets Forskafredag.

Bo Enquist, professor i företagsekonomi 

Charlotte Wäreborn Schultz

Margareta Friman

Sara Davoudi är ny forskarstuderande 
i företagsekonomi. Hon är industri- 
doktorand vid Region Värmland och 
verksam vid Samot. Sara kommer att 
bedriva sina doktorandstudier inom 
projektet "Metodutvecklingsarbete 
kring Trafikförsörjningsprogram för 
hållbar utveckling i Region Värmland".

ny industridoktorand
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Internationella gästforskare hör 
till vardagen hos CTF. Forskare och 
forskarstuderande från hela världen 
besöker centret under korta och långa 
perioder för att etablera samarbete och 
för att lära känna centret och forskarna 
närmare. 

"Jag har fått möjligheten att spendera 
ett år vid CTF och Samot. Under denna 
tid kommer jag att bedriva forskning 
inom värdeskapande genom tjänster. 
Min förhoppning är att kunna etablera 
samarbete med några av forskarna här.  
En positiv överraskning hittills är att 
jag fått möjligheten att träffa andra 
internationella gästforskare.  Något jag 
uppskattat mycket. CTF är verkligen ett 
forskningscenter i världsklass med en 
stimulerande arbetsmiljö och med ett stort 
akademiskt stöd för gästande forskare."

li Peilin, docent vid Henan University of 
Economics and law, Kina

"CTF och många av forskarna här är väl 
kända bland finska tjänsteforskare. Jag 
har valt att spendera ett halvår här då 
den forskning som bedrivs här ligger 
nära min egen forskning som jag bedriver 
inom forskargruppen IRIS vid Alto. Jag 
kommer att arbeta med två artiklar till 
min doktorsavhandling som ska vara 
färdig under nästa år. Jag ser fram emot 
feedback och nya idéer från forskarna här. 
Vänliga, välkomnande och inspirerande, så 
kan jag sammanfatta CTF hitills."

Katriina Järvi, doktorand vid  
Alto University, Finland

"Jag träffade Bo Edvardsson på ett 
seminarium i Hamburg och fick ett mycket 
gott första intryck. Under min vistelse på 
CTF fick jag möjlighet att presentera och 
diskutera min forskning, vilket var mycket 
givande. Det var också ett tillfälle att lära 
mig mer om Sverige, dess kultur och det 
akademiska systemet. CTF har ett mycket 
bra team med en imponerande kultur." 

Christoph Peters, doktorand vid Kassel 
universitet, Tyskland

CtF lockar forskare från hela världen

hoS CtF

Christoph Peters, Katriina Järvi och Li Peilin är några av våra senaste gästforskare. Emma Axelsson är ny doktorand 
i företagsekonomi och kommer 
att bedriva sina doktorandstudier 
inom forskningsprofilen SISB,  
Service Innovation for Sustainable 
Business. Hennes doktorandprojekt 
kommer att handla om affärs- 
modeller inom detaljhandel och 
tillverkningsindustri. 

Emma har en civilekonomexamen 
från Umeå universitet och har 
tidigare arbetat som projekt-
assistent i ett forskningsprojekt 
om affärsmodeller.

Kotaiba Aal är ny doktorand i ämnet 
företagsekonomi vid CTF. Han 
bedriver sitt doktorandarbete inom 
tjänsteinnovation och social media. 

Kotaiba har tidigare arbetat som 
projektassistent vid CTF och har 
studerat på Karlstads universitet. 

nya doktorander
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CtF SynS

tjänstekvalitet  
på kvalitetsmässan
Den 21 november medverkade forskare från CTF i 
programmet för Kvalitetsmässan 2013 under rubriken 
Tjänstekvalitet - vad är det? Forskarna gav svar på frågor 
som: Hur kan tjänster bli innovativa? Hur kan brukarna 
designa och samskapa tjänster? Hur ska kvalitet 
hanteras vid upphandling? Är det bra för kvaliteten om 
medarbetarna är snygga? Kan efterfrågan på tjänster 
vara onödig och hur ta bort den? Hur ska man få folk att 
ställa bilen och åka kollektivt?

Medverkade forskare: Carolina Camén, Per Echeverri, 
Margareta Friman, Henrietta Huzell, Johan Quist och Per 
Skålén.

Bo Edvardsson är ny krönikör i magasinet 
Mercury och kommer att skriva om tjänster och 
marknadsföringsfrågor. 

Mercury Magazine ges ut av företagsekonomiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Läs mer på   
fek.uu.se/mercury

krönikör i Mercury

Per Kristensson är sedan augusti gästbloggare på nät- 
tidningen Curie där han bloggar om hur kreativa idéer 
kommer till och hur människor fattar beslut när de handlar. 

Curie är en nättidning om forskning som ges ut av 
Vetenskapsrådet. Den bevakar aktuella forskningsfrågor 
och ger utrymme för debatt om forskningens villkor.  
Läs mer på tidningencurie.se

Bloggar i Curie

Akademisk högtid 2013

En gång per år hyllas forskare vid Karlstads universitet genom 
Akademisk högtid. Ett högtidligt tillfälle då nya professorer 
installeras, nya doktorer promoveras och hedersdoktorer utnämns. 
Vid 2013 års högtid den 25 oktober promoverades bland annat 
våra senaste doktorer Jörg Pareigis och Poja Shams. 

Jörg Pareigis disputerade den 28 september 2012 med sin 
avhandling Customer experiences of resource integration - 
Reframing servicescapes using scripts and practices. Poja Shams 
disputerade den 22 mars 2013 med sin avhandling What Does it 
Take to Get your Attention. 

Foto: Andreas Reichenberg
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kRönIkA 

När vi på CTF talar om tjänster så menar 
vi sällan tjänstesektorn eller tjänster i 
form av ett erbjudande (som en motsats 
till varor). Med tjänster avser vi istället 
värdeskapande processer som uppstår när 
en kund, patient, användare, medborgare, 
konsument (eller andra begrepp som 
symboliserar en mottagare) använder en 
mängd resurser som tillhandahålls av en 
eller flera organisationer för att nå ett visst 
mål. Organisationer ska stötta användare 
i deras värdeskapande processer och med 
ett sådant synsätt erbjuder alla företag 
tjänster. 

Att tjänster har med värdeskapande 
att göra är egentligen inte så konstigt. 
Smaka på ordet tjänst”när du säger: ”kan 
du göra mig en tjänst. Du vill ju ha hjälp 
att få något gjort. Precis på samma sätt 
är det med erbjudanden som finns på 
en marknad. De ska hjälpa oss att nå 
vissa eftersträvansvärda effekter. En 
tvättmaskin kan göra oss tjänsten att 
fixa rena kläder och samtidigt ge oss fri 

tid att sysselsätta oss med annat. Att 
tänka att allt är tjänster på detta sätt är 
ganska kul. En penna är till exempel en 
kommunikationstjänst, chips hjälper oss 
att ha fredagsmys och en dalahäst gör 
oss tjänsten att minnas en semesterdag i 
Leksand. 

Perspektivet att allting på en marknad 
handlar om tjänster har lett till att vi inom 
forskningen idag talar om transformativa 
tjänster. När tjänster transformerar 
skapas välbefinnande för användare; 
såväl på individnivå som samhällsnivå. 
En transformativ tjänst har positiva 
effekter som gör att vi (eller samhället) 
förändras till det bättre. En utbildning som 
leder till jobb kan vara ett exempel på en 
transformativ tjänst. 

Vad är det som är nytt med detta 
då? Jo, en klart övervägande del av 
forskningen kring varor och tjänster 
har också studerat effekter men då i 
termer av kundtillfredsställelse, ökade 

marknadsandelar, vinstmarginal och 
kundretention. Dessa mått är i och 
för sig viktiga men har ett fokus på 
organisationen (vilket är inifrån-och-ut) 
och inte på mottagaren (det vill säga 
kunden, vilket är utifrån-och-in). Det 
är alltså lite ironiskt att konstatera 
att forskningen om hur kunder 
upplever erbjudanden varit ganska 
organisationsfokuserad. 

När vi talar om transformativa tjänster 
studerar vi hur erbjudanden leder till 
välbefinnande på individ och samhällsnivå. 
Det betyder att istället för att mäta 
lojalitet med ett bolag så mäter vi i vilken 
utsträckning kunden (mottagaren) upplevt 
glädje, hälsa, harmoni, reduktion av negativ 
stress, osäkerhet och så vidare. Och på 
samhällsnivå studerar vi hur tjänster 
transformerar samhället i termer av bidrag 
till hållbar utveckling. 

per Kristensson

kan du göra mig en tjänst?

Per Kristensson
Professor i konsumentpsykologi 
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LIttERAtUR & kALEnDARIUM

Varje år publicerar våra forskare ett stort antal artiklar, rapporter,  
avhandlingar och böcker. 

               Mer information ctf.kau.se, Publikationer

Litteraturtips kALEnDARIUM
 
CTF-arrangemang & arrangemang 
där våra forskare deltar.

Exempel på CTFs senaste publikationer

Edvardssson, B., Meiren, T., Schäfer, A., and L. Witell (2013) Having a strategy for new 
service development - does it really matter? Journal of Service Management, Vol. 24, No. 
1, pp. 25-44.

Fellesson, M., Salomonson, N., and A. Åberg (2013) Troublesome travellers - the service 
system as a trigger of customer misbehaviour. International Journal of Quality and 
Service Sciences, Vol. 5. no. 3, pp. 256-274.

Witell, L., and M. Löfgren (2013) From service for free to service for fee: business model inno- 
vation in manufacturing firms. Journal of Service Management, Vol. 24, No. 5, pp. 520-533.

Otterbring, T., Shams, P., Wästlund, E., and A., Gustafsson (2013) Left isn’t always right: 
placement of pictorial and textual package elements.  
British Food Journal, Vol. 115, No. 8, pp. 1211-1225.

Ny bok om hållbart resande
Tommy Gärling, Dick Ettema och Margareta Friman  
är redaktörer för ny bok, Handbook of Sustainable 
Travel,  om hur vårt resande kan bli mer ekologiskt 
hållbart utan att i större grad påverka vårt välbe- 
finnande eller få andra negativa sociala konsekvenser. 

En historisk bakgrund lyfter bland annat frågan om ökningen av bilresandet 
har avstannat eller inte. Andra kapitel behandlar åtgärder som ekonomiska 
styrmedel, beteendepåverkan, förändrad bebyggelsestruktur och tekniska  
förändringar. Vidare belyses frågan om hur bättre kan anpassa kollektiv- 
trafiken till våra resebehov. I särskilda kapitel diskuteras vad som kan göras 
för att öka hållbarheten av affärsresande, fritidsresande och inköpsresor. 
I ett avslutande kapitel diskuteras hur man kan få människor att i större 
utsträckning lägga mer vikt vid långsiktiga samhällskostnader än vid 
kortsiktiga positiva konsekvenser för dem själva.

Redaktörerna är internationellt välkända transportforskare med olika 
disciplinär bakgrund, samtliga knuta till forskargruppen Samot vid 
Karlstads universitet. Boken ges ut av Springer Environmental Science. 

13-15 juni  
AMA SERVSIG 2014 
The 8th Biennial International 
Service Research Conference, 
Thessaloniki, Grekland   
servsig2014.uom.gr

16-19 juni  
Forum on Markets and Marketing 
2014, Karlstad  
ctf.kau.se/fmm2014

26-29 juni  
Frontiers in Service Conference, 
University of Miami, Florida.  
bus.miami.edu/frontiers2014

15-18 juli  
2014 Global Marketing Conference  
at Singapore 
kamsconference.org/2014

3-5 september 
17th QMOD Conference 
Quality Management and 
Organizational Development 
Prague, Czech Republic 
ch.lu.se/qmod

Följ oss på Twitter!
twitter.com/ctfse

Gilla oss på  
Facebook!



ctf.kau.se


