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Förord 

TJÄNSTEFORSKNING

Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse 
för tillväxten. Tjänster produceras i alla företag oavsett bransch och är självklart för att utveckla 
affärslösningar som marknaden efterfrågar. Hur står det då till med den tjänsterelaterade forsk-
ningen? Finns det offentlig forskning som kan stödja och utveckla det nya viktiga tjänsteinnehållet 
i ekonomin och hur ser den i så fall ut? 

Behovet av en kartläggning på området i syfte att dels presentera en bild av vilken forskning om 
tjänster och tjänsteinnovationer som bedrivs vid svenska universitet och högskolor och dels att dra 
slutsatser om hur väl forskningen anses täcka behoven identifierades.

Bilden som kommer fram i rapporten är att tjänsterelaterad forskning spänner över flera områden, 
har varierande rubriker och finns inom alla fakulteter, inte minst inom det tekniska området. 

Rapporten som är framtagen av Christina Johannesson, FBA Holding AB, på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv, Almega och Teknikföretagen ska ses som en pusselbit på vägen för att synliggöra och 
ytterligare diskutera begreppet tjänsteforskning.
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Chef     Ansvarig    Chef
Forskning och Innovation,  Innovation och Forskning, Industriell Utveckling,
Svenskt Näringsliv  Almega    Teknikföretagen 
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Sammanfattning och diskussion

Syfte och urval

Hösten 2008 initierade Svenskt Näringsliv ett samtal mellan Almega och Teknikföretagen kring 
behovet av tjänsteforskning. Parterna konstaterade behovet av en kartläggning på området i syfte 
att dels kunna presentera en bild av vilken forskning om tjänster och tjänsteinnovationer som 
bedrivs vid svenska universitet och högskolor. Dels för att kunna dra slutsatser om hur väl forsk-
ningen kan anses täcka behoven och ge underlag för att diskutera vilka ytterligare satsningar som 
eventuellt kan behövas.

Föreliggande kartläggning, som startade i januari 2009, utgör en form av feasability study och 
resultatet bör betraktas som ett diskussionsunderlag. Den kan följas av en mer djupgående analys 
av till exempel vetenskaplig kvalitet och näringslivsrelevans.

Kartläggningen omfattar 14 lärosäten med en spridning på geografi, storlek och inriktning samt 
både universitet och högskolor. Urvalet gäller doktors- och licentiatavhandlingar samt referee-
granskade artiklar och konferensbidrag under perioden 2000-2009. De 14 lärosätenas forsknings-
databaser har gåtts igenom med hjälp av ett stort antal sökord. 

Grunden

• Totalt har nästan 5.000 publikationer i 386 FoU-miljöer befunnits relevanta för  kartläggningen. 
Dessa publikationer utgör knappt 2 % av de totalt producerade vid de valda lärosätena. 

• Tjänsteforskning publiceras i huvudsak på engelska. Av det totala antalet valda publikationer 
har i genomsnitt 20 % författats på svenska. 

• Humanistisk/samhällsvetenskaplig fakultet står för 59 % av publikationerna medan  teknisk/
naturvetenskaplig fakultet står för 35 %. Därtill kommer vad som i kartläggningen har 
benämnts ”medicin” och som omfattar främst forskning inom vård och omsorg, vilken står för 
8 % av publikationerna. 

• Publikationerna har författats av totalt drygt 3.200 forskare. Av dessa är 36 % kvinnor.

• Antalet publikationer per forskare ligger på ca 1,5 i genomsnitt.

• Tjänsteforskningen relaterar till hela näringslivet, både det privata och det offentliga. Av de 14 
lärosätena har 10 tjänsteforskning som relaterar till omkring 80 % av de branscher som har 
använts för att klassa publikationernas näringslivsrelevans. Övriga lärosäten har en matchning 
på mellan hälften och 2/3 av branscherna. Vissa lärosäten har också ett eller flera profilområden 
relaterat till viss bransch.

Inriktning

För att koda materialet i databasen och illustrera vilka aspekter på utveckling av tjänsteverksamhet 
och -innovationer som forskningen avser har sex temaområden använts: 

• Marknad

• Innovation

• Organisation
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• Teknologi

• Immaterialvärden

• Institutionella förhållanden 

• Tjänsteforskningen totalt sett är relativt heltäckande med avseende på dessa sex områden, om 
än med olika tyngdpunkter och omfattning på de olika lärosätena. 

• Tjänsteforskningen förefaller att fokusera på den ”nära” utvecklingen, d.v.s. intern styrning, IT-
fiering av befintliga tjänster, och en interaktion med befintliga kunder. 

• Utvecklingen av gränsöverskridande partnerskap och nätverk, och nya tjänster och marknader 
förefaller vara mindre väl företrädd i forskningen. 

• Minst beforskade av de sex temaområdena är immaterialvärden (attityder, juridiskt skydd, 
entreprenörskap) och institutionella förutsättningar (politik, policies, statistik). 

Industrinära tjänster

I uppdraget har ingått att särskilt granska förekomsten av forskning om industrinära tjänster. Dessa 
utgör en viktig kontaktyta mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag. Förståelsen för samband 
och beroenden dem emellan kan bidra dels till näringslivets utveckling. Dels till samhällets för-
måga att analysera produktivitet och tillväxt i tjänsteverksamheter, oavsett om de finns inom indu-
strin eller i tjänsteföretagen, eller i en mix av båda.

Med industri avses i kartläggningen Tillverkningsindustri1, Byggindustri samt Energi- och vatten-
försörjning. För begreppet industrinära tjänster har OECD:s och SCB:s definitioner använts.2 
Gemensamt för sådana tjänster är att de nära anknyter till varuproduktionen och stödjer eller kom-
pletterar den. Det kan ske dels i form av ex.vis reparation, montering och installation. Dels i form 
av finansiella tjänster, försäkring, fastighetsförvaltning, juridik, IT- och datatjänster, konsulting 
(ekonomi, management, bygg, teknik), marknadsundersökning och reklam, teknisk provning och 
analys, arbetsförmedling och rekrytering. Kartläggningen omfattar i huvudsak den senare typen 
inklusive transport, oavsett om de utförs internt i ett företag eller externt, ex.vis i form av outsourcing.

Industrianknuten tjänsteforskning bedrivs på alla lärosäten, såväl tekniska som andra  universitet 
och högskolor. Såväl stora som mindre utvecklingsområden, mätt i antalet publikationer, är 
spridda över i princip samtliga lärosäten. Forskningens inriktning på de resp. lärosätena torde 
stämma väl med vilka fakulteter och industrisamarbeten som finns.

• Av de totalt nästan 400 FoU-miljöerna i kartläggningen har 45 % industriell anknytning (indu-
striell empiri, industrinära verksamheter). Av publikationerna är det totalt knappt 1/3 (30 %) 
som avser tjänsteforskning med industriell anknytning. 

• Samtliga tre industrisegment, Tillverkning, Bygg och Energi, finns representerade i FoU-miljöer 
på i princip alla lärosäten i kartläggningen. Flest FoU-miljöer har anknytning till tillverknings-
industrin.

Samtliga publikationer med anknytning till industrin har gåtts igenom och klassificerats med avse-
ende på inriktning. Indelningen har skett i fem kategorier. 

• Efterfrågeorienterade 

1 Livsmedel, Textil, Papper, Stål, Möbler, Kemikalier, Datorer/elektronik/optik, Maskiner, Fordon, Läkemedel
2 Se ex.vis SCB:s input-outputtabeller samt rapporten Tjänster och relaterade begrepp: innebörd och implika-
tioner för policy, Erik Sundström, Karlstad universitet, VR 2009:08, Vinnova, mars 2009 
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• Utbudsorienterade

• Produktutveckling (design)

• Industriell dynamik

• Tjänster till industrin (främst outsourcing)

• 2/3 av lärosätena i kartläggningen täcker samtliga industriella utvecklingsområden. Det är 
således en bredd även här liksom i avseende på den breda täckningen av branscher. 

• Den industribaserade forskningen har främst ett utbudsorienterat perspektiv, med fokus på 
värde kedjor och nätverk (supply-chains). Här utgör forskning om transporter och logistik en 
tung del. 

• Därnäst kommer forskning med ett efterfrågeorienterat perspektiv (demand). Fokus ligger på att 
involvera kunden i tjänsteutvecklingen och att skapa (elektroniska) gränssnitt gentemot kund. 

• De tre övriga utvecklingsområdena är ungefär lika stora, men betydligt mindre än de två första.

• Det är främst några institutioner som har ett högt antal publikationer och en sammantaget hög 
täckningsgrad på utvecklingsområden. Det är inom ekonomi och organisation, arkitektur och 
samhällsbyggnad samt logistik. Den första kategorin har en stor branschbredd, medan övriga 
två främst är inriktade mot byggindustrin resp. transportindustrin. Energiindustrin finns adres-
serad i 25 % av det totala antalet industrinära FoU-miljöer och återfinns inom en mängd insti-
tutioner, så även i ekonomi och organisation resp. arkitektur och samhällsbyggnad.

Diskussion

Kartläggningen leder till ett antal slutsatser och funderingar av vilka några redogörs för här. 

Tillgänglighet

Tjänsteforskning publiceras i huvudsak på engelska. Om publikationerna ska kunna kartläggas 
och analyseras, och inte minst kunna bli tillgängliga för företag och organisationer måste en eng-
elsk teasur användas. Behovet av ett stort antal sökord för att alls kunna ringa in forskningen visar 
samtidigt att thesauren för tjänsteforskning är allt annat än harmonierad. Forskningsdata baserna 
ger begränsade möjligheter att söka trunkerat. Kombinerat med behovet att använda ett stort 
antal sökord gör det tidsödande att söka, och riskerar också att lämna den som söker med ett stort 
mörker tal. Det räcker således inte att använda rätt språk.

Det finns anledning att granska möjligheterna att upprätta en mer användbar thesaur, som kan användas vid 
registreringen av publikationer. Liksom att se över möjligheterna att ge forskningsdatabaserna ett mer använd-
bart gränssnitt som passar sökning av ett så brett forskningsområde som tjänsteforskning. Frågan platsar väl i 
en nationell strategi för tjänsteforskning även om den handlar mer om tekniskt stöd än forskning i sig.

Mognadsgrad och spridning

En låg publikationsgrad per forskare kan tyda på att forskningsområdet är fragmenterat och insta-
bilt. Och att forskningen snarare utgör ett sidoskott till annan forskning än resultatet av en med-
veten strategi och stark forskningsbas med god finansiering. En annan hypotes kan vara att 
kartläggningens avgränsning till i huvudsak forskning om kund- och marknadsrelationer inte ger 
hela bilden av tjänsteforskningen. En mer djupgående granskning av enskilda forskare och forsk-
ningsmiljöer kan visa att de publikationer som har valts ut utgör en del av en större helhet. 
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Ytterligare en diskussion skulle kunna handla om att de forskare som disputerat inom tjänsteforsk-
ningsområdet har en hög grad av näringslivsrelevans och därför inte stannar kvar inom akademin. 
Detta skulle kunna vara ett skäl till att tjänsteföretag i liten utsträckning samarbetar med akademin 
(se Almegas undersökning av medlemsföretagen 2008) och istället rekryterar tjänsteforskare.

En fördjupad granskning av tjänsteforskarens hela kontext inklusive mobilitet, skulle kunna bidra till en 
bättre förståelse för forskningens omfattning, relevans och användning/användbarhet. Det skulle också 
kunna ha stark bäring på vilka forskningsområden och -kompetenser som skulle behöva adresseras i en 
nationell forskningsstrategi.

Samverkan

Det finns tecken på att det totala antalet författare till publikationerna kan vara större då det i många 
fall ingår forskare från andra lärosäten, nationellt och internationellt. Dessa har inte registrerats i kart-
läggningens databas då det inte har varit möjligt att se vilka lärosäten dessa forskare hör till. 

Uppgifterna om samverkan kan vara intressanta att granska i en fördjupad kartläggning. Det kan 
ge en uppfattning om vetenskapligt samarbete över lärosätesgränser och graden av koppling till 
forskare i länder med en strategi och starkare agenda för tjänsteforskning. 

Här kan finnas utrymme för både benchmarking och gemensamma ansökningar inom ex.vis olika EU-
program samt koppling till en internationell tjänstekontext med delvis andra policies, regelverk och atti-
tyder till tjänster.

 
Omfattning och (ny) inriktning

Totalt har nästan 5.000 publikationer i 386 FoU-miljöer befunnits relevanta för kartläggningen. 
Dessa publikationer utgör knappt 2 % av de totalt producerade vid de valda lärosätena. Detta 
skulle å ena sidan kunna tyda på att tjänsteforskning utgör en mycket liten del av den totala forsk-
ningen vid lärosätena. Å andra sidan speglar volymen kartläggningens avgränsning. 

Därmed adresseras svårigheterna att definiera vad tjänsteforskning är, och som följd därav pro-
blemen för avnämare och policyaktörer att finna forskningen, och kunna bedöma kvalitet och rele-
vans. Det är ex.vis ytterligt svårt, eller kanske till och med irrelevant, att skilja tjänsteutveckling 
från verksamhets- eller produktutveckling. Detta då tjänster så att säga ligger inbäddade i, eller 
bäddar in, verksamheter och/eller fysiska produkter. Tjänster är en inneboende del av verksam-
heters funktionalitet och affär, som ofta dessutom innefattar kundernas eget agerande. 

En fråga blir om det alls är relevant att prata om tjänsteforskning. Eller om lösningen ligger i att 
dela upp forskningen i mer specifika områden. Horisontella teman som i Almegas modell, med 
särskild bäring på utveckling av tjänster och tjänsteverksamheter, är ett sätt som har starkt stöd 
bland medlemmarna. Att utgå från industrins tjänstefiering och synliggöra forskningsområden som 
förmår spegla och stödja den pågående omvandlingen är ett annat, och där det finns ett stort antal 
forskningsmiljöer att bygga på.

Behovet av tjänsteforskning som ett samlat begrepp kanske snarare speglar behovet av att relatera 
forskningen till en ny ekonomisk kontext. Och att ge utrymme för forskning om vilka verksam-
hets- och affärslogiker som bäst kan stödja förmågan till tillväxt och global konkurrenskraft. Detta 
kan vara en viktig utgångspunkt för en nationell forskningsstrategi.
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Relevans 

Tjänsteforskningen fokuserar på den ”nära” utvecklingen, d.v.s. intern styrning, IT-fiering av 
befintliga tjänster, och en interaktion med befintliga kunder, och partners eller underleverantörer 
i värdekedjan. Medan utvecklingen av innovativa, gränsöverskridande partnerskap och nätverk, 
och nya tjänster och marknader generellt sett är mindre väl företrädd i den forskning som kart-
läggningen omfattar. Forskningen förefaller i högre grad inrikta sig på att granska möjligheterna 
till utveckling och effektivisering inom befintliga ramar snarare än att bereda väg för innovativa 
ansatser och ett ”nytt” näringsliv. Detta kan ha flera orsaker. 

Forskning bygger i hög grad på tidigare forskning, och därmed befintlig kontext. Detta är ofta en 
förutsättning för att kvalificera sig för finansiering från vetenskapsråd och andra, som premierar ett 
akademiskt ”record”. Ett annat skäl kan vara att forskningsmiljöerna är i behov av medfinansiering 
från näringslivet. Därmed finns det också en styrning mot företagens mer specifika eller kortsiktiga 
behov, och mer eller mindre goda förmåga att uttrycka behov i ett innovativt framtidsperspektiv. 
Eller så kräver en mer innovativ ansats föreställningen om ett näringsliv som ännu inte finns, vilket 
ytterligare kan försvåra möjligheterna till finansiering.

Relevans och rimlighet i denna bild bör självfallet granskas. I ljuset av en möjlig nationell strategi bör 
det också föras en diskussion om behovet av att främja en mer innovativ ansats i tjänsteforskningen. 
Detta med syfte att modeller och metoder som kan stötta framväxten av nya typer av branscher, företag 
och andra verksamheter kan gynnas. 

Policyimplikationer

Minst beforskat är vilka immaterialvärden (attityder, juridiskt skydd, entreprenörskap) och insti-
tutionella förutsättningar (politik, policies, statistik) som påverkar utvecklingen av tjänsteverksam-
heter, i positiv eller negativ riktning. Detta kan vara relevant i en tid när förutsättningar har 
kommit på plats, men kan ifrågasättas då kunskapen om ”tjänsteekonomin” är i sin linda. 

Området förefaller underförsörjt när det gäller forskning som skulle kunna främja en tjänsteorienterad 
politik och ett nyföretagande inom tjänsteområdet. Detta bör särskilt granskas som en del i ett arbete 
med att ta fram en nationell strategi för tjänsteforskning.

Gränsöverskridande

Det är värt att notera att även om tjänsteforskningen utgör en relativt liten del av den totala forsk-
ningen så finns där en stor bredd. Det gäller såväl vetenskaplig bas som branschanknytning. Både 
tjänsteverksamheter och industri kan därmed ha en latent nytta i ett mycket stort antal FoU- 
miljöer. Miljöerna har också en geografisk spridning över hela landet och tjänsteforskning finns 
på samtliga lärosäten i kartläggningen, vilket ger en kritisk massa. En ökad synlighet och tillgäng-
lighet för denna forskning kan förlösa potentialen för samarbeten och eventuell medfinansiering 
från flera olika källor. 

Vidare kan tjänsteforskning i flera avseenden betraktas som generisk, ex.vis vad gäller förståelse för 
och interaktion med kunder och utveckling av elektroniska gränssnitt. Här kan finnas möjligheter 
för en sektor att hämta forskningsresultat baserade på annan empiri än den egna. Det ger ytterli-
gare möjligheter till urval, samtidigt som det kan ge utrymme för innovation och nytänkande. 

En viktig uppgift kan således vara att synliggöra både enskilda FoU-miljöer och relevanta miljökombi-
nationer. På så sätt kan förutsättningarna förbättras både vad avser matchning/samverkan, användning 
av forskning samt finansiering av såväl den befintliga forskningen, som den forskning som eventuellt 
saknas.
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Teknologi

IT och telekom utgör förvisso en av de mest uppenbara möjliggörarna för utveckling och innova-
tion vad gäller tjänster. FoU-miljöerna i kartläggningen behandlar i huvudsak möjligheterna att 
förmedla och sälja tjänster via mobil och Internet och fokuserar främst på gränssnittet och använ-
darens interaktion och upplevelser av detta. De mer systemmässiga förutsättningarna (hård- och 
mjukvara, databaser) är underförstådda eller mindre företrädda. Här spelar avgränsningen i kart-
läggningen stor roll och fler sökord, som fångar upp även dessa aspekter, kan möjligen ändra 
bilden. Å andra sidan finns risk att därmed illustrera IT-utveckling som sådan med begränsad 
 möjlighet att relatera den mer specifikt till utveckling av tjänster och tjänsteverksamheter.

IT:s betydelse för tjänsteutveckling och Sveriges höga IT-mognad och många utvecklingsprogram för bl.a. 
e-tjänster och e-handel, gör det särskilt angeläget att granska vilken forskning som redan finns och vilken 
som saknas. IT som möjliggörare och underlättare (’enabling technology’) i termer av både informations-
hantering, mjukvara och hårdvara, torde vara en självskriven aspekt i en nationell forskningsstrategi för 
tjänsteutveckling.

Gröna tjänster

Miljöaspekter på tjänsteverksamheter återfinns i 14 % av FoU-miljöerna. Det rör bl.a. effektivare 
logistik, e-handel, ”grön” turism och konsumtion, avfallshantering etc.

Tjänsteforskning innehåller ofta generiska aspekter av värde för många olika branscher. Tjänsternas och 
tjänsteverksamheters avtryck i miljön, i såväl positiv som negativ bemärkelse, kan vara en sådan aspekt 
där nyttan av forskningen kan komma många till del genom en större synlighet. Men området kan också 
utgöra ett profilområde för tjänsteforskning där Sverige med sin höga IT-penetration skulle kunna gå i 
bräschen. Båda frågorna kan förtjäna att tas upp i en nationell forskningsstrategi.

Industrinära tjänster

Av de totalt nästan 400 FoU-miljöerna i kartläggningen har 123 miljöer, d.v.s. 1/3 , någon del 
av tjänsteforskningen baserad på empiri i någon del av industrin (Tillverkning, Bygg, Energi). 
Om forskning om industrinära tjänster inkluderas, även i de fall forskningen inte bedrivs i direkt 
anslutning till industriell empiri, blir andelen FoU-miljöer med industriell anknytning något större 
(45 %). Forskningen har främst ett utbudsorienterat perspektiv, med fokus på värdekedjor och nät-
verk (supply-chains). Medan design av tjänstekoncept, industriell dynamik till följd av tjänste-
fieringen liksom relationen mellan industri och tjänsteföretag är betydligt mindre beforskade.

Här bör granskas huruvida balansen är rätt samtidigt som de starka FoU-miljöer som beforskar tjänste-
fieringen av industrin uppmärksammas. Möjligheterna till konvergens och samspel mellan tjänste-
verksamheter och industri bör vara en naturlig del i arbetet med en nationell forskningsstrategi på 
tjänsteområdet. 

Synlig konkurrenskraft

Svensk tjänsteforskning uppvisar en stor bredd till sitt innehåll och en stor geografisk spridning. Ett 
synliggörande skulle relativt snabbt kunna ge en mer slagkraftig bild av forskningen än den befint-
liga. En bättre matchning, dels mellan olika FoU-miljöer, dels gentemot olika delar av näringsliv 
och offentlig förvaltning, ger också möjlighet för olika verksamheter att bättre dra nytta av forsk-
ningen. Och på så sätt skapa förutsättningar för innovation, effektivisering och konkurrenskraft. En 
större systematik ger också bättre förutsättningar att diskutera vilken forskning som saknas.
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Den befintliga tjänsteforskningen bär på fröet till alla delar i en kunskapstriangel på tjänste-
området: forskning, utbildning och innovation. Men fragmenteringen gör att sidorna ännu inte 
hänger ihop för betraktaren, och kanske inte heller för forskare och lärare i systemet. Kartlägg-
ningen har inte haft möjlighet att granska om och hur forskningen leder över i utbildning. Eller 
om och hur den leder över i innovationer i form av ex.vis unika affärskoncept eller nya företag. 
Att synliggöra och kvalitetsgranska det svenska bidraget till en kunskapstriangel inom området 
tjänste utveckling och tjänsteinnovation kan ge positiv utväxling på flera sätt. Dels i termer av 
internationell finansiering men också i form av ökad attraktivitet för studenter och unga forskare. 
Tjänsteforskning har ett brett insteg även i teknisk/naturvetenskaplig fakultet och industrinära 
forskning. Det kan rymma möjligheterna för en ökad attraktionskraft i teknisk utbildning, som 
har ett minskande söktryck.

Ett arbete med en nationell forskningsstrategi på tjänsteområdet bör beakta behovet av en större syste-
matik när det gäller att synliggöra och matcha tjänsteforskningen. Syftet är att bättre kunna bedöma 
dels forskningens relevans, dels behovet av ökade insatser eller ändrad balans och inriktning. En strategi 
bör också uppmärksamma behovet av benchmarking med andra länder. I all synnerhet de med en tydlig 
strategi och agenda för forskning och innovation på tjänstområdet. Synliggörande och jämförelser gör det 
möjligt att visa på alt. bättre utveckla det svenska bidraget till en kraftfull kunskapstriangel på området. 
Det övergripande syftet är att dels öka lärosätenas attraktionskraft för såväl internationella forsknings- 
och utbildningspartners, som finansiärer som studenter. Dels att ge möjligheter för näringsliv och för-
valtning att finna och dra nytta av den bästa forskningen, för tillväxt och global konkurrenskraft.
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1. Inledning

”Tjänstefieringen” och dess påverkan på policy

Offentliga satsningar på tjänsteforskning har varit blygsamma jämfört med satsningar på teknisk, 
naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Detta trots att kunskap om och förmåga till tjänste-
utveckling utgör synnerligen kritiska faktorer för affärstillväxt i såväl tillverkande företag som rena 
tjänsteföretag. Internationellt utesluter inte teknisk innovation och tjänsteinnovationer varandra. 
Istället har de alltmer kommit att beskrivas som ”the twin engines” för att kunna skapa konkur-
renskraft och hållbar ekonomisk utveckling på den globala arenan.

Tjänsteinnovationer är i hög grad knutna till användaren (alt. kund, klient) och interaktion mellan 
kunder och leverantörer. Behoven av FoU rör därmed värdeskapande processer, och hur kunder 
och användare agerar som medskapare resp. uppfattar dessa, snarare än tekniska lösningar och 
industriell produktframtagning.

Tjänster Tjänsteinnovationer

Development services

Knowledge intensive services as carriers and shapers of 

innovations 

Intermediary services

Purchase, operation, maintenance, repair support, monitoring 

updating and disposal services

 

End-user services

Customers buy product-service packages

Business models /value chain configurations

Delivery system innovation

Organisational innovation

Customer interface innovation

New services/products

Fig. 1 Exempel på kategorier av tjänster resp. tjänsteinnovationer.

Utvecklingen mot ett alltmer ”tjänstefierat” näringsliv, sker både i industrin och genom ett ökat 
antal tjänsteföretag. Det medför att policies och regelstrukturer, som tagits fram för att främja och 
reglera i huvudsak tillverkande företag, kan behöva granskas och förändras. Många exempel finns 
på att tjänstebaserade innovationer och affärer inte har ett relevant stöd, eller hindras på grund av 
att politik och regelverk utgår från en tillverkningsrelaterad kontext. Därmed kan behovet av FoU 
även röra de institutionella förutsättningarna för tjänsteutveckling, ex.vis skatter, investeringar, 
export, arbetsrätt, immaterialrätt etc. Västvärldens länder har i hög grad börjat granska den natio-
nella förmågan till tjänsteutveckling genom en s.k. horisontell ansats. Det innebär att förutsätt-
ningarna för näringsliv och tillväxt granskas och utvecklas tvärsöver politikområden, ex.vis:

• Forskningspolitik

• Regelverk

• Näringspolitik

• Konkurrenspolitik

• Arbetsmarknadspolitik

• Utbildningspolitik
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Internationella ansatser

I linje med ovanstående har EU-kommissionen genom olika arbetsgrupper tagit fram underlag för 
gemensamma strategier och initiativ för att stärka förmågan till tjänsteinnovationer inom EU. Man 
stödjer också kartläggningar, benchmarking och erfarenhetsutbyte kring policies för tjänsteinnova-
tion i medlemsländerna i syfte att planera för olika plattformar och nätverk som ska stödja trans-
nationellt samarbete. 

Ett antal länder (inte bara i Europa), rustar också nationellt för att ta tillvara potentialen i tjänster 
som en del av en växande och konkurrenskraftig ekonomi. 

Finland (Tekes) har lanserat ett program ”SERVE – Innovativa tjänster”. Programmet pågår 2006-
2010 och omfattar €100 milj., varav hälften från Tekes och hälften från näringslivet. Programmet 
vill väcka intresse för innovationsverksamhet i företag som utvecklar tjänster; arbetslivets tjänster, 
handelns och logistikens tjänster samt tjänster som förnyar industrin.

Norge (Forskningsrådet) har startat ”BIA – Brukerstyrt InnovationsArena”. Syftet är att stödja det 
kunskapsintensiva näringslivet med uppemot 100 milj. kr/år för nya och starkt förbättrade tjänste-
produkter och tjänster som stöder olika stadier i den värdeskapande processen.

Tyskland har satsat €50 milj. 2006-2009 på programmet ”Innovation with Services”, som ska 
orientera tjänsteforskning mot nya ekonomiska, sociala och teknologiska trender och utvecklingar 
globalt, vilket ofta kräver nya affärsmodeller. 

Irland lanserade hösten 2008 sin nationella strategi ”Catching the wave”. Bakgrunden är bl.a. 
 analyser som pekar på att tjänster kommer att utgöra den största delen (70 %) av Irlands export-
ekonomi år 2025. Strategin syftar till att stärka Irlands förutsättningar att skapa en hållbar eko-
nomi baserad på tjänster, bl.a. genom kraftfulla forskningssatsningar.

Även Danmark har under 2008 presenterat en ”Innovationsstrategi för tjänsteverksamheter”. Med 
strategin vill man medverka till att ramvillkoren för tjänstesektorns forskning och utveckling för-
bättras i syfte att stärka tjänsteverksamheternas innovationsförmåga och internationalisering och 
därmed konkurrenskraft. Man refererar särskilt till Finlands och Tysklands program för tjänste-
innovationer. Programmet är avsett att generera 400-500 miljoner under perioden 2008-10, varav 
hälften från Rådet för Teknologi och Innovation. Satsningarna ska ske med bas i tvärgående pro-
gram och generera både projekt och nätverk för en ökad innovativitet. 

Sveriges förhållningssätt

Sverige har en jämförelsevis låg grad av samlad offentligt finansierad forskning med inriktning mot 
tjänsteinnovationer och en låg grad av horisontell policyansats.3 

I den senaste FoI-propositionen (Forskning och Innovation)4 för perioden 2009-2012 konsta-
terar den svenska regeringen att: ”Den svenska konkurrensfördelen i en globaliserad ekonomi består i 
att producera varor och tjänster med ett högt kunskapsinnehåll. (… ) Detta förutsätter en vetenskaplig 
produktion av hög kvalitet liksom ett näringsliv som omsätter ny och befintlig kunskap. (… ) I många 

3 Resultat från en omfattande benchmarking, innefattande 10 länder på olika kontinenter, som Irland 
beställde inför sitt arbete med en nationell strategi för tjänsteinnovationer. Författaren till denna rapport, 
C.  Johannesson, FBA, genomförde benchmarkingen tillsammans med J. Kuusisto, Tekes, och C. Bloch, 
Aarhus universitet.
4 ”Ett lyft för forskning och innovation”, regeringens prop 2008/09:50. Utbildningsdepartementet. Stockholm 
20 okt 2008.
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länder talas det nu om ”strategiska” forskningssatsningar, som innebär att det efter en process pekas ut 
vissa stora forskningsområden där betydande resurser ställs till forskningens förfogande.”.

Ansatsen till trots satsar regeringen blygsamma 10 miljoner på forskning om tillväxt och dynamik, 
bl.a. tjänstefiering. Regeringen uppmuntrar till ”… insatser för att skapa strukturer för att utbyta 
kunskap och erfarenheter, identifiera nya forskningsbehov och lägga grunden för nya kunskapsmiljöer.”, 
men utan finansiering. Samtidigt delar teknik, medicin och klimat på 1,8 miljarder.

Den till synes svaga ställningen för tjänsteinnovationer i FoI-propositionen kan ha sin grund i 
en brist på svenskt (forsknings-)underlag vad gäller betydelsen av policyutveckling och investe-
ringar inom detta område. Länder med starka tjänstestrategier har också ett omfattande underlag 
att tillgå, ofta framtaget i forskningsmiljöer och think tanks med hög legitimitet. Och ofta på upp-
drag av just policyaktörerna själva. En sådan beställning synes ha saknats i Sverige. Det förefaller 
heller inte finnas något större tryck från forskarvärlden själv när det gäller att granska politiska och 
systemmässiga förutsättningar för en ekonomi och verksamheter, som bygger på ett ökat tjänste-
innehåll. Detta kan självfallet återigen bero på just att det inte har funnits särskilda program eller 
utlysningar riktade mot en sådan kunskapsutveckling.

Det bör samtidigt uppmärksammas att VINNOVA, ett år efter FoI-propositionen, har beviljat 
40 Mkr till forskning om vinnande tjänstearbete. Syftet är att utveckla kunskap om hur tjänste-
verksamhet kan ledas och organiseras, och fokuserar både olika branscher och mer horisontella 
teman som medarbetardriven och kundorienterad tjänsteinnovation. På VINNOVA finns också 
sedan tidigare ett pilotprogram för besöksnäringen. Liksom flera satsningar på IT-användning med 
tillämpning inom olika tjänsteverksamheter som vård och offentlig förvaltning med tydliga inslag 
av internationellt samarbete.5

Det finns inget som tyder på att Sveriges näringsliv skulle ha en lägre grad av tjänstefiering än 
andra länder. Enligt OECD-studier är omfattningen (andel av sysselsättning resp. BNP) i princip 
densamma i hela västvärlden. Internationellt genomgår således näringslivet samma typ av utveck-
ling med åtföljande offentliga satsningar. Satsningar som är mångfaldigt större än i Sverige, och 
med en stark drivkraft från nationell nivå. Det gäller inte bara forskningsinsatser, utan hela den 
kontext som skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig tjänsteekonomi, ex.vis regelverk, 
 skattesystem, utbildning, kompetensutveckling etc.

Utmaningar

Det saknas en nationell, horisontell ansats med utgångspunkt i en tjänstekontext. Detta medför att 
svenska företag, inom alla branscher, riskerar att få en sämre sits vad gäller forskning och utveck-
ling jämfört med sina konkurrenter.

En annan risk är att de forskningsmiljöer, som uppmärksammas och finansieras utifrån en viss 
kompetens, kan frestas att erbjuda även tjänsteforskning när näringslivets behov av tjänsteinnova-
tion blir uppenbara. Det är dock inte detsamma som att ha den bästa, eller mest relevanta kompe-
tensen. Regeringens innovations- och forskningsstrategi pekar ut och finansierar forskningsmiljöer 
främst inriktade på teknik, naturvetenskap och medicin. Det främjar inte synlighet, tillgänglighet 
och konkurrenskraft inom humaniora och samhällsvetenskap. Trots att dessa områden i hög, och 
många gånger kanske i högre, grad rymmer forskningsmiljöer med sådan högkvalitativ forskning 
och utbildning som tjänsteutvecklingen kräver.

5 Se Vinnovas hemsida http://www.vinnova.se/Verksamhet/Tjanster-och-IT-anvandning/
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Samtidigt kan det finnas felkällor när det gäller att avgöra hur omfattande, eller begränsad, 
tjänstef orskningen egentligen är. EU har uppmärksammat att tjänsteforskning ofta är ”osynlig” i 
nationella och internationella studier. Detta då begrepp och statistik är anpassade till en traditio-
nell bild av vad forskning är, vilka som bedriver den och hur den finansieras. Statistikens krav på 
forskningens tillhörighet till ett vetenskapsområde, en institution eller bransch är sällan ett relevant 
kriterium för tjänsteforskning. Denna forskning är i hög grad tvär- eller flervetenskaplig och inte 
sällan kompletterad av, eller komplement till teknik (särskilt IT). Tjänsteforskningen är allestädes 
närvarande, och därmed ingenstans enligt gängse kartläggningsmetoder.

Ett annat exempel är Almegas enkät till 800 medlemsföretag år 2008 som granskade  företagens 
innovationsarbete och relationer till forskning.6 Den visar på vikten av att inte sätta likhets-
tecken mellan att ha en FoU-avdelning och att bedriva forskningsbaserat utvecklingsarbete. Ett 
sådant likhetstecken är ofta utgångspunkten för statistik om forskningsarbete, vilket leder till att 
tjänste företag betraktas som icke forskningsbaserade. Enkäten visar också på vikten av att fånga 
tjänsteverksamheters affärslogik i forskningen. En forskning i huvudsak baserad på produktions-
logik i en industriell kontext är sällan relevant som bas för innovationsarbete i tjänsteverksamheter, 
där kundrelationer och kundinvolvering, och medarbetarnas förmåga att möta detta, uppfattas som 
mest kritiskt för konkurrenskraft. Almegas studier visar på att det finns en risk för att tjänsteverk-
samheter varken betraktas som, eller får möjlighet att vara, forskningsbaserade.

Branschinitiativ

År 2006 bildade sju fackliga och fem arbetsgivarorganisationer inom tjänstesektorn nätverket 
”Tjänstesektorn i samverkan”.7 Syftet är att arbeta för att tjänstesektorn får ökad politisk uppmärk-
samhet genom att ta fram gemensam information och gemensamma krav för att främja utveck-
lingen av tjänstesektorn. Nätverket för fram att en ökad satsning på tjänsteforskning är en nationell 
angelägenhet, för både tjänstesektorn, industrin och den offentliga sektorn, och avgörande för Sve-
riges framtida tillväxt och export. Och att det krävs en nationell strategi för tjänsteforskning. I 
sitt arbete har nätverket bl.a. debatterat att ”tjänsteverksamheter” saknas som ändamålskategori 
för offentliga forskningsanslag. Det finns totalt 14 kategorier. Och att det saknas som strategiskt 
område i den senaste forskningspropositionen och som representant i Globaliseringsrådet.

Almega är medlem i nätverket, och är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och 
största enskilda arbetsgivar- och branschorganisationen för tjänsteföretag med drygt 9.726 med-
lemsföretag med sammanlagt 468.000 anställda. Flera av företagen är internationellt ledande inom 
ex.vis säkerhet, bemanning, vård och fastighet. Almega har, såväl inom nätverket, som enskilt, 
starkt gått i bräschen för behovet av en nationell tjänsteforskningsstrategi där krav på infra-
struktur för tjänsteforskningen och tjänsteforskningsinstitut ingår. Almega har också tagit fram en 
modell för tjänsteforskning, som uttrycker behovet av forskning tvärs över bransch-/sektorsgränser. 
Modellen tar sin utgångspunkt i fem processer: Tjänsteinnovationer/tjänsteutveckling, Tjänste-
marknaders utveckling, Verksamhetsutveckling, Den internationella marknaden samt Tjänste-
sektorn som regional tillväxtskapare. 

Teknikföretagen organiserar drygt 3.400 medlemsföretag med 300.000 anställda och är bransch-
organisation för de företag som står för nästan hälften av varuexporten och hälften av Sveriges 

6 Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället – omaka par eller perfect match? Almega, 2008
7 De organisationer som samverkar är Almega, Byggnadsarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, 
Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, 
Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, Transportarbetareförbundet och TransportGruppen.
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forskningsmedel. Medlemmarna återfinns inom ex.vis telekom/datateknik, metall, energi, bilar 
och transporter. Som medlemmar ingår Sveriges största företag. Närmare 20 procent av Teknikfö-
retagens medlemsföretag har idag enbart tjänstemän anställda. Teknikföretagen driver betydelsen 
av en ökad offentlig satsning på ett ändamålsenligt och effektivt innovationsstöd till nya och väx-
ande företag. Behovet av att kunna utveckla komplexa produkter och specialiserade underleveran-
törstjänster är några centrala faktorer i dialogen med policyaktörer och finansiärer och forskare. 
Teknik företagen lyfter därför behovet av en forskningsagenda för ”industrinära tjänster”.
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2. Uppdrag

Syfte

Hösten 2008 initierade Svenskt Näringsliv ett samtal mellan Almega och Teknikföretagen kring 
behovet av tjänsteforskning. Vid ett inledande möte den 17 oktober 2008 konstaterade parterna 
behovet av en kartläggning på området. Önskemålet var att dels kunna presentera en bild av vilken 
forskning om tjänster och tjänsteinnovationer som bedrivs vid svenska universitet och högskolor. 
Dels att kunna dra slutsatser om hur väl forskningen kan anses täcka behoven och ge underlag för 
att diskutera vilka ytterligare satsningar som eventuellt kan behövas. 

Ett starkt önskemål från Teknikföretagen var att fokusera på ”gränssnitt” och  komplementaritet 
mellan produkter och tjänster. Detta kan ligga både inom de tillverkande företagen själva, eller 
i affärssamarbetet mellan tillverkande företag och tjänsteföretag. Utgångspunkten finns i det 
faktum att tjänsteverksamheter inte nödvändigtvis är detsamma som tjänsteföretag. De kan lika 
gärna finnas i det som skulle kunna kallas ”tjänstefiering av produkter” resp. ”produktifiering av 
tjänster”. En tjänst kan ligga inbäddad i, eller bäddar in, fysiska produkter. Den kan också vara en 
del i affärsverksamheten i såväl ett tillverkande företag som ett tjänsteföretag. Samt utföras såväl av 
ett tillverkande företag som ett tjänsteföretag. 

I januari 2009 startade en sådan kartläggning, som har genomförts av konsulten Christina Johan-
nesson, FBA Holding AB.

Kartläggningens metod och resultat har fortlöpande stämts av med uppdragsgivarna Svenskt 
Näringsliv (Maria Anvret), Almega (Eva-Karin Anderman) och Teknikföretagen (Johan Ancker).

Kartläggningen utgör en form av feasability study och resultatet bör betraktas som ett diskus-
sionsunderlag. Den kan följas av en mer djupgående analys av till exempel vetenskaplig kvalitet 
och näringslivsrelevans. Detta kan göras genom ex.vis djupintervjuer, fokusgrupper, hearings, 
benchmarking etc.

Metod

Utgångspunkten för kartläggningen har varit att dels ha ett tillräckligt stort underlag för att kunna 
beskriva läget på ett rättvisande sätt. Samt att kategorisera befintlig forskning med de begrepp och 
indelningar som används internationellt, och analysera vilka områden och inriktningar som är väl 
resp. mindre väl företrädda. 

Avgränsning

• Perspektiv
I kartläggningen har ett försök till avgränsning skett. Ambitionen har varit att främst ta med forsk-
ning som rör förståelse och förutsättningar för utveckling av relationer till kunder, användare, 
klienter m.fl., både i termer av business-to-business och enskilda personer. Samt forskning om 
tjänsters och tjänsteverksamheters konkurrenskraft på nationella och internationella marknader. 

I praktiken skulle många fler publikationer kunna komma ifråga om kartläggningen hade haft 
ett vidare perspektiv. Det skulle ex.vis kunna gälla pedagogik i utbildning, behandlingsmetoder 
i vården, utveckling av mjukvara, design och metoder för utveckling av komplexa produkter etc. 
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Det skulle också kunna diskuteras huruvida verksamheter som ledarskap, ekonomistyrning, IT-
utveckling, marknadsföring som sådana borde ingå eftersom de i sig kan utgöra exempel på tjäns-
teverksamhet, ex.vis i termer av KIBS8. För att inte tappa fokus har en sådan bred ansats undvikits. 
Kund-/marknadsperspektivet har således utgjort en viktig avgränsning och har syftat till att synlig-
göra kärnfrågor i utvecklingen av en mer efterfråge- än utbudsorienterad ansats i näringsliv och 
offentlig sektor. 

Det har skett en kontinuerlig diskussion i arbetsgruppen om fokus för kartläggningen där Teknik-
företagen har pekat på vikten av en avgränsning till s.k. industrinära tjänster. Ett särskilt kapitel 
(kap. 7) berör forskning om tjänsteverksamheter i och för industrin. Det har dock funnits flera skäl 
till att kartläggningen är bredare. 

Ett är att begreppet industrinära tjänster inte ger något utfall i sökningen. Precis som för tjänster i 
övrigt krävs en ingående prövning och analys av en mängd sökbegrepp för att alls komma ”tjänste-
forskningen in på livet”. I detta arbete med att ringa in området hade det varit synd att inte ta med 
all forskning om tjänsteutveckling (inom ramen för avgränsningen). Det främsta skälet är att den 
totala volymen ändå är mycket begränsad, även om man tar med forskning om verksamheter som 
är mer direkt tjänsteföretag. Materialet ger också en möjlighet att se hur stor del av tjänsteforsk-
ningen som berör industrin. Detta kan vara viktigt att visa i debatten om tjänsteforskningens vara 
eller inte vara, och vilka sektorer som har störst behov. Det har vidare varit förhållandevis enkelt 
att registrera alla relevanta träffar, istället för att välja bort de som inte relaterar till industrin. För-
farandet ger möjlighet att på samma material göra fler analyser än de som är direkt industri-
relevanta. Detta torde vara angeläget då frågan om tjänsteforskning har aktualiserats och adresserats 
allt kraftfullare under det senaste året, i alla branscher. 

• Verksamheter
Den forskning som har tagits med i kartläggningen rör både näringsliv, såväl tillverkande som 
tjänsteproducerande, och offentlig förvaltning. Det har varit förhållandevis enkelt att i samband 
med den omfattande genomgången av tiotusentals publikationer också registrera vilken typ av 
verksamhet som används som empiri eller mål. Detta ger dels en möjlighet att få en uppfattning 
om hur stor del av den totala tjänsteforskningen som berör olika sektorer i näringsliv och förvalt-
ning. Dels att granska möjligheterna för olika sektorer att dra nytta av varandras forskning om hur 
relationerna mellan utbud och efterfrågan kan utvecklas. Tjänsteforskning rymmer många gene-
riska drag, vilka det kan finnas anledning att lyfta fram och utnyttja.

• Sökord och urval
Kartläggningen har genomlöpt flera faser i syfte att dels ringa in området ”tjänsteforskning”, dels 
för att få en harmoniserad genomgång av samtliga valda lärosätens publikationer. Sökorden åter-
finns i bilaga 1. Sökorden har tagits fram dels med utgångspunkt i de begrepp som används i litte-
raturen, dels genom en snöbollsmetod där listan successivt växt fram genom extensiva sökningar i 
lärosätenas databaser. 

Sökorden har lett till nästan 50.000 träffar. Eftersom möjligheterna till trunkering i forsknings-
databaserna är begränsade har sökorden gett många dubbletter, vilka har rensats bort. På grund 
av bristen på effektiva sökmöjligheter har rensningen av dubbletter fått ske gång på gång vart-
efter nya sökord har använts. Det har därför inte varit möjligt att få en bild av hur många publi-
kationer som, efter rensningen av dubbletter, föll bort på grund av kartläggningens avgränsning. 

8 KIBS – knowledge intensive business services
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Det är dock ett avsevärt antal. Skälet till detta är att det har varit nödvändigt att använda ett brett 
spektrum av sökord för att ringa in de publikationer som är relevanta. Om sökningen hade skett 
enbart på till synes direkt relaterade ord som ex.vis ’service innovation’ hade utfallet blivit särdeles 
begränsat. 

Sammanfattningarna (’abstract’) för samtliga de publikationer som har sökts fram, efter rensning 
av dubbletter, har lästs igenom för att kunna avgöra om publikationen svarar mot kartläggningens 
syfte och avgränsning. Det vill säga, forskningen ska ha en tydlig inriktning mot dels kund- och 
marknadsrelationer, dels tjänster och tjänsteverksamheter som empiri alt. tydligt adressera tjänste-
utveckling eller funktionalitet i tjänsteverksamheter. Om abstract inte har gett tillräcklig väg-
ledning har publikationen lästs i fulltext. Författaren bedömer att detta har behövt ske för mindre 
än 5 % av det totala antalet

• Lärosäten
Inventeringen har i huvudsak skett i form av en genomgång av befintlig information i forsknings-
databaser och hemsidor hos 14 universitet och högskolor. Urvalet har styrts av flera kriterier: geo-
grafi, storlek, inriktning (teknik, natur, medicin/vård, hum/sam), universitet/högskola. 

De 14 lärosätenas forskningsdatabaser har gåtts igenom med hjälp av sökorden. Urvalet gäller 
 doktors- och licentiatavhandlingar samt refereegranskade artiklar och konferensbidrag 2000-2009. 
Endast registrerade publikationer har kunnat beaktas och det har inte varit möjligt för författaren 
att granska forskningsdatabasernas täckningsgrad för den valda perioden.

Universitet/högskolor

Högskolan i Borås Luleå tekniska universitet

Chalmers tekniska högskola Lunds universitet

Göteborgs universitet Mittuniversitetet

Högskolan i Jönköping Mälardalens högskola

Karlstads universitet Stockholms universitet

Kungliga tekniska högskolan Umeå universitet

Linköpings universitet Uppsala universitet

Fig. 2 I kartläggningen ingår 14 universitet och högskolor.

• Klassificering
En klassificeringsnyckel har tagits fram för att underlätta kartläggningen och för att ge en effektiv 
analys. Klassificeringen har haft fokus på att kunna analysera forskning av två typer. Dels sådan 
som främjar och förklarar tjänstefiering och tjänsteinnovation i dess olika skepnader. Dels sådan 
som beskriver och analyserar förutsättningarna (policynivå) för tjänsteinnovation och konkurrens-
kraftiga tjänsteverksamheter i ett nationellt och internationellt perspektiv. Klassificeringen utgår 
från temaområden som har identifierats både av EU-kommissionen och enskilda länder. Klassifice-
ringsnyckeln återfinns som bilaga 2.
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• Dokumentation
Kartläggningen har dokumenterats i en databas som har gett möjlighet att koda och bearbeta 
materialet. Dels enligt sökord och klassificeringsnyckel ovan, dels vad gäller antal publikationer, 
antal kvinnliga resp. manliga forskare samt antal publikationer på svenska resp. engelska. 

Separat har en sammanställning gjorts av i vilka tidskrifter artiklarna har publicerats (se bilaga 3). 
Listan bygger på uppgifter i lärosätenas egna forskningsdatabaser. Trots omfattningen lämnas ingen 
garanti för att listan är heltäckande. Syftet har varit att visa på bredden och att skapa en transpa-
rens för uppgifterna. Men också att ge möjlighet att utveckla ett instrument som kan ge en ökad 
synlighet för forskningen på sikt.
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3. Grunden

Antal lärosäten, publikationer och FoU-miljöer

Kartläggningen omfattar 14 lärosäten. Totalt har nästan 5.000 publikationer befunnits relevanta 
för kartläggningen. 

Antal lärosäten 14

Antal FoU-miljöer 386

Antal publikationer 4.766

 – varav på svenska 954 (20 %)

Antal forskare 3.235

 – varav kvinnor 1.176 (36 %)

Fig. 3 Antal lärosäten, FoU-miljöer, publikationer och forskare som omfattas av kartläggningen.

De valda publikationerna har producerats vid totalt 386 FoU-miljöer. Med FoU-miljö avses insti-
tution eller liknande vid vilken avhandlingar och artiklar har producerats. Vissa lärosäten har 
samlat flera institutioner i centra eller akademier medan andra har organiserat forskningen i många 
enheter. Antalet FoU-miljöer per lärosäte kan därför inte användas som ett mått på omfattningen 
av tjänsterelaterad forskning.

Det är inte möjligt att utifrån denna kartläggning dra några slutsatser om hur FoU-miljöernas 
organisering påverkar strategiska val av forskningsinriktning eller konsolidering och uthållighet vad 
gäller forskningens omfattning och kvalitet. Med utgångspunkt i fig. 4 skulle man dock kunna for-
mulera ett antagande att färre FoU-miljöer med många publikationer per miljö skulle kunna ge en 
större synlighet och kraft för tjänsteforskning än många FoU-miljöer med färre publikationer per 
miljö. Eller att en nationell strategi, som gör det möjligt för de många miljöerna att tillsammans 
synliggöra innehållet, skulle kunna ge en större tillgänglighet och slagkraft.
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Språk

Tidigt i kartläggningen blev det tydligt att tjänsteforskning i huvudsak publiceras på engelska. Av 
det totala antalet valda publikationer har i genomsnitt 20 % författats på svenska. Detta resultat 
pekar på vikten av att använda engelska sökord för att finna relevanta publikationer. Resultatet ger 
också relief åt den ofta framförda uppfattningen att forskare inom hum/sam främst publicerar sig 
på svenska, och därmed har svårt att nå ut internationellt. Visserligen har forskare inom humanis-
tisk/samhälls-vetenskaplig fakultet fler publikationer på svenska (27,5 %) än teknisk/naturveten-
skaplig fakultet (7 %), men majoriteten är i båda fallen på engelska.

Fakultetstillhörighet

Publikationerna återfinns inom både humanistisk/samhällsvetenskaplig och teknisk/naturveten-
skaplig fakultet. Till den förra kan hänföras ca 2.800 publikationer, d.v.s. 59 %. Teknisk/natur-
vetenskaplig fakultet står för 35 %. Därtill kommer vad som i kartläggningen har benämnts 
”medicin” och som omfattar främst forskning inom vård och omsorg, vilken står för 8 % av publi-
kationerna. I några få fall har publikationerna givits flera fakultetstillhörigheter då de har produce-
rats i flervetenskapligt samarbete.

Forskare

För varje publikation har noterats hur många författare, och vilka, som har varit delaktiga från det 
lärosäte som har registrerat publikationen. Detta visar att publikationerna har författats av totalt 
drygt 3.200 forskare. Av dessa är 36 % kvinnor. Här bör noteras att det totala antalet författare är 
större då det i många fall ingår forskare från andra lärosäten, nationellt och internationellt. Dessa 
har inte registrerats i kartläggningens databas då det inte har varit möjligt att se vilka lärosäten 
dessa forskare hör till. Uppgifterna kan dock vara intressanta att granska i en fördjupad kartlägg-
ning då det ger en uppfattning om graden av vetenskapligt samarbete över lärosätesgränser.

Mognadsgrad och näringslivsrelevans

Av kartläggningen framgår att antalet publikationer per forskare ligger på ca 1,5 i genomsnitt. Det 
bör dock framhållas att varje lärosäte har en eller flera seniora forskare med en omfattande produk-
tion varför ett genomsnitt inte ger en rättvisande bild. Samtidigt kan siffran ge underlag för en dis-
kussion om tjänsteforskningens mognadsgrad. 

En låg publikationsgrad per forskare kan tyda på att forskningsområdet är fragmenterat och insta-
bilt. Och att forskningen snarare utgör ett sidoskott till annan forskning än resultatet av en med-
veten strategi och stark forskningsbas med god finansiering. En annan hypotes kan vara att 
kartläggningens avgränsning till i huvudsak forskning om kund- och marknadsrelationer inte ger 
hela bilden av tjänsteforskningen (se diskussion i kap. 2 Avgränsning).

Andel tjänste-FoU

De valda lärosätena har under perioden 2000-2009 producerat (registrerat) totalt nästan 255.000 
doktors- och licentiatavhandlingar samt refereegranskade artiklar och konferensbidrag. Av dessa 
publikationer bedöms knappt 2 %, d.v.s. knappt 5.000, ligga inom ramen för den typ av forskning 
som kartläggningen avser. 
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Fig. 5 Andel publikationer i kartläggningen av totalt antal vid valda lärosäten.

Detta skulle å ena sidan kunna tyda på att tjänsteforskning utgör en mycket liten del av den totala 
forskningen vid lärosätena. Å andra sidan speglar volymen kartläggningens avgränsning. Som dis-
kuterades i kap 2 hade perspektivet kunnat vara betydligt vidare, och därmed antalet publikationer 
större, om man också räknat in ex.vis ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning som sådana. 

Avslutningsvis vill författaren särskilt framhålla vikten av att relatera antalet utvalda publikationer 
per lärosäte till respektive lärosätes totala antal registrerade publikationer. Lärosätena kan således 
inte jämföras med varandra eftersom det är stora skillnader vad gäller hur många publikationer 
som var och en producerar. Framställningen nedan (fig. 5 och 6) visar läget för varje lärosäte. 
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Fig. 7 Andel tjänsteFoU-publikationer av totalt antal registrerade publikationer hos lärosätena 
i kartläggningen.

Fig. 7 ger vid handen att yngre/mindre lärosäten har en större andel tjänsteforskning än äldre/
större, åtminstone när det gäller den avgränsning som kartläggningen har tillämpat. I den fortsatta 
framställningen har dock för enkelhetens skull lärosätena sorterats i fallande skala, utan referens till 
det totala antalet publikationer per lärosäte.
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4. Utförare

I detta kapitel ges en mer ingående bild av tjänsteforskningen; var den utförs och av vem samt på 
vilket språk den publiceras.

Fakultetstillhörighet

Forskningsmiljöer inom samhällsvetenskaplig resp. teknisk fakultet delar på majoriteten av såväl 
publikationer som forskare med 54 %/50 % resp. 32 %/31 %.

Naturvetenskaplig fakultet är minst företrädd med 2 % av publikationerna och 3 % av forskarna.

54%

32%

8%
4% 2%

Sam

Tek

Medicin

Hum

Nat

Publikationer

Fig. 8 Totala antalet (tjänste)publikationer fördelat per fakultetstyp. (Bas 4.766 publikationer.)
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Fig. 9 Totala antalet (tjänste)forskare fördelat per fakultetstyp. (Bas 3.235 forskare.)
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Fig. 10 Totala antalet (tjänste)publikationer fördelat per lärosäte och fakultetstyp.

Fig. 10 visar att tjänsteforskningen i stort följer lärosätenas profil. Om lärosätet har en profil inom 
teknik, som Chalmers och KTH, ligger tjänsteforskningen där. Och om profilen i huvudsak är 
samhällsvetenskaplig så ligger forskningen där. Flera lärosäten har dock som synes en bred bas för 
tjänsteforskning även om samhällsvetenskaplig fakultet dominerar hos flertalet.

Forskare

Oavsett typ av lärosäte är det fler manliga än kvinnliga forskare engagerade i tjänste-FoU även om 
fördelningen är relativt jämn (36 % kvinnor). Andelen kvinnor är något högre inom hum/sam 
(38 %) än inom tek/nat (25 %). Det innebär att andelen tjänsteforskande kvinnor ligger något 
lägre än genomsnittet för hum/sam generellt och ungefär enligt genomsnittet för tek/nat. Borås, 
Göteborg, Stockholm och Uppsala har en något högre andel män (40-48 %) än övriga. 
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Språk

Publiceringen av tjänste-FoU sker i huvudsak på engelska, oavsett typ av lärosäte. De tekniska hög-
skolorna ligger dock genomgående högre än genomsnittet vad gäller publicering på engelska.
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5. Näringslivsrelevans

Tjänsteforskningen i kartläggningen relaterar till hela näringslivet, både det privata och det offent-
liga. För varje FoU-miljö som ingår i kartläggningen har en notering gjorts om vilka branscher/
sektorer som publikationerna inom miljön avser. Kartläggningen som den ser ut i dagsläget ger en 
uppfattning om bredden, inte om antalet publikationer med bäring på varje sektor. För en mer 
detaljerad bild skulle en klassning behöva göras för varje publikation. 

Av de 14 lärosätena har 10 tjänsteforskning som relaterar till kring 80 % av de branscher som har 
använts för att klassa publikationernas näringslivsrelevans (se fig. 13). Av de fyra återstående lärosä-
tena matchar KTH 2/3 av branscherna och övriga tre, d.v.s. Jönköping, Borås och Karlstad, har en 
matchning på ca 55-60 %.

Samtliga lärosäten har en huvudsaklig näringslivstyngdpunkt i enlighet med genomsnittet, vilket 
innebär att ICT9 resp. offentlig sektor ligger i topp vad gäller inriktning och empiri. Vissa lärosäten 
har också ett eller flera profilområden som:

• Förpackning (Lund)

• Finans och försäkring (Göteborg, Lund, Mälardalen)

• Turism (Mitthögskolan, Stockholm, Luleå)

• Energi (Lund, Chalmers, KTH)

• Bygg (CTH, KTH). 

IT, elektronik, telecom, post
Sjukvård, socialtjänst
Media, kultur, underhållning
Utbildning
Transport, förpackning

Industri, fordon
Handel
Turism, fritid
Energi
Finans, försäkring
Bygg/fastighet
Livsmedel, hotell, restaurang
Konsulting
Säkerhet
Samhällsplanering
Reklam/marknadsföring
Arkiv/bibliotek
Hushåll
Call center, bemanning
Jordbruk/skogsbruk
Mode, textil
Underhåll
Läkemedel
Kyrka

FoU-miljöer

Offentlig sektor

Fig. 13 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på sektorer som forskningen avser. (Bas 386 miljöer. 
OBS En miljö kan ha forskning som avser flera sektorer.)

Samtliga lärosäten relaterar sin forskning till både privat och offentlig sektor. Även enskilda FoU-
miljöer kan adressera både och (se fig. 14). Det är genomgående en högre andel av FoU-miljöerna 
vid varje lärosäte, som bygger på privat affärskontext snarare än offentlig sektor som empiri. 

9 Information and communication technology
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Genomsnittligt har 1/3 av de kartlagda lärosätenas (tjänste)FoU-miljöer forskning som relaterar 
till olika delar av offentlig sektor (vård och omsorg, utbildning, myndighetsutövning etc). Uppsala 
ligger över genomsnittet medan Chalmers och KTH ligger klart under. Kartläggningen ger i dags-
läget inte möjlighet att uttala sig om hur stor andel av publikationerna som avser offentlig sektor. 
Stickprov visar dock att fördelningen troligen inte skulle se mycket annorlunda ut om antalet 
publikationer, istället för antalet FoU-miljöer, skulle användas som bas.
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Fig. 14 Andel av (tjänste)FoU-miljöerna på resp lärosäte, som relaterar till privat resp. offentlig sektor.
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6. Utvecklingsområden

I detta kapitel redovisas vilken typ av tjänsteutveckling och –innovationer som den kartlagda 
forskningen avser. Det första avsnittet rör vilken bild av forskningen som en konsoliderad lista av 
sökord kan ge. Det andra avsnittet tar upp utvecklingsområden som har beskrivits i litteraturen. 
Dessa områden/teman har bearbetats i syfte att dels kunna koda materialet i kartläggningen. Dels 
för att kunna analysera det på ett sätt som gör det möjligt att delta i diskussioner om både den 
nationella och den internationella forskningsagendan.

Analys med användning av sökord

Det material som har kommit fram i kartläggningen har gåtts igenom i syfte att konsolidera listan 
över sökord och därmed underlätta analysen. Den ursprungliga listan på 175-200 sökord (inkl 
trunkering och olika stavningsvarianter) har bantats ner till ca 40 sökord som väl täcker  materialet. 
Varje FoU-miljö har kodats med ett eller flera sökord ur den korta listan med avseende på vad 
publikationerna inom miljön riktar in sig mot. Som har nämnts vid flera tillfällen tidigare i denna 
rapport är det i dagsläget inte möjligt att söka fram antal publikationer inom de olika kategorierna. 
Det är dock fullt möjligt att senare göra en mer detaljerad kodning av materialet. 

Genom att använda sökorden kan vi konstatera att:

• En stor del av FoU-miljöerna (70 %) har tjänsteforskning med inriktning mot hur tjänste-
verksamheter kan organiseras, bemannas, finansieras, styras, ledas och följas upp. 

• Mer än hälften (59 %) av FoU-miljöerna har forskning med en tydlig inriktning mot en förstå-
else av användare, kunder och klienter och hur de kan delta i utvecklingen av tjänster.

• 42 % av FoU-miljöerna har forskning som avser IT-baserade tjänster (e-handel, e-tjänster, data 
management). 

• Drygt 1/3 av FoU-miljöerna har forskning om marknader (utöver kundförståelse), marknads-
föring och tjänsteverksamheter ur ett nationalekonomiskt och internationellt perspektiv. 

• Ca 1/4 av FoU-miljöerna har forskning om näringslivets värdekedjor (supply/value chains, 
 logistics, B2B, outsourcing). 

• Forskning om att öppna för tjänstemarknader genom upphandling, privatisering och public- 
private partnerships finns, men vid en förhållandevis liten andel av FoU-miljöerna (14 %). 

• Miljöaspekter på tjänsteverksamheter återfinns i 14 % av FoU-miljöerna. Det rör bl.a. effekti-
vare logistik, e-handel, ”grön” turism och konsumtion, avfallshantering etc.

Med reservation, återigen, för att bilden kan förändras något om publikationerna kodas, istället för 
bara de FoU-miljöer där publikationerna ingår, kan en hypotes vara följande. Tjänsteforskningen 
fokuserar på den ”nära” utvecklingen, d.v.s. intern styrning, IT-fiering av befintliga tjänster, och en 
interaktion med befintliga kunder. Medan utvecklingen av innovativa, gränsöverskridande partner-
skap och nätverk, och nya tjänster och marknader är mindre väl företrädd i forskningen. Det bör 
självfallet finnas en diskussion om dels relevans och rimlighet i denna bild, dels hur den befintliga 
forskningen kan nyttiggöras.

Sökorden, och därmed FoU-miljöerna, kan föras samman till ett antal ”kluster” av typer av tjänste-
utveckling. Fig. 15 nedan, ger exempel på utvecklingsområden där forskningen kan ge stöd. Andra 
”klustringar” kan självfallet göras med hjälp av sökorden och beroende på inom vilka utvecklings-
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områden man vill söka fram utbudet av forskning. Andra sökord kan också tas fram och appliceras 
på materialet.

Det bör noteras att sökorden kan ge intryck av verksamhetsutveckling i stort. Som har nämnts tidi-
gare är det dock den forskning som rör verksamhetsutveckling i privata och offentliga tjänsteverk-
samheter, eller utveckling av tjänster och tjänsteverksamheter inom industrin, som har tagits med i 
kartläggningen. Inte ledning, styrning, kvalitet, investeringar etc. generellt.

Sökord FoU-miljöer Lärosäten

measurement + management 193 14

user + consumer + customer + client 188 14

e-service + e-business + IT-management + tools 176 14

organization + profession + gender 163 14

markets + international + economy + privatisation + branding 138 14

supply-chain + logistics + outsourcing + PSS + traceability + packaging + B2B + environment 128 14

upplevelse + quality + satisfaction + ergonomics 128 14

visualization + interaction + participatory 107 14

Investment + procurement + maintenance + contracting 42 14

Fig. 15 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på ”kluster” av olika typer av tjänsteutveckling. (Bas 
386 miljöer. OBS En miljö kan ha forskning som avser flera ”kluster”.)

Som synes finns samtliga valda ”kluster” företrädda vid samtliga lärosäten som ingår i kartlägg-
ningen. Det innebär att tjänsteforskning totalt sett är relativt heltäckande, om än med olika tyngd-
punkter och omfattning på de olika lärosätena. Ett synliggörande och en matchning mellan olika 
miljöer skulle relativt snabbt kunna ge en mer konkurrenskraftig bild av svensk tjänste-FoU, än 
den befintliga. 

Analys med utgångspunkt i utvecklingsaspekter

Utöver sökorden, som har redovisats ovan, har sex temaområden tagits fram med hjälp av litteratur 
om utveckling av tjänsteverksamheter och -innovationer. Syftet har varit att kunna koda materialet 
i databasen för att illustrera vilka aspekter på utveckling av tjänsteverksamheter och -innovationer 
som forskningen avser. På huvudnivå är temana: Marknad, Innovation, Organisation, Teknologi, 
Immaterialvärden samt Institutionella förhållanden. Den fullständiga listan på koder inkl. under-
kategorier till de sex temana framgår av bilaga 2. 

FoU-miljöerna berör många olika aspekter av innovation och utveckling av tjänsteproduktion och 
–användning, och har ett både externt (marknad) och internt (organisation) perspektiv. Enligt 
denna kodning blir FoU-miljöernas marknadsperspektiv mer omfattande än när enbart sökorden 
användes för att ringa in materialet. Ett skäl är att främst forskningen om e-tjänster och e-handel 
och kundernas behov och medverkan har kodats inom området ”marknad”. Kund kan vara både 
en enskild konsument och en beställare eller avnämare i en business-to-businessrelation.

Minst beforskade av de sex temaområdena är immaterialvärden (attityder, juridiskt skydd) och 
institutionella förutsättningar (politik, policies, statistik). Detta kan vara relevant i en tid när förut-
sättningar har kommit på plats, men kan ifrågasättas då kunskapen om ”tjänsteekonomin” är i sin 
linda.
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Fig. 16 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av tjänsteutveckling. (Bas 386 miljöer. OBS En 
miljö kan ha forskning som avser flera typer av tjänsteutveckling.)

Marknad

Inom temaområde Marknad finns sex underkategorier. FoU-miljöerna i kartläggningen har fokus 
på hur tjänster kan utvecklas med utgångspunkt i användarnas/kundernas behov (design, extern 
styrning). 

Övriga marknadsförutsättningar för tjänster och tjänsteverksamheter, som funktionalitet och 
beräkning/optimering (prissättning, lönsamhet, internationalisering etc.) liksom förutsättningar 
vad gäller arbetskraft inom tjänsteverksamheter (utbildning/kompetens, arbetsmarknadens funk-
tionalitet) företräds av färre FoU-miljöer och riskerar att lämna en lucka i kunskaperna om hur 
tjänster fungerar och kan utvecklas i ett vidare perspektiv.
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Fig. 17 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av marknadsutveckling.

Innovation

Temaområde Innovation omfattar tre underkategorier. FoU-miljöerna har främst fokus på hur för-
medlingen av tjänster kan utvecklas (nya processer, nya gränssnitt).

Utveckling av nya tjänster, marknader och affärskoncept har färre företrädare bland FoU- miljöerna. 
Det bör nämnas att kodningen här ändå har varit relativt generös.

Bilden illustrerar att FoU-miljöerna främst fokuserar hur befintliga tjänster kan effektiviseras, sär-
skilt genom IT-fiering (e-tjänster, e-handel) medan utveckling av genuint nya typer av tjänsteverk-
samheter och -affärer adresseras av färre FoU-miljöer.
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Fig. 18 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av innovation.

Organisation

Temaområde Organisation omfattar åtta underkategorier. FoU-miljöernas spänner över en rad 
aspekter av organisatorisk utveckling vad avser förmedling av tjänster. Visst fokus ligger på hur 
tjänsteverksamheter organiseras internt i team och arbetsprocesser, och externt (nätverk/värdekedja, 
outsourcing) följt av frågor kring yrkesroller och rekrytering (kompetensutveckling, PA/HR). 

Marknadsföring och ledarskap/ekonomistyrning av tjänster och tjänsteverksamheter företräds av 
något färre FoU-miljöer.
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Fig. 19 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av organisationsutveckling.

Teknologi

Inom temaområde Teknologi finns sex underkategorier. FoU-miljöerna behandlar i huvudsak 
 möjligheterna att förmedla och sälja tjänster via mobil och Internet och fokuserar främst på gräns-
snittet och användarens interaktion och upplevelser av detta. 

De mer systemmässiga förutsättningarna (hård- och mjukvara, databaser) är underförstådda eller 
mindre företrädda. Här spelar avgränsningen i kartläggningen stor roll och fler sökord, som fångar 
upp även dessa aspekter, kan möjligen ändra bilden. Å andra sidan finns risk att därmed illustrera 
IT-utveckling som sådan utan en möjlighet att relatera den mer specifikt till IT som möjliggörare 
och underlättare (’enabling technology’) av utveckling av tjänster och tjänsteverksamheter.
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Fig. 20 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av teknologiutveckling.

Institutionella förutsättningar

En begränsad andel FoU-miljöer rör de institutionella förutsättningarna för utveckling av tjänste-
verksamheter och -innovationer. De FoU-miljöer som adresserar politik och policies är relativt få 
och publikationerna avser främst privatisering av offentliga tjänster och avreglering, ex.vis av tele- 
och energimarknader. 

Några få publikationer berör statistik och annat synliggörande av tjänsteverksamheter och tillväxt-
politik med inriktning mot tjänsteutveckling (kluster, innovationssystem etc.).

Bilden som helhet torde visa att området är underförsörjt när det gäller att främja en tjänsteorien-
terad politik. 
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Fig. 21 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av institutionella förutsättningar.

Immaterialvärden

I den mån FoU-miljöerna alls berör tjänsteverksamheters beroende av och utfall vad gäller imma-
terialvärden ligger fokus främst på kundernas uppfattning om tjänster (rykte, förtroende, etik, 
säkerhet). Men även anställdas attityder till ex.vis kundrelationer, –möten och förändrade förut-
sättningar som privatisering berörs.

En handfull publikationer rör entreprenöriella förutsättningar för tjänsteverksamheter.
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Forskningen tycks således i begränsad utsträckning har adresserat möjligheterna till nyföretagande 
inom tjänsteområdet.
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Fig. 22 (Tjänste)forskningsmiljöernas fördelning på typ av immaterialvärden.
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7. Området industrinära tjänster

I uppdraget har ingått att särskilt granska förekomsten av forskning om industrinära tjänster. Dessa 
utgör en viktig kontaktyta mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag. Förståelsen för samband 
och beroenden dem emellan kan bidra dels till näringslivets utveckling. Dels till samhällets för-
måga att analysera produktivitet och tillväxt i tjänsteverksamheter, oavsett om de finns inom indu-
strin eller i tjänsteföretagen, eller i en mix av båda.

Som nämndes i kap. 2 och diskussionen om avgränsning fungerar inte begreppet  ”industrinära 
tjänster” som sökord, varken på svenska eller engelska. Det ger ett mycket begränsat utfall. 
Begreppet måste ges en mer specifik innebörd för att kunna användas. Därför har en kombina-
tion av sökord använts. De ansluter till de begrepp och definitioner som bl.a. OECD och SCB 
använder: industriella tjänster resp. industrinära tjänster.10 Gemensamt för sådana tjänster är att de 
nära anknyter till varuproduktionen och stödjer eller kompletterar den. Det kan ske dels i form av 
ex.vis reparation, montering och installation. Dels i form av finansiella tjänster, försäkring, fastig-
hetsförvaltning, juridik, IT- och datatjänster, konsulting (ekonomi, management, bygg, teknik), 
marknadsundersökning och reklam, teknisk provning och analys, arbetsförmedling och rekryte-
ring. Kartläggningen omfattar i huvudsak den senare typen.

Industrinära tjänster, enligt definitionen ovan, återfinns främst inom branschen företagstjänster där 
ungefär 50 % av tjänsterna beräknas vara industrianknutna, d.v.s. präglas av business-to-business-
relationer (B2B) snarare än konsumentrelationer. Tjänsterna har tidigare i många fall funnits inom 
industrin självt. De har successivt outsourcats, eller utvecklats av de respektive delbranscherna 
inom företagstjänster, i ett ömsesidigt beroende mellan tjänsteföretagen och industrin. 

Det bör framhållas att de enskilda industriföretagens verksamhets- och affärsstrategier styr om tjäns-
terna är industrinära. Det vill säga om de finns externt i industriföretagets värdekedja eller koncern-
struktur, eller om de utvecklas och utförs av industriföretaget självt. Synen på vad som främjar 
effektivitet och innovativitet växlar, och därmed omfattningen och inriktningen på industrinära 
tjänster. Detta har varit en viktig utgångspunkt i kartläggningen, som har tagit med industrirela-
terad tjänsteforskning även när forskningens empiri och adressat har varit industriföretagen själva. 
”Industrinära tjänster” kan i kartläggningen således avse tjänster utförda både internt och externt 
från industriföretagets sida betraktat. En avgränsning till enbart externa tjänster hade gett bilden av 
en mycket liten omfattning på forskningen. Det hade dels varit missvisande och dels missat möjlig-
heten att visa på forskning som i många fall torde kunna appliceras även på en extern utförare.

Vi vill påminna om att urvalet har skett dels genom att fokusera på forskning om utveckling av 
kundrelationer (B2B resp. konsumenter), tjänster och tjänsteverksamheter/-innovationer specifikt. 
Därmed ingår bara en begränsad del av forskning inom ex.vis logistik, management, IT, bokföring 
etc., som kan utgöra industrinära tjänster. Urvalet är också begränsat vilket har medfört att materi-
alet har kodats på kluster av vad som kan betecknas som industrinära tjänster.

Utfallet är beroende av sökorden, och forskarnas egen användning av sökord. Andra sökord, och en 
annan användning av sökorden för att registrera publikationer, kan eventuellt fånga in fler miljöer 
och publikationer av relevans för tjänstefiering i industrin. Det är också viktigt att notera att även 
tjänsteforskning som inte har sin bas i industrin kan vara av värde för industrin. Detta då tjänste-
forskning ofta rör generiska aspekter på tjänster oavsett vilken sektor som producerar dem. Det 
kan ex.vis gälla utveckling av kundrelationer, prismodeller och IT-baserade gränssnitt.

10 Se ex.vis SCB:s input-outputtabeller samt rapporten Tjänster och relaterade begrepp: innebörd och implika-
tioner för policy, Erik Sundström, Karlstad universitet, VR 2009:08, Vinnova, mars 2009 
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Forskning om industrinära tjänster

Omfattning

Vi ger först en bild av hur många FoU-miljöer och publikationer som adresserar forskning om 
industrin. Med industri avses här Tillverkningsindustri11, Byggindustri samt Energi- och vatten-
försörjning. Den uppmärksamme noterar att åtminstone två av tre inte sällan räknas som tjänste-
producerande industrier. Utfallet avgörs således även här av vilka definitioner och avgränsningar 
som används. 

Sådan IT som inte faller inom sektorn datorer/elektronik/optik har i detta kapitel betraktats som 
tjänster och inte som industri. Sektorn kodas som Informations- och kommunikationsverksamhet 
(SNI-kod J), d.v.s. tillhörig de kunskapsintensiva tjänsteverksamheter som kan vara industrinära. 
De publikationer som kan relateras till IT rör främst utveckling av mjukvara och databaser, inte 
hårdvara. Det kan dock nämnas här att antalet FoU-miljöer med bäring på IT/telekom utgör drygt 
1/3 av det totala antalet i kartläggningen. Det torde vara naturligt då det betraktas som en uppen-
bart möjliggörande teknologi för tjänsteinnovationer.

Av de totalt nästan 400 FoU-miljöerna i kartläggningen har 123 miljöer, d.v.s. 1/3 , någon del av 
tjänsteforskningen baserad på empiri i någon del av industrin enligt definitionen ovan. Om forsk-
ning om industrinära tjänster inkluderas, även i de fall forskningen inte bedrivs i direkt anslutning 
till industriell empiri, blir andelen FoU-miljöer med industriell anknytning något större (45 %). 
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Fig. 23 Antal FoU-miljöer totalt resp. andel av dessa med industrianknuten tjänste-FoU.

Drygt hälften(99) av de FoU-miljöer som baserar sin tjänsteforskning på industriell empiri adresserar 
Tillverkningsindustrin medan andelen som adresserar Energi- resp. Byggindustrins andel är ungefär 
lika stor (42 resp. 36), d.v.s. kring 1/4 av det totala antalet FoU-miljöer med industriell anknytning.

11 Livsmedel, Textil, Papper, Stål, Möbler, Kemikalier, Datorer/elektronik/optik, Maskiner, Fordon, Läkemedel
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Fig. 24 Antal FoU-miljöer där någon del av tjänste-FoU adresserar industriella sektorer

Totalt knappt 1/3 (30 %) av publikationerna avser tjänsteforskning med industriell anknytning 
(industriell empiri, industrinära verksamheter). Det har inte i denna kartläggning funnits utrymme 
för att knyta antalet publikationer till olika industriella sektorer.
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Fig. 25 Antal publikationer totalt resp. andel av dessa med anknytning till industrin.

Utförare

Av figuren nedan framgår att i den mån högskolorna baserar sin tjänsteforskning på industriell 
empiri så är det med en bred anknytning. 

I de fall det framgår vilken sektor inom tillverkningsindustrin som forskningen avser har detta 
brutits ut under en egen rubrik. De sektorer som har kunnat identifieras är elektronik, fordon, 
förpackning, livsmedel och läkemedel. Övriga forskningsmiljöer med anknytning till tillverknings-
industri har samlats under Industri.

Samtliga tre industrisegment, Tillverkning, Bygg och Energi, finns representerade i FoU-miljöer på i 
princip alla lärosäten i kartläggningen. Flest miljöer har, som tidigare nämnts, anknytning till tillverk-
ningsindustrin. Delsegmenten fordon och livsmedel har en bred representation (9-12 lärosäten), medan 
delsegmenten elektronik, förpackning och läkemedel är koncentrerade till ett fåtal lärosäten (1-4).
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Fig. 26 Antal FoU-miljöer med någon del av tjänsteforskningen baserad på industriell empiri.

Inriktning

Samtliga publikationer med anknytning till industrin har gåtts igenom och klassificerats med 
av seende på inriktning. Indelningen har skett i fem kategorier. 

• Efterfrågeorienterade 

• Utbudsorienterade

• Produktutveckling (design)

• Industriell dynamik

• Tjänster till industrin (främst outsourcing)

Inga publikationer har dubbelklassats. Det kan naturligtvis alltid diskuteras inom vilken kategori 
en publikation bör falla och om kategorierna borde vara fler. Ett försök har dock gjorts att renodla 
materialet så att forskning med samma inriktning hamnar inom samma kategori. Flera genom-
gångar har gjorts för att harmoniera klassningen.

Som framgår av figuren nedan har forskningen främst ett utbudsorienterat perspektiv, med fokus 
på värdekedjor och nätverk (supply-chains). Här utgör forskning om transporter och logistik en 
tung del. Men här finns också utveckling och styrning av produkt-tjänstekoncept och andra mer 
funktionella affärsmodeller, samt utveckling av spårbarhet i värdekedjan och värdering av produk-
ters kvalitet och livscykler. 

Därnäst kommer forskning med ett efterfrågeorienterat perspektiv (demand). Några tydliga forsknings-
områden handlar om att möta kundens/beställarens behov och attityder och att involvera kunden i 
produktutveckling. Ett stort område handlar om att skapa gränssnitt gentemot kund genom främst 
e-handel, men också i form av människa-maskin-gränssnitt. Även upphandlare/upphandling adresseras.
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Fig. 27 Antal publikationer med anknytning till olika utvecklingsperspektiv i industrin.

De tre övriga områdena är ungefär lika stora med kring 100 publikationer var, och betydligt 
mindre än de två första.

Området Design innehåller forskning som rör innovations-/produktutvecklingsprocessen mer spe-
cifikt, såväl konceptuellt som metodologiskt. Det kan röra ex.vis modellering, visualisering, living 
labs, prototyping och livscykelplanering, men också hur innovationsprocesser organiseras, leds och 
mäts.

Kategorin Dynamik rör strukturförändringar i produktionen och på marknader. Publikationerna 
behandlar ex.vis hur olika policies, som reglering och avreglering, värdering av immateriella till-
gångar etc., påverkar förutsättningar för olika typer av processer, produkter och affärskoncept.

Slutligen finns en kategori forskning som särskilt tittar på tjänster till industrin, både vad gäller 
innehåll och hur de utförs. Publikationerna avser i hög grad fenomenet outsourcing, vilket utgör 
1/3 av publikationerna inom kategorin. Men kategorin innehåller även publikationer kring hur 
tjänster beställs och påverkar beställaren, ex.vis IT, revision, investerare, utbildning. Samt hur de 
industrinära tjänsteföretagen själva kan utvecklas med avseende på verktyg, kompetens etc. 

I figuren nedan har antalet publikationer och FoU-miljöer inom resp. utvecklingsområde kopplats 
samman. Av figuren torde kunna utläsas att forskningsintensiteten inom de olika områdena skiljer 
sig något åt. Antalet FoU-miljöer som ägnar åtminstone en del av sin forskning åt efterfråge- resp. 
utbudsorienterad tjänsteverksamhet är lika många, men forskningsintensiteten i termer av antal 
publikationer är 20 % högre på utbudssidan. En sådan skillnad kan också märkas mellan forskning 
om industriell dynamik resp. forskning om outsourcing där den förra förefaller ha en något högre 
intensitet.
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Fig. 28 Antal FoU-miljöer och publikationer med anknytning till olika utvecklingsperspektiv.

Utförare – igen
Av antalet lärosäten i kartläggningen så täcker 2/3 samtliga industriella utvecklingsområden. Det 
är således en bredd även här liksom i avseende på den breda täckningen av branscher. På mer än 
hälften av lärosätena bedriver en väsentlig del av FoU-miljöerna tjänsteforskning med industriell 
anknytning. Sex lärosäten (Karlstad, Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala) har 
FoU-miljöer med en noterbart tyngre profil mot andra delar av näringslivet och offentlig förvalt-
ning. Även om en stor del av FoU-miljöerna har industriell anknytning kan det vara betydande 
skillnader i antalet publikationer avseende olika näringslivsområden.

Mätt i antalet publikationer är utbudssidan märkbart större än efterfrågesidan på sex av lärosä-
tena (CTH, KTH, Linköping, GU, Borås, Mälardalen). Medan efterfrågesidan dominerar hos tre 
lärosäten (Umeå, Uppsala, Karlstad). Övriga fem lärosäten har en relativt jämn fördelning (Lund, 
Luleå, Jönköping, Mitt, SU). Det bör dock noteras att CTH, Lund, Luleå, KTH och GU har flest 
publikationer, både på efterfråge- och utbudssidan.

När det gäller design har KTH överlägset flest publikationer, följt av Luleå, CTH och Borås.

Forskning om industriell dynamik och tjänster återfinns främst i Lund och Jönköping följt av GU, 
KTH, Uppsala och Umeå.

Slutligen finner vi forskning om outsourcing, och andra relationer mellan industri och tjänste-
företag, främst i Lund följt av GU, CTH, Linköping och Umeå.

Forskningens inriktning på de resp. lärosätena torde stämma väl med vilka fakulteter och industri-
samarbeten som finns. Samtidigt som man kan formulera antagandet att en fakultetsbredd medför 
att tjänsteforskningen sprids. Klart är dock att industrianknuten tjänsteforskning bedrivs på alla 
lärosäten, såväl tekniska som andra universitet och högskolor. Och att såväl stora som mindre 
utvecklingsområden, mätt i antalet publikationer, är spridda över i princip samtliga lärosäten. 
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Fig. 29 Antal publikationer med anknytning till olika utvecklingsperspektiv, fördelat på lärosätena.

Även om lärosätena sammantaget uppvisar en bredd såväl i branscher som utvecklingsområden 
ligger tyngdpunkten i forskningen, mätt i antal publikationer, ofta på en eller ett fåtal forsknings-
miljöer. De i sin tur kan ha en bred eller snävare branschanknytning. 

Sålunda kan vi se att inom det efterfrågeorienterade perspektivet är institutionen Industriell ekonomi 
vid Luleå tekniska universitet den enskilt största FoU-miljön med 51 publikationer och en stor 
branschbredd. Medan den följande institutionen, med 22 publikationer, är Förpackningslogistik 
vid Lunds universitet, vilken har en mer fokuserad branschanknytning. Därefter följer Göteborgs 
universitet med Företagsekonomi och 18 publikationer, och återigen en stor branschbredd.

Inom det utbudsorienterade perspektivet ser vi också blandningen mellan breda och mer fokuse-
rade miljöer. I topp ligger Företagsekonomi vid Göteborgs universitet med 48 publikationer och 
en stor branschbredd. Följt av Samhällsbyggnad i Luleå (42), Förpackningslogistik i Lund (37) och 
Logistik och transport på Chalmers (36) med ett något smalare fokus. Därefter kommer Teknikens 
ekonomi och organisation på Chalmers (28) med återigen ett bredare fokus.

Området design leds av Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH med 20 publikationer följt av 
Textilhögskolan i Borås (16) och Tillämpad fysik, maskin och materialteknik i Luleå (13). Samtliga 
med ett flertal branscher som underlag, men samtidigt med varsitt fokus, på byggnation, mode res-
pektive samarbetsmetoder. Miljön i Luleå har alltså inte branschfokus utan metodfokus.

Kategorin industriell dynamik återfinns inom 46 FoU-miljöer där hälften har producerat en publi-
kation. Övriga ligger på 2-6 publikationer förutom två, nämligen Rättsvetenskap i Jönköping (15) 
och Elektro- och systemteknik på KTH (8). Båda adresserar flera branscher, både industri och 
tjänster, privata och offentliga.

Slutligen outsourcing, där mer än hälften av FoU-miljöerna har producerat en publikation. Övriga 
ligger på 2-4 publikationer förutom två som har sju publikationer. Dessa institutioner är Industriell 
ekonomi och organisation i Luleå och Handelshögskolan i Umeå, båda med stor branschbredd.
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De fyra FoU-miljöer som själva täcker samtliga fem utvecklingsområden är:

• Industriell ekonomi och organisation, Luleå (81 publikationer)

• Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers (55 publikationer)

• Industriell teknik och management, KTH (25 publikationer)

• Ekonomisk och industriell utveckling, Linnköping (19 publikationer)

Därefter kommer 14 FoU-miljöer som själva täcker fyra utvecklingsområden. Av dessa är följande 
de största:

• Företagsekonomi, Göteborgs universitet (76 publikationer)

• Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH (41 publikationer)

• Industriell design och teknik, Mälardalen (36 publikationer)

• Handelshögskolan, Umeå (28 publikationer)

• Bygg- och miljöteknik, Chalmers (21 publikationer)

Drygt 20 FoU-miljöer täcker själva tre utvecklingsområden. De största är:

• Samhällsbyggnad, Luleå (61 publikationer)

• Förpackningslogistik, Lund (60 publikationer)

• Tillämpad fysik, Luleå (34 publikationer)

• Teknik, fysik och matematik, Mitthögskolan (31 publikationer)

• Elektro- och systemteknik, KTH (31 publikationer)

Även övriga institutioner inom kategorin ligger inom områdena teknik eller industriell marknads-
föring, produktion och organisation, främst på Chalmers men även KTH, Borås, Stockholm, 
Lund, Jönköping och Lund.

Med en täckning av två utvecklingsområden återfinns 25 FoU-miljöer: Här ingår som de största:

• Logistik, Chalmers (37 publikationer)

• Transportteknik, Chalmers (16 publikationer)

• Ekonomi, kommunikation och IT, Karlstad (14 publikationer)

• Sociologi, Lund (13 publikationer)

• Teknik och hållbar utveckling (11 publikationer)

Slutligen finns i materialet ca 90 FoU-miljöer som täcker ett utvecklingsområde. Merparten av 
miljöerna har 1 publikation medan övriga ligger på 2-3. Några undantag finns:

• Rättsvetenskap, Jönköping (15 publikationer)

• Produktionsekonomi, Linköping (8 publikationer)

• Psykologi, Göteborg (7 publikationer)

• Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala (7 publikationer)

• Hushållsvetenskap, Uppsala (7 publikationer)
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De FoU-miljöer som täcker 2-5 utvecklingsområden har samtliga sin tyngdpunkt på  efterfråge- 
resp. utbudsperspektiven med övervikt åt utbud. De FoU-miljöer som täcker endast ett utvecklings-
område är relativt väl spridda på efterfrågan, utbud och industriell dynamik, vilka innehåller ca 
50-70 publikationer var. Medan ett fåtal av dessa miljöers publikationer (6-8) förekommer inom 
design och outsourcing.

Sammanställningen visar att det är främst några institutioner som har ett högt antal publikationer 
och en sammantaget hög täckningsgrad på utvecklingsområden. Det är inom ekonomi och organi-
sation, arkitektur och samhällsbyggnad samt logistik. Den första kategorin har en stor branschbredd, 
medan övriga två främst är inriktade mot byggindustrin resp. transportindustrin. Energiindustrin 
finns adresserad i 25 % av det totala antalet industrinära FoU-miljöer och återfinns inom en mängd 
institutioner, så även i ekonomi och organisation resp. arkitektur och samhällsbyggnad.

Det är värt att notera att det finns en potential för industrin att hämta tjänsteforskning från ett 
mycket stort antal FoU-miljöer. Miljöerna finns på samtliga lärosäten i kartläggningen, vilket ger 
en kritisk massa och bredd för val av lämpliga miljöer för samarbete. Vidare kan tjänsteforskningen 
i flera avseenden betraktas som generisk, ex.vis vad gäller förståelse för och interaktion med kunder 
och utveckling av elektroniska gränssnitt. Därmed finns också möjligheter för en sektor att hämta 
forskningsresultat baserade på annan empiri än den egna. Det ger ytterligare möjligheter till urval, 
samtidigt som det kan ge utrymme för innovation och nytänkande. En viktig uppgift kan också 
vara att synliggöra kombinationer av forskningsmiljöer. Därmed skapas bättre förutsättningar både 
för matchning/samverkan, användning av forskning samt finansiering av såväl den befintliga forsk-
ningen, som den forskning som eventuellt saknas.
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Bilaga 1 – sökord bruttolista

Följande sökord har använts för att söka FoU-miljöer och publikationer. Både ”s” och ”z” har 
använts för att täcka in amerikansk resp. engelsk stavning. Även singularis och pluralis har använts 
eftersom båda förekommer som taggar. Detta gäller särskilt ordet ”service”.

Affärslogik

Affärslösning (komplex)

Affärsmodell

Användarmedverkan

Arbete inom tjänstesektorn

Business innovation

Business model

Business services

Client (interaction)

Consumer

Consumer behaviour

Consumer interaction

Consumer market

Core business

Creative services

Cultural services

Customer

Customer behavior

Customer dialogue

Customer interaction

Customer involvement

Customer value

Digital affärsmodell

Digital business

Digital business model

Digital services

Digitala tjänster

Education services

Employment in services

End user (interaction)

e-commerce

e-services

E-tjänster

Export av tjänster

Financial services

Finansiella tjänster

Forskning (om) tjänster

Funktionsmarknadsföring

Handel

Handel tjänster

Health care services

Horisontell integration

Horizontal integration

ICT/IT services

Import (av) tjänster

Industrial innovation

Information services

Innovation

Innovation handel

Innovation process

Innovation (in) services

Innovation tjänster

Innovativ(e)

Intangibles

Intellectual capital

IT-based services

IT-baserade tjänster

KIBS

Knowledge intensive

Konsument

Konsumentbeteende

Kultur tjänster

Kund

Kundbeteende

Kunddialog

Kundorientering

Kundtillfredsställelse

Kundupplevelse

Kunskapsintensiv

Lean (production) services

Logistics (services)

Logistik (tjänster)

Maintenance (services)

Manufacturing services

Market(s)

Marketing

Marknad (er)

Marknadsföring (tjänster)

(Mass) customization

Media (services)

Medical services/care

Medicinska tjänster

Mobila tjänster

Nya typer av företag/branscher

Offentliga tjänste

Outsourcing

Participatory

Personalintensiv

Privata tjänster/privat sektor

Private sector

Private service

Privatisering

Privatisation

Process innovation

Profession

Professional

Public sector

Public service

Relationsmarknadsföring

Retail

Satisfaction

Services

Service application

Service (based) economy

Service company/ies

Service database

Service design

Service development

Service employment

Service firms

Service industry/ies

Service innovation

Service integration

Service Internet/Internet service

Servicekvalitet

Service (dominant) logic

Service management

Service manufacturing

Service market

Service process(es)

Service production

Service quality

Service research

Service sector

Social services

Supply chain

Systemleverans/export
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Telecommunication (services)

Tillverkning tjänster

Tjänst/tjänster

Tjänsteekonomi

Tjänsteexport

Tjänstefiering

Tjänsteforskning

Tjänsteföretag

Tjänstehandel

Tjänsteimport

Tjänsteindustri (er)

Tjänsteinnovation

Tjänsteintensiv

Tjänstekvalitet

Tjänstemarknad

Tjänsteprocess(er)

Tjänsteproduktion

Tjänster databas

Tjänster industri

Tjänster Internet

Tjänster tillverkningsindustri

Tjänster webb

Tjänsteutveckling

Tjänsteyrke

Transport tjänster

Transportation (service)

Turism/turist

Underhåll

Underhållning

Upplevelse

User driven (innovation)

User interaction

User participation

Utbildning tjänster

Utveckling av tjänster

Value added

Value chain

Value creation

Visualization

Visualisering

Värdekedja

Värdestjärna

Värdeskapande

Web services

Yrken inom tjänstesektorn
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Bilaga 2 – temaområden

Följande temaområden har använts för att koda forskningsinnehållet i de FoU-miljöer som ingår 
i kartläggningen. Här framgår även antalet FoU-miljöer som har publikationer som berör tema-
området. För att kunna avgöra forskningsintensiteten per temaområde bör dock en granskning av 
antalet publikationer ske eftersom antalet publikationer per miljö kan vara mycket olika.

Temaområde Antal FoU-miljöer

1. Innovation

Nya processer 210

Nya affärer 155

Nya gränssnitt 140

2. Marknad

Design/tjänstekvalitet 204

Extern styrning 176

Funktionalitet 117

Beräkning/optimering 94

Utbildning 37

Arbetsmarknad 19

3. Organisation

Intern styrning 155

Nätverk/värdekedja 98

Kompetensutveckling 88

PA/HR 74

Ekonomi-/resultatstyrning 67

Marknadsföring 54

Ledarskap 48

Outsourcing 31

4. Teknologi

Gränssnitt 150

Kommunikation 126

Mjukvara/system 91

Teknisk infrastruktur 65

Hårdvara 44

Databas 36

5. Institutionellt

Politik 70

Policies/regelverk 43

Statistik 6

Tillväxtprogram 6

6. Immaterialvärden

Kundernas uppfattning 69

Anställdas attityd 48

Skydd/öppenhet 20

Företagsklimat 11

Entreprenörskap 2
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Bilaga 3 – tidskrifter

De publikationer som ingår i kartläggningen har publicerats i följande tidskrifter (278 st). Listan 
bygger på uppgifter i lärosätenas egna forskningsdatabaser och är inte med nödvändighet heltäck-
ande. Syftet med listan är att visa på den bredd som forskningen om tjänster har.

A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation

Accounting, Management and Information Technologies

Accounting, Organization and Society

ACM interactions

Advances in Engineering Software

African Journal of Reproductive Health

Annals of Tourism Research

Antiquity

Appetite

Applied Energy

Applied Ergonomics

Arbetsmarknad och arbetsliv

Architectural Engineering and Design Management

Archival & Social Studies

Arkitektur

Behaviour & Information Technology

British Food Journal

Building Research and Information

Business Networks and International Marketing

Business Process Management Journal

Business Strategy and the Environment

Bättre Produktivitet

Canadian Journal of Communication

Central European Journal of Communication

Communications and Strategies

Competitiveness Review
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Computers in Human Behavior

Computers in industry

Construction Management and Economics

Creativity and Innovation Management

Critical Perspectives on Accounting

Current Issues in Tourism Journal

Current Sociology

Cyber Psychology and Behavior

”Dementia” The international journal of social research and practice

Digital Humanities Quarterly

Disability and Rehabilitation

Ecology and Society

Education and Information Technologies

Education Review

EEE Transactions on Power Systems

Ekonomisk Debatt

Electronic Journal of e-Government

Encyclopedia of Information Communication Technology

Energy Efficiency

Energy Policy

Energy studies review

Engineering Sustainability

Entrepreneurship and Regional Development

Entreprising communities: People and Places in the Global Economy

Environmental Engineering and Management

European Accounting Review

European Early Childhood Education Research Journal

European Educational Research Journal

European Journal of Marketing

European journal of open and distance learning

European Journal of Operational Research

European Journal of Public Health
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European Journal of Purchasing and Supply Management

European Journal of Social Education

European Journal of Social Work

European Management Journal

Event Management

Facilities

Film International

Financial Management

Forest Policy and Economics

Games and Culture

Gaming Law Review

Handel & Ekonomi

Health & Social Care in the Community

Health Care Analysis

Health Policy

ICFAI Journal Of Entrepreneurship Development

IEEE transactions on consumer electronics

Industrial Marketing Management

Industry & higher education

Information Services & Use

Information Technology & Tourism

Information Visualization

Innovation: management, policy & practice

Intelligent logistik

Interactive Technology & Smart Education: Computer game based learning

Intercultural Education

Interdisciplinary Journal of E-learning and Learning Object

Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management

International Journal for Design Research in Engineering, Architecture, Products and Systems

International Journal for Public Information Systems

International Journal of Auditing

International Journal of Bank Marketing
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International Journal of Circumpolar Health

International Journal of Consumer Studies

International Journal of Contemporary Hospitality Management

International Journal of Emergency Management

International Journal of Energy Technology and Policy

International Journal of Engineering Education

International Journal of Entrepreneurship and Innovation

International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

International Journal of Fashion Design, Technology and Education

International Journal of Health Planning and Management

International Journal of Industrial Organization

International journal of information science and technology

International Journal of Information Systems in the Service Sector

International Journal of Innovation and Sustainable Development

International journal of innovation and technology management

International journal of innovation management

International Journal of Integrated Care

International Journal of Internet and Enterprise Management

International Journal of Mental Health Nursing

International Journal of Modern Engineering

International Journal of Nursing Practice

International Journal of Nursing Studies

International Journal of Older People Nursing

International Journal of Physical Distribution & Logistics Managemen

International Journal of Production Economics

International Journal of Production Research

International Journal of Productivity and Performance Management

International Journal of Project Management

International Journal of Public Information Systems

International Journal of Public Sector Management

International Journal of Service Industry Management

International Journal of Services Operations and Informatics
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International Journal of Services, Technology and Management

International Journal of Social and Humanistic Computing

International Journal of Social Welfare

International Journal of Strategic Property Management
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