
CTF news
 C e n T r u m  F ö r  Tj ä n s T e F o r s k n i n g  –  s e r V i C e  r e s e A r C H  C e n T e r  –  n r  4  2008

Per Kristensson docent i PsyKologi
i början av juni utnämndes Per kristensson vid CTF till docent i psykologi vid karlstads universitet. Pers forskning handlar 
om två relaterade aspekter. Den första gäller kreativitet och hur företag kan lyckas bättre framför allt i de tidiga 
innovationsfaserna. Den andra gäller hur man bättre kan analysera kunders behov så att dessa integreras i 
innovationsprocessen.

Per började bekanta sig 

med kreativitetsteorier 

vid avdelningen för  

psykologi och som dokto-

rand intresserade han sig för 

hur olika typer av webba-

serade kommunikations- 

lösningar (typ projekt-

platsen) påverkade krea-

tiviteten hos ett utveck-

lingsteam. I dessa studier 

användes en experimen-

tell approach där vissa 

deltagare fick lösa pro-

blem genom att endast 

använda webblösningar 

medan andra fick lösa 

samma problem genom 

att träffas i en fysisk grupp. 

Studierna visade att fysiska träffar är mer effektiva men att 

webblösningarna också hade vissa fördelar t ex genom att 

arbetsprocessen blev mer uppgiftsorienterad. Dessa studier 

utgjorde basen i Pers licentiatavhandling som han försvarade 

vid Luleå Tekniska Universitet i mars 2001. 

Inom ramen för forskningsprojektet CuDIT, som syftar 

till att undersöka former för kunddriven tjänsteutveckling i de 

tidiga faserna av ett produkt- eller tjänsteutvecklingsprojekt, 

tillämpades samma experimentella approach. Tillsammans 

med CTF-forskarna Jonas Matthing och Peter Magnusson  

studerade Per vilken kvalitet kunders idéer egentligen hade. 

Över 80 deltagare utbildades om mobiltelefoner och fick under 

två veckor testa framtidens mobiltelefoni gratis för att sedan 

lämna förslag på vilka tjänster man önskade. Kundernas idéer 

jämfördes sedan med idéer som faktiska produktutvecklare 

vid Telia tagit fram. I en analysfas jämfördes alla idéer utifrån 

tre kreativitetsdimensioner av olika paneler av vilka två kom 

från just Telia. Resultaten visade att kundernas idéer var mer 

innovativa och mer vär-

deskapande än produkt-

utvecklarnas som dock i 

sin tur var lite bättre på att 

framställa lättrealiserade 

tjänster. 

kundinvolvering

leder till ökad krea-

tivitet – på så sätt knyts 

Pers forskningsområden 

ihop och dessa två forsk-

ningsområden utgjorde 

också hans doktorsavhand-

ling ”Creativity in applied 

enterprise – Bringing 

impetus to innovation” 

vilken han försvarade 

i september 2003 vid  

Göteborgs universitet. 

CuDIT-projektet innebar stora framgångar. Inte minst 

har det lett fram till ett stort antal publikationer i erkända 

journaler (t ex Journal of Product Innovation Management 

och Journal of Service Research) men också till priser för Best  

article i både journaler och vid stora internationella konferen-

ser. Kundinvolvering och även CuDIT-metodiken har etable-

rats som begrepp även utanför Karlstads universitet och ett 

antal forskningsansökningar har resulterat i ytterligare medel 

för ett flertal anställda på CTF. 

Just nu rör Pers intressen tre saker. Det första tangerar 

ovanstående spår om hur företag kan bli mer innovativa och 

då särskilt med hjälp av olika sorters kundin-

volveringsinsatser. Inom ramen för detta 

bedriver han projektet META som handlar 

om hur Luftfartsverket kan utnyttja kunders 

idéer för tjänsteutveckling. 

Det andra gäller den tjänstedominanta 

logiken och hur den kan implementeras i 
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Bård tronvoll doKtor i 
företagseKonomi

ctf visar eye-tracKing På sPci-mässan
SPCI-mässan (SPCI - Svenska Pappers- och Cellulosaingen-

jörsföreningen) var ett lyckad event där CTF presenterade sin 

forskning inom konsumentnära förpackningsutveckling. CTF 

fick tillfälle att visa eye-tracking teknologin i retail kontext för 

hundratals nyfikna företagare och forskare från hela världen. 

Den 9 juni försvarade Bård 

Tronvoll vid CTF sin doktors- 

avhandling i företagseko-

nomi med titeln ”Customer 

Complaint Behaviour in Ser-

vice”. Fakultetsopponent vid 

disputationen var professor 

Bob Johnston från Warwick 

Business School i England. 

Läs mer om Bårds  

doktorsavhandling i nästa 

nummer av Aktuell tjänste-

forskning som ges ut i novem-

ber (www.ctf.kau.se).

Detta betyder mycket då man tydligt visar potentialen av 

forskningen som sker på CTF och får en möjlighet till utbyte 

av idéer med marknadsledande förpackningsutvecklare och 

forskare. 

CTF var placerad vid ”Innovation Theatre” som är en 

arena för svenska forskare och innovatörer som presenterar 

sina framtidsvisioner. En mötesplats för alla i innovations-

system exempelvis forskare, groddföretag, industriföretag och 

forskningsfinansiärer. Poja Shams, MIT-doktorand vid CTF, 

fick tillfälle att bidra med en presentation på konferensen 

och han medverkade även i debattpanelen som diskuterade 

frågor rörande förpackningsindustrins framtid och förpack-

ningsutveckling. 

 Hela världens skogsindustri riktar sin uppmärksam-

het mot SPCI och CTF gjorde ett mycket gott intryck på  

deltagarna. Läs mer om SPCI på www.spci.se. Kontakta Poja.

shams@kau.se för mer information om eye-tracking.

företag/organisationer. Den tjänstedominanta logiken är  

intressant eftersom den betonar att värde skapas genom  

konsumentens egna insatser. Detta sätter ett ännnu större 

fokus på människor vilket gör psykologiska teorier relevanta. 

Inom ramen för detta område har Per skrivit en rapport som 

kommer publiceras i Vinnovas rapportserie. 

Det tredje berör en mer praktisk sida och gäller hur  

företag kan bli bättre på att använda vetenskapliga rön i sin 

verksamhet. Bara för att man vet hur något skall gå till är 

det ju inte säkert att man omedelbart kan tillämpa det. Inte 

minst av denna anledning har Per medverkat i ett stort antal 

konferenser och även gett föreläsningar samt konsultativa råd 

ute i företag och organisationer. Per har t ex gjort analyser 

av företags innovativa förmåga och föreslagit arbetsprocedu-

rer för hur de kan bli bättre. Han har även kundorienterat  

kundinvolveringsprocessen så att metodiken passar in i olika 

typer av företag och organisationer. 

Utöver detta så har Per också lett otal kreativitetsövningar 

med arbetslag på olika företag runt om i Sverige. 

På frågan varför Per gillar att arbeta på CTF svarar han 

att han särskilt uppskattar den mångvetenskapliga profilen 

som ger bredd men också att denna kompetens används för 

att skapa en spets inom ett område som nu är högpriorite-

rat av ledare inom både näringsliv och offentlig verksamhet. 

CTF är Karlstads universitets överlägsna spjutspets vad gäller  

forskning och de många forskningsanslag man får visar att man 

håller en hög standard även internationellt. 

- Per är en mycket aktiv forskare inom CTF och har un-

der många år inom CTF bidragit med sina kunskaper utifrån  

psykologiämnets perspektiv och varit drivande när det  

gäller att dra in externa forskningsanslag och ansvara för olika 

projekt. Han inte bara studerar kreativitet utan är en mycket 

kreativ och samtidigt social forskare vilket är en stor tillgång för 

oss alla inom CTF.  Per är en mycket uppskattad medarbetare, 

engagerad föreläsare och seminarieledare såväl inom CTF som 

inom andra delar av Karlstads universitet. Han är en dyna-

misk föredragshållare och medverkar flitigt vid forsknings- 

konferenser och i uppdrag åt företag och andra organisationer. 

Jag vill tacka Per för fina insatser inom CTF och önskar honom 

all framgång i fortsatt forskning mot professorskompetens, 

säger Bo Edvardsson, professor och vetenskaplig föreståndare 

för CTF.

Här demonstrerar Poja shams, miT-doktorand vid CTF, eye-tracking på innovation Theatre.

Bård Tronvoll  är CTFs senaste doktor i 
företagsekonomi.



disPutation vid ctf
martin fransson försvarar sin doktorsavhandling i företags-
ekonomi med titeln  ” självbeskrivning och tjänstekognition - om 
processkartläggning på arbetsförmedlingen”. läs avhandlingen via 
www.ctf.kau.se/senaste.shtml. 

datum och tid:  26 september kl. 13.00
plats: erlandersalen (11d 227), karlstads universitet. 
fakultetsopponent: professor evert gummesson,  
stockholms universitet. 
upplysningar: linda.fridberg@kau.se

   

- Vår forskning visar att företag med höga estetiska krav, där 

utseende är en faktor, inte är mer lönsamma än andra. Studien 

fokuserar på lönsamhet och tar inte upp exempelvis kund-

nöjdhet. Men vi slår fast att lönsamheten inte ökar med höga 

estetiska krav. 

Har det blivit vanligare med liknande krav på arbets-
marknaden?

- I vår forskning kan vi inte avgöra om kraven ökat  

statistiskt sett. Det är något vi gärna skulle vilja följa upp. Men 

det finns tecken på att kraven ökar. Fler väljer exempelvis att 

utbilda sig. Med fler sökande som har samma kompetens till 

ett jobb kan de estetiska faktorerna få mer betydelse. Men 

estetisk kompetens har inte ersatt andra typer av kompetens, 

utan är ett tillägg. 

Vad bygger forskningen på?
- Vi har gått igenom boksluten för ett par hundra ak-

tiebolag inom detaljhandeln, bank- och finanssektorn samt 

hotell- och restaurangbranschen. I grunden för studien finns 

också en enkätundersökning bland 2 000 arbetsgivare i tjäns-

tesektorn.

Slutsatserna är en del av projektet "Förekomst och ut-
bredning av estetiska krav på arbetskraften". Vad är nästa 
steg?

- Nu har vi kartlagt och vet att kraven på estetisk kom-

petens finns. Nästa steg blir att i samarbete med Handelns 

utvecklingsråd se hur anställda upplever kraven. Vi kommer 

särskilt att studera detaljhandeln. Samtidigt pågår en studie 

som tar fasta på hälsa som estetisk kompetens. Arbetsgivare 

verkar i stor utsträckning bedöma sannolikheten att en person 

ska bli sjukskriven i samband med en anställning. 

Varför är det så intressant med estetisk kompetens? 
- I samhällsvetenskapliga frågeställningar finns ofta all-

männa uppfattningar på området. Föreställningen om att utse-

ende har betydelse för en anställning är inte ny. I vår forskning 

får vi siffror på det vi tidigare anade. Sedan är det intressant 

att utseendekrav kan vara en diskrimineringsfaktor som vårt 

samhälle inte uppfattat och lagstiftat kring. 

stor uPPmärKsamhet för forsKning om
estetisK KomPetens 

Henrietta Huzell forskar om estetisk kompetens.

Henrietta Huzell är doktor på avdelningen arbetsvetenskap och knuten till CTF. under juli fick hon och hennes kollegor 
mycket uppmärksamhet i media för deras forskning om estetisk kompetens. Dagens nyheter skrev bland annat att hon 
krossar en skönhetsmyt - vilken då?

missa inte ctf service
academy 2008 
boka redan nu in årets ctf service academy som går av stapeln den 
20 november kl. 10-16 på sl i stockholm. 

program kommer inom kort på www.ctf.kau.se.
läs om ctf service academy 2007 i ctf news nr 3 2007 på vår hemsida 
www.ctf.kau.se.


