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I det nya forsk-

ningsprojektet - 

medarbetardriven 

och kundorienterad 

tjänsteinnovation - 

ska forskarna stude-

ra hur tjänsteföretag 

inom IT-branschen 

tar vara på med-

arbetarens idéer 

och förslag för att 

utveckla verksam-

heten och dess tjäns-

teerbjudanden. Inom forskningen om tjänsteinnovation har 

det under en tid fokuserats på kundens, användarens, bidrag 

till tjänsteinnovationsprocessen - i detta projekt ligger fokus 

på medarbetaren.

Målet med forskningen är att utveckla en modell eller me-

tod för hur en verksamhet bättre kan ta tillvara medarbetares 

förslag och idéer för utveckling av tjänster. 

- Det finns idag inte mycket forskning kring detta i Sverige 

men internationellt finns exempelvis en modell som används 

av Toyota och bygger på alla medarbetares delaktighet i utveck-

lingsprocessen, säger professor Bo Edvardsson vid CTF.

Forskningsprojektet kommer att drivas av professor Bo Ed-

vardsson, docent Per Skålén och ek.dr. Erik Sundström.

I projektet medverkar både små och stora tjänsteverk-

samheter som ska studeras via intervjuer med ledning och 

medarbetare samt genom observationer och deltagande i det 

konkreta arbetet. De verksamheter som kommer att ingå i 

studien är bland annat IT-företaget Stamford i Karlstad och 

Landstinget i Värmland. Compare och Almega kommer som 

partner i projektet att bidra med att sprida studiens resultat.

CTF och Compare har sedan tidigare ett samarbete kring 

tjänsteutveckling och tjänsteinnovationer inom IT-näringen 

- bland annat för att tillsammans identifiera forskningsupp-

gifter. 

Det nu aktuella samarbetet kommer att drivas inom ra-

men för Compare Business Innovation Centre.

- Att CTF beviljats detta forskningsbidrag är viktigt för 

den regionala medfinansieringen - men det förutsätter också 

motsvarande EU-finansiering för vår del, förklarar Ulf Lidberg 

på Compare. Beslut om eventuell EU-finansiering kommer 

att fattas av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 

i slutet av året.

CTF får drygt fem miljoner till tjänsteforskning
CTF - Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet har beviljats 5,2 miljoner kronor från Vinnova för att forska om 
ledning och organisering av tjänsteverksamhet. Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med bland annat 
regionens IT-kluster Compare och IT-företaget Stamford i Karlstad.

– Syftet med tankesmedjan var att i min-

dre grupper diskutera hur vi tillsammans 

ska arbeta för att göra kollektivtrafiken 

så bra att den blir en självklar del av 

resandet i ett hållbart samhälle, vilket 

är branschens gemensamma vision. Kol-

lektivtrafiken måste helt enkelt bli så bra 

att människor varje dag har en reell möjlighet att välja mellan 

Hallå där Margareta Friman...
... föreståndare för Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads 
universitet. Den 30 september var du inbjuden att delta i en tankesmedja om kollektivtrafikens framtid 
tillsammans med 300 nyckelpersoner från branschen. Vad gjorde du där?

en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och att ta 

den egna bilen till jobbet, skolan eller andra resmål, säger 

Margareta Friman.

Tankesmedjan arrangerades av För-

dubblingsprojektet vars mål är att fördubbla 

kollektivtrafikens marknadsandelar till 

2020. Läs mer om Fördubblingsprojektet 

på www.fordubbling.se 

Margareta Friman.
Foto: Maria Obed

Per Skålén och Bo Edvardsson.



Syftet med CTF Ser-

vice Academy är att 

lyfta fram det senaste 

inom tjänsteforsk-

ningen samt att visa 

upp CTFs verkstad 

och utbyta erfaren-

heter med varandra. 

Förutom forskare 

från CTF kommer  

andra världsledande 

forskare, politiker och 

företagsledare att fin-

nas på plats.

– Jag kommer att 

delta i CTF Service 

Academy därför att 

det är ett bra sätt att 

få en uppdatering av 

CTF service Academy 2009  
 
- en dag på temat tjänsteinnovationer 

de forskningsprojekt som pågår inom CTF, det blir en bra 

sammanfattning och man får alltid lite nya tankar och idéer. 

Dessutom får man möjlighet att träffa forskarna på CTF och 

andra personer i CTFs nätverk under trevliga former. Det 

är en dag som ger inspiration och jag ser fram emot den 20  

november, säger Eva Nilsson, föreståndare MTC stiftelsen, 

som tidigare medverkat i CTF Service Academy.

– CTF är en etablerad ”think tank” inom området Service 

innovation och här ges en unik möjlighet att få en aktuell 

och internationell översikt av forskningsfronten inom Service 

Management, säger Patrik Larsson, föreståndare för CTF.  

CTF Service Academy arrangerades första gången i sam-

band med CTFs 20-års jubileum år 2006 på Karlstads univer-

sitet. Året därefter stod Volvo Lastvagnar värd för seminariet 

på Volvo Democenter i Göteborg och 2008 års arrangemang 

hölls i samarbete med SL, StorStockholms Lokaltrafik, i Stock-

holm. 

Läs om tidigare CTF Service Academy: www.ctf.kau.se, 

Publications, Aktuell tjänsteforskning, se nr 55 och 57.

För fjärde året i rad arrangeras CTF Service Academy - en dag där forskare, politiker och företagsledare delar med sig av sina 
erfarenheter inom tjänsteinnovationer. I år arrangeras seminariet tillsammans med Almega den 20 november i Stockholm.

så får man arbetspendlare att åka kollektivt
Den 25 september försvarade Lars Eriksson, doktorand i 
psykologi i SAMOT, sin licentiatuppsats "Determinants of Car 
Users' Switching to Public Transport for the Work Commute" 
på ett licentiatseminarium vid Karlstads universitet. 

Vad handlar din licentiatuppsats om?
– Det generella syftet var att undersöka faktorer för pendlares 

färdmedelsval och vad som får pendlare att byta från bil till 

kollektivtrafik vid resor till och från arbetet, sk arbetspendling. 

Då tillgängligheten till kollektivtrafik ofta är låg i medelstora 

städer, vilket gör bilen till ett attraktivt färdmedel, fokuserar 

studierna på just medelstora städer, vilket inte gjort i tidigare 

forskning, säger Lars Eriksson.

Vilka slutsatser kom du fram till?
– Att kollektivtrafik måste uppfattas som attraktiv, inte bara 

för befintliga resenärer som arbetspendlar, utan också för po-

tentiella resenärer som för närvarande använder bilen. Kol-

lektivtrafik får inte vara för dyr eller uppfattas som svår att 

använda. Tidtabeller och linjesträckningar måste göra det möj-

ligt  att kunna resa på ett effektivt sätt. En åtgärd för att locka 

pendlare ut ur sina bilar är ökad kostnad för bilanvändning. 

Dock kan kostnaden behöva vara påtagligt högre än kostnaden 

för kollektivtrafik för att vara effektiv. Att öka kostnaden för 

bilanvändning blir således otillräckligt om inte ytterligare för-

ändringar genomförs för att göra kollektivtrafiken attraktivare. 

Något som komplicerar detta är pendlarens aktivitetsmönster 

(jobb, förskola, fritidsaktiviteter och dagligvaruinköp etc.) som 

ofta är komplexa, avslutar Lars Eriksson.

Licentiatuppsatsen kan beställas via lars.eriksson@kau.se 

eller laddas ner från Karlstads universitet  

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:232159Från vänster: Fredrik Hjärthag, doktorandopponent,  Daniel Eek, fakultetsopponent, Lars 
Eriksson, licentiat och docent Margareta Friman, huvudhandledare och ordförande för 
licentiatseminariet.

Foto: Hans M Karlsson.



Handelshögskolan invigdes med klipp
Med ett stadigt klipp i ett elegant sidenband invigde rektor Kerstin Norén och operativa chefen Olle Sonesson Handels 
högskolan vid Karlstads universitet. Programmet bjöd på allvar och skratt, samtal och musik och ett och annat inslag av poesi. 
Såväl universitetets styrelse som den nya Handelshögskolans styrelse fanns på plats tillsammans med ett par hundra gäster, 
som samlats i Aula Magna.

- Det är få rektorer förunnat att få inviga en handelshögskola, 

sa rektor Kerstin Norén. Kopplingen mellan forskning och 

utbildning är ett utmärkande drag, och det är forskning i 

världsklass som bedrivs här. Den nya handelshögskolan är en 

viktig vidareutveckling av vårt moderna universitet och jag är 

övertygad om att den kommer att stå sig väl i konkurrensen.

- Vad är då de utmärkande dragen för den nya handels-

högskolan? undrade moderator Ulf Wickbom.

Viktig koppling till arbetslivet
-Våra karaktärsdrag är kopplingen mellan utbildning och 

forskning, internationalisering, samverkan med arbetslivet 

och professional skills, berättade Olle Sonesson. Och här gäl-

ler det att vara uthållig i vårt arbete och vårt budskap. Ett mål 

är att studenter lättare ska få jobb när de läst hos oss. Det ska 

göra skillnad att man läst vid Handelshögskolan vid Karlstads 

universitet.

Lotsade av Ulf Wickbom kom sedan olika gäster upp på 

scenen för att belysa aspekter som anställningsbarhet, konsten 

att göra intryck, innovationskraft, hållbar ekonomi, framtidens 

tjänstesamhälle samt inte minst hur man som arbetsgivare 

stärker sin position för att locka framtida arbetskraft. 

Ärlighet varar längst
Anna Dyhre från Universum, ett företag som bland annat tittar 

på ungas värderingar och attityder till jobb och utbildning, 

- Unga idag söker balans mellan arbetsliv och privatliv. De 

vill själva kunna styra över sin tid. De vill dessutom inte bara 

vara anställningsbara utan kan också mycket väl tänka sig att 

starta egna företag. Men viktigaste frågan att besvara är ”what’s 

in it for me”? Och svaret måste vara trovärdigt och sant. Den 

här generationen är uppväxt med information och reklam och 

litar mer på vad kompisen, föräldrarna och pojk- eller flickvän-

nen säger, tipsade Anna Dyhre den nya Handelshögskolan.

Musiken under programmet stod Johanna Lidén och Olle 

Roberg för, tillsammans med Husband under ledning av Stig 

Lindell. 

Rektor Kerstin Norén inviger här Handelshögskolan vid Karlstads universitet med hjälp av 
till vänster Moderator Ulf Wickbom och till höger operativ chef Olle Sonesson.

Poja shams presenterade 
 
eye-tracking i Chile

I september blev Poja Shams, MIT-

doktorand i ämnet företagsekonomi 

vid CTF, inbjuden att presentera Eye-

tracking samt visa hur man studerar 

konsumentbeteende i förpacknings-

kontext vid CTF vid en konferens i 

Santiago De Chile. Konferensen ar-

rangerades av UNIACC, ett universi-

tet som bedriver utbildning och forsk-

ning inom kommunikation, och  den 

Svensk-Chilenska Utvecklingsfonden 

och besöktes av 200 personer både från 

akademin och näringsliv. 

Utmärkelse till 
Carolina Camén 
Carolina Camén, doktorand i 

företagsekonomi vid CTF och 

verksam inom SAMOT, fick ta 

emot utmärkelsen "Best PhD  

Student Paper Award" för sitt pap-

per "Service quality in contracts an 

analysis of service quality in public 

tendering contracts" under konferen-

sen ICQSS 2009, 12th QMOD and 

Toulon-Verona Conference, som gick 

av stapeln den 27-29 augusti 2009 i  

Verona, Italien. Pappret är en del i 

Carolinas kommande doktorsavhand-

ling.

Carolina Camén
Foto: Maria Obed.

Poja Shams



inbjudan till en spännande dag om tjänsteinnovationer

“Svensk vetenskapshistoria inkluderar också uppfinnarna och innovatörerna, de som hittade lösningar på konkreta problem och 
skapade produkter som gav människor världen över en bättre vardag - säkerhetständstickor, kullager, separatorer, gasfyrar, dynamit, 
kylskåp och mycket annat.”
Forsknings- och innovationspropositionen 2008

De flesta människor har nog en uppfattning om vad tekniska innovationer är - smäckra, användarvänliga produkter som till exempel 
Apples iPhone. Tjänsteinnovationer däremot, är svårare att se, men de finns överallt, också i Apples iPhone.

Tjänsteinnovationer och tekniska innovationer i kombination skapar affärslösningar som ger människor världen en bättre vardag. 
Välkommen till en spännande dag i Stockholm där världsledande forskare, politiker och företagsledare ger teoretiska insikter i och 
praktiska erfarenheter av hur man arbetar med tjänsteinnovationer.

Under dagen kommer Almega utse årets tjänsteinnovationsfrämjare. CTF delar ut The Service Academy Award.

CTF serviCe ACADeMY 2009
i sAMArbeTe MeD AlMegA, sToCkHolM 20 noveMber 2009 

ProgrAM 20 noveMber 2009

KAFFE            09.30 

inledning           10.00 - 10.30
Patrik Larsson och Bo Edvardsson, Föreståndare för CTF - Centrum för tjänsteforskning
Eva-Karin Anderman, Näringspolitisk expert innovations- och forskningsfrågor, Almega

Public service Quality: You cannot manage it if you don´t measure it!     10.30 - 10.55
Professor Tor Wallin Andreassen, BI Norwegian School of Management  

Forskningsfronten, CTF - Centrum för tjänsteforskning       10.55 - 12.00
Ek dr Peter Magnusson  
Doktorand Carolina Camén 
Fil dr Per Echeverri 
Docent Inger Roos
Ek dr Bård Tronvoll  
Fil dr Henrietta Huzell  
Docent Per Kristensson

LUNCH           12.00 - 13.00

Årets tjänsteinnovationsfrämjare utses        13.00 - 13.10
VD Jonas Milton, Almega, och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Policyförändringar öppnar för tjänsteinnovationer       13.10 - 13.30
Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister

när produkter blir lösningar         13.30 - 13.50
VD Olle Jonsson, Pulsen Data AB

The new landscape of Performance-based Contracts       13.50 - 14.15
Professor Irene Ng, University of Cambridge, UK

Change of strategic priorities: Avoid dissatisfaction before delighting customers!    14.15 - 14.40
Professor Bernd Stauss, Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Germany

KAFFE           14.40 - 15.00

Att sälja tjänster på den globala marknaden - utmaningar och möjligheter     15.00 - 15.25
VD och koncernchef Alf Göransson, Securitas AB

The service Academy Award          15.25 - 15.40

Avslutning           15.40 - 16.00 
Professor Bo Edvardsson, CTF - Centrum för tjänsteforskning

Plats: Näringslivets Hus (Wallenbergaren), Storgatan 19, Stockholm 
Anmälan: senast den 10 november till Linda.Fridberg@kau.se. Ange namn och faktureringsadress.  
Pris 800 kr exkl moms. I priset ingår lunch och kaffe. OBS! Begränsat antal platser


