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CTF service Academy 2009
- en dag om tjänsteinnovationer
Den 20 november samlades forskare, politiker och företagsledare för att dela med sig av insikter och praktiska 

erfarenheter av hur man arbetar med tjänsteinnovationer. Under dagen tilldelades årets Service Academy Award 

och Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (Kd) fick ta emot utmärkelsen ”Årets tjänsteinnovationsfrämjare 

från Almega.

För fjärde året i rad arrangerades CTF Service Academy - ett 

seminarium där CTF visar upp forskningsresultat och forsk-

ningsprojekt för andra forskare, politiker och företagsledare 

för att dela med sig av sina erfarenheter inom tjänsteområdet. 

Temat för året var tjänsteinnovationer och seminariet arrange-

rades i samarbete med Almega, Sveriges största arbetsgivar- och 

branschorganisation för tjänsteföretag, samt Esbri, Institutet 

för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. 

Flera forskare från CTF gav en kort inblick i sin forskning, 

bland andra Peter Magnusson som presenterade en studie som 

visar att den "vanliga användaren" är mer innovativ än utvalda 

experter när det gäller att ta fram nya tjänster och tjänsteinno-

vationer. Carolina Camén, doktorand i företagsekonomi, gav 

en inblick i sitt avhandlingsarbete som handlar om kontraktets 

roll vid styrandet av tjänster inom kollektivtrafiken. Övriga 

som medverkade i denna rundtur i CTFs forskningsverkstad 

var Per Echeverri, Inger Roos, Bård Tronvoll och Henrietta 

Huzell. 

Professor Tor Wallin Andreassen, BI Norwegian School 

of Management, presenterade en studie som visar att offent-

liga tjänster har en lägre grad av kundanpassning och en lägre 

kundtillfredsställelse än traditionella produkter och tjänster. 

Framtiden ger en utveckling där kraven på specialanpassade 

och mer utvecklade offentliga tjänster ökar. 

- Den offentliga sektorn är en växande marknad och man 

måste titta på nya affärsmodeller och nya affärslösningar för 

att kunna tillgodose kundernas behov, säger Tor Wallin An-

dreassen. 

VD Göran Skarman, Humanik AB, delade ut CTF Service 

Academy Award, ett stipendium på 10 000 kr till framstående 

tjänsteforskare vid CTF. Tidigare pristagare är docent Marga-

reta Friman, föreståndare för SAMOT, (2007) och docent Lars 

Witell (2008). I år gick priset till docent Per Skålén.

– Jag är väldigt glad över att bli uppmärksammad på det 

här sättet. Under de senaste åren har jag arbetat hårt med att 

förstå hur de verktyg som utvecklats inom tjänsteforskningen 

– t ex mätning av kundupplevd kvalitet och relationsmarknads-

föring – används för att förändra organisationer internt. Min 

forskning visar hur dessa verktyg kan användas för att gå ifrån 

en tjänstelogik där personalen producerar värde för kunden 

till en tjänstelogik där personalen tillsammans med kunden 

samskapar värde, säger Per Skålén.

Att CTF är en mycket kreativ och stimulerande forskn-

ingsmiljö är alla besök från utländska forskare ett tydligt 

tecken på. Per Skålén påpekar dock vikten av kombinera 

den trygga hemmamiljön med internationellt utbyte för att 

komma framåt med forskningen. Hans två post doc år, ett vid 

Stanford University och ett vid Svenska Handelshögskolan i 

Helsingfors, har varit mycket viktiga för att få ny inspiration 

och skapa kontakter.

– Priset är ett utmärkt instrument för att sporra yngre 

forskningsinsatser och är ett verktyg för att bibehålla och 

vidareutveckla CTFs världsledande forskning, avslutar Per 

Skålén.

CTF Service Academy 2009 ägde rum på 

Näringslivets hus i Stockholm och övriga talare 

var professor Bernd Stauss, Catholic University 

Eichsaett-Ingolstadt, Tyskland, Alf Göransson 

VD och koncernchef för Securitas AB samt Eva 

Nygren, VD för Sweco Sverige. 

Per Skålén tar emot  CTF Service Academy Award från Göran Skarman.



Seminariet var ett led i den samverkan mellan myndigheter 

som sker inom Akademin för medborgarorienterad verksam-

hetsutveckling i staten. Huvudtalare var Geoff Mulgan, chef 

för The Young Foundation i Storbritannien och tidigare Tony 

Blairs rådgivare i arbetet med ”joined up governement” - en 

samordnad statsförvaltning. Nära 60 högre tjänstemän från 

olika departement och myndigheter satt på plats i Reger-

ingskansliets lokaler i Gamla centralposthuset i Stockholm, 

för att diskutera och ta del av nationella och internationella 

erfarenheter.

Geoff Mulgan konstaterade att Sverige ofta lyfts fram som 

ett gott exempel vad gäller offentlig förvaltning, styrning och 

inte minst öppenheten. Här finns en lång tradition av en ef-

fektiv statsförvaltning. Icke desto mindre handlar det för oss, 

liksom för de flesta länder, om hur man kan få ut mer nytta av 

mindre pengar. I hela västvärlden är den offentliga servicen i 

omvandling. EU lyfter fram social trygghet och en väl fung-

erande offentlig sektor som en av hörnstenarna för ett samhälle 

med innovationskraft och uthållighet. Och strategierna för att 

hålla nere kostnaderna är olika, från nedskärningar till sam-

ordning och samlokalisering i en ”one-stop-shop”. 

- Överallt i Europa ser vi exempel på hur hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedlingar, kommunal service 

och försäkringskassa förändras. Man samordnar verksamhet i 

medborgarkontor och använder e-tjänster som ett sätt att öka 

tillgängligheten. En del av jobbet flyttas till medborgaren själv, 

som ibland också får den ekonomiska makten. Ett exempel 

är funktionshindrade som får en egen budget att förvalta, för 

inköp av det stöd man behöver. Vem som ska leverera stö-

det bestämmer den funktionshindrade själv, berättade Geoff 

Mulgan.

CTF och Finansdepartementet bjöd in till seminarium
Hur blir det för medborgaren när olika typer av samhällsservice samordnas, system samkörs och servicen samlokaliseras i 
en gemensam lokal på stan? Fredag den 4 december hade CTF och Finansdepartementet bjudit in till ett seminarium om 
samordning av service och administration i offentliga sektorn.

Strävan att samordna och koordinera den statliga verksamhe-

ten alltmer, ses på flera håll i världen. I Finland och Skottland 

har man till exempel ändrat sin organisation på regeringsnivå 

och har skapat strategiska grupper för olika områden. Just 

nätverk, kommittéer och olika grupper är vanliga sätt för att 

åstadkomma en ökad samordning. Men så särskilt lätt är det 

ändå inte. Det finns en gräns för hur stora grupperna kan vara 

-försöket med ”superdepartement” i Storbritannien föll inte så 

väl ut. Frågorna blir helt enkelt för många, för komplexa och 

olika organisationskulturer har ibland svårt att samsas.

Moderator för den efterföljande diskussionen var Martin 

Fransson, CTF. Samtalet kom att handla mycket om demokrati 

och ansvar. När många samverkar i informella nätverk- vem 

kan då ställas till svars när det blir fel? 

Den norske professorn Per Laegreid från Universitetet 

i Bergen delade med sig av erfarenheterna från den norska 

”NAV-reformen”. Det är den största förändring av statsför-

valtningen i norsk historia och berör 16 000 anställda och 

ungefär en tredjedel av statens budget. I varje kommun har det 

öppnats ett lokalt NAV-kontor för service till medborgarna. 

Det kan till exempel gälla ärenden till arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan eller socialtjänsten.

Hur står det då till med den svenska modellen? Johan 

Quist, CTF- Centrum för tjänsteforskning, forskar om statlig 

verksamhet och lyfter in medborgarperspektivet: 

- Medborgarnas krav på snabb och bra service har ökat, 

inte minst tack vare teknikutvecklingen.

Johan Quist deltar just nu i ett forskningsprojekt med 

Regeringskansliet kring dess relation till andra myndigheter 

och förvaltningar. Det pågår många projekt för samordning 

mellan myndigheter även i Sverige, allt från gemensamma 

lokaler och ”lotsar” till gemensamma tjänster. Ett bra exempel 

är Nystartskontoren, som finansierats av Regeringen och med 

näringsministern som ytterst ansvarig.

- Men många projekt lider av att förändringarna går för 

långsamt och har alltför låg innovationskraft. Man har helt 

enkelt inte verktygen, arbetssättet eller innovationskapitalet 

som behövs, menade Johan Quist. Varför inte göra som i sjuk-

vården? Inför ”Dagmar-pengar” även för statsförvaltningen. 

Skapa en utvecklingsorganisation som erbjuder neutral mark 

för innovativa möten mellan förvaltning och departement, 

men som även involverar medborgare och företag.

Läs mer om Akademin för medborgarorienterad verksam-

hetsutveckling i staten på www.akademin.kau.se

Geoff Mulgan  och Johan Quist.



Margareta Friman talade om resenärsperspektivet och gjorde 

en internationell överblick. Dessutom fick hon tillsammans 

med övriga inbjudna talare svara på frågor om hur man kan 

få en attraktiv kollektivtrafik. 

– Att bli inbjuden som expert till Riksdagen ger oss en 

chans att föra ut den forskning som bedrivs vid SAMOT. Att 

sAMOTs expert i riksdagen bli tillfrågad är uppmuntrande och ett bevis på att vår forskning 

är viktig, säger Margareta Friman, föreståndare för SAMOT.

Övriga inbjudna talare var: Lena Hallengren, Trafikutskottets 

ordförande; Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollek-

tivtrafik; Stenerik Ringqvist, kollektivtrafikexpert; Anna Grön-

lund, förbundsdirektör Bussbranschens Riksförbund; Henrik 

Dagnäs, vice VD Swebus och trafikutskottets vice ordförande 

Jan-Evert Rådhström.

Öppna utfrågningar i Riksdagen är ofta ett led i arbetet med 

att förbereda riksdagsbeslut. För att ge riksdagsledamöter mer infor-

mation om ett visst ämne bjuds experter och företrädare för olika 

samhällsintressen in för att svara på frågor. 

Den 5 november var Margareta Friman inbjuden som 

expert vid en öppen utfrågning på temat "En attraktiv 

kollektivtrafik - vägen dit?". Utfrågningen anordnades 

av Trafikutskottet och hölls i Riksdagen.

Estetikprojektet, som behandlar personalens utseende och 

framtoningens betydelse i privat tjänstesektor, ingår i ett större 

internationellt forskarnätverk kring estetik i arbetslivet med 

forskare från Skottland och Australien. 

Konferensen vände sig till närmare ett tusen forskare, 

fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter från hela 

världen. Ett tema var fenomenet ”lookism” där grundfrågan 

handlade om i vilken utsträckning det handlar om diskrimi-

nering. Tidigare brittisk forskning har visat på hur arbetsgivare 

inom hotell- och restaurangnäringen tenderar att rekrytera 

medelklassungdomar framför unga från arbetarhem. Genom 

att anställda medelklassens unga så får man automatiskt per-

sonal som har rätt kläder, frisyr, make-up etc. och som vet hur 

man för sig i största allmänhet. Den fråga man ställer sig är för-

stås, vem tar hand om dem som inte har fått dessa färdigheter 

med sig hemifrån – är det skolans ansvar, arbetsförmedlingens 

eller arbetsgivarna?

På konferensen redogjorde Henrietta Huzell för en teo-

retisk och empirisk utveckling inom området. Genom att 

dela upp det tämligen spretiga estetikbegreppet i delmängder 

såsom utseende, kroppslig utsmyckning, tal och dialekt samt 

hälsoaspekter lyfter forskarna fram andra motiv och drivkrafter 

bakom intresset för de anställdas utseende och framtoning. 

Enkelt uttryckt handlar det om att utseendet används som en 

indikation på en persons hälsa och att anställa personer som 

ser hälsosamma och friska ut är ett sätt att minska framtida 

ansvar och utgifter för frånvaro och rehabilitering. 

estetikprojektet på IIRAs världskongress i sydney

Den 18 november arrangerade CTF tillsammans med The 

Packaging Arena (TPA)  en andra workshop på temat kon-

sumentdriven förpackningsutveckling. Temat denna gång 

var användbarhet. Deltagarna fick tillsammans med Birgitta 

Nilsson, förpackningsergonom på Innventia, titta mer på an-

vändbarhet av förpackningar och i grupper utföra tester på 

olika förpackningar utifrån ett användarperspektiv. 

workshop om förpackningar

Deltagarna fick redovisa sina testresultat.

Forskarna Henrietta Huzell och Patrik Larsson har deltagit i IIRAs – International Industrial Relations Associations 

världskongress i Sydney, Australien. 

CTF på Pacsem
Den 25-27 november arrangerade The Packaging Arena sin 

årliga förpackningskonferensen, Pacsem, vid Karlstads univer-

sitet. Temat för årets konferens var konsumentinsikt. 

Forskare från CTF fanns på plats för att visa upp studier 

inom förpackningsforskningen som bedrivs vid CTF. Professor 

Anders Gustafsson presenterade studien ”Hur kunder påverkas 

i en butiksmiljö” där man genom experiment direkt i butik 

undersökt vilka faktorer som påverkar kunderna i deras köp-

beslut. Doktorand Poja Shams berättade om experiment där 

han med hjälp av Eye-tracking mäter effekten av placeringen 

av produkter gentemot förpackningen och dess attribut in sin 

presentation ”Hur förpackningen säljer sig själv i hyllan”.


