Aktuell
tjänsteforskning
Nr 62/2011

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF firade 25 år
med fokus på framtiden

Porträtt
Patrik Larsson

Nytt uppdrag för
Bo Edvardsson
Vad blir effekten

av ett personligt bemötande?

Ny doktorsavhandling

Så får man bilister att ta bussen

Aktuell tjänsteforskning
utgiven av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
ctf.kau.se

Ur innehållet

Ansvarig utgivare

Aktuellt

Bo Edvardsson
054-700 15 57
bo.edvardsson@kau.se

Redaktör och layout
Linda Fridberg
054-700 15 55
linda.fridberg@kau.se

Tryck och repro

Universitetstryckeriet, Karlstad 2011

Adress
CTF
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
infoctf@kau.se

Material

Citerna gärna men ange Aktuell
tjänsteforskning, CTF vid Karlstads
universitet som källa.

Foto omslag
Benjamin Goss

SID 4-5 Några tillbakablickar - mycket framtid
SID 12-13 Fem år som Vinn Excellence Center vid Karlstads universitet

Aktuell forskning
SID 7 Konsumentstudier hos Ikea
SID 14 Fordonsindustri och kollektivtrafik satsar på tjänsteinnovationer

Ny avhandling
SID 13 Lars Eriksson ny doktor i psykologi
SID 17 Katarina Wetter Edman ny licentiat i tjänstedesign

Porträtt
SID 10-11 Patrik Larsson ny professor i arbetsvetenskap

Kalendarium
SID 19 Egna samt externa arrangemang där våra forskare medverkar

7

10

4-5

13

14

17

12

Ledare

från noll till
63 personer
på 25 år
Det är stimulerande och en ständig ut-

maning att arbeta i en verksamhet som
oupphörligt förändras och där det finns en
stor efterfrågan på verksamhetens produkter,
eller i vårt fall forskning och kompetens.
CTF är just en sådan verksamhet, det
händer alltid något nytt och det finns alltid
en ny infallsvinkel som vi får möjlighet att
arbeta med – vilket är fantastiskt!
De första tio åren ägnade vi åt att placera

tjänsteforskningen på den svenska och
internationella forskningskartan. Nästa tio
år ägnade vi åt att bygga upp en gedigen
forskarutbildning och de senaste fem åren
har vi fördjupat vårt forskningsuppdrag i
samarbete med våra partners. Till följd av
områdets utvecklingstakt har en ansenlig
mängd av vår produktion på 35 doktorer
och 19 licentiater valt att stanna kvar hos
oss, men många har också gått vidare och
återfinns såväl på andra universitet som i
näringsliv och offentlig förvaltning. Vår
ambition är att fortsätta våra satsningar
och öka vår medverkan i utbildningen av
framtidens tjänsteinnovatörer.
CTF är idag en av världens ledande forskningsmiljöer med inriktning på ledning
och organisering av tjänster. Vid sidan
av ett stort antal projekt har vi långsiktiga forskningsåtaganden av programkaraktär: Samot, Vinn Excellence center
finsierat av Vinnova, Service Innovation
for Sustainable Service och The New

Service Economy+, båda finansierade
av Kunskaps- och kompetensstiftelsen.
Dessa utgör ryggraden för den nästkommande femårsperioden. Våra tre forskningsområden kundupplevelser, tjänsteinnovation samt organisering och arbetsvillkor är under stark utveckling med nya
spännande konstellationer.

”Vi och vår forskning
ska vara med och forma
framtiden.”
För några år sedan gjorde vi ett enkelt
sociogram som visade att vi hade närmare
300 unika samarbetspartners runt om i
världen. Antalet har inte minskat och vi
har ständigt forskare och doktorander
på kortare eller längre vistelser i vår
miljö och de är viktiga bidrag till vår
forskning. Inför nästa år lanserar vi
också idén ”en VD i korridoren” där
Göran Skarman, ägare och chef Humanik
AB, kommer att vara verksam i vår miljö.
Forskningen på CTF utvecklas och för-

ändras ständigt, en förutsättning för
långsiktig överlevnad. Vi har en stark
betoning på vår bro-funktion – att vi ska
vara lyhörda för det som händer i offentliga
organisationer och privata företag samtidigt
som vi följer forskningsfronten - och det är
vi duktiga på.

Den 17 november firade vi 25-årsjubileum
under stort pompa och ståt. Bland våra
gäster fanns forskare respektive chefer från
näringsliv och offentlig förvaltning som
gav sin bild av framtidens utmaningar.
År 2020 kommer CTF att ha 100 med-

arbetare och arbeta betydligt mera i och
leda internationella forskningsprogram.
Våra samarbeten med universitet i Kina,
Singapore, USA, Latinamerika och
Europa har lett till att vi har utländska
doktorander och professorer som arbetar
hos oss. CTF utgör förstahandsvalet
för kollektivtrafikbranschen i forskningsoch utvecklingsfrågor. Vi har fördjupat
vårt forskningssamarbetet i kollektivtrafikbranschen samt med företag som Ikea,
Ericsson, Volvo och SKF och har en
omfattande forskning om transporttjänster, tjänsteinnovationer, kundupplevelser och tjänstefiering av tillverkande
företag. CTF har utvecklat ett internationellt ledarutvecklingsprogram med
bas i tjänstelogiken och värdeskapande
genom tjänster. Hur är det Ingvar Kamprad
brukar säga när han beskriver Ikeas framtid:
Det mesta är ogjort – underbara framtid!!
Vi instämmer. Vi och vår forskning ska
vara med och forma framtiden.
CTFs föreståndare
Bo Edvardsson och Patrik Larsson
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CTF 25

CTF 25 år

Dagens presentatörer samlade på första raden i Aula Magna.

Till skön sång från universitetskören Söt Likör inledde Centrum för tjänsteforskning sitt jubileum.
Aulan var fylld med gäster från när och fjärran, forskare, företagare, medarbetare och studenter.
Och twitterflödet på skärmen visade att arrangemanget i högsta grad var uppskattat.
- Tillräckligt unga för att vara modiga och

- Bra relationer till ämnena som ingår, att

kreativa, tillräckligt gamla för att vara
konkurrenskraftiga och erkända, konstaterade rektor Åsa Bergenheim när hon invigde jubileet, gratulerade CTF och hälsade
gästerna välkomna till solstaden Karlstad.

vi sitter samlat och fikar ihop, det starka
stödet från universitetet och våra partners
- det är tre framgångsfaktorer som bidragit till att bygga upp CTF, konstaterade
Patrik Larsson. Han lyfte även samarbetet
med studenter som en värdefull del av
verksamheten. Bara inom ett av de stora
forskningsprogrammen har över 270
studenter skrivit uppsatser tillsammans
med externa partners inom CTF - vilket
motsvarar 50 års utvecklingsarbete.

Dagen inleddes med mingel och musik utanför Aula Magna och stämningen var på
topp. En del internationella forskare har
följt CTF sedan starten, då verksamheten
fanns i baracker på det som idag är en av
universitetets parkeringar.
Några tillbakablickar - mycket framtid

Patrik Larsson, föreståndare vid CTF,
gav en kort tillbakablick och reflekterade över utmaningen i att bryta ny mark
inom forskningen.
4
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Vargo, University of Hawaii, USA, gav exemplet att CTF bidragit med över 90 vetenskapliga rapporter, artiklar och avhandlingar inom området Service Dominant
Logic - vilket är mest i världen. Och Bo
Edvardsson, föreståndare för CTF, citerade
Ikeas Ingvar Kamprad för att fånga visionen för de kommande åren:
- Most things are yet to be done - what a
glorious future!
Passion vägen till framgång

Men jubileumsdagen ägnades mindre åt
nostalgi - även om ett bildspel från förr
fick flera att le igenkännande - och desto
mer åt framtiden. I 25 år har Centrum för
tjänsteforskning medvetet arbetat upp en
verksamhet som idag räknas bland en av
världens främsta inom tjänsteforskning
och tjänsteinnovation. Professor Stephen

Dagens höjdpunkt var Micael Dahlén,
välkänd talare, författare och professor
vid Handelshögskolan i Stockholm. I ett
häpnadsväckande tempo förmedlade han
såväl framgångsrecept som tänkvärda
reflektioner kring tid, rum och plats. "What
to do when what you do does not matter"

CTF 25

Henrietta Huzell, doktor i arbetsvetenskap, tilldelades
årets CTF Service Academy Award.

var rubriken och om det inte spelar någon
roll vad man gör, kanske det då är en fråga
och när, hur och var? Framför allt - gör det
du gör med passion!
CTFs jubileum bjöd även på en hel del
uppdateringar om senaste forskningen
inom ett fält som fortfarande växer, där
ny forskning behövs och där unga forskare blir alltmer viktiga. Presentationerna
växlade mellan teoriutveckling och mer
praktiska exempel, där samverkan med externa företag lyftes fram. Flera företagare,
bland andra Christer Johansson från ICA
Maxi på Bergvik och Rickard Lundmark,
forskningschef från Ericsson, vittnade på
scenen om varför tjänsteperspektivet blir
alltmer viktigt och att det faktiskt handlar
om ett annat sätt att tänka än den traditionella produktionslogiken.

Per Kristensson, docent i psykologi, intervjuar här
styrelseproffset Meg Tivéus.

år har man forskat om kollektivtrafiken ur
ett tjänsteperspektiv och är ett av forskningsstiftelsen Vinnovas Vinn Excellence
center. Och som en del av CTF var det
naturligt att fira tillsammans. Kollektivtrafiken var ett tydligt inslag med gäster
som Lars Bull VD för Värmlandstrafik
och Charlotte Wäreborn Schultz, VD för
Svensk Kollektivtrafik, på scenen.
Priser, utmärkelser och stipendium

Under dagen delades även en rad utmärkelser ut. Almega, arbetsgivar- och branschorganisationen för tjänsteföretag, delade ut
Årets tjänsteinnovationsfrämjare till Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Samot 5 år

Till International Fellows of CTF utsågs:
Roland Rust, professor vid University of
Maryland, USA, Maria Holmlund, bitr
professor vid Hanken, Finland, David
Bowen, dekan vid Thunderbird, USA, Jay
Kandampully, professor vid Ohio State
University, USA, Irene Ng, professor vid
University of Warwick, Storbritannien,
Stephen Vargo, professor vid University of
Hawaii, Manoa USA samt Jochen Wirtz,
bitr professor vid University of Singapore.
Utmärkelsen ges för "longterm and significant contributions to the service research
field and to the development of CTF".

Det var inte bara CTF som firade - även
Samot börjar få några år bakom sig. I fem

CTFs egen "Oscar", CTF Service Academy
Award, ges varje år till en lovande, ung

I pausen kunde gästerna prova Eye-tracking - ett verktyg som används för att mäta
ögonrörelser och som CTF använder för
att undersöka hur kunder tittar på olika
förpackningar och om placeringar i en butikshylla har betydelse. Per Kristensson,
docent i psykologi vid CTF, passade också
på att intervjua några gäster under pauserna (se klippen på YouTube, CTFse).

forskare eller doktorand. I år gavs priset
till Henrietta Huzell, doktor i arbetsvetenskap, som bland annat forskat om servicebranschens krav på utseende när man
anställer personal. Henrietta Huzell konstaterade att hennes forskning mer publicerats i magasin och kvällstidningar än i
vetenskapliga tidskrifter. Hon har bjudits
in till tv-soffor och talkshows, vilket också
bidragit till en diskussion i samhället om
resultaten.
MTC Stiftelsen, tilldelade CTF ett
stipendium på 10 000 kr som kan delas
ut vid tre olika tillfällen under den nästkommande 5-årsperioden till forskare i
CTF som lyckats sprida sina, för näringslivet relevanta och intressanta, forskningsresultat inom ämnet tjänsteforskning på ett
förtjänstfullt sätt.
Hela jubiléet avslutades med galamiddag
och födelsedagsfirande på kvällen. Och att
döma av dagen och lovorden ser även de
kommande 25 åren ljusa ut för CTF.
- Stort tack för all uppvaktning och till alla
som var med och bidrog till att vårt 25-årsjubileum blev en fantastisk dag, säger Bo
Edvardsson och Patrik Larsson.
Text: Christina Knowles & Linda Fridberg
Foto: Mikael Johnson & Linda Fridberg
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Bo Edvardsson tar hand
om näringslivssamverkan
Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och forskningsföreståndare vid CTF,
blir vicerektor med särskilt ansvar för näringslivskontakter.
- Jätteroligt och en stor utmaning att bidra till fortsatt utveckling av Karlstads universitet,
säger Bo Edvardsson om sitt nya uppdrag.

större utsträckning än idag skapa projekt,
forskningsprogram och utbildningar, säger
Bo Edvardsson.
Omfattningen av uppdraget som vicerek-

tor är 50 procent av en heltid. Övrig tid
kommer Bo Edvardsson att fortsätta som
forskare och med arbete inom CTF, framför allt centrumbildningens arbete med
externa partners.
- Bo Edvardsson har kvalifikationer som

Bo Edvardsson, professor och föreståndare vid
CTF, ny vicerektor vid Karlstads universitet.

När Åsa Bergenheim tillträdde som rek-

tor den 1 november inrättades även en ny
funktion som vicerektor.

Åsa Bergenheim, ny rektor
vid Karlstads universitet.

Den nya vicerektorsfunktionen ska vara
ett stöd för rektor i arbete med näringslivssamverkan och det innovationsstödjande
arbete som lärosätet bedriver.

- Som tillträdande rektor vill jag forma ett

ledningsteam som kan möta alla de strategiska frågor och utmaningar som universitetet står inför, säger Åsa Bergenheim.
6
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- Jag tror att näringslivssamverkan och

samverkan i allmänhet blir allt viktigare.
Tillsammans med partners behöver vi i än

stämmer med de krav jag anser ska ställas
på en vicerektor med detta ansvar. Han har
rätt kompetens och ett stort förtroende
från universitetsledning och lärosätets
verksamhetsdelar, samt tillgång till ett brett
externt nätverk, säger Åsa Bergenheim.
Text: Dan Gutke
Foto: Maria Obed

Aktuell forskning

kundbeteende i fokus

Tack vare goda relationer med företag i regionen har forskare vid CTF en unik tillgång att kunna
genomföra experiment på plats i butiker.
- Vi erbjuds unika möjligheter att få data som väldigt få har tillgång till. Vi har studerat påverkan av
musik på Expert och ICA Maxi i samarbete med MusicPartner. Vi har studerat effekter av att dela ut
gåvor på ICA Maxi. Vi har också studerat skyltning i Telias butiker. Nu senast har vi genomfört två
experiment på Ikea i Karlstad, säger professor Anders Gustafsson, forskare vid CTF.

Nancy Sirianni, Christina Ringler, Tobias Otterbring och Anders Gustafsson har genomfört två experiment hos Ikea.

Forskare vid CTF har i år genomfört två

experiment hos Ikea i Karlstad. Det första handlade om hur kunder påverkas av
om de får/inte får känna och ta produkter,
vilket i detta fall handlade om ett garderobssystem. En slutsats i denna studie var
att kunder som enbart fick en presentation av produkterna, men som inte tilläts
att känna på dem, handlade för ett större
belopp. Dessa kunder var dock mer missnöjda med totala varuhusupplevelsen.

liga ljusprodukterna vid entrén till att kunderna köper fler ljus än om ljusprodukterna visas utan ett välkomnande? Eller kan
det tvärtom vara så, att kunderna blir distraherade av välkomnandet så att de inte
lägger märke till ljusprodukterna? Vilken
kombination är optimal för att kunderna
ska känna sig nöjda och spelar detta in på
hur mycket de handlar för? Detta är några
av frågorna som forskarna söker svaren på.
- Vi ser vårt samarbete med CTF som

Effekten av ett personligt bemötande
I det senaste experimentet undersöks hur
ett personligt välkomnande påverkar kundernas upplevelse. I samma experiement
undersöks också om ljusprodukter vid ingången ökar försäljningen, både generellt
och för dessa produkter specifikt. Genom
att kombinera de två delarna i experimenten undersöks hur dessa samspelar. Leder
välkomnandet i kombination med de syn-

en otrolig förmån och möjlighet till att
få ännu mer kunskap om våra kunder.
Kunskap som ger oss förutsättningar att
erbjuda det som behövs för skapa en bättre
vardag för våra kunder, säger Eva Uddgren,
platschef Ikea Karlstad.

Paul Fombelle, Northeastern University,
Nancy Sirianni, Neeley School of Business,
Texas Christian University, och Christine
Ringler, Arizona State University.
En unik möjlighet
- Vi är oerhört tacksamma för de möjligheter Ikea ger oss, säger Tobias Otterbring,
projektassistent vid CTF. Kombinationen
av studier i verklig butiksmiljö och vårt
samarbete med internationella toppforskare ger oss verkligen förutsättningarna för
att kunna bidra med högklassig forskning.

För mer information kontakta
anders.gustafsson@kau.se
Text och foto: Linda Fridberg

Internationellt forskningssamarbete
I nämnda experimenten har forskarna från
CTF samarbetat med forskare från USA:
Aktuell tjänsteforskning | Nr 62 2011
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ny docent i företagsekonomi
Martin Löfgren är sedan den 6 oktober
oavlönad docent i företagsekonomi vid
Karlstads universitet. Han forskar inom
områdena kvalitet och kundtillfredsställelse, tjänstefiering och konsumentbeteende och undervisar i företagsekonomi på Karlstads Business School.
- De senaste åren har jag fokuserat min
forskning kring konsumentbeteenden i
butiksmiljö som är ett av områdena i
profilen “Den nya tjänstekonomin+ “ som
startade i april och som jag är ansvarig för,
säger Martin Löfgren, docent i företagsekonomi och forskare vid CTF. Forskningsprofilen är finansierad av KK-stiftelsen och
pågår under två år.
Tillsammans med professorerna Lars
Witell och Anders Gustafsson vid CTF har
han skrivit många artiklar om hur kundupplevelser kan brytas ner till attributnivå
med hjälp av Kano-modellen (en teori
om produktutveckling och kundnöjdhet
utvecklad av professor Noriaki Kano).
Forskartrion har publicerats flitig inom
området och var gästredaktörer för ett
specialnummer om Kano-modellen i
den vetenskapliga journalen The TQM
Journal i början av 2011.

Förra året tilldelades Martin tillsammans

med Monica Jakobsson, universitetsadjunkt i design, 2010 års samverkanspris för
sitt engagerade arbete med kursen Userinnovation. En unik kurs på avancerad
nivå vid Karlstads universitet där studenter
från olika fakulteter och program jobbar
tillsammans med ett verkligt projektuppdrag för ett företag.
Utgångspunkten för hans doktorsavhandling The Leader of the Pack (2006) var att
studera förpackning som tjänst, alltså en
tjänstefiering av förpackningsbegreppet.
Fokus sätts på de värden som förmedlas
till konsumenter genom förpackningar
snarare än de fysiska förpackningarna. Förpackningen blir en bärare av olika värden
som realiseras när förpackningen används
och konsumeras.
Docent Martin Löfgren

- Martin har under sin tid vid CTF

vuxit in i rollen som en av våra stöttepelare med ansvar för forskningsansökningar och att driva forskningsprojekt.
Hans breda kompetens och intresse for
forskningsfrågor med praktisk relevans
gör att han fungerar utmärkt i olika samverkansprojekt med andra delar av universitetet och med näringslivet. Vi gratulerar

Martin till docentutnämningen och önskar
honom lycka till i fortsatt forskarkarriär,
säger Bo Edvardsson, professor och föreståndare vid CTF.
Text: Linda Fridberg
Foto: Maria Obed

tjänsteforskning tillämpas
i institutsfären
SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut,
har inlett ett samarbete med CTF med sikte
på en etablering av verksamhet i Karlstad.
Eftersom SP, liksom de övriga
nationella instituten, fokuserar på uppdrag
för näringslivet och på tillämpad forskning
innebär detta en ytterligare förstärkning
av den ledande miljön som finns här i
idag, säger Lars Sandberg, Dotank. Vi
kan se många synergier där kunskap och
-

8
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metoder som tagits fram i forskningen kan
användas tillämpat i företag samtidigt som
empirisk data kan nyttiggöras i forskning.
Med partnerskapet mellan SP och CTF
förstärks också möjligheterna ytterligare
att få och ta sig an större nationella och
internationella forskningsprojekt.
- Vi ser med glädje på samarbetet och
etableringen, säger profesor Bo Edvardsson, föreståndare vid CTF. Instituten

spelar en viktig roll i kontakten med
näringslivet och SP är den ledande aktören
inom detta område.
- Det är med spänning vi ser fram mot
samarbetet. Tjänsteforskning är ett viktigt
område för oss och vi ser CTF som en
mycket stark partner i detta, säger Jessica
Algehed, SP.
Text: Lars Sandberg / Linda Fridberg

Aktuellt

En vd i korridoren

besök från ebs

Som ett led i att utveckla samarbetet med
näringsliv och offentlig tjänsteverksamhet
har det vid CTF länge diskuterats om att
knyta till sig personer med erfarenhet som
VD eller motsvarande för att berika CTFs
forskningsmiljö och utveckla sitt nätverk.
- Nästa år blir denna idé verklighet då Göran
Skarman, VD Humanik AB, kommer att vara
verksam i vår miljö, säger Patrik Larsson,
professor och föreståndare vid CTF.
Göran Skarman, VD Humanik AB, har
sedan början av 1980-talet en god relation med CTF. I samband med CTFs
20-årsjubileeum instiftade han ett stipendium för att belöna forskning inom
tjänstekvalitet som delades ut under tre år.
Inför 25-års jubiléet funderade han på hur
han skulle kunna stödja verksamheten på
något annat sätt.
- Då jag alltid varit speciellt intresserad

av kunskapsintensiva och professionella
tjänster föreslog jag att detta skulle tas
upp som ett forskningstema vid CTF och
att mitt företag under två år skulle finansiera en deltidstjänst med syfte att initiera
detta, säger Göran Skarman.
Göran Skarman är psykolog med spe-

cialistbehörighet inom arbetslivspsykologi. Han har bland annat arbetat med
organistions- och ledningsfrågor för
Landstinget i Värmland och i projekt med
Socialstyrelsen och Landstingsförbundet

Göran Skarman, VD Humanik, kommer att
synas i CTFs korridorer under nästa år.

som huvudmän. Sedan slutet av 1980-talet
driver han sitt företag Humanik AB med
inriktning på utvecklingsinsatser i framförallt kunskapsintensiva tjänsteverksamheter. De senaste tio åren har han utvecklat
en metodik för att främja flow i arbete.
Grundidén är att välutbildade och välmotiverade medarbetare är som mest effektiva, när de arbetar i flow, vilket förutsätter
balans mellan arbetskrav och kompetens.

Under sin vistelse på CTF arbetade Tabea tillsammans med Poja Shams och Anders Gustafsson i
CTF Consumer Lab.

Under oktober och november hade vi besök
av doktorand Tabea Huneke från EBS
Business School i Tyskland. Hon var här för
att träffa våra forskare och för att arbeta
med experiment i CTF Consumer Lab.

Han är forskningsorienterad, har skrivit
vetenskapliga artiklar och har nyligen utkommit med en bok som behandlar tjänster på ett intressant sätt. Han känner CTF
sedan lång tid tillbaka och kommer att bli
en tillång för oss, säger Bo Edvardsson.

Tabea är doktorand på Lekkerland Endowed Chair for Convenience & Marketing
vid EBS Business School och har en examen i företagsekonomi. Tillsammans med
sin handledare professor Sabine Möller,
som var gästforskare vid CTF för två år sedan, studerar hon konsekvenser av hälsoorientering i livsmedelskonsumtion utifrån
konsumenters beteendeperspektiv.

Text: Linda Fridberg/Foto: Humanik AB

Text och foto: Linda Fridberg

- Göran Skarman har den erfarenhet vi söker.

gäsforskare från University of Canterbury

Docent Jörg Finsterwalder

Jörg Finsterwalder, docent i marknadsföring
vid Institutionen Management vid University of Canterbury, Nya Zeeland, gästade CTF
i slutet av november för att träffa professor
Bo Edvardsson och forskarna vid CTF, samt
för att delta på CTFs jubileum.

relationsmarknadsföring och har arbetat för AUDI AG på huvudkontoret i
Ingolstadt, Tyskland, och för Audi of
America: s Relationship Marketing Unit i
Detroit. Han har även yrkeserfarenhet från
finansbranschen.

Jörg forskar bland annat inom relationsmarknadsföring och marknadsföringstjänster. Han har flera års erfarenhet av

Text: Linda Fridberg
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Porträtt

Professor med fokus på
anställda i tjänstesektorn
och CTF

Patrik Larsson, forskare i arbetsvetenskap
och föreståndare för CTF, blev den första
juni befordrad till professor i arbetsvetenskap. Han forskar om arbete i tjänstesektorn med fokus på hur möten mellan
anställda och kunder organiseras och
upplevs.
I sin forskning har han bland annat, till-

sammans med forskarkollegan Birgitta
Eriksson och polska forskare, gjort en
studie av motiven bakom att bli småföretagare och dess effekter på upplevd arbetstillfredsställelse. Projektet, som bygger på jämförelser mellan småföretagare i
Sverige och Polen, rönte en hel del uppmärksamhet hos politiker och beslutsfattare i
Polen under 2006-2008.

”Det har varit oerhört
roligt att vara med och
utveckla verksamheten”
Patrik Larsson professor
och föreståndare vid CTF.

I ett annat internationellt projekt studerades
utbredningen av estetiska krav på anställda
i privat tjänstesektor, detta tillsammans
med Henrietta Huzell vid CTF och en
brittisk forskargrupp. Tidigare forskning har
tagit sin utgångspunkt i de estetiska kraven
som ett motiv för att ökad försäljningen.
Forskarna har utvecklat konceptet estetiska
krav och påvisat hur även andra ekonomiska logiker är verksamma, samt att utseende
används som en indikator på hälsa. Detta
var under en period universitetets mest medialt uppmärksammade undersökning med
hundratals populärvetenskapliga inslag i
allt från Vouge till Telegraphindia.com.

FAKTA
Patrik Larsson tog sin doktorsexamen
1996 vid Sociologiska institutionen,
Göteborgs universitet. Hans avhandling
”Hemtjänsten ur tre perspektiv - En
studie bland anställda, äldre och
ledning”, är en jämförelse mellan en
konkurrens-utsatt och en ickekonkurrensutsatt hemtjänst i Västerås
respektive Karlstad.

10
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Porträtt
Tillsammans med Lars Ivarsson vid
arbetsvetenskap har Patrik Larsson studerat ett antal flitigt förekommande påståenden och antaganden om vad som
präglar tjänstemöten. Ett sådant är vikten
av det personliga bemötandet, kundanpassningen och ”klicket” mellan kund
och anställd. Studierna visar att det, jämsides med kundanpassningen, också pågår en formalisering och standardisering i
vilken de anställda utvecklar en interaktiv
byråkratisering, baserad på logiker som
förutsägbarhet, likabehandling och rättvisa. Dessa idéer är nu under utveckling
och tanken är att det kan bli viktiga
komplement till nuvarande forskningsinriktning.
Karlstads universitet, tidigare högskolan,

har varit i ett starkt utvecklingsskede under
de snart två decennier som Patrik Larsson
har arbetat här. Varken CTF eller arbetsvetenskap har varit några undantag. Stor
del av sin tid har han ägnat åt att bygga
upp och vidareutveckla forskningsmiljöerna vid CTF och arbetsvetenskap.
- Det har varit oerhört roligt att vara med
och utveckla verksamheten, där jag i omgångar varit föreståndare, proprefekt,
projektledare samt ansvarig för en av CTFs
stora forskningsprofiler ”Den nya tjänsteekonomin”, säger Patrik Larsson.

För närvarande arbetar han bland annat
tillsammans med Lars Ivarsson i ett projekt
där de studerar vad anställda gör på arbetet
som inte är arbetsrelaterat.
- Jag tror att vi alla är rörande överens om

att vi ibland låter arbetet inkräkta på fritiden, men hur är synen på att man utför
privata sysslor på arbetstid? Just nu är debatten infekterad av de sociala medierna
och hur mycket det kostar i arbetstid. Men
gränsen är inte knivskarp och det finns ett
behov av att nyansera bilden en smula och
se vilka positiva effekter som uppnås. Det
finns företag som till och med uppmuntrar
sina anställda att vara ute på Facebook eller
spela Guitar Hero på arbetstid, och det är
intressant att se hur man resonerar i dessa
företag, säger Patrik Larsson.
- Jag uppskattar mycket att få jobba tillsam-

mans med Patrik och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete. Att både ta stort ansvar
för CTF i rollen som en av två föreståndare
och bedriva egen framgångsrik forskning
är inte enkelt. CTF har den senaste tiden
vuxit kraftigt och detta ställer stora krav på
exempelvis administrativa rutiner, ekonomisk styrning, uppföljning och rapportering liksom på att hantera olika relationer
inom universitetet. Viktigast är hans sätt att
sprida en god stämning, inspirera medarbetare och förmågan att se och ta vara på olika

I ett av sina forskningsprojekt studerar han vad
anställda gör på jobbet som inte hör till jobbet.

utvecklingsmöjligheter. Jag och övriga kollegor på CTF önskar Patrik lycka till i rollen
som professor och framgång i fortsatt forskarkarriär, säger Bo Edvardsson, professor
och föreståndare vid CTF.
Text: Linda Fridberg
Foto: Maria Obed och Istockphoto

Patrik Larssons senaste publikationer
Patrik Larsson & Lars Ivarsson (2011) Non-work related activities at work - a theoretical framework 2011.
International Labour Process Conference, Leeds, UK april 2011.
MacKenzie, R., C. Forde, A. Robinson, H. Cook, B. Eriksson P. Larsson and A. Bergman (2010) Contingent work in the
UK and Sweden - Evidence from the construction industry 2010. Industrial Relations Journal, Vol 41, No 6, pp 603-621.
Lars Ivarsson, Patrik Larsson och Ann Bergman (2010) Interactive Bureaucracism - Service Encounters in the Retail
Sector 2010. Presenterad på 19th Frontiers in Services Conference, 10-13 juni, Karlstad.
Huzell, H and Larsson, P (2009) Aesthetic Demands and Financial Performance of the Company.
Presenterad på International Labour Process Conference, 6-9 april. Edinburgh. Skottland.
För fler publikationer se
ctf.kau.se, Publikationer
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SAMOT

Margareta Friman, professor och
föreståndare för Samot
Fakta
Samot är sedan 2006 ett Vinn Excellence
Center vid Karlstads universitet finansierat av
Vinnova, Karlstads universitet och partners,
vilket består av aktörer i kollektivtrafikbranschen. Läs mer på samot.kau.se

Samot fem år

I år har Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, varit verksamt i fem år.
Detta firades i samband med CTF 25-års jubileum den 17 november på Karlstads universitet.

Inom Samot forskar ett trettiotal pers-

oner om kollektivtrafik; hur man kan
förbättra kollektivtrafiken och få fler att
kunna och vilja resa kollektivt? Forskarna
har utvecklat expertis inom tre områden
med koppling till en serviceorienterad och
marknadsmässig kollektivtrafik; upplevelsen av kollektivtrafiken, tjänsteutveckling
12

Aktuell tjänsteforskning | Nr 62 2011

och organisering av kollektivtrafik samt
ledning och styrning av kollektivtrafik.
- I somras startade vi etapp tre där vi
fokuserar på att vidareutveckla vår forskning, speciellt inom området tjänsteinnovationer och kollektivtrafik. Tillsammans med
våra partners kommer vi kommer också att

arbeta mer med att föra ut våra gemensamma resultat i branschen, säger Margareta
Friman, professor och föreståndare för
Samot.
För närvarande ingår följande partners i

Samot: Värmlandstrafik, Karlstadsbuss,
Svensk Kollektivtrafik, StorStockholms

SAMOT
Lokaltrafik, Veolia transport, Nobina,
Färdtjänsten Göteborg, Göteborgs spårvägar, BIMS och Taxi Stockholm.

som disputerade i kvalitetsteknik förra året
och som idag forskar vid Viktoria institutet
i Göteborg.

Satsning på industridoktorander

Samot vill se till att projektet blir en början

Tillsammans med Samot, Vägverket och

på ett bredare program som omfattar hela
branschen.

Länsstyrelsen i Värmland har Värmlandstrafik med framgång genomfört industridoktorandprojektet R3 (Resande, Research, Resultat). Projektet har resulterat i
två licentiatuppsatser, en doktorsavhandling samt ett antal publicerade artiklar.
Doktoranderna har nu gått vidare i branschen. Senaste exemplet är Åsa Rönnbäck

- Våra positiva erfarenheter från R3 gör att
vi nu är mogna att satsa på ett industridoktorandkonsortium med inriktning på
tjänsteinnovation i kollektivtrafiken. En
viktig del i denna satsning är också den
nya forskningsprofilen ”Tjänsteinnovation
för uthålliga affärer” vid CTF, säger Bo

Enquist, professor och vice föreståndare
för Samot.
Samot firade fem år
Den 17 november uppmärksammades Samot

i samband med CTF 25-års-jubileum. I programmet medverkade bland andra gäster
som Lars Bull, VD för Värmlandstrafik,
och Charlotte Wäreborn Schultz, VD för
Svensk Kollektivtrafik samt styrelseordförande i Samot.
Text: Linda Fridberg
Foto: Maria Obed

Doktorsavhandling i psykologi

så får man bilister att ta bussen
Hur får man bilister att ta bussen istället för
bilen? Det är den stora frågan i Lars Erikssons doktorsavhandling. Resultaten visar
att bekvämlighet och restid spelar stor roll
och priset spelar mindre roll.
I sin doktorsavhandling ”Car Users´

Switching to Public Transport for the Work
Commute” har Lars Eriksson studerat varför resenärer väljer att ta bilen framför
bussen och vad som kan få dem att istället
välja bussen. Studien är baserad på drygt
1200 personer som dagligen åker till jobb
eller skola inom Karlstad.
- Många upplever att det är krångligt att
åka buss. Vi är vanemänniskor och det
är svårt att bryta ett invant mönster. En
faktor som också komplicerar detta är
så kallade aktivitetsmönster, det vill säga
aktiviteter som utförs i samband med resan.
Till exempel dagishämtning och matvaruinköp. Ju komplexare aktivitetsmönster
desto mer används bilen, säger Lars Eriksson, lektor i psykologi och forskare i Samot.
En åtgärd som kan användas för att tvinga

pendlare ur sina bilar är högre bilkostna-

Lars Eriksson disputerade den 15 september vid Karlstads universitet med Maria Johansson, Docent
(miljöpsykologi) vid Lunds universitet

der. Dessa måste dock vara betydligt högre
än kostnaden för kollektivtrafiken för att
vara effektivt. Turtäthet, kortare restider,
närheten till hållplatsen och ett bra och
lättbegripligt linjesystem har bilisterna
uppgett skulle få dem att välja buss i stället
för bil i större utsträckning.

Speciellt då tidsaspekten också var något
som de flesta bilisterna nämnde som en
viktig faktor i valet av transport, säger Lars
Eriksson.
Doktorsavhandlingen kan beställas via
infoctf@kau.se eller laddas ner via
ctf.kau.se, Publikationer.

- Jag tror att möjlighet till att surfa ombord

på bussen eller surfzoner vid hållplatsen är
bra, det skulle ge resenärerna en känsla av
att de tar tillvara på tiden på ett bättre sätt.

Text & foto: Linda Fridberg
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Aktuell forskning

nytt utvecklingsprojekt med
volvo technology

ctf träffade
sina partners

CTF och Samot har tillsammans med
Volvo Technology, Nobina och Värmlandstrafik fått tre miljoner kronor från
Vinnova, inom ramen för programmet
Transporteffektivitet, för att i praktiken
bygga upp och testa nya affärsmodeller
för kollektivtrafik.

med satsningen på ett nytt industridoktorandprojekt med våra partners inom
tjänsteinnovation och den internationella
forskning som bedrivs inom Samot kring
värdeskapande kollektivtrafiknätverk och
tjänsteinnovation, säger Bo Enquist,
professor i företagsekonomi.

Den 14 oktober arrangerade CTF ett
frukostmöte med några av sina samarbetspartners för att berätta om genomförda studier samt för att få fånga upp
idéer till nya studier. Värd denna gång
var Lotta Stensson, Löfbergs Lila, och
mötet hölls i caféet Rosteriet.

Projektet PayPer syftar till att utveckla
och testa ny teknologi och nya affärsmodeller i värdeskapande kollektivtrafiknätverk. Projektet leds av Daniel Zackrisson vid Volvo Technology och har en
total budget på sex miljoner kronor. Det
startar under hösten 2011 och avslutas
2014. Inom ramen för samarbetet kommer
affärsmässiga och tekniska utmaningar att
mötas och ge utrymme för att testa hur
olika aktörer i kollektivtrafiken påverkas.

- De senaste åren har vi fördjupat vårt
samarbete med Volvo och vi är glada
att få delta i detta industrinära projekt
där vi ska testa nya tjänsteinnovationer
i praktiken, säger Lars Witell, professor
i företagsekonomi. Volvo Technology är
partner i CTFs nya forskningsprofil kring
tjänsteinnovation för uthålliga affärer där
CTF tillsammans med sina partners ska
bygga kunskap kring vad tjänsteinnovationer är och hur de kan utvecklas.

Forskarna Anders Gustafsson och

- Detta projekt ligger i linje med vår ambi-

För mer information kontakta:
lars.witell@kau.se
bo.enquist@kau.se

tion att hitta forsknings- och utvecklingslösningar i interaktion med våra partners
och också att driva projekt tillsammans
med fordonsindustrin. Det är också i linje

Text: Linda Fridberg/Foto: Maria Obed

Martin Löfgren berättade om experiment
som genomförts hos ICA Maxi och Ikea
och där forskarna studerat kunders beteende. Vad som händer när man ger bort
gåvor till kunderna, uppmärksammar
dem med ett personligt välkomnande
eller när kunder endast får titta på men
inte tillåts känna produkter i butik.
Tobias Otterbring, projektassistent, be-

rättade om Eye-tracking experiment i
CTF Consumer Lab där forskarna studerat
vilken betydelse produkters hyllplacering och utseendet på förpackning har.
Forskaren Erik Wästlund berättade om
en kommande studie där man med hjälp
av Eye-tracking glasögon kommer att genomföra liknande experimentet direkt i
butik.
- Det är fantastiskt kul att så många av

våra samarbetspartners tog sig tid för att
lyssna på oss och ge oss feedback på det
vi håller på med, säger professor Anders
Gustafsson.
Medverkande företag: Löfberg Lila, Ikea,
ICA Maxi, Stamford, Musicpartner och
Stadium.

Vill du veta mer? Kontakta:
anders.gustafsson@kau.se
martin.lofgren@kau.se

Text: Linda Fridberg

I det nya projektet ska nya affärsmodeller för kollektivtrafik byggas och testas
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Aktuellt

nya medarbetare

Jessica Westman, doktorand i psykologi.

Anna Bergström, doktorand i nationalekonomi.

Roberta Starosky Jonsson, ekonom.

Jessica Westman är ny doktorand i psyko-

Anna Bergström är ny doktorand i nationalekonomi vid Örebros universitet men
kommer att bedriva sina doktorandstudier
i Samot. Hennes avhandlingsarbete är inriktat på transportekonomi med fokus på
värdering av kollektivtrafikens tjänster.
Anna har tidigare läst ekonomprogrammet
vid Karlstads universitet.

Roberta Starosky Jonsson är ny ekonom

logi vid Karlstads universitet. Hon kommer att bedriva sina doktorandstudier i
Samot där hon ska undersöka barn och
ungdomars upplevelser kring kollektivtrafikresande. Jessica kommer senast från
psykologiavdelningen där hon arbetat som
adjunkt.

vid CTF. Hon kommer att ansvara för våra
forskningsprojekt och våra forskningsprofiler. Hon kommer senast från GE Wind
Energy (Sweden) AB i Karlstad.
Vi hälsar våra nya medarbetare varmt
välkomna till CTF.
Text & foto: Linda Fridberg

hyllade forskare
Årets festligaste högtid vid Karlstads

universitet är Akademisk högtid som är
den dag då forskarna hyllas. Det är en
blandning av tradition, nytänkande, allvar och fest. I år hölls denna dag den
16 september och då installerades 19
professorer, vilket är rekord, och 17 nya
doktorer promoverades.
Från CTF installerades professorerna Lars

Witell, Margareta Friman och Patrik Larsson och doktor Carolina Camén promoverades.
Text & foto: Linda Fridberg

Professor Lars Witell, professor Margareta Friman, doktor Carolina Camén och professor
Patrik Larsson.
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Publikationer

Doktorsavhandling i företagsekonomi

fokus på känslor i tjänstemöten
Vilken betydelse har känslor hos kunder
och anställda i tjänstemöten? Om detta
handlar Terje Slåttens doktorsavhandling
”Emotions in service encounters from the
perspectives of employees and customers”.
- Syftet med avhandlingen är att
bidra till en djupare och utökad förståelse
och kunskap om känslor i tjänstemöten
genom att studera de två mest centrala
mänskliga aktörer i tjänstemöten: kunder
och anställda, säger Terje Slåtten, doktor
i företagsekonomi. Tidigare forskning har
främst fokuserat på den kognitiva delen av
tillfredsställelsekonceptet medan jag fokuserar på den känslomässiga delen.
Avhandlingen består av fem separata

papper med studier om hur anställdas och
kunders olika bedömningar skapar positiva

och negativa känslor samt hur olika typer
av känslor i tjänstemöten är kopplade till ett
visst beteendemönster. Orsaker och effekter av känslomässig tillfredsställelse studeras ur både den anställdas och ur kundens
perspektiv. Studierna har utförts i olika
typer av serviceföretag inom både privat
och offentlig sektor. Resultaten visar att
känslor har en central roll i tjänstemöten.
Terje Slåtten disputerade den 30 oktober

vid Karlstads universitet med professor
Veronica Liljander från Hanken i Helsingfors, Finland, som opponent.
Avhandlingen kan beställas via
infoctf@kau.se eller laddas ner via
ctf.kau.se, Publikationer.
Text & foto: Linda Fridberg

Terje Slåtten ny doktor i företagsekonomi.

vill uppmärksamma Lågstatusyrken
I september släppte Helena Lundberg,
doktorand i arbetsvetenskap vid CTF,
boken "Kassörer till kassan". Den handlar
om hennes egna erfarenheter av att jobba
i kassa, om arbetsvillkor och relationen till
chefer, kunder och medarbetare. Boken
har en allvarlig underton, men är skriven
på ett ironiskt sätt. I boken finns många
citerade dialoger med kunder (där
kunderna är sorterade i olika kategorier),
teckningar och upphittade inköpslistor.
Det som från början var ett sätt att
ventilera det hon tyckte var jobbigt blev
till slut en bok.

uppmärksamma lågstatusyrken som ofta
är osynliga och tas för givna, säger Helena
Lundberg.
Boken är skriven på ett lättsamt och kul
sätt som inte är akademiskt och det är för
att nå ut till fler.
- Jag tror att alla som nån gång har varit

och handlat i en matbutik kan få ut något av boken och känna igen mycket. Sen
hoppas jag att chefer på arbetsplatser kan
få sig en tankeställare. Många chefer skulle
behöva prova på att själva jobba i kassan
eller ute i butiken för att se jobbet utifrån
det perspektivet, säger Helena Lundberg.

- Jag skrev boken för att visa hur illa det
Helena Lundberg, författare och doktorand.
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faktiskt kan vara på vissa arbetsplatser. Sen
vill jag, precis som med min forskning,

Text & foto: Linda Fridberg

Publikationer

Licentiatavhandling i tjänstedesign

när business möter design
Katarina Wetter Edman försvarade sin
licentiatuppsats ”Service Design - a
conceptualization of an emerging practice” den 30 september. Den handlar om
hur marknadsförare och designer förstår
och arbetar med dem som ska använda
deras tjänster.

Grattis...
... till Carolina Camén, lektor i företagsekonomi och forskare vid CTF och
Samot, som tilldelats den prestigefyllda
utmärkelsen "Highly Commended Award
Winner" av Emerald Literati Network för
sin vetenskapliga artikel "Service quality
on three management levels - a study of
service quality in public tendering contracts". Artikeln, som är en del i hennes
doktorsavhandling, publicerades i den
vetenskapliga tidskriften International
Journal of Quality and Service Sciences
(Vol. 2 No. 3 2010).
Carolina Camén disputerade i företags-

ekonomi under våren 2011 och hennes
avhandling i företagsekonomi ”Using
Contracts to Manage Services” handlar
om kontraktets roll i affärsrelationer.
- Det känns mycket roligt att ha blivit

uppmärksammad för artikeln, säger
Carolina Camén. Jag hoppas och tror
att min avhandling har bidragit med ny
kunskap om kontraktens roll och betydelse - både för kollektivtrafikens aktörer, men även för andra inom näringslivet där kontrakt har stor betydelse.
Carolina Camén tog emot utmärkelsen i
samband med en internationell forskarkonferens i Spanien i augusti i år.

- En designer lägger stor vikt vid hur

själva tjänsten utformas och involverar
användarna i hela processen. En marknadsförare utgår i högre grad från företagens intressen och fokuserar snarare
på att fånga in användarnas idéer, säger
Katarina Wetter Edman, doktorand i
designmetoder för tjänsteinnovation vid
Göteborgs universitet och knuten till
CTF.
Syftet med uppsatsen är att få fram bätt-

re tjänster genom att de olika kompetenserna bättre förstår hur de bidrar i tjänsteutvecklingsprocessen och om tjänstedesignkompetensen bidrar med ett
mänskligare perspektiv. Den är också ett
försök att förstå vad som händer när industridesigners ska gå från att utveckla saker,
till exempel termosar och kontorsstolar,
till att börja utforma tjänster.
- Tänk en bussresa eller en hotellvistelse,

den innehåller både materiella och immateriella objekt och just inom tjänsteutveckling så har användaren en stor roll.
Den som ska uppleva och köpa tjänsten,
det vill säga användare, börjar alltmer
ses som samskapare av värdet av tjänsten istället för endast som mottagare av
något som ett företag levererar. Designkompetensen är bra på är att förstå sammanhanget där samskapandet sker, säger
Katarina Wetter Edman.

Katarina Wetter Edman försvarade sin licentiatuppsats den 30 september vid Göteborgs
universitet.

Katarina Wetter Edman är utbildad in-

dustridesigner på HDK och har tidigare
arbetet som industridesigner. Hon fick
ofta uppleva att det var komplicerat att integrera designkompetens i organisationer.
Därför tycker hon att det är intressant att
försöka förstå hur designers kunskap och
praktik fungerar när man integrerar kunskap från olika områden och på vilka sätt
det bidrar till innovation.
Avhandlingen kan beställas via

katarina.wetter-edman@kau.se
Text: Linda Fridberg
Foto: Marcus Jahnke

Text: Christina Knowles / Foto: Maria Obed
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Krönika

tjänsteinnovationer
-den nya framtiden
Per Kristensson är docent i psykologi och
forskare vid CTF, Karlstads universitet.

Jag får allt oftare förfrågningar från före-

tag och organisationer som vill utveckla
nya tjänsteinnovationer i syfte att stärka
sin konkurrenskraft. Det är sant att många
företag kan vinna på att leverera tjänsteinnovationer istället för, som traditionellt,
endast fokusera på att utveckla en ny
version av en vara. Sett i ett historiskt
perspektiv har det varit alldeles för många
företag som sålt teknik när kunderna istället letat lösningar. Av precis den anledningen är tjänsteinnovation är den nya
framtiden. Att så är fallet slår även regeringen fast i sin tjänsteinnovationsstrategi.
Men vad avses då med tjänsteinnovation?

Tjänsteinnovation avser den nya värdeskapande process som en kund (användare,
patient, medborgare etc) upplever. En
tjänsteinnovation avser alltså ett nytt eller förbättrat värdeskapande. Istället för
att som traditionellt fokusera på vad företag kan tillverka så ligger fokus istället på
den upplevelse som kunden önskar. En
tjänsteinnovation startar med identifikation
av vad användare behöver, inte vad företag
18
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kan tillverka. Fokus flyttas från vad som är
tekniskt möjligt till vad som är mänskligt
önskvärt.
Företag når inte längre framgång genom

att uppfinna ytterligare en ny dammsugare utan genom att ta fram ett enkelt och
effektivt sätt att ta bort smutsen hemma för
ett hushåll. Och vips så uppstod ett antal
företag som erbjöd hushållsnära tjänster.
Kunder köper inte en tvättmaskin för att
de är intresserade av att ha en vit fyrkantig plåtlåda hemma utan för att de vill ha
rena kläder. När de värdeskapande processerna hamnar i centrum skapas ofta idéer
om en mängd innovativa tjänster som ett
direkt resultat. Det är lättare att vara innovativ om man funderar på vilka behov som
finns – än när man börjar idégenera utifrån
vad man kan tillverka i sin fabrik.
Vilka exempel finns på tjänsteinnovation?
Den mest kända svenska tjänsteinnovationerna finns på Ikea. Tjänsteinnovationen
är att möbeln hämtas i ett litet paket som
du sedan själv skruvar ihop. Utifrån ett

traditionellt perspektiv på innovation har
inget nytt hänt, soffor fanns ju bevisligen
långt före Ikea. Men, genom att erbjuda
soffan på ett nytt sätt möjliggörs tjänsten
designade möbler till lägre pris.
Ett annat framgångsrikt svenskt exempel
är tidningen Metro. När jag föreläser om
tjänsteinnovation brukar detta vara mitt
favoritexempel. För vem hade kunnat tro
att man kan lyckas med innovation genom
att göra en produkt ”sämre”? Rent tekniskt
får vi nog hålla med om att Metro inte står
sig särskilt långt kvalitetsmässigt om man
jämför med till exempel SvD eller DN.
Men, tjänsteinnovationen är att tidningen
erbjuds gratis i närheten av kollektivtrafik,
där människor har tid att läsa. Återigen,
utifrån en traditionell syn på innovation
har dock inget nytt hänt, tidningar har ju
funnits i över 350 år. Tjänsteinnovationen
är både att kunden sparar pengar och dessutom får möjlighet att läsa tidningen på
bussen.
Text: Per Kristensson/Foto: Maria Obed

Grattis till...
Bo Edvardsson och Bård Tronvoll, som

tilldelats ”Best Paper Award” för artikeln
”The Components of a Complex Service System”. De tog emot utmärkelsen
på konferensen Understanding Complex
Service Systems Through Different Lenses
som hölls i Cambridge, UK, i september.

CTF & ESSENS
Essens är ett nytt samverkansprojekt

som erbjuder snabb och enkel tillgång
till de senaste forskningsrönen. Som
medlem kan man via deras webbplats
få direktkontakt med forskare och praktiker. Fyra gånger per år får man också
tidskriften Vetenskapsessens med de
senaste forskningsrönen i enkla och
kärnfulla artiklar på svenska. I det första
numret av tidskriften medverkar flera forskare från CTF.
Essens drivs av Olof Rentzhog och
Mikael Edin som bedriver konsultverksamhet inom kvalitetsområdet. De samverkar med svenska universitet och högskolor
som bedriver forskning inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling. För närvarande ingår: Chalmers, Högskolan på
Gotland, Högskolan Väst, CTF vid Karlstads universitet, Linköpings universitet,
Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet. Essens finansieras helt av betalande
medlemmar från näringsliv och offentlig
sektor.

Läs mer på essens.se

Notiser & kalendarium

kalendarium
Här listas våra egna samt externa arrangemang där forskare från CTF
medverkar.

Disputation i företagsekonomi
15 december 2011, Karlstads universitet
ctf.kau.se

SERVSIG International Service Research Conference
7-9 juni 2012, Helsingfors, Finland
hanken.fi/public/en/servsig2012

21st Annual Frontiers in Service Conference
14-17 juni 2012, Washington DC, USA
rhsmith.umd.edu/frontiersconference/

41st EMAC Conference
22-25 juni 2012, Lissabon, Portugal
emac2012.org/r/home

7th Nordic Workshop on Relationship Dynamics
(NoRD2012), 10-12 oktober 2012, Umeå
usbe.umu.se

QUIS 13
10-13 juni 2013, Karlstads universitet
ctf.kau.se

Publikationer
Varje år producerar våra
forskare ett stort antal
artiklar, forskningsrapporter,
avhandlingar och böcker.
Rapporter och avhandlingar
kan beställas via e-post:
infoctf.kau.se
Mer information?
ctf.kau.se, Publikationer

ctf PÅ
YOUTUBE
Missa inte bilder och filmer
från vårt 25-årsjubileum.
youtube.com/CTFse
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