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LEDARE >

Tjänste- och miljödilemman
På en mycket trevlig middag härom 
helgen diskuterades förhållandet mellan 
tjänstesamhällets utbredning och miljö-
påverkan. I ärlighetens namn var ingen av 
oss särskilt miljömedveten, men som den 
enda tjänsteforskaren i sällskapet tog jag 
mig rätten att uttala mig om både tjäns-
tesamhället och miljöfrågor. Det skulle jag 
ha låtit bli. 

Helt utan vetenskapliga belägg drev jag 
tesen att tjänstesamhällets framväxt och 
industrisamhällets tillbakagång självklart 
har lett till miljöförbättringar. Alltså, att 
bara det faktum att färre arbetar inom  
industrin och att vi har färre industrier än 
på 1970-talet borde leda till lite renare 
sjöar och friskare luft.  Lägger man till  
miljötekniskt kunnande och utveckling så 
är saken biff; tjänstesamhällets utbred-
ning ger mindre påfrestningar på miljön. 

Dagen efter den trevliga middagen funde-
rade jag på min argumentation, googlade 
lite på temat och sedan skämdes jag 
rejält. 

Visst kan Sverige betraktas som ett  
tjänstesamhälle och jo, andelen sys-
selsatta i tjänstesektorn är numer långt 
fler än tidigare. Tjänstesektorn har alltså 
ökat, men det har också industripro-
duktionen, i ungefär samma takt som 
tjänsteproduktionen. Andelen sysselsatta 
i tjänstesektorn har ökat och det beror 
framförallt på att industriproduktionen 

har effektiviserats kraftigt de senaste 
decennierna. Det behövs helt enkelt färre 
händer i industrin. 

Precis som John Maynard Keynes förut-
spådde på 1930-talet. Han trodde därför 
att vi på 2000-talet bara skulle behöva  
arbeta några timmar om dagen för att 
täcka våra behov. Vad han inte kunde veta 
då var hur våra behov skulle se ut idag. 
Inte heller räknade han med den tjänste-
intensiva välfärdens utbredning. Och det 
är där det så kallade tjänstedilemmat  
kommer in. 

Baumol beskrev för 45 år sedan hur tjäns-
ter som bygger på människors tid har en 
mycket långsam produktivitetsutveckling, 
exempelvis tar det i stort sett lika lång tid 
att undervisa nu som för 100 år sedan. 
Den högeffektiviserade industrin däremot  
erbjuder allt billigare produkter, som vi 
gladeligen konsumerar. Inte sällan sätter 
vi likhetstecken mellan ökad konsumtion 
och tillväxt. Det vi konsumerar är fram-
förallt billigare varor och produkter, inte 
nödvändigtvis tjänster. 

Ekonomhistorikern Astrid Kander menar 
att i och med att den relativa mängden 
tjänster inte ökar, så ger inte heller över-
gången till tjänstesamhället i sig någon 
förbättring av miljön. Andra visar till och 
med att vi är på väg bort från den utveck-
lande tjänsteekonomin till en ekonomi  
bestående av onödig konsumtion av  

materiella ting som i sin tur ökar påfrest-
ningarna på miljön. Det menar till exempel 
Christer Sanne, som skrivit boken Keynes 
barnbarn. 

Jag skulle ha nöjt mig under den där mid-
dagen med att konstatera att tjänstepro-
duktion kan ge mindre miljöfarliga utsläpp 
än varu-produktion, beroende på hur man 
definierar.  Tjänsteforskare bör inte, ens 
på sin fritid, uttala sig om relationer  
mellan dilemman i samtiden som man 
inte har en aning om. 

Henrietta Huzell 
tjänsteforskare CTF

Henrietta Huzell, lektor i arbetsvetenskap och 
forskare vid CTF. Foto: Maria Obed.

”Helt utan vetenskapliga belägg drev jag
tesen att tjänstesamhällets framväxt och
industrisamhällets tillbakagång självklart 
har lett till miljöförbättringar.”
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Docent i företagsekonomi

I mars befordrades Patrik 
Gottfridsson till oavlönad 
docent i företagsekonomi 
vid Karlstads universitet. 
Hans forskningsområden är 
tjänsteutveckling, nätverks- 
och relationsmarknadsföring. 
Förutom forskning undervisar 
Patrik Gottfridsson vid Karl-
stads universitets handels-
högskola.

- Just nu  bedriver jag forsk-
ning inom kollektivtrafik vid 
Samot, The Service and Market 
Oriented Transport Research 
Group, med inriktning på ut-
vecklandet och införandet av 
nya biljett- och informations-
system. Att utveckla ett nytt 
system är en tuff utmaning 
med tanke på den komplexa 
sammansättning av aktörer 
vars olika specifika krav måste 
tillgodoses. Här ställs nät-
verksperspektivet på sin spets 
då den tjänst som använda-
ren nyttjar levereras av ett 
komplext nätverk bestående 

av såväl privata kommersiella 
aktörer som offentliga och 
politiska aktörer, säger Patrik 
Gottfridsson.

På frågan om hur Patrik Gott-
fridsson ser på framtiden så 
svarar han att den innefattar 
fortsatt forskning om biljett- 
och informationssystem inom 
kollektivtrafikbranschen; 
hur systemen fungerar, hur 
de påverkar resenärernas 
uppfattning om användandet 
av kollektivtrafik samt hur 
införandet av gemensamma 
system påverkar samverkan 
mellan olika leverantörer av 
kollektivtrafik. 

Ett spännande sidoprojekt 
handlar om marknadsföring 
och management av sport-
evenemang. � 

- Jag är intresserad av sport 
i olika former och då är det 
extra kul att kunna kombi-
nera jobb med intresse. Här 
handlar det om att försöka 
förstå hur man kan utveckla 
och leverera sportevenemang 
på bästa sätt för att förhöja 
kundens upplevelse, säger 
Patrik Gottfridsson.  

Patrik Gottfridsson började 
som doktorand på CTF 1995 
och tog sin doktorsexamen 
2002 vid Stockholms univer-
sitet. Hans doktorsavhandling 
handlade om hur små företag 
utvecklar sina tjänster. 

Text: Linda Fridberg 
Foto: Maria Obed

Patrik Gottfridsson

OK att surfa på jobbet

AKTUELLT >

Att surfa, sms:a eller spela spel på arbetstid är inte till  
någon nackdel för arbetsgivare. Anställda surfar när det 
finns tid över och låter det inte gå ut över arbetet. Det finns 
inte någon större anledning för arbetsgivare att jaga smyg-
surfare. Detta visar en ny studie av Patrik Larsson, CTF, och 
Lars Ivarsson, arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. 

Att surfa fyller olika funktioner beroende på vilket jobb man 
har. Det kan vara ett sätt att koppla  och ladda om, ett sätt 
att fördriva tiden eller ett sätt att hitta ny inspiration. Man 
orkar inte jobba intensivt hela tiden. 

Arbetsgivare tacklas med fenomenet på olika sätt. Några 
förbjuder det helt, vanligast är dock att det i teorin är för-
bjudet men att det i praktiken tillåts om man inte skyltar 
med det. Andra tillåter det och gör ingen grej av det. Det blir 
ett system med tjänster och gentjänster. Det finns också  
arbetsgivare som uppmuntrar sina anställda att till exempel 
finnas ute på sociala medier då det  gynnar jobbet.  

Kunder vill vara delaktiga i att producera varor och tjänster 
och sätter högre värde på varor och tjänster som de själva 
varit med och producerat. Detta visar en studie av Tor W. 
Andreassen, professor vid Handelshögskolan BI, Norge, och 
Anders Gustafsson, professor vid CTF. 

Att engagera sina kunder som medproducenter kan vara 
en god marknadsföringsstrategi. Det skapar lojalitet hos 
kunderna. Delaktiga kunder har oftast som avsikt att själva 
köpa varan eller använda tjänsten. Forskarna rekommen-
derar företag att satsa på innovativa lösningar där man 
underlättar för sina kunder att bli medproducenter till 
exempel genom självbetjäningstjänster och möjligheten att 
skräddarsy egna varor och tjänster. 

Kunderna gör jobbet -  
och gillar det
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< AKTUELLT

Gästprofessor vid CTF
En av världens främsta forskare inom 
marknadsföring, Stephen L. Vargo, har 
utnämnts till gästprofessor vid CTF vid 
Karlstads universitet. 

Stephen L. Vargo är professor i marknads-
föring vid University of Hawaii at Manoa. 
Han forskar främst om marknadsförings-
teori och är mest känd för teorin med 
namnet "Service-Dominant Logic", som 
är ett nytt sätt att se på marknadsföring. 
Han är prisbelönt för sin forskning och 
publiceras i högt rankade vetenskapliga 
journaler. Han är författare till en rad 
bästsäljande böcker i marknadsföring. 

- Jag känner mig hedrad över att bli 
inbjuden till CTF och Karlstads universitet 
som gästprofessor. Jag ser fram emot att 
fortsätta mitt samarbete med profes-

sor Bo Edvardsson och att arbeta med 
andra forskare och studenter vid CTF och 
Karlstads universitet, säger han.

CTFs gästprofessor kommer att medverka 
i forskarutbildning och i forskningsprojekt 
vid CTF, främst i forskningsprofilerna "Den 
nya tjänsteekonomin+" och "Tjänsteinno-
vationer för uthålliga affärer", båda med 
stöd av KK-stiftelsen. 

- Jag är mycket stolt över att vi kunnat  
rekrytera Stephen L. Vargo som gästpro-
fessor. Han är en av de mest efterfrågade 
marknadsföringsforskarna i världen, 
säger professor Bo Edvardsson, förestån-
dare vid CTF och vice rektor vid Karlstads 
universitet. 

Gästprofessuren finansieras av Anne-
Marie och Gustaf Anders stiftelse för 
medieforskning under tre år.

Text: & foto Linda Fridberg

Stephen L. Vargo 

I maj befordrades Markus Fellesson till 
oavlönad docent i företagsekonomi vid 
Karlstads universitet. Han forskar om 
kund-, marknads- och organisering-
spraktiker inom servicebranscher. Utöver 
sin forskning undervisar han vid univer-
sitetets handelshögskola.

Det mesta av Markus Fellessons forsk-
ning bedrivs inom kollektivtrafikgruppen  
Samot, där han ingår i ledningsgruppen 
samt ansvarar för forskningstema två; 
kollektivtrafikens tjänsteerbjudande.

- Redan i min avhandling intresserade 
jag mig för hur verksamheter, som är ba-
serade på fysiska resurser och komplexa 
tekniska och administrativa system, kan 
serviceorienteras. I ett flerårigt samar-
bete med företaget Veolia transport, har  
jag och en kollega studerat hur idéer om 
kundservice och kunddriven tjänsteut-
veckling kan fungera i kollektivtrafikens 
dagliga praktik, säger Markus Fellesson.

Nästa steg blir att undersöka förutsätt-
ningarna för utveckling, förnyelse och 
affärsmässigt entreprenörskap inom 
kollektivtrafiken, bland annat i ljuset av 
lagen om offentlig upphandling och den 
nya kollektivtrafiklagen. 

- Inom tjänsteforskningen utgår man ofta 
från att kundrelationer är harmoniska och 
"värdeskapande". Samtidigt vet vi att det 
inte är ovanligt att kunder beter sig otrev-
ligt, kränkande och ibland till och med 
hotfullt och våldsamt. I en studie inom 
buss- och spårtrafik försöker vi nå bortom 

de individpsykologiska förklaringsmodel-
ler som tidigare dominerat för att istället 
undersöka hur bakomliggande samhälleli-
ga föreställningar om kunder och kundori-
entering spelar in, föreställningar som inte 
alltid är förenliga med kollektivtrafikens 
praktiska förutsättningar. Vi undersöker 
också vilka strategier och konkreta åtgär-
der som kan vidtas för att hantera och i 
bästa fall komma till rätta med den här 
typen av problemkunder, säger han.

Tanken att kundrollen i sig är värd att pro-
blematisera går igen i ett annat projekt 
där Markus Fellesson tillsammans med 
en kollega studerat hur ungdomar förhål-
ler sig till området ekonomi, pengar och 
finansiella tjänster. 

Markus Fellesson disputerade 2001 vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet med sin avhandling om kundoriente-
ring i kommunala bostadsföretag.

Text: Linda Fridberg / Foto: Maria Obed

Docent i företagsekonomi

Markus Fellesson
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CTF & HANDELSHöGSKOLAN

Handelshögskolan vid Karlstads 
universitet och Centrum för tjänstefor-
skning har beviljats 1,3 miljoner kronor 
av KK-stiftelsen för att utveckla utbild-
ningar på avancerad nivå speciellt an-
passade till näringslivets behov. Syftet 
är att stärka företagens kompetens 
inom området tjänsteinnovationer. 
Arbetet görs tillsammans med bland 
andra Sveriges Tekniska Institut (SP), 
näringslivsorganisationen Almega och 
fackförbundet Unionen.

Tjänsteinnovation kräver ett annat 
angreppssätt än när nya produkter  
blir till, bland annat vad gäller affärs- 
modeller, processer och med ett större  
fokus på kundupplevelser. Tjänstein-
novationer uppstår till stor del på en 
marknad tillsammans med kunderna.

- De metoder som idag används för 
innovationer är i regel utvecklade för 
hårdvaran, med litet eller inget fokus 
på kunderna. Ett viktigt forskningsfält 
för CTF är de tillverkande företagens 
"tjänstefiering", där produkter blir en 
del i ett tjänstekoncept. Detta genom-
syrar affärsutvecklingen i företag inom 
i stort sett alla branscher idag och vi 
har märkt att det finns en stark öns-
kan om kompetensförstärkning, säger 
Patrik Larsson, föreståndare för CTF.

I det första steget är syftet att 
kartlägga behovet av kompetensför-
stärkning inom näringslivet. Handels-
högskolan vid Karlstads universitet 
och CTF samarbetar med bland 
andra Almega, SP, Unionen, Stål och 
Verkstad, The Paper Province samt 
Teknikföretagen. Även de företag 
som CTF redan samarbetar med i 
andra projekt ingår i förstudien, till 
exempel Volvo, Löfbergs Lila, Ikea och 
Ericsson. 

- Syftet är att undersöka vilka beho-
ven är, vilka grupper som är intresse-
rade av den här typen av utbildningar 
samt identifiera det kursutbud som 
ska tas fram. Vi tittar även på hur 
flexibla kurser på distans skulle kun-
na se ut. Vi hoppas naturligtvis kunna 
fortsätta och målet är att tillsam-
mans med företag och organisatio-
ner utarbeta ett konkret kursutbud, 
berättar Olle Sonesson, operativ chef 
för Handelshögskolan.

Studien pågår fram till slutet av 
februari nästa år och är en del av KK-
stiftelsens satsning "Expert- 
kompetens för innovation". 

I KK-stiftelsens utlysning får Sveriges 
nyare lärosäten i samarbete med 
näringsliv och företagsforskningsin-
stitut ansöka om finansiering för att 
utveckla utbildningar på avancerad 
nivå. Utbildningarna ska syfta till att 
stärka näringslivets kompetensför-
sörjning, kunskapsintensiv innovation 
och skapa tillväxt. Starka forsknings-
miljöer ska matcha kompetensbeho-
ven hos företagen. 

Text: Christina Knowles/ Foto: Maria Obed

Nu utvecklas företagskurser  
i tjänsteinnovation 

På uppsatskurserna i företagsekonomi på 
Karlstads universitets handelshögskola har man 
sedan länge traditionen att ordna uppsatstorg - 
en mötesplats där yrkesverksamma från företag, 
organisationer eller forskare från universitetet 
kan presentera idéer för uppsatsämnen. 

För ett par år sedan startades ett utvecklingsar-
bete på Skatteverket för att bland annat se hur 
man kan utveckla information och kanaler för 
att bättre nå medborgare och företagare. Till sin 
hjälp valde de att använda Uppsatstorget.

- Vi vände oss till studenterna för att få en fråga 
belyst i ett analytiskt sammanhang: När, var och 
hur behöver medborgarna information från Skat-
teverket? Fyra studenter skrev parvis två uppsat-
ser. Dessa presenterades på ett uppsatsseminiari-
um där jag deltog och det var väldigt intressant att 
vara med i diskussionen, säger Patrik Lindmark. 

Uppsatserna utgör ett viktigt bakgrundsmate-
rial i Skatteverkets arbete - ett projekt som är 
nationellt och där även studenter från Göteborgs 
universitet bidragit till att belysa olika frågeställ-
ningar. För Skatteverket har samarbetet med 
studenterna flera fördelar. 

- Studenter uppfattas som objektiva av med-
borgarna, vilket resulterar i ärligare svar. Det är 
jättebra! Det har även varit berikande för oss 
som jobbar på Skatteverket. Kontakterna med 
Handelshögskolan har varit smidiga, studenterna 
positiva och motiverade och handledningen har 
vi inte upplevt som särskilt betungande. Upp-
satserna kommer att vara till direkt nytta i vår 
verksamhet, säger en nöjd Patrik Lindmark.

Martin Fransson, forskare i företagsekonomi vid 
CTF och ansvarig för uppsatskursen, har i år valt 
att utveckla konceptet för att få en större sprid-
ning i näringsliv och bland offentlig verksamhet. 
Nu kan förslag till uppsatsämnen lämnas direkt 
via Uppsatstorget:  www.uppsatstorg.kau.se

Text: Linda Fridberg

Tjänsteutveckling  
med hjälp av studenter 

Olle Sonesson, operativ chef för 
Handelshögskolan.
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Tjänsteutveckling  
med hjälp av studenter 

< AKTUELL FORSKNING

När du och jag ringer eller mejlar kund-
tjänst med frågor om hur lång tid det ska 
ta, varför det som fylldes i på Internet har 
försvunnit eller varför det inte har hänt 
något - då bidrar vi till något som kallas 
för "onödig efterfrågan". Det handlar om 
bristfälligt utformade tjänster som skapar 
onödigt mycket jobb. Nu ska forskare vid 
CTF tillsammans med Inspektionen för 
Socialförsäkringen, Försäkringskassan och 
Skatteverket undersöka hur man kan hitta 
och bedöma hur stor denna "onödiga efter-
frågan" är - och vad man kan göra åt den. 

Det blir den första vetenskapliga och mer 
omfattande studien som görs om onödig 
efterfrågan i den svenska offentliga 
sektorn. Målet är en bättre service till 
medborgarna samt lägre kostnader och 
bättre effektivitet för myndigheterna.

-Forskning som bidrar till bättre tjänster 
för medborgarna och att skattemed-
len används mer effektivt är självfallet 
angelägen. Projektet ligger väl i linje med 
den forskning om tjänsteutveckling och 
innovation som bedrivs inom CTF, säger 
professor Bo Edvardsson, vice rektor vid 
Karlstads universitet och vetenskaplig 
ledare vid CTF.

Mätningar i Storbritannien har visat att 
cirka 80 procent av arbetet hos kund-
tjänst i offentlig sektor går åt att "göra 
om och göra rätt". För medborgaren är 
behovet både verkligt och relevant, men 
för organisationen är denna efterfrågan 
onödig och hade inte behövt ta tid och re-
surser om tjänsten varit bättre utformad 
från början.

-Enbart Försäkringskassan hade förra 
året 7,5 miljoner kontakter till sin kund-
tjänst via telefon, e-post, sociala medier 
och fax . I första fasen ska vi kartlägga 
vilka former av onödig efterfrågan som 
finns och vilket utvecklingsarbete som 
pågår inom såväl Försäkringskassan som 

Skatteverket, berättar Martin Fransson, 
forskare vid CTF.

Försäkringskassan och Skatteverket har 
båda ett stort flöde av kundkontakter i 
olika frågor som ligger medborgarna nära. 

-Vi ska bidra till att socialförsäkringen 
och dess administration ska fungera så 
rättssäkert och effektivt som möjligt. Ge-
nom detta projekt vill vi föra kunskapen 
framåt för att visa hur teorin kring onödig 
efterfrågan kan komma till användning 
i praktiken och bidra till att effektivisera 
verksamheten i en myndighet, säger Per 
Molander, generaldirektör för Inspektio-
nen för Socialförsäkringen.

- Försäkringskassan ser positivt på 
denna studie som ligger i linje med vår 
egen pågående utveckling i att förenkla 
kundkontakterna. Vi hoppas att studien 

kommer ge oss ny värdefull kunskap i 
arbetet med att utforma våra tjänster 
ännu bättre för medborgarna, säger Dan 
Eliasson, generaldirektör på Försäkrings-
kassan.

Den fleråriga studien finansieras av 
Inspektionen för Socialförsäkringen, Skat-
teverket och Karlstads universitet. Just 
nu söker man efter två forskarstuderande 
som ska ingå i projektet.

-Utmaningen är att förstå efterfrågan 
ur kundernas perspektiv, att se bortom 
förvaltningens hantering och förstå 
vad som egentligen driver efterfrågan. 
Utifrån denna kunskap blir det möjlighet 
att skapa en verksamhet som effektivt 
tillgodoser kundernas egentliga behov, 
avslutar Johan Quist, forskare vid CTF.

Text: Christina Knowles/ Foto: Maria Obed

Forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF ska undersöka onödig efterfrågan.

Effektivare, begripligare och mindre onödigt jobb
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Ny DOKTORSAVHANDLING 

RÄTT ROLL 
        gör kunden nöjd

- Att förstå vad som skapar 
värde för kunden har stor 
betydelse. Detta för att kunna 
skapa rätta förutsättningarna 
för att en vara eller tjänst ska 
kunna frambringa så högt 
värde för kunden som möjligt. 
De anställda vill så klart att 
kunden ska välja deras vara 
eller tjänst framför konkur-
rentens. Värdeskapande sker 
genom iklädandet av roller, 
säger Maria Åkesson,  doktor i 
företagsekonomi och forskare 
vid CTF.

Det finns olika sorters kunder. Vissa föredrar till exempel 
att få all information presenterad av den anställde, en 
annan sort föredrar att själv söka redan på information. 

- För att bemöta kunderna på bästa sätt krävs att an-
ställda kan klä sig i en roll som matchar respektive kund.  
En roll funkar inte på alla kunder. En medvetenhet om 
de olika kundrollerna kan hjälpa de anställda i deras val 
av roll. Först när dessa roller kompletterar varandra kan 
mest värde på en vara eller tjänst skapas, säger Maria 
Åkesson.

Maria Åkesson försvarade sin doktorsavhandling i  
företagsekonomi "Role constellations in value  
co-creation" den 15 december 2011 vid Karlstads universi-
tet. Opponent var Tore Strandvik, professor vid Hanken, 
Svenska Handelshögskolan, Finland. 

Text: Linda Fridberg 
Foto: Maria Obed  & CTF

Maria Åkesson är 
CTFs senaste doktor.

”Nöjd eller missnöjd kund avgörs 
vid första mötet. Därför är det 

viktigt att bemöta olika sorters 
kunder på rätt sätt, det vill säga 

med en matchande roll.”

Kontakt 
maria.akesson@kau.se 

Avhandlingen kan beställas via  
infoctf@kau.se 
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TJÄNSTEINNOVATIONER FöR UTHÅLLIGA AFFÄRER

- Nu har vi arbetat i drygt ett halvår 
med att etablera forskningsprofilen 
Tjänsteinnovationer för uthålliga  
affärer. Det har varit en hektisk och 
spännande start som kommer att 
resultera i många nya forsknings-
möjligheter, internationella samarbeten 
och samskapande av ny kunskap. 
Efter sommaren släpper vi en halvårs-
rapport där man kan läsa mer om vilka 
forskningsprojekt som initierats, säger 
Lars Witell, professor i företags- 
ekonomi och profilansvarig.

Syftet med forskningsprofilen är att 
kartlägga och förstå tjänsteinnovatio-
ners DNA. För att klara av detta behöver 
forskarna arbeta med tjänsteinnovation 
utifrån olika forskningsperspektiv och det 
görs tillsammans med företagen Ericsson, 
Volvo, Ikea, Tetra Pak, Löfbergs Lila, ICA 
Maxi och Stamford. 

- För att skapa bra forum för lärande mel-
lan företag och arenor för samproduktion 
har vi under våren; träffat våra partners, 
arrangerat frukostmöten kring handel, 
workshops med ledningsgrupper,  work-

shops kring affärsmodeller, möte med 
vår internationella ledningsgrupp. Vi har 
också arrangerat möten mellan forskare 
och företag för att diskutera grunderna i 
forskningsprofilen bestående av tjänste-
logik och värde. Många av dessa möten 
har genomförts tillsammans med företag 

som idag inte deltar i forskningsprofilen 
- ni är välkomna att höra av er om ni vill 
delta i vårt arbete! Säger Lars Witell.

Under juni kommer flera av forskarna att 
presentera sin forskning vid konferen-
serna Servsig i Helsingfors, Finland, och 
Frontiers i Washington, USA. 

- Det blir en första test om våra idéer 
och vår förståelse av DNA för tjänstein-
novation kommer att fungera, säger Lars 
Witell. 

Forskningsprofilen sträcker sig över 
perioden 2011-2019 och är finansierad av 
KK-stiftelsen, Karlstads universitet, Ikea, 
Ericsson, Volvo, Löfbergs Lila, ICA, Tetra 
Pak och Stamford. 

Läs mer på  
www.kau.se/ctf/forskning/tjansteinno-
vationer-for-uthalliga-affarer
Kontakt 
lars.witell@kau.se

Text: Linda Fridberg/Foto: Maria Obed

En forskningsprofil i uppstart

Boken Innovationsledning och kreativ-
itet i svenska företag är ett resultat 
av Vinnovas forskningsplattform 
Ledarskap, kreativitet och arbetsor-
ganisation, LEKA. I boken presenteras 
resultaten från tio forskningsprojekt, 
ett av dessa från CTF. 

Lars Witell är en av författarna till  
kapitlet "Tjänstelogik som utgångs-
punkt för innovationer i tillverknings-
industrin" där resultaten från CTFs 
forskningsprojekt presenteras. övriga 

författare är forskarna Ida Gremyr, 
Chalmers, samt Anders Gustafsson och 
Bo Edvardsson från CTF.

- Tjänster blir allt viktigare, men tjäns-
teutveckling bedrivs ofta som en peri-
fer verksamhet med knappa resurser. 
Det finns en obalans mellan strategier 
och mål kring tjänster och hur arbetet 
sker i praktiken. Vårt kapitel handlar 
om vilken roll tjänsteinnovation spelar 
i tillverkande företag och beskriver hur 
tjänsteinnovationer i tillverkande före-

tag förändras över tiden. Från att vara 
tätt knutna till produkter, till att pake-
teras tillsammans med tjänster och en 
teknisk lösning, till att vara lösningar på 
kunders problem. Det innovativa är inte 
tjänsterna i sig, utan hur olika resurser 
kombineras. Säger Lars Witell, profes-
sor i företagsekonomi vid CTF. 

Boken ges ut av Vinnova och stiftelsen 
IMIT och kan laddas ner via  
www.imit.se

Lars Witell, professor i företagsekonomi och 
ansvarig för en av CTFs stora forskningsprofiler.

Lästips! 
Tjänsteinnovation i tillverkande företag 
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ESTETISK & ATLETISK KOMPETENS

Att utseendet spelar roll och påverkar 
chansen att få ett jobb är ingen nyhet. 
Men ett snyggt yttre räcker inte. För att 
vara riktigt attraktiv på arbetsmarknaden 
krävs att man är vältränad  och har en 
hälsosam livsstil. 

Forskare vid CTF har studerat hälso-
kravet, det så kallade atletiska kravet, 
inom den privata tjänstesektorn. 
Studien visar att arbetsgivare använder 
utseendet som en indikator på hälsa. Bara 
genom att titta på en arbetssökande 
försöker arbetsgivare bedöma om den 
arbetssökande är frisk och produktiv eller 
kommer att ha hög sjukfrånvaro och höga 
rehabiliteringskostnader.

- Tyvärr är det så att rätt kompetens 
inte räcker. För att vara riktigt attraktiv 
på arbetsmarknaden krävs att den 
arbetssökande är snygg och vältränad 
och har en hälsosam livsstil. övervikt 
och rökning minskar chanserna att få ett 
jobb. Utseende ersätter inte utbildning 
och erfarenhet men är ofta en avgörande 
faktor när fler arbetssökande till ett jobb 

har samma kompetens, säger Henrietta 
Huzell, doktor i arbetsvetenskap och 
forskare vid CTF.

Detta är en utveckling av forskarnas 
tidigare studie om kravet på estetisk 
kompetens, det vill säga förmågan 
att kunna tala och se ut på rätt sätt 
för ett visst jobb, och baseras bland 
annat på intervjuer och enkäter bland 

rekryteringsansvariga och företags- 
ägare i detaljhandeln, bank- och 
finanssektorn samt hotell- och 
restaurangbranschen.

- I slutändan handlar allt om pengar. 
Arbetsgivare tror att kunderna vill ha 
snygg personal i till exempel klädbutiken, 
hotellreceptionen eller i restaurangen, 
och att detta i förlängningen leder till 
ökad försäljning. På samma sätt menar 
vissa arbetsgivare som vill spara pengar 
att hälsosam personal innebär mindre 
risk för kostnader i samband med 
sjukfrånvaro och rehabilitering, säger 
Patrik Larsson, professor i arbets- 
vetenskap och föreståndare vid CTF.

Kontakt  
henrietta.huzell@kau.se 
patrik.larsson@kau.se

Text: Linda Fridberg 
Foto: Istockphoto & Linda Fridberg

Utseende 
som indikator 
på hälsa

Vad vi gör på vår fritid och vilken typ av livsstil vi har valt är av stort intresse för potentiella arbetsgi-
vare enligt ny studie.

Patrik Larsson och Henrietta Huzell forskar om estetisk och atletisk kompetens.
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Har du någon gång fått en faktura från 
din hantverkare som var dyrare än ni 
kommit överens om eller fått ett arbete 
utfört på ett helt annat sätt än vad ni 
kommit överens om? Då är du inte ensam, 
hantverkstjänster är i dag ett av vårt 
största konsumentproblem. 

Mer än vad sjätte konsument är missnöjd 
med sin hantverkare och det verkar öka. I 
grunden handlar det om ett kommunika-
tionsproblem mellan två olika parter, det vill 
säga konsumenten och hantverkaren. För 
att lösa det krävs att man ser på situationen 
också ur hantverkarens perspektiv, och inte 
bara konsumentens som oftast är fallet. 

Patrik Larsson, professor i arbetsveten-
skap och föreståndare vid CTF, och Lars 
Ivarsson, lektor i arbetsvetenskap, har på 
uppdrag av Konsumentverket genomfört 
en studie för att ta reda på varför vissa 
hantverkstjänster lyckas och andra miss-
lyckas utifrån hantverkarens perspektiv. I 
studien medverkade också Sara Petters-
son, projektassistent vid CTF. 

- Klagomål på hantverkstjänster handlar 
om utförande, ekonomi, tid och den socia-
la relationen. Utifrån dessa kategorier har 
vi intervjuat hantverkare och tittat på vad 
det är som gått snett i situationer med 
missnöjda kunder, säger Patrik Larsson.

Forskarna har intervjuat hantverkare 
som driver egna företag eller som har en 

position i företaget som innebär att de får 
lösa eventuella problem. Studien baseras 
också på intervjuer som Konsumentver-
ket gjort med privatkunder som anlitat 
hantverkare.

- Vi har bland annat sett att hantverkare 
sällan använder skriftliga avtal vilket 
ofta är en av orsakerna till missförstånd 
mellan hantverkare och privatperson. 
Skriftliga avtal bör alltid upprättas och de 
bör innehålla omfattning på arbetet, hur 
lång tid det ska ta, vad det ska kosta. Det 
är också viktigt att avtala om tilläggsar-
beten som kan uppstå under tiden, säger 
Lars Ivarsson. 

Forskarna har sammanställt olika stra-
tegier som hantverkare kan använda sig 

av för att hantera missnöjda kunder. Men 
det krävs också en gemensam insats i 
branschen, till exempel i form av utbild-
ning, regelverk och kontrollfunktioner 
menar forskarna. 

Resultaten från studien finns i rapporten 
"Att leverera hantverkstjänster - en stu-
die av näringsidkares upplevelser av af-
färsrelationen" publicerad av Konsument-
verket. Rapporten kan laddas ner via:  
www.konsumentverket.se

Kontakt 
patrik.larsson@kau.se 
lars.ivarsson@kau.se

Text & foto: Linda Fridberg

PÅ UPPDRAG AV KONSUMENTVERKET

Så kommer du överens med din hantverkare

Marknaderna för bredband, mobil-
telefoni och sampaketerade telekom-
tjänster har många brister, till exempel 
överrumplande säljmetoder och en 
diffushet gällande pris, information och 
prestanda. Detta visar en studie av fors-
karna var Patrik Larsson, CTF, och Lars 

Ivarsson, arbetsvetenskap vid Karlstads 
universitet, som genomförts på uppdrag 
av Konsumentverket. 

Studien är en del i Konsumentverkets 
rapport "Fördjupad analys av markna-
derna för mobiltelefoni, bredband och 

sampaketerade telekomtjänster" och 
finns på Konsumentverkets hemsida, 
konsumentverket.se

Kontakt 
patrik.larsson@kau.se 
lars.ivarsson@kau.se

Många brister i telekombranschen

Studien genomfördes av Patrik Larsson, Sara Pettersson och Lars Ivarsson. 
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Med passion för kreativitet  
och tjänsteinnovation   

PORTRÄTT > Per KrISTenSSOn

Den 1 mars utnämndes Per Kristensson 
till professor i psykologi vid Karlstads 
universitet. Hans forskning är indelad i 
olika, men relaterade, spår i psykologi.  
Det första handlar om kreativitet, 
närmare sagt hur företag och 
organisationer kan generera och ta vara 
på kreativa idéer och bättre lyckas med 
sina innovationsprocesser. 

- Företag behöver bli mer öppna i sina 
innovationsprocesser. Alltför många 
företag agerar fortfarande som om 
innovation är det hemligaste av det 
hemligaste. Min forskning visar att 
kunder är väl så innovativa som anställda 
på ett företag, säger Per Kristensson och 
förklarar vidare att kunder ofta är en mer 
heterogen grupp, med behov som är svåra 
att förutsäga eller förklara på förhand. 

Ett andra forskningsspår är hur företag 
och organisationer bättre kan lyckas med 
tjänsteinnovationer så att kunders eller 

användares värdeskapande processer 
stöds. 

- Många företag kan vinna på att leverera 
tjänster istället för, som traditionellt, 
endast fokusera på att utveckla en ny 
version av en redan existerande 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 den nya framtiden, 
säger Per Kristensson.

Ett tredje forskningsspår handlar om 
konsumentpsykologi och alla processer 
kring kunders beslutsfattande under och 
efter sitt köp av en vara eller tjänst. 

- Kundupplevelser är nog det ord som 
bäst sammanfattar min forskning, 
det fångar ju även processerna inom 
tjänsteinnovation, säger Per Kristensson. 

Ett av Per Kristenssons forskningsprojekt 
inom området kundinvolvering, CuDIT, 
bedrevs tillsammans med kollegorna 
Jonas Matthing och Peter Magnusson. 
Där användes en metod som gick ut på 
att fritt låta kunder använda ett företags 
varor och tjänster under en längre tid 
för att själva kunna få idéer om framtida 
tjänster. Resultaten visade att kunderas 
idéer överträffade företagets egna ideer 
i avseende på hur innovativa de var samt 
vilket värde de skulle ha för kunder om de 
realiserats. 

Projektet, som blivit mycket uppmärk-
sammat både inom akademin och 
i näringslivet, resulterade i flera 
publicerade, och numer också ofta 
citerade, artiklar samt utmärkelser 
för "Best article" i internationella 
vetenskapliga journaler och vid 
internationella forskarkonferenser. 

Kreativitet. Innovation. Kundinvolvering. Beslutsfattande. Det är ord som kan 
sammanfatta forskningen som vår senaste professor, Per Kristensson, bedriver  
på CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.  

FAKTA
Per Kristensson tog sin doktorsexamen 2003 

vid Göteborgs univerisitet. Kundinvolvering 
leder till ökad kreativitet summerar temat på 
hans doktorsavhandling. 2008 utnämndes 
han till docent och 2012 till professor vid 
Karlstads universitet.   
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Per KrISTenSSOn < PORTRÄTT  

PER KRISTENSSONS SENASTE ARTIKLAR:

Gustafsson, A., Kristensson, P. & Witell, L. (2012). The dimensions of co-creation during innovation  
– a matter of communication? Accepted by Journal of Service Management. 

Sjodin, C. & Kristensson, P. (2012). Customer’s mixed experiences of co-creation during service innovation.  
Accepted for publication at International Journal of Quality and Service Science.  

Pedersen, T., Kristensson, P. & Friman, M. (2012). Counteracting the Focusing Illusion: Effects of Defocusing on  
Car Users’ Predicted Satisfaction with Public Transport. Journal of Environmental Psychology. Vol. 32 (1): 30-36.

Edvardsson, B., Kristensson, P., Magnusson, P. & Sundström, E. (2012). Customer Integration within Service Development – A 
review of methods and an analysis of insitu and exsitu contributions. In press: Technovation. 

Läs mer: ctf.kau.se/per-kristensson

Just nu bedriver Per Kristensson studier 
inom området konsumentpsykologi som 
handlar om konsumenters olika processer 
i butiker, allt från beslutsfattande till 
attityder och känslor. Det kan till exempel 
handla om hur irrationellt människor 
bedömer sin upplevelse av tjänster. 

På frågan om varför Per Kristensson 
gillar att arbeta på CTF svarar han 
att han särskilt uppskattar den 
mångvetenskapliga profilen som ger 
bredd, men också att den tillämpade 
forskningen används för att skapa 
spetskompetens inom ett område som 
det i dag talas väldigt mycket om - 
tjänsteinnovation. 

- CTF är Karlstads universitet spjutspets 
vad gäller forskning och vårt stora antal 
forskningsanslag och publicerade studier 
visar att vi håller en hög standard även 
internationellt, säger han. 

Men, vad är egentligen tjänsteinnovation? 
- Jag ser att en tjänsteinnovation handlar 
om att ta fram nya värdeskapande pro- 
cesser som kunder (användare, patient, 
medborgare etc) upplever. En tjänsteinno- 
vation avser alltså ett nytt eller förbättrat 

värdeskapande, säger Per Kristensson 
och fortsätter. Istället för att som tra- 
ditionellt fokusera på vad företag kan till- 
verka så ligger fokus istället på den upp- 
levelse som kunden önskar. En tjänste- 
innovation startar med identifikation av 
vad användare behöver, inte vad företag 
kan tillverka. Fokus flyttas från vad som  
är tekniskt möjligt till vad som är 
mänskligt önskvärt. 

Per Kristensson är aktiv i CTFs styrelse 
och är väl känd på Karlstads universitet 
genom sitt arbete i olika arbetsgrupper 
och senast som forskningsrådgivare vid 
Grants and Innovation Office.  Han är en 
uppskattad och efterfrågad föreläsare 
både inom akademin och i näringslivet, 
nationellt och internationellt, och är 
gästforskare inom tjänsteinnovation vid 
Norges Handelshöyskole i Bergen där de 
har ett Center for Service Innovation. 

Föreståndaren har ordet 
- Per Kristensson, eller Pelle K som de  
flesta kallar honom, är en mycket upp- 
skattad medarbetare och kollega. Hans 
positiva inställning, generösa sätt att dela 
med sig av idéer och förmåga att ge  
konstruktiv kritik vid seminarier och i 

samband med olika forskningsansökningar 
gör honom till en viktig kulturbärare inom  
CTF. Han har under sin tid inom CTF starkt  
bidragit till att utveckla vår forskningsmiljö,  
tillfört nya perspektiv och forskningsfrågor, 
inte minst inom områdena kreativitet, 
konsumentbeteende och användardriven 
tjänsteinnovation. Vidare har han aktivt  
medverkat i att utveckla CTFs interna- 
tionella nätverk. Hans forskningsplattform 
kommer under åren framöver vara en  
viktig pelare i CTFs forskning om tjänste- 
innovationer. Vi önskar Pelle K framgång 
i fortsatt forskarkarriär och välkomnar 
honom i kretsen av professorer i CTFs 
ledningsgrupp, säger Bo Edvardsson, 
professor och föreståndare vid CTF.

Text: Linda Fridberg/Foto: Maria Obed

”Många företag kan vinna på att leverera tjänster istället för
att lägga fokus på att utveckla en ny version av en befintlig
produkt. Fokusera på kunden och vad den önskar.”

Per Kristenssons tankar om 
forskning kan följas genom hans 
krönika i Nya Wermlands tidningen 
och via Twitter, @per_kristensson



14 Aktuell tjänsteforskning | Nr 63 2012

SAMOT - KOLLeKTIVTrAFIK I FOKuS

År 2020 ska Svensk kollektivtrafik ha  
fördubblat antalet kollektivtrafikresor. 
För att klara denna utmaning, krävs 
att branschen samverkar på nya sätt. 
Tjänsteinnovationer är en förutsättning 
för att klara detta. Tjänsteinnovationer 
handlar ytterst om att utveckla innovativa 
lösningar för att lösa ett problem eller 
tillgodose ett behov.  Ett sätt att driva 
tjänsteinnovationer i kollektivtrafiken kan 
vara med hjälp av ett doktorandprogram. 

Ett doktorandprogram kan bli ett 
spännande möte mellan akademi och 
praktik där olika parter verkar tillsammans 
och där man möter olika perspektiv, nya 
insikter fås och praktiskt användbar 
kunskap skapas, allt med utgångspunkt 
från branschen behov och önskemål.

- Värmlandstrafik har framgångsrikt genom- 
fört doktorandprojektet R3 (Resande, Re- 
search, Resultat). Vi vill se till att projektet 
inte blir en engångsföreteelse utan istället 
början på ett bredare program som om- 
fattar hela branschen. Värmlandstrafik, 
som har värdefulla erfarenheter, kommer 
att vara en aktiv och viktig partner. Men 
vår förhoppning är att kunna knyta flera 
företag till programmet, säger Bo Enquist.

En satsning på ett doktorandprogram  
innefattar Samot,  partnerföretag och 

ett antal kollektivtrafikdoktorander. 
Samot bidrar med akademisk kompetens. 
Partnerföretaget är uppdragsgivare och 
arbetsgivare. Kollektivtrafikdoktoranden 
fungerar som verksamhetsutvecklare i 
partnerföretaget och som brobryggare 
mellan forskning och bransch.  

Samtliga doktorander kommer att ingå i 
ett så kallat Service Innovation Team där 
Samot utgör kunskapsplattformen. Idén 
med Service Innovation Team är att  
ytterligare verka för en ökad samverkan  
mellan doktoranderna och de olika  
aktörerna som är inblandade i respektive 
projekt. Genom regelbundna träffar 
utvecklas en kunskap om olika tjänste- 
innovationer samtidigt som de kan få 
idéer och stöd från varandra att driva och 
utveckla egna innovationsprojekt. Genom 
nätverket har doktoranderna möjlighet 
att tillsammans utföra kortare insatser 
för partnerföretagen och bidra till att lösa 
definierade problemområden.

Läs mer: 
samot.kau.se/kollektivtrafikprogram

Kontakt:  
bo.enquist@kau.se

 
Text: Linda Fridberg 

Foto: Istockphoto

Margareta Friman, professor och  
föreståndare för Samot repre-
senterar Sverige i COST (European 
Cooperation in Science and Tech-
nology) som en av medlemmarna i 
kommittén för "Transport and Urban 
Development" (TUD). TUD koordinerar 
forskningsaktiviterer inom trans-
portområdet. 

COST är en plattform med syfte att 
stödja samarbete mellan europeiska 
forskare i specifika projekt. Fors-
kare kan erhålla finansiellt stöd för 
gemensamma aktiviteter som till 
exempel konferenser, kortsiktiga 
utbyten och publicering. 
 
> Läs mer cost.eu

Nytt uppdrag

Den 21-22 mars var det dags för 
partnerträff, denna gång på Karlstad 
Culture Congress Center. Forskare 
och representanter från partnerföre-
tagen presenterade och diskuterade 
bland annat påverkansmetoder för 
förändrat resbeteende, finansiering 
av forskning och utveckling och 
kontraktsdialog.

Nya partners
Vi är glada över att hälsa Karlstad 
Airport och Västra Götalands region 
välkommen som nya partners i  
Samot och ser fram emot ett  
spännande samarbete!

Partnerträff  
i Karlstad

Forskning i kollektivtrafikens 
tjänst - ett doktorandprogram 
- Vi har ett ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra för att till- 
sammans skapa och utveckla ny branschnära kunskap. Därför vill vi tillsammans 
med intresserade partnerföretag utveckla ett program med kollektivtrafikdok-
torander, säger Bo Enquist, professor och vice föreståndare för Samot.

Läs mer om Samot 
samot.kau.se
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Projektet heter ITRACT (Impro-
ving Transport and Accessibility 
through new Communication 
Technologies) och ingår i EU:s 
Interregprogram för Nordsjö-
området. En av forskarna i 
projektet är Anna Stålhammar. 
Hon arbetar på Värmlandstra-
fik och är doktorand vid Samot.

 - För att ringa in vilka 
lösningar vi ska jobba fram så 

har vi börjat med att diskutera med vår egen personal, som 
har många kundkontakter och ofta får frågor om resande, 
och vi använder oss av det vi redan vet genom kundenkäter 
och vårt webbforum. I höst arrangerar vi en workshop för 
att vaska fram nya idéer på IT-applikationer. Man skulle 
kunna tänka sig bättre information kring anropsstyrd 
kollektivtrafik, till exempel genom en mobil app där  
kunden kan hålla koll på vilka turer som är beställda, bättre 
störningsinformation på informationstavlor vid hållplatser 
etc, säger Anna Stålhammar. 

Själva designen av tjänsterna kommer att tas fram av  
Värmlandstrafik med stöd av IT-forskare vid Viktoria- 
institutet. För att kunna utveckla de nya IT-lösningarna  
är avdelningen för datavetenskap vid Karlstads universitet 
engagerade. 

ITRACT-projektet pågår till slutet av 2014. Budgeten är 
på 3,8 miljoner Euro och finaniseras till hälften av EU:s 
interregmedel för Nordsjöprogrammet och till hälften av de 
övriga 12 parterna inom projektet. Förutom Sverige deltar 
Holland, Tyskland, Norge och Storbritannien. I Sverige 
deltar Värmlandstrafik AB, Viktoriainstitutet och Karlstads 
universitet - avdelningen för datavetenskap och Samot.

Text: Christina Knowles 
Foto: Maria Obed

Smartare kollektivtrafik 
stärker glesbygden
Att människor som bor i glesbygden har tillgång till bra 
och effektiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för 
bygdens överlevnad och utveckling. Hur kan buss och tåg 
bättre möta behoven i glesbygden? Ja, kanske genom att 
använda ny IT-teknik. Forskare vid Karlstads universitet 
ska tillsammans med Värmlandstrafik och Viktoriainsti- 
tutet ta fram nya IT-lösningar för ett bättre resande. 

Anna Stålhammar

UTBLICK

Den 24 januari invigdes ett 
nytt nationellt tjänsteinstitut i 
Karlstad. SP-Sveriges Teknis-
ka Forskningsinstitut står 
bakom satsningen. Och man 
valde Karlstad och närheten 
till CTF för sin etablering. 

SP är ett statligt ägt bolag 
och en av Sveriges vikti-
gaste aktörer för forskning 
och innovation inom breda 
näringsområden som till 
exempel energi, transport och 
samhällsbyggnad. 

- Tjänsteforskning är ett 
område där vi vill utveck-
las. Tjänsteinnovation och 
utformning av nya tjänster är 
centralt för att öka konkur-
renskraften och driva på 
utvecklingen inom företag 
men också statlig verksam-
het. Vi är jätteglada över vår 
satsning i Karlstad och att bli 
en del av den breda satsning 
kring utveckling av tjäns-
ter som finns här, sa Maria 
Khorsand, VD på SP.

Verksamheten i Karlstad 
leds av Jonas Matthing, som 
har tidigare varit på såväl 
forskningsfinansiären Vin-
nova som på CTF. Till sin hjälp 
har han Lars Sandberg, en av 
grundarna till Dotank AB, som 

arbetar med innovation och 
nyskapande och som varit med 
på hela resan och utrett förut-
sättningarna för en etablering 
i Karlstad.

- Olika aktörers vilja, inte 
minst stödet här i Karlstad 
och Värmland, i kombination 
med en tydlig inriktning mot 
tjänsteinnovation inom nä-
ringsdepartementet har varit 
viktiga byggstenar, konstate-
rade Lars Sandberg.

För Karlstads universitet och 
CTF är etableringen viktig och 
innebär nya möjligheter till 
utveckling och forsknings-
samarbete - och inte minst 
en ökad synlighet på den 
nationella arenan. 

- Vi är mycket glada över att 
SP valde Karlstad för sin eta-
blering. Det är mycket positivt 
för såväl tjänsteforskningen 
som regionen och det behov 
av ökad kunskap om värde-
skapande genom tjänster som 
finns nationellt. Det innebär 
även en positiv utveckling för 
vår handelshögskola som har 
ett tydligt tjänsteperspektiv, 
sa Bo Edvardsson, vicerektor 
vid Karlstads universitet.

Text: Christina Knowles 
 Foto: Karlstads universitet

Stort stöd för nytt 
tjänsteinstitut
Till en början kommer det nya tjänsteinstitutet att dela lokal med  
Dotank i hus Vänern på Karlstads universitet. 
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NyA MEDARBETARE

Tobias  
Otterbring, 
doktorand 
i psykologi, 
studerar olika 
marknadsfö-
ringsstrate-
gier i detalj-
varuhandeln 
med fokus på 
sinnesmark-
nadsföring 

i butiksmiljö. Det vill säga hur sinnen 
kan användas för att kommunicera 
med konsumenterna, till exempel för 
att göra dem mer tillfredsställda med 
den tid de spenderar i en butik eller för 
att underlätta deras navigering inne i 
butiken. 

Tobias Otterbring har tidigare arbetat 
som projektassistent vid CTF. Han har 
studerat psykologi och pedagogik vid 
Karlstads universitet.

- Det jag undersöker går i första hand 
ut på att göra konsumenterna nöjdare 
och gladare. Att de enklare hittar vad 
de söker i butiken eller att de kän-
ner sig bättre bemötta av personalen, 
säger Tobias Otterbring.

Kontakt: tobias.otterbring@kau.se

Per Myhrén är 
industridok-
torand i före-
tagsekonomi 
vid företags-
forskarsko-
lan VIPP vid 
Karstads uni-
versitet. Han 
är anställd av 
SSG, Standard 
Solutions 

Group AB, som arbetar med standar-
disering, rådgivning, information och 
utbildning samt informations- och 
transaktionshantering. Under sin dok-
torandtid är han knuten till CTF och det 
är där han har sin fysiska plats. 

- Syftet med min avhandling är att 
skapa förståelse för och kunskap om 
hur tjänsteinnovationer utvecklas i 
industriella nätverk, samt öka kunska-
pen om vad som sker när en innovation 
utvecklas från idé till ett kommersiellt 
erbjudande och om värdet som skapas 
vid användning. Jag vill också skapa 
större förståelse för hur värde skapas 
när den färdiga tjänsten/produkten 
används i svensk processindustri, 
säger Per Myhrén

Kontakt: per.myhren@kau.se

Våra nya doktorander

en doktorand med inriktning mot arbe-
tande konsumenter på Web 2.0 forum 
Doktoranden kommer att knytas till 
pågående forskning om det arbete 
konsumenter utför på Web 2.0 forum på 
Internet med inriktningen vilken typ av 
arbete konsumenter utför, hur arbetande 
konsumenter skapar värde tillsammans 
med andra konsumenter och företag och 
hur deras arbete kontrolleras. Doktorand-
tjänsten är finansierad av forskarskolan 
Management och IT (MIT) och doktoran-
den ska delta i MITs verksamhet (www.
forskarskolan-mit.nu).  

två doktorander med inriktning mot 
tjänster i offentlig sektor  
Doktoranderna kommer att ingå i forskar-
gruppen kring Akademin för medborgar-
orienterad verksamhetsutveckling inom 
staten (akademin.kau.se). Akademin är ett 
samarbete mellan CTF, regeringskansliet 
och många av de statliga myndigheterna 
med flest medborgarmöten. Det pro-
jekt där doktoranderna ska ingå drivs i 
samarbete med Försäkringskassan och 
Skatteverket med fokus på  s.k. failure 
demand inom myndigheternas tjänster 
och kanaler.

Sista ansökningsdag 20 juni 2012. 
Mer information::kau.se/om-universitetet/
lediga-anstallningar

LeDIGA DOKTOrAnDTJänSTer

Vi söker...

Christian Grönroos, professor i tjänste- och relationsmar-
kandsföring på CERS, Svenska Handelshögskolan i Finland, 
har som förste marknadsföringsforskare utanför Nordame-
rika blivit vald till Legend in Marketing. 

Detta innebär att hans publikationer kommer att samman-
ställas i en serie på åtta volymer med olika teman. Varje 
volym har ett tema och en redaktör. Bo Edvardsson, professor 
och föreståndare vid CTF, är redaktör för en volym om service 

management. Från CTF medverkar dessutom professorerna 
Anders Gustafsson och Per Kristensson med artiklar till voly-
men om tjänstelogik respektive marknadsföring av tjänster.

Syftet med Legends in Marketing är att säkerställa sig om att 
arvet efter de mest prominenta marknadsföringsforskarna 
i världen sprids till nästa generation av forskare och bevara 
den kunskapsmassa de representarar som ett kännetecken 
över marknadsföringsområdet. 

Legends in Marketing 
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 < CTF SyNS

Uppdrag som redaktör

I början på maj lämnande en av våra forskare, Erik Sundström, 
CTF, för att under en tid arbeta som handläggare hos Vinnova. 
Där arbetar han med initiering av utlysningar och handläggning 
av forskningsprojekt inom tjänster/tjänsteinnovation. Han 
arbetar också med ett regeringsuppdrag som syftar till att 
skapa en instruktion och handledning för hur myndigheter och 
andra aktörer ska utforma sina insatser riktade till företag 
särskilt när det gäller tjänstebaserad innovationsverksamhet.

Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, är 
sedan årsskiftet biträdande redaktör för tidskriften 
Scandinavian Journal of Management (SJM). 

Läs mer: journals.elsevier.com/scandinavian-journal-of-
management/

Under våren genomfördes ett nytt 
experiment hos ICA Maxi Bergvik i 
Karlstad. Med hjälp av Eye-tracking 
glasögon, som mäter hur länge och vart 
ögat tittar, undersöktes om kunderna 
lägger märke till de bildskärmar som 
finns i butiken. Medverkande forskare 
var Anders Gustafsson, Erik Wästlund 
och doktorand Poja Shams från CTF.  
Experimentet har dokumenterat och 
finns  att titta på här: 
 youtube.com/user/CTFse

Experiment hos  
ICA Maxi

Prisade forskare 
Grattis till våra forskare Anders Gus-
tafsson, Inger Roos, Per Kristensson, 
Martin Löfgren och Lars Witell som 
tilldelats utmärkelserna Outstanding  
Paper Award och Highly Commended 
Award från Emerald Literati Network 
Awards of Excellence. 
Läs mer: emeraldinsight.com/literati

erik Sundström

Per Skålén

Nu visar vi upp exempel på vår forskning 
på youTube. Tanken är konkretisera 
den forskning vi gör för att den ska 
bli mer lättåtkomlig. Det är också ett 
sätt att visa upp våra samarbeten med 
företag och studenter. Stort tack till 
våra samarbetspartners MusicPartner, 
ICA Maxi, Tobii Technology och Sats i 
Karlstad! Se filerna här:  
youtube.com/user/CTFse

CTF-forskning på  
youTube 

... Erik Wästlund, lektor i psykologi 
och forskare vid CTF. Du är numera 
företagare också,  hur har det gått till? 

- Det är genom forskningsprojektet EyeGo 
där jag tillsammans med Kay Sponseller, 
sjukgymnast Landstinget i Värmland,  och 
Ola Pettersson, robotingenjör Atlas Copco, 
tagit fram ett hjälpmedel för personer med 
grava funktionsnedsättningar. Stiftelsen 
Inova vill satsa på Eyego och tycker att vår 
innovation bör bli en tillgänglig produkt på 
marknaden. Vi hoppas att den ska finnas 
ute på marknaden redan nästa år. 

Hur fungerar ert hjälpmedel?  
- Det är ett styrsystem där brukaren själv 
kan styra en elektrisk rullstol genom att 
titta på en dataskärm. Tekniken kallas 
eye-tracking.

Går det att kombinera en roll som både  
forskare och företagare?  
- Ja, det fungerar väldigt bra. I början hade 
jag inga som helst tankar på att vår inno-
vation kunde leda till detta, men idag kan 
jag se den i ett kommersiellt system.  

Text: Linda Fridberg/Foto: Maria Obed

Ett ögonblick...  

erik Wästlund visar hur styrsystemet fungerar.

Hos Vinnova

Vi är mycket glada över att synas  
i KK-stiftelsens årsredovisning  
Läs om CTF - en profil i världsklass 
vid Karlstads universitet.  
Årsredovisningen kan laddas ner via: 
kks.se

Hos  
KK-stiftelsen



18 Aktuell tjänsteforskning | Nr 63 2012

KRöNIKA 

Kunskapsutveckling i samverkan 
Ett viktigt mål är att forskning ska 
komma till nytta. Forskare förväntas 
arbeta aktivt för att implementera 
resultat som kommit fram i forsknings-
processen. Frågan jag ställer mig är 
hur vi ska implementera och vad vi ska 
implementera. 

I transportforskargruppen Samot har vi 
tagit implementeringsfrågan på allvar 
och försökt hitta svar på dessa frågor. 
Vi har som exempel på våra frukostmö-
ten diskuterat vad i våra forskningspro-
jekt som är möjligt att implementera. 
Många idéer har kommit upp, så som 
olika verktyg för förbättrad servicekultur, 
tekniker för att påverka konsumenter, 
olika mätverktyg och metoder för en 
mer innovativ kontraktsutformning. Alla 
förslag är inriktade på kommersialisering 
av forskningsresultat. Men den största 
potentialen för industriell förnyelse är 
nog inte avhängigt av om forskare knop-
par av nya företag eller inte. 

I våra partnerföretag har man inves-
terat mycket kapital i organisation, 
personal och rutiner. Utifrån våra 
diskussioner har jag kommit fram till att 
man i största möjlig utsträckning i stäl-
let bör utgå från och tillvara ta kraften i 
detta kapital för att stärka viljan att ta 
emot och omsätta ny kunskap. I forsk-
nings- och utvecklingsprojekt kan det 
därför vara en poäng att samla personer 
från praktik och akademi som har ett 

gemensamt intresse av att utveckla ett 
företag, en bransch eller ett område i 
samhället. Kunskapsintresset skiljer sig 
sannolikt åt men det är viktigt att finna 
en mötesplats där man kan mötas för 
att samarbeta om kunskapsbildning och 
implementering av ny kunskap. 

Mitt svar på frågan hur vi ska imple-
mentera är därför samverkan. En kon-
sekvens är att det inte finns en modell 
för implementering och nyttogörande 
av resultat. Nej, istället ser det väldigt 
olika ut från fall till fall. Detta fick vi 
höra på Samots partnerdagar 2012 på 
Karlstad CCC där flera praktiker och 
forskare presenterade projekt med olika 
grad och typer av samverkan. Förarut-
bildaren Ragnar Borg berättade om hur 
man arbetat med coaching på spårvä-
garna i Göteborg för bättre körsätt och 
kund-bemötande. I projektet har Per 
Echeverri och Per Skålén kunnat dra 
slutsatser om coachingen som me-
tod för förändrad service kultur 
men också hur det upplevs att 
bli coachad på arbetsplatsen. 
Samverkan innebär att olika 
parter är involverade i ut-
vecklingsarbetet, från det att 
projekt initieras, under ut-
vecklingen av frågeställningar, 
insamling av data, tolkning och 
registrering av resultat och 
fram till spridning/publice-
ring av ny kunskap. 

Samverkan innebär att involvera 
användaren av resultatet i alla eller 
någon del av processen. Samverkan kan 
ske i gemensamma projekt, parallella 
projekt, eller i projekt där ett gemen-
samt intresse räcker för att samla olika 
intressenter. Syftet är att bidra till 
professionalisering av alla parter.  

Vad implementerar vi? Det handlar om 
kunskapsutveckling hos alla parter. 
Dialog innebär ett samarbete om  
kunskapsbildning inom alla branscher. 

Margareta Friman, professor  
och föreståndare Samot

”Ett viktigt mål är att forskning ska komma till nytta. Forskare
förväntas arbeta aktivt för att implementera resultat som
kommit fram i forskningsprocessen. Frågan jag ställer mig är
hur vi ska implementera och vad.”

Margareta Friman
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LITTERATUR & KALENDARIUM

Varje år producerar våra forskare ett stort antal artiklar, rapporter, avhandlingar 
och böcker.  Rapporter & avhandlingar kan beställas via infoctf.kau.se

Mer information ctf.kau.se, Publikationer

Marknadsföring i tjänsteekonomin 

I den idag så dominerande tjänsteekonomin blir det allt mer centralt att skapa 
värde för kunden utifrån tjänster. Detta gäller både för privata företag och i offent-
lig förvaltning. Den här boken har kommit att bli ett standardverk när det gäller hur 
organisationer kan arbeta med marknadsföring i en tid av ökad tjänstefiering. 

Författare: Bo Edvardsson & Per Echeverri 
Artikelnummer:7562-02 ISBN:9789144059747 
www.studentlitteratur.se

Litteraturtips 

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

13 september 
Föreläsning med Jim Spohrer, 
IBM Innovation Champion 
and Director of IBM University 
Programs worldwide.  Mer 
information kommer på ctf.
kau.se.

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

21 november 
CTF Service Academy i  
samarbete med Almega. Tema: 
Konsten att kunna ta betalt 
för tjänster. Mer information 
kommer efter sommaren på ctf.
kau.se

QUIS13
CALL FOR PAPERS

Forskare och praktiker är  
välkomna att skicka in   

konferensbidrag till  
QUIS13 den 10-13 juni 2013,  
i Karlstad. Konferensbidrag 
kan skickas in till och med  

den 10 november, 2012.  
För mer information  

ctf.kau.se/quis13

Boken är ett resultat av Vinnovas forskningsplattform Ledarskap, kreativitet och 
arbetsorganisation, LEKA. Den presenterar resultaten från tio forskningsprojekt 
inom LEKA, varav ett från CTF. 

Redaktörer: Anders Richtnér och Johan Frishammar 
Boken ges ut av Vinnova och stiftelsen IMIT och kan laddas ner via www.imit.se

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Välkommen till
CTF Service Academy, 21 november 2012
"Konsten att kunna ta betalt för tjänster"

Har du någon gång funderat över hur du ska ta betalt 
för nya tjänster eller det där "lilla extra" som du an-
nars måste bjuda på för att attrahera och behålla 
kunder? Då behöver du inte leta längre. CTF, Centrum för 
tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bjuder tillsam-
mans med Almega in till en dag där forskare och företa-
gare ger handfasta råd och intressanta exempel 
på hur man tar betalt för sina tjänster.  
 
Program kommer efter sommaren.  
Håll dig uppdaterad via ctf.kau.se Följ CTF på Twitter!

twitter.com/ctfse
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