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Behovet av kunskaper
om tjänsteinnovation
Väldigt många pratar om det, vissa gör det, men de allra flesta
har ingen aning om vad det är. Jag talar om tjänsteinnovation.
Möjligen är det, det lilla epitetet ”tjänst” som ställer till det. Eller
kanske är det för att begreppet tjänsteinnovation sällan kommer
ensamt. Det åtföljs vanligen av begrepp som tillväxt, samhällsutveckling, affärsmodell, tjänstelogik och värde.
Häromdagen var jag på ett seminarium om näringslivsutveckling i
en närliggande, mindre kommun. En kommun som kännetecknas
av en hög andel sysselsatta i tillverkningsindustrin, hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel små- och egenföretagare. I mitt
anförande så talade om jag vikten av att väva in entreprenörskap i
grundskolan, att samverka med universitet och högskolor, att stötta
de små företagen så att de vågar anställa fler och jag avslutade det
hela med att understryka behovet av tjänsteinnovation. På väg därifrån var det en man som kom fram och sade: ”Det här med tjänsteinnovation, vad ska jag med det till i mitt verkstadsföretag?” En annan
man som stod bredvid sade: ”Det kan jag berätta för dig, men jag vill
istället fråga hur man gör, konkret alltså?” Två vetgiriga företagare
fick mitt visitkort, men inga tydliga svar. Det hanns inte med.
De två företagarna är inte ensamma om att vilja veta mer.
Behovet av kunskap om tjänsteinnovation och tjänsteutveckling
är mycket stort. Glappet mellan regeringens nationella
innovationsstrategi och det lilla tillverkningsföretaget är gigantiskt.
Som tjänsteforskare kan vi bidra med att minska glappet. Vi
kan dra vårt strå till stacken för att hjälpa till att reda ut ett och
annat. Inom ramen för vår forskningsverksamhet erbjuder vi inte
konsulttjänster, men om vi får möjlighet så kommer vi snart att
kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar. På CTF har vi satt en
hög ambition att bidra till att utveckla nya kurser och utbildningar
baserade på våra forskningsresultat så att dessa når fler. Vi
arbetar för närvarande med att ta fram konkreta verktyg och göra
dessa tillgängliga för alla på vår hemsida. Så, till er som vill veta
mer, säger vi håll ut!
Henrietta Huzell, lektor i arbetsvetenskap och föreståndare vid CTF.
Foto: Sara Appelgren
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AKTUELLT

Mätningar i offentliga sektorn
- varför, hur & när?
Den 4 juni bjöd Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i
staten in till ett seminarium där mätning stod i fokus. I semeinariet medverkade:
Lars Haikola, Universitetskanslersämbetet, Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala
universitet, Nils Gunnar Billinger, Regeringskansliet, Metta Fjelkner, Lärarnas
riksförbund, Roger Molin, Socialdepartementet, och Susanne Wadstein, SIDA.
Under det gångna året har reslutatmätningarna inom den offentliga sektorn
debatterats i olika former. Ödet för Herr B i Maciej Zarembas krönikor om den
olönsamma patienten har berört de flesta. Vi har också fått läsa om mätningarna
som kan resultera i betygsinflation i skolan eller om "pinnjakten" inom polisen.
Resultatmätningar leder enligt vissa till detaljstyrning och demoraliserade
medarbetare. Staten vill utvärdera hur väl expertmyndigheterna lyckas förverkliga
politikens mål. Hur ska vi då göra?
Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten är ett nätverk
av myndigheter och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads
universitet, som samarbetar för att utveckla statliga verksamheter.
Läs mer om Akademin på akademin.kau.se

Utmärkelse till professorstrio
Professorer Anders Gustafsson, Per Kristensson
och Lars Witell vid CTF har tilldelats 2012 års
"Highly Commended Awards" från den vetenskapliga
journalen JOSM, Journal of Service Management,
för sin artikel "Customer co-creation in service
innovation: a matter of communication? ".
Prisutdelningen sker i samband med Quis13.

Film om matspill &
öppen innovation!
Vi slänger 170 000 ton mat i våra restauranger och storkök varje år. Slöseriet är
enormt. The Packaging Arena har samlat
konsumenter, krögare, trendanalytiker
och miljöentusiaster för att skapa nya
förpackningskoncept som kan göra något
åt problemet. Nu finns en film om projektet
där projektledare Nina Kask och forskaren
Per Kristensson, professor vid CTF, berättar
om arbetet i projektet Måltid Två.
Se filmen packagingarena.com

Internationell
konferens på
Karlstads universitet
Den 10-13 juni arrangerar CTF Quis13
- The 13th International Research
Symposium on Service Excellence
in Management. Under dessa
dagar kommer drygt 200 forskare
och praktiker från hela världen
till Karlstads universitet för att
presentera och diskutera det senaste
inom tjänsteforskning. I programmet
medverkar bland andra: R. Gary Bridge,
Senior Vice President of Cisco System’s
strategic consulting arm, USA, och
Madeleine Stenwreth, Master of Wine.
Läs mer ctf.kau.se/quis13
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Interactive Institute etablerar kontor i Karlstad
Interactive Institute etablerar kontor
i Karlstad. Etableringen sker i nära
samarbete med Karlstads universitet
och finansieras av Interactive Institute,
Karlstads universitet, Karlstad Kommun
och Region Värmland.
Karlstads universitet kommer att vara
en av institutets partner. För att stötta
etablering finns en styrgrupp bestående av
representanter från Karlstads universitet,

Region Värmland, Karlstads kommun och
Interactive Institute. Två samarbeten är
redan igång. Det ena med CTF och det andra
med Media och Kommunikationsvetenskap
vid Karlstads universitet.
- De senaste åren har jag fokuserat på att
bygga upp forskning kring handeln. Detta
i samarbete med företag i regionen som
gör det möjligt för oss att utföra unika
experiment i deras verksamheter. Interaktiv

institute är en viktigt komponent för
oss att kunna implementera de tekniska
lösningarna som dels kommer ge oss än
större möjlighet att genomföra experiment
men också att hjälpa oss få till IT-baserade
lösningar som kan ge kunder unika
individanpassade lösningar, säger Anders
Gustafsson, professor vid CTF.

Text: Nadja Neumann & Linda Fridberg

Unik forskningsstudie om svenska kollektivtrafiken
Under fem år har Karlstadforskarna
Bo Enquist och Mikael Johnsson, följt
kollektivtrafiken i fyra svenska regioner.
Under perioden har den svenska
kollektivtrafiken förändrats kraftigt,
samtidigt som branschen satt som mål
att fördubbla antalet resenärer fram
till 2020. Hur kan samhälle, företag och
resenärer samverka för en effektiv och
hållbar kollektivtrafik, som på allvar kan
konkurrera med bilen?
Det är en bransch i stark förändring som
beskrivs i den nya forskningsstudien
"Styrning och navigering i regionala
kollektivtrafiknätverk.” Forskarna har
studerat kollektivtrafiken i fyra svenska
regioner: Stockholm, Västra Götaland,
Skåne och Värmland. Som jämförelse har
forskarna även tittat på två europeiska
nätverk: Freiburgregionen i Tyskland och
Zürichregionen i Schweiz.
- Vi har tittat på vad som hänt i branschen,
vad som hänt i samhället och vad som
utvecklats på vår egen forskningsfront,
berättar Bo Enquist, professor i företagsekonomi och knuten till Samot, The Service
and Market Oriented Transort Research
Group vid Karlstads universitet.
Från och med 2012 trädde en ny lag i kraft
och regionala kollektivtrafikmyndigheter
inrättades i varje region. Trafikföretag
konkurrerar numera i upphandlingar, där

också kontraktets utformning spelar en
allt större roll.
- Det är viktigt för utvecklingen mot en
hållbar kollektivtrafik att trafikföretagen
inte används som bemanningsföretag,
utan att kollektivtrafiken som gemensam
affär utvecklas fullt ut inom kontraktsoch kunddialogerna, menar Bo Enquist.
Bryter bilens dominans
I Freiburg och Zürich har man satsat på
en ”mobilitetsstrategi”, där kollektivtrafik,
cykel, gång och bil samverkar kring
ett ”hela-resan-tänk”. På så sätt har
man lyckats bryta bilens dominans i
städerna. I exempelvis Göteborg går man
mot en liknande vision. Det eftersatta
underhållet och kapacitetsproblemet i
den svenska spårbundna trafiken och
problemet med att stombussnäten i de
svenska nätverken konkurrerar med
bilen om vägutrymme har gjort att
integreringen inte haft lika bra effekt som
för Zürich och Freiburg.
De fyra svenska regioner som ingår
i studien ligger alla i framkanten av
utvecklingen och speglar såväl storstad
som landsbygd. Det är ingen neutral
arena som beskrivs, utan en smältdegel
av sociala och ekonomiska processer
med inblandade aktörer från kommuner,
regionala kollektivtrafikmyndigheter,
politiker och näringsliv. I bokens

Bo Enquist och Mikael Johnson.

slutkapitel beskrivs åtta utmaningar
för kollektivtrafiken, bland annat: frihet
för resenären, kollektivtrafik som ett
proaktivt verktyg för att bygga en
hållbar stad eller region, kollektivtrafik
som politik och affärsverksamhet samt
kollektivtrafikens utrymme i stadstrafiken
- Vi ger inte ett klart och entydigt
svar på vilket av de olika regionala
kollektivtrafiknätverken som fungerar
bäst. Vi har istället velat skapa en djupare
förståelse för hur komplext systemet är.
Den stora utmaningen ligger i att skapa
samverkan och ett gemensamt synsätt
inom en region, menar Mikael Johnson,
ekonomie doktor och forskare inom
Samot, Karlstads universitet.
Kontakt
bo.enquist@kau.se
mikael.johnson@kau.se
Text: Christina Knowles/ Foto: Maria Obed
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Den nya tjänsteekonomi plus

Två år med fokus
på kundupplevelser
Forskningsprofilen ”Den nya tjänsteekonomi plus”startades våren 2011
och avslutades våren 2013. Det är en
fortsättning på en tidigare forskningsprofil
inom samma område, Den nya tjänsteekonomi, som bedrevs 2002-2007.
Finansiärer är KK-stiftelsen, Karlstads
universitet samt partnerföretag.
- På CTF har vi en lång tradition av att
samarbeta och samproducera med företag
och organisationer. Grundtanken är vi ska
uppnå vetenskaplig excellens och att våra
samarbetspartners ska uppnå affärsmässig
excellens, säger Martin Löfgren, docent
i företagsekonomi och ansvarig för
forskningsprofilen.
Målet för forskningsprofilen har varit
att få en djupare förståelse för kunders
upplevelser från olika perspektiv och
bygga ny teori som baserar sig på
tjänsteforskning, konsumentbeteende
och psykologi.
Forskningen har bedrivits i fem olika
delprojekt i samarbete med företagen Ikea,
TeliaSonera, Veryday och Tobii Technology.
I dessa projekt har forskarna har studerat
olika aspekter av kundupplevelser - bland

Martin Löfgren, docent i företagsekonomi CTF
och ansvarig för forskningsprofilen.
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annat kundsupport, självbetjäningstjänster,
kundinvolvering i utvecklingsprocesser och
kunders beslutsprocesser.
Tillsammans med TeliaSonera har
forskarna studerat kundbeteende i olika
kundsupportsituationer. Resultaten visar
bland annat att följande områden behöver
fokuseras för att få en väl fungerande
kundsupport: identifiera kunden genom
tidigare kontakthistoria, tillgänglighet;
kunden ska kunna välja om den vill
använda Internet, ringa eller besöka en
butik.
I samarbete med Ikea har forskarna
studerat hur kunder använder och upplever
användningen av Ikeas självbetjäningstjänster samt hur de påverkar den totala
upplevelse av Ikea. Resultaten visar till
exempel att kunder som får information
inför sitt besök känner sig bättre
förberedda och inspirerande. Vilket i sin tur
också kan leda till fler inköp. Resultaten
visar också att det är oerhört viktigt att
självbetjäningstjänster är meningsfulla och
enkla att använda.
I dagligvaruhandeln finns det ett stort
utbud av olika produkter på hyllorna. Vad är
det som avgör vilken produkt som slutligen
hamnar i varukorgen? Är det produktens
placering, förpackningen eller en skylt
där just den produkten marknadsförs?
Detta har forskarna tidigare studerat
i labbmiljö men nu har dessa studier
gjorts i butik. Dessutom har forskarna
också utvärderat vilka frågor rörande
kunders beslutsfattande som passar bäst
att undersökas i labbmiljö respektive
butiksmiljö. I detta delprojekt har Tobii
Technology medverkat.
Tillsammans med Veryday har forskarna
undersökt vilken roll design och designers

har för förståelsen av kunder samt hur
kunskap från och om kunder tas in i
utvecklingsprocessen.
Det sista delprojektet handlar om hur
konsumenter tänker kring sina köp, före,
under och efter. Forskarna har studerat
och jämfört olika typer av köp; vara/tjänst
och upplevelse utifrån olika tidpunkter för
att se vad som händer med upplevelserna
över tid. Resultaten visar att värdet av
köpet uppstår vid användandet och inte
vid inköpssögonblicket vilket är en vanlig
vanföreställning. Beroende på hur ett köp
beskrivs så påverkas upplevelsen och köpet
kan ändra karaktär från att ha vara ett
köp av en sak till att istället upplevas som
köp av en tjänst. När konsumenter köper
tjänster, oavsett om det egentligen är en
vara eller en tjänst i traditionell mening,
så leder detta till positivare upplevelser.
Resultaten ger stöd för en ny syn på
värdeskapande och marknadsföring borde
röra sig bort från klassiska modeller till mer
subjektiva modeller med värdeskapande
över tid som grund menar forskarna.
- Vi har tillsammans med medverkande
företag genererat ny kunskap inom
området kundupplevelser. Dessa
kommer att stärka CTFs ställning som
en internationellt konkurrenskraftig
forskningsmiljö och samtidigt bidra till
långsiktig och nyskapande verksamhet i
företag, säger Martin Löfgren.
I forskningsprofilen medverkade
forskarna: Martin Löfgren, Inger Roos, Maria
Åkesson, Per Kristensson, Lars E Olsson,
Bo Edvardsson, Peter Magnusson, Katarina
Wetter Edman, Erik Wästlund, Anders
Gustafsson, Lars Witell och Bård Tronvoll.
Här kan du läsa mer om och ladda ner en
broschyr om forskningsprofilen:
ctf.kau.se/nseplus
Kontakt
martin.lofgren@kau.se
Text: Linda Fridberg
Foto: Istockphoto /Maria Obed

tjänsteinnovation för uthålliga affärer

Vad är tjänsteinnovation?
Det är mycket på gång i forskningsprofilen Tjänsteinnovation för uthålliga
affärer. Under våren har aktiviteter
under forskningsprofilens första år
avrapporterats och rapporten visar på
en bra grund för fortsatt forskning i
samarbete med deltagande företag.
- I arbetet med vår första årsrapport till
KK-stiftelsen har många olika personer
involverats; våra forskare, kontakter hos
deltagande företag, internationella professorer, experter från industrin och vår
rektor vid Karlstads universitet. Vi har tillsammans försökt värdera framstegen med
forskningsprofilens syfte, det vill säga att
kartlägga och förstå DNA för tjänsteinnovation. Slutsatsen så här långt är att vi har
lagt en bra grund för fortsatt samarbete
och forskning, men att mycket arbete
återstår för att förstå vad tjänsteinnovation
egentligen är, säger Lars Witell, professor
vid CTF och ansvarig för forskningsprofilen.
Pågående forskningsprojekt
Forskarna har tillsammans med deltagande
företag initierat ett antal forskningsprojekt.
Här följer några av dem:
Idea Management: leds av Peter Magnusson
och fokuserar på att förstå hur idéer
uppkommer och utvärderas i verksamheten.
Forskarna arbetar främst med Ericsson och
Volvo i projekt kring ”Innovation Jams” och
”Idea boxes”.

Testdriving service innovation: leds av
Anders Gustafsson. Här testar forskarna
bemötande, gåvor och interaktioner för att
studera dess effekter på kunder, anställda och verksamheten. Arbetet sker främst
med Ica Maxi, Ikea och Löfbergs.
Business Model Innovation: fokus på hur
man byter affärsmodell, det vill säga både
innehåll i den nya affärsmodellen och själva
bytes-processen. Samarbetspartners är
Volvo, Ericsson och Löfbergs. Information
kan fås av Per Kristensson eller Martin
Löfgren.
Utöver dessa projekt driver forskarna
bland annat ett projekt om ”employee
authenticity” med Tetra Pak samt ett
projekt som handlar om effekter av
kampanjer tillsammans med Stamford.
Aktiviteter på gång
- Under det första året har fokus varit på
att initiera forskningsprojekt tillsammans
med våra partners och att delta på
konferenser för att få nya intryck och
för att sprida våra forskningsresultat.
Under det första året publicerade vi tre
vetenskapligaartiklar och presenterade 12
konferensartiklar. Våra forskare kommer
att vara aktiva på en rad konferenser
under 2013 som QUIS13, Naples Forum,
IPDM, EURAM och ECEM. Vi går en
spännande och produktiv sommar och
höst till mötes, säger Lars Witell.

Gästforskare
Forskaren Jim Salas,
från Arizona State
University (ASU) i
USA, besökte våra
partners Ericsson och
Volvo under några
veckor i slutet på
april för att studera
Jim Salas, gästforskare
replikering och
från ASU.
tjänsteinnovation.
Studien visar att många företag framgångsrikt skapar lösningar som kombinerar
produkter och tjänster till innovativa
erbjudanden för företagskunder. Dessa
företag står inför utmaningen att
replikera lösningar för en specifik kund
i nya kundrelationer. En undersökning
genomfördes i samarbete mellan ASUs
Center for Services Leadership och CTF
där vi undersökte vilka faktorer som gör
att företag framgångsrikt kan replikera
lösningar från en kund till en annan.
Forskare har genomfört intervjuer med
ledande teknikföretag i Sverige inför en
bredare kvantitativ studie av vad som driver
framgångsrik replikering av tjänster.
- Möjligheten att ha gästforskare från
vårt internationella nätverk på plats hos
våra partners är en av styrkorna i vår
forskningsprofil, säger Lars Witell.
Tjänsteinnovationer för uthålliga affärer
(Service Innovation for Sustainable
Business) är en av CTFs stora forskningsprofiler. Den sträcker sig över perioden
2011-2019 och är finansierad av KK
-stiftelsen, Karlstads universitet, Ikea,
Ericsson, Volvo, Löfbergs, Ica Maxi, Tetra
Pak och Stamford.
Läs mer om forskningsprofilen
ctf.kau.se/sisb
Kontakt
lars.witell@kau.se

Lars Witell, professor vid CTF och ansvarig för forskningsprofilen.
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Ny doktorsavhandling

”Ögat, eller rättar sagt hjärnan,
ser vad den förväntas och vill se.”

Så fångas konsumentens
uppmärksamhet
I butikshyllorna trängs olika
förpackningar - alla tävlar om vår
uppmärksamhet. Vad är det som fångar
vår uppmärksamhet? Vad är det som
avgör vilken produkt vi i slutändan
väljer? Om detta handlar Poja Shams
doktorsavhandling i företagsekonomi.
Poja Shams har studerat vilken påverkan
förpackningsdesign, hyllplacering,
sökbeteende och preferenser har på
konsumenters köpbeteende. Genom att
kartlägga konsumenters beslutsprocesser
har han skapat en förståelse för hur
beslut fattas i en köpsituation.

Kartlägger din blick
För att kartlägga beslutsprocessen
har Poja Shams genomfört ett antal
experiment med hjälp av Eye-tracking.
En metod där man mäter ögonrörelser.
Metoden kartlägger vart personen fäst
sin blick, hur blicken har vandrat över
produkterna och hur detta påverkat ett
köpbeslut. På så vis avslöjar ögonrörelser
de faktorer som är viktiga inför ett beslut.
Denna kunskap kan vidare användas för
att utvärdera förpackningsdesign och
bana väg för effektivare kommunikation
vid butikshyllan. Experimenten utfördes
bland annat i CTF Consumer labb på
Karlstads universitet.
- Eye-tracking är en utmärkt metod för
att testa och utvärdera förpackningars
kommunikativa och säljande egenskaper i
produktutvecklingsprocessen, säger Poja
Shams.

Poja Shams är CTFs senaste doktor.
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Liknande studie i USA
Han har också genomfört liknande
experimenten på Arizona State
University i USA. Där testade han
svenska förpackningar på amerikanska
konsumenter. Resultaten visade
på många likheter, till exempel att
produktens vertikala placering i hyllan
påverkar uppfattningen av dess
värde oavsett tidigare erfarenheter
med produkterna. Både svenska och

amerikanska konsumenter förväntar
sig att dyra produkter är placerade på
hyllor högt upp och billigare alternativ
närmare golvet. Dessutom identifierade
amerikanska konsumenter svenska
produkter som dyra eller billiga utan
någon tidigare erfarenhet, enbart baserat
på förpackningens design.
- Några intressanta resultat var att
konsumenter många gånger gör ett
snabbare val när de inte känner till
förpackningarnas utseende och att
cylinderformade förpackning är det
billigare alternativet på den amerikanske
marknaden medan det på den svenska
marknaden är det lyxigare alternativet,
berättar Poja Shams.
Svårt att bryta gamla vanor
Har du köpt samma sorts kaffe i 10
år krävs det mycket för att du ska
bryta denna vana. Du är van vid att
ditt kaffepaket ser ut på ett visst sätt
och känner dig trygg i det. Tidigare
erfarenheter och vanor har stor påverkan
på vårt köpbeslut, men det
är inte avgörande.
- Det viktigaste är att förpackningens
utseende, så som färg, form och
glansighet, överensstämmer med
kundens förväntningar för just den typen
av produktkategori, säger Poja Shams.

ny doktorsavhandling

Poja Shams har undersökt hur köpbeslut fattas i dagligvaruhandeln. Detta med hjälp av eye-tracking, en metod där man mäter ögonrörelser.

Underlätta för kunden
Att placera en produkt på rätt ställe, det
vill säga där kunden förväntas hitta just
den typen av produkt, skapar en struktur
och trygghet för kunden. Produkter som
placeras där konsumenter förväntas hitta
dessa produkter är synligare och har
därmed större chans att väljas. Hjärnan
sorterar bort produkter som är placerade
på "fel" ställe - de blir osynliga för oss
vid första anblick och har liten chans att
hamna i vår varukorg.
- Ögat, eller rättar sagt hjärnan, ser vad
den förväntas och vill se, berättar Poja
Shams.
Prisad för sin forskning
Poja Shams tilldelades 2008 stiftelsen
Gunnar Sundblads Kompetensutvecklingspris för sin forskning inom konsument-

driven förpackningsutveckling. Priset
användes till en sexmånaders vistelse vid
Arizona State University.
Disputationen ägde rum den 22 mars
vid Karlstads universitet med professor
Parasuraman, University of Miami,
USA, som opponent. Poja Shams
doktorandstudier finansierades bland
annat av Forskarskolan Management och
IT (MIT).
Avhandlingen "What does it take to get
your attention?", kan beställas via
infoctf@kau.se
Kontakt
poja.shams@kau.se
Text: Linda Fridberg
Foto: Istockphoto & Benjamin Goss

MIT
Forskarskolan Management och
IT är en av de sexton nationella
forskarskolor som gavs stöd i 2000
års forskningsproposition och är
en samverkan mellan följande
lärosäten: Blekinge tekniska
högskola, Högskolan på Gotland,
Internationella handelshögskolan i
Jönköping, IT universitetet i Göteborg,
Karlstads universitet, Linköpings
universitet, Linnéuniversitetet, Växjö,
Lunds universitet, Mälardalens
högskola, Stockholms universitet,
Umeå universitet, Örebro universitet
och slutligen Uppsala universitet som
också är värd för forskarskolan.
Läs mer: forskarskolan-mit.nu
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nya forskningsprojekt

Tre miljoner till nya, smarta utbildningar inom tjänsteområdet
KK-stiftelsen har beviljat tre miljoner
kronor till ett samarbete mellan Handelshögskolan och CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet där
syftet är att utveckla nätbaserade kurser
inom området tjänsteinnovationer. I
utvecklingsarbetet deltar även tre företag:
TeliaSonera, SSG- Standard Solutions
Group samt Effect Management.
Handelshögskolan och CTF, Centrum för
tjänsteforskning, vid Karlstads universitet
har idag ett nära samarbete kring
utbildning på grund- och avancerad nivå.

Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi vid
Handelshögskolan och forskare vid CTF och
Samot, är projektledare för utvecklingen av
flexibla kurser inom tjänsteområdet.

-Undervisningen har till största del
varit inriktad på heltidsstudier på plats
vid universitetet. Detta vill vi ändra på,
säger projektledaren Jörg Pareigis vid
Handelshögskolan.

baserade verktyg, vill vi även höja den
pedagogiska kvaliteten. Vi kommer använda både kompetens inom universitetet
och ta in erfarenheter från internationella
nätverk, berättar Jörg Pareigis.

Attraktivt för företag
Målet med projektet use.it - nätbaserad
utbildning inom serviceområdet” är att
under en två- års period utveckla fyra
nätbaserade kurser, som ska bidra till
kompetensutveckling hos företag.

Tjänsteforskning utgångspunkten
De metoder och verktyg som utvecklas
inom projektet för nätbaserad utbildning,
kommer även att kunna användas i
andra kurser inom Handelshögskolan vid
Karlstads universitet.

De fyra kurserna är: Service Logic,
Understanding Customer Experiences,
Service innovation samt Service Business
- strategy and operations. Projektets syfte
är även att bidra till en snabbare spridning
och användning av forskningsresultat i
näringslivet.

Tjänsteinnovationer är ett centralt
område för forskningen vid CTF, inte
minst genom den långsiktiga KK-profilen
Service Innovation for Sustainable
Business”. CTFs forskning utgör grunden
i utveckling av kurserna inom projektet
use.it - nätbaserad utbildning inom
serviceområdet”. Projektet är en del av KKstiftelsens satsning IT i högre utbildning.”

-Vi kommer att satsa på att utveckla
verktyg och kompetens kring nätbaserat
lärande och öppna lärresurser, så kallade
open educational resources”. Det handlar
bland annat om olika lärplattformar, filminspelningar, on-line möten, simuleringsverktyg och interaktiva webb-seminarier.
Förutom att utveckla och pröva olika IT-

Kontakt
jorg.pareigis@kau.se
Text: Christina Knowles
Foto: Maria Obed

Vetenskapsrådet finansierar forskning om kundrollen
Vetenskapsrådet har beslutat att finansera
ett projekt vid CTF där kundrollens begränsningar och möjligheter kommer att studeras.

Markus Fellesson, lektor i företagsekonomi och
forskare vid CTF och Samot.
10
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I en tid då kundorientering allt mer kommit
att bli en allomfattande samhällsideologi
snarare än ett valbart strategiskt verktyg
för kommersiella företag är det särskilt
viktigt att kritiskt granska vad det
innebär att vara kund och att ha kunder.
Vad ligger egentligen i begreppet kund?
Hur blir vi kunder? Och, inte minst, vad
händer när kundrollens grundläggande
antaganden kommer i konflikt med
andra förhållanden och föreställningar,
hos individen, i samhället och i den
enskilda organisationen? Detta kommer
att studeras i tre sektorer: detaljhandel,
hotell/restaurang och sjukvård.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet
och bidraget uppgår till 2,7 miljoner
kronor. Projektet genomförs av Markus
Fellesson, CTF, tillsammans med Nicklas
Salomonson, Högskolan i Borås, under
perioden 2013-2015.
Kontakt
markus.fellesson@kau.se
Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed

ny licentiatuppsats

Ger musik och personliga relationer
nöjda kunder?
Miljö och mottagande är två faktorer som
har betydelse för om en kund kommer
att trivas och känna sig tillfreds med sitt
besök i klädbutiken eller med sitt möte på
banken. Detta har Pernille K Andersson
studerat i sin licentiatuppsats som
handlar om hur musik påverkar kunder i
butik samt hur kunder påverkas av säljare
som är personliga i sitt möte med kunden
Rätt sorts musik får oss att shoppa loss
visar resultat från Pernille K Anderssons
studier. Vi blir påverkande av musik
som spelas i butik. Är det musik vi gillar
spenderar vi längre tid i butiken och
handlar för mer pengar. Medan musik
som vi inte gillar ger motsatt effekt.
- Tänk på vilken typ av musik som
spelas. Olika typer av musik ger oss olika
associationer. Det är till exempel inte
lämpligt att spela julmusik mitt i sommaren.

Det får inte heller vara för hög volym utan
musiken bör ligga på en nivå där man bara
förnimmer den, säger Pernille K Andersson.
Personliga kundmöten är ett fenomen
som blir att vanligare i försäljningsbranschen. Det innebär att försäljare vill
framstå som kompis gentemot dig som
kund. Försäljare använder metoden för att
lättare kunna påverka kunder att köpa en
vara eller tjänst.
- Det är inte alltid fördelaktigt att som
säljare vara personlig i ett möte med
kund. Det är skillnad på hur man vill
bli behandlad som kund och som vän.
Studierna visar att man som kund inte vill
vara personlig med sin bankman. Kanske
ser det annorlunda ut i relationen med till
exempel en personlig tränare eller frisör?
Det återstår för mig att ta reda på, säger
Pernille K Andersson.

En personlig relation med sin bankman är inget som uppskattas
av bankkunder enligt Pernille K Anderssons studier.

Fortsatt fokus på personliga kundmöten
gäller för Pernille K Andersson i sitt fortsatta arbete. Hon kommer att fortsätta
studera effekterna av att vara personlig i
kundmöten, bland annat utifrån yrkeskategori samt variationer av att vara personlig.

Licentiatseminariet ägde rum den 25 januari
på Karlstads universitet. Opponent var
Magnus Söderlund, professor vid Handels
i Stockholm. Licentiatuppsatsen “Changing
the service scape” kan beställas via
infoctf@kau.se.
Kontakt
pernille.k.andersson@kau.se
Text: Linda Fridberg
Foto: Maria Obed/Istockphoto

Pernille K Andersson, doktorand i psykologi vid CTF.
Aktuell tjänsteforskning | Nr 65 2013
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forskarprofilen > inger roos

Lämnade livet som köpman
för att forska om kunder
FAKTA Inger Roos tog sin doktorsexamen 1999 vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 2003 blev hon docent
i företagsekonomi vid Karlstads universitet. I sin forskning fokuserar hon på kundbeteenden. Inger bor i Jakobstad i
Finland, men kommer till Karlstad och universitetet någon gång i månaden.
12

Aktuell tjänsteforskning | Nr 65 2013

forskarprofilen

"Det var under min tid som köpman som jag
började intressera mig för kundernas beteende.
Varför de ofta sa en sak men sedan gjorde på ett
helt annat sätt. Tillslut bestämde jag mig för att
gräva djupare i detta."
Det var under sin tid som köpman som
Inger Roos började intressera sig för
kundbeteenden. Efter 25 år tog intresset
överhanden och hon bestämde sig för att
ta klivet in i forskarvärlden.
Första kontakten med CTF
1999 lade hon fram sin doktorsavhandling
om kundbeteenden. Det var då hon kom
i kontakt med CTF för första gången
genom att Bo Edvardsson, professor och
föreståndare vid CTF, var opponent på
hennes disputation.
- Det är tack vare Bo Edvardsson och
hans stora intresse för kundrelationer
som gjorde att jag fick kontakt med CTF,
berättar Inger Roos.
Sedan dess har hon forskat om kunder
och deras beteenden samt hur företag och
organisationer kan gå tillväga för att ta
hand om och stärka sina kundrelationer.
Detta i samarbete med forskare vid CTF.
Fokus på kunder i telekombranschen
I sitt arbete med att förstå kunders agerande
har Inger Roos under flera års tid följt kunder
inom telekombranschen. Detta för att kartlägga och skapa en förståelse för varför
vissa kunder stannar kvar och varför andra
väljer att byta leverantör. Studierna bedrevs
delvis inom CTFs stora forskningsprofil, Den
nya tjänsteekonomi, under åren 2002-2007.
- Våra resultat visar att det finns två
typer av kunder; aktiva och passiva. Aktiva
kunder är medveten i sina val och söker
själv information medan den passiva
kunden agerar utan att vara så medveten
om varför och inte är lätt att nå fram till,
berättar Inger Roos.

I ett senare forskningsprojekt, LETprojektet som bedrevs under åren 20092012 i samarbete med TeliaSonera och
Karlstad Airport, handlade det om att
utveckla företagsspecifika verktyg för ökad
kundlojalitet genom att förstå skillnaden
mellan aktiva och passiva kunder och hur
deras val är relaterade till faktiskt beteende.
Här testade forskarna att kommunicera
med olika typer av nyhetsbrev för Telia för
att se om båda kundtyperna kunde nås.
- Vi fick otroliga resultat som företaget
verkligen tagit till sig i sitt arbete med
att förstå vad som krävs för att minska
bortfallet av kunder, berättar Inger Roos.

att det finns en stor skillnad mellan aktiva
och passiva kunder när det gäller att ta till
sig information och kunskap.
Medverkar CTFs stora forskningsprofiler
För närvarande är Inger Roos involverad i
kollektivtrafikforskningen vid forskargruppen Samot. Där ska hon tillsammans
med Margareta Friman och Lars E Olsson
titta på hur partnerföretagen i Samot
använder kundundersökningar. Hon har
också initierats i CTFs stora forskningsprofil Tjänsteinnovationer för uthålliga
affärer. Där ska hon tillsammans med Lars
Witell och Martin Löfgren studera företags
affärsmodeller ur specifika synvinklar.
Utöver sin forskning så handleder hon
också studenter vid Karlstads universitet.
Något som hon uppskattar väldigt mycket.
- Det är så roligt att se hur studenterna
utvecklas under handledningsprocessen,
berättar hon.
Kontakt
inger.roos@kau.se

Vikten av att kommunicera rätt
Våren 2011 startades forskningsprofilen
Den nya tjänsteekonomi plus, som är en
fortsättningen på en tidigare forskningsprofil vid CTF. Inger Roos är en av forskarna
i forskningsprofilen och här fokuserade på
kunders beteenden i olika kundsupportssituationer, också inom telekombranschen.
Mottagandet i en kundsupport kan vara
avgörande för om en kund stannar kvar
eller väljer att gå till en konkurrent.

Inger Roos senaste
publikationer:

- För att få en väl fungerande kundsupport
ska man fokusera på att identifiera
kunden genom tidigare kontakthistoria.
Tänk också på tillgänglighet; kunden ska
kunna välja om den vill använda Internet,
ringa eller besöka en butik. Köer är inget
som ger nöjda kunder, berättar Inger Roos.

Wägar, K., Roos, I., Ravald A. and B.
Edvardsson (2012), "My Customers
Are in my Blind Spot: Are They
Changing and I Can’t See It?", Journal
of Service Research, Vo. 15, No. 2, pp.
150-165.

Under förra året fortsatte Inger Roos
tillsammans med kollegor vid CTF också att
jobba med det stora datamaterial som LETprojektet producerade i form av respons till
olika nyhetsbrev hos Telia. De modifierade
nyhetsbreven var designade utifrån logiken

Text: Linda Fridberg/Foto: Maria Obed

Roos, I. Löfgren, M. and B. Edvardsson
(2013), "Customer-support Service
from a Relationship Perspective
- Best Practice for Telecom",
Management Research and
Practice Journal (MRP), accepted for
publication.

Roos, I. and A. Gustafsson (2011), "The
Influence of Active and Passive
Customer Behaviour on Switching in
Customer Relationships", Managing
Service Quality (MSQ), Vol. 21
No.5, pp. 448-464, Outstanding
Paper Award Winner at the Literati
Network Awards for Excellence 2012.
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Samot > Kollektivtrafikforskning

Forskare och partners samlades för årlig träff
- Vår partnerträff är uppskattad. Då får
vi möjlighet att fördjupa vår dialog kring
viktiga utvecklingsfrågor för kollektivtrafiken i framtiden tillsammans med alla
våra partners, säger Margareta Friman,
professor och föreståndare i Samot.
Deltagarna fick bland annat lyssna till
Jörg Engström, Västra Götalandsregionen,
som presenterade två nya betalsätt
och deras tankar kring detta arbete.
Robert Sahlberg, Karlstadsbuss, pratade
om deras arbete med att öka antalet
kollektivtrafikresenärer i Karlstad. För
att det ska vara enkelt att leva utan bil
i Karlstad krävs att man fokuserar på
resenären och vilken typ att samhället
vi vill ha. Robert Fromell, SL, pratade om
arbetet med öppna trafikdata och om
arbetet med Travelhack 2012, en tävling
för att få fram den bästa reseappen.
Forskare från Samot gav en inblick
i sin aktuella forskning. Margareta
Friman och Markus Fellesson berättade
om användning av öppna trafikdata.
Bo Enquist lanserade en ny bok om
styrning och navigering i regionala
kollektivtrafiknätverk som han skrivit
tillsammans med kollegorna Mikael
Johnson, Samuel Petros Sebhatu och
Carolina Camén.

Jörg Pareigis berättade om arbetet
med ett expertkompetensprogram som
handlar om att utveckla nätbaserade
kurser inom området tjänsteinnovationer
anpassade för yrkesverksamma. Kontakta
Jörg Pareigis för mer information och vid
intresse att delta i utvecklingen av dessa
kurser, jorg.pareigis@kau.se
Avslutningsvis informerade Margareta
Friman, professor och föreståndare
för Samot, om vad som är på gång
vad gäller framtid, finansiering och
samarbetsformer. En viktig aktivitet är
utvärdering av etapp tre som sker den
10 oktober.

Samot har fått i uppdrag att genomföra en förstudie om
hur Trafikverket genom olika åtgärder och aktiviteter kan
lyfta sitt arbete med tjänsteutvecklingsfrågor.
- Förstudien, som bedrivs i en serie workshops och
intervjuer med nyckelpersoner, ska mejsla ut ett antal
utvecklingsområden där vi tillsammans med Trafikverket
under 2014-2016 kan driva utvecklingsprojekt, berättar
Mikael Johnson, forskare i Samot, som tillsammans med
kollegan professor Bo Enquist ansvarar för förstudien.
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Text & foto: Linda Fridberg

Forskare och representanter från Samots partnerföretag samlades på årets partner- och forskarkollegium i Stockholm.

Samarbete med Trafikverket
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Medverkande:
• Taxi Stockholm 150000 AB
• Svensk Kollektivtrafik
• Göteborg Stad Färdtjänsten
• Värmlandstrafik
• Vinnova
• Västra Götalandsregionen
• Karlstadsbuss
• Trafikverket
• Trafikförvaltningen,
• Stockholms Läns Landsting
• Karlstad Airport
• Göteborgs universitet
• Veolia Transport Sverige AB

Så ska vi få fler
att resa kollektivt
Den 7 maj bjöd Samot och Värmlandstrafik in till ett seminarium
om hur man får fler att resa kollektivt. Under de senaste 10 åren
har Värmlandstrafik arbetar med Jan Brissman och tillsammans
utvecklat en metod för att använda de vetenskapliga rön som
styr resandet på ett effektivt sätt i marknadsföringen.
Jan Brissman presenterade metoden på seminariet.

Läs mer om Samot
samot.kau.se

Samot

Ny metod för att ta reda
på kundens behov
För Karlstadsbuss är målet att kollektivtrafiken ska vara enkel att använda.
Genom att ta hjälp av forskare vid
Samot, har bolaget lyckats få reda på
vad kunderna tycker är krångligt när de
åker buss och vad som kan förbättras.
Många gånger handlar det om behov
som inte kommer fram i vanliga
kundundersökningar.
De senaste åren har Karlstadsbuss,
som ansvarar för tätortstrafiken i
Karlstad, haft en stor tillströmning
av resenärer och hamnat högt upp i
nationella kundnöjdhetsmätningar. För
att ytterligare öka kollektivtrafikens
andel har Karlstadsbuss, som första
företag i bussbranschen, använt sig av
Kundinvolverad tjänsteutveckling, KIT.
En undersökningsmetod som går på
djupet och tar reda på outtalade behov
hos kunderna. Metoden är framtagen
av forskare vid Samot, The Service and
Market Oriented Transport Research
Group, vid Karlstads universitet.

- Vårt mål är att kollektivtrafiken ska
framstå som enkel att använda. För att
komma dit måste vi jobba ihärdigt med att
sänka krånglighetströsklarna, säger Sören
Bergerland, chef för Karlstadsbuss. När
jag fick höra talas om KIT kände jag direkt
att det här är något som vi kan använda
oss av i vårt förbättringsarbete.
Metoden går ut på att ett antal resenärer
under tre dagar ska observera allt som sker
när de reser med kollektivtrafiken. Direkt
efteråt får de redogöra för sina upplevelser
och komma med synpunkter på sådant
som de tycker behöver åtgärdas.
Inför undersökningen, som genomfördes
hösten 2012, annonserade Karlstadsbuss
på bussarna och lyckades värva 17
personer. Fler än så behövdes inte
eftersom observationerna ändå blev
väldigt många. Det praktiska arbetet
sköttes av ett konsultföretag, som också
sammanställde resultatet så att det blev
lättillgängligt.

- Vi har fått mängder av idéer till
förbättringar och nya produkter som vi
kommer att bära med oss i vårt fortsatta
utvecklingsarbete. Med KIT får vi reda
på sådant som vi inte ser med egna
ögon, eller som vi inte tycker verkar
krångligt, fast det egentligen är det. Vår
målsättning är att Karlstadsborna ska
använda oss ännu mer, förklarar
Sören Bergerland.
Många av deltagarnas observationer
handlade om samspelet mellan
resenärerna och vad det är för regler som
ska gälla ombord på bussen. För Sören
Bergerland blev det en aha-upplevelse
när han insåg vilken betydelse som
utformningen av bussens interiör har för
resenärerna. Medan vissa söker socialt
samspel har andra behov av integritet,
något som till exempel kan lösas med en
varierad stolsmöblering.
- Kollektivtrafiken bjuder in människor
till ett offentligt rum och nu när vi vet
att det värderas så högt av resenärerna
måste vi lägga tyngdpunkten på hur det
ska utformas, och inte bara på att det ska
rulla framåt. Det handlar om att matcha
de behov som bilen uppfyller, säger Sören
Bergerland.
Karlstadsbuss ser också möjlighet att
använda KIT inom personalen för att
fånga upp synpunkter som kan leda
till förbättringar i förarnas möten med
kunderna.
- Jag rekommenderar andra huvudmän
att använda sig av den här metoden.
Ofta handlar det om billiga förbättringar
som vi borde ha tänkt på för länge
sedan. Man får också ett nytt synsätt
som gör det lättare att göra rätt val
när olika beslut ska fattas, konstaterar
Sören Bergerland.
För mer information kontakta
Margareta.friman@kau.se
Text: Paula Isaksson
Foto:Maria Obed

Karlstadsbuss tar hjälp av Samot i sitt förbättringsarbete för att göra kollektivtrafken lätt att använda för alla.
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Hos CTF

Vi hälsar två
nya medarbetare
välkomna!

Ayako Taniguchi, forskare vid University of Tsukuba i Japan, har spenderat nio månader under
2012-2013 hos CTF för att jobba tillsammans med forskarna i Samot.

Gästforskare från Japan
Ayako Taniguchi, Assistant Professor
of Risk Engineering vid University of
Tsukuba i Japan, är en av våra senaste
gästforskare.
Ayako Taniguchi forskar inom
kollektivtrafik med fokus på tillämpning
av psykologiska strategier för att
hantera sociala dilemman inom
storstads- och transportpolicy samt
modellutveckling för människors attityd
gentemot kollektivtrafik. Hon arbetar
också med ett utbildningsprogram som
handlar om att utveckla den moraliska
känslan hos skolbarn. Ytterligare ett
av hennes arbetsområde handlar om
riskkommunikation vid naturkatastrofer.

Under sin tid hos på Samot har hon
arbetat med en artikel om subjektivt
välbefinnande och mobility management
tillsammans med Margareta Friman,
professor och föreståndare i Samot.
Hon har också arbetat på en studie med
Karlstadsbuss där hon genomfört en
studie av hur ändringar av biljettpriset
påverkar resandet för föräldrar som reser
med barnvagn på Karlstadsbuss.
Det var tack vare hennes handledare
som hon kom i kontakt med Samot.
Han tyckte att det skulle passa hennes
forskning och har själv en etablerade
kontakt med Samot genom Margareta
Friman, föreståndare vid Samot.

Erik Nilsson är ny doktorand i
psykologi vid Karlstads universitet.
Han kommer att bedriva sina
doktorandstudier knuten till
kollektivtrafikforskningsgruppen
Samot. Där ska han undersöka
upplevd tillgänglighet i
kollektivtrafikresande.
Erik har tidigare studerat
psykologi och ekonomi vid
Karlstads universitet.

Gästforskare från Italien
Under våren gästades CTF av Angela
Caridà, forskare vid University Magna
Graecia of Catanzaro, Italy. Detta var
hennes andra besök hos oss och med sin
tremånaders vitelse hos oss förra året så
har hon nu spenderat ett halvår hos oss.
Angela Caridà har en doktorsexamen i
Economic and Management of Healthcare
och hennes forskningsintressen är
tjänsteinnovation, interaktiv marknadsföring. De senaste två åren har hon
fokuserat på tjänsteinnovation inom
hälsa och sjukvård.
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Birgitta Bråned-Hartung är ny
ekonom hos oss. Hon vikarierar för
vår ekonom Roberta Jonsson som
är föräldraledig.
Birgitta har haft olika befattningar
inom ekonomi, administration och
ledning på Karlstads universitet
sedan 1995.

Angela Caridá var gäst hos CTF under hösten
2012 och våren 2013.

CTF syns

Programkonferens
hos Vinnova
Den 8 april deltog Per Kristensson,
professor vid CTF, på Vinnovas
programkonferens för utlysningen
Öppen innovation och spetsanvändare”.
Där presenterade Nina Kask från The
Packaging Arena två projekt: ”Måltid
Två - ett smakfullt sätt att ta med mat
från restaurangen”, samt projektet
tillsammans med Oriflame där målet
är att förena nya kundvärden med
minskad miljöpåverkan genom öppen
innovation. Båda är projekt där Per
Kristensson medverkar. Konferensens
huvudtalare var Eric von Hippel,
välkänd professor från Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Han är
världsledande expert och forskare kring
användarinnovation. Konferensen
livesändes på Vinnovas web.

CTF i Asien
Nästa år kommer CTF vara medarrangör
till en av väldens största marknadsföringskonferenser, 2014 Global Marketing
Conference, i Singapore. Detta genom
att Anders Gustafsson, professor
vid CTF, blivit inbjuden som ansvarig
för ett konferensspår samt som
gästredaktör till en specialupplaga av
den vetenskapliga tidskriften Journal of
Business Research
- Asien kännetecknas troligen av den
tuffaste konkurrenssituationen i världen
med tanke på den tillväxt som finns där
samtidigt som det är oerhört många
människor som bor på en relativt liten
yta. Global Marketing Conference är den
största marknadsföringskonferensen i
Asien. Fantastiskt kul att få komma in
i ett nytt sammanhang. Det är ett bra
betyg på det vi gör på CTF och att vi syns
även utanför USA och Europa, säger
Anders Gustafsson.

Hallå där ...
... Erik Sundström, lektor i
företagsekonomi vid CTF. Du är
sedan mars på plats på CTF igen
efter att ha arbetat för Sveriges
innovationsmyndighet Vinnova under
tio månader. Kan du berätta om ditt
uppdrag?
- Jag ansvarade för att regeringsuppdrag
som handlade om att skapa en
handledning åt innovationsfrämjande
aktörer hur de kan tänka och arbeta för
tjänsteinnovationer. Det resulterade i
en relativt omfattande skrift som finns
att ladda ner från VINNOVAs hemsida.
En mindre populärversion i fyrfärg håller
också på att tas fram. Därutöver deltog
jag i planeringen av en ”hearing” om
tjänsteinnovation med Annie Lööf och
högg tag i diverse andra uppgifter.
Några internationella inslag?
- Ja, jag var med på den sista avslutande
etappen av EPISIS (European Policies
and Instruments to Support Service
Innovation). Det är ett initiativ av PROINNO Europe som ligger under DG
Enterprise and Industry. EPISIS syftade
till att stödja utvecklandet av policy
för tjänsteinnovation för involverade
medlemsländer. Denna utveckling har gått
förbi CTF, så det var intressant att ta del
av den.
Har satsningar på tjänsteinnovation
förändrats den senaste tiden?
- Vinnova har satsat på
tjänsteinnovationer sedan myndigheten
startade i början av millenniumskiftet.
Till skillnad från tidigare är satsningarna
numera mer integrerade i andra enheters
insatsområden. Exempelvis har områdena
Produktion och arbetsliv samt Hälsa
intressanta utlysningar med tydliga
tjänsteinslag. Det är kul! Det betyder
att tjänsteinnovation går från att vara
ett särintresse till att bli något som
anbelangar många.

Några andra intressanta iakttagelser?
- Vinnova satsar mycket på sina
bredare samverkansprogram, såsom
Utmaningsdriven innovation och
Strategiska innovationsområden.
I framtiden kommer merparten av
VINNOVAs medel slussas ut genom dessa
program. Vad som gör dessa program
unika är att den sökande parten definierar
forskningsbehovet och inriktning.
Följaktligen kommer det ligga större
ansvar på den sökande att driva behovet
av tjänsteinnovation än tidigare.
Vad kommer du att göra nu?
- Nu återgår jag till mina sedvanliga
uppgifter vilket är deltagande i några
forskningsprogram. Därtill är jag fakultetens
innovationskoordinator med uppgift
att fiska upp kollegiets idéer och föra
dem vidare i innovationssystemet. Jag
arbetar vidare för Vinnova på deltid för
att driva ett annat regeringsuppdrag om
tjänstedesign av offentliga tjänster. Det
är ett superintressant projekt. I korthet
handlar det om att påvisa värdet av
designrelaterade metoder för utvecklingen
av offentliga tjänster. Offentliga tjänster
lider i många fall av att de en gång har
designats med ett inifrån-ut perspektiv,
medan en designapproach tar ett utifrån- in
perspektiv, dvs utgår från användaren.
Kontakt
erik.sundstrom@kau.se

Erik Sundström. Foto Maria Obed.
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Krönika

Åsa Bergenheim,
rektor vid Karlstads universitet.
Foto Maria Obed

Till vilken nytta?
Det räcker inte med att ett universitet
utvecklar ny kunskap; vi har ett ansvar
för att den kommer till användning.
Universitetet ska inte vara ett
elfenbenstorn från vilket forskare
sitter och tittar ut över världen med
god sikt men föga engagemang. Vi är
till för samhället, inte tvärtom. Men
hur förverkliga att idéer kommer till
användning och varför?
I höstas besökte jag Danmark med just
den frågeställningen. Vid Köpenhamns
universitet fick jag uppleva hur ett
lärosäte arbetat med Easy Access. Idén
är att man ska kunna tillgängliggöra
sådana forskningsresultat som annars
inte skulle blivit kommersialiserade
genom att publicera idéer på en särskild
webbsida, där man öppnar för småföretag,
ideella organisationer eller allmännyttan
att gå in och kostnadsfritt teckna licens.
Spännande och tilltalande, tycker jag.
Som forskare vill man förstås att det man
gör kommer till användning, att det "gör
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skillnad” som man brukar säga. Men det
är förvisso inte alla som önskar starta
företag, registrera patent … eller att alls
göra affärer på sina forskningsresultat
och innovativa idéer.
Och frågan är om systemet passar
alla forskningsområden. När man i
Köpenhamn talade om innovationer och
nyttiggörande så avsåg man egentligen
bara patent, licenser och företagande.
I realiteten handlade det om teknik,
medicin och naturvetenskap. Innovation
och entreprenörskap borde vara något
att arbeta med inom alla vetenskapliga
områden, humaniora likaväl som teknik,
för att göra vår kunskap nyttig på lång
och kort sikt.
Karlstads universitet och Centrum
för tjänsteforskning är en brobyggare
mellan näringsliv och akademisk
forskning, mellan företagsvärlden och
utbildningsvärlden. Vi samarbetar
med små och stora företag inom

multinationella koncerner med
världsledande teknologi och med
utvecklad forskning och utveckling, viktiga
för tjänstesektorn och svensk basindustri.
När sådant utbyte sker möjliggörs
innovation. Men vi gör vid lärosätet också
särskilda ansträngningar för att på allvar
inkludera forskningen inom exempelvis
humaniora att arbeta med innovation och
nyttiggörande i bredaste bemärkelse.
Men varför denna jakt på nytta?
1700-talsfilosofen Jeremy Bentham –
brukar ibland kallas nyttotänkandets fader
för honom var nytta i grunden lust … och
lycka. Ett lands välstånd, menade han,
utgörs av dessa invånares lust, eller lycka.
Han tyckte därför att samhället skulle
baseras på en lustkalkyl det handlade om
att skapa största möjliga lycka åt största
möjliga antal. Flummigt? Kanhända. Men
det finns ändå ett frö i detta, värt att
plantera … i nyttorabatten. Och ett verkligt
skäl att arbeta för att idéer kommer till
användning. Det är lustfullt.

Litteratur & Kalendarium

Litteraturtips
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

kalendarium
CTF-arrangemang & arrangemang
där våra forskare deltar.

10-13 juni

QUIS13, Karlstad
ctf.kau.se/quis13

4-7 juli
NY BOK OM HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING!
Stiftelsen Teknikdalen har slutfört ett projekt som kallas ReBus - Responsible
Business. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Teknikdalen och Bo
Enquist och Mikael Johnson, forskare hos oss på CTF och Samot. Inom projektets
ramar har fyra företagare genomgått ett utbildningskoncept. ReBus har
resulterat i boken "ReBus - En guide till hållbara och ansvarsfulla affärer" för
inkubatorföretagare samt andra små och medelstora företag.

Du kan ladda hem boken som pdf eller beställ via teknikdalen.se

Här är några av CTF senaste publicerade artiklar
Edvardsson, B. and B. Tronvoll (2013) A new conceptualization of service
innovation grounded in S-D logic and service systems. Service Innovation, Vol. 5,
No. 1, pp. 19-31.
Ettema, D., Gärling, T., Olsson, L.E., Friman, M., and S. Moerdjik (2013) The road to
happiness: Measuring Dutch car drivers’ satisfaction with travel. Transport Policy,
Vol. 27, pp. 171-178.

EMAC Annual Conference
Istanbul, Turkiet
emac-online.org

4-7 juli

Frontiers in Service 2013
Taipei, Taiwan.
im.ntu.edu.tw/frontiers2013/

18-20 september

1st workshop on
Service Innovation Research
Catanzaro, Italien
jus.unicz.it

22-23 oktober

Nationell
transportforskningskonferens
Chalmers, Göteborg
chalmers.se

27 november

CTF Service Academy 2013
Stockholm
ctf.kau.se

Holmqvist, M., Maravelias, C., and P. Skålén (2013) Identity regulation in neo-liberal
societies: Constructing the ’occupationally disabled’ individual. Organization, Vol.
20, no.2, pp. 193-211.
Kowalkowski, C., Witell, L., and A. Gustafsson (2013) Any way goes: Identifying
value constellations for service infusion in SMEs, Industrial Marketing
Management, Vol. 42, pp. 18-30.
Westman, J., Johansson, M., Olsson, L.E., Mårtensson, F., and M. Friman (2013)
Children’s affecitve experience of every-day travel. Transport Geography, Vol. 29,
pp. 95-102.
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Följ oss på Twitter!
twitter.com/ctfse

Gilla oss på
Facebook!
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