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Konsten att kunna
skapa attraktiva och
unika kundupplevelser
Claes Högström, CTFs senaste doktor

Stor satsning på Transformative
service research
10 års forskning om
offentlig sektor i ny bok
Tjänsteinnovation på
Service Convention Sweden

LEDARE

CTF satsar på
Transformative service research
Transformative service research, TSR,
är ett nytt forskningsområde inom
tjänsteforskningen som CTF satsar på.
Området brukar definieras som tjänsteforskning med syftet att bidra till att
förbättra välmåendet för individer och
kollektiv. Men, har inte alltid tjänsteforskningen haft det som ambition? Det kan
man i någon mån hävda men traditionellt
har tjänsteforskningen framför allt
varit ledningsorienterad och mestadels
bidragit till att utveckla modeller och
teorier syftande till att förbättra ledning
av framför allt företag. TSR är framför
allt inriktat mot att förbättra välmåendet
för andra intressenter som till exempel
anställda, patienter, och kunder, samt
andra typer av institutioner än företag
som exempelvis offentliga organisationer,
frivillig organisationer eller sociala rörelser.
CTF har egentligen en lång historia
av att studera TSR-relaterade frågor.
Vår arbetsvetenskapliga forskning har
alltid haft som en central utgångspunkt att studera organisationer
utifrån de anställdas perspektiv.
Exempelvis har värdighet och estetisk
kompetens använts som perspektiv
för att problematisera de anställdas
anställningsförhållanden. Akademin
för verksamhetsutveckling i staten vid
CTF har under en tioårsperiod fokuserat
på statliga myndigheter i sin forskning
utifrån ett tjänsteperspektiv. Stor del
av kollektivtrafikforskningen inom
Samot, The Service and Market Oriented
Transport Research Group, har även den
varit inriktad mot offentliga organisationer.
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Annan forskning vid CTF har exempelvis
fokuserat kunder som beter sig illa mot
personal i tjänstemötet, bland annat våld
och verbala trakasserier, liksom företags
sociala ansvar. Skillnaden nu blir att vi
samlat och medvetet satsar mot att bidra
till TSR vilket ger kraft och tyngd.
TSR-satsning sker inom ramen för
de excellensmedel CTF beviljats från
Karlstads universitet. Den bärande
idén i ansökan var att "spetsa till" våra
befintliga forskningsteman; service
management, service innovation och
service experience, med TSR. Med
excellensmedlen har CTF utlyst sex
doktorandtjänster, två post doc tjänster
och två biträdande lektorat, totalt 10
tjänster vilket är en stor satsning för
CTF. Merparten av doktoranderna har
redan börjat och övriga tjänster kommer
tillsättas i början av året.
Satsningen har redan gett utdelning.
Jag har tillsammans med doktorand
Kotaiba Abdul-Aal och CTFs grundare Bo
Edvardsson fått en artikel accepterad i
ett första specialnummer om TSR som
kommer publiceras av Journal of Service
Research våren 2015. Artikeln "Co-creating
the arab spring: Transformation of
service systems in contention", handlar
om hur aktivister under den arabiska
våren etablerade tjänstesystem för
att samskapa värde på demokratisk
grund. Artikeln studerar således en social
rörelse och hur den försöker förbättra
förhållandena för människor som levt
under förtryck i generationer genom
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Satsningen på TSR stärker CTFs tre
forskningsområden.

samskapande av värde som i första hand
inte är av ekonomisk utan av kulturellt
och socialt slag. På så vis är artikeln ett
typiskt uttryckTRANSFORMATIVE
för TSR-forskning även om
SERVICE
RESEARCH
den kanske inte
är ett
typiskt uttryck för
traditionell tjänsteforskning.
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Fortsatt stöd från
Anderstiftelsen
I slutet på förra året beviljades CTF
1,3 miljoner från Anne-Marie och Gustaf
Anders stiftelse för medieforskning.
Medlen ska användas för att finansiera
gästprofessorerna Thorsten Gruber,
Loughborough University, UK, och
Stephen L Vargo, University of Manoa,
Hawaii, under tre år. Tidigare under
året beviljade Anderstiftelsen medel
till en gästprofessur under tre år. Den
innehas av Joann Peck, Wisconsin School
of Business, University of WisconsinMadison, USA.

Stort intresse för vårens

DISTANSKURSER INOM
TJÄNSTEINNOVATION
Under våren ges fyra distanskurser
inom tjänsteinnovation riktade
till yrkesverksamma med intresse
för tjänster, kundupplevelser och
verksamhetsutveckling. Intresset är
stort och närmare 500 är anmälda.
- Förra året arbetade vi med att
utveckla kurserna och det känns riktigt
bra att nu kunna erbjuda dem inom
vårt vanliga kursutbud vid Karlstads
universitet. Nästa steg är att se om vi
kan utveckla kurserna till helt öppna
nätbaserade kurser där många fler kan
delta. Dessa ger inga högskolepoäng
och har inga behöringshetskrav, säger
kursansvarig Jörg Pareigis, lektor i
företagsekonomi.

SAVE THE DATE!

Nationell Transportkonferens
21-22 oktober 2015, Karlstad

Den 21-22 oktober är det dags
för den fjärde i en serie årliga
konferenser som samlar
svensk transportforskning.
Årets konferens arrangeras
av Samot på Karlstads
universitet och välkomnar
konferensbidrag från alla
discipliner och delområden
som berör analys, förståelse,
planering och utvärdering av
transportsystemet.
Läs mer på samot.kau.se

Forskarna tar hjälp från spelvärlden
Forskare vid CTF testar just nu Oculus
Rift, en teknik som används inom
spelvärlden för att maximera spelupplevelsen. Genom speciella glasögon ser användaren olika scenarier
och upplevelsen blir verklig, lite som
att befinna sig mitt i en 3D-film.
- Inom vår konsumentforskning
genomför vi i dag studier både i
labbmiljö och på plats i butiker. Genom
Oculus Rift skulle vi kunna skapa och
testa olika scenarier i vårt labb helt
utan några begränsningar. Något som

är omöjligt att få till i verklig butiksmiljö,
säger Erik Wästlund lektor i psykologi
vid CTF.
Erik har själv testat Oculus Rift:
- Det var en häftig och realistisk
upplevelse. Jag har testat olika
scenarier, bland de häftigaste var en
bergochdalbana. Glasögonen som man
bär sluter helt tätt och när man vrider
och vänder huvudet åt olika vinklar
ändras också bilden i glasögonen, hela
upplevelsen känns väldigt realistisk.

Kurserna har utvecklats i ett samarbete
mellan CTF, Handelshögskolan och en rad
olika företag med stöd av KK-stiftelsen.
Läs mer på ctf.kau.se, Utbildning

Här testar gästforskaren Joann Peck, University Wisconsin-Madison, Oculus Rift glasögonen i CTFs labb.
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Grattis till Hedeliusstipendiatet!
Henrik Öhlin är en av 2014 års Hedeliusstipendiater och har tilldelats 128 000
kronor från Jan Wallanders och Tom
Hedelius stiftelse. Stiftelsen stödjer
samhällsvetenskaplig forskning inom
främst ekonomisk historia, ekonomisk
geografi, företagsekonomi, nationalekonomi
och ekonometri. Stipendiepengarna kommer
att användas till en sex månader lång
vistelse på Nya Zeeland. Där ska Henrik
bedriva sina doktorandstudier vid University
of Otago under handledning av den välrennomerade forskaren David Ballantyne.

Per Kristensson pratade
framtidstrender i SVT Plus
Den 7 januari syntes
Per Kristensson i SVT
Plus. Han medverkade i
ett specialprogram som
handlade om träning,
ekomat och trender ur
konsumentperspektiv.
Se hela programmet på
svt.se/plus

Nytt nätverk för ökad innovation och kunskap
inom kollektivtrafikbranschen
Samot har initierat ett nytt nätverk, Public Transport Network, tillsammans
med X2AB, K2, Värmlandstrafik AB, Svensk Kollektivtrafik och Trafikverket.
Partnerna ska stimulera till lärande, nyskapande och gränsöverskridande
arbete för att bidra till visionen om hållbara och attraktiva städer och
regioner. Inom ramen för nätverket ska de skapa delaktighet, utveckla
utbildning och sprida kunskap. Läs mer på samot.kau.se

Första året som excellent

Henrietta Huzell

För lite drygt ett år sedan utnämndes CTF
till excellent forskargrupp vid Karlstads
universitet och en hel del har hänt inom
satsningen. Nya forskare och doktorander
har knutits till forskargruppen och ett nytt
forskningsområde Transformative service

research (TSR) har initierats. Under
hösten arrangerades två seminarier
där forskarna Laurel Anderson och Amy
Ostrom från Arizona State University höll
två mycket uppskattade och välbesökta
föreläsningar - en bra start för de forskare
och doktorander som ska arbeta inom
området. TSR-satsningen har redan gett
utdelning. Artikeln "Co-creating the arab
spring: Transformation of service systems
in contention" skriven av forskarna Per
Skålén, Bo Edvardsson och Kotaiba
Abdul-Aal kommer att publiceras i ett
första specialnummer om TSR.
Exempel på andra aktiviteter inom
excellentsatsningen är International
Network of Service Researchers, ett nytt
internationellt nätverk under ledning av
Anders Gustafsson. Nätverket består
av högt rankade tjänsteforskare som

tillsammans ska stärka forskning inom
området tjänster. En annan aktivitet är
kongressen Service Convention Sweden
som CTF arrangerade i december
tillsammans med Karlstad kommun,
Landstinget i Värmland, Karlstad
Convention Bureau och Karlstad Congress
and Culture Center.
- Bakgrunden till excellentsatsning är
att ge de starkaste och strategiskt mest
betydelsefulla forskargrupperna goda
villkor för att kraftigt utvecklas, detta
för att stärka forskningen vid Karlstads
universitet. För CTF innebär det extra
finansiellt stöd från universitetet. Medel
som ska användas för att växa och
ytterligare stärka vår position som ett av
världens främsta forskningscenter inom
tjänsteforskning, säger Henrietta Huzell,
föreståndare CTF.
Aktuell tjänsteforskning | Nr 68 2015
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Forskarna ska studera hur personliga erbjudanden påverkar kunders shoppingupplevelse.

Ger ny teknik bättre shoppingupplevelse?
KK-stiftelsen har beviljat 4 miljoner kronor
till CTF för att i samarbete med Ikea och
Tobii Technology studera personlig och
platsbaserad kommunikation mellan
kunder och tjänsteleverantörer inom
detaljhandeln.
Konkurrensen om kunderna inom detaljhandeln är stenhård och det krävs nya
sätt för att överleva. Ny teknik innebär
nya möjligheter för tjänsteleverantörer,
exempelvis butiker eller restauranger, att
kommunicera med sina kunder. De kan
skicka personliga erbjudande beroende
på vilken plats kunden befinner sig,
exempelvis information som underlättar
navigeringen i ett köpcentrum eller ett
personligt erbjudande på en vara eller tjänst
från den butik som kunden befinner sig i.
Forskarna är intresserade av hur denna
typ av kommunikation påverkar
kundernas upplevelser och beslutsprocesser, det vill säga hur de tar sina
6
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köpbeslut, samt vilken effekt ger det
på den tjänsteleverantör som använder
denna typ av kommunikation.
- Genom att kombinera ny teknik för
inomhuspositionering med mobil ögonspårningsutrustning, Eye-tracking,
kommer vi att kunna utforska kunders
beslutsprocesser och upplevelser på ett
helt nytt sätt, säger projektledare Erik
Wästlund. Att dessutom få samarbeta och
forska tillsammans med två världsledande
företag är en fantastisk möjlighet.
Projektet, som heter Limbus - Location
based services, är ett av tre projekt vid
Karlstads universitet som beviljats
anslag från KK-stiftelsen så kallade
HÖG-program. Projekten delar på drygt
12 miljoner över tre år. Näringslivet
skjuter till minst lika mycket i form av
kvalificerat deltagande i projekten.

Projektet drivs av Erik Wästlund, lektor i
psykologi vid CTF.

K Kontakt:
erik.wastlund@kau.se

Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed och Colourbox
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I projektet som fokuserar på utveckling av tjänster från små och medelstora företag ska forskarna följa ett antal företag i sitt förändringsarbete som
förhoppningsvis leder till stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Ökad konkurrenskraft genom tjänster
En accelererande förändringstakt i
industrin driven av samhällsutmaningar,
teknikutveckling och förändrade
konsumentbeteenden ställer många
företag inför ett stort omvandlingstryck. För
att kunna stärka sin konkurrenskraft och
skapa en hållbar tillväxt räcker det inte att
vara effektiv på kort sikt utan det handlar
om att skapa innovativa lösningar på lång
sikt - att förnya sin verksamhet genom nya
kunderbjudanden och affärsmodeller.
Att integrera varor och tjänster och
inrikta företags affärsmodeller på
funktion snarare än fysiska produkter
har blivit en trend bland många globala
svenska företag. För mindre företag med
begränsade resurser kan en liknande
omställning vara en stor utmaning.
I det nystartade projektet ATIT vill forskare
från Swerea IVF, Linköpings universitet
och CTF bidra till insikt om potential,
möjligheter och hinder med omställning

mot helhetserbjudanden inom tillverkande
små- och medelstora företag i Sverige.

en nationell bas av forskning, innovation
och utbildning för konkurrenskraftig
svensk produktion.

- Syftet med projektet är att i samarbete
med ett antal företag utveckla en modell
och arbetssätt för utveckling och leverans
av kundanpassade och industriella tjänster.
Vi kommer testa det nya arbetssättet i
deras verksamheter och hjälpa dem att
skapa de förutsättningar som krävs för att
kunna leverera helhetserbjudanden, säger
forskaren Lars Witell som tillsammans med
kollegan Nina Löfberg representerar CTF i
projektet.
Målet är att på sikt kunna skapa en
skalbar modell som kan användas
för tjänstefiering i små och medelstora
tillverkande företag på bred front.
Projektet som pågår till och med 2016
finansieras av Vinnova och ingår i det
Strategiska innovationsprogrammet
Produktion 2030, med målet att skapa

Lars Witell, professor i företagsekonomi CTF.

Kontakt:
lars.witell@kau.se
Text: Nina Löfberg Foto: Maria Obed och Colourbox
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Enligt Vinnova kan BRT-konceptet bli ett viktigt bidrag för att öka kollektivtrafikens attraktionskraft i städer och utvärdering av dess kostnadseffektivitet
och samhällsekonomiska lönsamhet kan bli en central faktor för framtida beslutsfattande om BRT-lösningar.

Utvärdering av BRT-pilot i Karlstad
Under hösten 2014 beslutade Vinnova,
inom ramen för utlysningen Transport- och
miljöinnovationer, att finansiera ett nytt
BRT-projekt. Fyra demonstrationsprojekt
ska utvärderas och ett av dessa drivs av
forskare vid Samot.
BRT, Buss Rapid Transit, syftar på centrala
busstråk med hög kapacitet och framkomlighet utformade för att passera
viktiga målpunkter i staden. I jämförelse
med vanlig busstrafik kan BRT-lösningar
utvecklas på flera sätt.
Ska generera ny kunskap
I projektet ska demonstrationsprojekt i
Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm
utvärderas. Målet är att generera ny
kunskap om BRT, anpassat för svenska
förhållanden, som kommer att ge ett
bättre beslutsunderlag för planering och
utformning av BRT i Sverige. Projektet
kommer också att resultera i en uppbyggnad av kompetens i svenska
myndigheter, forskarmiljöer och
kollektivtrafikoperatörer och leda till

ökat samarbete och kunskapsutbyte
mellan forskarmiljöer över flera discipliner
och universitet som hittills har haft ett
begränsat samarbete.
Samots bidrag
Forskare från Samot kommer att genomföra studier i Karlstad, både före och efter
starten av det nya BRT-systemet. Detta
för att se vilka resenärsgrupper som reser
före och efter, vilka syften de har med
resan och hur resorna upplevs i det nya
systemet. De kommer också att titta på
hur resorna har förändrats, till exempel
gångtid, hållplatsmiljö, antal byten och
komfort i bussen.
Projektgruppen
I BRT-projektet medverkar forskare från
Centre for Transport Studies vid KTH,
K2 och Samot. Från branschen finns
representanter från X2AB och
Scanias bussdivision.

I Karlstad drivs delstudien av Margareta Friman,
professor i psykologi och föreståndare för Samot.

K Kontakt:

margareta.friman@kau.se
Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed
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Frida Skarin, doktorand i psykologi

Jessica Westman, doktorand i psykologi

Effekter av prova-påkampanj studeras

Studier av barns
resor till och från
skolan presenterades

Genom en prova-på-kampanj hos
Värmlandstrafik fick bilister möjlighet att
resa gratis i kollektivttrafiken under en
tvåveckorsperiod. I en studie tillsammans
med Värmlandstrafik studerar Frida Skarin
kampanjens effekter. Har den fått fler
bilister att resa kollektivt och hur påverkar
denna omställning deras välbefinnande?
- Vi kommer att studera motivationsfaktorer, mål och strategier. Vi vill lära
oss mer om varför deltagarna nappar på
erbjudandet, vilka mål de sätter upp och
vilka strategier de använder för att nå
dessa. Ett mål skulle kunna vara att resa
kollektivt på måndagar och bil resterade
dagar, ett annat att åka kollektivt hela
veckan. Alla mål är intressanta. Vi vill veta
hur de upplever resorna, vilka faktiska förändringar de gör och hur länge de håller
i sig, berättar Frida Skarin.
Kampanjen är en insats för att få fler att välja
att resa kollektivt. Det är också en del i satsningen på ett hållbart framtida samhälle.
Kontakt:

frida.skarin@kau.se

Skolskjuts är för många barn och unga en
förutsättning för att de ska kunna delta
i skolans verksamhet. Hur de färdas till
och från skolan har inte bara betydelse
för deras välmående utan påverkar också
deras studieresultat. Det visar forskning
som bedrivs vid Samot och som Jessica
Westman presenterade på 2014 års
skolskjutskonferens i Stockholm.

barnen cykla, gå eller åka skolskjuts till
skolan, berättar Jessica Westman, som
uppmanar politiker och beslutsfattare att
ta nästa generations resenärer på allvar.
Konferensen arrangerades av SKL, Sveriges
kommuner och landsting. Bland deltagarna
fanns handläggare, politiker, tjänstemän
och experter inom området.
Kontakt:

jessica.westman@kau.se
Text: Linda Fridberg Foto: Linn Malmén och Maria Obed

Studien, som blivit nationellt uppmärksammad, handlar om hur barn upplever
och påverkas av sina resor till och från
skolan. I studien ingår nästa 400 barn i
årskurs 4, 6 och 8 från värmländska skolor.
- Våra resultat visar att barn och deras
prestation i skolan påverkas av hur de
färdas till skolan. Vi ser till exempel
att barns restid spelar roll för hur de
presterar i skolan. Vad de gör under resan
spelar också roll. Barn som är aktiva
under resan, till exempel pratar med andra,
blir också piggare, nöjdare och presterar
bättre i skolan. Allra bäst är det att låta

Text: Linda Fridberg Foto: Linn Malmén och Maria Obed

FAKTA Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet är
ett Vinn Excellence Center, en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet
etablerat av Vinnova. Centret bildades av forskare vid CTF 2006 och har i dag ett 20-tal verksamma
forskare och forskarstudenter. Läs mer på samot.kau.se
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Claes Högström
doktor i företagsekonomi
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Doktorsavhandlingar

Konsten att kunna skapa
attraktiva och unika
kundupplevelser
För att växa och överleva i dagens tuffa konkurrens måste företag och
organisationer erbjuda produkter och tjänster som passar kundernas
efterfrågan och samtidigt särskilja sig från sina konkurrenter. I sin
doktorsavhandling beskriver Claes Högström, utifrån ett kundupplevelseperspektiv, olika tillvägagångssätt för att uppnå detta.
- I min doktorsavhandling undersöker
jag hur värde skapas i samspel mellan
kund, företag och deras omvärld. Kundupplevelseperspektivet är viktigt för att
förstå hur kunder avgör vad som skapar
värde, samt hur företag kan stödja
kunders skapande och upplevelse av
värde, säger Claes Högström.
Han har studerat företag, organisationer
och kunder inom både privat och offentlig
sektor. I en delstudie fokuserar han
främst på hur normer, regler och
resurser samverkar och utvecklas
med den gemensamma förståelse
som ligger till grund för olika aktörers
samskapande av värde.
En annan delstudie visar hur företag
använder sig av strategiska logiker för
att stödja olika typer av användarvärde.
Till exempel fokuserar vissa företag på
sina produkters och tjänsters funktion
medan andra fokuserar på den mening
dess varumärke symboliserar.
Övriga delstudier ger en djupare
förståelse för hur kunder värderar olika
upplevelseattribut. Studierna visar hur
upplevelseattribut följer en hierarkisk
ordning där vissa måste attribut

påverkar upplevelsens relevans för
kunden medan andra attribut bidrar till
kundernas preferens för upplevelsen.
- Min forskning bidrar till en ökad
förståelse om hur företag kan skapa
strategier för att kunna tillgodose
kundernas efterfrågan och samtidigt
sticka ut bland konkurrenterna, säger
Claes Högström.
Under sin doktorandtid var Claes
Högström knuten till MIT, Forskarskolan
Management och IT. Han disputerade
den 23 september 2014 på Karlstads
universitet med Thorsten Gruber,
professor vid Loughborough University,
UK, som opponent. Avhandlingen "Fit in
to stand out - An experience perspective
on value creation" kan laddas ner via vår
hemsida: ctf.kau.se, publikationer.
Kontakt:
claes.hogstrom@kau.se

Nedan följer fler exempel på
doktorsavhandlingar från CTF.
Löfberg, Nina (2014)
"Service Orientation in Manufacturing
Firms: Understanding Challenges with
Service Business Logic"
Karlstad University Studies 2014:30
Shams, Poja (2013)
"What Does it Take to Get your
Attention?: The influence of In-Store
and Out-of-Store Factors on Visual
Attention and Decision Making for
Fast-moving Consumer Goods"
Karlstad University Studies 2013:5
Pareigis, Jörg (2012)
"Customer experiences of resource
integration - Reframing servicescapes
using scripts and practices"
Karlstad University studies 2012:38
Åkesson, Maria (2011)
"Role constellaions in value
co-creation, a study of rescource
integration in an e-government
context"
Karlstad University Studies 2011:59
Pedersen, Tore (2011)
"Affective forecasting in travel mode
choice"
Karlstad University Studies 2011:58
Slåtten, Terje (2011)
"Emotions in service encounters
from the perspectives of employees
and customers"
Karlstad University Studies 2011:38
Samtliga doktorsavhandlingar finns
listade på vår hemsida.
ctf.kau.se, publikationer

Text: Linda Fridberg Foto: Linn Malmén
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Bättre offentlig sektor med tjänstelogik
Jobbar du inom en förvaltning
och vill förbättra hur du och din
avdelning gör ert jobb? Kanske är
du en så kallad "förnyelsebyråkrat"
eller politiker som inte riktigt fått
till den förändring du så gärna vill
åstadkomma? En ny bok från CTF
kan vara till hjälp.
"Tjänstelogik för offentlig förvaltning - en
bok för förnyelsebyråkrater" är skriven av
forskarna Martin Fransson och Johan Quist
inom Akademin för medborgarorienterad
verksamhetsutveckling vid CTF. Boken
är en beskrivning av de senaste tio årens
forskning inom området och ett resultat
av samarbetet med flera myndigheter, till
exempel Regeringskansliet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket
och Migrationsverket.
Från produktionstänk till tjänstelogik
Det löpande bandet i en fabrik utgör för
många själva sinnebilden av en effektiv
verksamhet. Men offentlig verksamhet
handlar om människor, inte om varor. Ska
du mäta effektiviteten i en förvaltning
fungerar det därför inte att tänka utifrån
ett så kallat varulogiskt perspektiv.
Varulogiken ger tvärtom väldigt många
oönskade konsekvenser när den tillämpas
på offentlig verksamhet.
- I en fabrik förädlas råmaterial steg
för steg till färdiga varor. Mot betalning
skickas varorna via distributionskanaler
till kunder för förbrukning. Kunden, som
är utestängd från arbetsflödet,
beställer, tar emot och förbrukar det som
produceras. Tjänstelogiken tar däremot
hänsyn till att medborgarna är olika
och att de ofta deltar i värdeskapandet
själva, till exempel genom att samverka
med myndigheternas system. Styrningen,
lösningarna och förutsättningarna för
en effektiv verksamhet blir då
helt annorlunda.

Johan Quist och Martin Fransson har samlat 10 års forskning om offentlig sektor och föreslår ett
skifte till tjänstelogik.

-Det är hög tid att tjänstelogiken, som hittills mest använts inom privata sektorn,
kommer till användning i en mer aktiv
svensk förvaltningspolitik, förklarar
Martin Fransson.
Kräver helhetssyn
Sedan 1990-talet har Martin Fransson
och Johan Quist arbetat för att utveckla
den svenska statsförvaltningen och
jobbat med ett nätverk av myndigheter
i många år. Nu tycker de båda att det är
hög tid att svensk förvaltning tar till sig
den tjänstelogik som utvecklats inom
tjänsteforskningen.
- Det stora problemet med den offentliga
verksamheten idag är att så länge vi
inte ser hur saker och ting hänger ihop
kommer det aldrig att fungera optimalt,
säger Johan Quist.
Han tar Försäkringskassan som exempel.
- Om en person blir långvarigt sjuk ska
Försäkringskassan agera på ett bestämt
sätt, vilket förstås är viktigt med tanke
på deras uppdrag. Men pusslet är alltid
större än så. För den enskilde som
drabbats innefattar den här livshändelsen
även kontakter med till exempel sjukvård,

dagis och skola. Om Försäkringskassan
då har ett alltför introvert perspektiv
kommer myndigheten aldrig att fånga
medborgarens hela situation - och vi får
då höra det som så ofta sägs i debatten;
sjukvården fungerar inte, skolan fungerar
inte. Men det som inte fungerar är att
helhetssynen saknas, istället uppstår
en fragmentering och styckning av den
offentliga sektorn. Något som i sin tur
kommer från den privata sektorn och
det varulogiska tänkandet, där det är de
enskilda delarna som mäts och bedöms.
Boken riktar sig till chefer och anställda
inom offentlig sektor, och studenter på
olika förvaltningsutbildningar.
- Men vi vill förstås att den blivande
statsministern läser boken. Stuprörsförvaltningen som vi vill bort från börjar
på regeringskansliet. Det är där som
förutsättningarna för nytänkande när
det gäller den offentliga sektorn skapas,
säger Johan Quist och Martin Fransson.
Kontakt:
martin.fransson@kau.se
johan.quist@kau.se
Text: Christina Knowles Foto: Linn Malmén
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Ny arena för kunskapsutbyte inom tjänsteinnovation
Hur skapas värde för kunder, användare
och patienter? Vad krävs för att skapa
innovativa och hållbara tjänster, vilka
ska involveras samt vilka hjälpmedel
kan användas i detta arbete? Om detta
handlade Service Convention Sweden
som arrangerades den 9-10 december
på Karlstad CCC. Moderatorer var
forskaren Johan Quist från CTF och
kulturjournalisten Johanna Koljonen.

Experiolab, ett nationellt center för
patientnära tjänsteinnovation vid
Landstinget i Värmland, höll en mycket
uppskattad prova-på workshop om
design, process och resultat från projekt
som Kroniskt Engagerad, Patientresan
och Vårdcentralen 2.0. Deltagarna fick
bland annat prova på hur det kan kännas
att ha Parkinson, Kol, psykisk ohälsa eller
hur det är att åldras.

Service Convention Sweden, SCS, berörde
olika ämnen inom tjänsteinnovation
såsom ledarskap, hållbar utveckling,
entreprenörskap samt informations- och
kommunikationsteknik. Bland föreläsarna
fanns bland annat representanter från
University of Warwick, University of
Edinburgh, EF Education First, Scania,
IBM, Institutet för Framtidsstudier, SKL
och Danish Design Centre. Forskare från
CTF fanns också med i programmet. Peter
Magnusson och Johan Netz presenterade
Servdit, ett webbaserat verktyg som kan
användas som stöd vid tjänsteutveckling.
Katarina Wetter-Edman pratade om
tjänstedesign och designers roll vid
tjänsteutveckling.

I samband med kongressen delades också
årets Michael Treschow-stipendie ut.
Pristagaren Isabel Andersson, student
vid Designhögskolan Umeå universitet,
har skapat en prototyp på en produkt och
tjänst som tillgodoser för tidigt födda barns
emotionella behov i kuvös.
Sagt om SCS 2014
- Det var många bra föreläsningar. Jag
fastnade bland annat för Lisa Lindström,
Doberman AB, som pratade om vikten
av att etablera en innovationskultur i
sin organisation för att korsbefrukta
varandras kompetenser samt hur viktigt
det är att involvera medarbetare och
kunder i innovationsarbetet - först då kan
man utveckla tjänster som kunder vill ha

och inte vad man tror att de vill ha. Hon
uppmanade alla som jobbar med tjänsteinnovation att våga bryta trender och
gränser, Jenny Karlsson, doktorand vid CTF.
- Vi har i snart 30 år forskat i nära
interaktion med företag och offentlig
verksamhet. Vi tror att möten mellan
forskare och praktiker gynnar både
vetenskap och verksamhetsutveckling.
Genom vår medverkan i SCS vill vi bidra till
en utveckling som tar fasta på behovet av
innovation i medborgarens tjänst, säger
Henrietta Huzell, föreståndare vid CTF.
- Med hjälp av tjänsteinnovation kan
Landstinget i Värmland utveckla hälsooch sjukvården på ett sätt där patienterna
direkt involveras i att skapa framtidens
vårdtjänster. Våra verksamheter Experio
lab och innovationssluss Vivan är motorer
och bidrar till samarbete med akademin och
andra partners. Med SCS vill vi öppna upp
för ett bredare nationellt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte om tjänsteinnovation
inom hälso- och sjukvård, poängterar
kommunikationschef Tomas Philipp.
- Visit Karlstad AB har till uppdrag
att samordna och utveckla Karlstads
attraktionskraft som kongress- och
konferensstad. Med vår medverkan i
SCS vill vi bidra till att Karlstad ytterligare
befäster sin ledande position inom
tjänsteinnovation, avslutar Mattias Nord,
vd Visit Karlstad AB.
Om SCS
Bakom SCS står CTF, Landstinget
i Värmland, Karlstads kommun
och Visit Karlstad AB. Läs mer på:
serviceconventionsweden.se

Drygt 150 deltagare, representanter från privat och offfentlig sektor och världsledande forskare,
samlades för att diskutera och utveckla kunskap och erfarenhet inom tjänsteinnovation.

Text & Foto: Linda Fridberg
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Jakten på lycka och ett hållbart samhälle
Frågan om hur vi människor blir lyckligare är ständigt återkommande i Lars E Olssons forskning. Hans
forskning handlar om lycka, upplevelser, innovation, konsumtion och hållbar utveckling främst med koppling
till vardagligt resande och detaljhandeln, men även till tjänstefiering inom tillverkande företag.
- Ett av mina pågående projekt handlar
om att öka förståelsen för hur resenärer
upplever sitt dagliga resande och
vilka faktorer som är av betydelse. Vi
har utvecklat en mobilapp där vi kan
mäta upplevelser i realtid. Genom den
hoppas vi kunna få fram mer kunskap
om resenärernas upplevelser och
behov - kunskap som kan underlätta för
branschen och politiker att fatta kloka
beslut om kollektivtrafikens utveckling.
I ett internationellt samarbetsprojekt,
med holländska forskare, har vi precis
avslutat en första delstudie med hjälp
av appen, säger Lars E Olsson. Tidigare
forskning visar att det vardagliga
resandet har stor betydelse för vårt
subjektiva välbefinnande, vår lyckonivå.
Och detta ska vi studerna djupare genom
realtidsmätningar av upplevelser, känslor
och sinnesstämning.

Lars bedriver även sin lyckoforskning
inom andra områden än kollektivtrafik.
Ett exempel på detta är ett projekt som
bedrevs inom CTFs forskningsprofil, Den
nya tjänsteekonomin plus, och som
handlade om hur lycka, upplevelser,
konsumtion och hållbar utveckling hänger
ihop inom detaljhandeln.

Barn och ungas dagliga resande
Lars medverkar också i två aktuella projekt
som handlar om barn och ungas upplevelser
av sina resor i vardagen. Det ena har fokus
på resor till skolan och dess samband med
prestation, det andra studerar vardagliga
resor och aktiviteter i stort. Det senare sker
i samarbete med forskare från Japan och
Kanada där forskarna gör internationella
jämförelser för att studera eventuella
kulturella skillnader. Både tidigare forskning
som Lars gjort angående lycka och val
av färdmedel och forskningen om barn
och unga har rönt stor uppmärksamhet i
nationell media.

Hållbarhet, miljö och miljöpåverkan
Förutom lycka så forskar Lars om
hållbarhet, miljö och miljöpåverkan.
Ett samarbete med forskare vid
KTH och Göteborgs universitet har
resulterat i det webbaserade verktyget
EcoRunner. Verktyget mäter och
beskriver hur ett hushålls- eller en
individs konsumtion belastar miljön
samt hur miljöbelastningen kan
förändras, till exempel genom ändrade
matvanor, energianvändning och minskat
bilåkande. Verktyget finns tillgängligt
för allmänheten och kan användas som
en miljökalkylator men även som ett

- Våra resultat visar att upplevelser
ger mest lycka. För inköp av en pryl
minskar tillfredsställelsen över tid. Om
vi jämför olika prylar vi köpt eller fått är
vi mer benägna att göra ofördelaktiga
jämförelser än när det handlar om
olika upplevelser. Denna bild av hur
konsumenter tänker kring sina köp, före,
under och efter, ger stöd för en ny syn på
värdeskapande något som är intressant
för alla som vill sälja varor eller tjänster,
säger Lars E Olsson.

hjälpmedel för att få överblick över hur
man spenderar sina pengar över tid.
Lars har också ett antal andra projekt
med fokus på vad som styr och hur man
kan påverka och förändra människors
beteende till att bli mer miljövänliga. I
fokus är bland annat individens socialaoch moraliska motiv och hur dessa
signaleras till såväl andra som till sig
själv när man gör konsumtionsbeslut.
Projekten handlar också om betydelsen
av målsättning när man försöker förändra
sitt beteende.
Innovation och tjänstefiering
Det senaste området Lars har börjat
forska om är innovation med fokus på
idégenerering och utvärdering av idéer. I
ett pågående projekt studeras hur man
kan styra processen genom riktad uppmärksamhet och förädling av föreslagna
idéer, samt vad detta innebär för kvaliteten
på idéerna.
- En spännande aspekt i detta projekt är
att det är många parter involverade - dels
från akademin i form från KTH och IMIT,
och dels från industrin i form av Rolls
Royce, Assa Abloy, Ericsson, Volvo AB och
SCA. Detta ger oss unika möjligheter att
testa och validera våra experimentella
modeller i verkligheten, säger Lars E
Olsson.
Kontakt:
lars.e.olsson@kau.se
Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed
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Lars E Olsson är sedan hösten 2014 docent i psykologi vid Karlstads universitet. Han disputerade 2007 på Psykologiska
institutionen vid Göteborgs universitet. Hans doktorsavhandling ”Effects of certainty on decision making under uncertainty”
handlar om hur ekonomiskt beslutsfattande styrs av graden av osäkerhet och hur detta skulle kunna användas som
styrmedel för att exempelvis minska produktion av miljöfarliga varor eller minska nyttjandet av hotade resurser. Sedan ett
antal år tillbaka bedriver Lars sin forskning vid forskargruppen Samot, The Service and Market Oriented Transport Research
Group, samt vid CTF. Han undervisar också inom psykologi vid Karlstads universitet.
Aktuell tjänsteforskning | Nr 68 2015
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HOS CTF

Våra nya forskarkollegor
CTF växer och under hösten har vi utökat vår forskargrupp.
Här följer en presentation av våra nya kollegor.

LINDA BERGKVIST
Jag är lektor i informatik och
programledare för IT-design
programmet vid Karlstads
universitet. Min doktorsavhandling handlar om
IT-branschen och deras
verksamhetstutveckling
genom outsourcing av
kunskapsintensiva utvecklingsprocesser. Genom
att identifiera förhållanden
och deras koppling till aktörer
(kund, leverantör) och faser i
processen har jag utvecklat
ett ramverk för ledning av
outsourcing. Min förhoppning
är att detta ramverk ska bidra
till en ökad förståelse om hur
företag behöver arbeta med,
och leda, sina relationer för att
åstadkomma förväntat värde
och nytta vid outsourcing. Just
nu arbetar jag bland annat
inom ett projekt som handlar
om innovation inom primärvården genom innovationsgrupper.
Kontakt:
linda.bergkvist@kau.se
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ALEXANDRE SUKHOV
Jag är sedan oktober
doktorand i företagsekonomi
inom området tjänsteinnovation. Jag studerar
effekter av idébearbetning
och dess konsekvenser i
bedömningsprocessen. Detta
för att hitta nya modeller för
idégenerering och utvärdering
som i sin tur kan leda till
fler tjänsteinnovationer.
Huvudhandledare är Peter
Magnusson, docent i
företagsekonomi. Jag har
civilingenjörsexamen i
industriell ekonomi från
Karlstads universitet.
Innan jag påbörjade mina
doktorandstudier arbetade jag
som projektassistent vid CTF.

Kontakt:
alexandre.sukhov@kau.se

PETER SAMUELSSON

FRIDA SKARIN

Jag är sedan november
doktorand i företagsekonomi
inom området Transformative
service research med
koppling till sjukvård.
Min huvudhandledare är
Lars Witell, professor i
företagsekonomi. Jag har
en civilekonomexamen
inom företagsekonomi
med inriktning mot
marknadsföring från Örebro
universitet. Innan jag
började på CTF arbetade
jag som projektledare på
en marknadsbyrå i Örebro
och innan dess har jag
arbetat som produktchef
samt med utveckling av nya
mediaplattformar i Oslo.

I oktober började jag som
doktorand i psykologi. Mina
doktorandstudier bedrivs
inom området Transformative
service research med koppling
till kollektivtrafik då jag är
knuten till forskargruppen
Samot. Huvudhandledare
är Lars E Olsson, docent
i psykologi. Jag har en
mastersexamen i Applied
Positive Psychology från
University of East London
och har tidigare arbetat som
polis och som lärare i mental
träning och konflikthantering
vid Polishögskolan, samt
som utvecklingskonsult
inom ledarskap och teameffektivitet.

Kontakt:
peter.samulesson@kau.se

Kontakt:
frida.skarin@kau.se

HOS CTF

Ett ögonblick Pablo Moreno...
... under hösten 2014 spenderade du fyra
månader som gästforskare vid CTF. Hur var det?

MARCUS OLSSON

JOHAN HÖGBERG

Sedan mitten av november
är jag doktorand i företagsekonomi. Mitt forskningsområdet är Transformative
service sesearch kopplat
till kundupplevelser inom
detaljhandeln - hur butiker
utvecklas till att bli mer
upplevelsebaserade.
Huvudhandledare är Anders
Gustafsson, professor i
företagsekonomi. Jag har
en mastersexamen med
inriktning på marknadsföring
från Karlstad universitet
och kommer senast från en
tjänst som projektassistent
vid CTF där jag assisterade i
ett experiment som handlar
om kundupplevelser och
servicemöten.

Jag är sedan mitten av
november doktorand
i psykologi inom
Transformative service
research. Huvudhandledare
är Per Kristensson, professor
i konsumentpsykologi
och innovation. Jag har en
magisterexamen i psykologi
från Högskolan Kristianstad
och kandidatexamen i
företagsekonomi från
Stockholms universitet.
Jag kommer senast från
Konsumentverket där jag
jobbade som projektledare
på en IT-enhet. Innan dess
jobbade jag som IT-konsult
under ett antal år. ITbakgrunden är någonting
som Jag hoppas ska ge
avtryck i den forskning som
jag ska bedriva på CTF.

Kontakt:
marcus.olsson@kau.se

Kontakt:
johan.hogberg@kau.se

- Det var fantastiskt. Jag fick ett varmt välkomnande
och ett stort stöd under min tid där. Mina förväntningar
var bland annat att: lära mig nya arbetssätt och utveckla
mitt avhandlingsarbete, delta i seminarier, presentera min
forskning på internationell nivå och få nya kontakter för
framtida forskningssamarbeten. Jag måste säga att dessa
fyra månader har vida överträffat dessa förväntningar. Min
tid vid CTF har dessutom redan gett utdelning i form av
konferensbidrag till två internationella konferenser samt
ett påbörjat manuskript till en högt rankad vetenskaplig
tidskrift - ett arbete som jag gjort tillsammans med
forskare vid CTF. Stort tack och jag hoppas vi ses snart igen!

Per Skålén, Soumaya Ben Letaifa, Catharina Von Koskull och Kotaiba Aal.

Nya forskningssamarbeten
Under hösten gästades vi bland annat av Soumaya Ben
Letaifa och Catharina Von Koskull. Soumaya är professor
vid Université du Québec à Montréal i Kanada och var här
för att arbeta med Bo Edvardsson och Kotaiba Aal inom
området Transformative service research. Catharina är
forskare vid Hanken i Finland och har sedan tidigare ett
forskningssamarbete med Per Skålén och Peter Magnusson
och var här för att diskutera en fortsättning.
Aktuell tjänsteforskning | Nr 68 2015
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KRÖNIKA
Foto: Maria Obed

Margareta Friman, professor i psykologi och föreståndare för Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group.

Städer för människor
När man pratar om städer brukar det
ofta handla om hur det ser ut och kanske
också hur det känns att vara där. Vad
man kanske inte tänker på och pratar
så mycket om är att vi upplever staden
med en viss hastighet, vi är alltid på väg
någonstans. Stadsliv handlar lika mycket
om rörelse som att vara i staden. För att
förstå vilken effekt staden har för vårt
välbefinnande, eller lycka, behöver vi alltså
inkludera hur det känns att röra sig i
staden och hur den känslan påverkar vårt
beteende. Staden formar hur vi rör oss
men vi formar också staden när vi rör oss.
Vad tycker vi då om våra vardagsresor?
I Sverige är många ganska nöjda med
sina resor men med ökad restid minskar
välbefinnandet. Vilket färdmedel ger då
störst lycka? Om vi drar slutsatser utifrån
hur vi faktiskt rör oss så är det bilen som
skänker mest glädje. Men forskningen
18
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visar annat. Utifrån självskattningar kan
vi se att det är gång/cykel som ger mest
lycka. Paneldata (1991-2008) från England
visar en mycket stark relation mellan
välbefinnande och kollektivtrafik. Varför
cyklar vi då inte mer och varför undviker
vi kollektivtrafik? Ett enkelt svar är att det
inte finns något alternativ. Våra städer är
planerade med bilen som norm vilket ger
oss få valmöjligheter. Om du bestämer dig
för att cykla eller åka kollektivt till jobbet
i morgon skulle du kunna göra det? Skulle
du kunna mixa olika färdmedel i en och
samma resa? Om det känns besvärligt
och svårt så har du egentligen inget val.
Mot bakgrund av växande klimatförändringar undrar jag om vi kan bygga
ett system, en stad, som bryter bilen som
norm och som uppmuntrar ett hållbart
resande? Sannolikt krävs en del radikala
förändringar men det finns exempel i

världen där man lyckats bygga lyckliga
städer. Städer med hög tillgänglighet
till hållbara transportalternativ erbjuder
välmående i livet. Förutom förbättrad
fysisk hälsa, kollektivtrafikresenärer rör
sig mer än bilister, antas en förklaring vara
att kollektivtrafik fostrar social interaktion
vilket är betydelsefullt för hur vi mår i livet.
En bra kollektivtrafik i kombination med
andra hållbara alternativ kan alltså bidra
till att höja städernas attraktivitet.
Min uppfattning är att tjänsteforskningens
angreppssätt med ökad resursintegration,
medskapande och tjänsteinnovationer
för ökad livstillfredställelse kan vara ett
nytt sätt att tänka och planera kring
kollektivtrafik och den attraktiva staden.
Margareta Friman

Litteraturtips
Varje år publicerar våra forskare ett stort antal artiklar, rapporter,
avhandlingar och böcker.

Mer information ctf.kau.se, Publikationer

Exempel på våra senaste publikationer
Huneke, T., Moeller, S., Shams, P., and A. Gustafsson (2015) Does Service Employee’s
Appearance make a Difference for the Healthiness of Food Choice?
Psychology and Marketing, Vol. 32 (1), pp. 94-106.
Högström, C., Gustafsson, A., and B. Tronvoll (2015) Strategic brand management:
Archetypes for managing brands through paradoxes.
Journal of Business Research, Vol. 68, Issue 2, Feb. 2015, pp. 391-404.
Gärling, T., Ettema, D., & Friman, M. (2015). Are citizens not accurately informed
about long-term societal costs of unsustainable travel or do they not care?
Travel Behaviour and Society, 2, 26 31.

Broschyrer

TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER
- FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV

VÅRT BIDRAG
TILL FÄRDPLANEN
Samot kan bidra till Färdplanens vision och mål
genom forskning och samverkan.

Läs om vårt pågående arbete inom forskningsprofilen Tjänsteinnovation för hållbara affärer
(SISB, Service Innovation for sustainable business)
där vi samverkar med ett antal partnerföretag
inom detaljhandeln och industrin. Forskningsprofilen, som sträcker sig över perioden
2011-2019, är finansierad av KK-stiftelsen,
Karlstads universitet samt följande partnerföretag: Ikea, Ericsson, Volvo, Löfbergs, Ica
Maxi, Stamford och Valmet. Läs broschyren här:
ctf.kau.se/sisb, Publications

Hösten 2013 publicerades rapporten "Färdplan för kollektivtrafikens roll i en hållbar
samhällsutveckling" som identifierar 15
viktiga insatsområden och åtgärder som
krävs för att kollektivtrafikens marknadsandel
i Sverige ska fördubblas till 2030. I den här
broschyren beskrivs hur våra kollektivtrafikforskare inom Samot kan bidra till Färdplanens
vision och mål genom forskning och samverkan
med olika aktörer i branschen. Läs broschyren
här: samot.kau.se, Publikationer

Kalendarium
4 MARS
Seminarium: Öka affärerna
med tjänstelogik!
Många tillverkande företag ökar
sin lönsamhet genom tjänster.
Välkommen till detta seminarium
där du får reda på mer om tjänster
och tjänsteinnovation kan vara
något även för dig!
Almi Företagspartner, Karlstad
ctf.kau.se, Kalendariet

4-7 MARS
AMA/ACRA Second Triennial
Conference, Miami, Florida, USA
acraretail.org

18-21 JUNI
QUIS 14, The 14th International
Research Symposium on Service
Excellence in Management
Shanghai, Kina
quis14.com

12-14 OKTOBER
18TH QMOD Conference on
Quality and Service Sciences
ICQSS, Seoul, Korea
ism.lu.se

21-22 OKTOBER
Den 4:e nationalle konferensen
i transportforskning, Karlstads
universitet,
samot.kau.se

Följ oss på Twitter!
twitter.com/ctfse

Gilla oss på
Facebook!
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