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Tidningen ges ut två gånger per år. 

Värdet av samverkan och internationella nätverk
CTF utnämndes vid årsskiftet till excellent 
forskargrupp vid Karlstads universitet. 
Det innebär ökade forskningsanslag på 
upp till 15 miljoner kronor per år i upp 
till fem år. Medel som vi ska använda 
för att utvecklas och växa genom bland 
annat rekrytering av forskare och ökat 
internationellt samarbete. 

Det finns flera förklaringar till vår 
framgång. En förklaring är att vi 
samverkar med det omgivande 
samhället, både inom privat och offentligt 
finansierade verksamheter. Vårt stora 
samverkansengagemang har bidragit 
till utveckling i våra samarbetspartners 
verksamheter, det har också skapat 
goda förutsättningar för finansiering 
av forskning och inte minst givit oss 
tillgång till värdefull data för analys. 
Samverkan också har bidragit till 
kvalitetsförbättringar inom forskningen, 

till exempel hur vi söker och formulerar 
forskningsproblem, men också hur vi blir 
bättre på att kommunicera forskning. 

En annan förklaring till varför vi nu 
bedöms som excellenta är att vi 
har välutvecklade internationella 
forskarnätverk. Sedan CTFs start på 
1980-talet har värdet av internationellt 
samarbete med forskarkollegor betonats. 
Det har lett till ökad forskarmobilitet, 
gemensamma forskningspublikationer 
och ett internationellt anseende som vi 
kan vara stolta över. Vi får månadsvis 
förfrågningar från forskarkollegor världen 
över som under kortare eller längre 
perioder vill vistas i vår miljö. 

Varför vill de då komma till oss från till 
exempel USA, Mexiko, Italien, Tyskland, 
Japan och Kina? Som vanligt finns det flera 
förklaringar. En viktig förklaring har dock 

med vårt samverkansengagemang att 
göra. Tack vare våra samarbetspartners 
utanför akademin har vi en gynnsam 
position som få internationella eller 
för den delen nationella forskare har, 
nämligen tillgång till vad vi kan kalla 
riktiga data. Våra samarbetspartners 
bjuder in och öppnar dörrar på ett sätt 
som våra forskarkollegor häpnas över. 
Vi får direktkontakt med exempelvis 
patienter, medarbetare, kunder, chefer 
och medborgare. Det är tämligen unikt 
och inte självklart beständigt över tid. 
Nyckelordet här är förtroende. Grunden 
till det är egentligen mycket enkel. Det 
handlar om en syn på att akademin inte är 
skild från samhällets övriga institutioner, 
utan en i gänget. Samverkar man med CTF 
så är man en del i gänget. 

Henrietta Huzell 
Föreståndare för CTF
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AKTUELLT

Nya styrelsemedlemmar 
Robert Andrén är länsråd vid Länsstyrelsen 
i Värmland. Han har varit verksam på 
flera olika departement och statliga verk 
och senast som departementsråd vid 
Landsbygdsdepartementet. Robert har även 
haft internationella uppdrag inom FN och har 
en naturvetenskaplig forskarbakgrund inom 
genetik.

- Det känns som ett roligt och spännande 
uppdrag med tanke på CTFs högkvalitativa 
och i många stycken unika forskning 
inom ett område som är så centralt för 
samhällsutvecklingen inte bara i Sverige 
utan även globalt, säger Robert. Jag kan se 
direkt nytta av CTFs forskning i min egen 
verksamhet, både i det dagliga arbetet och 
för utveckling av organisationen på sikt.

Hans Karlsson är chef för avdelningen 
för vård och omsorg på SKL. Han var 
tidigare landstingsdirektör och biträdande 

landstingsdirektör i Värmland. Han är specialistutbildad i radiologi 
och har varit verksam i Värmland och vid Karolinska sjukhuset. Han är 
styrelseordförande i Equalis AB där SKL Företag är majorietsägare.

- Jag hoppas att kunna bidra med perspektiv från offentlig verksamhet 
som vård, skola och omsorg. En sektor som nästan uteslutande handlar 
om tjänster. CTF utgör en inspirerande och utvecklande miljö som jag gärna 
skulle föra närmare denna välfärdssektor. Jag ser stor potential för alla 
parter i detta, säger Hans.

Två nya ledamöter har utsetts till 
CTFs styrelse: Robert Andrén och 
Hans Karlsson.
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Kunden har alltid rätt...eller?
Markus Fellesson, docent vid CTF, och Nicklas 
Salomonsson, docent vid Högskolan i Borås, driver 
just nu studien "Att jobba med jobbiga kunder" 
där de bland annat intervjuat ett 30-tal personer 
inom detaljhandeln om arbetsmiljön utifrån fokus 
på besvärliga kundmöten. Studien visar att det 
oftast är vid byten och reklamationer som de 
allvarligaste situationerna uppstår, men att det 
också ofta uppstår problem när kunder mer eller 
mindre oavsiktligt agerar på sätt som stör hur 
butiken är tänkt att fungera. Det finns ett behov 
av utbildning, både bland chefer och personal, i 
hur man ska hantera dessa situationer. Studien 
avslutas under 2015. 

Internationellt nätverk för att stärka 
forskningen om tjänster

Mötet mellan kund och butikspersonal ser inte alltid ut 
så här. Ibland är det inte alls ett trevligt möte. 

CTF har tagit initiativet till ett nytt internationellt 
nätverk för tjänsteforskare. 

- Vi ska arbeta med att stärka forskning inom 
området tjänster. I september arrangerar vi 
en första nätverksträff här i Karlstad för att 
diskutera bland annat hur vi kan utveckla 
gemensamma forskningsprojekt på global nivå 
och på vilket sätt vetenskapliga journaler inom 
området kan stödja satsningen. Det är ett enormt 
intresse, vilket är otroligt kul, och vi har på kort 
tid fått många intresseanmälningar från forskare 
runt om i hela välden, säger Anders.

Anders Gustafsson,  
professor i företags- 
ekonomi och iniativtagare.

Den 16 juni bjuder CTF in till ett 
seminarium om tjänsteinnovation där 
forskare och företagare delar med sig av 
sina erfarenheter och ger tips på  hur du 
kan utveckla din verksamhet.

ctf.kau.se/tjansteinnovationsdagen2014

Nyfiken på  
tjänsteinnovation?
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AKTUELLT

Den 22 maj invigdes Karlstads 
innovationspark i Stora Enso-huset 
mitt emot Karlstads universitet. 
Det är en plats där innovationer kan 
skapas och testas och där innovatörer 
och entreprenörer kan utveckla 
sina nätverk, skapa tillväxt och nya 
arbetstillfällen i Värmland. Inte 
minst, en plats där forskning möter 
näringsliv och offentlig sektor.

På plats i innovationsparken finns 
det nystartade Service Innovation 
Lab , ett tjänsteinnovationslabb med 
forskare från Samot och CTF. Målet är 
att utveckla nya tjänster tillsammans 
med aktörer från olika branscher. Ett 
pågående projekt drivs tillsammans 
med Trafikverket och handlar om 
utveckling av olika tjänsteportföljer. 

Karlstads innovationspark  
är invigd och vi är på plats Erik Wästlunds 

forskning fortsätter 
att uppmärksammas 
internationellt, nu senast i 
New York Times och Wired.
com. Hans forskning om 
hur vi tar till oss text när 

den presenteras elektroniskt, till exempel via datorskärm eller 
surfplatta, och vilka problem som finns förknippat med det visar 
att böcker är bättre på att förmedla information. Hans poäng 
är inte att böcker är bättre, utan att vi kan färbättra e-läsandet 
genom att förstå skillnaderna. Viktigaste är att informationen 
anpassas till mediet det ska förmedlas på annars kommer vi som 
läsare till exempel att lägga onödig tid på att scrolla hit och dit 
istället för att bara bläddra till nästa sida. 

Böcker bättre än skärmar

Erik Wästlund

Pernille K Anderssons doktorandstudier handlar om kundmöten. Hennes 
senaste studie handlar om ögonkontakt, vilken effekt ögonkontakt har på 
kunders första intryck av butikspersonal och vilka effekter det har på hur 
kunder upplever servicekvalitén, nöjdhet och kundbeteende. 

- Våra studier visar att om en butikanställd 
tar ögonkontakt med en kund så får kunden 
en bekräftelse som i sin tur leder till en positiv 
inställning där kunden känner sig nöjd med 
servicen och personalen. Detta visar på vikten av 
att uppmärksamma kunden tidigt, för kundmötet 
börjar redan innan man fått en verbal kontakt 
med kunden, där kunden skapar ett första intryck 
av personalen som kanske kan vara långvarigt, 
och hur långvarigt det är kan vara intressant att 
undersöka i framtida studier, säger Pernille.

Vikten av ögonkontakt  
vid kundmöten

Pernille K Andersson,  
doktorand i psykologi

I samband med att Hanken Svenska 
handelshögskolans tjänste- och relations-
marknadsföringcenter, CERS, firade 20 år 
tilldelades Bo Edvardsson, professor och vice 
rektor vid Karlstads universitet, utmärkelsen 
Grönroos Service Reserach Award. Per Skålén, 
professor i företagsekonomi vid CTF, utnämndes 
till International Fellow. Läs mer på hanken.fi

CERS firade 20 år

Bo Edvardsson

Intresset för tjänster och innovation är stort 
också bland våra samarbetspartners. Nu finns 
boken Tjänsteinnovation, läs mer om boken på 
sidan 10, på Maxi ICA Stormarknad Karlstad 
hälsar Anders Gustafsson, CTF, och Christer 
Johansson, Maxi ICA Stormarknad på Bergvik i 
Karlstad. 
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AKTUELL FORSKNING 

Tidigare forskning visar att personal 
och brukare ofta har bra idéer om hur 
verksamheten kan utvecklas och att 
det är lönsamt att tidigt involvera dessa 
grupper vid utveckling av nya tjänster.

- Vi kommer att utveckla en metodik 
för att öka innovationsgraden och för 
att implementera innovationer inom 
primärvården. Konkreta idéer för 
innovationer kommer att genereras 
och involvering av brukare kommer att 
öka i deltagande organisationer. Detta 
genom bildandet av innovationsgrupper 
med personal och/eller brukare. Med 

brukare avses i första hand patienter och 
närstående till patienter, men det kan 
också röra sig om medborgare som inte 
direkt använder primärvården liksom 
företrädare för intresseorganisationer, 
säger Per Skålén.

Projektet, som startade i april, befinner 
sig en förberedelsefas och i höst inleds 
arbetet med innovationsgrupperna ute 
på ett par vårdcentraler i Karlstad. Det är 
ännu inte bestämt hos vilka. I förstudien 
genomfördes innovationsgrupper hos 
vårdcentralerna Gripen och Kronoparken.

Projektet sker i samarbete med 
Landstinget i Värmland, speciellt 
allmänmedicin Karlstad och Hammarö. 
I projektet medverkar också forskarna 
Peter Magnusson, Katarina Wetter Edman 
och Jenny Karlsson. 

Tidsperiod: 2014-2016 
Finansiär: Vinnova 
 
    Kontakt 
    per.skalen@kau.se

Text och foto: Linda Fridberg

Vinnova har beviljat 2,7 miljoner kronor till projektet "Brukarorienterad innovation inom primärvården 
genom innovationsgrupper" som kommer att bedrivas vid CTF. Syftet med projektet är att öka  
innovationsgraden och brukarnas välbefinnande samt att minska kostnadsökningen i primärvården. 

Strukturerat idésamlande ska ge bättre primärvård

- Genom att ta tillvara på personalens och patienternas innovativa idéer kan primärvårdens verksamhet bli både bättre och mer kostnadseffektiv, 
 säger projektledare Per Skålen, professor i företagsekonomi.
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Hitta rätt metod med tjänsteutvecklingskompass   

- Tjänstefiering har på senare år blivit 
ett av de hetaste begreppen inom 
tjänsteforskning och tjänsteutveckling, 

speciellt bland tillverkande företag. Förr 
eller senare upptäcker dock dessa företag 
att deras befintliga utvecklingsmetoder, 
och verktyg inte klarar av de speciella 
krav som ställs vid tjänsteutveckling. 
Det finns dock mängder av metoder 
och verktyg som är anpassade för att 
utveckla tjänster, svårigheten har varit att 
hitta dem och förstå hur och när de skall 
användas; det har alltså funnits ett behov 
av någon typ av sammanställning. Och 
nu har vi skapat det genom Servdit, säger 
Peter Magnusson, en av forskarna bakom 
verktyget.

Servdit är ett webbaserat verktyg där 
användaren får en översikt på olika 
metoder som finns rörande tjänster. I den 
nuvarande versionen finns ett 30-tal olika 
metoder kort beskrivna. Verktyget vänder 
sig i första hand till dem som arbetar med 
att utveckla tjänster. 

- En utgångspunkt för vårt arbete 
har varit att kategorisera metoderna 

beroende på vad som skall göras. Det 
är viktigt att förstå att metoderna 
endast är beskrivna i avseende att 
introducera läsaren till en metod, inte 
ge en fullständig redogörelse. Tanken är 
att verktyget skall vara dynamiskt där 
ytterligare metoder succesivt läggs in, 
säger Peter Magnusson.

Verktyget är framtaget av Johan Netz, 
doktorand i företagsekonomi, och Peter 
Magnusson, docent i företagsekonomi, 
inom ramen för det Vinnova-finansierade 
forskningsprojektet Flexkraft samt 
inom forskningsprofilen SISB, Service 
Innovation for Sustainable Business, som 
bland annat finansieras av KK-stiftelsen. 
Läs mer och testa verktyget på  
ctf.kau.se/servdit 
 
    Kontakt 
    peter.magnusson@kau.se

Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed 

Version Beta 1.0
© Johan Netz
CTF-Service Research Center
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Servdit kan ses som en virtuell verktygslåda med metoder i olika fack beroende på användningsområde.

Peter Magnusson och Johan Netz.
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NY DOKTORSAVHANDLING

Nina Löfberg
doktor i företagsekonomi
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NY DOKTORSAVHANDLING 

Vad händer när tillverkande företag, som 
tidigare endast fokuserat på produkter, 
börjar fokusera på tjänster? Vilka 
utmaningar ställs de inför och hur kan de 
ta sig an dessa? Om detta handlar Nina 
Löfbergs doktorsavhandling.  

Globalisering och ökad konkurrens 
från lågkostnadsländer har drivit 
många  svenska tillverkande företag 
till att fokusera på tjänster. Denna 
tjänstesatsning har inneburit en rad 
utmaningar; till exempel har tjänsterna 
inte blivit så lönsamma som man hoppats, 
de anställda har svårt att sälja tjänsterna 
och kunderna är inte intresserade att köpa 
dem. 

- Syftet med min avhandling är att förstå 
dessa utmaningar och hur företagen 
hanterar dem med hjälp av produkt- och 
tjänstelogik. Tre dimensioner av logik 
fokuseras: perspektiv på värdeskapande, 
tjänstestrategi och tjänsteerbjudande, 
säger Nina Löfberg. 

De företag som studerats har traditionellt 
tillämpat en produktlogik, vilket 
innebär att de utifrån sin egen tekniska 
kompetens utvecklat nya produkter 
och tjänster som de sedan försökt att 
sälja till så många kunder som möjligt. 
De företag som istället tillämpat en 
tjänstelogik har utvecklat och format sina 
erbjudanden utifrån kundens problem 
och önskemål, vilket i större utsträckning 
resulterat i kundanpassade produkt- och 
tjänsteerbjudanden.   

- I grunden handlar det om ett synsätt 
i företagen som passar för produkter, 
men inte lika bra för tjänster. Att erbjuda 
avancerade tjänster kräver ett annat 
tankesätt än vad många tillverkande 
företag är vana vid. För att lyckas krävs 
i många fall att de anställdas syn på hur 
man skapar värde för kund förändras. 
Mina resultat visar att det underlättas 
genom att tjänster börjar värderas och 
ses som viktiga i sig, snarare än som ett 
komplement till en produkt. Att separera 

produkt- och tjänsteerbjudanden och 
börja ta betalt för tjänster visade sig vara 
ett viktigt steg i processen, säger Nina 
Löfberg.

Titeln på doktorsavhandlingen är Service 
Orientation in Manufacturing Firms. 
Disputationen ägde rum den 5 juni på 
Karlstads universitet. Fakultetsopponent 
var biträdande professor Daniel Kindström, 
Linköpings universitet. Avhandlingen kan 
beställas via infoctf@kau.se eller laddas 
ner via ctf.kau.se, publikationer

    Kontakt 
    nina.lofberg@kau.se

Text: Linda Fridberg 

Foto: Linn Malmén, Istockphoto

Tjänstefiering hos tillverkande företag 
- utmaningar och lösningar 

Doktorsavhandlingen är baserad på studier av olika servicedivisioner inom pappers- och massaindustrin samt fordonsindustrin.
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NY LITTERATUR 

Ny bok om tjänsteinnovation
Hur kan ett fåtal företag som till 
exempel Spotify, Ikea och Google bli 
så högt värderade på kort tid? Varför 
är företag som Ericsson, Tetra Pak och 
SKF så intresserade av tjänster? Vad är 
det som får EU att satsa 80 miljarder 
Euro på tjänsteinnovation? Svaret är en 
tro och förhoppning om en framtid där 
tjänsteinnovation kommer att generera 
välstånd för framtida generationer. Men 
vad är egentligen tjänsteinnovation? 

För att reda ut begreppet har tre 
forskare vid CTF skrivit en svensk 
populärvetenskaplig bok som beskriver 
vad tjänsteinnovation är. Boken är 
en forskningsbaserad översikt som 
ska ge läsaren fördjupad kunskap 
om begreppet tjänsteinnovation, det 
empiriska fenomenet, hur innovationer 

kan stimuleras och realiseras, nya 
tjänstebaserade affärsmodeller samt 
kritiska framgångsfaktorer. 

Boken riktar sig till alla som är 
intresserade av tjänsteinnovation. Den är   
användbar för alla typer av organisationer 
och verksamheter, allt från näringsliv 
till offentlig verksamhet och hälso- och 
sjukvård. Boken passar som litteratur 
på universitets- och högskolenivå samt i 
managementutbildningar.

    Kontakt 
    per.kristensson@kau.se 
   anders.gustafsson@kau.se 
    lars.witell@kau.se

Text: Linda Fridberg Foto: Linn Malmén

Forskarna Anders Gustafsson, Per Kristensson och Lars Witell delar med sig av flera års forskning kring tjänster och innovation för att hjälpa läsaren att 
förstå vad tjänsteinnovation är och hur man kan arbeta med att ta fram nya tjänster.

"Äntligen förklaras tjänste innovation. 
Detta i en tid då tjänsteinnovation 
står högt på agendan för företag och 
offentlig sektor. Boken hjälper alla 
som arbetar med innovationsfrågor att 
tänka kring tjänster och innovation." 

Peter Svensson, handläggare Vinnova

Titel: 
Tjänsteinnovation 
Författare: 
Per Kristensson, 
Anders Gustafsson, 
Lars Witell 
ISBN: 
978-91-44-09512-7
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CTF & HANDELSHÖGSKOLAN

Musik säljer. I butiken, på gymmet, 
på parkeringsplatser och i andra 
offentliga rum, spelas musik för 
att påverka oss som besökare 
och konsumenter. Nordens 
största leverantör av anpassade 
musiktjänster finns på MusicPartner 
i Karlstad. Här jobbar Andreas 
Zetterberg, företagsekonom från 
Handelshögskolan i Karlstad, som fick 
smak på konsumentbeteende i ett 
samarbete med CTF.

-  Det bästa med jobbet är att jag 
får hålla på med musik. Jag älskar 
musik och spelar och komponerar 
själv på fritiden. Jag får dessutom 
kombinera mitt musikintresse med 
kundkontakter, relationsskapande och 
konsumentbeteende, en spännande 
mix av marknadsföring och psykologi.

Uppsatsen del i världsledande 
forskning 
Under utbildningen i företagsekonomi 
fanns intresset för marknadsföring 
med redan från början. Men det var 

först under tredje året som Andreas 
kunde fokusera på inriktningen. I 
samband med uppsatsarbetet kom 
han i kontakt med CTF och intresset 
för konsumentbeteende väcktes.

-  CTF anses vara världsledande inom 
sitt område. Några av forskarna kom 
och presenterade sig för oss studenter 
under en föreläsning. Jag tog kontakt 
efteråt för att se om det kunde ge 
inspiration till uppsatsarbetet och det 
visade sig att de behövde hjälp med 
en undersökning som handlade om 
konsumentbeteende i butiksmiljö. 
Jag och min studiekompis Sofia 
Hamrin, gjorde med CTF en studie 
med över 100 respondenter, tester i 
butiksmiljö, eye-tracking där man följer 
var konsumentens blick fastnar och 
enkäter, berättar Andreas Zetterberg.

Platsen var Ikeas huvudentré och en 
omfattande studie för att ta reda på 
hur kunderna reagerar om en trevlig 
person i Ikea-kläder välkomnar eller 
vad som händer om där enbart finns 
lockvaror.  Och vad som händer 
om det finns både lockvaror och en 
välkomnande person. Uppsatsen blev 
klar och examen likaså.

Vill växa 
Idag jobbar Andreas med ”sales 
marketing, business to business” på 
MusicPartner och arbetar med kunder 
över hela Norden. Företagets ambition 
är att växa i Europa framöver. Och 
kontakten med CTF finns kvar. Valet av 
musikkanaler är ingen slump. Det vilar 
på vetenskaplig grund, vars resultat nu 
är en växande kommersiell marknad. 

Text och foto: Christina Knowles

Musik som säljer är melodin  
för Andreas

Ett ögonblick  
Martin Löfgren...
I början av 2014 utnämndes du till 
proprefekt vid Handelshögskolan på 
Karlstads universitet. Hur trivs du 
med nya uppdraget?

- Jag trivs väldigt bra, det är 
spännande att få vara med och forma 
Handelshögskolan.

Vad hoppas du kunna bidra med? 
- Forskning och forskarutbildning 
är de huvudområden som jag är 
ansvarig för och här hoppas jag 
kunna bidra till att skapa goda 
förutsättningar för forskare och 
doktorander.

Hinner du med någon forskning? 
- Jajamän! Proprefektuppdraget är på 
50 procent så jag har fortfarande kvar 
all min forskning som bedrivs inom 
ramen för CTFs stora forskningsprofil 
om tjänsteinnovation, SISB. Detta i  
samarbete med Volvo och Ericsson. 
Jag är även handledare för två 
doktorander och undervisar inom 
marknadsföring. Kort sagt har jag en 
väldigt varierad och rolig tjänst!

Martin Löfgren, docent i företagsekonomi 
vid CTF och proprefekt för Handels- 
högskolan.

- Jag har helt klart haft nytta av min utbild-
ning på Handelshögskolan vid Karlstads 
universitet, både vad gäller bredden i ut-
bildningen och kontaktnätet, säger Andreas 
Zetterberg
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FORSKARPROFILEN 

Nytt ramverk för att skapa bättre 
tjänster genom användarinvolvering 
Design och tjänsteinnovation är 
områden som ofta ägnar sig åt liknande 
uppgifter. Men hur kan man förstå 
industridesignerns kunskap och praktik 
och dess funktion när den integreras 
på andra områden än traditionell 
produktdesign ? Hur kan den bidra till 
tjänsteinnovation? Om det handlar 
Katarina Wetter Edmans avhandling 
som syftar till att stärka relationerna 
och underlätta kommunikationen mellan 
design- och tjänsteforskning. Detta 
genom ett nytt ramverk, Design for 
Service, som ger de två disciplinerna ett 
gemensamt vokabulär. 

Kan du berätta om din avhanding?  
- Den handlar om poängen och nyttan, 
med att använda en designer som 
mellanhand mellan företag/organisation 
och kund/användare vid utveckling av 
nya tjänsteerbjudanden. Avhandlingen 
sätter fokus på användarnas roll och 
kunskap i utvecklandet av en tjänst, och 
hur designern som mellanhand tolkar 
användarens upplevelser och erfarenheter 
av densamma och i och med det gör dem 
relevant för vidare tjänsteutveckling. 
Design blir ett förhållningssätt till 
innovation. Centralt i avhandlingen 
är en studie av ett tio månader långt 
samarbete mellan en designbyrå och 
ett industriföretag. Jag observerade 
bland annat en workshop med bönder 
kring robotmjölkning. Jag var helt säker 
på att designerna skulle jobba med 
visuella verktyg, men i stället pratade och 
lyssnande de bara - fångade böndernas 
berättelser. Genom berättelserna tolkade 
designerna böndernas upplevelser och 
erfarenheter och berättelserna blir 
designmaterialet. 

Hur går denna tolkning egentligen till?  
- Designers flyttar fokus från produkt till 
sammanhang, genom att ställa frågan: 
Vad betyder företagets tjänster för 
användarens vardagliga liv? Jag försöker 
beskriva hur designern behandlar 
användaren i den relationen. Jag har 
egentligen inte analyserat företagets 
relation med användaren i sig, utan jag har 
tittat på designerns tolkning av relationen. 
Sen förklarar jag detta med hjälp av 
ramverket Design for Service som knyter 
samman begrepp från båda sidor.

Hur har utvecklingen sett ut de senaste 
åren - vad har hänt sedan du arbetade 
som designer? 
- Jag är utbildad i klassisk industridesign, 
det vill säga att formge produkter för 
industriell produktion genom att ha 
människan i centrum och tänka på såväl 
ergonomi, ekonomi och estetiska aspekter. 
Även om tjänster naturligtvis funnits och 
utvecklats under längre tid så är det först 
sen slutet på 90-talet som designers har 
engagerats i tjänsteutveckling. Jag stötte 
på tjänstedesign 2005 på en konferens 
där talare från de allra första utpräglade 
tjänstedesignbyråerna, live|work och 
Engine presenterade sitt arbete. Det jag 
tyckte var intressant då var det utpräglade 
fokuset på användarna/kunderna men 
också gränssnittet mot organisationen 
som står för tjänsten. Den kontinuerliga 
samverkan som sker inom tjänster är inte 
alls påtagligt när det gäller en klassisk 
produkt. En ’termos’ är en ’termos’, men 
bussresan eller besöket hos frisören 
skiljer sig åt beroende på en mängd olika 
faktorer och kan aldrig designas helt 
färdig. Jag blev intresserad av vad det 
innebär för designer som är utbildade för 
att rita ’termosar’. 

Varför är design viktigt vid utveckling av 
nya tjänster? 
- Design står för det första för ett tydligt 
användarperspektiv, det innebär att 
genom användandet av designmetoder, 
som ofta men inte alltid är etnografiskt 
inspirerade, för att förstå användarnas 
behov får man en utifrån- och 
införståelse av hur tjänsten upplevs. 
Användare kan här vara både kunder och 
medarbetare. För det andra är design som 
förhållningsätt ett sätt att undersöka 
och ifrågasätta de uttalade problem och 
lösningar som först lyfts fram. Det brukar 
ofta kallas för ’reframing’ och innebär att 
designer tolkar användarnas upplevelser 
och erfarenheter och sätter dem i ett 
relevant sammanhang och utifrån det 
tittar på lösningsförslag. För det tredje 
så är design alltid framåtorienterad. 
Utgår från det existerande javisst, 
men fokus är på det som skulle kunna 
vara och att gestalta det på olika sätt. 
Genom visualiseringar, prototypande och 
iscensättande till exempel. 

Hur ser din närmaste framtid ut? 
- Jag kommer att delta i ett av CTFs 
forskningsprojekt "Brukarorienterad 
innovation inom primärvården genom 
innovationsgrupper" som bedrivs 
tillsammans med Landstinget i Värmland. 
I ett annat projekt, Making sense of 
designwork, kommer jag tillsammans med 
Anna Rylander, HDK, studera hur design 
utvecklas och integreras inom offentlig 
sektor. Jag kommer också att undervisa på 
Karlstads universitet.

    Kontakt 
    katarina.wetter-edman@kau.se

Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed
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Katarina Wetter Edman är doktor i design. Hon disputerade den 4 april 2014 med sin avhandling Design for Service: A 
framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience" vid Business och Design Lab, HDK - 
Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Hon har en bakgrund som industridesigner och har bland annat arbetat 
som designer på BRIO. Hon har också undervisat inom tjänstedesign och användardriven innovation både i Göteborg och 
på Karlstads universitet. Hennes avhandlingsarbete genomfördes i samarbete med CTF där hon också hade sin fysiska 
arbetsplats under sin doktorandtid.

Katarina Wetter Edman,  
doktor i tjänstedesign

"Den utveckling som sker just nu  
med användning och  
integrering av design inom  
offentlig sektor, vård, omsorg 
och skola till exempel är otroligt 
intressant och relevant."
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SAMOT 

Just nu pågår ett projekt vid Samot, The 
Service and Market Oriented Transport 
Research Group vid Karlstads universitet, 
som handlar om att öka förståelsen 
för hur resenärer upplever sitt dagliga 
resande. I projeket har forskarna 
utvecklat ett verktyg där de kan mäta 
upplevelser i realtid. 

I de flesta tillfredsställelsemätningar 
inom kollektivtrafiken får resenärerna 
svara på frågor utifrån hur de upplevde 
sin senaste resa långt efter att själva 
resan genomförts. Forskning pekar dock 
på att svaren riskerar att påverkas av 
minnesförvrängningar. Därför håller 
forskarna i Samot på att utveckla 
en ny metod som mäter känslor och 
tillfredsställelse under själva resan 
istället för efter. 

I projektet får arbetspendlare med olika 
färdmedel svara på frågor under och efter 
resan via sin mobiltelefon. 

- Med hjälp av vår mobila app hoppas 
vi kunna få fram mer kunskap om 
resenärernas upplevelser och behov. 
Kunskap som kan leda till utvecklingen 
av attraktivare tjänster samt underlätta 
för branschen och politiker att fatta kloka 
beslut om kollektivtrafikens utveckling, 
säger Lars E Olsson, projektledare. 

Forskarna har utvärderat verkyget 
med hjälp av en testgrupp. Nu återstår 
några justeringar. Under hösten och 
våren kommer de riktiga mätningarna 
att genomföras i Värmland och i de tre 
största städerna i Sverige.

Genom att belysa viktiga känslo-
upplevelser och kvalitetsaspekter, under 
respektive efter resan, kan forskarna 
fastställa vad som påverkar resenärers 
val mellan olika färdmedel.  

- I dag är vårt fokus på kollektivtrafik, 
men vi ser också att verktyget kan 
användas vid upplevelsemätningar 
inom andra områden som till exempel 
inom vården, handeln eller inom olika 
utbildningar, säger Lars. 

    Kontakt 
    lars.e.olsson@kau.se

Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed och Colourbox

Ny metod för att mäta kundupplevelse i realtid

Lars E Olsson, lektor i psykologi

Arbetspendlare med olika färdmedel svarar på frågor om sinnesstämning och upplevelser direkt under resan via sin mobiltelefon. 
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SAMOT
vLäs mer om Samot > samot.kau.se

Färdplanen i fokus på årets partnerdagar

Samot får 500 000 kr för att bygga ett 
konsortium kring attraktiva städer. 
Sömlöst i attraktiva städer är temat på 
projektet.

- Bilens negativa konsekvenser är skäl 
nog för att vrida vårt fokus till alternativa 

färdmedel och hur dessa kan bidra 
till attraktivare städer. Vår idé är att 
den attraktiva och mänskliga staden 
utvecklas med hjälp av en kollektivtrafik 
som utformas efter medborgarnas 
behov. Vår vision är ett sömlöst 
kollektivtrafiksystem som karaktäriseras 
av god anslutning, hög frekvens och ökad 
synlighet. En sådan utveckling innebär 
att vi måste bryta bilen som norm i 
samhället. Vårt projekt är därför inte 
ett isolerat kollektivtrafikprojekt utan 
inkluderar även stadsplanering. Vi ser 
en stor potential i att utveckla lösningar 
där infrastruktur och stadsplanering 
av högkvalitativ busstrafik integreras 
med andra typer av tjänster som är 
viktiga i livet, som till exempel boende, 
arbete, fritidsaktiviteter, lämna/hämta 
barn och handla. Vår idé erbjuder ökad 
tillgänglighet och livstillfredsställelse 
hos medborgarna, säger projektledare 
Margareta Friman.

Samot har beviljats 500 000 kr för att 
bygga ett konsortium med fokus på resor 
och attraktiva städer. Projektet kommer 
att bedrivas tillsammans med X2AB, 
Karlstadsbuss, JCDecaux och SP. Projektet 
sträcker sig till januari 2015 och målet 
är att då ha en färdig ansökan för en 
fortsättning på projektet. 

Samots projekt är ett av många projekt 
som får finansiering av Vinnova genom 
programmet Utmaningsdriven innovation. 
Sammanlagt handlar det om 181 miljoner 
kronor som går till 56 olika projekt. Läs 
om programmet på vinnova.se

    Kontakt 
    margareta.friman@kau.se

Text: Linda Fridberg Foto: Maria Obed

Samot del av stor Vinnova-satsning 

Margareta Friman, föreståndare för Samot och 
professor i psykologi

Varje år arrangerar Samot en konferens 
där representanter från partnerföretag 
och forskare träffas för att tillsammans 
diskutera gemensamma frågeställningar i 
branschen. Årets träff gick av stapeln den 
1-2 april i Göteborg och kretsade kring 
boken "Färdplan för kollektivtrafikens roll 
i en hållbar samhällsutveckling".

I Färdplanen finns 15 insatsområden 
med konkreta åtgärdsförslag som 
kan bidra till en fördubbling av 
kollektivtrafikens marknadsandelar 
2030. Insatsområden som också 
bidrar till visionen om kollektivtrafiken 

som en självklar del av resandet i 
ett hållbart samhälle. Fyra av dessa 
diskuterades; Ständiga förbättringar för 
att utveckla en attraktiv och användbar 
kollektivtrafik, Avtal som driver ett ökat 
resande, Demonstrationsprojekt och 
Kollektivtrafikens bytespunkter. 

Ett resultat av partnerdagarna är en 
broschyr som behandlar dessa fyra 
insatsområden och som anknyter till den 
forskning som bedrivs på Samot. 

- Samots vision är anpassad efter 
färdplanens vision och på basis av 

vår forskning kan vi höja det sömlösa 
resandet till att handla om det sömlösa 
livet, hur man kan integrera kollektiv-
trafiken i vardagslivet så att den förhöjer 
människors välmående. För att nå 
visionen har vi en mission där vi lyfter 
fram betydelsen av samverkan, att 
branschen utvecklas tillsammans, säger 
Margareta Friman. Vi ska också titta 
närmare på hur kollektivtrafiken kan bli 
en del av samhällsplaneringen genom 
samverkan mellan nya aktörer och på 
olika former av nätverk där kommersiella 
intressen förenas med publik styrning.
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Hallå där Per Kristensson... 
... professor i konsumentpsykologi och 
innovation. Du spenderade stora delar av 
vårterminen 2014 som gästforskare vid 
Arizona State University, ASU, i USA. Hur 
var det?

- Det var fantastiskt! Phoenix är en 
trevlig stad och vädret var suveränt, som 
en riktigt bra svensk sommar. ASU är ett 
stort universitet med 53 000 studenter 
på Campus. Jag var gästforskare på 
Center for Service Leadership, CSL, 
ett forskningscenter med många väl-
meriterade forskare. Det var inga problem 
som helst att komma  in och bli en i 
gänget. Jag undervisade, forskade och 
nätverkade.

Hur är livet som forskare vid ASU jämfört 
med CTF? 
- Mycket är lika så klart då det handlar 
om att bedriva forskning som är relevant 
för samhället och som förhoppningsvis 
också publiceras i välrenommerade 
akademiska tidskrifter. En sak som skiljer 
sig åt är forskningstid, i USA avsätter man 
betydligt mer tid åt forskning än här. När 
man undervisar i en kurs så ägnar man  
hela veckan till kursen även om det bara 
handlade om tre föreläsningar under en 

vecka. Stor del av tiden läggs på planering 
och studentkontakter. En viktig anledning 
till detta är givetvis att varje student har 
betalat minst 150 000 kronor per termin 
och ibland upp till det dubbla. 

Vad är hett inom forskningen på ASU? 
- Några heta trender handlar om 
transformative service och hur 
konsumenter gör val. Det första området 
handlar om hur och varför användare 
(konsumenter, patienter, osv) kan välja 
att engagera sig i tjänster som gör gott 
antingen för dem själva eller för andra.  
Det andra området handlar om hur man 
får konsumenter att ändra sina beteenden, 
till exempel att sluta röka, börja banta 
eller välja gröna produkter istället för 
konkurrerande alternativ. 

Vad forskar du om just nu? 
- Jag forskar om precis det sistnämnda. 
Hur kan vi få människor att ändra 
beteende på ett enkelt sätt. Ur samhälls-
perspektiv är det ibland önskvärt att 
många människor ändrar sitt beteende, 
till exempel börjar handla mer gröna 
produkter, byter från bil till buss eller  
börjar motionera. 

Per Kristensson CTF-doktorander 
till Schweiz 
I början på juni åker några av 
våra doktorander till Schweiz 
för två veckors sommarskola i 
forskningsmetoder på Univeristy 
of St Gallen. En av dessa är 
Emma Axelsson, doktorand i 
företagsekonomi. 

- Jag blev rekommenderad av 
mina handledare att läsa en 
kurs i kvantitativ metod. Då jag 
fortfarande är i början av min 
doktorandutbildning så det ett 
perfekt tillfälle att lära sig mer 
om metod, något jag kommer 
att ha praktisk användning av i 
min forskning om affärsmodeller. 
En förhoppning är också att på 
plats kunna knyta nya värdefulla 
kontakter. Att vi dessutom är fler 
doktorander från CTF som åker 
tillsammans gör upplevelsen 
ännu bättre, det blir en bra 
tillfälle att byta erfarenheter 
med kollegor som kommit längre 
i sin doktorandutbildning, säger 
Emma.

Nyfiken på sommarskola i  
St Gallen?  Läs mer här unisg.ch

Emma Axelsson är en av våra  
doktorander i företagsekonomi.

UTBLICK
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David Joelsson är industridoktorand 
vid forskarskolan VIPP vid Karlstads 
universitet. Han kommer att genomföra sitt 
avhandlingsarbete om tjänsteinnovation och 
affärsmodeller inom skogsindustrin knuten 
till CTF. David har en ingenjörsexamen och 
en master i business och design. Han har 
de senaste åren jobbat som konsult, främst 
inom tjänstedesign. David är anställd på SP 
- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och 
kommer att ha sin fysiska arbetsplats både 
på CTF och SPs kontor i Göteborg. 

Nya doktorander
Modellen för hur Sverige styrs 
är i teorin enkel, men hur är det i 
praktiken? Vem ska myndigheterna 
lyssna på, och när? Om detta 
handlade den andra träffen inom 
utvecklingsprogrammet för strategisk 
verksamhetsutveckling där vår 
forskare Johan Quist pratade om 
myndighetens interna styrning. 

- Många myndigheter har fabriken 
som mental modell för hur en 
organisation ska ledas och styras. Där 
är variation något dåligt som behöver 
tas bort. Men tjänsteverksamhet 
innebär per definition att variation 
behöver kunna hanteras inom 
organisationen. Att rehabilitera 
en långtidssjukskriven till arbete 
är inte ett enhetligt problem som 
kan standardiseras.Problemet när 
vi tänker fabrik är att vi reducerar 
medborgarna eller företagen, säger 
Johan Quist.

Förutom att standardisera tror Johan 
Quist att ytterligare ett fel är att 
arbeta separat med systemets olika 
delar. Man optimerar verksamheten i 
en del, utan att ta hänsyn till hur det 
påverkar andra delar. Han pratade 
också om debatten om new public 
management och hur den tydliga 
styrning och uppföljning av enheter, 
som följd av new public management, 
gör det svårare att räcka varandra 
handen och tänka helhet.

Konsten att styra en myndighet 

Katrin Lättman är doktorand i psykologi och 
bedriver sina doktorandstudier knuten till 
våra kollektivtrafikforskare i Samot. Hennes 
avhandlingsarbete handlar om upplevd 
tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Katrin 
har läst magisterprogrammet i psykologi för 
lärande, utveckling och kommunikation på 
Blekinge tekniska högskola. Tidigare har hon  
bland annat arbetat som lärare, kock och 
handläggare.

Johan Quist, lektor i företagsekonomi och en 
av forskarna bakom nätverket Akademin. 
Läs mer på ctf.kau.se, Akademin.

I juryn för Resenärskampen 
Margareta Friman är en av deltagarna i juryn för Resenärskampen - en tävling 
i hur man kan få fler att vilja åka kollektivt. Det kan till exempel handla om en 
ny produkt eller tjänst, en smart informationskanal, nyskapande upplevelser 
eller  en enkel twist på en befintlig lösning. Tävlingsbidraget ska generera 
samhällsnytta och eller affärsnytta. Läs mer på resenarskampen.se
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I slutet av förra året deltog jag i 
den internationella konferensen 
MOOC Research Initiative, MRI, som 
arrangerades i Arlington, Texas. MRI är 
ett forskningsinitiativ som finansieras 
av den välkända Bill och Melinda Gates 
Foundation och leds av George Siemens,  
internationellt renommerad forskare 
och upphovsman till lärandeteorin 
Connectivism.

Det var i min roll som projektledare för 
projektet useit som jag medverkade i 
konferensen. Projektet är finansierat av 
KK-stiftelsen och handlar om nätbaserad 
undervisning. I projektet ska vi bland 
annat utveckla MOOCs. Konferensen gav 
mig en fantastisk möjlighet att ta del av 
den senaste forskningen inom nätbaserat 
lärande. Jag fick träffa många spännande 
forskare och lärare från bland andra 
Stanford och MIT samt MOOC plattformen 
EdX och Coursera. 

Förkortningen MOOC står för massive 
open online course vilket är en storskalig 

öppen nätkurs. Kursen kan läsas av 
tusentals kursdeltagare samtidigt, kräver 
inga speciella förkunskaper och är oftast 
kostnadsfri. Kursmomenten bygger på en 
mängd korta interaktiva videosekvenser 
som är kopplade till en antal frågor. 
MOOCs finns i dag på en mängd olika 
internationella universitet, bland annat 
Harvard, Stanford och MIT. 

MOOCs har beskrivits som en potentiell 
disruptive innovation, vilket betyder 
att det kan komma att leda till en 
genomgripande förändring av utbildningar 
på högskole- och universitetsnivå. 
Andra har beskrivit fenomenet som en 
dagslända som kommer att försvinna 
inom kort. 

Jag tycker att MOOCs på ett bra sätt kan 
bidra till universitets uppgift som bildande 
instans. Kurserna är lättillgängliga 
och det är ett bra sätt att introducera 
forskning och forskare till en bredare 
publik. Det är en fantastisk möjlighet 
för kompetensutveckling. På grund av 

de olika fördelar konceptet har så är 
jag är övertygad om att MOOCs är här 
för att stanna som ett komplement 
till det befintliga kursutbudet i 
universitetsvärlden.

Jörg Pareigis

MOOC för undervisningen framåt

Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi
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Framing Innovation  
in Public Service Sectors
I denna bok lyfter forskarna fram exempel 
på hur man kan arbeta med innovation inom 
den offentliga tjänstesektorn. Den är ett 
resultat av ett mer än två år långt samarbete 
mellan forskare från CTF vid Karlstads 
universitet, Roskilde Universitet i Danmark 
och Lillehammer University College i Norge. 
Redaktörer är Lars Fuglsang , Rolf Rønning och 
Bo Enquist. Boken ges ut av Routledge.
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