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



    Ju mer vi lär känna våra partnerföretag, desto bättre 
förutsättningar för att samskapa värde och kunna skapa 
ett bidrag både till partners och forskning.

LARS WITELL, CTF



Vi vill tillsammans med våra partner-
företag samskapa värde med nytta 
för akademin, deltagande företag och 
svenskt näringsliv. Det finns ett stort 
intresse kring tjänsteinnovation och  
dess drivkraft för att utveckla Sverige.  
Vi arbetar aktivt med att samskapa  
kunskap och sammanfatta den i  
teorier, modeller, arbetssätt och 
metoder. Kunskap som sedan testas, 
utvecklas och sprids genom samtal, 
samarbeten, seminarier, filmer, böcker 
och artiklar. Tjänsteinnovation är en 
viktig fråga för oss vid Karlstads 
universitet och frågan är av stor be-
tydelse för näringsliv, offentlig sektor 
och samhälle.

Samskapande av värde kan ske på 
många olika sätt och vår utgångs-
punkt är att värde är individuellt och 
kontextuellt, det vill säga vi samarbetar 
på olika sätt med våra partnerföretag. 
På samma sätt så arbetar vi med olika 
sätt att sprida vår kunskap. Genom 
att använda olika sätt och olika kanaler 
når vi olika intressenter - utmaningen är 

att kunna nå alla som har ett intresse 
av tjänsteinnovation. I denna broschyr 
beskriver vi hur vi samarbetar med 
våra partnerföretag och hur vi sprider 
kunskap till svenskt näringsliv. 

Samverka och testa är exempel på  
arbetssätt där vi skapar värde med 
våra partners. Tillsammans med  
Löfbergs testar vi nya arbetssätt för  
att simulera hur tjänsteinnovationer 
kan bidra till en strategisk utveckling 
av deras verksamhet. I samarbete 
med Stamford testar vi ny teknik och 
det värde som kunden kan skapa i 
butik genom sin mobiltelefon. 

Läsa, utmana och studera är exempel 
på hur vi sprider vår forskning. Vi har 
arbetat med att sammanfatta vår kun- 
skap om tjänsteinnovation i en populär- 
vetenskaplig bok. Vi har tagit fram en 
tjänst för att visa hur olika metoder 
passar in i processen för att utveckla 
nya tjänster Vi arbetar via en kanal 
på Youtube med filmer som också 
används i en ny kurs för praktiker. 

Som forskningsledare för forsknings-
profilen Tjänsteinnovationer för hållbara 
affärer är jag stolt över den kunskap 
som vi så här långt har samskapat 
med våra partnerföretag och hur våra 
forskare arbetar för att sprida denna 
inom svenskt näringsliv. Jag hoppas 
att Du ska hitta något i detta smörgås-
bord av kunskap som passar just Dig!

Lars Witell
professor i företagsekonomi   
och forskningsledare  

Inom forskningsprofilen Tjänsteinnovationer för hållbara affärer (Service Innovation for Sustainable Business) 
arbetar vi i samverkan med ett antal partnerföretag med att förstå vad tjänsteinnovation är och hur det 
påverkar företag och vårt samhälle. De två första åren handlade om att skapa en plattform för forskning och  
samskapande med våra partnerföretag och under det senaste året har vi fokuserat på att skapa  
forskningsfrågor i framkant och fördjupa samarbetet med våra partnerföretag.

Tjänsteinnovationer för hållbara affärer 
(Service Innovation for Sustainable 
Business) sträcker sig över perioden 
2011-2019 och är finansierad av KK-
stiftelsen, Karlstads universitet och 
följande företag:  Ikea, Ericsson, 
Volvo, Löfbergs, Ica Maxi, Stamford 
och Valmet. Forskningsprofilen 
bedrivs vid CTF, Centrum för tjänste-
forskning vid Karlstads universitet

ctf.kau.se/sisb

HÄR SAMSKAPAR VI VÄRDE 



SÄTTA VÄRDE PÅ EN KOPP KAFFE 

Många företag har av tradition konkur-
rerat genom att erbjuda produkter av 
hög kvalitet. Det är en modell som 
tidigare fungerat mycket bra för svenska 
företag, men i dagens tuffa konkurrens 
räcker inte det. Tjänsteinnovation är en 
möjlighet att skapa ny konkurrenskraft, 
detta genom att identifiera nya möjligheter 
för värdeskapande genom tjänster, affärs- 
modeller och upplevelser.

Modellen, som forskarna utvecklat 
och testat tillsammans med Löfbergs 
ledning och styrelse, består av tre 
steg: strategier för tjänster, scenarios 
för tillväxt och från kostnad till intäkt. 
Grundtanken är att hitta en plattform för 
att diskutera tjänsteperspektiv, tjänste-
fiering och affärsmodeller. Modellen 
bygger på att genom olika workshops 
se sin affärs- verksamhet ur nya pers-
pektiv - vad händer om man ser på sin 
produktorienterade verksamhet utifrån 
ett tjänsteperspektiv? 

Strategier för tjänster var temat för 
första workshopen. Syfte var att stödja 
Löfbergs i sitt arbete med tjänste-

perspektivet - vad händer om man ser 
verksamheten på ett nytt sätt? Detta 
är en av förutsättningarna för att kunna ta 
steget från att vara ett produktorienterat 
företag till att fokusera på tjänster. 
Löfbergs erbjuder redan idag olika 
tjänster, men hur kan de ta nästa steg 
och se sin roll i kundernas värdeska-
pande processer? 

Scenarios för tillväxt handlade om att 
presentera scenarios för hur Löfbergs 
kan utvecklas genom tjänsteinnovation. 
Vad händer om Löfbergs satsar på 
varumärkesinnovation, processinnova-
tion eller beteendeinnovation? De olika 
alternativa scenarierna presenterades 
och de förändringarna av verksamheten 
som skulle bli följden diskuterades. 
En slutsats var att företaget erbjuder 
väldigt många olika värden för sina 
kunder, till exempel kaffe, processtöd 
och en stunds njutning. Utmaning är att 
hitta tjänster och affärsmodeller för att 
bygga verksamheten runt dessa värden.

Från kostnad till intäkt, den tredje 
och sista workshopen, handlade om 

hur man kan agera utifrån framtids-
beskrivningarna i olika scenarios för 
tillväxt. Vilka strategier finns för att börja 
ta betalt för sådant som idag är gratis, 
det vill säga att förändra synsätt på 
tjänster från att ses som en kostnad till 
något som kan skapa intäkter. I den  
här fasen övergår arbetet från work-
shopsformat till att bli en del av det 
dagliga arbetet med affärsutveckling.

- Att ta fram scenarios för hur våra  
partnerföretag kan förändra sin affär  
eller hur deras affär påverkas om andra 
aktörer förändrar sin affär genom tjänste- 
innovation är en nyckel för att kunna ta 
vara på nya affärsmöjligheter, säger Lars 
Witell, professor i företagsekonomi

Kontakt
lars.witell@kau.se

Kan tjänster vara en väg för att utveckla verksamheten? Vilken roll kan tjänsteinnovation ha i företagets 
strategi? Hur kan tjänster bidra till tillväxt? Tillsammans med Löfbergs har vi arbetat med dessa frågor 
och utvecklat en modell för att undersöka de möjligheter som tjänsteinnovationer kan skapa i ett 
produktorienterat företag. 

KLICKA HÄR FÖR ATT TITTA PÅ EN  
FILM OM PROJEKTET!

https://www.youtube.com/watch?v=xSeBtap402I&list=PLENtsxvvOzU0aEcyIaEgokIdGFZ18LJ6I&index=3


           I den bästa av världar hittar  
vi, genom samarbetet med CTF,  
en ny affärsmodell, nya sätt att  
ta betalt och nya intäktströmmar  
som vi inte har idag. 
LARS APPELQVIST, LÖFBERGS

STRATEGIER FÖR TJÄNSTER

SCENARIOS FÖR TILLVÄXT

FRÅN KOSTNAD TILL INTÄKT



       Tack vare CTF och deras nätverk 
ges vi en enorm fördel då vi med 
hjälp av deras expertkompetens  
kan testa och utveckla våra tekniska 
lösningar på plats där de ska användas. 

ANDREAS ANDERSSON, STAMFORD



SKAPA EN BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE

Tekniken, som i detta fall används för 
mobila tjänster inom detaljhandeln,har 
testats och utvärderats inom forsknings-
profilen tillsammans med Stamford och 
i samråd med ledande aktörer inom 
deltaljhandeln. Studier har genomförts 
på plats i verklig butiksmiljö med hjälp 
av ögonspårningsteknik, så kallad 
Eye-tracking. 

Ibeacon är så kallad Bluetooth low 
energy-teknik och lanserades av  
Apple under hösten 2013. Tekniken  
kan beskrivas som ett slags GPS  
där din mobil fångar upp information  
från olika Ibeacon-sändare som finns 
placerade i en butik för att sedan för-
medla relevant information och speciella 
erbjudanden utifrån vart du befinner dig 
inne i  butiken. 

En förutsättning för att denna typ av 
kommunikation ska fungera är att 
kunden först har laddat ner butikens 

app. Tekniken kan också användas för 
att analysera utvalda zoner i butiker, till 
exempelvis för att mäta hur frekvent en 
plats har bevistats. 

Ibeacon gör det möjligt för Stamford och 
andra aktörer att leverera en lösning som 
ger butiksägare nya digitala kanaler för 
att kommunicera och stärka relationen 
med sina kunder. Vilket i sin tur förhoppn-
ingsvis också leder till ökad försäljning. 

Den nya tekniken kan vara ett sätt för 
den fysiska detaljhandeln att konkurrera 
med näthandeln. 

- För att den fysiska detaljhandeln inte 
bara ska bli ett så kallat showroom   där 
kunderna provar en produkt för att   sedan 
gå hem klicka hem den via nätet, måste 
den fysiska detaljhandeln kunna ge sina 
kunder en bättre upplevelse i sina  
butiker - en upplevelse som leder till att 
de faktiskt också gör sina inköp i butiken, 

säger Erik Wästlund, lektor i psykologi.
Steg ett handlade om att testa och ut-
värdera Ibeacon. Nästa steg i projektet 
blir nu att utforma och testa en mobil- 
tjänst som fungerar med tekniken samt 
att testa och utvärdera denna.

- Genom vårt samarbete med Stamford 
får vi möjlighet att testa denna nya innova-
tiva teknik samt studera vilka effekter den 
har på kunder och deras upplevelse i  
butiksmiljö, säger Erik Wästlund. 

Kontakt
erik.wastlund@kau.se

Tänk dig att du passerar ett skyltfönster och genom ett meddelande i din mobil hälsas du välkommen 
in i butiken och får ett erbjudande om att handla tre produkter till priset av två. Eller att du enkelt kan 
hitta tillbaka till din parkerade bil trots att du glömt vilket plan du parkerade på. Detta är små lösningar 
som förhöjer shoppingupplevelsen och som i dag möjliggörs genom en speciell teknik, Ibeacon. Denna 
teknik har vi testat och utvärderat tillsammans med Stamford.



ETT STÖD VID TJÄNSTEUTVECKLING 

Tjänstefiering har de senaste åren  
blivit ett av de hetaste begreppen inom 
tjänsteforskning och tjänsteutveckling, 
speciellt bland traditionellt produktorien- 
terade företag. Förr eller senare upptäcker 
dock dessa företag att deras befintliga 
utvecklingsmetoder och verktyg inte 
klarar av de speciella krav som ställs 
vid utvecklingen av tjänster.

- Det finns mängder av metoder och 
verktyg som är anpassade för att ut-
veckla tjänster. Svårigheten är att hitta 
rätt och förstå hur och när dessa skall 
användas. Det finns ett behov av en 
översikt och sammanställning och det 
har vi skapat genom Servdit, säger  
Peter Magnusson, docent i företags-
ekonomi vid CTF.

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 beskrivna. Bland 
dessa återfinns traditionella metoder 
som QFD och Kanomodellen, men 

också metoder som skuggning och 
service prototyping. Verktyget vänder 
sig i första hand till dem som arbetar 
med att utveckla tjänster inom olika or-
ganisationer, men det kan också vara 
ett användbart verktyg för studenter.

- En utgångspunkt för vårt arbete har 
varit att kategorisera metoderna ber-
oende 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 successivt 
läggs in, säger Johan Netz, doktorand 
i företagsekonomi.

Servdit är framtaget av Johan Netz och 
Peter Magnusson inom ramen för det 
Vinnovafinansierade forskningsprojektet 
Flex-kraft samt inom forskningsprofilen 
Tjänsteinnovationer för hållbara affärer.

Kontakt
peter.magnusson@kau.se
johan.netz@kau.se

Hur utvecklar man tjänster? Vilka metoder och verktyg finns för att ta en tjänst från idé till marknad? 
När produktorienterade företag börjar fokusera mer på tjänster behöver de nya processer, metoder 
och verktyg för tjänsteutveckling. Det visar sig ofta att de metoder och verktyg som fungerar bra för 
produktutveckling inte alls fungerar vid utveckling av tjänster. Detta problem är utgångspunkten för 
Servdit - en tjänst som nu presenteras av CTF. 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER  
OM - OCH TESTA VERKTYGET!

Servdit - ett stöd för dig som arbetar  
med tjänsteutveckling.

http://www.kau.se/ctf/forskning/servdit


              Det finns mängder av metoder och 
verktyg som är anpassade för att ut-
veckla tjänster. Utmaningen är att hitta 
rätt och förstå hur och när de skall  
användas. Ett stöd i detta arbete skulle 
underlätta och spara tid och det hoppas  
vi kunna erbjuda genom Servdit.

PETER MAGNUSSON, CTF



           Boken hjälper alla som arbetar  
med innovationsfrågor att tänka  
kring tjänster och innovation.

PETER SVENSSON, , VINNOVA



EN HANDBOK OM TJÄNSTEINNOVATION

Få matkassen hemlevererad, ordna 
bankärenden via mobilen, få huset  
städat eller trädgården fixad. Idag finns 
ett brett utbud av tjänsteinnovationer 
som är inriktade på att förenkla vår 
vardag. Dessutom satsar svenska 
företag som Ericsson, Volvo, Tetra Pak 
och SKF allt mer på tjänster för att 
skapa tillväxt. Trenden är tydlig: tjänster 
är den del av ekonomin som växer 
mest och där tillväxten ökar snabbast. 

- Tjänsteinnovation avser det nya värde 
som en användare upplever, alltså en 
ny, eller förbättrad, värdeskapande 
process där användaren är en viktig 
samskapare. Det kan till exempel vara 
en lösning som underlättar vardagslivet 
för någon, förklarar Anders Gustafsson, 
professor i företagsekonomi, som tillsam-
mans med kollegorna Per Kristensson 
och Lars Witell skrivit boken. 

I boken beskrivs hur tjänsteinnovationer 
kan stimuleras och realiseras, hur före- 
tag och organisationer kan arbeta med 
nya affärsmodeller samt vad som 

är kritiska framgångsfaktorer för att 
utveckla tjänster.

- Dagens utveckling innebär inte att 
den traditionella varan är död, tvärtom 
varor är fortfarande mycket viktiga. 
Problemet är att det finns så många 
företag som kan producera bra varor 
till lågt pris. För att klara konkurrensen 
måste det i grunden finnas en bra vara, 
men för att vara framgångsrik måste 
ett företag kunna erbjuda något mer. 
Lösningen är ofta att kunna lösa ett 

kundspecifikt problem, säger Per  
Kristensson, professor i konsument-
psykologi och innovation.

Boken Tjänsteinnovation är resultatet  
av flera forskningsprojekt kring tjänster, 
innovation och kundbeteende. Då  
det idag långt ifrån bara är utveck-
lingsavdelningar som arbetar med 
tjänsteinnovation, har boken flera 
tillämpningsområden. 

Den hjälper alla som arbetar med innova-
tionsfrågor att tänka kring innovation och 
tjänster. Den är användbar inom både 
näringsliv och offentlig verksamhet och 
passar som kurslitteratur på universitets- 
och högskolenivå samt inom utbildningar 
för yrkesverksamma. 

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

Vad är egentligen tjänsteinnovation och hur kan man arbeta med det? Det är högaktuella frågor  
som många svenska organisationer söker svar på. Under våren 2014 släpptes den svenska boken  
Tjänsteinnovation skriven av forskare vid CTF. Där beskrivs synsätt, modeller och metoder för hur 
organisationer kan ta sig an utmaningen - tjänsteinnovation.

Anders Gustafsson, Per Kristensson och  
Lars Witell.



Sedan hösten 2014 ger CTF nätba- 
serade kurser inom tjänsteinnovation 
för yrkesverksamma. Dessa är base-
rade på CTFs världsledande forskning 
inom området, forskning som bland  
annat bedrivs inom forskningsprofilen 
Tjänsteinnovationer för hållbara affärer. 

De fyra kurserna heter: Mastering 
Service Innovation, Understanding 
Customer Experience, Crafting and 
Executing Service Strategies, and 
Making Sense of Service Logic. 

- Intresset är stort vilket känns roligt, 
säger Jörg Pareigis, lektor i  företags-
ekonomi och ansvarig för satsningen. 
Kurserna har ett flexibelt och individuellt 
upplägg, både vad gäller innehåll och 
studietiden, och består av korta video-
föreläsningar samt reflektionsuppgifter 

kopplade till kursdeltagarnas organisa-
tioner. Kommunikation mellan lärare 
och studenter sker via diskussionsfora, 
så kallade "webbinars" och andra sociala 
medier som gör det möjligt att interagera 
på distans.

Målgruppen är yrkesverksamma med 
intresse för tjänster, kundupplevelser 
och verksamhetsutveckling. Bland 
kursdeltagarna i den första omgången 
fanns representanter från svenskt 
näringsliv och offentlig sektor, inter-
nationella chefer och akademiker. 
Intresset för andra omgången som 
startar våren 2015 är rekordstort.

- Genom att erbjuda dessa kurser 
inom tjänsteinnovation kan vi få en 
snabbare spridning och användning  
av våra forskningsresultat i näringslivet.  

Metoder och verktyg som utvecklas 
kommer även att kunna användas i  
andra kurser vid Karlstads universitet, 
säger Jörg Pareigis.

Satsningen bedrivs inom ramen för ett  
samarbete mellan CTF, Handelshög-
skolan vid Karlstads universitet samt  
en rad olika företag och med stöd av  
KK-stiftelsen.

Kontakt 
jörg.pareigis@kau.se

UTBILDNING FÖR NÄRINGSLIVET
Vi vill att vår forskning kring tjänsteinnovation ska göra nytta och använder oss av många kanaler,  
som till exempel sociala medier, webben, tidningar, radio och tv, för att kommunicera vår forskning. Vi 
medverkar i olika kurser på både grund- och avancerad nivå på Karlstads universitet. Nu satsar vi också 
på utbildning för praktiker. 



          Att ge distanskurser i tjänsteinnovation 
är ett sätt att sprida vår forskning och bidra 
till kompetensutveckling i näringslivet.

JÖRG PAREIGIS, CTF



             Forskningsprofilen Tjänsteinnovationer för hållbara  
affärer är av stor strategisk betydelse för Karlstads  
universitets utbildning och forskning och är ett bra 
exempel på värdeskapande samverkan med nytta  
för både universitetet och partnerföretagen.

BO EDVARDSSON, KARLSTADS UNIVERSITET



För kunna åstadkomma riktigt bra  
forskning och publicering tror jag att 
samverkan med företag, för att få till-
gång till relevanta problem och data,  
är ett krav. Det berikar både forskning 
och utbildning. Men för att det ska 
fungera måste det vara värdeskapande 
för alla medverkande samt bygga på 
ömsesidig respekt och förtroende. 
Genom att samskapa och sprida  
ny kunskap, forskningsresultat eller 
innovationer blir samverkan värde-
skapande och kan utgöra grunden  
i exempelvis nya tjänster. 

CTF, Centrum för tjänsteforskning, är 
en av Karlstads universitets största och 
viktigaste forskningsmiljöer och utsågs 
2013 till en av två excellenta forsknings- 
grupperingar inom universitetet. Forsk-
ningsprofilen Tjänsteinnovationer för håll- 
bara affärer är ett exempel på att CTF 
varit framgångsrikt i att attrahera externa 
medel i samverkan med ledande företag 
och att engagera internationella  forskare. 
CTFs forskning, som fokuserar på 
tjänsteutveckling och tjänsteinnovation, 
är internationellt erkänd och forskarna  

publiceras i högt rankade internationella 
vetenskapliga tidskrifter. 

Jag är övertygad om att samverkan  
med partnerföretagen inom ramen  
för forskningsprofilen ger en god grund 
för att ytterligare stärka forskningen vid 
Karlstads universitet och kommer att 
resultera i fler vetenskapliga publikationer. 
Den bidrar till att utveckla lärosätets 
forskning och utbildning samt spelar en 
strategisk roll i universitetets forsknings-
profilering och satsning på excellenta 
forskargrupper. 

När man värderar samverkan och 
forskningsresultat kan man inte enbart 
beakta antalet vetenskapliga publika-
tioner. Utbildningen spelar också en 
central roll. Samverkan med företag 
berikar även den genom att forsknings-
resultat återförs i olika kurser, inte minst 
inom ekonomprogrammet. Forsknings-  
projekt inom CTF, liksom inom forskings- 
profilen, inkluderar studenter genom 
uppsats- och examensarbeten, praktik-
platser eller projektarbeten vilket i sin tur 
berikar våra utbildningar.

Forskningsprofilen Tjänsteinnovationer 
för hållbara affärer är ett utmärkt exem-
pel på värdeskapande samverkansfor-
skning som fokuserar på frågeställ-
ningar av hög relevans för företag 
och samhälle, samt är av strategisk 
betydelse för Karlstads universitet.

Bo Edvardsson
Vice rektor med ansvar för  
samverkan med näringslivet vid  
Karlstads universitet

FORSKNING MED STARK FÖRANKRING 
INOM NÄRINGSLIVET OCH AKADEMIN
Vid Karlstads universitet har forskning i samverkan med företag och andra organisationer hög prioritet. 
Samverkan mellan universitet och näringsliv nämns allt oftare som en viktig motor för innovation.  
Universitet och högskolor förväntas spela en central roll i innovationssystemet och bidra med forskning 
och utbildning som stimulerar och stödjer innovationsprocesser.

Bo Edvardsson



TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER   
[SERVICE INNOVATION FOR SUSTAINABLE BUSINESS] 

Forskningsprofilen sträcker sig över perioden 2011-2019 och är finansierad av KK-stiftelsen, 
Karlstads universitet och följande partnerföretag:  Ikea, Ericsson, Volvo, Löfbergs, Ica, 
Stamford och Valmet. Den bedrivs vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads 
universitet, som är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och 
värdeskapande genom tjänster. 

ctf.kau.se/sisb

CTF, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad
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