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operaTiv CheF För handelshögskolan
Olle Sonesson, lektor i företagsekonomi och forskare vid CTF, har utsetts till operativ chef för Handelshögskolan vid Karlstads 
universitet. 

Olle Sonesson är programledare för ekonomprogrammet och 

forskar inom företagsekonomi där han är knuten till CTF. 

Han medverkar bland annat i EU-projektet Smart Cities, som 

handlar om ökad medborgarservice och demokrati genom 

tjänster på nätet. 

– Jag har medverkat i processen att lansera Handelshög-

skolan vid Karlstads universitet under den spännande upp-

byggnadsfasen. Nu ser jag fram mot att fortsätta och utöka 

samverkan med det omgivande samhället, att samarbeta med 

kollegor och studenter samt att skapa goda förutsättningar för 

handelshögskolans utveckling, säger Olle Sonesson.

Uppdraget som operativ chef för Handelshögskolan ut-

annonserades i början av sommaren och flera sökande var 

intresserade av utmaningen.

–Uppbyggnadsfasen är nu avslutad efter ett oerhört fram-

gångsrikt arbete som letts av Peter Magnusson. Nu faller det 

på Olle Sonesson att koordinera samarbetet mellan de olika 

programmen och även samverkan med omvärlden, säger John 

Sören Pettersson, dekan vid Fakulteten för ekonomi, kom-

munikation och IT.

Redan förra sommaren började Peter Magnusson och en 

grupp inom ämnet företagsekonomi arbeta med förberedel-

serna. När rektor hösten 2008 gav möjlighet att inrätta fackhög-

skolor inom universitetets ramar, har han som projektledare 

lett arbetet tillsammans med en styrgrupp.

– Jag vill uttrycka min tacksamhet till de inblandade i 

styrgruppen för en inspirerande, kreativ och rolig period. Vi 

har tillsammans på mycket kort tid lyckats skapa något som 

på längre sikt förhoppningsvis kommer att betyda mycket 

för Karlstads universitets utveckling i allmänhet och för de 

ekonomirelaterade utbildningarna i synnerhet, säger Peter 

Magnusson.

Den styrgrupp som hittills varit projektledarens bollplank 

ersätts nu med en styrelse för Handelshögskolan vid Karlstads 

universitet, där såväl omvärldsrepresentanter som prefekter 

finns representerade. 

– Styrelsen kommer att träffas en till två gånger per ter-

min, förklarar Olle Sonesson. Däremellan kommer jag som 

Operativ chef för Handelshögskolan vid Karlstads universitet blir Olle Sonesson (höger), som 
tar över från projektledaren Peter Magnusson (mitten), enligt beslut av dekan John Sören Pet-
tersson (vänster).

operativ chef att samla programledarna för att diskutera hur 

våra speciella kännetecken samverkan, forskningsanknytning, 

internationalisering och anställningsbarhet ska prägla under-

visningen.

Den nya styrelsens mandatperiod blir från 1 augusti 

i år till 31 juli 2011. I den ingår ämnesrepresentanter från  

företagsekonomi, juridik, informatik och projektledning 

samt nationalekonomi. En föreståndare från CTF ingår 

också liksom två studeranderepresentanter. Från näringsliv 

och omvärld deltar: Ulf Ljungdahl, VD Handelskammaren  

Värmland, Marianne Widström, kontorschef Grant Thorn-

ton, Kathrine Löfberg, Marknadsdirek-

tör Löfbergs Lila, Gunnar Larsson, GD 

Konsumentverket, Hans Olsson, tidigare 

chefredaktör på Dagens Industri och Tor 

Wallin-Andreassen, professor vid Handels-

högskolan BI i Oslo.



Under sitt besök fick politikerna träffa företrä-

dare för CTF, SAMOT, Service Innovation och 

Akademin för medborgarorienterad verksam-

hetsutveckling i staten som gav en kort presen-

tation av sina olika forskningsområden. 

Från universitetet deltog rektor Kerstin 

Norén, professor Bo Edvardsson, CTF, docent 

Margareta Friman, CTF/SAMOT, professor 

Anders Gustafsson, CTF/Service Innovation, 

universitetslektor Johan Quist, CTF/Akademin 

för medborgarorienterad verksamhetsutveck-

ling i staten. Från den rödgröna arbetsgruppen 

deltog: Berit Högman (S), Thomas Eneroth 

(S), Per Edlund (MP), Ulf Holm (MP), Josefin 

Brink (V), Mats Einarsson (V), Max Elger (S), 

Dan Gahnström (MP) och Moa Forstorp (V). 

rödgrönT besök på CTF
Fredagen den 21 augusti  fick Karlstads universitet och CTF besök av den rödgröna arbetsgruppen. Den består av riksdags-
ledamöter som representerar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och gruppen är i färd att formulera ett 
program för sysselsättningens utveckling. 

Politiker och forskare möts vid Karlstads universitet.

dokTorand på arizona sTaTe universiTy

– Tack vare det 

kompetensutveck-

lingspris jag mot-

tog från Stiftelsen 

Gunnar Sundblads 

Forskningsfond 

förra året fick jag 

möjligheten att 

bedriva mina dok-

torandstudier un-

der sex månaders 

tid vid Arizona State 

University (ASU). Jag hade tre huvudsakliga mål med min 

vistelse där; kurser, nätverkande och experiment. På plats fick 

jag uppleva en uppsjö av olika nischade kurser som passade 

mina långsiktiga mål för min doktorsavhandling. Jag fördju-

pade mig inom konsumentbeteende med professorer som 

inte gjort annat än andats området i decennier. Jag träffade 

många intressanta personer, främst forskare och doktorander, 

som delade med sig av sina insikter och upplevelser. Det var 

en enorm kick att träffa så många personer som delade mitt 

forskningsintresse. Det var också intressant att se doktorander-

nas situation där jämfört med doktorander här på Karlstads 

universitet. 

Lyckades du genomföra ditt experiment?
– Ja, i slutet av min vistelse genomförde jag mitt experiment 

vars mål var bl a att mäta effekten av placeringen av produkter 

gentemot förpackningen och dess attribut. Det var inte helt lätt 

att iscensätta detta experiment med 130 försökspersoner i ett 

främmande land, men det gick bra tack vare hjälp från mina 

kollegor, Tobii Technology och doktorander på ASU.

Berätta mer om dina minne från ASU.
– Största minnet var när jag presenterade min forskning för 

fakulteten och den positiva respons jag fick efter presentation. 

Värmen är ett annat minne. De första fyra månaderna var 

Arizona ett paradis av ökenlandskap med stora kaktusar och 

vackra växter. Då spenderade jag en stor del av min lediga 

tid  ute  i naturen, främst med fiske. Sen kom värmen. Den 

var periodvis olidlig, med 12 % luftfuktighet och 48 graders 

värme. 

nyheTsbrev Från samoT
SAMOT är ett VINN Excellence Center vid Karlstads uni-

versitet som bedriver kollektivtrafikforskning. Prenumerera 

på SAMOT nyhetsbrev som ges ut elektroniskt två gånger 

per år genom att skicka e-post till: samot@kau.se. 

Poja Shams är MIT-doktorand i ämnet företagsekonomi vid CTF.  Han är nu på plats på CTF igen efter att ha spenderat ett halvår 
på Arizona State University i USA. En tid fylld med doktorandkurser, nätverkande och experiment.

Poja Shams nu på plats på CTF igen.



Lars Eriksson, doktorand i ämnet psykologi vid SAMOT, 

försvarar sin licentiatuppsats ”Determinants of Car Users’ 

Switching to Public Transport for the Work Commute” den 25 

september kl. 10-12 i sal 11C 411 vid Karlstads universitet.

Opponent: Docent Daniel Eek. Senior Health Outcomes 

Research Scientist vid AstraZeneca R&D. 

liCenTiaTseminarium

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och föreståndare för CTF. I början av augusti var du på besök i Taipei, Taiwan. Vad 
gjorde du där?

CTF knyTer konTakTer i Taiwan

– Jag fick en inbjudan av Natio-

nal Tsing Hua University, Center 

for Service Science and Service 

Innovation, att åka dit för att 

träffa forskare och forskarstude-

rande och föreläsa inom området 

Service Science och Service Inno-

vation samt hur man  publicerar 

i vetenskapliga tidskrifter. Under 

min vistelse där besökte jag uni-

versiteten National Tsing Hua 

University, Yuan Ze University 

och National Chengchi Univer-

sity. Jag medverkade också i två 

konferenser. 

Vad var det för konferenser?
– Den första konferensen arrangerades av ITRI (Industrial 

Technology Research Institute) och där presenterade jag på 

två workshops. I den andra konferensen ICSSI 2009, The First 

International Conference on Service Science and Innovation, 

deltog jag i en panel samt hade en sk tutorial under en halv dag 

för seniora forskare och chefer från näringslivet. 

Vad var ditt mål med resan?
– Mitt mål med resan var att knyta kontakter inom området 

Service Science och Service Innovation. Jag har varit i Asien 

många gånger men aldrig tidigare i Taiwan.

Berätta om dina intryck från resan.
– Det ena är att man nu i Taiwan gör en satsning på området 

Service Science och Service Innovation genom forsknings-

anslag till universitet och näringsliv. Nu får man möjlighet 

att etablera internationella kontakter i både USA och Europa 

och här har man nu också etablerat en kontakt med CTF. Där 

finns ett stort intresse för utbyte av forskare och detta är ett 

utmärkt tillfälle till komparativa studier där man kan använda 

deras forskningsdata. I Taiwan och Taipei finns många stora 

företag etablerade. Här finns också stor potential vad gäller 

studentutbyte. Människorna där var oerhört gästvänliga och 

professionella och jag blev mycket väl omhändertagen och 

fick många bra kontakter för min forskning inom området 

Service Science and Service Innovation. Under min tid där 

blev också Taiwan drabbat av en katastrof i form av en tyfon 

som slog sönder delar av landet. Också detta lämnade ett stort 

intryck. 

Är det aktuellt med ett fortsatt samarbete?
– Absolut, jag kommer att fortsätta att ha kontakt med de 

olika universiteten. Vi har flera idéer på fortsatt samarbete. 

Jag kommer att vara medordförande på nästa ICSSI-konferens 

som kommer att hållas i Beijing i juli 2010. Där kommer CTF 

att vara medarrangör. 

Bo Edvardsson träffade forskarstuderande och forskare vid National Changhua University .

inbjudan Till invigning
  
av handelshögskolan 

Varmt välkommen till invigningen av Handelshögskolan vid 
Karlstads universitet den 15 september kl 14.00-16.30.

Tillsammans med spännande gäster lotsar modera-

tor Ulf Wickbom oss mot nya perspektiv kring anställ-

ningsbarhet, framtidens tjänstesamhälle, innovations-

kraft och kreativitet. Anmälan senast den 31 augusti via  

www.karlstadbusinessschool.se


