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Välkommen Kaisa!

Kalendarium & notiser

Kaisa Koskela-Huotari är ny doktorand 
i företagsekonomi inom transformative 
service research med Per Skålén 
som huvudhandledare. Kaisa har 
arbetat som forskare vid VTT Technical 
Research Centre, Finland, de senaste 
sex åren. Hon har en magisterexamen 
i företagsekonomi från Oulu Handels-
högskola vid Oulu universitet i Finland.

4 MARS,  KARLSTAD
SEMINARIUM: ÖKA AFFÄRERNA  
MED TJÄNSTELOGIK

Många tillverkande företag ökar sin 
lönsamhet genom tjänster. Vid detta 
seminarium får du reda på mer om 
tjänster och tjänsteinnovation kan vara 
något att satsa på i din verksamhet!  
Läs mer och anmäl dig här >

Grattis Margareta Friman till Volvostipendium för 
forskning om varför vi reser som vi gör

Vad är det som påverkar oss när vi väljer färdmedel 
i vardagen? Håkan Frisingers stiftelse för transport-
medelsforskning ger 2014 års stipendium till professor 
Margareta Friman vid Karlstads universitet. Hon får 
stipendiet, som består av 250 000 kronor, för att hon i 
sin forskning har kombinerat beteendevetenskap med 
transportforskning och på så sätt har ökat förståelsen 
för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval 
som människor gör. 
 
Margareta Frimans forskning, som fokuserar primärt 
frågor inom konsument- och transportpsykologin, 
har fått stort genomslag både nationellt och 
internationellt. Hon har omfattande vetenskaplig 
publicering och är ofta inbjuden som talare vid 

konferenser, skriver stiftelsens styrelse i sin motivering. Vid sidan av en hög 
publiceringstakt anlitas Margareta Friman också som expert både inom och utom 
akademin, och har av externa utvärderare fått goda omdömen för sin styrning och 
ledning av Samot vid Karlstads universitet. Läs mer >

FORSKARPROFILEN: LARS E OLSSON 

Jakten på lycka och ett hållbart samhälle

Johan Quist, forskare vid CTF...
Den 27 januari var du med och anordnade besöket när civilminister Ardalan 
Shekarabi gästade Karlstads universitet. Vad gjorde han här?  
- Regeringen är orolig över situationen i den offentliga sektorn. Ardalan Shekarabi och 
hans stab förbereder därför en statlig utredning. Utredningen kommer att fokusera 
nya styrmodeller som kan ge större utrymme för välfärdens professioner att göra ett 
gott jobb. För att ta del av kunskap och samla in förslag och synpunkter arrangeras 
därför en serie regionala kunskapsseminarier. Det var alltså ett sådant seminarium 
 vi hade här. Läs mer >

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. Läs mer >

Doktorand i företagsekonomi, hur går det med dina doktorandstudier?  
- Tack, det går bra! Jag forskar främst om medarbetarinvolvering i tjänsteinnovation, 
men sedan april förra året forskar jag även inom projektet "Brukarorienterad 
innovation inom primärvården genom innovationsgrupper". Läs mer >

Hallå där Jenny Karlsson ...

CALL FOR PAPERS! RESER2015 - INNO-
VATIVE SERVICES IN THE 21ST CENTURY 

Konferensen RESER2015 hålls i år den 
10-12 september i Köpenhamn. Call 
for papers till och med den 11 maj. 
reser2015.dk >

24 MARS, STOCKHOLM

SEMINARIUM: SJUKVÅRDENS 
ERSÄTTNINGSMODELLER - HUR 
PÅVERKAR DE UTVECKLINGEN INOM 
EHÄLSA? 
Seminariet arrangeras av Kungl. 
IngenjörsVetenskapsAkademien i 
Stockholm. Läs mer och anmäl dig här >
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