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X2AB ny samarbetspartner
- Vår verksamhet i Samot bygger på 
samverkan med olika aktörer inom 
kollektivtrafikbranschen. Vi är glada 
över att hälsa X2AB välkommen som 
ny samarbetspartner, säger Margareta 
Friman, föreståndare för Samot. 

   Läs mer >

Socialdemokraternas partiordförande 
Stefan Löfven kom till Karlstads uni-
versitet den 7 mars för att besöka CTF 
och för att hålla ett öppet  föredrag för 
universitetets studenter och anställda. 
Stefan Löfven inledde sin vistelse 
med att besöka CTF där han träffade  
forskare och doktorander och fick en 
presentation av CTFs verksamhet. 

International Research Symposium in 
Service Management 8-12 juni, Estonia >

The 8th Biennial International Service 
Research Conference, 13-15 juni,  
Thessaloniki, Grekland >

FMM2014 16-19 juni, Karlstad >

Stefan Löfven fick en inblick i CTFs forskning. 

Stefan Löfven  
gästade CTF

Ny metod mäter kundupplevelse i realtid

Industriforskarskola  
utvidgar och förstärker
Industriforskarskolan Vipp utökas 
med ytterligare fyra doktorander och 
förlängs till 2019. Det är KK-stiftelsen 
och fyra företag som ligger bakom den 
utökade satsningen på den skogsin-
dustriella forskarskolan. En effekt av 
expansionen är att perspektivet mot 
tjänster förstärks. 
     Läs mer >

Välkommen David Joelsson! 
David Joelsson har blivit antagen som 
industridoktorand vid företagsforskar-
skolan VIPP vid Karstads universitet. 
Han kommer att genomföra sitt 
avhandlingsarbete knuten till CTF.  
     Läs mer >

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. Forskarna har utvecklat ett verktyg där 
de kan mäta upplevelser i realtid. 

- Med hjälp av vår mobila app hoppas vi kunna få fram mer kunskap om resenärer-
nas upplevelser och behov. Kunskap som kan underlätta för branschen och politiker 
att fatta kloka beslut om kollektivtrafikens utveckling, säger Lars E Olsson, forskare 
och projektledare.
          Läs mer >

Per Skålén, professor i företagsekonomi 

Hallå där Bo Edvardsson
...professor vid CTF och vice rektor vid 
Karlstads universitet. Du är nyss hem-
kommen efter drygt en månad i Nya 
Zeeland. Vad har du gjort där? 
     Läs mer >

Kalendarium
CTF i media. Genom att veckohandla alla de tråkiga varorna hemma vid datorn kan 
man inspireras och handlandet blir mer lustfyllt. Det är ett av de möjliga resultaten 
med shopping på nätet. En av våra forskare Erik Wästlund, lektor i psykologi, pratar 
om våra shoppingbeteenden i en artikel publicerad i nwt.se. Artikeln finns här > 

Nätet ger mer lustfylld matshopping

CTF i media. Handeln över internet ökar hela tiden och butikskedjorna tar nu till allt 
djärvare grepp för att få oss att shoppa i de traditionella butikerna. Ett sätt att öka 
försäljningen är att påverka kundens doftsinne. Se inslaget från den 18 mars med 
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, i TV4 Värmland här >

Så får butikerna dig att shoppa loss

Nytt projekt om  
innovation i vården
Vinnova har beviljat 2,7 miljoner kronor till 
projektet "Brukarorienterad innovation inom 
primärvården genom innovationsgrupper" som 
kommer att bedrivas vid CTF.   
            
              Läs mer >
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