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SAVE THE DATE!
Välkommen till Service Convention Sweden 2015!

Kalendarium & notiser

Den 2-3 december är det dags för den andra upplagan av Service Convention Sweden,
landets första konferens för tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat till den
offentliga och privata välfärdssektorn.
Under två dagar får du ta del av föreläsningar och delta i workshops med
världsledande verksamheter, forskare, konsulter och politiker. Genom att samla
framstående, experter, entreprenörer och leverantörer samt deltagare från den
offentliga och privata välfärdssektorn skapar vi en unik arena för kunskap, inspiration
och nya affärsmöjligheter. Service Convention Sweden vänder sig till dig som arbetar
med frågor som rör tjänsteinnovation och tjänstedesign inom den privata och
offentliga välfärdssektorn.
Mer information & anmälan se: serviceconventionsweden.se

Företagare i pilotprojekt om tjänsteutveckling
för tillverkningsindustri
Under 2015 kommer forskare vid CTF och Swerea IVF att utveckla en modell och
arbetssätt för utveckling och leverans av kundanpassade industustriella tjänster.
Arbetet kommer att genomföras tillsammans med tre värmländska företag som
valts ut i samarbete med ALMI Företagspartner i Värmland. I slutet på
april träffades projektdeltagarna i Karlstad för ett uppstartsmöte och nu är
tjänsteutvecklingsprocessen igång. Läs mer >

Forskare, patienter och personal gör vården bättre

CALL FOR ABSTRACT!
Nationell transportforsknings
konferens 21-22 oktober i Karlstad!
Konferensen välkomnar bidrag från
discipliner och delområden som berör
analys, förståelse, planering och
utvärdering av transportsystemet.
Abstract senast 23 juni. Läs mer >
3 SNABBA FRÅGOR TILL
MARGARETA FRIMAN
Den 21-22 oktober står Samot värd
för 2015 års nationella konferens för
svensk transportforskning. Varför
behövs denna typ av konferens?
- Innan vi startade fanns det ingen
direkt mötesplats för svenska
transportforskare. Läs mer >
INTERNATIONELLT UPPDRAG
FÖR MARTIN FRANSSON
Martin Fransson, lektor i företagsekonomi vid CTF, har fått i uppdrag
av EIPA, European Institute of Public
Administration, att granska myndigheter
som tävlar om EPSA-priset 2015, ett europeiskt pris för att belöna utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Läs mer >

"Brukarorienterad innovation inom primärvården" är ett forskningsprojekt som
bedrivs vid CTF i samarbete med Landstinget i Värmland och finansierat av
VINNOVA. Den 7 maj bjöd forskarna in projektdeltagarna till Karlstads universitet
för att ta del av resultaten från projektets innovationsgruppsarbete. På plats fanns
innovationsgruppsdeltagare, det vill säga patienter och personal från ett antal
vårdcentraler i Karlstad, representanter från Landstinget i Värmland, Experio Lab,
Vinnova. Läs mer >

RUTH BOLTON NY GÄSTPROFESSOR
CTF har beviljats 1,3 miljoner från
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse
för medieforskning för att finansiera
gästprofessorn Ruth Bolton, Professor
of Marketing vid W.P. Carey School of
Business, Arizona State University, USA,
under tre år.

Hallå där Per Kristensson...

LITTERATURTIPS!
I höst släpps boken Kollektivtrafik som
transformativ kraft för levande och
hållbara städer. Boken görs i samverkan
mellan Samot och Trafikverket.
Mer information kommer i höst på

Professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF, den 21 maj medverkade du i
radioprogrammet Studio Ett som sändes i P1. Vad pratade du om där?
- Jag pratade om varför människor blir allt mer hjälpsamma, exempelvis skänker
pengar, via sociala medier. I programmet medverkade också en kvinna i Skåne som
fått väldigt mycket uppmärksamhet för sitt initiativ på Facebook att hjälpa människor
i socialt sämre situationer att få fredagsmys i form av fredagsmyskassar. Läs mer >

samot.kau.se >
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