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På CTF har vi en händelserik höst att se fram emot med nya forskningsstudier, nya 
doktorander, nya samarbeten med gästforskare, CTF Service Academy och mycket 
mer. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter & Facebook och besök gärna 
vår webbplats! /Linda Fridberg, Redaktör CTF News 

Välkommen tillbaka från semestern!

Besök av gästforskare i SISB
I slutet på augusti besökte 
Nancy Sirianni, forskare vid 
Northeastern University i USA, 
CTF, för att arbeta tillsammans 
med våra forskare Lars Witell 
och Anders Gustafsson samt 
Bo Femtvik från Tetra Pak i ett 
projekt inom forskningsprofilen 
SISB, Service Innovation for 
Sustainable Business. 
Läs mer >

CTF på nordisk management konferens

Han bloggar om hur kreativa idéer kommer till och 
hur människor fattar beslut när de handlar. 
Per Kristensson är professor i konsumentpsykologi 
och innovation på Handelshögskolan vid Karlstads 
universitet och är knuten till CTF.  Per Kristensson 
forskar om två olika spår som delvis är relaterade till 
varandra, innovation och konsumtion. Läs mer >

Per Kristensson ny bloggare i Curie

Kalender
1st Workshop on  
Service Innovation Research
Den 18-20 september i Catanzaro, 
Italien. Konferensen arrangeras av 
University Magna Græcia of Catan-
zaro, UMG, i samarbete med CTF. 

Läs mer >

CTF Service Academy 2013
Konferensen hålls i Stockholm den 
27 november i samarbete med  
Almega, Sveriges ledande arbets-
givarorganisation för tjänstesektorn. 
Mer information kommer i höst.

Två av våra forskare i årets  
Forskar Grand Prix
Johan Kaluza och Per Kristensson 
är två av de tävlande i årets Forskar 
Grand Prix. En tävling som går ut 
på att presentera sin forsking bäst 
och snabbast. Läs mer >

Ett ögonblick Katarina  
Wetter Edman, doktorand i 
tjänstedesign vid CTF. Du har nyli-
gen varit i USA, vad gjorde du där?  

Läs mer >

Ny industridoktorand vid Samot

Välkommen  
Sara Davoudi!  
Ny doktorand i 
företagsekonomi 
vid Karlstads  
universitet och ny 
industridoktorand 
på enheten för  
kollektivtrafik hos 
Region Värmland.

Anders Gustafsson, Bo Femtvik, Lars Witell och Nancy Sirianni.

Den 1 juli bytte Karlstadsbuss ut sina stadsbussar. Med de nya bussarna infördes 
också en rad förbättringar. Vad resenärerna tycker om detta och hur dessa föränd-
ringar påverkar synen på Karlstadsbuss ska Erik Nilsson, ta reda på. Läs mer >

Samot och Karlstadsbuss studerar  
effekterna av de nya stadsbussarna

Tobias Otterbring presenterade en artikel om ljus- 
förhållandenas effekt på förpackningens utseende.

Mellan den 21-23 augusti deltog 
10 forskare och doktorander från 
CTF vid NFF 2013, Nordic academy 
of management conference . 
Konferensen arrangerades av  
University of Iceland, i Reykjavik 
och innehöll en stor bredd av 
ämnen. CTFs presentationer 
handlade bland annat om konsu-
mentbeteenden, marknadsföring 
i digitala kanaler och alternativ till 
new public management.

Hallå där Vassilis Charitsis,  
doktorand i företagsekonomi  
vid CTF och forskarskolan  
Management och IT, MIT. Hur går 
det med dina doktorandstudier? 

Läs mer >
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