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Så styr servitrisens utseende dina val  
Våra val som konsumenter styrs av olika faktorer. Vid restaurangbesöket är en av 
dessa utseendet på den som serverar oss - har personen ett utseende som uppfattas 
som hälsosamt väljer vi de hälsosamma alternativen från menyn. Detta visar en 
studie av forskarna Poja Shams och Anders Gustafsson. Läs mer > 
 

Uppmärksammad artikel om kundinvolvering 
En artikel om kundinvolvering skriven av forskare vid CTF har utnämnts "Innovation 
Classic" av den högt rankade tidskriften Journal of Product Innovation. Artikeln, som 
publicerades första gången 2004, har gjort stort genomslag i forskningsvärlden och 
har nu publicerats en andra gång i ett specialnummer. Läs mer > 
 

Alltmer populärt att mäta sig via appar och armband 
Vad får allt fler att hålla koll på sig själva, sina vanor, antal steg, vikt, hälsa med 
hjälp av appar, armband och andra tekniska prylar? Varför vill vi mäta oss själva och 
dessutom ge företag möjlighet att ta del av våra mätdata? Detta är några av de frågor 
som Vassilis Charitsis, doktorand i företagsekonomi, söker svaret på. Läs mer > 
 

Workshop om vardagsresor och välbefinnande 
Något som transportforskare inte ägnat så mycket tid och resurser åt är människors 
välbefinnande i relation till deras dagliga resande. Under The 14th International 
Conference on Travel Behaviour Research den 19-23 Juli i Windsor, England, fick 
Samot-forskare möjlighet att genomföra en workshop på detta tema. Läs mer > 
 

Dags att anmäla sig till Service Convention Sweden 
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. Läs mer >

10 -12 SEPTEMBER 
RESER2015 - Innovative Services in 
the 21st Century 
Vetenskaplig konferens i Köpenhamn.  

 reser2015.dk

21-22 OKTOBER
Nationell transportforskningskonferens 
Den fjärde i en serie årliga 
vetenskapliga konferenser som 
samlar svensk transportforskning. 
Konferensen är en mötesplats 
för svenska transportforskare 
och forskningsintresserade 
och ger en överblick av svensk 
transportforskning. Arrangörer: 
Chalmers, Göteborgs universitet, CTS/
KTH, Linköpings universitet, Samot 
vid Karlstads universitet, Lunds 
universitet och VTI. Årets konferens 
hålls på Karlstads universitet med 
Samot som värd. 

 transportforskningskonferens.kau.se

12 NOVEMBER
Handelshögskolans dag 
Den12 november är det dags för 
Handelshögskolans dag på Karlstads 
universitet. Årets tema är Hållbarhet 
och huvudtalare är Per Grankvist, 
samtidsanalytiker och författare.  

 hhk.se

2-3 DECEMBER 
Service Convention Sweden  
Landets första konferens för 
tjänsteinnovation och tjänstedesign 
riktat till den offentliga och privata 
välfärdssektorn. Konferensen hålls för 
andra året i rad på Karlstad CCC. 

 serviceconvetionsweden.se 
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