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VID  KARLSTADS UNIVERSITET

Internationell workshop med fokus på 
tjänsteinnovation

Vinnaren av  
Forskarfredags Grand Prix

Framtidens buss skapades 
på Forskarfredag

Faller du för säljknepen?
Forskning visar att få inköp är ratio-
nella. Smicker är ett sätt att få oss 
att köpa en vara som vi inte planerat 
att köpa, säger Per Kristensson, 
forskare vid CTF. 
Läs mer >

Per Kristensson är bäst i Karlstad 
på att presentera forskning.

Den 27 september tog professor Per Kristensson 
hem vinsten i Forskar Grand Prix, när han pratade om 
informationsknuffar som gör skillnad. 

Efter att en kunnig jury på tre personer och en en-
gagerad publik gemensamt bedömde alla tävlandes 
presentationer och poängsatte dem stod till slut Per 
Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänste-
forskning vid Karlstads universitet, som segrare i ett 
tufft startfält. 
Läs mer >

Den 18-20 september hölls den 1:a Workshop on Service 
Innovation Research på University Magna Graecia of  
Catanzaro i Italien. En mindre grupp framstående  
forskare bjöds in för att skapa en gemensam agenda 
för hur forskning inom området tjänsteinnovation kan 
utvecklas. 

- Syftet är att skapa en internationell arena för utveck-
ling och kunskapsutbyte inom tjänsteinnovation. Vi vill 
främja samarbete mellan forskare från olika discipliner 
och initiera gemensamma projekt, publikationer och  
forskningsansökningar, säger Bo Edvardsson, professor 
vid CTF och vicerektor vid Karlstads universitet.
Läs mer >

Bo Edvardsson och Maria  
Colurcio är två av iniativtagarna 
till workshopen.

Den ska kunna ta sig fram överallt, drivas 
med solenergi och vara kul att åka i. Så 
beskrevs framtidens buss på Forskar-
Fredag där mellanstadieelever fick träffa 
forskare från Samot, The Service and Mar-
ket Oriented Transport Research Group vid 
Karlstads universitet. 

Margareta Friman, professor och 
föreståndare för Samot, och Jessica 
Westman, doktorand, medverkade i skol-
programmet för ForskarFredag i gamla 
Wermlandsbankens lokaler vid Stora torget 
i Karlstad.
Läs mer >

Patientinvolvering och 
tjänsteinnovation för 
bättre vård och omsorg
Rapporten Patient involvement for 
service innovation - An agenda for 
research and innovation in healthcare 
and social service speglar kunskaps-
behov som finns i samband med att 
svensk hälso- och sjukvård samt 
social omsorg i högre grad involverar 
patienter i verksamhetsutveckling och 
vid utveckling av innovationer i vården. 
Läs mer >

Jessica Westman, Samot, och Robert 
Sahlberg, Karlstadsbuss, presenterade de 
vinnande bidragen.

22-23 oktober
2:a Nationella konferensen i 
transportforskning 
Chalmers, Göteborg 
Läs mer >

CTF Service Academy
Konferensen är framflyttad och  
kommer att genomföras under 2014.

Hallå där Johan Quist...
.. du var inbjuden av Riksbankens  
Jubileumsfond att delta i en konferens 
om mätbarheter i offentlig sektor. Vad 
handlade den om?   
Läs mer >

Konsumentstudier i  
samarbete med OKQ8
Forskare från CTF har studerat 
sökmönster och kundbeteenden i 
några av OKQ8:s butiker i Karlstad. 
Läs mer >
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