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Visiting Erskine Fellowship 

Bo Edvardsson, professor vid CTF och 
vice rektor vid Karlstads universitet har 
tilldelats Visiting Erskine Fellowship 
och kommer att spendera en månad 
som gästprofessor vid University of 
Canterbury i Nya Zeeland.   Läs mer >

Martin Löfgren, docent i företagsekonomi och forskare 
vid CTF har utsetts till proprefekt för Handelshögskolan 
vid Karlstads universitet. Martin Löfgren forskar bland 
annat om affärsmodeller, kundnöjdhet, tjänsteutveckling 
och marknadsföring i butik. För närvarande forskar han 
i ett delprojekt inom Service Innovation for Sustainable 
Business (SISB), en KK-finansierad satsning inom CTF. 
Det handlar om hur tillverkande företag kan fokusera 
på att också ta betalt för sina tjänster - något som ofta 
kunderna tidigare fått med gratis vid köpet av en produkt. 

- Vår handelshögskola är en bra, ung och fräsch 
handelshögskola med utvecklingspotential. Jag hoppas 
kunna bidra till en positiv utveckling, inte minst inom 
forskning och forskarutbildning.

Disputation i tjänstedesign
Den 4 april, Högskolan för Design och 
konsthantverk, Göteborg >

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 >

Martin Löfgren ny proprefekt 
vid Handelshögskolan

Disputation i tjänstedesign

Martin Löfgren ny  
i Handelshögskolans ledning

En av Anders Gustafssons artiklar har blivit utnämnd till 
2013 "must read" av MSI, Marketing Science Institute. MSI är 
en mycket välkänd och respekterad organisation i USA och 
dess syfte är att fungera som en bro mellan akademi och 
näringsliv. Deras lista med prioriterade områden styr stora 
delar av den forskning som sker inom marknadsföringsom-
rådet i USA. 
       Läs mer >

CTFs forskning  
uppmärksammas internationellt

Katarina Wetter Edman,  
doktorand i tjänstedesign

Välkommen Katrin! 

Katrin Lättman ny doktorand i 
psykologi. Hon kommer att bedriva 
sina doktorandstudier knuten till 
Samot där hon ska forska om upplevd 
tillgänglighet inom kollektivtrafiken. 
     Läs mer >           

Anders Gustafsson, professor 
i företagsekonomi

Per Kristensson  
gästprofessor vid ASU

Vi har fått en pratstund med Per  
Kristensson, professor i konsument-
psykologi och innovation, som är 
gästforskare vid Center for Service 
Leadership, Arizona State University i 
USA, till i slutet på april.  Läs mer >

Kalendarium

En av våra kollegor Katarina Wetter Edman, doktorand 
i design vid HDK - Högskolan för design och konsthant-
verk, befinner sig i slutfasen av sin doktorandtid. Vi bad 
henne berätta om vad sin doktorsavhandling handlar om?

- Om poängen, nyttan, med att använda en designer som 
mellanhand mellan företag/organisation och kund/an-
vändare vid utveckling av nya tjänsteerbjudanden. Jag har 
studerat relationen mellan förhållningsätt till kunden/an-
vändares, och andra aktörers, deltagande i tjänsteutveck-
ling inom design- och tjänsteforskningen. Jag diskuterar 
design som professionell praktik i förhållande till begrep-
pet  tjänstelogik,  service logic. I avhandlingen utvecklas 
ett ramverk Design for Service som kombinerar designers 
metoder för att förstå och utveckla nya tjänsteerbju-
dande med analytiska verktyg från tjänstelogiken.   
       Läs mer >
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