
 
 

 

NAÄTVERKSTRAÄ FF 
INNOVATION 

Göteborg 
2018-11-28 

 
Välkommen till en fullmatad nätverksdag där vi diskuterar konkreta 

exempel på innovation som drivkraft för att  
utveckla kollektivtrafiken  

 

 

 



 
 

 

Innovation - nu ska vi skapa verkstad! 

På aprilmötet hade vi fokus på VAD-VARFÖR-HUR. Målsättningen med denna dag är att få igång 
verkstad - vad kan vi göra för att stimulera till mer innovation och hur kan vi samverka mer 
konkret? Under dagen presenteras flera exempel på innovativa lösningar och tillsammans 
diskuterar vi olika vägar för att stimulera till ett ökat innovationstänk.  

 

När: 28 november 2018, kl. 09.00 – 16.00.  (mingel fram till  kl 17) 
Var: IUS Innovation, Bror Nilssons gata 4, Göteborg. (Lindholmen) 
Anmälan: www.svenskkollektivtrafik.se.   Sista anmälningsdag 24 november. 

 

Program 
08.30 - 09.00  Mingel och frukostfralla 

09.00 - 09.15  Välkommen och presentation av dagens upplägg  

09.15 - 10.00  Vad är innovation och hur kan vi använda gamification för att förändra världen? 
Kristina Björkman IUS Innovation 

10.00 - 12.15 Exempel på nya plattformstjänster (inkl fika) 
 
 - Hur har vi jobbat med innovation i utvecklingen av Tjänstereseappen - 
fördelar/nackdelar? Adam Laurell, Samtrafiken 

-  Utveckling av nytt webbaserat beställningssystem för skolkort - Hur löser vi 
beställning av ca 100 000 skolkort i 50 kommuner och tusentals skolor?  
Lisa Nordberg och Maria Åkfors, Västtrafik 

 -  Gäst och Event app: - ladda ner biljett till kollektivtrafik/event - bara de som 
nyttjar blir en kostnad för eventägaren. Hallandstrafiken 

Diskussionsfråga  – finns det några situationer som kan gamification kan användas 
inom kollektivtrafiken? 

12.15 - 13.00  Lunch 
 
13.00 – 13.30  Design thinking – hur börjar vi arbeta ”utifrån-och-in”? Anna Archer,  
                          Skånetrafiken 
 
13.30 – 14.30 Från traditionell kollektivtrafik till mobilitet 

Allt fler förändrar sitt sätt att resa och allt fler väljer delade transportalternativ 
framför tex den privatägda bilen. Samtidigt söker många leverantörer av 
persontransporter nya positioner och roller. Är denna utveckling alltid av godo 
eller för den även med sig oönskade effekter? Tommy Vestlie från IUS innovation 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/


 
resonerar i ämnet samtidigt som han lyfter fram exempel på hur man kan arbeta 
för att stimulera önskade beteendeförändringar 

14.30 – 15.00 Fika 

15.00 -15.30 Gruppövning. Vad från dagens presentationer kan/vill vi gå vidare med rent 
konkret på hemmaplan eller ihop med en annan RKM?  

15.30-16.00     Summering av dagen och fortsatt arbete 

16.00  Avslutning. Fortsatt mingel fram till kl 17.00 för de som önskar 


