
2020 
Kurs för innovationsdrivna projektledare, 

utvecklare, strateger och planerare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INNOVATION SOM    DRIVKRAFT 

FÖR FÖRÄNDRING INOM 

KOLLEKTIVTRAFIKEN



 
 

INNOVATION SOM    DRIVKRAFT 

FÖR FÖRÄNDRING INOM 

KOLLEKTIVTRAFIKEN 

 
Att driva innovationsarbete är viktigt för kollektivtrafikens fortsatta 
utveckling och attraktivitet. För att vara framgångsrik krävs en öppenhet 
för nya samverkansformer och erfarenhetsutbyte mellan organisationer 

och mellan akademi och praktik. Utvecklingen av kollektivtrafiken kräver 
en bred ansats från många perspektiv som kräver innovation både inom 
den egna organisationen och i samverkan med andra organisationer. En 
av de bärande pedagogiska idéerna i utbildningen är att det inte finns 
färdiga (rätta) lösningar utan utbildningen handlar om att utveckla och 
testa nya sätt att göra saker. Deltagarnas bidrar med sina egna funderingar 
och erfarenheter för att skapa nya saker. Löpande testas och utforskas 
deltagarnas innovativa idéer med hjälp av så kallade testballonger.  
 
Hur kan och bör kollektivtrafiken bli mer innovativ? Utmana dina 

idéer och lär dig om innovation och förändringsarbete genom: 
 att analysera din omvärld och förstå dagens och 

morgondagens behov av innovationer.  

 att få ett språk, tankesätt och modeller för att beskriva 

och utveckla tjänsteinnovationer. 

 att bättre förstå vad som krävs för att realisera 

innovationer i det sammanhang du verkar i och vilken roll 

du har för att stödja organisatoriskt lärande och skapa 

ett innovationsklimat på din arbetsplats.  

 att pitcha dina innovationer inför en krävande, men 

konstruktiv publik. 

Genom inspirerande föreläsningar, workshops och inbjudna 
gäster blir deltagarna triggade att tänka innovativt och få 
möjlighet att testa nya idéer på varandra och på branschen. 
Förhoppningen är att de idéer som ventileras och prövas i 
förlängningen kan ge avtryck i hela branschen. 

 
Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Före- 
läsarna kommer främst från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

 
 
KURSINNEHÅLL 

 
13-14 okt: 

Höör / Omvärldsanalys för innovation 

 
10-11 nov: 

Stockholm / Utveckla tjänster och innovation 

 
1–2 dec: 

Höör / Strategier och implementering av innovation 

 
2–3 jan 2021: 

Stockholm / Realisering av organisatoriskt lärande för 
innovation 

 
2 mars 2020: 

Stockholm / Projektpresentation och diplomering 

 

 

 

 

 

 

 
Ytterligare kursinformation finns att ladda ned på www.k2centrum.se/ 

vara-kurser-yrkesverksamma. 

http://www.k2centrum.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAKTISK INFORMATION 

Kursavgiften är 29 500 kr exklusive moms. Lunch, middag 

och  fyra övernattningar ingår i kursavgiften. Anmälan senast 

10 sept 2020 på https://dinkurs.se/innovation2020. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person inom 

organisationen. Vid för få anmälningar kan kursen komma att  

ställas in. Har ni frågor om innehåll och genomförande är ni 

välkomna att kontakta Helena Svensson på K2, 

helena.svensson@tft.lth.se. Vid frågor om anmälan kontakta 

Jessica Hansson på K2, 

046-222 7327 / jessica.hansson@education.lu.se. 
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