Forskning & utveckling i kollektivtrafiken

Tjänsteinnovationer
i kollektivtrafik

Som Excellence Center har vi ett
särskilt ansvar att föra praktik
och akademi närmare varandra
och som ett led i att hitta nya
former för kunskapsutveckling
vill vi därför ta initiativet att
utveckla ett gemensamt program
med kollektivtrafikdoktorander.
Margareta Friman
professor och föreståndare Samot

Tjänsteinnovationer är en överlevnadsfråga i tillverkningsindustrin och det kommer även
att bli så i kollektivtrafikbranschen.

Tjänsteinnovationer - att samskapa på nya sätt
Svensk kollektivtrafik ska fördubbla antalet kollektivtrafikresor
till år 2020. En fördubbling av kollektivtrafiken skulle bidra till att
nå angelägna samhällsmål för miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. Kollektivtrafiken skapar värden både för
den som reser och för vårt samhället.
Branschens vision handlar om att ”kollektivtrafiken är en
självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. För att klara en
sådan utmaning, krävs att branschen samverkar på nya sätt.
Tjänsteinnovation handlar om att utveckla innovativa lösningar
för att lösa ett problem eller tillgodose ett behov hos en
användare. Det kan handla om en resenärs upplevelse i sig, men
också om hur kollektivtrafiken produceras och är organiserad,
operativt såväl som på en övergripande samhällsnivå.

relation mellan leverantör och resenär. Värdet behöver inte bara
mätas i ekonomiska termer, utan kan också vara miljömässigt
(antalet färre bilresor) och/eller socialt (social inkludering och
ökad jämställdhet).
Forskning och praktik måste samordnas för en öka utveckling av
svensk kollektivtrafik. Vi anser därför att ett kollektivtrafikdoktorandprogram kan vara en del för att utveckla tjänsteinnovationer i kollektivtrafiken.
Ett kollektivtrafikdoktorandprogram ökar förutsättningarna för
innovativt arbete genom att bygga upp innovationsnätverk, utveckla en kultur som stödjer tjänsteinnovation och genom att
överskrida gränser/vara brobryggare.
Kollektivtrafiken ska bli bäst på tjänsteinnovation!

tjänsteinnovation innebär nya sätt att skapa värde. Värdet i en
vara eller tjänst uppstår i användningen, här i kollektivtrafiken

En doktorandsatsning är långsiktig och
sätter spår i hela organisationen. Det innebär en
mängd utmaningar för partnerföretaget, och med
rätt förutsättningar en fantastisk möjlighet till
lärande och utveckling för alla inblandade.
Lars Bull
Vd Värmlandstrafik AB

Samverkan mellan forskning och praktik
Kollektivtrafikprogram

Ett lyckat exempel att bygga vidare på

En satsning på ett kollektivtrafikprogram innefattar Samot,
ett antal partnerföretag och kollektivtrafikdoktorander.

Värmlandstrafik har framgångsrikt genomfört doktorandprojekt
R3, Resande, Research, Resultat. Projektet har varit en kollektiv
lärprocess för organisationen och fungerat som ett prokativt
verktyg för en intern kulturförändring. Det har bidragit till en
mycket påtaglig förändringsvilja inom Värmlandstrafik som nu
drivs mot en tydlig servicekultur.

Våra forskare bidrar med akademisk kompetens. Partnerföretag
är uppdragsgivare och arbetsgivare. Kollektivtrafikdoktoranden
fungerar som verksamhetsutvecklare i partnerföretaget och som
brobryggare mellan forskning och bransch.
Exempel på möjliga forskningsområden:
•
•
•
•

nya tjänster producerade på nya sätt
(t ex nya erbjudanden genom nya samarbeten)
nya sätt att skapa och fördela värden (affärsmodeller)
nya sätt att kommunicera mellan resenär och leverantör
(t ex med hjälp av Iphone eller annan teknologi)
processinnovationer (t ex att låta själva kollektivtrafikresan
vara en upplevelse genom att möjliggöra arbete/
rekreation)

R3-projektet innefattade fyra doktorander som rekryterades för
att tillföra Värmlandstrafik nya impulser och ny kunskap. De
genomförde sin doktorandutbildning vid Karlstads universitet
med forskare från Samot som vetenskapliga handledare.
En viktig förutsättning för R3-projektet var att Samot kunnat
tillföra den akademiska kompetens som efterfrågats för
projektets genomförande. Projektet är ett lysande exempel på
samverkan mellan forskning och praktik.

Värmlandstrafik har framgångsrikt genomfört
doktorandprojektet R3. Vi vill se till att det inte blir
en engångsföreteelse, utan en i stället början på ett
bredare program med kollektivtrafikdoktorander
som omfattar hela branschen.
Bo Enquist
professor och vice föreståndare Samot

Vad är en kollektivtrafikdoktorand?

Vilken roll har partnerföretaget?

Kollektivtrafikdoktoranden är en person som inom ramen för
en anställning utanför universitetet ges utrymme att bedriva
doktorandstudier
med
finansieringen
av
forskarutbildningen ordnad av den ordinarie arbetsgivaren, det vill säga
partnerföretaget.

Kollektivtrafikdoktoranden anställs och har sin arbetsplats hos
partnerföretaget som ska ställa krav på hur kunskapen ska komma den egna verksamheten till godo.

Kollektivtrafikdoktoranden ägnar 80 procent av sin tid åt
doktorandstudier, vilket inkluderar fältstudier vid partnerföretaget. 20 procent ägnas åt verksamhet i partnerföretaget, till
exempel som internkonsult eller verksamhetsutvecklare.
Doktorsexamen är Sveriges högsta akademiska examen och
omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Karlstads universitet har
rätt att examinera doktorer inom många olika ämnen. Samot
tillhandahåller forskare som vetenskapligahandledare.

Eftersom kollektivtrafikdoktorandens fältstudier är kopplade till
partnerföretaget kommer nyttan för partnerföretaget att bli
betydligt högre än de 20 procent som kollektivtrafikdoktoranden
deltar i partnerföretagets verksamhet.
Varje kollektivtrafikdoktorand innebär ett unikt åtagande och det
kan skilja mellan olika kollektivtrafikdoktorander och partnerföretag vad gäller motiv, initiativ, finansiering, organisering och
avrapportering.

Service Innovation Team
underlättar idégenering,
utvärdering och
implementering av
forskning.

Service Innovation Team
En förutsättning för tjänsteinnovation i kollektivtrafik är
Service Innovation Team. Deltagarna i detta team är samtliga
kollektivtrafikdoktorander. Samot utgör kunskapsplattformen.

Genom nätverket har kollektivtrafikdoktoranderna möjlighet att
tillsammans utföra kortare insatser för partnerföretagen och
bidra till att lösa definierade problemområden.

Idén med Service Innovation Team är att ytterligare verka för
en ökad samverkan mellan kollektivtrafikdoktoranderna och
de olika aktörer som är inblandade i respektive projekt.

Förutom att få träning i att leda och driva tjänsteinnovationer
kommer deltagarna ges möjlighet till idégenering och träning i
hur man utvärderar olika idéer.

Genom regelbundna träffar, anordnade av Samot, utveckla en
kunskap om olika tjänsteinnovationer i kollektivtrafik och
samtidigt få idéer och stöd från varandra.

Samot
Samot är ett Vinn Excellence Center, en form för
samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och
universitet etablerat av Vinnova, vid Karlstads
universitet. Centret bildades 2006 och har i dag ett
30-tal verksamma forskare och forskarstudenter.
Vår uppgift är att leverera vetenskapligt förankrad
kunskap som kan ligga till grund för förändringar i
kollektivbranschen.
Vår verksamhetsidé är att utföra mångvetenskaplig,
internationellt erkänd forskning via aktiva samarbeten
och genom detta bidra till en långsiktig och varaktig
utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken.
Vår forskningsverksamhet är indelad i tre olika teman:
ramverk/regler, tjänsteerbjudande och resenärers
upplevelser. Indelningen syftar till att öka samspelet
mellan de olika aktörerna och främja till synergi inom
forskning och samarbeten.
Läs mer
samot.kau.se

Kontakt
Vi berättar gärna mer om vår satsning på ett
gemensamt program med kollektivtrafikdoktorander!
Margareta Friman		

Bo Enquist

margareta.friman@kau.se bo.enquist@kau.se
054-700 1168		

054-700 1351

		samot.kau.se/doktorandprogram

Ett kollektivtrafikdoktorandprogram kan bli ett spännande
möte mellan akademi och praktik där flera olika parter
verkar tillsammans.
Genom samverkan mellan akademi och praktik möts olika
perspektiv, nya insikter fås och praktiskt användbar kunskap
skapas, allt med utgångspunkt från branschen behov och
önskemål.
Här hoppas vi kunna nå ut med resultaten av vår forskning
till kollektivtrafikbranschen. Vi vill att våra resultat gör nytta
och att de används i branschen i form nya innovationer,
mervärden, bättre affärer och en hållbar samhällsutveckling.
samot.kau.se/doktorandprogram
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