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Din guide till kollektivtrafiken 

Nu är det åter dags för Rese-
närskampen – en tävling som 
söker nya idéer som utvecklar 
kollektivtrafiken.

Vem som helst kan vara med 
och tävla, vilket också ger re-
senärerna själva en möjlighet 
att påverka kollektivtrafiken. 

I Resenärskampen uppmuntras all-
mänheten att bidra med nya idéer 
och innovationer. Syftet med täv-
lingen är att hitta genomförbara lös-
ningar som kan användas i Västra 
Götalandsregionens och Västtrafiks 
verksamhet. 

Förhoppningen är att få in lös-
ningar som får fler att vilja åka buss, 
tåg, spårvagn och båt där resenä-
rerna själva blir en aktiv part i att 
utveckla kollektivtrafiken. Täv-
lingsbidraget kan vara en helt ny 
och oprövad idé eller komma från 
ett redan etablerat bolag.

Det kan vara allt från nya produk-
ter och tjänster till smarta informa-
tionskanaler och nyskapande upple-
velser. Idéerna kan bidra till både 

affärsnytta och samhällsnytta och 
kan behandla delar av resan eller ta 
ett helhetsgrepp från dörr till dörr. 

– Vårt mål är att våra resenärer 
ska åka kollektivt för att de vill, inte 
för att de måste, säger Mats Ny-
ström på Västtrafik.

Därför välkomnar han gärna idé-
er som gör resan med kollektivtrafi-
ken roligare och kopplar till Väst-
trafiks kärnvärden – smart, pålitligt 
och enkelt.

– Det är också viktigt att idéerna 
är utvecklingsbara och genomför-
bara på kort sikt.

Resenären i fokus
För att bli en vinnare i Resenärs-
kampen ska tävlingsbidraget ut-
veckla kollektivtrafiken och ha rese-
närens perspektiv i fokus. Valet att 
åka kollektivt och resenärsupplevel-
sen hänger starkt samman. 

I årets upplaga av Resenärskam-
pen gästspelar Brewhouse med sin 
affärsidétävling My Mission som 
riktar sig mot branscher inom den 
kulturella och kreativa sektorn. 
Brewhouse är ett kulturkluster som 
består av 70 medlemsföretag, inku-

batorverksamhet, talangutveckling, 
event och konsertverksamhet.

– Vi har redan fått mycket positiv 
respons och det är ett unikt tillfälle 
att få möjlighet att presentera sina 
idéer för beslutsfattare och vara 
med och påverka regionens sam-
hälls- och stadsutveckling, säger 
Anna Svensdotter Dimle, verksam-
hetschef och konstnärlig ledare på 
Brewhouse.

På Brewhouse är man övertygad 
om att musiker, artister och kreatö-
rer kommer att bidra till tävlingen 
med helt nya lösningar, upplevelser 
och konstnärliga uttryck.

Stöd av affärsutvecklare
I Resenärskampen får vinnarna 
möjlighet att ta sin idé till nästa 
steg. Målet är att idén ska realiseras 

och användas. Via tävlingen får man 
stöd av oberoende affärsutvecklare 
och ges möjlighet att presentera sin 
idé för potentiella storkunder. Du 
får stöd av professionell coachning, 
mentorskap och möjlighet att med-
verka i nätverk. Samtliga vinnare 
erbjuds plats i någon av Brewhouse 
tillväxtprocesser. Bland vinsterna 
finns årskort hos Västtrafik och 
presentkort på kulturupplevelser.

Så nu är det bara att sätta igång 
och fundera ut bra idéer. Senast den 
23 april ska tävlingsbidraget vara 
inlämnat.

Erica Holm

Förväntansfulla. Mats Nyström på 
Västtrafik och Anna Svensdotter Dimle, 
verksamhetschef och konstnärlig ledare 
på Brewhouse hoppas på många spän-
nande tävlingsbidrag i Resenärskam-
pen. Foto: JeANette LARSSoN

 
”Vårt mål är att våra
resenärer ska åka
kollektivt för att de vill,
inte för att de måste”

Nya idéer efterlyses
Var med och utveckla kollektivtrafiken i Resenärskampen

fakta

REsENäRskaMPEN
För att vara med i Resenärskampen 
besvarar du samtliga frågor i tävlingsfor-
muläret. Du tävlar enskilt eller i grupp. 
Fritt antal bidrag kan skickas in till och 
med onsdag 23 april. Därefter påbörjas 
juryarbetet. Vinstnominerade kallas till en 
muntlig delfinal tisdag 27 maj.

Presentationen vägs in i den slutgiltiga 
bedömningen.

Vinnande bidrag utses främst utifrån 
affärs- och/eller samhällsnytta, kreativi-
tet och att bidraget är genomförbart.

Kärnvärden för kollektivtrafiken i 
Västra Götalandsregionen är smart, 
pålitligt och enkelt. Budskapsformulering 
som sammanfattar kärnbudskapet är att 
”Framtidens kollektivtrafik skapas av 
resenärerna”.

Man tävlar genom att besvara frågor  
i ett formulär på: 

www.resenarskampen.se. 

fakta

aRRaNgöRER
Bakom tävlingen står Västra göta-
landsregionen, Västtrafik, Chalmers 
Tekniska Högskola, göteborgs Univer-
sitet, IMCg och Brewhouse. Projektet 
finansieras delvis av statliga innova-
tionsmyndigheten Vinnova.

vasttra� k.se/minasidor

Förlustgaranti
Är du medlem får du

tillbaka hela beloppet.

Tappat
kortet?

Bli en vinnare.
Återvinnare.

Ta gärna med tidningen 
hem. Men släng den inte 

i soporna, utan lämna 
den till återvinning. 
Det tjänar alla på. 

Tack!


