
													
	 			

	

												
	
	

Vi behöver din hjälp med att förbättra kollektivtrafiken!  
	

Denna förfrågan vänder sig till dig som vill vara med och påverka och förbättra  
resandet med kollektivtrafiken. 

 
Region Värmland har startat upp ett projekt som ska leda till förbättrade tjänster för dig. 
Projektets syfte är att gemensamt utveckla och testa en digital innovationsplattform där användare 
av kollektivtrafik kan bidra med idéer för att förbättra den och utveckla nya lösningar. Som en första 
utmaning vill vi få svar på två frågor:  
 
1) ”Hur kan vi förbättra kollektivt resande under rådande COVID-19 pandemi?” 
2) ”Hur skulle du vilja betala för användning av kollektivtrafik år 2040?” 
 
Vetenskaplig forskning har visat att många av de bästa och mest intressanta idéerna kommer från 
kunder och användare av olika tjänster. Därför vänder vi oss till dig.  
 
I samarbete med CGI och Karlstads universitet har vi tagit fram en digital plattform som möjliggör 
för dig att tillsammans med andra användare komma med tankar och idéer till olika förbättringar. 
Innovationsarbetet kommer att pågå under våren 2021. Som deltagare lägger du ned cirka 10-15 
minuter per dag. Du använder din smartphone eller dator och det krävs inga särskilda tekniska 
förkunskaper för att kunna vara med. Deltagarna har också möjlighet att hjälpa till att vidareutveckla 
varandras idéer och förslag. Vi är i första hand ute efter idéer som kan göra det bättre för dig som 
resenär, men även idéer som kan förbättra verksamheten är välkomna. Forskare från Karlstads 
universitet kommer leda det digitala innovationsarbetet och hjälpa till vid frågor och funderingar.  
 
Efter de två veckorna kommer experter inom kollektivtrafiken arbeta vidare med ett antal av idéerna. 
Vår ambition är att detta upplägg skall leda fram till konkreta lösningar som Region Värmland kan 
realisera. Under våren ger vi återkoppling till dig kring arbetet med idéerna. 
 
Du anmäler ditt intresse om att delta genom att skicka ett mejl till Reseforskning@kau.se.  
Vi skickar då en länk till den digitala plattformen där man registrerar sig och ger dig också 
information om hur man rent praktiskt deltar.  
 
Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta utan ange skäl för det. Registrering krävs för 
att få tillgång till plattformen men det ges möjlighet att ange ett valfritt användarnamn som i stället 
för ditt eget namn visas för övriga användare. Som deltagare i projektet får du ett 24-timmars 
länskort som tack och uppmuntran.  
 
Eventuella frågor kring medverkan skickas till forskarna vid Karlstads universitet via 
Reseforskning@kau.se.  
 

Hoppas att du vill göra din röst hörd och ta chansen att vara med och påverka! 
  

Lena Thorin 
Bitr. Trafikdirektör, Region Värmland 

Lars E. Olsson 
Professor, Karlstads universitet 

 


