
   

 
Tävling: Din resa med kollektivtrafiken  
 
 
TÄVLINGSUPPGIFT  
Tävlingen startar 2021-10-07 och pågår fram till 2022-06-30.  
Uppgiften är att presentera en film som på ett kreativt sätt beskriver din verkliga, önskade eller 
framtida resa med kollektivtrafiken i Sverige! Filmen ska vara max tre minuter lång.  
 
Vi söker nytänkande, inspirerande och kloka filmer som visar på kollektivtrafikens styrkor, vikten av 
hållbarhet och nyttan av kollektivtrafiken i dagens och framtidens samhälle.  
 
Tekniken är fri att välja. Använd din mobil, en proffsig kamerautrustning, animation eller annan 
visuell teknik, vad som passar för att ge ditt budskap rätt förutsättningar.  
 
PRIS  
Det vinnande förslaget presenteras 2022-10-27 och kommer att belönas med 5000 kronor. Vinnaren 
bjuds också in till att medverka vid en prisceremoni under Persontrafikmässan i Stockholm 25-27 
oktober 2022. Därutöver kommer två förslag att ges hedersomnämnanden och 3000 kronor vardera. 
Eventuell vinstskatt och övriga tillkommande avgifter betalas av vinnarna själva.  
 
BEDÖMNINGSKRITERIER  
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 
och önskemål som ställts i den här briefen:  
• Innovation  
• Utförande  
• Kreativ höjd  
• Kopplingen till uppdraget  
 
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR och FUNKTION  
- Filmen ska levereras i högupplöst mp4-format  
- Ev tal ska textas med undertexter  
- Använd någon typ av mikrofon (ett headset kan räcka) om ni har tal i er film.  
- Bilden ska ha god kontrast mellan text och bakgrund. Typsnitt ska vara tydligt och läsbart. - För att 
bidraget ska kunna vara med och tävla måste ni ha rättigheter till allt material som ni använder i 
filmen, inte bara filmklipp utan även eventuella bilder och ljudklipp. Och om ni filmar människor 
behöver ni ha deras tillstånd enligt GDPR.  
- En ansvarig publicist ska anges, även om flera personer kan vara med och producera.  
 
TÄVLINGSFÖRSLAGET - INNEHÅLL  
Tävlingsförslaget kan lämnas av en eller flera personer i samarbete.  
• En kortfattad skriftlig beskrivning av filmens namn, innehåll och idé. Max 1500 tecken (med 
blanksteg)  
• Kontaktuppgifter: Namn, mailadress, telefon.  
 
TÄVLINGSSPRÅK  
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska i tal och text.  
 
 
DELTAGARRÄTT  



   

Tävlingen är öppen för alla som vi vara med.  
 
INLÄMNING  
Tävlingstiden avslutas 2022-06-30. Senast detta datum ska tävlingsförslaget vara mailat till 
info@svenskkollektivtrafik.se.  
 
JURY  
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av 5 personer som kommer 
offentliggöras den 13 januari 2022. Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som 
rådgivare. Jurysekreterare är Agneta Weissglas, kommunikationsansvarig Svensk Kollektivtrafik.  
 
FRÅGOR KRING TÄVLINGEN  
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till skriftligt via e-post: info@svenskkollektivtrafik.se  
Frågorna ska vara oss tillhanda senast 2022-05-30. Svar på frågorna skickas via mail och kommer 
löpande att publiceras på www.partnersamverkan.se. 
 
PUBLICERING  
Vinnande bidrag kommer att tillkännages under mässan och kongressen Persontrafik på 
Stockholmsmässan den 27 oktober 2022. Publicering sker på arrangörernas webbplatser och sociala 
medier. Arrangörerna äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat. All publicering av 
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av vinnarnas namn.  
 
ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT  
Arrangörerna innehar äganderätten och rätten att ändra i verket samt behåller nyttjanderätten för 
det vinnande prisbelönta tävlingsförslaget. Förslagen kommer inte att returneras.  
 
ARRANGÖRER  
Tävlingen arrangeras av branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och 
Tågföretagen.  
 
Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation som stödjer sina medlemmar i deras arbete med att 
utveckla kollektivtrafiken. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, 
spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Några exempel på medlemmar är SL, Västtrafik, 
Skånetrafiken, UL och Öresundståg. Svenska folket gör årligen 1,4 miljarder resor med våra 
medlemmars trafik, vilket motsvarar 86 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets 
tågtrafik. Ledstjärnan i vårt arbete är visionen ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett 
hållbart samhälle”. Läs mer om oss på www.svenskkollektivtrafik.se 
 
Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen. I dag har vi knappt 270 
medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och 
bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom 
och utanför landets gränser. Läs mer om oss på http://www.sverigesbussforetag.se 
 
Tågföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen med cirka 70 medlemmar som har närmare 
17 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges aktiva tågoperatörer. 
Tågföretagen samlar branschen för att driva ett aktivt och effektivt påverkansarbete gentemot 
regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och 
internationellt. Läs mer om oss på www.tagforetagen.se 
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