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Det jag tänkte prata om
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• Möjligheter

• Några råd på vägen



Spaningar



Spaning: digitaliseringen och AI 
utmanar alla sektorer

Ökad 
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Snabbhet och 
respons

Bättre och 
skräddarsydd 

service

Toleransen för dålig digital information 
eller service minskar ständigt!



Värdeskapande
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Data
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Vad är då viktigt i den nya 
digitala ekonomin?



Faktiskt värdeskapande kräver en 
användarcentrerad affärsmodell
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Exempel på värdeskapande

Nya synsättet

Husläkaren

Kry

Gamla synsättet

Helt nya värden för kunden

Kollektivtrafiken Whim

Ignorera på egen risk!



Utmaningar



Bromsarna är många
• Organisationsnivå: existerande

normer och sociala strukturer

• Medarbetare och chefer: mentala
modeller och övertygelser

• Systemnivå: regelverk och
finansieringssystem

Varför går det inte snabbare? 

Holmlid & Wetter-Edman 2021

• Synliggör !
• Bryt!
• Skapa nya!



Det är svårt med systemperspektiv



Möjligheter



AI avgörande för välfungerande 
mobilitetstjänster
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Pågående 
transformation
- Powered by AI



Mobilitet – mer än att ta sig från A till B

Nyttorealiseringen är beroende av att den 
servicen ni erbjuder är så värdeskapande att 

människor faktiskt väljer den! 

• Vad är kollektivtrafikens del i att 
skapa sömlös mobilitet för att öka 
antalet resande med kollektivtrafik? 

• Tar ni ansvar för att förstå 
människors verkliga behov och 
priselasticitet?  

• Är ni beredda att integrera era 
tjänster med andra trafikslag, hitta 
gemensamma betalningslösningar, 
ge samma information i alla kanaler, 
osv.?

AI som realiserar 
kollektivtrafikens nyttor



• Tillgång till en rimlig mängd data (kvantitet) 

• Relevanta och representativa data i relation till 
det problem som ska lösas (kvalitet och relevans)

• Generaliserbarhet och reproducerbarhet 
(träffsäkerhet) 

Hur vet man om AI är rätt lösning? 

Viktigt att inte fastna i 
förutsättningsskapande – att börja stegvis 
och använda olika slags existerande data 
(mulitimodalitet) för att ge handlingsbara 

insikter är viktigare!



Några råd på vägen



TÄNK STORT         BÖRJA SMÅTT

VÄNTA INTE!



Branschgemensamma initiativ kan öka 
AI mognaden

AI är inte på 

företagets 

agenda 

Djupinlärning

Inte börjat

Risk att förlora 

konkurrenskraft

Vilja att 

testa AI, 

första 

prototyper 

byggs

Börjat testa

Fast i Proof-

of-Concept

AI vision finns, 

systematisk 

användning 

påbörjats

Praktiker

Initiala nyttor 

skapas men inte 

hållbara värden

AI inlemmas i 

verksamheten 

och 

organisationen

Proffs

Hållbart 

värdeskapande

Organisationens 

DNA genomsyras 

av AI

Föregångare

Omformning av 

hela marknader

Källa: Fri tolkning utifrån Initiative for 

Applied Artificial Intelligence
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