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Data Driven

Data Driven







Konsistent i alla kanaler

Användarna förväntar sig att vi är

överallt



Relevant och 
individuell

Realtid



Lyssna och dela Nöjda kunder



Kundförväntningar 
och kundbeteenden

Digitala
transformationen

Marknadens
nya ansikte

3 saker som händer  nu!



Förändringen…!





800 000
Pendlare

Sällanåkare

Turister

Genomåkare

MittSL

SMS biljetter

Spärrarna / Kortläsare

Sökningar ( webb, appar )

SL Access kort



800 000

$ ”Jag vill komma fram i tid”

”Jag värderar komfort”





Parametrar
Människor.

Väder.

Planerade händelser/event.

Ombyggnationer.

Trafik.

Infrastruktur.

Säsong / Tid.

Geografisk last.

Oplanerade händelser.



Ett planerat event – Tjejmilen

Kritisk

Kritisk Varierat

Varierat

Varierat

Varierat

Varierat

Varierat

Varierat

Målgrupper

Löpare

Åhörare

Funktionär

Pendlare

Turist

Sällanåkare

Fotgängare

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00



Väderförhållanden

Övriga event

Tjejmilen

Geografisk 

belastning

Säsong / tajming

Ombyggnationer

Trafiksituation

Biljettpris?

Bensinkostnad?

Trender/popularitet

Marknadsföring

Hur söker 

användarna?

Hur rör sig färdmedeln?
Var finns resenärerna?





Utopi?



Verklighet!



-4 min

-4 min ?

Vad vet användaren?



10 min att gå 

2:11,96 -7 min att springa+2 min

+2 min

4 min

5 min att gå 

1 min - 3 min att springa
8 min

18 min

3 min

3 min

18 min

4 min

15 min

16 min - 20 min

30 min

8:22 -16 min!



Resenären vet inte så mycket i nuläget..

…men det är en tidsfråga innan resenären

vet allt..!



Var finns jag?

Hur många sitter på bussen?

Hur fort kör bussarna nu?

Hur stor sannolikhet är 

det att jag som resenär kommer 

att komma

fram i tid? 

När kommer jag fram?

Smartaste resan kan förändras under tiden,

jag meddelar dig!

Vill du veta om framtidens 

trafiksituation?

Är det smartare 

att vänta på nästa buss? Du kommer behöva

byta färdmedel, jag ger dig

vägbeskrivning!

Jag ger dig den smartaste resan!



Planera Vänta Resa Efter

Förändringen…

Söka resa

När är det 

smartast att 

jag åker?

Var är det 

smartast 

att jag kliver 

på?

Hur mkt folk är det

i kollektivtrafiken?

Får jag plats på 

Bussen?

Vart finns bussarna

just nu?

Finns det något bättre

resealternativ?

Vill jag ha framtidens

Trafiksituation?

Vad är det bästa 

resealternativet

just nu?

Vill jag få vägledning

hur ska byta? Även

vid ombyggnation?

Hur kommer jag

fram till min 

adress?



API Plattform

SAS Advanced Analytics



4 min

JA

Din buss kommer 

om 5 min 49 sek.

Vill du veta mer?

Nej
Visa på karta

Den rör sig just nu 

i 2km/h.

2% sannolikhet att 

du får sitta.

Ge mig andra 

alternativ

Visa nästa buss?



35

Resenären vill ha andra förslag

Du cyklar ju en del, du 

hinner hem och hämta 

din cykel åka ( 10km/h ) 

till fridhemsplan och åka 

tunnelbana blå linje mot 

kungsträdgården för att 

byta mot röd linje mot 

mörby centrum. 

Är du sugen på att 

cykla idag?

NEEEEJ!! Ja

Tillbaka
Visa 

vägbeskrivning



0 min

JA Nej

Vill du ha 

framtidens 

trafiksituation 

och få hjälp att 

resa smartare?

Jag står just nu på 1:ans buss 

( 234 ) 

Min buss ( 234 ) går i 12km/h

Jag befinner mig just nu på 

koordinat x,y

API



Resenären beslutar, SL rådger!

Det viktigaste för mig 

är att komma fram i tid!

Det är viktigt att 

komma fram i tid men 

jag orkar inte med vad 

som helst! 

Jag värderar 

bekvämlighet 

(komfort)!



Just nu riskerar du 

att bli 12 min sen

Du vill alltså ha ett 

förslag på en 

snabbare resa? 
(där du just nu hinner i 

tid?)

Nej, jag 

slösar 

gärna 18 

min av 

mitt liv

JAAA!!

Resenären är stressad!



39

Resenären får förslag

att byta

Hoppa av vid 

fridhemsplan, ta grön linje 

mot Farsta strand hoppa 

av vid hötorget och gå i 

raskt tempo till 

humlegården.

Vill du ha 

vägbeskrivning och

ständig realtidsstatus?

Nej, Om jag 

går fel 

spelar det 

ingen roll

JAAA!!



40

Användaren hoppar av

vid fridhemsplan.

Du behöver gå i 4 km/tim till 

hållplatsen mot Farsta Strand 

(du springer just nu i 

29km/tim.. tänk på hjärtat!)

Tunnelbanan kommer om 2 

minuter, du behöver inte 

stressa!

Ge mig vägbeskrivning!



41

Resenären avtar i tempo

och närmar sig hållplats.

Ok, åk rulltrappen ner

Och ta tåget ( mot Farsta 

strand om 2 min )på vänstra 

sidan av perrongen.



42

Nu kommer tåget om 

30 sekunder, rör dig 20 

m framåt så kommer 

du med 91% 

sannolikhet att få sitta. 

Resenären får info

om att tåget närmar

sig och vilken vagn

som är bäst att sitta

på.



43

Buss 42 har haft 

förseningar (p.g.a tidigare 

störningar på sträckan till 

Humlegården ) men är nu åter 

i trafik.

Detta innebär att en buss 

är påväg mot Odenplan 

som du kan ta, du 

kommer att komma i tid 

och slipper gå!

Resenären sitter på

tunnelbanan och får

information om att buss

42 har haft förseningar.

Ta bussen!

Nej, jag 

springer 

gärna!



44

Resenären får nu

meddelande om att 

det snart är dags att 

byta. Du börjar närma dig 

avstigning, kliv av vid 

Odenplan. Gå upp på 

den norra sidan i 

tågets färdriktning.

Du behöver gå i 3 

km/tim

Ge mig vägbeskrivning



45

Resenären får information

hur den går till

slutadress
Gå rakt fram 100 m

ta rulltrappan.

Gå sedan till vänster 40m.

Visa på karta!



46

Från uppgång 

till nästa hållplats.

Visa information om 42:an!



47 47

Bussen är påväg; Resenär 2

Det viktigaste för mig 

är att komma fram i tid!

Det är viktigt att 

komma fram i tid men 

jag orkar inte med vad 

som helst! 

Jag värderar 

bekvämlighet 

(komfort)!



48

Bussen är påväg; Resenär 2

Jag tryckte 

FEEL! 

Tillbaka fort!

Jag kan 

vänta

Just nu verkar det vara:

16% sannolikhet att du 

får sitta på nästa buss

89% sannolikhet att du 

får en sittplats bussen 

efter.

Skulle du kunna tänka 

dig att vänta på den 2:a 

bussen och komma 

fram 5 min senare?



Hur löser man detta?



SAS Advanced Analytics



Det nya realtidsflödet!

=API

Plattform
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