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Pressmeddelande 12 november 2018 

Nobina i final till Årets digitala projekt 
Nobinas satsning på att bli ett än mer datadrivet företag har nominerats till 
"Årets digitala projekt" i prestigefyllda CIO Awards 2018. Finalen är nu nära och 
Nobina är en av fem finalister.  

2016 startades det så kallade BI-programmet där avancerad teknik och analys kan 
användas för att förenkla all den data som finns på Nobina. Målet är att skapa nya 
insikter.   

– Vi kan bland annat göra analyser och skapa prognoser för att få en trafik som verkligen 
matchar kundernas efterfrågan, och dimensionera trafiken efter det. Så i förlängningen 
kan vårt arbete bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik, säger Peter Björnlund, chef för 
BI på Nobina. 

Bland annat har Nobina byggt en hel beslutstödsplattform från grunden, vilket har 
inneburit investeringar i ny arkitektur, nya verktyg och kompetenser. BI-portalen är 
fortfarande långt ifrån klar men redan i dag går det att se vilka positiva effekter det nya 
verktyget kommer att medföra. 

 − BI-programmet kan bli ett ovärderligt verktyg för att förbättra våra arbetssätt, genom 
nya data- och kunskapsdrivna insikter som går att omsätta i konkreta handlingar. Det är 
fundamentalt för vår framtida konkurrenskraft och i slutänden kan vi stärka de värden vi 
levererar till våra kunder, säger Peter Björnlund.  

  

CIO Awards 
CIO Awards arrangeras i december varje år av CIO Sweden – IDG, i samarbete med 
Accenture. En galakväll där man korar Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara 
projekt, Årets digitala inspiratör och Årets Business Technologist. Genom en rigorös 
utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår, utser en oberoende jury bestående 
av styrelseproffs, VD:ar, experter och forskare slutligen en vinnare i varje kategori. Läs 
om Nobinas nominering på IDGs hemsida.  Läs mer på CIO Awards hemsida.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, Kommunikationschef, +46 72 - 967 02 84 

Om Nobina: Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. 
Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt 
gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, 
gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare 
bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller 

http://www.nobina.se/
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https://cio.idg.se/2.1782/1.706618/de-kan-bli-arets-digitala-projekt-2018
https://cio.event.idg.se/event/cio-awards/#1537346342871-057c50a1-c19c
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andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. 
Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, 
Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com. 
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