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Sammanfattning 
Idag står världens samhällen och städer inför nya utmaningar i och med kraftig urbanisering och 
stora klimatförändringar där konceptet “smart stad” ses som en lösning. Däremot är den 
“smarta stadens” definition fortfarande otydlig och flera använder begreppet i olika 
sammanhang vilket kan vara förvirrande. Denna uppsats syftar till att utöka förståelsen kring 
vad en “smart stad” är och hur den kan definieras enligt forskningen och slutligen studera 
Stockholm stads organisation i arbetet att förverkliga sin vision “att bli världens smartaste stad 
2040” med hjälp av ramverket institutionell kapacitet. Studien genomförs med hjälp av en 
teoristudie av konceptet “smart stad” och en fallstudie som behandlar Stockholm stads 
strategiska styrdokument och intervjuer av personer som arbetar med kommunens 
stadsutveckling på olika sätt.  
  
Institutionell kapacitet används i denna uppsats för att studera förmågan att omsätta 
kunskapsresurser, relationella resurser och att mobilisera arbetet inom Stockholm stad för att 
skapa till förändring i praktiken och slutligen omvandling av stadens kvalitéter.  
 
Stadens organisation analyseras för att besvara frågeställningarna: vad olika aktörer i Stockholm 
stad menar när de diskuterar “den smarta staden”, vilken mening de lägger i begreppet och om 
det finns ett glapp mellan stadens vision och det praktiska arbetet? Studiens slutsatser är att 
Stockholm stad har de kompetenser och strategier för att lyckas men uppbyggnaden av 
organisationen försvårar arbetet. För att lyckas med en stadsomvandling till världens “smartaste 
stad” krävs det ökat samarbete inom kommunen och ett starkt vägvisande ledarskap. Nya roller 
har tillkommit och än fler behöver tillkomma för att fylla de kompetenser som saknats. 
Stockholm stad har arbetat innovationsfrämjande under de senaste åren och nya arbetssätt med 
fokus på den “smarta staden” med hjälp av innovation och digitalisering har tillkommit. 
Stockholm stad är i uppstartsfas med avseende på “smart stad”-omställning och frågan är om 
målet “smart” är en teoretisk trend eller om stadens snart är “smart” även i praktiken.  
 
 
 
 
Nyckelord: smart stad, institutionell kapacitet, innovation, genomförande av strategi  
 
  



 
 

 
 

Abstract 
Today, the world's societies and cities face new challenges in the face of heavy urbanization and 
major climate change, where the concept of "smart city" is seen as a solution. However, the 
“smart city” definition is still undecided, and many use the concept in different contexts, which 
can be confusing. This paper aims to broaden the understanding of what a "smart city" is and 
how it can be defined according to research and lastly studying the Stockholm city organization 
in their work to realize its vision "to become the world's smartest city 2040" with help using the 
framework institutional capacity. The study is conducted with a theory study of the concept 
"smart city" and a case study that deals with the City of Stockholm's strategic steering 
documents and interviews of people who work with the municipality's urban development in 
different ways. 
  
Institutional capacity is used in this thesis to study the ability to interpret knowledge resources, 
relational resources and mobilization capacity within the City of Stockholm work to create 
change in practice and finally the transformation of the city's qualities. 
  
The city's organization is analyzed to answer the questions: What do different actors in 
Stockholm city mean when they discuss "the smart city", what meaning do they put in the 
concept and also if there is a gap between the city's vision and the practical work? The study's 
conclusions are that Stockholm city has the skills and strategies to succeed, but the construction 
of the organization makes the work difficult. In order for the city to succeed with their 
transformation into the world's "smartest city they need to increase collaboration within the 
municipality and also a strong guiding leadership is required. New roles have been added and 
more need to be added in order to fill the missing skills. Stockholm City has worked on 
promoting innovation in recent years and new working methods focusing on the "smart city" 
with the help of innovation and digitization have been added. Stockholm city is in the start-up 
phase with their transformation and the question is if the ambition “smart” is  
theoretical trend or if the city is soon "smart" even in practice. 
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1 Inledning 
I en globaliserad värld med nya utmaningar, en tydlig urbaniseringstrend och hastiga 
klimatförändringar flätas det globala ihop med det lokala och en av de största 
samhällsförändringarna som städer och samhällen har varit med om i modern tid knackar på 
dörren. Det pågår ett paradigmskifte. Digitalisering, förändrade värderingar och nödvändig 
strukturomvandling av den mänskliga påverkan på jordklotet kräver en enorm omställning av 
samhällsutvecklingen och planeringen av världens framtida städer (Stoltz Ehn et al, 2017). Ur 
detta faktum har konceptet “smart cities” eller “smarta städer” uppstått som en alternativ 
lösning. Vad är då en “smart” stad? Än så länge finns det ingen allmän vedertagen definition av 
vad det är och vad konceptet innefattar utan idag befinner sig forskningen och stadsutvecklingen 
i en situation där förståelse och förverkligandet av den “smart staden” håller på att ta form.  
 
Stockholm stad presenterar i sin vision för 2040 och visionen för Stockholm som en smart och 
uppkopplad stad hur staden år 2040 ska vara världens smartaste stad. Genomförandet av 
visionen ska ske utifrån en gemensam målbild inom staden som möjliggörs genom digitalisering 
och innovation inom de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet 
och social hållbarhet (Stockholm stad, u.å.a). Staden ska med hjälp av verktyg som digitalisering 
och innovation skapa en “smart stad” som kan bemöta framtidens utmaningar i och med 
klimatförändringar och urbanisering. Hur utvecklingen till den “smartaste staden” i världen ska 
se ut och hur målet ska nås praktiskt framgår däremot otydligt, detta kan delvis bero på att 
konceptet “smart stad” är svårdefinierat och ofärdigt (Axelsson et al., 2018; Ruhlandt 2018; 
Mohanty, 2016).  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats syftar till att diskutera och precisera begreppet “smart stad” och genomföra en 
studie av Stockholm stads organisation i arbetet att förverkliga sin vision: att bli världens 
smartaste stad 2040. Analysen genomförs med hjälp av det analytiska ramverket institutionell 
kapacitet och frågeställningar som använts för att ringa in syftet är:  
 

● Vad menar olika aktörer i Stockholm stad när de diskuterar “den smarta staden”, vilken 
mening läggs i begreppet?  

● Går det att identifiera eventuella glapp mellan stadens vision och praktiskt utfall?  

1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar enbart på Stockholm stads organisation mot en “smart stad” genom analys av 
berörda delar i dokumenten: Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad, 
Stockholm stads digitaliseringsprogram, Stockholm stads innovationsstrategi, stadens 
översiktsplan samt fallstudiens fyra intervjuer. Definitionen av ”smart stad” som använts under 
analysens är Stockholm stads egna.  
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Kunskapsresurser, relationella resurser och mobiliseringsförmåga är de tre dimensionerna av 
ramverket institutionell kapacitet som studien tagit hänsyn till. 

1.3 Disposition 
De inledande två kapitlen introducerar studiens syfte, frågeställningar samt förklarar centrala 
begrepp inom “smart stad” som senare dyker upp i texten. Därefter kommer en kort genomgång 
av hur Stockholm stads organisation är uppbyggd och vilka lagar som kan påverka en kommun, 
detta för att Stockholm stad utgör fallet i fallstudien där kommunens institutionella kapacitet i 
arbetet mot att bli en “smart stad” undersöks. Metoddelen beskriver hur studien har genomförts, 
presenterar intervjupersonerna samt argumenterar för vald fallstudiemetodik.   
 
Kapitel fyra introducerar konceptet “smart stad” och besvarar frågan “vad är en smart stad?” 
med hjälp av tidigare forskning för att öka förståelsen för de ämnen som senare berörs i 
fallstudien, analysen och slutsatser. Avsnittet “Teoretiskt ramverk” under kapitel fyra omfattar 
också en ingående beskrivning till det analytiska ramverk, institutionell kapacitet. Ramverket 
tillämpats för att studera Stockholm stads institutionella förutsättningar i omställningen till en 
“smart stad”. 
 
Kapitel fem återger studiens insamlade empiri från Stockholm stads styrdokument och 
genomförda intervjuer. Studiens analys återfinns i kapitel sex, det analytiska ramverket 
institutionell kapacitet tillämpas och “smart stad”-teori används i analysen av fallstudiens 
material. Avslutningsvis diskuteras studien och resultat åtföljt av en kort sammanfattning av 
studiens slutsatser.  
 
Uppsatsens bilagedel (1–4) består av fyra frågeguider som använts vid genomförandet av 
fallstudiens intervjuer.  

2 Bakgrund 
I följande två avsnitt introduceras olika centrala begrepp som är ofta förekommande inom 
stadsutvecklingen då “smart stad” konceptet behandlas samt en kort sammanfattning av hur 
Stockholm stad styrs kommunalt. Den kommunala organisationen och dess handlingskraft har 
en avgörande roll för stadens omställning till en “smart stad” och för ökad förståelse för 
eventuella utmaningar presenteras dess grundläggande sammansättning och hierarki under del 
två i denna bakgrund.  

2.1 Centrala begrepp inom “smart stad”-utveckling  
Inom “smart stad” konceptet används olika begrepp som kan vara nya för läsaren. För att 
underlätta vidare läsning i uppsatsen ges en kort introducering och förklaring till dessa begrepp. 
Stockholm stad definierar den “smarta staden” som ”En stad som utnyttjar digitalisering och 
ny teknik för att göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och besökare. I den 
smarta staden skapas kontinuerligt nya smarta tjänster som verkar för en innovativ stad. Den 
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smarta staden möjliggörs genom uppkoppling och öppna data, integrerade plattformar, 
sensorer och annan teknik.” (Stockholm stad, u.å.a s. 37)  
 
Digitalisering och innovation är en stor del i “smart stad” konceptet och används därför ofta i 
arbetet. Med digitalisering menas samhällets övergång från analoga maskiner till det 
vardagliga användandet av exempelvis datorer och telefoner som är uppkopplade till varandra 
(NE.se, 2019). Innovation uppstår när en ny lösning eller idé besvarar vardagliga eller 
världsliga behov och efterfrågan som sedan sprids och används långsiktigt (Stoltz Ehn et al., 
2017). Innovationen ger ett värde som kan anta ekonomiska, sociala eller miljömässiga former. 
Innovationen kan ske både i stora eller små steg.  
  
Internet of things (IoT), eller sakernas internet som det kallas på svenska, kan vara en av de 
viktigaste tekniska komponenter inom “smart stad” konceptet. Begreppet omfattar all den 
utveckling där inbyggda sensorer och processorer, även kallat IoT-enheter, installeras på 
exempelvis maskiner, fordon och hushållsapparater för att samla in information för att sedan 
prata med varandra över internet (Internet of Things, 2017). Dessa IoT-enheter kan på så sätt 
registrera sin omvärld, kommunicera med den och skapa ett situations anpassat beteende vilket 
medverkar till att skapa “smarta” miljöer, varor och tjänster. Big data är en “så stor mängd 
data” att den inte kan hanteras med traditionell teknik och traditionella databasmetoder. 
Tillsammans med IoT kan big data skapa nya “smarta” lösningar. Teknologi som möjliggör 
denna utveckling har blivit billigare och är därför tillgänglig för fler användare. Big data och IoT 
gör att vi idag kan få bättre information om vad som faktiskt händer runt omkring oss - till 
exempel vilken luftkvalitet som omger oss eller hur trafikflöden ser ut (Internet of Things, 2017). 
Big data som kan skapas av IoT-enheterna analyseras oftast i realtid (Stockholm stad, u.å.a).  
 
Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar, ofta för att 
främja innovationer av både externa och interna aktörer i en kommun (Stockholm stad, u.å.a). 
Data som samlas in och lagras hos myndigheter är med hjälp av öppna data offentlig för företag 
och privatpersoner för att de ska kunna ta del av den på samma sätt. 
Integrationsplattformar är ännu en viktig komponent vid exempelvis utbyte av data mellan 
IoT-enheter och verksamhetssystem. För att kunna använda integrationsplattformar och utbyta 
data krävs API:er (Application programming interface), dessa används för att underlätta och 
översätta kommunikationen mellan system och applikationer som annars inte hade kunnat 
kommunicera med varandra. Vi människor märker oftast av “smarta” lösningar med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) där informationsteknik (IT) möjliggör 
kommunikation mellan människor (Stockholm stad, u.å.a). Hur denna är uppbyggd påverkar 
vilka möjligheter som finns till vidare utveckling.  
 
Trippel helix (TH) är en modell som ofta används när samarbete beskrivs inom 
samhällsutvecklingen. Det är ett koncept för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig 
myndighet (de tre helixarna) framtaget på 90-talet av Etzkowitz (Stanford, u.å). Modellen 
prioriterar utveckling tillsammans med en gemensam vision och samordning av 
utvecklingsresurser inom regionen för att öka innovationsförmågan och tillväxten (Vinnova, 
2009). Kvadrupel helix (KH) är en utveckling av TH om än inte lika väletablerad. Modellen 
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KH adderar en helix till TH-modellen: det civila samhället (intressenter utöver de första tre, 
exempelvis föreningar och intresseorganisationer) (Cavallini et al., 2016).  
 
Det finns två uttryck, top-down och bottom-up, som beskriver två olika former av 
angripningssätt vid förändringsarbete inom stadsutvecklingen. Bottom-up och top-down 
beskriver hur olika utvecklingsprojekt inom kommunen initieras. Vid top-down är 
utvecklingsprojekt initierade av det politiska styret och genom successiv spridning uppifrån och 
ner nås utvecklingen till slut invånarna (Ne.se, 2019b). Vid bottom-up är det medborgarna i 
staden som är initiativtagare och med hjälp av dellösningar och projekt byggs utvecklingen 
stegvis, nerifrån och upp (Ne.se, 2019a). Metoderna används sällan var för sig utan i 
kombination med varandra. Uttrycken top-down och bottom-up är båda återkommande inom 
“smart stad”-utvecklingen och i denna uppsats.  

2.2 Kommunal organisation, specifikt Stockholm stad 
Stockholm stads kommun utgör fallet i fallstudien i denna uppsats och detta avsnitt presenterar 
kort organisationens uppbyggnad. En kommun är en politiskt styrd organisation som har flera 
olika ansvarsområden och roller i samhället. Det som i huvudsak bygger en kommunal 
organisation är ett antal nämnder, tjänstemän och revisorer (Boverket, 2018) och deras arbete 
styrs av olika lagar och regler.  

2.1.1 Kommunfullmäktiges uppdrag 
Det högsta beslutande organ inom en kommun är kommunfullmäktige och där beslutas 
kommunens viktigaste frågor som exempelvis inriktning, ekonomi, den kommunala 
förvaltningen och granskar kommunens verksamhet (SKL, 2019). Kommunfullmäktige beslutar 
om översiktsplanens aktualitet, antar detaljplaner och områdesbestämmelser för att nämna 
några (Boverket, 2018).  

2.1.2 Nämnder och bolag 
Vilka nämnder och bolag som ska finnas inom kommunen och hur deras uppdrag ser ut 
bestämmer kommunfullmäktige (SKL, 2019). I Stockholm stad finns det politiskt styrda 
stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser som ansvarar för det dagliga arbetet inom 
staden (Stockholm stad, 2019c). Viss verksamhet inom staden drivs av kommunalt ägda bolag 
vars styrelser bestäms av kommunfullmäktige. I praktiken sköts arbetet inom kommunens 
verksamheter av tjänstemän men de förtroendevalda i nämnderna har alltid yttersta ansvaret.  

2.1.3 Kommunallagens syfte 
Hur en kommun är uppbyggd och styrs bestäms av kommunallagen (SFS 2018:1350) som 
reglerar grunderna för hur kommunal verksamhet och organisation ser ut och kommunens 
befogenheter (Boverket, 2018).  År 2018 ersattes kommunallagen som trädde i kraft 1991 med en 
ny, uppdaterad kommunallag, detta för att samhället genomgått stora förändringar och det nya 
ramverket är framtaget för att ge förutsättningar för kommuner att hantera framtidens alla 
utmaningar (Regeringskansliet, 2017; Foyen.se, u.å.).  
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2.1.4 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Lagen om offentlig upphandling är en lag som i detalj reglerar vad och hur myndigheter (och 
visa organisationer) får upphandla varor, tjänster, byggentreprenad samt hur projekttävlingar 
får anordnas med hjälp av allmänna medel (SFS 2018:1317). LOU finns för att skattemedlen 
effektivt ska användas och för att myndigheters affärer ska vara transparenta. Lagen bygger på 
direktiv från EU och ska även främja fri rörlighet inom EU (Stockholms Universitet, 2018).  

3 Metod 
Metoderna litteraturstudie och fallstudie har använts för att finna underlag för att besvara 
samtliga frågeställningar och uppsatsens syfte, hur metoderna har genomförts preciseras nedan.  

3.1 Litteraturstudie  
För att skapa en överblick av forskningslitteraturen som behandlar “smart stad” samt samla in 
grundläggande kunskap kring “smart stad” konceptet genomfördes en systematisk 
litteratursökning. Denna metod användes för att skaffa kunskap om forskning inom området, 
undersöka vad andra har fokuserat på i ämnet samt lägga en teoretisk grund för resterande 
uppsats (Rienecker et al., 2014). Informationen söktes främst i databasen Web of Science men 
kompletterande sökningar gjordes även i Scopus, Primo och DiVA. Litteraturstudien inleddes 
med en bred sökning på begreppen “smart cities”, “digitalisation”, “sustainability”, “urban 
planning”, källornas inledande sammanfattning gav snabbt indikation om litteraturen var 
relevant för vidare läsning. Den litteratur som valdes ut användes för att skapa förståelse för vad 
en “smart stad” kan vara och vad konceptet kan innebära för framtidens planering samt ge 
förståelse kring diskurser och normer inom ämnet.  
 
Delar av litteratursökningen gjordes genom kedjesökning, alltså att källhänvisningar studerades 
i artiklar och uppsatser som hittades via angivna nyckelord. Vissa av dessa artiklars nyckelord 
adderades till litteratursökningen för att utöka den än mer. Rienecker et al (2014) beskriver 
kedjesökning som en metod med styrka i att det ofta leder fram till relevant litteratur inom 
området och olika arguments utveckling går att följa i litteraturen, en svaghet med metoden är 
att referenser med andra ståndpunkter än den författare som startade kedjan kan missas. Under 
litteratursökningen visade det sig att vissa källor användes mer frekvent än andra, dessa 
källorna finns även med i denna uppsats referenslista. Efter bearbetning av funnen 
ämneslitteratur och efter problemformulering gjordes sökningarna än smalare och mer 
preciserade (Rienecker et al., 2014).  
 
Vid litteraturundersökningen visade sig framför allt två varianter av litteratur: första varianten 
var litteratur som beskrev vad en “smart stad” kan vara, varför det är framtidens stad och hur 
konceptet kan implementeras och andra varianten av litteratur var en mer kritisk litteratur där 
forskare ställer sig frågande till begreppet och framtiden för den “smarta staden”. Detta kan bero 
på att begreppet “smart stad” är relativt nytt inom samhällsutvecklingen och att begreppets 
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definition än så länge inte har formats eller att konceptet faktiskt är framtidens hållbara stad 
vilket kan vara det som avspeglas i litteraturen.  
 
Det analytiska ramverket institutionell kapacitet användes som verktyg i studien av Stockholm 
stads organisatoriska kapacitet och förutsättningar i arbetet att utveckla en “smart stad”. Valet 
att studera den institutionella kapaciteten gjordes då Stockholm stads dokumentationer som 
behandlar “smart stad” pekar på förbättringspotential inom kommunens organisation och vid 
analys av den institutionell kapaciteten undersöks de tre dimensioner: kunskapsresurser, 
relationella resurser och mobiliseringsförmåga (Magalhães et al., 2002). De tre dimensionerna 
används för att rama in förändringsarbetet inom staden och möjliggöra lokalisering av 
eventuella glapp (brister) mellan teori och praktiskt utförande.  
 
Ramarna för den modell (se tabell 1) som använts för att presentera kunskapsresurser, 
relationella resurser och mobiliseringsförmåga (modellens rubriker) är grundade på Polks 
tolkning av indelningen av den institutionella kapaciteten. Underrubrikerna till varje dimension 
är Polks (2011), Healey (2003) och Magalhães et al (2002) (översatta från engelska). Frågorna 
som finns under varje underrubrik och avgränsar studien ytterligare har anpassats av författarna 
för att anstå studiens orientering och frågeställningar. Institutionell kapacitet, dimensionerna 
och Polks (2011) modell presenteras närmare i avsnitt 4.2. 

3.2 Fallstudie 
Utöver litteraturstudien genomfördes en fallstudie av Stockholm stads arbete mot att bli en 
“smart stad”. Stockholm stad som fall för studien valdes då staden har intressanta utmaningar 
framför sig i och med stor urbanisering, tillväxt, tydliga mål gällande utvecklingen mot en 
“smart stad” samt att staden prioriterar innovationsarbete högt vilka presenteras i majoriteten 
av funna stadens styrdokument. Rienecker et al (2014) beskriver olika valbara kriterier 
(exemplarisk empiri och representativ empiri), vilka och hur många fall en studie bör innehålla. 
I denna uppsats innefattar fallstudien både en dokumentstudie av några av stadens 
styrdokument samt fyra intervjuer av personer verksamma inom staden och involverade i 
stadens “smart stad”-utveckling. Fallstudien innehåller en dokumentstudie och en intervjuserie 
för att kunna besvara syftet och utföra en analys utefter institutionell kapacitet och valda frågor 
inom dess ramverk. Att enbart studera stadens dokument skulle eventuellt resultera i en 
endimensionell analys med avseende på frågeställningarna. Att angripa stadens “smart stad”-
utveckling och uppsatsens frågeställningar genom både en dokumentstudie och mänskliga 
möten ger möjlighet att finna variationer och kontraster (Rienecker et al., 2014).  
 
Visionen och ramverk för “smart stad”-utvecklingen kartlades med hjälp av stadens 
styrdokument. För att lokalisera eventuella glapp mellan vision och praktik genomfördes 
intervjuer med tre tjänstemän inom staden och en forskare inom akademin. Intervjuerna bidrog 
även med information för att kunna besvara frågeställningen: Vad menar olika aktörer i 
Stockholm stad när de diskuterar “den smarta staden”, vilken mening läggs i begreppet? 
Denna information gick ej att utläsa till fullo i stadens strategiska dokument.  
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3.2.1 Dokumentstudie 
Med avstamp i det teoretiska ramverket institutionell kapacitet analyserades styrdokument som 
publicerats av kommunen, exempelvis strategiska dokument, visioner och stadens budget för 
2019. Detta för att undersöka Stockholm stads institutionella kapacitet i arbetet med 
implementering av “smart stad” konceptet.  

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes för att komplettera uppsatsens litteratur- och dokumentanalys med 
kunskap från praktiken. Intervjuerna bidrog med en mer nyanserad bild av Stockholm stads 
arbete och organisation som skulle ha varit svår att finna i kommunens befintliga 
dokumentation och de gav även större förståelse för praktiken som inte gick att utläsa i texterna. 
Fallstudiens intervjuer planerades med hänsyn till det teoretiska ramverkets tre 
bedömningsaspekter: kunskapsresurser, relationella resurser och mobiliseringsförmåga 
(presenteras närmare i kapitel 4.2). Intervjufrågor togs fram för att diskutera Stockholms “smart 
stad”-vision samt lokalisera eventuella glapp mellan praktik och teori.  
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes med det grundläggande syftet att täcka in flera delar inom 
Stockholms stads organisation med avseende på innovation och för att möjliggöra exempelvis 
lokalisering av eventuella glapp mellan vision och praktik. Att skapa en “smart stad” kräver att 
många olika faktorer samspelar samt att kommunen leder vägen. För att skapa en nyanserad 
bild samt kunna besvara uppsatsen frågeställningar valdes fyra personer ut för att ringa in de 
olika aspekterna.  
 
Genom att välja informanter från olika delar och nivåer inom organisationen skapades det en 
nyanserad bild av stadens arbete i omställningen till en “smart stad”. De fyra personer som 
intervjuades hade olika erfarenheter och uppfattning kring konceptet även om de alla talade för 
en omorganisering inom kommunen för att möjliggöra en förändring i staden. Både det kritiska 
och det positiva perspektivet på innovation och digitalisering fick rum inom intervjuernas 
genomförande, om än hade intervjuguiderna tydligare kunnat ta fasta på dessa två dimensioner 
för att tydliggöra intervjupersonernas ståndpunkt.  
 
Fyra intervjuer genomfördes med fyra personer som på olika sätt arbetar med konceptet “smart 
stad” i Stockholm. Personer som valdes ut till intervjuerna var Gunnar Björkman, 
innovationsdirektör på Stockholm stad, Charlie Gullström, forskningsstrateg inom Viable Cities, 
KTH, Sofie Pandis Iveroth, innovationssamordnare, exploateringskontoret på Stockholm stad 
och Claes Johannesson, programledare för Programmet smart och uppkopplad stad, 
stadsledningskontoret, Stockholm Stad. Intervjupersonerna har alla tillfrågats angående 
anonymitet vid hänvisning eller citering i uppsatsen och alla har godkänt användande av deras 
riktiga namn. Informanterna har fått möjlighet till korrekturläsning innan publicering för att 
undvika missförstånd eller eventuell oönskad exponering (Rienecker et al., 2014). 
 
Björkman, Gullström och Johannessons intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats och 
Pandis Iveroths intervju genomfördes via telefon då ett personligt möte inte var möjligt. De 
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fysiska intervjuerna var 60 min, telefonintervjun var 30 minuter och samtliga intervjupersoner 
godkände inspelning av intervjuerna. Huvudsakligen var det samma frågor som ställdes under 
intervjuerna och inför varje intervju förbereddes en intervjuguide (bilaga 1-4) som skickades ut 
innan respektive intervjutillfälle, detta för att effektivisera intervjun och förbereda personen 
inför intervjun. Varje intervju inleddes med presentation av författarna, idén bakom uppsatsen 
och ämnet för att sedan behandla uppsatsens frågeställningar och syfte. Intervjuguiderna 
användes även under intervjutillfällena för att säkerställa att relevanta frågor ställdes och 
eventuella följdfrågor anpassades efter situationen och intervjupersonens specifika kunskaper 
och svar.  
 
Björkman är i sin roll som innovationsdirektör för Stockholm stad en viktig frontfigur för “smart 
stad”-arbetet och det faktum att stadens aktörer (på ett strategiskt plan) tillsammans ska dra åt 
samma håll, han inkluderades därför i uppsatsens urval av personer till fallstudiens intervjuer. 
Pandis Iveroth kom vi i kontakt med efter vår intervju med Björkman, han menade att 
uppsatsens syfte och frågeställningar föll inom ramen för vad Sofie sysslar med. Som 
innovationssamordnare på Stockholm stad och inom projektet Innovationsplattform hållbara 
Stockholm arbetar Pandis Iveroth med att översätta stadens visioner till faktiskt förändring. 
Pandis Iveroth i sin roll som samordnare mellan teori och praktik (där det eventuella glappet 
söks) med fokus på den hållbara och smarta staden passade mycket bra med avseende på 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Den tredje intervjupersonen, Johannesson, är 
programledare för programmet Smart och uppkopplad stad och intervjuades då han antogs ha 
god kännedom om Stockholm och stadsledningskontorets pågående “smart stad”-projekt. 
Johannesson har goda erfarenheter och expertiskunskap inom “smart stad” konceptet och 
förväntades därför bidra med en nyanserad bild av lyckade och mindre lyckade projekt samt 
organiseringen kring olika “smart stad”-initiativ inom staden. 
 
Den intervjuperson som vi eventuellt skulle kunna ställa sig frågande till är Gullström då hon är 
ensam om att inte arbeta inom Stockholm stad och kommunen är fallet för studien. Gullström 
verkar inom akademin som forskningsstrateg och arbetar med programmet Viable Cities på 
KTH. Argument för att hon är en passande kandidat är att KTH är en av Stockholm stads 
viktigaste samarbetspartners enligt Björkman, samt att samverkan med akademin beskrivs som 
en avgörande faktor i stadens vision om att skapa en smart och uppkopplad stad (Stockholm 
stad, 2018a). Valet att inkludera en intervju med en forskningsstrateg som arbetar med att 
analysera och utvärdera “smart stad”-projekt och initiativ samt arbetar nära den offentliga 
verksamheten, näringslivet och civilsamhället i dessa frågor gjordes med avsikten att skapa 
ytterligare kontraster i fallstudien. Att inte fler personer utanför kommunens organisation 
inkluderades med samma syfte som Gullström var på grund av fallstudiens storlek, att utöka 
studien med fler infallsvinklar skulle kunna vara en fråga för vidare forskning.  
 
Sammanställning av intervjuerna genomfördes på en betydelsebärande nivå eftersom innehållet 
i intervjuerna var centralt och inte på vilket sätt personerna uttryckte sig. Materialet för varje 
intervju lyssnades igenom två gånger, vid första tillfället gjordes en kort sammanfattning samt 
viktiga delar antecknades och sedan kompletterades dessa anteckningar under avlyssning 
nummer två. En tabell vilken presenterade frågeställningarna som uppsatsen undersöker 
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användes under transkriberingarna vilken möjliggjorde översikt och tydlig jämförelse mellan de 
olika intervjupersonerna och deras uttalanden kring frågeställningarna.  

4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Genomgång av tidigare 
forskning som behandlar “smart stad” konceptet samt redogörelse för det analytiska ramverket 
institutionell kapacitet.  

4.1 Den “smarta staden”- vad är det? 
I detta avsnitt presenteras “den smarta staden” med hjälp av forskning som behandlar 
konceptet. Redogörelse för olika definitioner och varför det råder en kamp mellan olika 
tolkningar av begreppets innebörd och betydelse presenteras. Även teorier som behandlar olika 
svårigheter och utmaningar med den här typen av stadsutveckling undersöks.  

4.1.1 Olika definitioner, ett begrepp 
Den “smarta staden” är ett koncept som idag saknar en precis definition. Inom akademin, 
näringslivet och den offentliga sektorn finns det flera olika definitioner av vad en “smart stad” är 
(Axelsson et al., 2018; Ruhlandt 2018; Mohanty, 2016). Det faktum att definitionen ser olika ut 
tyder på att utvecklingen av den ”smarta staden” är en komplex fråga socialt, politisk och 
tekniskt och den påverkar planeringsprocessen grundläggande (Axelsson et al., 2018). Tekniken 
är motorn som ska göra stadsutvecklingen lättare, men utan strategi och syfte finns risken att 
tekniken snarare skapar oreda (Zubizarreta et al., 2016). 
  
Presentation av olika definitioner för vad en “smart stad” är: 

● “Smart cities are a multi-dimensional “mix of human (e.g., skilled labor), infrastructural 
(e.g., high-tech [...] facilities), social (e.g., [...] open network linkages) and 
entrepreneurial capital (e.g., creative [...] business activities)”, that are “merged, 
coordinated and integrated [“into the fabrics of the city”] using new technologies”, to 
“address social, economic and environmental problems”, involving “multi-actor, multi-
sector and multi-level perspectives” (Ruhlandt, 2018). 

● “In generic terms, smart city is an urban environment that utilizes ICT and other related 
technologies to enhance performance efficiency of regular city operations and quality of 
services (QoS) provided to urban citizens.” (Silva et al., 2018). 

● “Smart City concept goes beyond the focus of ICT vendors on digitalization, and also 
takes into consideration some of the aspects that are related to soft components that 
have crucial importance on the urban, social and economic development of a city, such as 
human capital” (Neirotti et al., 2014). 

● “The smart city concept is no longer limited to the diffusion of ICT, but it looks at people 
and community needs. People are the protagonists of a smart city, who shape it through 
continuous interactions and the community of a smart city needs to feel the desire to 
participate and promote a (smart) growth” (Albino et al., 2015). 
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● “A Smart City is a city well performing in a forward-looking way in […] six characteristics 
[…], built on the ‘smart’ combination of endowments and activities of self-decisive, 
independent and aware citizens” (Griffinger et al., 2007) 

● Kitchin (2014) anser att det finns två olika perspektiv av vad en smart stad är. Det första 
perspektivet är det tekniska där en smart stad fokuserar på IKT och dess användning för 
att kunna hantera och reglera staden. Det andra perspektivet handlar om hur politik som 
rör mänskligt kapital, utbildning, ekonomisk utveckling och styrande verksamhet kan 
förbättras av IKT där det kan bidra till förbättrad social, miljö, ekonomisk och kulturell 
utveckling. Smarta städer är inte bara en hopklumpning eller sammanslagning av vissa 
applikationer, de representerar även nya idéer av städer (Kitchin, 2014).  

 
Utifrån de redovisade definitionerna presenteras ”smart stad” lite olika. Ruhlandt (2018) 
redogör för en “smart stad” som en stad med en mix av olika kapital som är anslutna via nya 
teknologier för att kunna lösa problem genom olika samarbeten. Silva et al (2018) har en 
likartad definition där en ”smart stad” är en stadsmiljö som använder IKT för att förbättra 
stadens effektivitet och kvalitéer som är till för invånarna. Neirotti et al (2014) säger dock att 
konceptet är mer än användandet av IKT då den ”smarta staden” också tar hänsyn till mjuka 
komponenter som mänskligt kapital. Även Albino et al (2015) anser att det finns ett bredare 
fokus på människan som huvudperson i en ”smart stad” genom sitt agerande och deltagande. 
Griffinger (2007) nämner knappt IKT eller teknologi för en “smart stad” utan snarare att det 
måste finnas ”smarta” kombinationer som är byggda av självbestämmande, oberoende och 
medvetna medborgare. Kitchin (2014) förklarar dessa olika definitioner genom en IKT-
fokuserad ”smart stad” och en annan människofokuserad ”smart stad”.  
 
Uttrycket “smart stad” inkluderar många olika aspekter i en stad till skillnad från andra uttryck 
som den digitala-, intelligenta-, virala- eller den uppkopplade staden, dessa uttryck beskriver 
specifika delar av samhället och dess strategiska inriktning. “Smart stad” konceptet innehåller 
alla dessa delar samt inkluderar den mänskliga aspekten, vilket de tidigare nämnda missar. Den 
“smarta staden” skulle kunna beskrivas utifrån två olika delar: en hård och en mjuk. Den hårda 
delen av konceptet innefattar exempelvis byggnader, naturresurser, vattenhantering, 
avfallshantering, rörlighet och funktioner i stadsrummet, logistik och energinät. Den mjuka 
delen beskriver mjuka värden som kultur, utbildning, social integration, politisk innovation och 
politiskt styre (Albino et al., 2015). En “smart stad” kännetecknas huvudsakligen av hållbarhet, 
livskvalité, urbanisering och “smarthet” (Silva et al., 2018; Mohanty, 2016). Begreppet ”smart” 
är ofta förknippat med positiva och målmedvetna ambitioner vilket kan innebära att fler 
automatiskt är positiva till konceptet (Marvin et al., 2016).  

4.1.2 Den “smarta stadens” syfte   
Staden är en plats som stimulerar kreativitet och innovation, minskar transaktionskostnader, 
tillhandahåller stordriftsfördelar, ökar företagens produktivitet samt ökar livskvaliteten för 
invånarna genom att möjliggöra personliga möten (Camboim et al., 2019). Att staden spelar en 
viktig roll för den fortsatta utvecklingen i världen är ingen överraskning då 80 procent av 
befolkningen år 2020 antas vara bosatta i en stad (Albino et al., 2015). Stora flyttströmmar till 
staden medför utmaningar och ställer höga krav på samhällsutvecklingen med avseende på 
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bland annat hanteringen av avfall, luftföroreningar, trafikstockningar, negativa hälsoeffekter, 
resursbrist samt slitage på infrastruktur (Silva et al., 2018; Washburn et al., 2010). Ungefär 75 
procent av all den energi som konsumeras i världen samt 80 procent av utsläppen av 
växthusgaser står städerna för och därför är en prioritering av att förbättra de befintliga 
städerna avgörande för att klimatmålen ska kunna uppnås (Isaksson, 2017). Men det tar tid för 
en stad att växa och baksidan med en snabb tillväxt är att det kan leda till att platser blir svåra 
att leva på med ökande arbetslöshet, hemlöshet, ojämlika förhållanden, trafikstockningar, 
föroreningar, sjukdomar och våld (Neirotti et al., 2014; Camboim et al., 2019). “Smarta” 
(problem-)lösningar måste därför utvecklas för att möjliggöra byggandet av hållbara städer och 
på så sätt kunna möta dagens och framtidens energi- och klimatutmaningar (Vinnova, 2018). 
Flertalet experter inom både industrin och akademin har tillsammans kommit överens om att 
den “smarta staden” är den ideala lösningen för att lösa utmaningarna som kommer från snabb 
urbanisering, växande befolkning, försämring av energikällor, miljöföroreningar och liknande 
(Silva et al., 2018; Washburn et al., 2010).  
  
Den “smarta stadsmodellen” är en modell som antas kunna hantera de svårigheter som en snabb 
tillväxt för med sig men också problematiken som en åldrande befolkning och minskad tillväxt 
(Camboim et al., 2019). Olika städer har olika utmaningar och för att kunna hantera dessa är det 
av högsta prioritet att den industriella staden blir “smartare” (Dirks et al., 2009). Fokus på 
hållbarhet i planering av städer har funnits med sedan 1980-talet vilket har spelat en viktig roll 
för den “smarta stadens” framväxt. Sambandet mellan kommunikationsteknologi och 
ekonomisk tillväxt är dock ingenting nytt utan det har studerats under de senaste två 
decennierna men utan att beskrivas som “smart”. Konceptet “smart stad” har uppstått som en 
möjlig lösning på stadsutvecklingens utmaningar och med hjälp av nya “smarta” lösningar 
minimera den negativa inverkan på miljön och medborgarnas livskvalité samtidigt som staden 
tillåts växa och utvecklas (Silva et al., 2018). Med tiden har dock fokus på klimatvänliga koncept 
försvunnit och ord som ”gröna” och ”ekologiska” har lagts till mest för att lösningarna 
inkluderar gröna ytor snarare än klimatvänliga lösningar (de Jong et al., 2015).   
  
Den “smarta staden” innebär en förändring i arbetet kring stadsplaneringen där nya perspektiv 
som integration, livskvalité, medborgarnas behov och jämlikhet får en större uppmärksamhet 
(Silva et al., 2018). Stadsplaneringen handlar inte längre enbart om de hårda delarna som 
gestaltning, byggande och infrastruktur utan blir allt mer tekniskt orienterad vilket tyder på en 
större optimism kring teknik i stadsplaneringen (Silva et al., 2018; Kitchin, 2014). Målet med 
stadsplaneringsprojekt är ofta att skapa ett “smart” område med fokus på “smarta” tjänster och 
lösningar som ska gynna invånarna (Axelsson et al., 2018). Ibland är dock visionen kring städers 
”smarta stads” koncept inte lika tydliga som de ibland marknadsförs. De initiativ som drivs av 
kommuner innehåller ofta stora osäkerheter och otydligheter. Arbetet består snarare av att göra 
”smarta saker” för att det låter bra, utan att veta varför och hur genomförandet ska gå till 
(Marvin et al., 2016).  
  
Om fler aktörer involveras i den “smarta” samhällsutvecklingen i enlighet med trippel helix och 
kvadrupel helix modellerna skulle komplexiteten ökar ytterligare i planeringsprocessen, därför 
är det viktigt att involverade intressenters roller, uppgifter och ansvar är tydligt definierade från 
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början och genom hela utvecklingen. Ibland har intressenter olika mål och värderingar, ibland 
till och med motstående mål. Genom att identifiera och analysera vad varje intressent fokuserar 
på inom “smarthet” kan processen förenklas och projektens resultat förutspås (Axelsson et al., 
2018). Ett av de största identifierade hindret för en god utveckling mot en “smart stad” är de 
traditionella organisationsformer där frågor hanteras i linjeverksamhet (ofta av specialister). 
Frågor och problem fastnar i “stuprör” där ansvar saknas eller hamnar mellan ansvarsområden, 
i “organisatoriska mellanrum” där uppgifterna saknar ägare. Linjeorganisation återfinns i de 
flesta organisationer och det är ett känt arv från industrisamhället. Organisationsformen är 
effektiv men försvårar för utveckling av systemlösningar vilket “smart stad” konceptet kräver. 
Ett ledarskap som möjliggör kreativitet och ger utrymme för innovation är a och o för att 
möjliggöra nya organisationsformer (Stoltz Ehn et al., 2017).  

4.2 Institutionell kapacitet – ett analytiskt ramverk  
I detta avsnitt presenteras det analytiska ramverket institutionell kapacitet. Studien av de 
institutionella förutsättningarna Stockholm stad har för att nå målet som världens smartaste 
stad 2040 har genomförts med hjälp av ramverket institutionell kapacitet. Institutioner ska inte 
förväxlas som samlingsnamnet för offentliga myndigheter eller organisationer. I denna studie 
används begreppet institution som det som utgör de formella och informella ramar som formar 
individers och organisationers agerande i olika sammanhang (Magalhães et al., 2002).  

4.2.1 Institutionell kapacitet  
Institutionell kapacitet används i denna studie för att öka förståelsen för vilka institutionella 
förutsättningar som Stockholm stad har inom sin organisation för att bedriva en sammanhållen 
stadsplanering och utveckling för att bli världens smartaste stad 2040.  
 
Institutionell kapacitet hänvisar till den förmåga hos en aktör som genom processer för 
beslutsfattande, planering och genomförande hanterar de sociala och miljömässiga utmaningar 
som identifieras inom förändringsarbetet. Kommunens förmåga att exempelvis skapa relationer 
över olika förvaltningsgränser (Polk, 2011) beskriver Magalhães et al. (2002) som en förmåga att 
omsätta kunskapsresurser, relationella resurser och förmågan att mobilisera (institutionellt 
kapital) till förändring i praktiken och slutligen omvandling av stadens kvalitéter.   
 
Institutionellt kapital innefattar idéer om socialt kapital och olika funktioner som tillit, normer 
och nätverk är inskrivna i människans sätt att agera och tänka i olika kontexter. Att bygga 
institutionell kapacitet (kapacitet att förändra/utveckla) i ett samhällsplaneringssammanhang 
innebär att använda de olika kapaciteterna som existerar inom organisationen (organisationens 
institutionella kapital) och skapa, förvandla och mobilisera dem för att på så sätt exempelvis 
skapa framtidens “smarta stad” eller genomföra annan önskad förändring (Magalhães et al., 
2002).  
 
För att förklara skillnader i institutionell kapacitet skiljes de sociala relationernas egenskaper, 
som förtroende, tillit och normer som knyter samman människor, och de kunskapsresurser som 
utvecklas genom relationer. Genom att avskilja relationernas egenskaper och vad relationerna 



 
 

13 
 

kan skapa kan tre typer av kapital urskiljas: intellektuellt kapital (kunskapsresurser), socialt 
kapital (fysiska möten som skapar förtroende och social förståelse) och politiskt kapital (att 
tillsammans utveckla lokala kvalitéer, fånga extern uppmärksamhet och resurser). Den 
institutionella kapaciteten kan därför analyseras med avseende på vilka kunskapsresurser, 
relationella resurser och den mobiliseringsförmåga som sammanhanget/organisationen visar 
upp. Dessa tre dimensioner presenteras närmare nedan och används senare för att analysera 
studiens empiriska material (Healey et al., 2003). 

4.2.2 Presentation av dimensionerna kunskapsresurser, relationella 
resurser och mobiliseringsförmåga  
Polks (2011) ramar och definitioner av dimensionerna: kunskapsresurser, relationella resurser 
och mobiliseringsförmåga har använts som grund i studien av den institutionella kapaciteten. 
Frågorna som används i ramverket är anpassade efter studiens frågeställningar och syfte: att 
undersöka kommunens institutionella kapacitet att skapa världens smartaste stad 2040.  
 
Tabell 1. Ramar för bedömning av institutionell kapacitet, frågor anpassade efter Stockholm stad 

Kunskapsresurser Relationella resurser Mobiliseringsförmåga  

Kunskapsutbud 
Har Stockholm stad tillräcklig 
förståelse och kunskap kring 
olika problem i omställningen 
till en “smart stad”? 
 
Referensramar 
Är de antaganden som ligger 
till grund för applicerade 
referensramar och deras 
innebörd för konceptet 
begrundade? 
 
Integration 
Är den kunskap och 
referensramar som olika 
aktörer har inom kommunen 
integrerad sinsemellan 
berörda aktörer? 
 
Öppenhet och förmåga 
till lärande 
Finns det öppenhet inför ny 
probleminramning och nya 
lösningar inom “smart stad” 

Nätverkens omfång, 
räckvidd samt 
uppbyggnad 
Finns det nätverk som binder 
samman och möjliggör för 
berörda aktörer med 
gemensamma intressen att 
möta varandra i en fråga?  
 
Integration av nätverk 
Bidrar nätverken till nya 
kontakter, tankesätt och 
konstellationer inom 
stadsplaneringen och inom 
politiska processer? 
 
Makt att agera 
Var finns makten att agera 
lokaliserad (exempelvis 
maktförhållanden mellan 
aktörer, samt auktoritära och 
dess karaktär)? Påverkar 
ideologiska maktstrukturer?  

Möjlighetsstruktur 
Finns det bevisade, nya sätt 
att arbeta på inom det 
kommunalpolitiska 
sammanhanget som främjar 
en “smartare” utveckling? 
 
Institutionella arenor  
Vilka institutionella arenor 
används och utvecklas av 
aktörer för att utnyttja olika 
möjligheter och skapa 
förändring samt vilken 
inverkan har de på formell 
planering och 
policyframtagning? 
 
Testbäddar 
Har arbetet med testbäddar 
bidragit med värdefull 
kunskap i utvecklingen av den 
“smarta staden”?  
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omställningen? 

 
Kunskapsresurser inkluderar både formella och informella kunskapsutbud, informella är 
exempelvis uppfostran, kultur och värderingar, formella är exempelvis strategier, visioner och 
regler. Kunskap kan alltså vara synlig och osynligt, systematiserad och erfarenhetsbaserad 
(Healey et al., 2003). Människor påverkas hela tiden av kunskapsutbyte genom exempelvis nya 
upplevelser, erfarenheter eller rutinmässiga uppgifter (Magalhães et al.,2002). Om ramarna som 
formar människors sätt att tänka och agera är tydliga så möjliggörs inlärning och 
kunskapsöverföring i samhället. För att skapa ett klimat som möjliggör tillvaratagande och 
utnyttjande av stort kunskapsutbud krävs det förståelse för var kunskapen kommer från, att 
kunskapsresurser inkluderas i strategier och policys samt att det finns en öppenhet för lärande 
(Polk, 2011).  
 
Relationella resurser är den andra dimensionen som tas hänsyn till när institutionell 
kapacitet undersöks. De relationella resurserna kopplas till det sociala kapitalet då de byggs upp 
genom samarbete och gemensamma processer (Magalhães et al., 2002). Relationella resurser 
undersöker individers sociala förmåga till att skapa samverkan och relationer inom en 
organisation. Resultat av sociala relationer kan exempelvis innefatta upprättande av förtroende, 
respekt och ömsesidighet kollegor emellan. Relationer kan etableras och utvecklas då individer 
blir bekanta och samarbetar över organisatoriska gränser. Om relationer möjliggörs kan ökad 
medvetenhet skapas inom organisationen och de ömsesidiga beroendena mellan olika 
yrkesområden och ansvar kan tydliggöras och effektiviseras (Polk, 2011). 
 
För att de två ovanstående dimensionerna ska vara användbara måste förmågan att 
mobilisera kunskapen och nätverken finnas för att kunna utmana den befintliga praktiken och 
på så sätt driva igenom förändring (Magalhães et al., 2002). Förmågan att mobilisera kan 
angripas från ett aktörsperspektiv och ett strukturellt perspektiv. Aktörsperspektivet handlar om 
aktörens förmåga att utveckla processer för lärande, att bygga förtroende hos andra aktörer och 
att utveckla sammanhang för gemensamt agerande. Det strukturella perspektivet belyser 
aktörernas förmåga att läsa av den institutionella dynamiken och att utnyttja det eventuella 
“möjlighetsfönster” som kan uppstå inom de rådande strukturerna. För att nå en förändring 
måste utrymme för aktörerna finnas för att tillåta dem utforska och utveckla resurser för 
mobilisering (ibid.).  

5 Fallstudie: Vägen till en “smart stad” 
I detta kapitel presenteras först några av Stockholm stads framtida utmaningar som exempel på 
anledningar till att staden vill utvecklas till en “smart stad”. Andra avsnittet går igenom stadens 
olika styrdokument och visioner som behandlar stadens utveckling och digitala resa och därefter 
presenteras några av stadens projekt som initierats för att möjliggöra och genomföra stadens 
omställning till en “smart” och digitaliserad stad.  
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5.1 Stockholm Stad 
Stockholm växer så det knakar och befinner sig idag i en komplex utvecklingsfas. Staden ska 
bemöta en stor befolkningstillväxt då den beräknas ha över en miljon invånare inom ett par år 
(Stockholm stad, u.å.b). År 2040 förväntas invånarantalet ha stigit till 1,3 miljoner och inom 
närmaste femton åren planeras det för 140 000 nya bostäder (Stockholms stad, u.å.c). 
Stockholm vill med sina strategiska handlingsplaner minska miljöpåverkan, nå miljömål och 
samtidigt lyckas behålla stadens vackra karaktär. Stockholm ska växa hållbart och genom 
upprustning, förtätning och utbyggnation skapa en bra plats för invånarna att bo och verka i för 
flera generationer framöver (Stockholm stad, u.å.b; Stockholm stad, 2018b).  
 
Stockholm ligger i framkant i sitt arbete med klimatanpassningar och hållbarhet. Sedan 1990 
har staden minskat sina koldioxidutsläpp med 25% per medborgare och målet är att vara 
fossilfritt år 2040 (Grow smarter, u.å.; Better World Solutions, 2019). Stockholm ska inte bara 
vara fossilfritt det året, utan stadens vision är även att bli en av världens smartaste och 
uppkopplade städer år 2040 (Stockholm stad, u.å.a). Digitalisering och ny teknik leder till nya 
möjligheter för tillväxt och hållbarhet. För en bibehållen och utvecklad välfärd för medborgare 
både på landet och i staden krävs det tillgång till bra internetuppkoppling och kommunikation. I 
framtidens samhälle kanske människan är lika beroende av effektiv digital kommunikation som 
av el och rinnande vatten (Boverket, u.å.).  
 
Stockholm stad säger sig ha goda förutsättningar för att kunna ta tillvara på dessa möjligheter 
med lång erfarenhet inom kommunikation- och informationsteknik. Med hög jämställdhet, 
digital mognad, väletablerade globala bolag och en blomstrande startup-kultur menar stadens 
politiker och tjänstemän att Stockholm stad har bra förutsättningar för god vidareutveckling 
(Stockholm stad, u.å.a). Staden arbetar för att bli en “smart stad” och huvudfokuset är att skapa 
en effektiv och enkel kommunikation, öppna forum för information och inkludera alla delar av 
samhället. Invånarna, politikerna, näringslivet och universitetet ska alla samarbeta på vägen 
mot en digitaliserad och “smart stad”. Politikerna i Stockholm beskriver världens smartaste stad 
som “en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre för 
stadens invånare, företagare och besökare” (Stockholm stad, u.å.a). 

5.2 Styrande dokument mot en “smart stad” 
Stockholm stad siktar på att bli världens smartaste stad 2040, för att lyckas med det har staden 
tagit fram en rad styrande dokument för att med hjälp av dem visa vägen för organisationen och 
stadsutvecklingen. Som grund för arbetet finns det en rad styrande dokument: Stockholm stads 
budget 2019 (2018), Vision 2040 - Ett Stockholm för alla (2017), Översiktsplan för Stockholm 
stad (2018), Nytt IT-program för Stockholm stad (ett program för digital förnyelse 2013-2018) 
(2013) (ersätts av Stockholms stads digitaliseringsprogram, Digitaliseringsprogrammet v1.0, 
vid antagande) och sist men inte minst Strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad 
stad (2017) (Stockholm stad, 2019d). Hur dessa dokument tillsammans bildar ett strategiskt 
ramverk för stadens utveckling mot en “smart stad” presenteras i de avsnitt som följer.  
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5.2.1 Stockholms stads budget som strategisk plan  
Stadens budget för 2019 beslutades i kommunfullmäktige 12–13 december 2018 och är ett av det 
viktigaste styrdokumentet i resan mot en “smartare stad”. Budgeten presenterar hur 
kommunalskatten ska fördelas på stadens olika verksamheter och den har tre övergripande 
inriktningsmål som gäller hela kommunen: Stockholm ska vara en modern storstad med 
möjligheter och valfrihet för alla, staden ska vara en hållbart växande och dynamisk storstad 
med hög och ekonomiskt hållbar tillväxt samt en innovativ storstad för framtiden (Stockholm 
stad, 2019i). 
 
Innovationsstrategin Stockholm som smart och uppkopplad stad och program för 
kvalitetsutveckling ligger enligt budgeten till grund för stadens innovationsarbete (Stockholm 
stad, 2019h). I sammanfattningen av budgeten för 2019 presenteras staden med rubriken 
“Möjligheternas Stockholm”, och den övergripande vision kring hållbar, attraktiv och “smart” 
stadsutveckling är tydlig (Stockholm stad, 2019j). 
 
Att Stockholm vill vara en stad som satsar på en “smart” omställning syns i budgeten genom att 
kommunen uppmuntrar samarbete med företag som aktivt arbetar med innovation och 
miljösmart teknik samt gynnar innovativa projekt med andra parter i enlighet med trippel- och 
kvadrupel helix-samarbetsmodeller. Enligt budgeten kan samarbeten ge finansiering och skapa 
nya idéer vilket kan leda till utvecklat innovationsarbete inom staden (Stockholm stad, 2019h). 
Sveriges bästa innovationsklimat ska finnas i Stockholm och stadens ledare spelar en viktig roll i 
skapandet av ett inspirerande arbetsklimat. Budgeten beskriver att innovationssatsningar görs 
för att säkerställa stadens fortsatta välfärd, öka effektiviteten, gynna klimatarbetet och den 
sociala och ekonomiska hållbarheten (Stockholm stad, 2019h). 

I Stockholm stads budget behandlas både kommunens gemensamma och interna 
innovationssatsning samt hur fokuset på innovation ska genomsyra varje enskild del av 
organisationen. Stadsledningskontoret ska ansvara för utveckling, styrning och uppföljning av 
det strategiska innovationsarbetet och kommunstyrelsen ska säkerställa att stadens ledning och 
organisation har ett tydligt ramverk som främjar innovation samt främja samarbetet med 
akademin. Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta systematiskt med innovation, samarbeta 
med varandra för att nå målet med ökad utvecklingstakt, delta i innovations- och 
samverkansprojekt, tillvarata potentialen i anbuden från små företag (start-ups) vid 
upphandling och sist men inte minst: prioritera ett modernt ledarskap och skapa en öppen och 
tillåtande kultur (Stockholm stad, 2019h). 

5.2.2 Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad 
I avsnitt 4.1 beskrivs problematiken kring begreppet “smart stad” och svårigheten i att definiera 
begreppet. Stockholm stad förtydligar vad de menar genom att definiera begreppet “smart stad” 
enligt följande citat, ”En stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet 
enklare och bättre för invånare, företagare och besökare. I den smarta staden skapas 
kontinuerligt nya smarta tjänster som verkar för en innovativ stad. Den smarta staden 
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möjliggörs genom uppkoppling och öppna data, integrerade plattformar, sensorer och annan 
teknik.” (Stockholm stad, u.å.a s. 37) 
 
Genom strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad hoppas Stockholm stad kunna 
stimulera, vägleda och samordna insatser och skapa världens smartaste stad (Stockholm stad, 
u.å.a). Strategin för arbetet antogs den 2 april 2017 av kommunfullmäktige (Stockholm stad, 
2018a) och innebär att 115 miljoner kronor är öronmärkta till digitaliseringsarbetet i staden med 
huvudinriktningarna att utveckla och integrera IOT, big data och öppna data (Stockholm stad, 
2017). Totalt satsas 545 miljoner kronor (inklusive de 115 miljonerna som är särskilt avsatta) på 
projekt inom innovation och digitalisering i Stockholm. Med strategin vill Stockholm stad bygga 
vidare på det som redan görs inom kommunen och flera exempel på verksamheter och projekt 
som verkar för en “smart stad” finns redan idag (Stockholm stad, u.å.).  
  
Strategin beskriver hur Stockholm stad översiktligt ska arbeta och samverka inom 
organisationen och fördjupas sedan i Stockholms stads digitaliseringsprogram som hanterar den 
bredare digitaliseringen av verksamheterna i staden (Stockholm stad, u.å.a). Målen som finns i 
strategin kommer från Stockholms stads Vision 2040 – ett Stockholm för alla. Målsättningen är 
att skapa högsta möjliga livskvalitet för invånarna och uppnå det bästa företagsklimatet i staden 
genom tre grundläggande förhållningssätt och tre hållbarhetsområden som visas nedan i bild 1.  

 
Bild 1. Stockholm stads målbild där den yttersta cirkeln visar de grundläggande förhållningssätten för 
strategin, den mittersta ringen är de tre hållbarhetsområden som tillsammans möjliggör huvudmålet i 
den innersta cirkeln. Källa: Stockholm stad, u.å.a 
  
För att realisera strategin krävs det en väl fungerande organisation, utvecklade teknologier och 
fördelningsprinciper för genomförandekostnaderna (Stockholm stad, u.å.a). Stockholm stad har 
tagit fram sju strategiska möjliggörande principer som verktyg för att nå digital hållbarhet i 
staden. Dessa principer har kommunen fastställt som grundläggande förutsättningar i 
utvecklingen mot den smarta staden (Stockholm stad, u.å.a).  
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1.     Lösningar byggs på gemensamma digitala plattformar 
För att underlätta informationsutbyte inom Stockholm stad ska lösningar i den smarta staden 
byggas på gemensam it-infrastruktur och gemensamma digitala plattformar.  
2.     System utbyter data via centrala plattformar  
För att säkra långsiktig hållbarhet ska tekniska lösningar byggas på sånt sätt att 
informationsutbyte sker via integrationsplattformar.  
3.     Tekniska lösningar baseras på öppna standarder 
För att underlätta framtida lösningar ska tekniska lösningar baseras på öppna standarder som 
flera olika leverantörer kan utveckla och förvalta.  
4.     Tekniska lösningar byggs modulärt 
En modulär lösning består av mindre delar, oberoende av varandra, vilka kan återanvändas i 
andra system och görs för att underlätta anpassning och återanvändning och på så sätt gynna 
utveckling och innovation.  
5.     Avtal möjliggör utveckling och innovation 
I avtal med leverantörer ska främjande av vidareutveckling och innovation framgå för att 
möjliggöra en lärande process och utveckling mot den smarta staden.  
6.     Säkerhet och integritetsskydd säkerställs 
Säkerheten ska följa Stockholms stads riktlinjer och gällande lagar samt anpassas efter behov, 
användning och kostnad.  
7.     Data tillgängliggörs internt och som öppna data externt  
För att främja data-driven innovation ska Stockholm stad tillgängliggöra data i realtid.  
Källa: Stockholm stad, u.å.a 
 
De tekniska lösningar som beskrivs som möjliggörare i utvecklingen mot den smarta staden är 
uppdelade i tre områden: applikationer och tjänster, digitala plattformar och IT-infrastruktur 
samt informationssäkerhet och integritet. Nya applikationer och tjänster krävs där data och 
information delas genom att Stockholm stad verkar som både samarbetspartner och utförare 
beroende på applikationens användning och målgrupp. Dessa drivs på digitala plattformar där 
lagrande plattformar utgör en viktig del. Utöver de digitala plattformarna behövs IT-
infrastruktur för att möjliggöra kommunikation mellan digitala enheter och system. I den 
smarta staden kommer mängden information som hanteras att öka och därför är 
informationshanteringen och säkerheten kring den av högsta prioritet samt att nya lösningars 
nytta alltid vägs mot den personliga integriteten (Stockholm stad, u.å.a). Fördelningen av 
kostnader kring alla de ovannämnda principerna ska beaktas i upprättandet av budgeten av 
kommunfullmäktige där grundprincipen är att det verksamhetsområde som använder lösningen 
står för kostnaden och förvaltningskostnader delas mellan nämnder och bolagsstyrelser.  
 
Enligt visionen krävs det även ett strategiskt planerat genomförande av dessa sju möjliggörande 
principer (ovan) för att lyckas med implementeringen. Detta för att undvika stuprörslösningar 
inom organisationen och istället utveckla en gemensam målbild och skapa förutsättningar för att 
tillsammans bli smartare. Stadens smarta satsning ska utgå från målgruppens behov, alltså 
invånarna i staden, den ska vara inkluderande, långsiktig och ske genom samarbete. Redan 
påbörjade digitaliseringsprojekt ska vidareutvecklas. Sist men inte minst trycker visionen på 
vikten av kommunikation och hur förändring möjliggörs genom att samhällets olika aktörer 
pratar med varandra (Stockholm stad, u.å.a).  
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Stockholm stad påpekar vikten i att alla nämnder och bolagsstyrelser tar sin del av ansvaret och 
arbetar med strategin mot den “smarta staden” för att målbilden ska kunna nås (Stockholm stad, 
u.å.a). Ansvarets fördelning föreslås på följande vis: kommunstyrelsen ansvarar för de digitala 
plattformar som möjliggör utbyte, insamling, lagring och analys av data, varje nämnd ansvarar 
för sina tjänster kopplade till den smarta staden, Stockholm stad tillsammans med Stokab och 
S:t Erik kommunikation bär ansvaret för olika delar inom IT-infrastrukturen som möjliggör 
kommunikation, nämnder och bolagsstyrelser ansvarar själva för inköp, drift, förvaltning och 
livscykelhantering av de IoT-enheter (riktlinjer kommer från stadsledningskontoret och 
nämnden eller bolagsstyrelsen har ett ansvar att utvärdera möjligheten att samutnyttja en 
befintlig enhet i dialog med kommunstyrelsen då samutnyttjande ska främjas), samt att 
kommunstyrelsen bär ansvaret för riktlinjer kring IoT-enheter och hur dessa kan utnyttjas av 
flera verksamhetsområden. För att detta ska vara möjligt krävs samverkan och Stockholm stad 
beskriver hur rätt organisationsstruktur krävs och hur viktigt forum för samverkan är, både 
utanför och inom organisationen. Kultur, ledarskap samt delaktiga medarbetare som främjar 
innovation, nytänkande och samarbete ser kommunen som en viktig del i möjliggörandet vilket 
beskrivs närmare i Stockholms stads innovationsstrategi. Digitaliseringen innebär nya 
arbetssätt, tjänster och förändrade beteenden vilket även på sikt kan öka effektiviteten 
(Stockholm stad, u.å.a).  
 
För att säkerställa att strategin följs inom organisation ska uppföljning ske på tre olika nivåer. 
En nivå är via uppföljningsmått som exempelvis kan utgöras av andel hushåll som har “smarta” 
mätare, procentuell andel investeringar i “smart” industri eller invånarnas engagemang online. 
En annan nivå av uppföljning är via presentation av verksamheten i den årliga 
verksamhetsberättelsen från varje nämnd och bolagsstyrelse. Den sistnämnda nivån är 
uppföljning av effekten av genomförda projekt inom den smarta staden som innefattar 
förutsättningsprojekt, prioriterade verksamhetsprojekt samt andra projekt inom ”smart stad” i 
verksamheterna inom kommunen.  

5.2.3 Stockholm stads digitaliseringsprogram 
Digitaliseringsprogrammet är än så länge inte antaget, utan det ligger idag hos 
stadsledningskontoret som tar emot yttranden på förslaget fram till 2019-07-19 innan det går 
vidare till kommunfullmäktige för ett eventuellt antagande (Stockholm stad, 2019e). Versionen 
som behandlas i denna uppsats heter “Digitaliseringsprogrammet v1.0” och i den framgår det att 
Stockholm ska bli världsledande inom digitalisering. 
 
Kommunstyrelsen fick i samband med budget 2016 uppdraget att påbörja arbetet med en 
översyn av samtliga it-dokument med inriktning att för Stockholm stad skapa ett sammanhållet 
digitaliseringsprogram. Detta för att öka tydligheten och effektivisera styrning och uppföljning 
inom it och genom detta har Stockholms stads digitaliseringsprogram skapats (Stockholm stad, 
2018d). I förhållande till strategin, som i detalj beskriver målbilden för den smarta staden samt 
lägger grunden för genomförandet, ska digitaliseringsprogrammet fungera som ett internt 
styrdokument. Därav finns samma målbild i programmet som i strategin (Stockholm stad, 
u.å.d).  
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En stor del i arbetet mot en ”smart stad” är digitaliseringen (implementeringen av “smart” 
teknik) som därför ska vara ett naturligt verktyg för verksamhetsutveckling inom staden och 
således inte delegeras till den tekniska expertisen. Omställningen kräver en öppenhet för att 
förändra arbetssätt och utveckla nya processer. Innovativt tänkande och arbetande ska 
uppmuntras. I programmet nämns digitaliseringen som ett viktigt verktyg för att bryta 
organisatoriska gränser. Kommunstyrelsen har yttersta ansvar för genomförandet men varje 
nämnd och bolag ansvarar själva för att öka digitaliseringen till nytta för stadens målgrupper 
inom sin verksamhet. Att testa projekt i mindre skala beskrivs som en framgångsrik metod för 
att skapa erfarenhet och för att sedan möjliggöra implementering i större skala (Stockholm stad, 
u.å.d). Varje nämnd och bolag inom kommunen ska avsätta tillräckliga resurser inom sin 
verksamhetsbudget för att kunna genomföra verksamhetsutvecklingen enligt 
digitaliseringsprogrammet. Däremot kan kommunstyrelsen kliva in och hjälpa till vid större 
strategiska projekt i enlighet med stadens investeringsregler. Den digitala utvecklingen 
tillsammans med arbetet kring informationssäkerhet ska redovisas årligen i 
nämnden/bolagsstyrelsens verksamhetsberättelse (Stockholm stad, u.å.d). I 
digitaliseringsprogrammet fastställs att en kultur- och ledarskapsförändring är avgörande för att 
kunna ta tillvara på den nya teknikens fulla potential.  

5.2.4 Stockholm stads innovationsstrategi  
Stor del i ”smart” stadsutvecklingen är innovation, att möjliggöra nytt “smart” tänk och 
alternativa lösningar. Innovation är en viktig del i möjliggörandet av målen i Stockholms stads 
vision 2040 (Stockholm stad, 2019f) samt för Stockholms konkurrenskraftighet globalt vid 
exempelvis investeringar och företagsetableringar. Begreppet innovation är relativt nytt för den 
kommunala verksamheten men trots det anses Stockholms innovationsförmåga vara relativt god 
enligt majoriteten av bolags- och förvaltningscheferna. Innovationsstrategins mål är att stärka 
stadens förmåga till “smart” utveckling samt underlätta för nytänkande hos chefer, medarbetare 
och stadens leverantörer (Stockholm stad, 2015). Stadens innovationskraft ska stärkas genom 
delstrategier så som stärkt styrning mot en ökad innovationsförmåga, utveckling av verktyg för 
innovation, stärkt kunskap hos medarbetarna om innovation, utveckling av ett ledarskap som 
främjar innovation, skapa mötesplatser för innovation och samverkan med andra aktörer i 
staden samt stärka stadens roll som en innovativ beställare (Stockholm stad, 2015). 

5.2.5 Översiktsplanen och den smarta staden  
“Stockholms utveckling ska vara till för alla de människor som bor och verkar här. 
Översiktsplanen är därför ett av stadens viktigaste strategiska styrdokument” (Stockholm 
stad, u.å.c, s. 3). Stockholm stads översiktsplan antogs i februari 2018 av kommunfullmäktige 
och vann laga kraft 23 mars 2018 (Stockholm stad, 2018c) och är giltig tills det att 
kommunfullmäktige anser att den inte längre uppfyller kraven i § 5, kapitel 3 i plan- och 
bygglagen (SFS 2018:1732).  
 
Stockholms översiktsplan utgår från den växande staden och presenterar stadens  
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fokusområden inom stadsutvecklingen för de kommande 25 åren (Stockholm stad, u.å.c). 
Stockholm stad beskrivs som en av världens mest uppkopplade städer samt att det är gynnsamt 
för stadens utveckling och attraktivitet globalt att bibehålla den ställningen. Den digitala 
tekniken beskrivs som central i stadsutvecklingen, hur den ger nya möjligheter och påverkar 
samhällsfunktioner, invånare och näringslivet i staden. Digitaliseringskommissionen lyfter fram 
digitaliseringen som den starkaste förändringsfaktorn till och med 2025 och att effektiviteten i 
staden påverkas av möjligheten till uppkoppling är en självklarhet. Stadsbyggnadskontoret 
beskriver hur digitaliseringen är en förutsättning för att staden ska kunna nå de uppsatta 
hållbarhetsmålen, exempelvis att vara en fossilfri stad till 2040 (Stockholm stad, u.å.c). 
 
Benämningen “smart stad” saknar representation i översiktsplanen, i planen används istället 
uttryck som “klimatsmart stad” och ord som “digitalisering” (sex träffar vid ordsökning) och 
“teknisk försörjning”.  

5.3 ”Smart stad”-projekt i Stockholm stad 
Genom några av de nedan presenterade projekt har Stockholm stad tillsammans med akademi 
och näringsliv påbörjat utvecklingen av hållbara och innovativa lösningar för att skapa 
framtidens smarta stad: 

● Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS) - Är en del i arbetet för 
Stockholms stads innovationsstrategi där exploateringskontoret försöker implementera 
strategin i sin verksamhet och på så sätt stödja målet med 140 000 nya bostäder 
(Stockholm stad, 2019g). Genom förståelse, förankring och förverkligande ska IPHS 
identifiera innovationsbehov i stadsutvecklingsprojekt (Stoltz Ehn et al., 2017).  

● Viable Cities - Ett strategiskt innovationsprogram för smarta och hållbara städer som 
leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från olika håll. Det är den hittills största 
satsningen på forskning och innovation om smarta och hållbara städer som genomförts i 
Sverige. Programmet fokuserar på medborgaren och genomförs tillsammans med den. 
Programmet pågår mellan 2018–2029. (Viable Cities, 2018) 

● Senseable City Lab - Ett partnerskap mellan Stockholm stad, KTH och MIT som 
genom big data, AI och IoT ska skapa förutsättningar för att kunna utveckla framtidens 
smarta stad (Stockholm stad, 2019f).  

● Digital Demo Stockholm (DDS) - För att hitta innovativa och digitala lösningar på 
samhällsutmaningar, och på så sätt underlätta och förbättra för invånarna. Samarbetet 
sker enligt trippel helix modellen (Stockholm stad, 2019f).  

● Urban ICT Arena - Digitaliseringens möjligheter utvecklas, testar och visas upp på den 
öppna testbädden och samverkansarenan i Kista. Digitala lösningar för framtidens 
samhälle och näringsliv skapas med hjälp av trippel helix modellen (Stockholm stad, 
2019f).  

● GrowSmarter - Tillsammans med sju andra städer i EU ska Stockholm testa och 
utveckla tolv smarta lösningar för urban tillväxt. Projektmålet är att genom bättre 
mobilitet, boende och infrastruktur förbättra livskvaliteten och samtidigt skapa 1500 nya 
arbetstillfällen, minska energianvändningen och minska växthusgasutsläppen med 60 
procent (Stockholm stad, 2018f).  



 
 

22 
 

● Programmet för Stockholm som smart och uppkopplad stad - Är ett program 
för att realisera strategin om Stockholm som en smart och uppkopplad stad. Programmet 
innehåller två förutsättningsprojekt och tre prioriterade verksamhetsprojekt. 
Programmet leds från stadsledningskontoret men de prioriterade verksamhetsprojekten 
genomförs på olika förvaltningar inom staden. De två förutsättningsprojekten är tekniska 
förutsättningar och öppna och delade data. De tre prioriterade verksamhetsprojekten är 
smart och uppkopplad belysning, smart trafikstyrning och smarta lås i Stockholm stad.  

5.3.2 Smarta lösningar i Stockholm  
Stockholm stad definierar en ”smart stad” som tidigare presenterat: ”En stad som utnyttjar 
digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och 
besökare. I den smarta staden skapas kontinuerligt nya smarta tjänster som verkar för en 
innovativ stad. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling och öppna data, 
integrerade plattformar, sensorer och annan teknik.” (Stockholm stad, u.å.a s. 37) 
En stor del i skapandet av den smarta staden är alltså att utveckla digitala tjänster som förenklar 
livet för stadens medborgare. Kommunen anger följande projekt som exempel på tekniska 
initiativ som ska bidra till utvecklingen mot en ”smart stad”: 

● Kommunikationsrobot för långtidssjuka barn - möjliggör för barn att delta i 
undervisningen fast på distans.  

● Parkeringsövervakning - utrustade specialfordon kan hjälpa bilister att leta upp lediga 
parkeringsplatser samt sköta parkeringsövervakningen.  

● Smarta papperskorgar - papperskorgar försedda med solenergidriven mjukvara, gsm-
enhet och sensorer som underlättar tömning då de meddelar när de är fulla.  

● Restider i realtid - tavlor som under rusningstid visar restider i realtid.  
● Tyck till-app - genom den kan invånarna direkt rapportera brister eller tycka till i 

Stockholms trafik- och utomhusmiljö.  
● Det digitala lyftet - ökar den digitala mognaden genom införande av wifi i alla 

skolbyggnader, en ny skolplattform samt upphandling av ny infrastruktur som ska 
uppfylla de pedagogiska behoven.  

● Smart trafikstyrning - förtur för bussar vid trafikljus om de är efter i tidtabellen, hjälper 
till att minska restiderna.  

● Digital medborgardialog - möjliggör synpunkter från stockholmare tidigt i 
planprocessen.  

● Bibblix - en biblioteksapp för att låna böcker direkt i appen.  
● Stockholmsrummet - visar upp Stockholms stadsutveckling visuellt för medborgarna.  
● Nästa generations p-automat - drivs av solceller och är mer energisnåla samt registrerar 

bilen istället för att använda pappersbiljett.  
Källa: Stockholm Stad, 2018e 

5.4 Intervjuer om en ”smart stad” 
I detta avsnitt presenteras fyra intervjuer som genomförts i fallstudien. Intervjuerna har utgått 
från cirka tio frågor under två olika teman (se bilaga 1–4) som kan relateras till rapportens 
teoretiska ramverk institutionell kapacitet och frågeställningar:  
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● Vad menar olika aktörer i Stockholm stad när de diskuterar “den smarta staden”, vilken 
mening läggs i begreppet?  

● Går det att identifiera eventuella glapp mellan stadens vision och praktiskt utfall?  
 
Tabell 2 presenterar de personer som intervjuats, dess organisation och deras roll, efter tabellen 
följer presentationer av personerna och deras yrkesroll i staden. Intervjuerna genomfördes i 
fallande ordning. 

5.4.1 Presentation av intervjupersoner 
Tabell 2. Intervjupersoner, organisationer och roller 

Namn Organisation Roll 

Claes Johannesson  Stockholm Stad, 
Stadsledningskontoret 

Programansvarig  

Gunnar Björkman Stockholm stad Innovationsdirektör  

Charlie Gullström KTH, Viable Cities Forskningsstrateg  

Sofie Pandis Iveroth Stockholm stad, 
Exploateringskontoret 

Innovationssamordnare  

 
Claes Johannesson är programledare för programmet Smart och uppkopplad stad som är ett 
program som drivs av stadsledningskontoret. Programmet rymmer fem projekt, två 
förutsättningsprojekt: tekniska förutsättningar (bland annat upphandling av en IoT-plattform), 
projektet öppna och delade data samt tre prioriterade verksamhetsprojekt: smart och 
uppkopplad belysning, smart trafikstyrning och smarta lås i Stockholm stad. Johannesson 
mottog utmärkelsen årets projektledare från Svenska ProjektAkademien för sin insats i ett 
mycket lyckat projekt som ämnade höja den digitala mognaden inom Stockholm stads 
kommunala skolor. Projektet nådde ut till 180 skolor och har med sin goda statistik bidragit till 
visionen om Stockholm som världens smartaste stad (Stockholm stad, 2018g).  
 
Gunnar Björkman arbetar som innovationsdirektör på Stockholm stad och en av hans 
huvuduppdrag är att arbeta för innovation på ett strategiskt plan i staden och inom kommunens 
organisation. Han deltar och driver olika projekt inom staden som exempelvis skapar 
samordning mellan olika aktörer enligt trippel och kvadrupel helix samarbetsmodell. Björkman 
arbetar enligt TH och KH grundidéer, nära akademin och samarbetar med näringslivet i frågor 
avseende innovation, digitalisering och skapandet av världens smartaste stad. Han är även med i 
styrelsen för Viable Cities.  
 
Sofie Pandis Iveroth arbetar som innovationssamordnare på Stockholm stad och inom 
projektet Innovationsplattform hållbara Stockholm vilket under avsnitt 5.3 presenterades som 
en del av stadens strategier för att implementera ”smart stad” konceptet i stadsutvecklingen. För 
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att visionerna ska bli verklighet behöver teorier och strategier översättas till praktik och detta är 
ett av Pandis Iveroths huvuduppdrag som innovationssamordnare på exploateringskontoret.  
 
Charlie Gullström är forskningsstrateg och arbetar med programmet Viable Cities på KTH. 
Programmet Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara 
städer (se avsnitt 5.3), är den största satsningen i Sverige inom forskning om smarta och 
hållbara städer (Vinnova, 2018).  

5.4.2 Återgivning av intervjuerna med institutionell kapacitet som ramverk  
Samtalen och svaren som erhållits under intervjuerna presenteras nedan enligt de tre 
dimensionerna som det teoretiska ramverket erbjuder: kunskapsresurser, relationella resurser 
och mobiliseringsförmåga (Polks, 2013). Dimensionerna presenterades utförligt tidigare i 
kapitel 4, avsnitt 4.2.2. 

5.4.2.1 Kunskapsresurser inom Stockholm stad 
Kunskapsutbud: Har Stockholm stad tillräcklig förståelse och kunskap kring olika problem i 
omställningen till en ”smart stad”? 
Referensramar: Är de antaganden som ligger till grund för applicerade referensramar och 
deras innebörd för konceptet begrundade? 
Integration: Är den kunskap och referensramar som olika aktörer har inom kommunen 
integrerad sinsemellan berörda aktörer? 
Öppenhet och förmåga till lärande: Finns det öppenhet inför ny probleminramning och 
nya lösningar inom ”smart stad”-omställningen? 
 
Under intervjuerna framgår det att Stockholm stad har en viss förståelse för sina 
kunskapsresurser. Att Stockholm stad ska jobba hårt för att skapa möjligheter för att bli en 
”smart stad” och gynna innovationsarbete är en självklarhet och av högsta prioritet hävdar 
Björkman. Han radar upp centrala anledningarna till varför utvecklingen och framtidstänk är 
väsentlig:  

● Globaliseringen: stenhård konkurrens om studenter, finansiering, investeringar och 
arbetstillfällen för att kunna bygga den framtida välfärden 

● Urbaniseringen och det faktum att Stockholm är en av de städer i Europa med störst 
inflyttning och att 40 000 bostäder ska byggas på använd eller förorenad mark de 
närmaste 15 åren 

● En åldrande befolkning, fler blir äldre och färre kan finansiera samhället.  
● Klimatutmaningen, dagens generation ska inte vara den sista generationen i välfärden.  

  
Stockholm stad jobbar hårt med att skapa möjligheter för att bidra till god utvecklingen och trots 
det finns det en hel del hinder, både Björkman och Pandis Iveroth hänvisar exempelvis till 
kommunallagen som en bromskloss i innovationsarbetet i staden. Björkman nämner att 
kommunen inte får arbeta med projekt som sträcker sig längre än ett år vilket beror på att 
skatten inte får finansiera dem enligt kommunallagen, detta försvårar exempelvis långsiktiga 
samarbeten med kranskommuner och långsiktiga projekt. En av orsakerna till att 
kommunallagen inte är optimal för dagens samhälle är att den klubbades 1862, lagen är gammal 
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och i viss mån förlegad. Björkman beskriver kommunen som evig och att den alltid kommer 
prioritera att förvalta vad tidigare generationer byggt upp, han poängterar också hur viktigt det 
är att kommande generationer får samma möjligheter som dagens. Ett annat problem med 
kommunallagen berättar Pandis Iveroth är lagens struktur och hur våra demokratiska processer 
ska bedrivas enligt den, detta skapar stora utmaningar och förhindrar att utvecklingen går 
framåt med tekniken och digitaliseringen i samhället. Det krävs förankring i alla berörda 
nämnder och hos kommunfullmäktige trots att det är samma politiska majoritet inom de olika 
delarna i kommunens organisation. Risken med detta är att mycket aldrig tas upp till nämnden 
för att man är rädd för att de ska lägga sig i saker som man anser att inte har kunskap om. 
Pandis Iveroth tycker att detta är mycket problematiskt då de ska vara transparenta i sin relation 
till politikerna i och med att det är en demokratisk process. Hon påpekar däremot att en 
systemändring tar tid. 
 

“När det gäller kommunallagen och nya sätt så kan vi inte vara så uppdelade och 
fragmenterade som vi varit historiskt. Det är bra för specialisterna men det är 
förödande när man ska få nytta av alla de här specialisterna.” - Sofie Pandis Iveroth 

 
Detta innebär också oftast att beslutsremisserna tar tid. Trots samma politiska majoritet har 
nämnder ofta olika budgetar att förhålla sig till vilket medför att förfarandet blir än mer knepigt. 
Pandis Iveroth beskriver hur “smart” utveckling inom en organisation är komplext då det ofta 
handlar om beslutsordningar: vem fattar beslut om vad, när, och vilka personer behövs? Varför 
behövs de? Pandis Iveroth tar upp vattenfrågan som exempel:  
  

“Vi har Stockholm Vatten och Avfall som hanterar vårt vatten i reningsverk, sen har 
vi Svenskt vatten som producerar det rena vattnet som rinner i våra ledningar. Vi 
måste också ha någon som kollar kvalitén på vattnet och då har vi miljöförvaltningen 
som har ett tillsynsuppdrag. Vattenfrågan ligger idag utlokaliserad på flera olika 
aktörer och alla aktörer har sina beslutsvägar och egna politiska styrningar.” – Sofie 
Pandis Iveroth  

  
Att organisationer likt den gällande vattenfrågan är ohållbara krävs det inte en expert för att 
förstå, menar Pandis Iveroth. Funktioner behöver samordnas inom Stockholm stad och antalet 
nämnder minskas, för många nämnder skapar en ineffektiv offentlig organisation. Hon nämner 
att nya arbetssätt är på ingång men att metoder för samarbete behöver vidareutvecklas parallellt 
med strukturförändringen. Det går inte att kliva in i ett rum och förutsätta att alla pratar samma 
språk oavsett om alla pratar svenska, säger hon. Människor använder samma ord på olika sätt 
samt värderar dem olika och detta kan förklaras genom att vi kommer från olika kulturer, har 
olika bakgrunder och utbildning. Pandis Iveroth tror att det behövs kommunikationsproffs som 
hjälper människor att samverka, hjälpas åt och att vara ärliga i sina utmaningar, detta för att 
därefter kunna prata lösningar tillsammans. Att skapa verktyg liknande översättningsmanualer 
tror Pandis Iveroth skulle kunna hjälpa utvecklingen och underlätta överbryggandet av osynliga 
kulturgränser samt tillåta kommunikation på “samma språk”. Pandis Iveroth fastslår vikten att 
kartlägga de behov som finns innan en ny produkt eller nytt arbetskoncept kan tas fram. Hon 
tror att digitala verktyg kan vara till stor hjälp i arbetet att utveckla dokument- och dialogarbetet 
inom kommunen. Digitalisering skulle kunna synliggöra att arbetet är ”not good enough” men 
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också bidra med lösningar framåt, poängterar Pandis Iveroth. 
  

”Digitaliseringen för mig är på många nivåer, det är praktiska verktyg, det är 
möjlighet att tänka tillsammans på ett sätt som vi aldrig kunnat göra tidigare rent 
historiskt. Vi kan bli mycket smartare med hjälp av digitaliseringen. Vi kan hitta sätt 
att prata med varandra med stöd av digitaliseringen, både genom att vi snabbt kan 
kommunicera men också att vi har möjlighet att göra bilder som är mycket mer 
avancerade och rörliga så att man får visioner uttalade i bilder vilket ofta är lätt för 
människor att förstå snarare än ett excelark fullt med massa siffror.” - Sofie Pandis 
Iveroth 

 
Pandis Iveroth anser att beslutsfattare ska styra utvecklingen framåt och Björkman säger samma 
sak, politikerna ska stå främst och prioritera arbetet mot den “smarta staden”. Det finns en stor 
mängd bra idéer ”på golvet” som behöver få ta plats och då måste ledarna våga lyfta dem och 
stötta upp. Björkman tror också att glappet mellan vision och genomförande till stor del har sin 
grund i kommunens prioriteringar och ledarskap. Gullström pekar också på ledarskap som en 
nyckelfaktor och att stadens förvaltningar måste vilja samma sak. Johannesson lyfter även han 
det krävs ett framåtlutat ledarskap i Stockholms stads organisation för att uppnå visionen. Alla 
fyra intervjupersoner är därför överens om att ledarskapet har en avgörande roll för att nå 
visionen om en ”smart stad” men att det samtidigt utgör är en stor utmaning. 
  

”Hur kan jag som chef för en förvaltning, eller mellanchef, uppmuntra mina 
medarbetare att tänka nytt och ligga före och inte slå ner på idéer och tankar som de 
har utan istället lyfta fram dem på ett bra sätt? Det är en stor utmaning i en stor 
organisation.” – Claes Johannesson  
  
”Man ska komma ihåg att en kommun är rent historiskt en förvaltande organisation! 
Vi är jätteduktiga på att förvalta och det har byggt upp vår välfärd och våra system. 
Men nu har samhället förändrats och vi kan inte bara sitta och förvalta. Utan vi 
måste också våga utmana, utveckla och tänka nytt och då krävs det, eftersom 
kommunallagen är förvaltande, ett ledarskap, tufft ledarskap och bra ledarskap!” – 
Gunnar Björkman  

  
Stockholm stad är inte den enda stad som stött på utmaningar i arbetet mot en ”smart stad”. 
Gullström berättar hur Boverket, Lantmäteriet, SKL och Digg också stöter på osäkerhet i arbetet 
mot en “smart stad”, hur det ska utformas och organiseras. Regeringen delar ut mängder av 
pengar för att uppnå klimatmålen med hjälp av digital teknik men kravställer inte 
genomförandet. Björkman ger exempel på anledningar till varför omvandlingen till en “smart 
stad” sker långsamt, han beskriver Stockholm stad som en stor organisation, med 40 000 
anställda varav 3 000 personer är chefer, vilket kan förklara en viss tröghet. Pandis Iveroth 
vittnar även hon om samma tröghet och att utmaningarna i förändringsarbetet genomsyrar hela 
organisationen och systemet i staden. Björkman efterfrågar en karta som visar mål och vägen 
dit, han tror på tydliga planer med uppsatta åtgärdspunkter (“action points”). Han anser även 
att kommunen måste våga avbryta projekt som inte ligger i linje med den långsiktiga 
utvecklingen och som tar mer energi än vad de ger.  
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Utmaningar utanför organisationens struktur anser Gullström, Björkman och Johannesson 
bland annat vara säkerheten, denna måste bevakas under den snabba tekniska utvecklingen och 
alltid tas med i åtanke. Gullström påpekar att kommuner behöver göra rätt från början när de 
kravställer sina upphandlingar som berör data, krav på hur den ska hanteras och datans 
öppenhet måste ingå. Datan ska vara öppen och systemen säkra, säger Gullström. Björkman 
nämner GDPR och att säkerheten i hantering av persondata är frågor som måste diskuteras. 
Johannesson ställer frågan: var någonstans går gränsen? Han menar att förhållningssätt och hur 
information som samlas in är öppen/inte öppen samt internt/externt behöver fastställas.  
 
Gullström nämner problematiken i att kommuner ofta har svårt att leda i arbetet med digital 
utveckling och att staden gärna ger uppdragen till privata företag. Hon varnar dock för risken 
med att ett privat företag hanterar stora mängder data som tillhör stadens invånare. Där 
kommer projektet Cities as a plattform in, tio kommuner samlas för att utforska, testa, 
implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar. IoT-plattformarna utvärderas 
som stöd för samhällsnyttan i städerna och detta anser Gullström skapa en bra grund för det 
“smarta” och säkra samhället. En annan del i arbetet för “smarta” städer är projektet Urban Digg 
Infra som ska identifiera aktörer, nyckelområden och viktiga frågor, möjligheter och hot för IT-
infrastruktur i staden. Gullström menar att den digitala infrastrukturen måste vara stabil och ha 
en gemensam utformning för att hela Sverige, EU och världen ska kunna ha användning för den. 
Att det finns många faktorer som försvårar en generell utformning av IT-infrastrukturen i 
världen är ingen nyhet menar Gullström, ett exempel på detta är planprocessernas utformning 
som ser olika ut i alla länder.  
  
Arbetet med ”smart stad” konceptet framgår tydligt när Stockholms stads budget läses, berättar 
Björkman. Där finns övergripande avsnitt som behandlar innovation och strategiska riktlinjer 
inom digitaliseringsarbetet för att möjliggöra en ”smart stad” vars riktlinjer gäller för alla 
verksamma inom Stockholms stad. Björkman menar att budgeten därför visar en tydlig riktning 
för Stockholms kommun och stadens innovationsarbete. I budgeten finns ett antal uppgifter och 
direktiv, för nämnder och bolagsstyrelser gemensamt men även enskilda och specifika uppgifter 
och direktiv. Specificerade målsättningar för varje nämnd presenteras, utöver det generella 
innovationsarbetet som gäller alla nämnder, där exploateringskontoret utpekas som viktig aktör 
i omställningen till den smarta staden. Björkman nämner vid ett flertal gånger under intervjun 
hur viktigt det är att Stockholm bygger hela staden smart, inte enbart smarta hus (bostäder), 
vilket är en fråga som är en stor utmaning för stadsutvecklingen och speglas tydligt i dessa två 
citat: 
  

”Viktigt att bygga rätt från början, annars kommer vi ångra det längre fram.”  - 
Gunnar Björkman 
  
”Inte skapa ett nytt miljonprogram där vi byggde hus och inte stad. Det som finns 
mellan husen är det som är viktigt. Detta ska göras i staden som är trång tät, med 
många broar och använd mark.” - Gunnar Björkman 

  
Gullström pratar om ytterligare en stor utmaning i stadsutvecklingen och det är skapandet av 
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engagemang och inkludering av civilsamhället. Gullström tror att engagemang kan väckas hos 
invånarna om människorna inkluderades i hela planeringsprocessen. Hon nämner även att 
många försök till inkludering som genomförs idag kan liknas vid skendemokrati då invånarna 
får tycka till och framföra synpunkter men utan påverkan på utfallet. Gullström exemplifierar ett 
gott samarbete mellan kommun och invånare med hjälp av Holland, där har civilsamhället ett 
stort inflytande med både rättigheter men även skyldigheter som medborgare i landet. 
Gullström ifrågasätter även hur Stockholm stad arbetar med återkoppling inom och utanför 
organisationen, vilket hon ser som en viktig del i arbetet mot en “smart” och klimatneutral stad. 
I ett av sina forskarprojekt undersöker hon hur Hammarby sjöstad med sin till synes perfekta 
stadsplanering fungerar med avseende på klimatmålen som Stockholm stad upprättade vid 
planeringen av stadsdelen. Upplevelsen är att Stockholm stad planerar och bygger en 
”klimatsmart” stadsdel och från det att invånarna flyttar in släpper kommunen projektet och går 
vidare till nästa, Gullström saknar uppföljningen av målen och återkopplingen till invånarna och 
frågar sig hur en stad ska lära av sina misstag om ingen utvärdering genomförs. En ”smart stad” 
med högt välbefinnande och god hälsa handlar om människorna i husen och inte hur “smarta” 
husen är och för att skapa ett sådant samhälle saknar hon uppstyrd återkoppling som inkluderar 
invånarna i staden.  
 

“En beteendeförändring krävs när vi skapar tjänster i vår egna organisation som ska 
göra arbetet mer effektivt. Om vi sätter in något nytt och sen inte arbetar med det så 
tjänar vi ju inte på det. Det är inte så lätt att förändra människor, hur många är det 
som fortfarande har sin kalender i pappersformat?” - Claes Johannesson  

 
För att lyckas med ”smart stad” konceptet föreslår Björkman att Stockholm stad ska arbeta 
utifrån tre principer och ett förhållningssätt: 

● Princip 1: De ska inte jobba i ”stuprör” eller sektorbaserat, staden ska jobba i system och 
tillsammans.  

● Princip 2: Alltid arbeta långsiktigt och uthålligt 
● Princip 3: Stockholm stad får aldrig ställa frågan “hur” utan måste alltid berätta “vad” 

kommunen vill ha. Inte beskriva symptom och symptomhantering utan arbeta med 
problemhantering och lösning.  

● Förhållningssätt: När staden går in i ett nytt projekt eller startar igång ett pilotprojekt 
måste det vara med ärliga intentioner. Projekt som initieras ska vara smarta, skapa 
förändring och det ska finnas möjlighet till uppskalning. Staden ska undvika kortsiktiga 
projekt som låter häftiga, Björkman kallar dem “tomtebloss-projekt”, han beskriver hur 
projektet först glittrar och sprakar fint men snabbt dör ut och kvar finns enbart en kolbit 
(ett misslyckat projekt).  

 
I arbetet mot den “smarta staden” har nya roller inom Stockholm stads kommun börjat ta form. 
Pandis Iveroth beskriver hur rollen innovationssamordnare utvecklats och att den är den första 
roll med syftet att samordna innovation i Stockholms stad. Hon förklarar svårigheten i att fylla 
tjänsten till hundra procent med en person och hon har en idé kring hur rollen skulle kunna 
samägas mellan olika förvaltningar och bolag. Ett samägande av innovationssamordningen 
skulle innebära en strukturförändring och ett betydligt större samarbete utöver de som finns 
idag mellan organisationens chefer, vilket Pandis Iveroth pekar på som positivt. Även andra 
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roller inom kommunen efterfrågas och behöver utformas utöver innovationssamordnaren. 
Björkman berättar om ett organisationsprojekt som Vinnova finansierar där sex olika 
nämndechefer ska utbildas till innovationsledare. Projektet startar i höst och cheferna ska lära 
sig hur man exempelvis arbetar med en innovationsledning, digitala verktyg och nya 
förhållningssätt. Johannesson talar om dataarkitekter och säkerhetsexperter, vilket är några 
roller vilka tillkommit senare. Något som både Johannesson och Pandis Iveroth anses saknas är 
kommunikatörer, eller gränsgångare, som kan öka förståelsen för arbetet med den “smarta 
staden” inom kommunen, skapa beteendeförändring hos tjänstemän, politiker och på sikt 
stadens medborgare. Pandis Iveroth ser samtidigt problemet lite annorlunda och menar att 
kompetens inte saknas utan det är strukturerna för att tillgodogöra sig kompetenserna som 
saknas. Kompetensen och viljan finns men har ingenstans att ta vägen. En stor del i hennes 
arbete ligger i att se till att den kompetens som finns förvaltas och inte slarvas bort.  
  

”Idag när jag finns som innovationssamordnare har jag ju kunnat hjälpa ett antal 
drivna härliga människor till att förstå hur vi kan arbeta tillsammans tvärsektoriellt 
för att nå våra mål i syfte att komplettera vårt nuvarande fragmenterade offentliga 
system. Så då är det fördelaktigt att ha en innovationssamordnare som förstår vad de 
hamnar i.” - Sofie Pandis Iveroth 

5.4.2.2 Relationella resurser  
Nätverkens omfång, räckvidd samt uppbyggnad: Finns det nätverk som binder samman 
och möjliggör för berörda aktörer med gemensamma intressen att möta varandra i en fråga?  
Integration av nätverk: Bidrar nätverken till nya kontakter, tankesätt och konstellationer 
inom stadsutvecklingen och inom politiska processer? 
Makt att agera: Var finns makten att agera lokaliserad (exempelvis maktförhållanden 
mellan aktörer, samt auktoritära och dess karaktär)? Påverkar ideologiska maktstrukturer? 
 
Under intervjuerna beskrevs Stockholm stads relationella resurser som en av 
huvudingredienserna för att genomföra en omställning av samhället och staden. De fyra 
intervjupersonerna pratar om vikten av att utveckla samarbete inom organisationen. Att det idag 
finns stora brister inom Stockholm stad är de alla överens om. De beskriver Stockholm som en 
stor och komplex stad och hur förbättring av samarbetet inom kommunen och arbetet över 
förvaltningsgränserna borde vara av högsta prioritet inom organisationen. Pandis Iveroth tror 
att en omorganisering inom kommunen skulle vara på sin plats och hon beskriver att staden 
genom att dra ihop ett antal olika nämnder vid beslutsfattande skulle kunna skapa ett enklare 
remissförfarande, beslutstagande och bättre dialog inom kommunen. Björkman nämner 
patenträtten samt lagar och regler som ett hinder för samarbeten. 
 
Gullström pratar om komplexiteten med kommunala processer under sin intervju, att koppla 
ihop funktioner som tidigare inte varit ihopkopplade kan bidra med chock inom en myndighet. 
Hon exemplifierar genom att beskriva hur svårt arbetet med en översiktsplan (ÖP) kan vara: En 
förvaltning på kommunen arbetar med ÖP i sin miljö som kanske är till hälften digitaliserad och 
sedan ska andra förvaltningar också förhålla sig till och arbeta med ÖP då det är en viktig 
strategisk plan för stadens framtida utformning. Om förvaltningarna har skilda budgetar som de 
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måste förhålla sig till och samtidigt försöka samarbeta inom stadsplaneringen så finns det risk 
för att förvaltningen som “äger” översiktsplanen bli beskyddande över den och inte ger tillräcklig 
tillgång till den för andra förvaltningar. Gullström ifrågasätter budgetupplägget och ställer sig 
frågande till varför inte alla inom kommunen (som exempelvis arbetar med stadsutveckling) 
använder samma digitala modell, hon tycker gränser inom kommunen ska brytas upp för att 
förenkla samarbete. Pandis Iveroth menar dock att det inte är så enkelt, utan att det händer 
någonting inom kommuner som hämmar och skapar låsningar vid introduktion av ny teknik. 
Pandis Iveroth är dock tydlig med att poängtera att det inte handlar om att kompetens eller vilja 
saknas, utan det är mottagaren av kompetensen som saknas och strukturer för de drivna 
människorna som saknas, detta pekar Pandis Iveroth på som resursslöseri. 
 
Att utveckla användandet av stadens relationella resurser handlar inte enbart om att stadens 
arbetstagare måste börja prata med varandra, utan det är större än så. Johannesson berättar hur 
samverkan ska ske inom staden men också med hela regionen och med andra omkringliggande 
kommuner. Pandis Iveroth beskriver önskad utveckling som en systemförändring och att 
Stockholm stad inte kan lösa alla problem själv utan måste samarbeta med akademin, företagen 
och resterande världen. Pandis Iveroth anser att vi behöver många fler nivåer av 
samarbetsforum och interna nätverk för att kunna veta vad det är man ska besluta om. 
Tillsammans behöver man ta reda på vilka beslut som är strategisk vettiga att göra. Hon säger 
att människor behöver få känna sig delaktiga i beslutsprocessen för att sedan arbeta tillsammans 
för att nå målen, även om det är jobbigt. Pandis Iveroth beskriver hur digitaliseringen kan vara 
ett verktyg i dessa processer och inte en lösning i sig. Johannesson är inne på samma spår som 
Pandis Iveroth när han beskriver hur de digitala tjänster som utvecklas måste fungera på samma 
sätt i alla kommuner för att de ska kunna spridas och vara till nytta för hela samhället. Däremot 
är Johannesson tydlig med att poängtera att Stockholm stad befinner sig tidigt i uppstarten och 
att dialoger med andra kommuner inte har påbörjats i det avseendet, än. Det pågår dock ett 
systerprojekt som kallas för Öppna data i Stockholmsregionen där 26 kommuner arbetar 
tillsammans med öppna data, det projektet skulle kunna bidra med värdefull information till 
hela regionen menar Johannesson. Björkman beskriver också detta projekt, han pratar om 
API:er som måste standardiseras och att detta utreds genom det systerprojekt som Johannesson 
nämner.    
 
Pandis Iveroth pratar om hur bättre förståelse mellan olika professioner inom planeringen av 
den smarta staden skulle kunna skapas genom digitalisering. Arkitekter och ingenjörer som 
arbetar med samma projekt tar ofta hänsyn till helt olika saker i sin planering. Arkitekter tänker 
ofta ovan jord och ingenjören under jord vilket i slutändan kan skapa onödigt och dyrt 
merarbete samt kräva dyra lösningar vilka lätt hade kunnat förhindras med exempelvis 
tredimensionella ritningar över mark, rör och ledningar. Exploateringskontoret skulle med hjälp 
av IT-samordnaren kunna ta fram och arbeta med tredimensionella bilder över platser för nya 
hus och ny infrastruktur då tekniken finns, det är appliceringen på deras behov som saknas. 
 
Under intervjuerna med Björkman, Pandis Iveroth och Johannesson som alla tre är anställda 
inom Stockholm stad framgår det att kunskap gällande behovet av utveckling inom den 
organisatoriska strukturen finns. Johannesson och Björkman säger att samarbete och 
samverkan är bland det viktigaste för att nå visionen om en ”smart stad”. ”För att skapa en 



 
 

31 
 

smart stad måste vi först ha ett smart samhälle och då måste vi börja med att samarbeta, det 
är en av de viktigaste punkterna.” säger Claes Johannesson. “Vi måste lära oss att samarbeta 
på ett smart vis” säger Björkman och berättar vidare hur han även arbetar aktivt med att stärka 
gemenskapen med andra aktörer utanför stadshusets väggar, under de senaste tre åren har han 
spenderat mycket av sin tid på KTH för att bygga nätverk, fördjupa sina kunskaper inom 
innovation och forskning kring ämnet. 
 
Pandis Iveroth beskriver hur det praktiska arbetet skiljer sig markant från forskning om 
innovation och ”smart stad”-konceptet, exempelvis är det lätt att hävda att staden ska “bygga 
rätt från början” i teorin men svårare att realisera i praktiken. Vanliga tjänstemän försöker så 
gott de kan, utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper, föra in nya, smarta sätt att verka på. 
Digitalisering kräver stora arbetsförändringar, beslut behöver inte bara tas av ledningen på 
exploateringskontoret utan även stadens högsta ledning behöver besluta om nya tekniker 
kopplade till nya arbetssätt. Innovationsplattformen Hållbara städer (IPHS) är ett projekt som 
ska bidra med kunskap och spridning av smart utveckling med hjälp av samarbete. Stockholm 
utgör en av sex nationella plattformar, berättar Sofie Pandis Iveroth (innovationssamordnare i 
projektet). Plattformarna drivs helt utifrån deras lokala, geografiska områden, och utöver 
Stockholm, deltar städerna Göteborg, Borås, Malmö, Lund och Kiruna i projektet. Pandis 
Iveroth tror att de tillsammans genom den nationella samordningen i slutändan ska kunna 
påverka kommunallagen och organisationsformer inom kommunen. 
Både Johannesson och Pandis Iveroth beskriver lagen om offentlig upphandling (LOU) som 
någonting bra, lagen bjuder in många aktörer till att bli möjliga samarbetspartners med 
kommunen. LOU kan ofta anses vara orsaken till bromsklossar för den “smarta staden” av vissa 
vilka de inte håller med om. Enligt Johannesson skapar lagen en bra dialog med aktörer och 
Pandis Iveroth menar att det är ett fantastiskt sätt att arbeta på för att veta att kommunen får 
det bästa. Johannesson är positiv till den goda dialogen som sker med andra aktörer på 
marknaden. Han berättar att ”smart stad”-programmet arbetar med flera olika förvaltningar. I 
Stockholm är det kommunen som driver t ex stadens belysning och trafikstyrning. I flera andra 
länder säljer man ut dessa funktioner till privata aktörer.  
 
I dagsläget ser inte Johannesson några nya projekt inom programmet men hela tiden så söks det 
medel och görs insatser inom staden för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Mycket 
drivs av miljöförvaltningen i samverkan med andra intressenter i staden. Ett nytt 
samarbetsprojekt mellan MIT, KTH och Stockholm stad och som kallas för Senseable citylab 
hoppas Björkman ska bli ett forum för utbyte av idéer och på sikt bidra till byggandet av nya 
smarta Stockholm. Gullström är dock mer skeptisk till samarbetet då projektet inte innehåller 
speciellt mycket pengar men å andra sidan hoppas hon att de kanske istället kan inspirera 
invånare med visualiseringar som i sin tur påverkar hemmets förbrukning.  

5.4.2.3 Kommunens mobiliseringsförmåga  
Möjlighetsstruktur: Finns det bevisade, nya sätt att arbeta på inom det kommunalpolitiska 
sammanhanget som främjar en smartare utveckling? 
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Institutionella arenor: Vilka institutionella arenor används och utvecklas av aktörer för att 
utnyttja olika möjligheter och skapa förändring samt vilken inverkan har de på formell 
planering och policyframtagning? 
Testbäddar: Har arbetet med testbäddar bidragit med värdefull kunskap i utvecklingen av 
den smarta staden? 
 
Alla intervjupersoner beskriver ett glapp mellan stadens ”smart stad”-vision och genomförandet 
utav den. De pekar på att organisationens uppbyggnad är det stora hindret för att lyckas. 
Johannesson påpekar att det är lätt att säga att det är 20 år kvar till 2040 men att de åren 
kommer gå fort och att deras ambition på stadsledningskontoret är att starta arbetet nu. Han 
förklarar också huvudsyftet med strategin för utvecklingen av en ”smart stad” och varför den är 
viktig:  

“Huvudsyftet med strategin är att den ska göra livet enklare för medborgarna. Vi har 
inte satt upp strategin för att vi ska få en bättre infrastruktur för transporter och så, 
det är inte huvudsyften. Det ska vara enkelt för medborgarna och ett incitament för 
företagarna genom att främja entreprenörsandan.” - Claes Johannesson.  

Att syftet med att skapa den smarta staden är att förbättra för människor och göra livet enklare 
för dem är någonting som alla fyra intervjupersoner står bakom.  
 
Björkman säger att det finns tillräckligt med visioner, strategier och budgetar - nu måste 
kommunen mobilisera sig och bestämma om de ska göra det här eller inte. Pandis Iveroth driver 
samma tes och hon påpekar att det finns väldigt mycket kunskap inom staden och svårigheterna 
med att driva en “smart” och innovativ stadsutveckling beror inte på kunskapsbrist. Utmaningen 
är att det krävs ett förhållningssätt både till de mjuka och det hårda parametrarna samtidigt, 
menar hon. Det räcker inte med att informera om förändring eller ta fram och skicka ut ett nytt 
IT-system till en organisation. Förändringsresan måste bearbetas och samordnas noggrant där 
de berörda människorna måste få chans att lära sig arbeta med tekniken. Gullström påpekar att 
resan mot den “smarta hållbara staden” även borde tydliggöras för människorna för att öka 
engagemanget och deras känsla av delaktighet. 

 
”Ge informationen till människorna. Det gäller även oss som sitter i det här rummet. 
Vi har ingen aning om hur många lampor som är tända, gardiner åker upp och ner 
men vi som användare är frånkopplade från det och då får vi aldrig med oss 
människorna i klimatomställningen. Vi måste åskådliggöra med hjälp av virtuella 
sätt eller digitala tvillingar eller berätta för oss vad det är som händer här nu med det 
här rummet, informera, då tror jag att man får med sig människorna mycket mer.” – 
Charlie Gullström  

  
En annan möjliggörande drivkraft för stadsutvecklingen är startups anser Björkman, han ser 
dessa som viktiga för näringslivet och forskningen i Stockholm stad. ”Open your mind – våga 
tänka nytt, våga misslyckas!” - Gunnar Björkman. Johannesson har istället svårt att se en 
direkt kontakt med start-ups för kommunen. Han anser att de ofta är för små för att kunna lova 
leverans vilket innebär ett risktagande från kommunens sida. Vid stora investeringar behöver 
leverans säkerställas och han är inte säker på om start-ups har den möjligheten eller ekonomin 
som kommunen kräver.  
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Björkman berättar om olika projekt och initiativ inom Stockholm stad med syftet att göra plats 
för “smarta” idéer och innovation. Han berättar om Invest Stockholm, deras 
innovationsstipendium och alla smarta lösningar som genereras av det men att Stockholm stads 
övriga organisation är dåliga på att fånga upp dem. Han upplever att en förbättring i spridning 
av smarta lösningar inom kommunens organisation behövs. Björkman frågar sig hur 
informationen om de nya lösningarna ska nå förvaltningarna inom staden och i framtiden 
möjliggöra upphandlingar av dem om informationen inte når fram inom organisationen. Han 
arbetar för att flera förvaltningar inom staden exempelvis ska engagera sig i jurygruppen för 
innovationsstipendiet. För att realisera projekten i större skala och ta dem vidare nämner 
Johannesson finansieringen som en utmaning. Björkman håller med om att Stockholm stad inte 
badar i pengar. Johannesson varnar för att inkomstkällor som kan gå förlorade på grund av 
digitalisering och nämner kartor som exempel. Samtidigt säger Björkman att utmaningen inte 
handlar om pengar utan att det snarare är för många projekt som blockerar kunskapen och 
människors hjärnor där Stockholm Stad snarare måste hjälpa till med prioriteringen. Björkman 
avslutar med: ”Prioritera, kraft, leverans!” 
 
Projekt som dragits igång för att testa olika lösningar är exempelvis programmet ”Stockholm 
smart och uppkopplad stad” som Johannesson är programledare för. Johannesson berättar om 
arbetet med programmet där syftet är att samordna arbetet och stödja tre prioriterade 
verksamhetsprojekt: smart belysning, smart trafikstyrning och smarta lås med juridiska 
frågeställningar, säkerhetsfrågor och det som kallas för molnarkitektur. Johannesson nämner 
även andra projekt som arbetar för en smartare stad men som inte ingår i programmet, 
exempelvis arbetet i Norra Djurgårdsstaden. I projekt som GrowSmarter förklarar Johannesson 
att det är små piloter som genomförs, exempelvis väljer de att testa tre till fyra lampor för smart 
belysning inom projektet. Genom strategin försöker de sedan realisera projekten genom 
uppskalning, piloten i projektet smart belysning har exempelvis resulterat i att Tensta och 
Spånga inom kort ska förses med 180 stycken smarta lampor. Johannesson tar upp 
problematiken med marknadsföringen för projekt som GrowSmarter då den får det att låta som 
om Stockholm redan är framme i utvecklingen vilket han anser är fel.  
 
Projekt som Stockholm stad inte är ansvariga för men ändå är en del utav är exempelvis Sharing 
cities som drivs som ett underprojekt till Viable cities vilka Gullström berättar om under sin 
intervju. Viable Cities är ett projekt som ska använda klimatfrågorna i all samhällsplanering för 
att bli klimatneutrala 2030. Gullström berättar att det finns mycket medel som stöttar olika 
projekt inom Viable Cities för att nå målet. Till exempel arbetar Viable Cities med två projekt 
inom digital infrastruktur. Sharing cities är en testbädd i Hammarby Sjöstad som testar om 
exempelvis delningsekonomi är ett av de smarta sätten att leva och om det kan påskynda 
omställningen till en ”smart stad” och andra livsstilar för att i slutändan kunna nå klimatmålen. 
Gullström poängterar att oavsett om alla förutsättningarna för en hållbar livsstil finns så är det 
upp till varje enskild invånare om de vill anamma den och delta i det gemensamma arbetet. 
Därför krävs ett större känslomässigt engagemang och något som lockar användare att leva 
klimatsmart. Gullström tror att ekonomiska incitament är viktiga och detta har hon själv 
uppfattat som fördelaktigt genom direktkontakt med boende i staden, om invånarna exempelvis 
upplever att de kan påverka kostnaden för el och vatten genom mindre förbrukning är chansen 
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större att de lever mer sparsamt.  

6 Analys  
Analysen tar avstamp i genomförda intervjuer, Stockholm stads styrdokument och uppsatsens 
analytiska ramverk (institutionell kapacitet). Analysen tolkar fallstudiens resultat och besvarar 
uppsatsens frågeställningar: 

● Vad menar olika aktörer i Stockholm stad när de diskuterar “den smarta staden”, vilken 
mening läggs i begreppet?  

● Går det att identifiera eventuella glapp mellan stadens vision och praktiskt utfall?  

6.1 Analys institutionell kapacitet  
Analysen är byggd på tabell 1 i avsnitt 4.1.1, där det teoretiska ramverket institutionell kapacitet 
behandlas. Frågorna i tabellen samlas under varje enskild dimension och avslutas med en 
sammanställande analys av det som presenterats i fallstudien, för att knyta ihop tabellen med 
påståendena i texten används hänvisningar likt “(1A)”. Analysen undersöker Stockholm stads 
institutionella förutsättningar i omställningen till en ”smart stad” utifrån den information som 
presenterats i uppsatsen fallstudie (dokumentstudie och intervjuer).  

6.2.1 Kunskapsresurser  
Tabell 3. Kunskapsresurser inom Stockholm stad 

Resurser Påståenden/Tes/Yttranden 

1. Kunskapsutbud 
Har Stockholm stad tillräcklig 
förståelse och kunskap kring olika 
problem i omställningen till en 
”smart stad”? 

A. Glapp mellan teori och praktik  
B. Organisationens uppbyggnad, ett hinder  
C. Stadens högsta ledning måste besluta om nya 

tekniker och nya arbetssätt för att tjänster och 
förändrade beteenden ska kunna skapas och 
effektivisera olika processer 

D. Utveckling av nya roller: innovationssamordnare, 
dataarkitekt, framtidskommunikatörer och 
säkerhetsexpert inom IT med flera.   

E. Kräver stora arbetsförändringar 
F. Organisationen inser förutsättningarna som 

digitalisering och teknik skapar  
G. Teoretiska förutsättningar finns, genomförande 

saknas 
H. Kunskap kring medborgardeltagande  
I. Kunskap kring “do-nothing”-scenario finns  

2. Referensramar 
Är de antaganden som ligger till 

A. Strategin kring smart stad - åtta principer för 
genomförande  
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grund för applicerade 
referensramar och deras innebörd 
för konceptet begrundade? 

B. Översiktsplan – digitaliseringen central i 
utvecklingen 

C. Kommunallagen - en bromskloss för 
innovationsarbetet 

D. Lagen om offentlig upphandling - arbeta med de 
bästa aktörerna 

E. Stockholm stads budget - visar riktlinjer för 
stadens arbete, tydliga ramar och 
ansvarsområden 

F. Stor tillit till digitalisering och teknik 
G. Lång önskelista, prioritering saknas 
H. Ledarskap 
I. Kultur inom kommunen, bristande organisation 

kring innovation 

3. Integration 
Är den kunskap och 
referensramar som olika aktörer 
har inom kommunen integrerad 
sinsemellan berörda aktörer? 
 
 

A. Direktiv för alla nämnder och bolagsstyrelser i 
budgeten 

B. Samarbete och arbete över förvaltningsgränserna 
borde vara högsta prioritet  

C. Stockholm - stor och komplex stad 
D. Översiktsplanen - förlorar den sin kraft? 
E. Tvetydiga direktiv och prioriteringar  

4. Öppenhet och förmåga till 
lärande 
Finns det öppenhet inför ny 
probleminramning och nya 
lösningar inom ”smart stad”-
omställningen? 

A. Staden som arbetsgivare - uppmuntra nya idéer 
och lösningar med ett arbetsklimat som främjar 
innovation genom en öppen och tillåtande kultur 

B. Hög jämställdhet och digital mognad 
C. Potential för verksamhetsförbättringar bl.a. 

genom förbättrade styr- och arbetsformer, smarta 
tekniska lösningar, innovationer, systematiska 
jämförelser framför allt inom välfärdsområdet 
och investeringsverksamheten samt utvecklad 
inköpsorganisation  

D. Ärlighet i utmaningar och intentioner 
E. Samma språk och kultur, behov av 

kommunikatörer 
F. Stark viljekraft 

6.2.1.1 Sammanställning kunskapsresurser  
Enligt analysen av Stockholm stads presenterade kunskapsresurser synes det att staden har god 
teoretisk förståelse och kunskap kring vad som kommer att krävas av staden i omställningen till 
en smart och digitaliserad stad. De har tydliga dokument för vad som krävs men desto svårare 
att genomföra dem (1A, G). För att genomföra visionen framgår det tydligt både under 
intervjuerna och i styrdokumenten att omorganisation (1B) och stora arbetsförändringar (1E) 
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inom kommunen kommer att krävas och eventuellt vara avgörande för visionsarbetets resultat. 
Kommunfullmäktige måste visa vägen genom beslut och initiativ för att resten av kommunen 
ska ta efter och på så sätt skapa den beteende- och arbetsförändringen som krävs i arbetet mot 
en ”smart stad” (1C). En början på förändring pågår idag vilket nya roller (1D) som tar form och 
tillsätts visar, samtidigt som kommunen arbetar med att förstå vilka möjligheter och 
förutsättningar som tekniken och digitaliseringen (1F) kan bidra med. I intervjuerna och 
dokument framgår att det finns förståelse för medborgardeltagandets påverkan (1H) samt vad 
som skulle ske i framtiden om samhället inte förändras (1I).  
  
I de styrdokument (2A-E) som formar kommunens ramar för stadsutvecklingen finns det goda 
teoretiska förutsättningar för utvecklingen av en ”smart stad”. En viktig faktor för utvecklingen 
är ledarskapet (2H) som måste våga vara framåtriktat och skapa ett klimat som föder utveckling 
(2I) men samtidigt hjälper organisationen att prioritera (2G) rätt. Samarbete över 
förvaltningsgränserna behöver integreras i det dagliga arbetet (2B) och arbetsgivare ska 
uppmuntra nya idéer och “smarta” lösningar. Vid studie av de strategiska dokumenten utläses 
en hög tilltro till den digitala tekniken i den “smarta staden” och eventuellt är förväntningarna 
att digitaliseringen automatiskt ska lösa de problem som finns (2F). Ett resultat av de 
förväntningarna skulle kunna vara att risken att människan i staden glöms bort och inte 
prioriteras på samma sätt som i kommunens “smart stad” definition.  
  
Integration av kunskap vid förändringsarbete är nödvändigt i en stor komplex stad som 
Stockholm (3C) och med ett bra ledarskap kan kommunen komma långt, men det finns lagar 
som försvårar resan enligt intervjupersonerna. Bromsande lagar är exempelvis kommunallagen, 
LOU (vid bristande samarbete) och patentlagen (lärarundantaget, påverkar den ekonomiska 
vinstens fördelning). Lagarna behöver ses över för att skapa förbättrade förutsättningar (1G) för 
det praktiska genomförandet av stadsutvecklingen. I budgeten finns direktiv för nämnder och 
bolagsstyrelser som avser samarbeten över kommunens gränser, detta för att underlätta 
kunskapsöverföring och skapa gemensamma referensramar inom organisationen (3A). I 
intervjuerna anser intervjupersonerna att samarbete över förvaltningsgränserna bör vara av 
högsta prioritet (3B) men så länge de inte ”pratar samma språk” kan svårigheter kvarstå. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara arbetet med översiktsplanen, om endast 
stadsbyggnadsnämnden har tillgång till hela ÖP, är den då ett strategiskt dokument som hela 
kommunens organisation kan nyttja och ta hänsyn till (3D)? Å andra sidan skickas remisser för 
att fånga upp alla åsikter men arbetet kan ses som ineffektiv integration och kan därför 
uppfattas som tvetydiga direktiv och prioriteringar inom kommunen (3E). 
  
I budgeten framgår det tydligt att Stockholm stad ska vara en arbetsgivare som uppmuntrar nya 
idéer och lösningar exempelvis med hjälp av ett arbetsklimat som främjar innovation. 
Arbetsklimatet ska skapas genom en öppen och tillåtande kultur enligt styrdokumenten och det 
framgick även under intervjuerna att skapandet av ett gott arbetsklimat är prioriterat (4A). 
Stockholm stad tror att deras höga jämställdhet och digitala mognad kan vara en bra plattform 
för nya lösningar (4B) och trots behovet av stora verksamhetsförbättringar (4C) inom staden så 
finns det en stark vilja framåt (4F) och en god förmåga till lärande inom kommunen. För att nå 
dit krävs dock att nämnder och tjänstemän är ärliga i sina utmaningar och intentioner (4D). För 
ett lyckat samarbete krävs välfungerande kommunikation, minskad stuprörseffekt och en 
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anpassad kultur som genomsyrar hela kommunen vilket idag kan ses som ett hinder för effektivt 
användande av kunskapsresurserna, öppenhet och lärande (4E).  

6.2.2 Relationella resurser  
Tabell 4. Relationella resurser inom Stockholm stad 

5. Nätverkens omfång, 
räckvidd samt uppbyggnad 
Finns det nätverk som binder 
samman och möjliggör för berörda 
aktörer med gemensamma 
intressen att möta varandra i en 
fråga?  
(Når nätverken alla?) 

A. Alla nämnder har eget ansvar i att arbeta med 
strategin 

B. Mål: skapa effektiv, enkel kommunikation, öppna 
forum för information och inkludera samhället - 
målkonflikt? 

C. Förståelse mellan olika professioner kan skapas i 
den “smarta staden” 

D. Behoven måste förstås väl  
E. Senseable Citylab  
F. Samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser 
G. Krävs nya arbetssätt 
H. Remisser som kommunikationssätt mellan 

politiker, nämnder och bolagsstyrelser 
I. Arbeta parallellt med teknikarbetet och 

arbetsförfarandet - svårt och saknar strukturer 
för detta 

J. Skilda budgetar, ett hinder? 
K. Olika beslutsorgan - samma majoritet 

6. Integration av nätverk 
Bidrar nätverken till nya 
kontakter, tankesätt och 
konstellationer inom 
stadsplaneringen och inom 
politiska processer? 

A. ”Smart stad” eller smart samhälle?  
B. Nya roller  
C. Digital Demo - Industrin ska förstå Stockholms 

Stads behov och likaså ska Stockholm Stad förstå 
industrin.  

D. IPHS - bidra med kunskap och 
innovationsspridning med hjälp av samarbete. 

E. Idéslussen  

7. Makt att agera 
Var finns makten att agera 
lokaliserad (exempelvis 
maktförhållanden mellan aktörer, 
samt auktoritära och dess 
karaktär)? Påverkar ideologiska 
maktstrukturer?  

A. Ledarskap 
B. IPHS 
C. Exploateringskontoret 
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6.2.2.1 Sammanställning relationella resurser 
Som tidigare nämnt har alla nämnder inom kommunen ett eget ansvar (5A) i arbetet med 
strategin vilket kan medföra att enheter med gemensamma intressen inte möts. Med 
nämndspecifika budgetar (5J) som de måste förhålla sig till finns det ytterligare en risk att olika 
nätverk inom organisationen inte möts där/när de borde. Varje nämnd har sitt eget beslutsorgan 
trots att de i kommunen består av samma majoritet (5K) vilket resulterar i att de beslut som tas 
av kommunfullmäktige behöver beslutas två gånger representerad av samma majoritet. Om 
kommunens interna gränser istället luckras upp skulle det i sin tur kunna underlätta för ett 
enklare samarbete inom organisationen och på så sätt bidra till nya arbetssätt (5G). För att 
möjliggöra samarbeten krävs en förståelse för nämndernas och samhällets olika behov (5D).  
 
Målsättningen med integreringen av digitala lösningar är att skapa effektiv och enkel 
kommunikation, skapa öppna forum för information (5B, C), förenkla möten i och mellan 
nätverk och samarbete samt öka förståelsen nätverken sinsemellan (5C). Skapandet av “smarta” 
kommunikationssätt skulle effektivisera behandlingen av remisser (5H) och öka samverkan 
mellan nämnder och bolagsstyrelser (5F). Exempelvis görs förenklad samverkan inom Sensible 
Citylab (5E) som möjliggör för aktörer med gemensamma intressen att möta varandra i en fråga 
och komma fram till smarta lösningar som fler kan ta del av. Andra projekt som ska skapa 
samverkan inom kommunen och mellan olika aktörer är exempelvis Digital Demo, IPHS och 
Idéslussen, dessa främjar medarbetarnas idéer och möjliggör arbete med likasinnade (6C-E). 
Nätverken har bidragit till nya roller inom och utanför kommunens organisation som ska arbeta 
med utvecklingen av den hållbara “smarta staden” (6B). Svårigheter som finns är att de måste 
arbeta parallellt med teknikarbetet och arbetsförfarandet vilket det saknas strukturer för (5I) 
idag.  
  
För att en förändring ska vara möjlig är ledarskapet (7A) inom organisationen viktigt. Det är där 
förändringen behöver startas, de med makt behöver ta täten och bära utvecklings-flaggan högt, 
detta understöds även av stadens budget för 2019. I budgeten framgår det att stadens ledare ska 
uppmuntra nya idéer och lösningar i ett arbetsklimat som främjar innovation (6E) med ett 
modernt ledarskap grundat på tillit och en tillåtande kultur (7A). Exploateringskontoret 
ansvarar för Stockholms stadsutveckling och har därför en stor makt att agera (7C) och påverka 
utvecklingen mot en “smart stad”. Exploateringskontoret agerar genom implementering av nya 
roller (6B) som i sin tur ska skynda på utvecklingen och bidra till nya tankesätt och 
konstellationer där IPHS är ett exempel. IPHS har kan vidare påverka med hjälp av sitt nätverk 
och på så sätt utmana tidigare maktstrukturer (7B) inom organisationen. För att skapa nätverk 
som kan bidra till en snabb och hållbar utveckling mot en ”smart stad” behöver vi vara överens 
om vad vi vill skapa - en ”smart stad” och/eller ett “smart samhälle”, eller är det samma sak?  

6.2.3 Mobiliseringsförmåga  
Tabell 5. Mobiliseringsförmåga inom Stockholm stad 

8. Möjlighetsstruktur 
Finns det bevisade, nya sätt att 
arbeta på inom det 

A. Samverkan och dialog 
B. Innovationsledare  
C. Digitaliseringen och ny teknik som möjliggörare 
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kommunalpolitiska 
sammanhanget som främjar en 
smartare utveckling? 

D. Innovationsupphandlingar 
E. IPHS 
F. Trippel helix, kvadrupel helix 
G. Programmet Stockholm som smart och 

uppkopplad stad 

9. Institutionella arenor  
Vilka institutionella arenor 
används och utvecklas av aktörer 
för att utnyttja olika möjligheter 
och skapa förändring samt vilken 
inverkan har de på formell 
planering och policyframtagning? 

A. Samarbetsprojekt som Viable Cities, Digital 
demo, Senseable Citylab 

B. Idéslussen - främja innovativ kultur och 
uppmuntra medarbetare att ta fram och sprida 
idéer 

C. Invest Stockholm - övriga organisationen måste 
bli bättre på att fånga upp idéerna 

D. Utmärkelser och aktiviteter för att gynna 
nytänkande, ex innovationsstipendium 

E. Inkludera start-up 

10. Testbäddar 
Har arbetet med testbäddar 
bidragit med värdefull kunskap i 
utvecklingen av den smarta 
staden?  

A. IPHS samt GrowSmarter som lett till förändring 
B. Befintliga smarta lösningar 
C. Upp till invånarna om de vill anamma den 

hållbara livsstilen 
D. Praktik skiljer sig från forskning och innovation 
E. Urban ICT Arena  
F. Inkludera stadens invånare, skapa ett 

engagemang genom exempelvis ekonomiska 
incitament  

6.2.3.1 Sammanställning mobiliseringsförmåga 
Stockholm stad har insett att utan samverkan (8A) inom staden och med andra aktörer (8F) 
kommer omställningen till en ”smart stad” vara omöjlig. Nya arbetssätt genom projekt som 
DDS, IPHS och nya roller som innovationsledare (8B, E) har tagits fram för att driva på 
kommunens omställning och skapa nya möjligheter. Att arbeta vidare med nya roller och 
funktioner för att täcka in stadens kommande behov påpekar intervjupersonerna är av största 
vikt för en “smart utveckling”. Stockholm stad måste våga tänka nytt (8B, 9A-D). Programmet 
Stockholm som en smart och uppkopplad stad syftar till att samordna “smart stad” arbetet 
genom att implementera och utvärdera verksamhetsprojekt i staden med målsättningen att i 
framtiden skala upp dem (8G). I dagsläget finns det inte något projekt inom “smart stad”-
programmet som ligger i väntan på att påbörjas, kanske finns det utrymme för att inkludera 
medborgarna i nästa steg (10F) enligt samarbetsmodellen kvadrupel helix (8F)? Inkludering 
skulle kunna möjliggöras med hjälp av upphandling av start-ups (8D, 9E) eller med utveckling 
av “smart” medborgardialog och idéslussar (9b)?  
 
Utbildning inom innovationsledning kan vara en framgångsfaktor i skapandet av ett “smart” 
ledarskap och i utvecklingen av organisationen. Genom upphandlingar med fokus på “smarta” 
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lösningar ska möjligheter till innovation, digitalisering och nytänkande (8D) säkerställas med 
hjälp av LOU och bidra till förbättrad tillväxt och hållbarhet för staden (8C). Uppmärksammade 
utmärkelser och aktiviteter för att gynna nytänkande som exempelvis innovationsstipendium av 
olika slag utgör ytterligare en accelererande faktor (9D).   
  
Med hjälp av “smarta” lösningar som idéslussen och samarbetsprojekt som Viable Cities, Digital 
Demo och Senseable citylab verkar kommunen för att skapa mötesplatser för både interna 
nämnder och bolag samt med externa aktörer. Detta har visat på goda resultat för samarbete och 
bidragit med nya innovativa initiativ som kan bidra till långsiktig förändring (9A, B) i samhället. 
För att förändring ska ske måste alla delar inom organisationen använda de arenor som finns 
och ta vara på möjligheterna (9C). Ofta är det piloter som testas inom projekten och utmaningen 
ligger i att skala upp och implementera lösningar i exempelvis en hel stadsdel (10A) samt att få 
invånarna att använda tekniken tillfredsställande. En del smarta lösningar finns redan (10B) 
som kommunen redan nu kan dra lärdom från. En ”smart stad” är inte “smart” på grund av 
installerad avancerad teknik, utan den blir “smart” först när invånarna lever smart och använder 
digitaliseringens förutsättningar till att skapa ett hållbart liv (10C) i staden. Testbäddar är ett bra 
verktyg att använda för undersökning av nya lösningar och dess funktion i staden då det 
praktiska oftast skiljer sig från forskning och innovation (10D).  

7 Diskussion och slutsats 
Studiens resultat diskuteras, frågeställningarna besvaras och slutsatser presenteras nedan. 

7.1 Diskussion  
Utifrån de strategier och visioner som studerats upplevs Stockholm stad vara på god väg mot att 
bli den “smarta staden”. Intervjuerna förmedlar dock en annan bild och det framgår tydligt att 
kommunen är under uppstart av arbetet. Staden började för ett par år sedan undersöka vilka 
roller som behövs/saknas inom förändringsarbetet och hur organisationens uppbyggnad 
behöver förändras för att minimera stuprörseffekten och effektivisera det interna arbetet. 
Hållbarhetsperspektivet har funnits länge inom stadsutvecklingen men det specifika begreppet 
’smart’ är nytt. Hur långt har arbetet med konceptet den “smarta staden” egentligen kommit kan 
en fråga sig, om städer generellt marknadsför sig som smarta trots att en lång resa kvarstår 
innan de uppnått någonting som kan definieras som en “smart stad”? En ärligare bild av 
utveckling önskas för transparens kring framgången och det kan exempelvis skapas genom 
redogörelse för ”smart stad”-projektens omfattning.   
  
Det kan även diskuteras om begreppet ’smart’ och dess innebörd endast är en trend som är 
populär idag. Marvin et al (2016) beskriver hur begreppet “smart” förknippas med positiva och 
målmedvetna ambitioner och att det kan vara en bidragande faktor till att det används av många 
inom stadsutvecklingen. Uttrycket “smart stad” upplevs positivt, rätt i tiden och framåtsträvande 
och vilken stad vill inte vara en “smart stad”? Som Silva et al (2018) nämner har 
kommunikationsteknologi och hållbarhet haft ett fokus långt innan ”smart stad” konceptet 
myntades för första gången. Vi tror att benämningen “smart stad” med tiden kommer försvinna 
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och år 2040 är det den stadsmodellen som istället är standard. Konceptet den “smarta staden” 
kan istället ses som ett bra verktyg som ifrågasätter organisationers strukturer och utmanar 
gamla hierarkier att utvärderas och utvecklas. Vårt samhälle ser inte likadant ut idag som i slutet 
av 1800-talet då kommunallagen klubbades och kanske är den “smarta” utmaningen precis vad 
den kommunala organisationen behöver för att öka demokratin och livskvalitén i staden? 
Utifrån ett annat perspektiv kan det vara intressant att diskuteras hur stadens utveckling skulle 
formas om vi inte stod inför den urbanisering och klimatförändring som vi gör. Vad skulle den 
“smarta staden” då kunna definieras som och innehålla? 
  
En tydlig målbild är svår när definitionen av en ”smart stad” i sig är otydlig och går isär 
beroende på vem som tillfrågas. Marvin et al (2016) vittnar om att utvecklingsinitiativ som drivs 
av städer ofta är oklara och snarare genomförs för att det ska klinga bra, vilket kan bottna i 
definitionens otydlighet. Kitchin (2014) beskriver två delar av den “smarta staden”, en del utgår 
från tekniken och en del utgår från människan. I det omfattande förändringsarbetet krävs arbete 
med den digitala tekniken parallellt med det smarta “arbetsförfarandet” finns det risk för att den 
“smarta stadens” mjuka och huvudsakliga mål: människan och dess livskvalitet, glöms bort. Det 
är enkelt att tro och hoppas att tekniken och digitaliseringen är lösningen till alla 
samhällsproblem men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Risken finns att staden börjar ses 
som ett system utan att ta hänsyn till det verkliga samhället med sina sociala, ekonomiska och 
ekologiska egenskaper. Den digitala tekniken är också lätt att fokusera på, beskylla och ange som 
orsak till att problem uppstår i utvecklingen istället för att inse att det är organisationen som ska 
leda utvecklingen som behöver förändras.  
  
Det viktigaste för att lyckas med implementering av konceptet utläses från intervjuerna vara 
samverkan och samarbete. Frågan är hur motivation kan skapas för att olika aktörer ska delta i 
utvecklingen då de kräver olika drivkrafter till deltagande. Om aktörer inom näringslivet 
exempelvis förlorar finansiering och/eller intäkter på grund av samarbete med andra finns det 
ingen anledning för dem att delta då de ofta drivs av ekonomiska incitament.  
 
Att vi tillsammans lever på jordklotet och att vi tillsammans måste skapa städer som är hållbara 
ekonomiskt, ekologiskt, socialt och demokratiskt både idag och imorgon borde vara en 
självklarhet men dessvärre lyser de “smarta” och hållbara städerna med sin frånvaro. De 
offentliga myndigheterna, Stockholm stads kommun i detta fall, borde leda den “smarta” 
utvecklingen och för att innovation ska tillåtas måste exempelvis kommunallagen uppdateras, 
tydliga prioriteringar genomföras och den organisatoriska strukturen bearbetas. Stockholm 
stads kommun måste bli “smart” för att skapa en grund för ett “smart samhälle” och på sikt blir 
“smartaste staden” i världen.  
 
I förlängningen finns en utopi att tillsammans arbeta mot en målbild som är gemensam för 
akademin, näringslivet, stadens (regionens) invånare och de offentliga myndigheterna, med 
incitament till alla för att alla ska hjälpa till med den “smarta” och hållbara utvecklingen. 
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7.2 Slutsats 
Frågeställningarna besvaras kortfattat utifrån studiens resultat, analys och diskussionens olika 
resonemang. 
 

● Vad menar olika aktörer i Stockholm stad när de diskuterar “den smarta staden”, 
vilken mening läggs i begreppet?  

Utifrån intervjuerna används begreppet “smart stad” mer som verktyg för att Stockholm stad ska 
nå olika delmål inom hållbarhet och på sikt bli en klimatneutral stad. Konceptet har hittills 
resulterat i olika “smarta” aktiviteter, projekt och tillsättande av nya roller som kompletterar 
kommunens organisation. I dokumentstudien tolkas begreppet “smart stad” som en lösning 
istället för ett verktyg. Genom dokumenten har kommunen svårare att konkretisera hur 
konceptet ska implementeras i staden.  
 
Begreppet “smart stad” är ett namn på den samhällsutveckling som krävs för att staden ska 
fortsätta vara en tillfredsställande plats att bo på för medborgarna, men benämningen “smart 
stad” fungerar övergripande som en “smart” benämning på en essentiell utveckling.   
 

● Går det att identifiera eventuella glapp mellan stadens vision och praktiskt utfall?  
Enligt vår fallstudie och analys befinner sig Stockholm stad i ett tidigt skede i omställningen till 
en ”smart stad”. Som Claes Johannesson säger, det är 20 år kvar men tiden går snabbt och för 
att citera Gunnar Björkman: “Omställningen görs inte på ett år, eller fem! Kommunen kan 
liknas vid en atlantångare, […] när den väl börjar röra på sig så går det inte att stoppa den” - 
Gunnar Björkman 
 
Ja, det går att identifiera glapp mellan stadens vision och det praktiska genomförandet. 
Stockholm stad visar på att de har de teoretiska kompetenser och strategier för att lyckas i 
omställningen till en ”smart stad” men kommunens organisatoriska uppbyggnad antas försvåra 
arbetet och lagar inom kommunen ser ut att begränsa handlingsutrymmet för stadens 
tjänstepersoner. För att möjliggöra storskalig samhällsutveckling i enlighet med stadens visioner 
krävs tydligare prioritet och utrymme för omorganisering inom kommunen. Handling måste 
komma till stånd och med stöd av strategierna, kan kommunen med ett innovativt ledarskap och 
samarbete över officiella samt inofficiella gränser översätta teori till praktik, vision till 
verklighet.  

7.3 Vidare studier 
I och med samarbetsmodellerna trippel helix och kvadrupel helix har tankar funnits på att 
intervjua även näringsliv och medborgarna för att inkludera alla fyra helixar i arbetet. Studiens 
storlek har inneburit vissa begränsningar och andra aktörer än kommunen har inte prioriterats. 
Det finns utrymme för vidare undersökning och inkludering av dessa aspekter då de är 
intressanta för uppsatsens syfte. 
 
 



 
 

43 
 

Källförteckning  
Albino, V., Berardi, U., Dangelico, R.M. 2015. Smart Cities: Definitions, Dimensions, 
Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology, Vol 22, 3–21. 
 
Axelsson, K., Granath, M. 2018. Stakeholders' stake and relation to smartness in smart city 
development: Insights from a Swedish city planning project. Government Information 
Quarterly, Vol 35, 693–702. 
 
Better World Solutions, 2019. Smart city project Stockholm. Betterworldsolutions.eu.  
https://www.betterworldsolutions.eu/smart-city-projects-stockholm/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Boverket, 2018. Kommunens olika roller. Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/kommunen/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Boverket, u.å. En urbaniserad värld. Vision för Sverige 2025. 
https://sverige2025.boverket.se/en-urbaniserad-varld.html (Hämtad 2019-05-17)  
 
Isaksson, M. 2017. Miljardinjektion i smarta städer. DI.se. 20 november. 
https://www.di.se/nyheter/miljardinjektion-i-smarta-stader/?loggedin=true (Hämtad 2019-05-
09) 
 
Camboim, G.F., Zawislak, P.A., Pufal, N.A. 2019. Driving elements to make cities smarter: 
Evidences from European projects. Technological Forecasting and Social, vol 142, 154–167.  
 
Cavallini, S., Soldi, R., Friedl, J., Volpe, M. 2016. Using the quadruple helix approach to 
accelerate the transfer of research and innovation results to regional growth. Europeiska 
Unionen – Committee of the Regions.   
 
De Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C., Weijnen, M. 2015. Sustainable-smart-resilient-low 
carbon-eco-knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable 
urbanization. Journal of Cleaner Production, Vol 109, 25–38.  
 
Dirks et al., 2009 - Dirks, S., Keeling, M. 2009. A vision of smarter cities: How cities can lead 
the way into a prosperous and sustainable future. IBM Corporation. https://www-
03.ibm.com/press/attachments/IBV_Smarter_Cities_-_Final.pdf (Hämtad 2019-05-17) 
 
Foyen, u.å. Ny kommunallag 2018 - vilka åtgärder behöver kommunerna vidta med anledning 
av den nya lagen? https://www.foyen.se/ny-kommunallag-2018-vilka-atgarder-behover-
kommunerna-vidta-med-anledning-av-den-nya-lagen_nb/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Griffinger, R., Ferter, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., Meijers, E. 2007. Smart 
cities: ranking of European medium-sized cities. Forskningsrapport. Vienna University of 
Technology – Centre of Regional Science.  



 
 

44 
 

 
Grow smarter, u.å. Lighthouse city: Stockholm. GrowSmarter.eu. http://www.grow-
smarter.eu/lighthouse-cities/stockholm/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Healey, P., Magelhães, C., Madanipour, A. & Pendlebury, J. (2003). Place, identity and local 
politics: Analysing initiatives in deltiberative governance. I Hajer, M. A. & Wagenaar, H. 
(2003) Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Internet of things, 2017. Internet of things för smart samhällen.  
 
Isaksson, M. 2017. Miljardinjektion i smarta städer. DI.se. 20 november. 
https://www.di.se/nyheter/miljardinjektion-i-smarta-stader/?loggedin=true (Hämtad 2019-05-
09) 
 
Kitchin, R. 2014. The real-time city? Big data and smart urbanism. GeoJournal, vol 79, 1–14.  
 
Magalhães et al. 2002 - Magalhães, C., Healey, P. & Madanipour, A. 2002. Assessing 
Institutional Capacity for City Centre Regeneration: Newcastle’s Grainger Town. I Cars, G., 
Magalhães, C., Healey, P. & Madanipour, A. 2002. Urban Governance, Institutional Capacity 
and Social Milieux. Aldershot: Ashgate.  
 
Marvin, S., Luque-Ayala, A., McFarlane, C. 2016. Smart urbanism – utopian vision or false 
dawn? Routledge. 
 
Mohanty, S.P., Choppali, U., Kougianos, E. 2016. Everything you wanted to know about smart 
cities: The Internet of things is the backbone. IEEE Consumer Electronics Magazine, 2016, s60-
70. 
 
Mora, L., Deakin, M., Reid, A. 2019. Strategic principles for smart city development: A multiple 
case study analysis of European best practices. Technologial Forecasting and Social, vol 142, 
70–97.  
 
Ne.se. 2019. Digitalisering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/digitalisering 
(hämtad 2019-06-07) 
 
Ne.se. 2019a. bottom-up. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bottom-up 
(hämtad 2019-06-10) 
 
Ne.se. 2019b. top–down. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/top-down (hämtad 
2019-06-10) 
 
Neirotti, P., De Marcom, A., Cagliano, A C., Mangano, G., Scorrano, F. 2014. Current trends in 
Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, vol 38, 26–36.  
 



 
 

45 
 

Polk, 2011 - Polk, M. (2011) Institutional Capacity-building in Urban Planning and Policy- 
making for Sustainable Development: Success or Failure? Planning Practice and Research, vol 
26, sid 185–206.  
 
Regeringskansliet, 2017. En ny kommunallag. Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/ 
(Hämtad 2019-05-17) 
 
Rienecker, L., Jorgensen PS. 2014. Att skriva en bra uppsats. Liber, Vol 3. 
 
Ruhlandt, R.W. 2018. The governance of smart cities: A systematic literature review. Cities, vol 
81, 1–23.  
 
SFS 2018:1317 - SFS 2018:1317. Lag om offentlig upphandling. 
 
SFS 2018:1350 - SFS 2018:1350. Kommunallag.  
 
SFS 2018:1732 - SFS 2018:1732. Plan- och bygglag.  
 
Silva, B. N., Khan, M., Han, M. 2018. Towards sustainable smart cities: A review of trends, 
architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable Cities and Soceity, 
vol 38, 697–713.  
 
Stanford, u.å. The Triple Helix Concept. https://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept 
(Hämtad 2019-05-09)  
 
Stockholm stad, 2019a. Kommunfullmäktige. Stockholm.se https://stad.stockholm/politik-och-
demokrati/kommunfullmaktige/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, 2019b. Kommunstyrelsen. Stockholm.se https://stad.stockholm/politik-och-
demokrati/kommunstyrelsen/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, 2019c. Nämnder och bolagsstyrelser. Stockholm.se. 
https://stad.stockholm/politik-och-demokrati/namnder-och-bolagsstyrelser/ (Hämtad 2019-
05-17) 
 
Stockholm stad, 2019d. Styrande dokument. Stockholm.se. https://stad.stockholm/politik-och-
demokrati/styrande-dokument/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, 2019e. Remiss av Översyn av styrdokument och utarbetande av 
digitaliseringsprogram för Stockholm stad. 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1966332&rt=0&t= (Hämtad 2019-05-18) 
 
Stockholm stad, 2019f. Innovation. https://stad.stockholm/sa-arbetar-staden/innovation/ 
(Hämtad 2019-05-18) 



 
 

46 
 

 
Stockholm stad, 2019g. IPHS - Innovationsplattform hållbara Stockholm. 
https://stad.stockholm/projekt/projekt-med-egen-eller-annan-finansiar-an-
eu/innovationsplattform-hallbara-stockholm/ (Hämtad 2019-05-19) 
 
Stockholm stad, 2019h. Stockholms stads Budget 2019. Stockholm.se 
https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/sa-anvands-dina-
skattepengar/stockholms-stads-budget-2019.pdf (Hämtad 2019-05-21)  
 
Stockholm stad, 2019i. Så används dina skattepengar. Stockholm.se https://stad.stockholm/sa-
anvands-dina-skattepengar/ (Hämtad 2019-05-21) 
 
Stockholm stad, 2019j. Budget 2019 – Sammanfattning av majoritetens förslag till budget 2019 
och inriktning för 2020–2021. Stockholm.se https://stad.stockholm/globalassets/om-
stockholms-stad/sa-anvands-dina-skattepengar/sammanfattning-finansborgarradets-forslag-
till-budget-2019.pdf (Hämtad 2019-05-21) 
Stockholm stad, 2018a. Strategi för en smart och uppkopplad stad. Stockholm.se.12 december. 
https://www.stockholm.se/OmStockholm/Smart-och-uppkopplad-stad/Strategi-for-en-smart-
och-uppkopplad-stad/ (Hämtad 2019-05-15) 
 
Stockholm stad, 2018b. Stadsutveckling. Stockholm.se. 25 juni. 
https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, 2018c. Tema: Översiktsplan för Stockholm. Stockholm.se. 26 november. 
https://xn--vxer-loa.stockholm/tema/oversiktsplan-for-stockholm/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, 2018d. Nytt digitaliseringsprogram till Stockholm stad. 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1963061 (Hämtad 2019-05-18) 
 
Stockholm stad, 2018e. Exempel på smarta tjänster i Stockholm stad. Stockholm.se. 
2018.https://www.stockholm.se/OmStockholm/Smart-och-uppkopplad-stad/Exempel-pa-
smarta-tjanster-i-Stockholm-stad/ (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, 2018f. GrowSmarter - smarta urbana lösningar. Stockholm.se 
https://växer.stockholm/tema/hallbara-och-smarta-losningar/growsmarter/ (Hämtad 2019-05-
19) 
 
Stockholm stad, 2017. Allt klart för Stockholms strategi för en smart och uppkopplad stad. 
Smartsthlm.stockholm.se. 4 april. http://smartsthlm.stockholm.se/2017/04/04/allt-klart-for-
stockholms-strategi-for-en-smart-och-uppkopplad-stad/ (Hämtad 2019-05-15)  
 
Stockholm stad. 2016. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Svar på remiss. 
Stockholm stad. Dnr E2016-02185 
 



 
 

47 
 

Stockholm stad, 2015. Stockholms stads innovationsstrategi. Stockholm.se 
https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-
dokument/stockholm-stads-innovationsstrategi.pdf(hämtad 2019-05-18) 
 
Stockholm stad, u.å.a Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Bilaga 1. Strategi. 
Stockholm.se. u.å.  
 
Stockholm stad, u.å.b. Stockholm växer. Stockholm stad. https://xn--vxer-loa.stockholm/ 
(Hämtad 2019-05-17) 
 
Stockholm stad, u.å.c. Översiktsplan för Stockholm stad. Stockholm.se 
https://växer.stockholm/globalassets/tema/oversiktsplanen/uppdatering-av-op/godkannade-
op/oversiktsplan-for-stockholms-stad-godkannandehandling.pdf (Hämtad 2019-05-21) 
 
Stockholm stad, u.å.d. Digitaliseringsprogram - Stockholm stad 2018–2023. 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1963060(Hämtad 2019-05-18) 
 
Stockholm Universitet, 2018. Anvisningar - inköp och upphandling. Stockholm Universitet. 
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-
upphandling/upphandlingshandboken (Hämtad 2019-05-17) 
 
Stoltz Ehn, AK., Lööf, J., Quistgaard, L. 2017. Leda och organisera innovation för hållbara städer 
och samhällen. Vinnova.  
 
Vinnova, 2018. Viable Cities. https://www.vinnova.se/m/strategiska-
innovationsprogram/Viable-cities/ (Hämtad 2019-05-09) 
 
Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N., & Nelson, L. E. (2010). Helping 
CIOs understand smart city initiatives. Growth, vol 17, 1–17. 
 
Zubizarreta, I., Seravalli, A., Arrizabalaga, S. 2016. Smart city concept: what it is and what it 
should be. Urban Planning Development, vol 142  

 

  



 
 

48 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide Claes Johannesson  
Vi önskar att genom denna intervju få ökad förståelse för Stockholm Stads arbete men visionen 
om den smarta staden och hur det sker inom organisationen samt hur det berör 
stadsutvecklingen. 
 
Bakgrund 

● Beskriv din roll som projektledare för smart stad-projektet i Stockholm stad. 
 
Organisation och samarbete inom Stockholm Stad 

● Hur är arbetet med visionen om Stockholm som smart och uppkopplad stad organiserat 
inom de olika enheterna på Stockholm Stad? Vad var tankarna bakom detta val av 
organisation? 

● Vilka kompetenser är idag representerade i arbetet med att förverkliga visionen? 
● Hur ser samverkan med externa aktörer ut? Vilka aktörer rör det sig om? Vilken roll 

har Stockholm stad i denna samverkan? 
 
Stockholms omställning till världens smartaste stad 

● Vilka initiativ/projekt har ni hittills dragit igång som en del i att nå målet? Hur går 
diskussionerna kring framtida initiativ/projekt? 

● Vilka metoder och verktyg används idag? Behöver dessa utvecklas/förändras på något 
sätt? 

● Hur tänker olika avdelningar/enheter inom Stockholm stads kring det som görs? 
● Vilka funderingar har dykt upp hos olika externa aktörer? 
● Vilka ser du som de viktigaste aktörerna i arbetet med att förverkliga visionen? 
● Upplever du att det på något sätt finns ett glapp mellan visionen som ska uppnås och den 

kapacitet ni/en har idag? 
● Vilka kompetenser ser du som viktiga för att ni ska lyckas med att förverkliga visionen? 

Är det någon kompetens som behöver utvecklas/saknas? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Gunnar Björkman 
Vi önskar att genom denna intervju få ökad förståelse för Stockholm Stads arbete med visionen 
om den smarta staden, hur det organiseras samt hur det berör stadsutvecklingen i staden. 
 
Bakgrund 

● Beskriv din roll som Innovationsdirektör på Stockholm Stad. 
● Berätta om ditt uppdrag att stärka det strategiska samarbetet med akademi och 

näringsliv.  
  
Organisation och samarbete inom Stockholm Stad 

● Hur är arbetet med visionen om Stockholm som smart och uppkopplad stad organiserat 
inom de olika enheterna på Stockholm Stad? Vad var tankarna bakom detta val av 
organisation?  

● Vilka kompetenser finns idag representerade i arbetet med att förverkliga visionen? 
Finns det några kompetenser som saknas? 

● Hur ser samverkan med externa aktörer ut? Vilka är de viktigaste aktörerna? Vilken roll 
har Stockholm stad i denna samverkan? 

● Vilken roll har exploatering- och stadsbyggnadskontoret i arbetet för att planera den 
smarta staden? 
 

 Stockholms omställning till världens smartaste stad 
● Vilka initiativ/projekt har ni hittills dragit igång som en del i att nå målet? Hur går 

planerna kring framtida initiativ/projekt?  
● Hur tänker en kring innovativa lösningar? Hur arbetar ni för att dessa ska bli 

långsiktiga? Hur skulle du vilja att finansieringen av storskalig implementering ska se ut 
i framtiden?  

● Vilken roll fyller startups i arbetet för en smartare stad? 
● Upplever du att det på något sätt finns ett glapp mellan visionen som ska uppnås och den 

kapacitet ni/en har idag? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide Charlie Gullström 
Vi önskar att genom denna intervju få ökad förståelse kring forskningen rörande smart stad-
konceptet och KTH:s arbete med den smarta staden, hur det organiseras samt hur det berör 
stadsutvecklingen. 
  
Bakgrund 

● Beskriv din roll som forskningsstrateg i initiativet Viable Cities. 
 
Forskning och samarbete med Stockholm Stad 

● Hur ser samarbetet ut med Stockholm Stad kring stadens strategi för Stockholm som 
smart och uppkopplad stad och målet att bli världens smartaste stad 2040? 

● Vilka kompetenser finns idag representerade i arbetet med att göra Stockholm till en 
smart stad? Finns det några kompetenser som saknas?  

● Vilka är de viktigaste aktörerna? Vilken roll har akademin i utvecklingen mot en smart 
stad?   

● Vilken roll anser du att exploatering- och stadsbyggnadskontoret har i arbetet för att 
planera den smarta staden?  
 

 Stockholms omställning till världens smartaste stad, Viable cities roll 
● Vilka initiativ/projekt saknas för att nå målet? Vilka projekt borde prioriteras i framtiden 

för att nå målet? 
● Innovativa lösningar, hur arbetar Viable cities för att dessa ska bli långsiktiga och 

implementeras i staden? 
● Anser du att Stockholm stad har den kapaciteten som krävs för att lyckas med att bli 

världens smartaste stad 2040?  
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Bilaga 4 

Intervjuguide Sofie Pandis Iveroth  
Vi önskar att genom denna intervju få ökad förståelse för Stockholm Stads arbete med visionen 
om den smarta staden, hur det organiseras samt hur det berör stadsutvecklingen i staden. 
 
Bakgrund  

● Beskriv kort din roll som innovationssamordnare och projektledare för 
Innovationsplattformen hållbara Stockholm. 

 
Organisation och samarbete inom Stockholm Stad 

● Vilken roll har exploatering- och stadsbyggnadskontoret i arbetet för att planera den 
smarta staden? 

● Vilka kompetenser finns idag representerade i arbetet med att förverkliga visionen? 
Finns det några kompetenser som saknas? 

● Vilka är de viktigaste aktörerna? Vilken roll har Stockholm stad i denna samverkan? 
 
Stockholms omställning till världens smartaste stad 

● Vilka initiativ/projekt har ni hittills dragit igång som en del i att nå målet? Hur ser 
planerna ut kring framtida projekt? 

● Upplever du att det på något sätt finns ett glapp mellan visionen som ska uppnås och den 
kapacitet staden har idag? 
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