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Bakgrund och målbild  

 

Stockholm har ambitionen att de kommande åren ta en ledande 

position som en ”smart stad” i världen. Den här målsättningen 

uttrycks i Vision 2040 – ett Stockholm för alla, som 

kommunfullmäktige nyligen beslutade om. En smart stad, eller 

”smart city” som det vanligtvis också benämns, är kort 

sammanfattat en stad som använder it och ny teknik för att bli mer 

effektiv och höja kvaliteten i vardag och arbete för de som lever, 

vistas och verkar där. I mötet mellan människa och teknik har 

Stockholm mycket goda förutsättningar att bli den stad i världen 

som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet 

enklare och bättre för sina medborgare, anhöriga, företagare och 

besökare.  

 

Stockholms stad har under ett flertal år gjort ambitiösa satsningar 

som fört staden i riktningen mot ovan nämnda målbild, inte minst i 

och med utvecklingen av e-förvaltningen och införandet av ett 

flertal e-tjänster som skapat såväl nytta för våra medborgare som 

effektiviserat våra interna verksamhetsprocesser. Satsningar inom 

detta område behöver fortsätta, inte minst vad gäller samverkan 

med andra kommuner, landsting och myndigheter (inom området 

eHälsa m.m.). Men i ett nästa steg är det nu också dags att påbörja 

genomförandet av genomtänkta satsningar inom området ”sakernas 

internet”, även kallat Internet of Things (IoT). Även satsningar 

inom områden som Big Data och Öppna data kommer att vara 

nödvändiga för att Stockholm på allvar ska kunna ta nästa steg i att 

utvecklas till en smart city. 

 

Vad är Öppna data? 

Öppen data är offentliga data som samlas in och lagras hos 

myndigheter i elektronisk form och som ska tillgängliggöras till 

företag och privatpersoner så att datan kan återanvändas. Sedan 

2011 har Stockholms stad publicerat öppna data på olika sätt. Syftet 

har varit att främja utvecklingen av en informationsmarknad och 

uppmuntra till utvecklingen av smarta tjänster. Stockholms stad är 

idag ledande vad gäller mängden Öppna data som publiceras i 

offentlig sektor i Sverige. 

 

Vad är Big Data? 

Big data är ett begrepp som beskriver digitalt lagrad information av 

sådan storlek att det är svårt att bearbeta den med traditionell teknik 

och traditionella databasmetoder. Ingen svensk översättning av 

begreppet har blivit etablerad. I många fall skapas datamängderna 
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kontinuerligt (i realtid) och analyseras även i realtid. Detta har inte 

förrän relativt nyligen blivit tekniskt möjligt, åtminstone inte inom 

ekonomiskt rimliga ramar. I och med den tekniska utvecklingen har 

läget de senaste åren förändrats och Big Data används nu inom ett 

flertal olika områden, dock ännu inte i någon nämndvärd omfattning 

i Stockholms stad. Big Data etablerades som begrepp 2009. 

Vad är Internet of things? 

Internet of things (IoT), eller ”sakernas Internet”, är ett 

samlingsbegrepp för fysiska objekt eller "saker" som kommunicerar 

elektroniskt med omvärlden för att skapa ett mervärde av något 

slag, detta genom att utbyta uppgifter med t.ex. tillverkaren, 

operatören och/eller andra anslutna saker. Egentligen är ordet 

”Internet” missvisande då kommunikationen i princip kan ske över 

vilket typ av nätverk som helst, men begreppet har blivit kvar sedan 

det 2009 myntades med en något snävare definition. Sammantaget 

så kan man säga att IoT handlar om de möjligheter det medför att 

”saker” tack vara den tekniska utvecklingen i allt högre grad kan 

och kommer att börja kommunicera med varandra. Detta jämfört 

med den mer traditionella användningen av ”Internet” som ett 

medium för människor eller mjukvaror att dela och söka 

information. 

 

Det finns ett näst intill oändligt antal exempel på tänkbara 

tillämpningar inom IoT och många förekommer på marknaden 

redan idag. IoT kan vara ett plåster som sätts på huden och som 

mäter hjärtrytm samt temperatur. Det kan vara soptunnor som 

berättar när de är fulla och behöver tömmas eller ett armband som i 

kommunikation med en smartphone håller reda på puls, rörelse och 

antal steg en individ tar. Det kan också vara ett komplext system av 

saker som kommunicerar med varandra, t.ex. i en bil och i 

gatumiljön, som gör att bilen kan fickparkera av sig själv eller till 

och med navigera helt utan förare i vanlig trafik.  

 

Denna utvecklingsresa har precis bara påbörjats, och Stockholms 

stad har mycket goda förutsättningar att genom genomtänkta 

satsningar inom detta och närliggande områden positionera sig som 

en världsledande ”smart stad” för såväl våra boende som anhöriga, 

besökare och företagare. En rad sådana steg tas i den budget som 

läggs hösten 2015.  
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Exempel på möjliga utvecklingsområden  

Utvecklingen på såväl lång som relativt kort sikt kommer kunna 

tillföra mervärden för Stockholms stad och utveckla vår 

verksamhet. Det enkla exemplet med soptunnor som berättar när de 

är fulla och behöver tömmas har redan nämnts ovan, nedan listas 

ytterligare några exempel: 

 

- Papperskorgar som meddelar när de behöver tömmas 

- Automatisk kontroll av flöden i dagvattenbrunnar för att 

undvika översvämningar  

- Fukt-/mögelsensorer i fastigheter som larmar vid 

överstigande av tröskelvärden 

- Saker som kommunicerar med förbipasserande 

- Parkeringsplatser som kommunicerar när de är lediga 

- Medicinsk utrustning och kroppsnära teknik som möjliggör 

effektiv, kvalitativ och värdig vård i hemmet 

- Resurseffektiv, miljövänlig och behovsanpassad styrning av 

gatubelysning 

- En app för cyklister som frivilligt, anonymt och automatiskt 

rapporterar in position för grushalka, hål i asfalten m.m. på 

stadens cykelvägar 

- Smarta lyktstolpar som kan vara uppkopplade och 

centralstyrda för smart och effektiv belysning, men där det 

också kan sitta en sensor för mätning av partikelhalter i 

luften, en kamera som håller koll på omkringliggande 

parkeringsplatser och utrustning för wifi. 

 

När IoT kombineras med t.ex. Big data och Öppna data kan det 

också leda till tillämpningar som: 

 

- Trafikplanering och omdirigering av trafik i realtid, baserat 

på statistik- och faktabaserad kunskap om trafikstockningar 

innan de uppstår 

- Appar som kombinerar data från kommun och landsting 

och andra källor för smartare transporter i staden 

- Miljöstyrning baserat på statistik och/eller realtidsfakta 

avseende partikelhalter och liknande i hela stadens park- 

och gatumiljö. 

 

Strategi för genomförande – kommande 
satsningar  

I budget 2016 fattas beslut om att staden ska ta fram en strategi för 

Stockholm som smart och uppkopplad stad.  
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Första steget 

För att komma igång med arbetet med framtagandet av strategin 

föreslås en arbetsgrupp ledd av stadsledningskontorets it-avdelning 

och med representanter från bl.a. Stokab och trafikkontoret. 

Ansvaret för uppdrag och uppföljning av gruppens arbete läggs på 

det digitaliseringsråd, bemannat av förvaltnings- och bolagschefer i 

staden, som avses inrättas.  

Satsningar i budget i korthet 

 Strategi för smart stad. ’Kommunstyrelsen ska under 2016 

i samverkan med AB Stokab, miljö och 

hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden ta fram en strategi 

för Stockholm som smart och uppkopplad stad och 

”sakernas internet” (Internet of Things)’ 

 Fond för digital förnyelse. Under 2016 ska en utveckling 

av stadens program för digital förnyelse genomföras. En 

prioriterad del i det arbetet är att tillse att det nya 

programmet skapar incitament och förutsättningar för staden 

och stadens verksamheter att ta tillvara de möjligheter som 

följer av utvecklingen inom området ”Internet of Things”. 

Stadens samtliga förvaltningar kan ansöka om tilldelning av 

medel. Ramen sätts till 100 mnkr kommer det in många 

ansökningar om projektutveckling ska ytterligare 

finansiering ses över. Möjligheten att bjuda in externa 

utvecklare av smarta lösningar som kan vara till nytta för 

stadens verksamheter ska prövas. 

 Infrastruktur. I budget ges också tydliga uppdrag till AB 

Stokab genom ägardirektivet. Stokab ska bland annat:  

 fortsatt satsa på kompletterande fiberutbyggnad inom 

prioriterade/strategiska områden  

 tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, 

näringslivsaktörer och universiteten verka för 

etableringen av en testbädd för 

höghastighetsuppkopplingar i världsklass i Kista  

 Öppen data: Öppen data 

Staden har gjort satsningar inom öppen data och är i många 

avseenden nationellt ledande inom området. Ett uppdrag ges 

i budget att utveckla metoder för att göra data tillgängligt i 

realtid. Under 2016 ska förutsättningarna för att etablera 

sådana processer utredas och så långt som möjligt realiseras.  

 

 Hackathons. Under 2016 ska Stockholms stad bjuda in 

utvecklare till så kallade hackathons i syfte att utveckla 

smarta lösningar som kan bidra till stadens verksamheter 

eller underlätta i stockholmarnas vardag. 


