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Abstract 

Swedish cities face challenges such as increased urbanisation, shifting demographics and demands on 

lowered environmental impact. The smart city may be considered part of the solution to these 

challenges. While there is no commonly accepted definition of the term “smart city” the term may be 

summarised as utilising digitalisation to increase a city’s efficiency. Digitalisation in the smart city 

enables efficiency and increases quality of life through the utilisation of algorithms, high speed internet, 

sensors and cheap digital storage. Large amounts of data may be processed in real time and used to 

assist in, or automate, decision making. Experts suggest that the smart city may negatively impact the 

privacy of visitors and citizens by aggregating and correlating processed personal data. Privacy is a 

central part of a healthy democracy, it enables societal change by allowing citizens to act outside existing 

societal norms and increases citizen wellbeing. Since the smart city is currently shaped by policy 

makers, an understanding of their attitudes towards the risks of the smart city infringing on citizen 

privacy provides insights into whether the smart city may poses an overall threat to citizen privacy. 

Another important factor to consider is the legal constraints within which the policy makers operate. 

This study explores the definition of the term “smart city”, its role in solving problems and the risks of 

it negatively impacting the integrity of citizens and visitors. While there is no consensus regarding the 

smart city’s definition, some common ground may be found in that it is enabled by technology. Instead 

of grappling with the implications of the smart city as a whole we found it appropriate to understand it 

by categorising and comprehending the initiatives which comprise the smart city, as well as their 

interactions, separately.  The smart city’s role in society is to solve societal challenges and increase 

quality of life, decision makers don’t consider it important to define the smart city as a part of its 

development. Smart cities bring about a trade-off situation in which decision makers clearly favor 

efficiency over integrity, a stark contrast to the published papers in the field which hold integrity in a 

higher esteem. Despite the GDPR being a key regulation to consider when dealing with integrity in the 

smart city we found that decision makers are unaware of its application, scope or potential consequences 

for the development of the smart city. 

 

This study is conducted as a qualitative case study of the Stockholm smart city project and explores the 

project’s impact on privacy. The study is contextualised through the EU-regulation GDPR, national 

guidelines for integrity, the national program for smart cities and current research within smart cities, 

integrity and their intersection. 

Key words: Smart city, Privacy, Data processing, Democracy, GDPR, Privacy challenges, 

Qualitative research  
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Sammanfattning 

Svenska städer utmanas av ökad urbanisering, en skiftande demografi och krav på en minskad 

miljöpåverkan. Ett led i att bemöta dessa utmaningar är utvecklingen av den smarta staden. Den smarta 

staden saknar ännu en vedertagen definition men innebär en digitalisering och effektivisering av stadens 

funktioner. Digitalisering i den smarta staden möjliggör effektivisering genom att nyttja algoritmer, 

höghastighetsinternet, sensorer och billiga stora lagringsvolymer för att generera önskvärda resultat. 

Stora mängder data kan behandlas i realtid och användas till exempelvis beslutsstöd eller automatiserad 

beslutsfattande. Ett outforskat område inom smarta städer är dess inverkan på invånare och besökares 

integritet, där vissa menar att den smarta staden skulle kunna möjliggöra storskaliga 

integritetskränkningar genom aggregering och korrelering av behandlade personuppgifter. Integritet är 

en central del av en fungerande demokrati eftersom den möjliggör samhällsutveckling utanför 

existerande normer och höjer mänskligt välmående. För att förstå risken för integritetskränkningar i den 

smarta staden behövs insikt i hur beslutsfattarna, som utformar den smarta staden, ser på risken för 

integritetskränkningar, samt det lagrum inom vilket den smarta staden utvecklas. Denna studie utforskar 

definitionen av den smarta staden, problemen den smarta staden ämnar lösa och risken att den smarta 

staden innebär integritetskränkningar. Definitionen av den smarta staden saknar konsensus men ses i 

stor utsträckning använda teknik som möjliggörare. Konkreta initiativ av den smarta staden är lättare att 

kategorisera och förstå innebörden av, samtidigt ser inte beslutsfattare att framtagandet av en definition 

är avgörande för utvecklingen av den smarta staden. Den smarta staden ses enhälligt syfta till att lösa 

samhällsutmaningar och bidra till livskvalité. Integritetsutmaningarna i den smarta staden ses vara en 

avvägning mellan samhällsnytta och integritet, där beslutsfattare ser att integritetsfrågan är av ringa vikt 

jämfört med forskning inom området. GDPR ses vara en central reglering för integritet i den smarta 

staden, trots detta saknas entydighet från beslutsfattare kring förordningens applicering och potentiella 

konsekvenserna i den smarta stadens samtida explorativa utveckling. 

 

Studien utgår ifrån EU-förordningen GDPR, nationella riktlinjer för smarta städer och integritet, det 

nationella samarbetsprogrammet för smarta städer och samtida forskning inom smarta städer, integritet 

och dess överlapp. Den bedrivs genom en kvalitativ fallstudie av Stockholms smarta stad-initiativ. 

 

Nyckelord: Smart stad, Integritet, Datainsamling, Demokrati, GDPR, Integritetsutmaningar, 

Kvalitativ forskning  
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1 Introduktion 

I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för studien. Fortsättningsvis 

beskrivs studiens syfte, problembeskrivning, frågeställningar, avgränsningar och målgrupp. Genom 

detta avser vi att presentera en överblick av forskningsområdet smarta städer, integritet och GDPR, 

och därigenom belysa den kunskapslucka som studien avser undersöka. Avslutningsvis går vi igenom 

uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Befolkningen åldras, städer växer och miljöförändringen fortskrider. Beslutsfattare världen över ser sig 

om efter en lösning på några av vår tids stora samhällsutmaningar, där många ser effektivisering av 

samhället genom digitalisering som en del av lösningen (Ismagilova et al., 2019). Vi ser beslutsfattare 

som beslutsfattande roller och beslutade dokument från offentlig sektor inom utvecklingen av den 

smarta staden. Digitaliseringen är en av vår tids stora samhällsförändringar (Parviainen et al., 2017; 

Rosengren, Svensson och Åström, 2016) och effektivisering genom exempelvis utökad näthandel, 

dygnet runt åtkomst till myndighetstjänster och automatisering av beslutsfattande. Hållbar utveckling 

är en annan trend i vårt samhälle, där den digitala transformationen och hållbar utveckling har en 

signifikant korrelation (Jovanovic, Dclac & Okanovic, 2018). Vi ser att hållbarhetsfrågor är centrala i 

samhällsdebatten samtidigt som digitaliseringen anses lösa vissa av de diskuterade problemen. 

Jovanovic, Dclac och Okanovic (2018) visar i sin studie att en högre grad av digitalisering leder till 

ökad ekonomisk och social utveckling. Det finns goda incitament till samhällsutveckling genom 

digitalisering vilket har gjort att trenden får allt större inverkan i människors liv, inte minst som en del 

av urbanisering och stadsutveckling (van Winden & de Carvalho, 2017). Städer digitaliseras och blir till 

“smarta städer” en typ av stad som med hjälp av bland annat teknisk innovation uppnår högre effektivitet 

och säkerhet än sina föregångare (Ismagilova et al., 2019; Parviainen et al., 2017; Se 3.2 Smarta städer). 

Teknisk innovation möjliggör en digitalisering av städers offentliga miljöer: kameror, sensorer och 

andra typer av mätinstrument används för datainsamling som datorer kan bearbeta i syfte att 

effektivisera samhället (Gaire et al., 2019). En konsekvens av detta är att allmänna platser blir mer 

digitala eftersom smarta städer ofta innebär direkt eller indirekt insamling av data vilket kan medföra 

en ökad insyn i medborgares dagliga liv (Eckhoff och Wagner, 2017; Cui et al., 2018, Zhang et al., 

2017; Lacinak och Ristvej, 2017). Samtidigt som städer digitaliseras ser vi även att fler människor väljer 

att bosätta sig i städer. Enligt UN (2018) bor 55 % av världsbefolkningen i en stad, år 2050 beräknas 68 
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% av världsbefolkningen bo i en stad. Givet en högre befolkningsmängd i städer och den fortsatta 

digitaliseringen av städer kan vi anta att antalet personer i världen som berörs av smarta städer ökar. 

 

De potentiella vinningarna i att skapa smarta städer är många, men ett potentiellt problem är att 

samhälleliga, kulturella och juridiska normer agerar reaktivt på teknisk innovation och befinner sig 

steget efter den tekniska utvecklingen. Vilket medför en risk att samtida beslut, senare visar sig vara 

mindre fördelaktiga för demokratin eller medborgare i stort (Marx och Smith, 1994). Ett konkret 

exempel är den smarta stadens inverkan på invånares och besökares integritet. I samband med 

utveckling av smarta städer väcker flera forskare frågor kring hur invånares integritet hanteras i dessa 

nya offentliga rum (Eckhoff och Wagner, 2017; Cui et al., 2018; Zhang et al., 2017; van Zoonen, 2016). 

Personers rättigheter till integritet hanteras till viss del i lag, men eftersom smarta städer är ett relativt 

nytt fenomen riskerar lagen att lämna luckor. Medborgerlig integritet är en central del av en fungerande 

demokrati (Solove, 2006; Marmor 2015; Lundgren 2018), något som den smarta staden kan medföra 

begränsningar av. Integritet i smarta städer bör ses som en relevant fråga givet ökningen av smarta 

städer, datainsamling i städer och städers befolkningsökning. Beslutsfattare inom smarta städer har ett 

stort inflytande på den smarta stadens utformning, alltså är det viktigt att utmaningarna och oron kring 

smarta städer hanteras av beslutsfattarna i planeringsstadiet (Braun et al., 2018). Vi ser därför att det 

finns ett samhällsgrundat intresse att studera beslutsfattarnas förhållning till integritet i utvecklingen 

och planeringen av smarta städer.  

1.1.1 Integritet 

Enligt Rosengren, Svensson och Åström (2016) saknas det en tillräcklig volym av svenska studier om 

integritet att kunna bygga vidare forskning på. Däremot upplyser de om ett rikt underlag av engelska 

studier om privacy. Vi har valt att använda begreppet integritet för att beskriva det som de flesta av våra 

källor benämner som “privacy” trots att integritet i det vardagliga svenska språket till stor del avser 

kränkningar av mer personnära personuppgifter än engelskans “privacy” som betraktar personuppgifter 

från ett bredare perspektiv (se avsnitt 2.6 Litteraturgenomgång och urval).  

 

Integritet är centralt för den här studien. Integritet är värdefullt eftersom det låter människor tycka, tänka 

och agera på mindre normativa sätt utan att få negativa konsekvenser för sina handlingar (Solove, 2006; 

Lundgren, 2018). Utan integritet riskerar social utveckling stanna av, vilket kan skada medborgare 

ekonomiskt, fysiskt och känslomässigt (Solove, 2006). Nedsatt integritet kan få negativa konsekvenser 

för medborgares chanser att få jobb, bostad, rörelsefrihet eller försäkringar; det kan även få negativa 

konsekvenser för religionsfriheten och yttrandefriheten samt medföra en höjd risk för diskriminering. 

På ett mer personnära plan kan sänkt integritet innebära att en illvillig person läser dina sjukjournaler, 
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någon förföljer dig eller att nakenbilder på dig sprids till allmänheten (Marmor, 2015; Lundgren, 2018). 

Eftersom information som frivilligt och medvetet delgetts kan kombineras till att utröna annan 

information som en medborgare inte nödvändigtvis delgett, finns det en risk att de förlorar kontrollen 

över vilken information de delger till den som behandlar personuppgifterna; något som kan leda till 

bland annat beteendeförändringar och en försvagad demokrati (Lundgren, 2018; Marmor, 2015 och 

Solove, 2006). Medborgerliga rättigheter är starkare på allmän plats än på digitala plattformar vilket gör 

det här forskningsområdet intressant då allmän plats digitaliseras och det juridiska stödet för 

databehandling i huvudsak avser digitala plattformar. För en fungerande demokrati behöver folk kunna 

ha hemligheter och möjligheten att agera på normbrytande sätt (Solove, 2006). Vi ser en risk att 

digitaliseringen av fysiska platser riskerar det mänskliga välmåendet och demokratin eftersom befintlig 

lagstiftning är mer anpassad till det digitala än fysiska platser. Vi ser följaktligen att integritet är en 

värdefull del i samhället och för individen, samtidigt som smarta städer ses kunna skapa 

integritetsutmaningar genom personuppgiftsbehandling. För att reglera personuppgiftsbehandling och 

dess påverkan på personlig integritet spelar GDPR en central roll.  

1.1.2 GDPR 

General Data Protection Regulation (GDPR) (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679) är 

en EU förordning som ställer krav på datainsamlare att samla in så lite data som behövs för att bedriva 

den tjänst de levererar. GDPR (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679) ger privatpersoner 

rätten att glömmas bort, de kan be aktörer som behandlat om dem att radera den, förutsatt att den inte 

längre behövs för att följa lagen eller upprätthålla affärsförbindelser. GDPR försöker främja 

medborgerlig integritet genom att ge medborgare en större kontroll över sina personuppgifter och 

möjliggöra aktiva val om hur de framställer sig för andra (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679). GDPR (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679) beskriver personuppgifter som 

upplysningar som avser en identifierad fysisk person; exempelvis platsdata, personnummer och 

genetiska eller biometriska uppgifter. GDPR berör personuppgifter, men kan vara svår att omsätta i 

praktiken när digitala data samlas in i fysiska utrymmen, bland annat eftersom det är svårt att samla in 

samtycke från de vars data behandlas; något som förordningen ställer krav på. En utmaning i efterlevnad 

av GDPR är att särskilja triviala data från känsliga data, eftersom summan av olika triviala data kan ge 

upphov till större kunskap som klassas som känslig (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679). Vi ser att GDPR kan komma att påverka utvecklingen av smarta städer eftersom den smarta 

staden kan behöva behandla personuppgifter. 
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1.1.3 Integritet i smarta städer 

Smarta städer skiljer sig från andra områden där integritet diskuteras då individer inte kan avsäga sig de 

allmänna ytor städer utgör på samma sätt som de exempelvis kan välja bort en IT-tjänst (Eckhoff och 

Wagner, 2017), exempelvis genom att lämna sin smartphone hemma. En smartphone och en smart stad 

är bägge utrustade med sensorer och kapabla till integritetskränkningar (Eckhoff och Wagner, 2017), 

skillnaden är att en smartphone är något medborgare frivilligt bär med sig, medan en stad eller stadsdel 

inte med enkelhet kan väljas bort då det är en del av det offentliga rummet. Smarta städer kan innefatta 

datainsamling, vilket kan ligga till grund för att skapa smartare och effektivare tjänster för medborgarna 

(Cui et al., 2018, Zhang et al., 2017; Lacinak och Ristvej, 2017). Potentiellt kan datainsamlingen ske på 

bekostnad av medborgares integritet (Eckhoff och Wagner, 2017; Van Zoonen, 2016; Braun et al., 

2018). All data som behandlas i den smarta staden är inte densamma, där två viktiga kategorier är 

personuppgifter och opersonliga data (van Zoonen, 2016). Vad som är en personuppgift beskrivs 

entydigt i dataskyddsförordningen GDPR (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679), 

behandling av personuppgifter medför en inskränkning på den personliga integriteten. En förståelse för 

hur personuppgifter behandlas är centralt för att förstå den smarta stadens inverkan på personlig 

integritet och efterleva GDPR. Van Zoonen (2016) påpekar att även opersonliga data kan förädlas och 

analyseras och därigenom möjliggöra att individer identifieras, något som berörs i denna studie. Det 

finns en risk att smarta städer oavsiktligt skapar personuppgifter genom förädling och korrelering av 

opersonliga data. Fortsättningsvis beskriver van Zoonen (2016) att offentlig sektor står inför flera 

integritetsutmaningar: medborgarnas oro, lagstiftning och policy vid tillämpningen av smarta städer. 

Integritet är en rättighet som både kan vara reglerad i internationell och nationell lagstiftning, där 

tillämpningen av smarta städer kan vara i konflikt med den rättigheten (Rosadi och Kristyan, 2018).  

1.2 Problemformulering 

Utifrån bakgrunden kan vi se att det finns skäl för att bemöta samhällsutmaningar genom effektivisering, 

där ett steg är att digitalisera fysiska platser och således skapa smarta städer. Smarta städer kan bidra till 

effektivisering i bland annat trafikledning, energikonsumtion, brottsutredning och hemtjänst. 

Tillämpningarna av smarta städer skapar ofta, direkt eller indirekt, insamling av data (Eckhoff och 

Wagner, 2017; Cui et al., 2018, Zhang et al., 2017; Lacinak och Ristvej, 2017). Smarta städer skapar en 

miljö där sensorer används för att omvandla fysiska företeelser till hanterbara digitala data som kan 

användas som beslutsstöd i realtid såväl som över tid. Sensorerna kan komma att samla in annan mätdata 

än vad de är tilltänkta att samla in (Cui et al., 2018). Dessutom kan de mätdata som samlas in kombineras 

med andra mätdata för att delge annan information om en medborgare (Eckhoff och Wagner, 2017). En 

exakt definition av den smarta staden eller vilken tillämpning av smart stad som avses är inte studiens 
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huvudfokus. Däremot ser vi förståelse för den mångfacetterade smarta staden som en central del i att 

förstå samspelet mellan smarta städer och integritet, det är svårt att behandla frågan om integritet i den 

smarta staden utan att först förklara vad en smart stad är. Eftersom den smarta staden kan ha en stor 

inverkan på hur personuppgifter hanteras anser vi att integritet bör vara en uppmärksammad aspekt i 

utvecklandet av smarta städer. Van Zoonen (2016) beskriver tre utmaningar som offentlig sektor står 

inför kring integritet i smarta städer. Den första handlar om att identifiera vilka aspekter av integritet 

som kan vara på spel när teknik och dataanvändning hanteras, den andra handlar om huruvida aspekterna 

berörs av GDPR eller inte och den tredje handlar om att utveckla nya policys som inte bara ser till 

juridiska nödvändigheter, utan samhällsfrämjande integritet. Den smarta staden medför 

integritetsutmaningar (Eckhoff och Wagner, 2017; Cui et al., 2018; Zhang et al., 2017; van Zoonen, 

2016). Vi ser att utmaningarna som beskrivs kring integritet främst grundar sig i behandling av 

personuppgifter, där personuppgifter kan komma att användas i andra syften än den de ursprungligen 

behandlades för. Medborgare förväntar sig ett samhälle där deras personliga integritet respekteras, något 

som kan kompliceras av den smarta stadens förmåga att automatiskt behandla stora volymer av 

personuppgifter (van Zoonen, 2016). Beslutsfattare kan komma att behöva väga medborgares rätt till 

integritet mot samhällets behov av effektivisering. GDPR stärker skyddet av personuppgifter, bland 

annat genom att ge medborgare ökad kontroll över dem, vilket gör att GDPR kan ha en direkt påverkan 

på smarta städer. Samtidigt behöver samhället effektiviseras, bland annat för att bemöta miljömässiga 

(t.ex. global uppvärmning) och demografiska (t.ex. åldrande befolkning) utmaningar; där smarta städer 

är en del av samhällseffektiviseringen.  

 

Braun et al., (2018) ser planeringsstadiet av smarta städer som en viktig del av att hantera utmaningar 

kring integritet i den smarta staden. Sverige ser idag flertalet initiativ till smarta städer på kommunal-, 

regional- och regeringsnivå och hos privata aktörer, exempelvis:  

● Smartastader.com: En arena för samverkan, där branschorganisationer, kommuner, 

myndigheter och företag arbetar för framtidens smarta städer.1  

● Regeringens samverkansprogram “Samverkansprogrammet Smarta städer” 2  

● Smart City Sweden: Smart City Sweden is the national export and investment platform for smart 

and sustainable city solutions. 3  

 

Smarta städer kan ha en hög inverkan på medborgares integritet och utvecklas till stor del av offentlig 

sektor, eftersom Sverige är en demokrati tjänar offentlig sektor medborgarna. Trots detta har vi inte 

 
1 Smarta städer https://smartastader.com/ 
2 Samverkansprogrammet smarta städer https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-

samverkansprogram/smarta-stader/ 
3 Smart city sweden https://smartcitysweden.com/ 

https://smartastader.com/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/smarta-stader/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/smarta-stader/
https://smartcitysweden.com/
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funnit en tydlig bild av hur offentlig sektor förhåller sig till de integritetsutmaningar smarta städer kan 

medföra. Meijer och Rodriguez Bolivar (2015) menar att forskningen kring den smarta staden bör 

undvika en förenkling av sammanvävningen mellan teknik och sociala strukturer, utan istället se det 

som en komplex process. Vidare anser Statens offentliga utredningar (2017:52) att det saknas forskning 

på digitaliseringens inverkan på den personliga integriteten och råder regeringen att öka förståelsen 

genom att finansiera vidare forskning inom området. Eftersom smarta städer är i uppbyggnadsfasen 

världen över finns det en avsaknad av empiriska studier om hur smarta städer påverkar medborgares 

integritet, vilket gör att vi inte kommer kunna studera de reella konsekvenserna av dess införande. 

Avsaknaden av empiriska studier ger den här studien en viss begrundande karaktär. Vi ser detta som 

något som stärker studiens kunskapsbidrag då det kan vara resurseffektivare för samhället att 

problematisera utvecklingen av smarta städer innan, i stället för efter implementation. Vi ser att den 

smarta staden kan medföra effektivisering, men att jakten på effektivisering kan få beslutsfattare att 

underskatta risken att den smarta staden skadar medborgarnas integritet.  

 

Problemet kan sammanfattas på följande sätt. Städer världen över växer och kommer behöva 

effektiviseras för att hantera växtvärken, där utvecklingen av smarta städer kan komma att utgöra en del 

av effektiviseringen som krävs. Det är svårt att diskutera smarta städer eftersom det saknas konsensus 

bland såväl akademiker som praktiker kring konceptets definition. En vanlig uppfattning bland forskare 

inom området är att den smarta staden sannolikt medför integritetsrelaterade utmaningar. En av de 

potentiella konsekvenserna smarta städer kan medföra är alltså ett större avkall på personlig integritet. 

Ett totalt avkall på personlig integritet vore ett hot för demokratin, hur stort avkall smarta städer utgör 

är outforskat och beror till stor del på beslutsfattande i utformningen av den smarta staden. Det saknas 

forskning på samspelet mellan befintligt lagrum och hur beslutsfattare ser på balansen mellan 

effektivisering och personlig integritet i utvecklingen av smarta städer. Det är den balansen den här 

studien vill utforska. 

1.3 Syfte 

Med ovanstående problemformulering som utgångspunkt är studiens syfte att förstå hur smarta städer 

påverkar medborgares integritet. Vi ämnar att uppnå syftet genom att studera beslutsfattares hantering 

av och förhållning till medborgarens integritet i den smarta staden, med GDPR som juridisk lins och 

grundantagandet att en fungerande demokrati är eftersträvansvärt. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Den första forskningsfrågan och dess underfråga tillkommer eftersom den smarta staden saknar en 

vedertagen definition. För att kunna studera den smarta staden bör vi förstå vad den innebär för 

akademiker och praktiker samt belysa skillnader och likheter. Omfattningen av den smarta staden ligger 

till grund för att förstå integritetsfrågans kontext. 

● Vad anser svenska beslutsfattare innefattar en smart stad? 

○ Hur förhåller sig den synen till den akademiska synen på den smarta staden? 

Smarta städer ses skapa utmaningar för integriteten i samhället. Genom att studera hur beslutsfattare ser 

på utvecklingens påverkan på integritet och dess tänkbara konsekvenser kan vi förstå förhållningen till 

integritet och hur den medborgerliga integriteten hanteras. 

● Hur ser svenska beslutsfattare på hur utvecklingen av smarta städer påverkar medborgarnas rätt 

till integritet? 

○ Vilka samhälleliga konsekvenser skulle den synen kunna få för medborgarens integritet 

i den smarta staden? 

Befintliga regleringar (såsom GDPR) sätter spelreglerna för hur beslutsfattare införlivar den smarta 

staden. Genom att förstå samstämmigheten mellan juridiken och beslutsfattarnas planer får vi en djupare 

insikt i hur medborgarnas rätt till integritet kan komma att påverkas.  

● Hur ser svenska beslutsfattare på gällande reglerings inverkan på utvecklandet av smarta städer, 

utifrån medborgares rätt till integritet? 

○ Vilka potentiella utmaningar skapar gällande regleringar, hur skulle dessa utmaningar 

kunna hanteras?  

1.5 Avgränsningar 

Vi ser beslutsfattare som olika policynivåer inom utvecklandet av den smarta staden. Beslutsfattare finns 

på den lokala kommunala nivån i form av yrkesverksamma beslutande roller och beslut från 

kommunfullmäktige. Beslutsfattare finns på den nationella nivån i form av beslutande 

samverkansprogram och statliga utredningar. Vi betraktar beslutsfattare som aktörer på den lokala och 

nationella nivån. Aktörerna ses som en kedja av beslut där såväl beslutsfattarna som roller och de 

dokument deras arbete gett upphov till ingår. 

 

Studien anknyter starkt till gällande regleringars inverkan på den smarta staden, eftersom det finns en 

stor mängd regleringar som påverkar samspelet mellan den smarta staden och dess innevånare har vi 

valt att endast fokusera på den gällande dataskyddsförordningen, GDPR. Vi har valt att fokusera på 

GDPR av tre anledningar: 
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● den skapades i syfte att förtydliga hur medborgares personuppgifter får behandlas  

● det är den nyaste lagstiftningen inom personlig integritet och har således högre chans att vara 

starkt anknutet till samtidens tekniska förmåga än äldre lagstiftningar inom samma område  

● eftersom förordningen fattades på EU nivå har den högre mandat än svensk lagstiftning och har 

därför hög juridisk och politisk bäring i sitt inflytande på svenska smarta städer.  

 

Vi avser inte att agera lagtolkare och avgöra huruvida GDPR är applicerbar i olika sammanhang eller 

inte, utan antar att delar av GDPR gäller inom uppsatsens kontext.  

 

En del av integritet och GDPR kan vara informationssäkerhet. Informationssäkerhet ses som att uppfylla 

skydd för information utifrån de tre aspekterna “privacy”, “integrity” och “availability” där kontexten 

smarta städer inte är ett undantag (Ferraz & Ferraz, 2014). Informationssäkerhet är inte en del som 

behandlas i denna studie. Studien syftar till integritet utifrån ett medborgerligt perspektiv där det inte är 

säkerheten som står på agendan utan istället den smarta stadens inverkan på vad som är medborgarens 

integritet. Den potentiella problematiken studien utforskar uppstår inte nödvändigtvis vid lagbrott, utan 

även vid avsaknad av lag; den handlar inte nödvändigtvis om integritetsmässiga utmaningar som uppstår 

vid olaga intrång, utan även om utmaningar som uppstår genom systematiskt godkända handlingar. 

 

Studien fokuserar på beslutsfattande inom offentlig sektor, detta eftersom smarta städer i dagsläget 

främst utvecklas av offentlig sektor och eftersom offentlig sektor har ett ansvar för medborgares 

välbefinnande. De “svenska beslutsfattare” studien avser är alltså tjänstemän i offentlig sektor på lokal 

och nationell nivå. Studien fokuserar på medborgerlig integritet, avgränsningen motiveras med att 

integritet är ett för brett begrepp för att behandlas i sin helhet inom studiens omfattning och att 

medborgerlig integritet har hög samhällelig relevans vilket i sin tur stärker uppsatsens relevans. 

Definitionsrelaterade avgränsningar såsom vad vi anser en smart stad eller integritet är tillkommer i 

löptext för ökad läsbarhet. 

1.6 Målgrupp 

Studien riktar sig till såväl akademiker som praktiker. Till gruppen praktiker ser vi de som är 

yrkesverksamma i utvecklandet av smarta städer vilket kan vara politiker, offentliga tjänstemän och 

privata aktörer som arbetar med smarta städer på ett övergripande plan eller utifrån en specifik funktion 

(se Figur 1. Visualisering av målgrupperna och studiens relevans). Den praktiska relevansen ser vi 

främst i avsnitt 4.2 Teman, 5. Diskussion och analys, 6. Slutsats, och 7. Reflektion.  
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Gruppen akademiker ser vi som forskare eller studenter som studerar eller forskar inom informatik eller 

tangerande områden. Vi riktar oss mot dessa målgrupper eftersom studien berör överlappet 

samhällsutveckling, beslutsfattande, digitalisering och integritet. En stor del av de studier vi läst om 

smarta städer påvisar ett behov av studier kring integritet och smarta städer, därför ser vi att hela studien 

har relevans för akademiker och akademiker som studiens primära målgrupp. Även medborgare med 

ett intresse för smarta städer och dess utveckling kan tänkas vilja ta del av studien, vi ser dock inte dessa 

som en del av den primära målgruppen. 

 

Figur 1. Visualisering av målgrupperna och studiens relevans. 

1.7 Disposition 

I det här underkapitlet presenteras studiens disposition, detta för att skapa en översikt av rapportens 

beståndsdelar.  

 

1 Introduktion 

I rapportens första kapitel beskriver vi ämnets bakgrund och motiverar för dess relevans samt beskriver 

ett aktuellt problem inom ämnet. Vi redogör för studiens syfte med stöd av bakgrundsbeskrivningen, 

problembeskrivningen och ämnets relevans. Sedan beskriver vi studiens mål och argumenterar för dess 

forskningsmässiga relevans som mynnar ut i de forskningsfrågor vi ämnar besvara. Kapitlet avslutas 

med att vi beskriver studiens avgränsningar och vilka som är studiens målgrupp.  

 

2 Metod 

I rapportens andra kapitel beskriver vi varför studien utgår från en kvalitativ tolkande fallstudie där 

semistrukturerade intervjuer och dokumentstudie använts som insamlingsmetoder. Vi presenterar vårt 
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fall och centrala delar av GDPR, Samverkansprogrammet smarta städer och Stockholms stad. Fortsatt 

beskrivs användningen av källtriangulering, studiens generaliserbarhet, tematisk analys som 

analysmetod och slutligen våra etiska ställningstaganden. 

 

3 Litteraturgenomgång 

I rapportens tredje kapitel presenterar vi studiens teoretiska underlag samt definierar smarta städer och 

integritet. Vi förklarar varför och hur smarta städer uppkommer, integritetens roll i samhället och 

förhållandet mellan integritet och teknisk innovation såväl historiskt som i samtiden. Vi presenterar en 

kartläggning av olika definitioner av smarta städer, Soloves (2006) former av integritetskränkning och 

van Zoonens (2016) ramverk för integritetskränkningar i smarta städer som bägge kommer tillämpas i 

analysavsnittet.  

 

4 Empiri 

I rapportens fjärde kapitel presenterar vi studiens empiriska underlag. Inledningsvis redogör vi för de 

olika empiriska källorna och presenterar en visualisering av dem för att bilda en överblick. Utifrån den 

tematiska analysen beskrivs sedan de teman vi identifierat i materialet. Vi behandlar varje tema för sig 

och väver in de empiriska källorna för att bilda ett helhetsperspektiv. 

 

5 Diskussion och analys 

I rapportens femte kapitel för vi en diskussion och analys kopplat till litteraturgenomgången och det 

empiriska underlaget. Här lägger vi grund till att uppnå syftet med studien och besvara våra 

frågeställningar. Vi diskuterar bland annat den smarta stadens definition, utmaningar den smarta staden 

kan lösa eller medföra, samspelet mellan akademikers och beslutsfattares syn på integritet, samspelet 

mellan befintligt lagrum och Stockholms stads satsningar, potentiella konsekvenser för 

nedprioriteringen av integritet samt varför integritetsfrågan inte får ett större utrymme.  

 

6 Slutsats 

I rapportens sjätte kapitel besvarar vi studiens frågeställningar och konkretiserar studiens 

kunskapsbidrag. En vidareutveckling av definitionen av smarta städer behövs. Beslutsfattare på 

nationell och lokal nivå bör diskutera integritetsfrågan mer för att en tillräcklig värdering av deras arbete 

med frågan ska kunna utföras. Det är svårt att översätta integritet till lagtext då den tekniska 

utvecklingen och samhälleliga normer utvecklas snabbt. En nedsatt prioritering av integritet i smarta 

städer kan skada demokratin. Vidare diskussion om integritetsfrågan i den smarta staden behövs för att 

fatta goda beslut. 
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7 Reflektion 

I rapportens sjätte kapitel lyfter vi blicken från studieobjektet och diskuterar företeelsen smart stad och 

integritet i stort. Vi funderar på hur och varför beslutsfattare på nationell och lokal nivå skulle kunna 

prioritera integritetsfrågan högre och presenterar kritik mot studiens generaliserbarhet utifrån dess 

utformning. 

 

8 Vidare forskning 

I rapportens åttonde kapitel lyfter vi potentiella områden för fortsatt forskning. Kapitlet bygger på 

observationer under studiens gång och vidareutveckling av de oklarheter eller motsägelser som 

benämnts i kapitel sex.  
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2 Metod 

I det här underkapitlet redogör vi för och motiverar hur vi gått tillväga för att skapa studiens 

akademiska och empiriska grund, huruvida studien är generaliserbar, val av fall och hur vi gått tillväga 

för att bedriva studien på en god etisk grund. Metodkritik presenteras löpande för varje avsnitt i kapitlet 

för ökad läsbarhet.  

2.1 Förförståelse 

Transparens är centralt för studien och uppnås genom att redogöra för vårt tillvägagångssätt, antaganden 

och uppfattningar i syfte att ge läsaren möjlighet att skapa sin egen uppfattning av vår påverkan på 

studiens resultat (Bryman, 2011 och Goldkuhl, 2011). Goldkuhl (2011) säger att perspektivanalys är att 

beskriva sin egen förförståelse i syfte att bli medveten om sitt eget seende och fördomsfullhet. Vi avser 

därför i detta avsnitt beskriva vår akademiska bakgrund för att ge läsaren en rättvis bild av oss som 

författare och våra perspektiv. 

 

Vi har bägge en systemvetenskaplig utbildningsbakgrund, vilket har inneburit studier av samspelet 

mellan IT, människa och organisation. Bägge kandidatuppsatser har berört IT och policys i någon 

bemärkelse där Jonas skrev om hur GDPR kom att påverka ett svenskt företags IT-system och Gabriel 

skrev om hur IT-policy kan användas i syfte att skydda mot säkerhetshot. En skillnad mellan författarna 

är deras erfarenhet av integritetsfrämjande verktyg där Jonas har ett stort intresse för 

integritetsfrämjande teknik och ser integritetsfrämjande som en viktig samhällelig fråga, Gabriel har ett 

intresse att förstå integritetens roll i samhället men inte i samma utsträckning. Bägge studerar för 

närvarande masterprogrammet IT och management och har under programmets gång kommit i kontakt 

med bland annat IT-governance och E-förvaltning vilket har medfört viss inspiration för denna studie. 

Grunden till denna studie har uppkommit som en idéprocess i kombination med den kunskap vi fått del 

av under studierna och vårt gemensamma intresse för samspelet mellan teknik och samhällsfrågor. 

2.2 Filosofiska grundantaganden 

Tolkande perspektiv, även kallat interpretativism eller tolkningssyn, bygger på uppfattningen att 

samhällsforskare ska kunna studera handlingar i skillnaden mellan människor och naturvetenskapliga 

objekt (Bryman, 2011). Det tolkande perspektivet skiljer sig på många plan från den traditionellt sett 

naturvetenskapliga kunskapsuppfattningen positivism (ibid.). Walsham (1995) beskriver att det 

tolkande perspektivet används inom IS(Information Systems)-fältet och är passande för både teori och 

praktik inom fältet. Fortsättningsvis beskriver författaren att det tolkande perspektivet är värdefullt för 
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att förstå mänskliga tolkningar av informationssystem, vilket ses som en viktig del av IS-fältets 

forskning. Vi ser här en rimlighet i att använda tolkningsperspektivet för att studera de ej kvantifierbara 

handlingar eller tolkningar som sker mellan människor och objekt (informationssystem). Den 

kunskapsteoretiska ståndpunkten positivism ser istället sociala handlingar utifrån naturvetenskapliga 

metoder (Bryman, 2011). Med det sagt så är varken de tolkande eller positivistiska perspektiven 

synonymt med kvantitativa studier (Bryman, 2011 och Myers, 1997). Myers (1997) menar att den 

kvalitativa forskningen kan bedrivas utifrån de tre perspektiven; positivism, tolkande perspektiv och 

kritiskt perspektiv. Positivism grundar sig i att verkligheten kan beskrivas objektivt och genom mätbara 

attribut ofta i syfte att testa teori. Tolkande perspektiv grundar sig i att verkligheten endast kan studeras 

genom sociala handlingar såsom språk och syftar till att förstå fenomen genom människors 

attributsättning på saker. Kritiskt synsätt ser verkligheten som producerad och reproducerad av 

människan där ett kritiskt förhållningssätt tillämpas gentemot den sociala verkligheten för att belysa 

politisk dominans, kultur och status quo (ibid.). Vårt filosofiska grundantagande likställas med det 

tolkande perspektivet, där vi studerar hur människor (beslutsfattare) ser på smarta städers inverkan på 

medborgares integritet (ett fenomen) och smarta städer (ett objekt). Vi ser inte att en positivistisk 

kunskapsuppfattning hade varit av samma värde för studien då ett fokus på vetenskapliga beskrivningar 

och absolut objektivitet inte ligger i linje med att studera uppfattningar och upplevelser gällande 

beslutsfattande i den smarta staden. Vi ser inte heller det kritiska perspektivet som passande eftersom 

studiens mål är att förstå beslutsfattarnas förhållning till integritet i smarta städer, inte att försöka förstå 

hur den sociala verkligheten påverkat grunden till deras förhållning. Samtidigt ser vi att det kritiska 

perspektivet bygger på en gedigen förståelse för det undersökta fenomenet, något som är svåruppnåeligt 

eftersom området är tämligen outforskat. Att bilda vår egen expertis i den omfattning som krävs för att 

hävda expertis skulle kräva mer tid än vad som finns tillgängligt. Studiens kunskapsuppfattning är det 

tolkande perspektivet, där beslutsfattares sociala handlingar tolkas genom språk och dokumentation 

kring fenomenet smarta städer. 

2.3 Forskningsansats 

Givet tidigare resonemang kring våra grundantaganden utgår vi från en kvalitativ forskningsstrategi. En 

kvalitativ forskningsstrategi möjliggör förståelse för människor i deras sociala och kulturella kontext 

(Myers, 1997). Studien ämnar förstå hur beslutsfattare förhåller sig till integritet i smarta städer, vi tar 

hänsyn till deras kontext genom att utföra en kvalitativ studie. Vi ser även att studiens tyngd kommer 

att ligga i vad Bryman (2011) beskriver som “tolkningsinriktat” och vad Walsham (1995) beskriver som 

“interpretivism”, vilket talar för en kvalitativ strategi. En kvalitativ strategi förknippas ofta med att i 

hög grad vara tolkningsinriktad eller interpretativistisk, även om det inte enkom behöver handla om 

förståelsen av en social verklighet och dess deltagare (Bryman, 2011). Tolkning har skett genom 
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insamling av data i form av dokument och intervjuer för att förstå förhållningen till integritet. Vi ser att 

en kvantifiering av denna data inte är önskvärt givet studiens frågeställning och syfte, därför är ett 

kvalitativt förhållningssätt bättre lämpat för att förstå beslutsfattarnas sociala handlingar.  

 

Vi ser en växelvis förhållningen till empiri och teori som nödvändigt för studiens syfte. Integritet i den 

smarta staden är empiriskt outforskat och den växelvisa förhållningen ger oss möjligheten att utveckla 

vår litterära genomgång och beskrivning av teori utifrån vad vi ser i praktiken. Litteraturen bildar en 

språngbräda för oss inom intresseområdet samtidigt som empirin ger oss inblick i okända teman och 

fenomen som är viktiga för oss att underbygga i teorin. En studie förhåller sig vanligtvis till litteratur 

och empiri genom deduktion eller induktion (Bryman, 2011). Deduktion beskrivs som att utifrån det 

man vet kring ett område (teori) härleda hypoteser som sedan granskas genom empiri. Induktion 

beskrivs som att man utifrån empirin genererar teori (Bryman, 2011). Studien är genomförd genom att 

iterativt använda oss av de två perspektiven och pendla mellan den insamlade empirin och teorier eller 

litteratur. Danermark, et al. (2002) beskriver liknande perspektiv och förhållningssätt om abduktion, en 

iterativ process där induktion och deduktion blandas. Empirin har gett oss uppslaginslag till litteratur att 

förhålla oss till samtidigt som teori och litteratur har deducerats i syfte att förstå empirins roll. Dubois 

och Gadde (2002) menar att en abduktiv ansats kan vara användbar när en forskare vill undersöka nya 

företeelser och samband, vilket vi ser att studien gör i det outforskade området integritet i utvecklingen 

av den smarta staden. Det ger ytterligare motivering till att en abduktiv ansats höjer studiens värde.  

2.4 Fallstudie 

Studiens forskningsdesign är en tolkande fallstudie, Bryman (2011) beskriver en fallstudie som studien 

av ett specifikt fall, där det är fallet i fråga driver vad som är intressant. I en fallstudie intar forskaren 

ett helhetsperspektiv, fallstudier kommer ofta till användning när man vill studera processer eller 

förändringar och är vanligt förekommande inom kvalitativa studier Bryman (2011). Fallstudie som 

design passar bra för studiens syfte frågeställningar då vi vill undersöka kvalitativa organisatoriska och 

samhälleliga faktorer. Fallstudier ser till den komplexa natur som ett fall kan uppvisa och Myers (1997) 

menar att fallstudier är vanliga för studier inom informatik. Walsham (1995) menar att tolkande 

fallstudier är applicerbara inom området informatik och kan användas för att generalisera. Walsham 

(1995) berättar fortsättningsvis att det bedrivs många positivistiska och kvantitativa studier inom IS-

fältet, men att det råder en brist på kvalitativa, tolkande fallstudier. Vidare påstår författaren att den stora 

skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier är hur de tolkar omvärlden. Givet tidigare 

resonemang är studien vi utför kvalitativ och fallstudien motiverad för ämnesområdet och 

undersökningens typ. Walsham (1995) beskriver att kvalitativa fallstudier tenderar att fokusera på att 

framhäva subjektiva upplevelser, individers tankar och individers förmåga att skapa sin egen verklighet. 
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Givet studiens syfte, att förstå beslutsfattarens förhållning till integritet och dess delaspekter i smarta 

städer, ser vi fallstudien som passande för att framhäva beslutsfattarens upplevelser och tankar, genom 

såväl intervju som dokumentation. 

2.5 Generaliserbarhet 

Generalisering av kvalitativa studier och till vilken grad generalisering är möjligt diskuteras flitigt av 

forskare i allmänhet såväl som inom IS-området. Enligt Myers (2000) menar kritiker att kvalitativa 

studier inte är generaliserbara eftersom de använder sig av en liten och subjektiv mängd data för att 

tolka omvärlden. Myers (2000) berättar även att kritikerna får mothugg från andra forskare som menar 

att så länge kvalitativa studier är explicita med vad, hur och varför de ska studera sitt studieobjekt och 

sedan uppnår de uppsatta målen så kan studien vara generaliserbar. Lee och Baskerville (2003) menar 

att generaliserbarhet delvis innebär att validiteten av en teori är mer än att den är empiriskt testad och 

bekräftade, de anser även att en teori som saknar generaliserbarhet saknar nytta. Vi ser att detta är viktigt 

för den här studien eftersom en teori behöver lyftas från att bara vara bekräftat på specifik empiri till att 

abstraheras till något som är generaliserbart. Tsang och Williams (2012) kritiserar Lee och Baskerville 

(2003) utifrån att deras definition av generalisering inte överensstämmer med den som används av 

forskare inom naturvetenskap och sociologi. De anser att Lee och Baskervilles definition av induktion 

inte är tillräckligt bred och deras karakterisering av generalisering motsätter sig deras definition av 

generalisering. Här ser vi ett tydligt exempel på att generalisering är komplext, då det saknas en enhetlig 

definition av generalisering inom IS-fältet. Dessutom finns det skillnader mellan hur forskare definierar 

generalisering, något som talar för ytterligare svårigheter med att nå generaliserbara kunskapsbidrag 

och visar på ett segmenterat synsätt kring generalisering. 

 

Lee och Baskerville (2003) presenterar ett ramverk för olika typer av generalisering. Tsang och 

Williams (2012) menar att alla delarna av ramverket inte kan ses som generalisering eftersom de är 

karaktäriserade på fel sätt och inte innefattar deras syn på definitionen av generalisering. För att 

tydliggöra generalisering presenterar de sitt eget ramverk i syfte att åtgärda bristerna i Lee och 

Baskervilles (2003) ramverk. Lee och Baskerville (2012) svarar på kritiken av Tsang och Williams 

(2012) där de bland annat framhäver vikten av att IS-området är tvärdisciplinärt med förekomster av 

både kvalitativa och kvantitativa studier, alltså vore konstigt om en endast en syn på generalisering 

användes inom IS-området. Återigen kan vi tydligt se att det saknas en samlad syn på generalisering 

inom IS-fältet. Olika forskare problematiserar området från olika perspektiv och olika bakgrunder. Lee 

och Baskervilles (2003) beskriver att generalisering kan ske på olika skalor: från små stickprov till hela 

befolkningar, från fallstudieresultat till teori samt den bredare benämningen från särskilda fall till 

generella begrepp där de menar att deras fyra delar i ramverket beskriver de olika utfallen av “generella 
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begrepp” vilka kan vara både teoretiska och empiriska. Givet vår kvalitativa bakgrund och det svar Lee 

och Baskerville (2012) ger på kritiken håller vi med om deras syn på generalisering och att IS som 

område inte måste inta samma inställning som andra forskningsdiscipliner. Denna syn på generalisering 

ligger till grund för denna studie. Studien är generaliserbar utifrån vår abstraktion av resultat till 

generaliserbar kunskap, den är genomförd för specifika fall men inte testat i en annan kontext. För att 

höja nivån av generaliserbarhet skulle troligtvis ytterligare studier krävas.  

2.6 Litteraturgenomgång och urval 

Studien använder ordet “integritet” för att diskutera det som våra källor betecknar som “privacy” 

eftersom det ökar läsbarheten genom att hålla studien till det svenska språket. Källorna vi grundar 

integritetsavsnittet på är vetenskapliga peer-review-granskade artiklar på engelska som primärt berör 

integritet utifrån begreppet “privacy”. Vi har inte utgått ifrån studier om begreppet “integritet” eftersom 

sökningar på svenska studier om integritet inom forskningsområdet digitalisering och personlig 

integritet gav bristfälliga resultat. Detta beslut styrks även av Rosengren, Svensson och Åström (2016) 

som berättar att de i sin forskning inom området fått ytterst få träffar på svenska och därför valt att 

fokusera på engelska artiklar.  

 

En litteraturgenomgång behövs för att kunna beskriva den forskning som finns om det undersökta 

området (Bryman, 2011). Vi har genomfört en narrativ litteraturgenomgång, metoden beskrivs som mer 

flexibel än sin kvantitativa motpart systematisk litteraturgenomgång och passar kvalitativa tolkande 

studier där forskaren inte i förväg har full insikt i det område som skall studeras (Bryman, 2011). Vi ser 

att en systematisk litteraturgenomgång inte överensstämmer med studiens krav på praktisk anknytning, 

dess kunskapsteoretiska ståndpunkt och dess begränsade tidsram då den systematiska 

litteraturgenomgången bygger på ett explicit tillvägagångssätt och kan ses vara problematisk om studien 

är kvalitativ och tolkande (Bryman, 2011). Eftersom vi har en begränsad kunskap kring området vi tar 

oss an ser vi att explicita söktermer och nyckelord, följt av ett systematiskt urval hade begränsat oss då 

vår förkunskap lär vara för bristfällig för att effektivt navigera forskningsområdet. Det narrativa 

tillvägagångssättet möjliggör utforskning av forskningsområdet och att samtidigt bygga vidare på 

tidigare kunskap i syfte att beskriva de idéer och kunskaper som finns inom intresseområdet. 

Litteraturgenomgången har gett oss kunskap om den rådande forskningsfronten och en grund att kunna 

utforma studien och dess empiriinsamling utifrån. Detta motiveras av Walsham (1995, s. 76):  

 

“The motivation for the use of theory in the earlier stages of interpretive 

cases studies is to create an initial theoretical framework which takes 
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account of previous knowledge, and which creates a sensible theoretical 

basis to inform the topics and approach of the early empirical work.” 

 

Givet det narrativa tillvägagångssättet har vi i huvudsak använt söktermer för att hitta litteratur. 

Sökningarna har skett via den elektroniska databasen UniSearch som tillhandahålls av Linköpings 

Universitet. I största mån har akademiska peer-reviewed artiklar varit ett kriterium vid sökning, men vi 

har i vissa fall även inkluderat doktorsavhandlingar i litteraturgenomgången. Utifrån det narrativa 

förhållningssättet har också de olika sökningarna tangerat andra områden. Vi har därigenom gjort ett 

urval utifrån de artiklar som ligger i linje med studiens tre intresseområden: smarta städer, integritet och 

GDPR. Urvalet har skett för att skapa en bredd av olika perspektiv och synsätt, samtidigt som artiklar 

av liknande karaktär har reducerats för att inte skapa redundans. Här har litteraturgenomgångar som 

redan gjorts på området varit till nytta för att orientera oss och samtidigt skapa en röd tråd för vår 

narrativa förhållning. Denna narrativa förhållning är att se som induktiv, något som Bryman (2011) 

förklarar som ett sätt att bilda en språngbräda för forskarens egen undersökning. I vår värdering av 

artiklar som behandlat smarta städer, integritet eller GDPR med ett tekniknära perspektiv så har vi gett 

moderna artiklar en högre prioritet eftersom vi tror de ger en mer rättvis och samtida bild av ämnena. 

Prioriteringen grundar sig i att GDPR är en ung lagstiftning och att den smarta staden som koncept 

ständigt utvecklas. Vid förklaringar av områdenas bakgrund och definition har utgivningsår inte varit 

en faktor. Exempel på tangerande discipliner där litteratur inhämtats är: datavetenskap, statsvetenskap, 

vetenskapsfilosofi, sociologi, stadsutveckling, government, tillämpad etik, skadeståndsrätt och 

reduktionism. Studien grundar sig i IS-fältet men rör sig även utanför, i linje med dess tvärvetenskapliga 

natur (Hassan, 2017). Empirin har genom den abduktiva explorativa ansatsen kompletterats med 

ytterligare narrativ litteratursökning i syfte att förstå och förklara teman eller fenomen som vi inte kände 

till innan analysen av empirin, vilket höjer studiens kvalité genom att utöka vår förståelse och bredda 

studiens teoretiska lins. 

2.7 Val av fall 

Valet av fall grundades huvudsakligen i att hitta en verksamhet nära Linköping som aktivt arbetar med 

att utveckla en smart stad. Fallets geografiska placering har utgjort en begränsning eftersom vi ser det 

som viktigt att komma i fysisk kontakt med de vi intervjuade för att möjliggöra effektivare 

kommunikation och en djupare relation vilket kan tillföra mervärde till studien. Givet dessa 

förutsättningar sökte vi verksamheter och fann olika städer och kommuner. Vi analyserade därefter 

urvalsresultaten kvalitativt utifrån hur omfattande och ambitiösa satsningarna på den smarta staden 

verkade vara. Vi har valt Stockholms stads smarta städer initiativ som vårt fall eftersom de har en 

förhållandevis utförlig strategi för att bli världens smartaste stad och var villiga att medverka. 
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Stockholms stad har i kommunfullmäktige beslutat att införa en strategi för att bli en smart stad, där 

strategin löper fram till år 2040 och ses vara en av de större satsningarna i Sverige. Eftersom medborgare 

är centrala för studien och Stockholm är Sveriges mest befolkade stad är valet av Stockholms stad som 

fall vidare motiverat. Vi har förlitat oss på sökresultatens beskrivning av fallen och har inte gjort en 

egen analys av fallet sett till vad som är en smart stad som en del av urvalsprocessen. Därmed kan vårt 

val av fall beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurvalet som 

att forskaren försöker få tag på källor som möter frågeställningen utifrån vad som finns tillgängligt, 

något som är vanligt inom kvalitativ forskning. En avgörande faktor för vårt bekvämlighetsurval är just 

tillgänglighet, vi har valt ut ett fall i vår geografiska närhet som passar studien och är villig att medverka 

i den. Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval kan kritiseras för att inte resultera i ett representativt 

urval. Fortsättningsvis beskrivs sannolikhetsurval ha restriktioner inom kvalitativa studier där det anses 

vara svårt att kartlägga en “population” och där sannolikhetsurvalet bygger på statiska kriterier. Vårt 

fall samstämmer med frågeställningen och vi ser inte att ett sannolikhetsurval som möjligt givet vår 

kvalitativa tolkande fallstudie och praktiska omständigheter.  

2.8 Källtriangulering 

Bryman (2011) beskriver begreppet triangulering som en kombinering av fler än en datakälla. Vi ser att 

vår studies kvalitet skulle höjas genom att använda fler än en datakälla eftersom olika datakällor kan 

bidra med olika insikter om studieobjektet. Bryman (2011) menar att triangulering i hög grad förknippas 

med kvantitativa studier men också är användbart i kvalitativa studier för att kontrollera behandlade 

data, vilket sänker risken för missförstånd (Bryman, 2011). Datainsamlingen i denna studie har skett 

genom att samla in relevanta dokument i olika former från det studerade fallet och genom intervjuer 

med nyckelpersoner. Genom att använda oss av mer än en datakälla ser vi att vi genom källtriangulering 

får en större säkerhet och djup i vår empiri. Eftersom vi undersöker hur beslutsfattare förhåller sig till 

integritet i smarta städer ser vi att de olika datakällorna formar en nyanserad bild av beslutsfattandet. 

2.9 Semistrukturerade intervjuer 

Respondenturvalet har skett genom kontakt med Stockholms stad och regeringskansliet. Vi har tagit en 

generell kontakt med där vi beskrivit studiens utförande och syfte samt motiverat varför vi intervjua 

respondenterna där även respondentens mandat för beslutsfattande har setts som central. Därefter har vi 

hänvisats till respondenter som ansetts vara lämpade att medverka i våra intervjuer. Respondenturvalet 

är att betrakta som ett snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver snöbollsurval som ett målstyrt urval inom 

kvalitativ forskning där forskaren utifrån initial kontakt med människor som är relevanta för 

undersökningen får kontakt med ytterligare relevanta respondenter. Vi ser respondenterna som lämpliga 
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för studien eftersom de har ansvar för olika led av beslutsfattande i Stockholms stad. Eftersom 

studieobjektet är beslutsfattande i Stockholms stad ser vi snöbollsurval ett rimligt sätt att komma i 

kontakt med ytterligare respondenter inom organisationen. Vi ser även att respondenterna har ett högt 

ansvar inom sina områden av beslutsfattande vilket passar studiens beslutsfattande perspektiv. Se Tabell 

1. Respondentkartläggning för en visualisering av de intervjuer vi genomfört. 

 

Tabell 1. Respondentkartläggning  

Respondent Organisation Intervjudatum Längd 

Projektledare, regeringens 

samverkansprogram smarta städer 

Näringsdepartementet 2019-03-12 34 min 

Biträdande IT-direktör och enhetschef för 

strategiska program 

Stockholms stad 2019-03-04 53 min 

Programledare Stockholm som smart stad 

och uppkopplad stad 

Stockholms stad 2019-03-14 44 min 

Projektledare Stockholm som smart och 

uppkopplad stad - Smart trafikstyrning 

Stockholms stad 2019-04-10 41 min 

 

Ett av våra sätt att samla in data kallas semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011, s. 206) beskriver 

en semistrukturerad intervju som:  

 

“en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett 

kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar. 

Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid 

strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också en viss benägenhet att ställa 

ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga 

svar” 

 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer eftersom vi troligtvis har en ytligare kunskap inom 

området än de vi intervjuar. Det finns alltså utrymme för att ställa förutbestämda frågor, men även 

följdfrågor för att förtydliga svar eller för att fortsätta oförutsedda samtalsbanor. Vidare berättar Bryman 

(2011) att formatet är att föredra ifall det finns få intervjutillfällen per respondent eftersom formatet är 

mer flexibelt. Semistrukturerade intervjuer ger oss spelrum att ställa följdfrågor och få ut mer av varje 
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intervjutillfälle. Vår intervjuguide utformades för att vara transparent med vilka frågor vi utgår ifrån och 

för att ge oss en grund att stå på under intervjuerna. Intervjuguiden är utformad utifrån respondentens 

roll och sammanhang för att kunna ställa relevanta och passande frågor till varje respondent. För att 

säkerhetsställa att våra följdfrågor inte resulterar i irrelevanta subjektiva frågor eller subjektiva 

tyckanden har vi följt Kvale och Brinkmans (2009) råd. Kvale och Brinkman (2009) berättar att 

följdfrågor kräver hög uppmärksamhet och aktivt lyssnande av intervjuaren, syftet med frågorna är att 

följa upp respondenternas svar för att få beskrivningar och klargöranden som kan vara viktiga i att 

besvara studiens frågeställningar. Inför intervjun fick respondenterna reda på att studien berör smarta 

städer, beslutsfattande, integritet och GDPR. Vi valde att inte ge respondenterna tillgång till en skriftlig 

kopia av intervjuguiden inför intervjun eftersom vi tror att det skulle höja sannolikheten för svar som är 

mer “väldresserade” och begränsade till den specifika frågan än vad det vardagliga arbetet återspeglar, 

risken för kontaminerade resultat skulle kunna höjas.  

 

För att intervjun ska ge representativa resultat är det viktigt att respondenten är villig att kommunicera 

ärligt med oss. Några sätt att höja sannolikheten för ärlig kommunikation är enligt Myers och Newman 

(2007) att tidigt under intervjun vara tydlig med intervjuns syfte, varför frågorna ställs, hur svaren 

kommer behandlas och att ge respondenten möjligheten att vara anonym. Under vår kontakt med 

respondenterna har vi tydligt förmedlat studiens karaktär och intervjuns roll i studien. För att öka 

säkerheten i att vi återger respondentens svar korrekt har vi efter samtycke från respondenten spelat in 

intervjuerna. Intervjuerna har sedan transkriberats, respondenten har fått ta del av och godkänna det 

transkriberade materialet innan det används i studien. Eftersom vi väljer vilka svar som kräver 

följdfrågor och när en fråga anses vara besvarad ser vi en höjd risk för subjektivitet. Vi försöker 

motverka subjektivitet genom att skapa en väl utformad intervjuguide, vara varandras kritiker och följa 

Myers och Newmans (2007) råd.  

2.10 Dokumentstudie 

Flera av de empiriska källor vi har funnit i sammanhanget utvecklingen av smarta städer i Sverige är i 

dokumentform. Att studera dokumenten har varit en central del i vår datainsamling. Dokumenten 

förekommer i form av officiella och digitala dokument. Officiella och digitala dokument beskrivs av 

Bryman (2011) som en källtyp var syftet inte varit att granskas av forskare men som kan användas för 

forskning. Ett sätt att tolka dokument på är kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2011) beskriver 

kvalitativ innehållsanalys som att hitta bakomliggande teman i innehållet samtidigt som dokumentens 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet verifieras. Dokumentet är en konkret 

representation av beslut som tagits och diskussioner som förts och kan därmed utgöra både grund för 

och komplement till våra intervjuer. Utifrån dessa dokument kan vi finna information om smarta städer, 
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integritet och GDPR som inte framkommer under intervjuerna. Eftersom dokumenten behöver 

framställas för att beslutsfattandet ska vara giltig lär deras detaljrikedom vara hög, vilket gör dem viktiga 

för studien. Se Tabell 2. Kartläggning av centrala dokument för en visualisering av de dokument 

dokumentstudien innefattat. 

 

Tabell 2. Kartläggning av centrala dokument 

Namn Utgivare Dokumenttyp 

Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679 (GDPR) 

Europaparlamentet EU Förordning 

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 

2017:52 

Integritetskomittén Slutbetänkande 

Regeringens strategiska samverkansprogram Näringsdepartementet Faktablad 

Regeringens strategiska samverkansprogram 

Smarta städer 

Regeringskansliet Offentlig webbsida 

Lägesrapport 4: Smarta städer Näringsdepartementet Rapport 

Vision 2040 Ett Stockholm för alla Stockholms stad Kommunal vision 

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad 

stad 

Stockholms stad Kommunal strategi 

Välkommen till världens smartaste stad Stockholms stad Broschyr 

Strategi för en smart och uppkopplad stad Stockholms stad Offentlig webbsida 

Världens smartaste stad år 2040 Stockholms stad Offentlig webbsida 

Vad är en smart stad? Stockholms stad Offentlig webbsida 

Stadens vision Stockholms stad Offentlig webbsida 

Så arbetar vi för att bli “Världens smartaste stad”. Stokab Offentlig webbsida 
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2.11 Tematisk analys 

Kvalitativa undersökningar kan ofta generera stora mängder datamaterial som sedan blir otympligt att 

ta hantera (Bryman, 2011). För att kunna hantera den empiri som inhämtas krävs därför välgrundade 

verktyg och arbetssätt för att extrahera det som är av vikt för studien. Bryman (2011) och Rennstam och 

Wästerfors (2011) menar att det finns tre vanliga arbetssätt vid samhällsvetenskaplig analys av 

kvalitativt material: sortera, reducera och argumentera, vi har anammat dessa arbetssätt och en tematisk 

analysmetod vid hantering av studiens kvalitativa material. Tematisk analys är “en matrisbaserad metod 

för att ordna och syntetisera data” (Bryman, 2011, s. 528). Vi har sorterat och de transkriberade 

intervjuerna och de insamlade dokumenten för att lyfta det material som är av intresse utifrån 

frågeställning och för att beskriva vårt fall på ett mångfacetterat sätt. Därefter har vi sorterat materialet 

till identifierade teman. Här har den iterativa abduktiva ansatsen framträtt då vi kunnat se teman genom 

litteraturgenomgången och genom den sorterade empirin. Bryman (2011) och Rennstam och Wästerfors 

(2011) menar att man utifrån sortering, reducering och tematisering kan kartlägga och se de mönster 

som bidrar till att få fram analysens vetenskapliga berättelse. Fortsättningsvis beskriver Rennstam och 

Wästerfors (2011) att det är utifrån den sorterade och reducerade analysen av empirin som forskaren 

kan argumentera och presentera sitt kunskapsbidrag och sin förhållning till befintlig vetenskap. Studiens 

tematiska analys används för att identifiera mönster såsom återkommande observationer, länkar mellan 

observerade fenomen, avsaknaden av vissa data och temans relationer. Analysen ger sedermera en 

inramad tematisering där vi kan se och jämföra de empiriska fynden och stoffet från 

litteraturgenomgången. 

 

Tematisk analys beskrivs som en av de vanligaste analysmetoderna, men även som en analysmetod som 

saknar tydlig bakgrund eller teknik (Bryman, 2011). Bryman (2011) anser att kvalitativa forskare ofta 

hävdar att en tematisk analys har använts, men att det är svårt att se att så är fallet. Bazeley (2009) 

kritiserar forskare för att bedriva tematisk analys där själva analysen saknar djup och en helhetsbild 

kring temana. Bazeley (2009) menar att metoden är användbar som en del av en kvalitativ analys, men 

att det är viktigt att det även sker en djupare analys, där kontextualisering och kopplingar kring temana 

framställs för att stödja forskarens argument. Vi menar att frågeställningen följt av 

litteraturgenomgången har banat väg för studiens identifierade teman. Empirin har sedan placerats inom 

dessa teman och nya teman har formulerats utifrån empiriska observationer. I framställningen av 

empirin har fokus inte legat på att beskriva utifrån källorna och inte heller utifrån de olika aktörerna. 

Istället har vi framställt teman som är direkt relaterade till frågeställningen, för att sedan associera 

aktörernas och respondenternas påståenden till dem. Bazeley (2009) menar att det är fördelaktigt att 

beskriva och analysera empirin med fokus på det undersökta ämnet för att därigenom kunna jämföra, 

kontrastera och utveckla.  
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2.12 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstaganden är av vikt för vetenskapliga studier för att vara etiskt försvarbara och av bra 

kvalitet (Bryman, 2011). Eftersom studien handlar om integritet känns det extra angeläget att belysa 

etiken nogsamt. Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudsakliga krav för forskningsetiska 

principer. För att höja studiens etiska hållning förhåller vi studien till dessa krav och principer. De fyra 

benämnda kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet; 

nedan förhåller vi studien till respektive krav (Vetenskapsrådet, 2002). 

2.12.1 Informationskravet 

Informationskravet beskrivs kortfattat som: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi har i första kontakt med 

potentiella respondenter beskrivit att vi är mastersstudenter från Linköpings Universitet som genomför 

en studie kring smarta städer, integritet och GDPR, där vi vill utreda beslutsfattares syn på integritet 

kontra samhällets effektivisering inom studiekontexten. Sedermera har vi tydligt beskrivit varför vi 

önskar intervjua personen och intervjuns funktion inom studien.  

2.12.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet beskrivs kortfattat som (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9): “Deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. Det har inte krävts samtycke för de dokument som 

inhämtas eftersom de är offentliga handlingar från offentliga myndigheter, vilka omfattas av undantag 

enligt Vetenskapsrådet (2002). De tillfrågade respondenterna har samtyckt till att medverka i studien 

och deltagandet har inte utökats eller förändrats utifrån det vi och respondenterna kommit överens om. 

Vi har även informerat respondenten om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. 

2.12.3 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet beskrivs kortfattat som (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13): “Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Alla uppgifter som samlats in under 

våra intervjuer har lagrats på ett sådant sätt att det bara är vi som kan komma åt dem genom individuella 

inloggningsuppgifter och tvåfaktorsautentisering. Det är bara vi och den enskilde respondent vi 

intervjuat som fått ta del av uppgifterna. Vi ser dock inte att några särskilda etiskt känsliga uppgifter har 

hanterats då det inte är personen som sådan som studerats, utan dess yrkesmässiga roll där samtliga 

respondenter arbetar på ledande positioner i offentlig verksamhet. Givet detta har vi heller framhävt 
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individerna som person, utan har istället fokuserat på deras yrkesmässiga roll och uppgift vilket medför 

viss respekt för respondentens integritet.  

2.12.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet beskrivs kortfattat som (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13): “Uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”. Vi har bara använt de uppgifter och 

information vi samlat för att genomföra denna studie. Vi har inte delgivit de inspelade intervjuerna eller 

transkriberingarna i sin helhet till någon annan än oss själva och den enskilde respondenten. De 

inspelade intervjuerna raderades när studien ansågs vara avslutad.  

2.13 Reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver de tre grunderna i reliabilitet för samhällsvetenskaplig forskning som: 

följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet. För att höja studiens reliabilitet har vi noggrant 

beskrivit vår studie och vilka ämnen vi vill intervjua våra respondenter om, så att respondenterna är 

införstådda och beredda på intervjuns innehåll. Vi ser att vårt fall i sammanhanget är unikt eftersom 

intervjuerna skett vid ett specifikt tillfälle för ett särskilt fall vilket komplicerar ett återskapande. En 

transparent bild av fallet ges genom att beskriva vårt fall och urval. Vi har även beskrivit vår process 

för genomförande av intervjun så respondenten inte överraskas under intervjuns gång. För att inge en 

trygghet hos respondenten har vi dessutom erbjudit anonymitet och beskrivit att studiens fokus inte 

ligger på respondenten som person, utan på den roll personen innefattar och kontexten rollen agerar 

inom.  

2.14 Validitet 

Bryman (2011) beskriver att validitet är ett viktigt forskningskriterium som i huvudsak handlar om 

bedömning av undersökningens sammanhållning och väg till slutsatser. Vi försöker uppfylla detta 

kriterium genom att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt, våra antaganden och avgränsningar i 

uppsatsen för att ge en transparent bild av studien. Vi ser metodavsnittet som centralt för detta kriterium 

eftersom det är där tar upp vår metod och tillvägagångssätt samt beskriver hur olika val, urval och 

ställningstaganden har gått till. Givet vad vi formulerat tidigare ser vi dock att beskrivningen av fallet 

och våra intervjuer inger förståelse för kontexten och dess genomförande. 
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3 Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet kontextualiserar vi smarta städers uppkomst genom att beskriva problem den är tänkt 

att lösa och problem den kan skapa. Sedan tar vi ställning till olika definitioner av smarta städer och 

integritet för att tydliggöra hur begreppen betraktas inom studien. Vi förklarar varför smarta städer 

uppkommit och lyfter för- och nackdelar med smarta städer utifrån ett samhälleligt perspektiv. Vi 

förklarar även integritetens relevans för demokrati och mänskligt välmående, samt skildrar dess 

relation till teknisk innovation. Fortsättningsvis lyfter vi litteratur som diskuterar integritet i smarta 

städer och presenterar ett ramverk för uppskattning av integritetskränkningar i smarta städer. 

Avslutningsvis sammanfattar vi hela litteraturgenomgången i syfte att bidra med en god förståelse för 

vad vi tar med oss i kommande kapitel. 

3.1 Digitalisering och digital transformation 

Cöster och Westelius (2016) beskriver digitalisering som en samhällsomvälvande kraft som påverkar 

såväl privatpersoner som organisationer. Att digitalisera något är att flytta det från ett fysiskt eller analog 

form till en digital form. Digitaliseringen förekommer i många former i hela samhället. Exempelvis har 

digitalisering har medfört förändringar i hur vi kommunicerar, finner information, utför arbete och hur 

vi konsumerar varor och tjänster (Cöster och Westelius, 2016). Smarta städer möjliggörs till stor del av 

digitalisering, alltså ser vi en poäng i att beskriva vad digitalisering är. Rosengren, Svensson och Åström 

(2016) beskriver fem dominerande områden inom vilka forskning om digitalisering och integritet 

bedrivs: teknik, lagstiftning, stat, teori och arbetsliv där de kontext som vi ser har hög relevans för 

studien är teknik, lagstiftning och stat. De fyra vanligaste förhållningssätten till digitalisering och 

personlig integritet är: 

 

● Som ett problem eller en utmaning som kan hanteras med ny med integritetskänslig teknik 

● Som en möjlighet att nyttja känsliga personuppgifter i goda syften såsom att förbättra individers 

hälsa  

● Som ett hot mot medborgare och anställda  

● Som en utbytesrelation mellan nytta och risk, exempelvis avseende staters behov av information 

för att förebygga hot och medborgares rätt till integritet  

 

Vi väljer att betrakta digitaliseringen, där skapandet av smarta städer är en delmängd, som en 

utbytesrelation mellan risk och nytta. Det finns reella möjligheter för smarta städer att förbättra 

medborgares liv men digitaliseringens nytta bör förhållas till medborgares integritetsmässiga rättigheter. 
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Vi ser inte digitaliseringen av städer som gott eller ont eftersom digitaliseringens nytta är kontextuellt 

beroende. Vi ser att smarta städer består av många olika satsningar där samtliga har en högre eller lägre 

nytta för medborgare och inverkan på medborgares integritet.  

3.2 Smarta städer 

Smarta städer användes som begrepp för första gången i en studie av Tan (1999) men det var inte förrän 

2008 och framåt som begreppet började användas i en större utsträckning (Ismagilova et al., 2019). 

Albino, Berardi och Dangelico (2015) beskriver att användningen av begreppet smarta städer har ökat 

under de senaste 20 åren i både internationella policys och inom vetenskaplig litteratur. När begreppet 

användes för första gången var det utifrån perspektivet digital ekonomi i Singapore där fokus kretsade 

kring deras övertag inom IT med hög täckning av höghastighetsbredband, multimediatjänster, dygnet 

runt öppna tjänster och en delvis digitaliserad skola i visionen om att realisera den smarta staden (Tan, 

1999). Begreppet har sedan dess fått en bredare innebörd. Det finns många olika definitioner av smarta 

städer och det finns även varianter där ordet smart ersätts med… 

 

● intelligent eller digital (Albino, Berardi & Dangelico, 2015)  

● information eller knowledge-based eller ubiquitous eller wired (Ismagilova et al., 2019)  

● smart sustainable cities (Ahvenniemi, Huovila & Airaksinen, 2017).  

 

Termerna används inte alltid på ett konsekvent sätt då en enhetlig definition saknas (Albino, Berardi & 

Dangelico, 2015). Vi ser det som att dessa olika termer används för att sätta en tydligare prägel på vad 

visionen med staden är, samtidigt som termen smarta städer kan innefatta dessa variationer. Ismagilova 

et al. (2019), Ahvenniemi, Huovila och Airaksinen (2017) och Albino, Berardi och Dangelico (2015) 

tar alla avstamp i begreppet smarta städer i sina undersökningar kring definitionen och ser då de 

ovanstående variationerna som just variationer av det större begreppet smarta städer. Smarta städer är 

det begrepp vi kommer använda för att benämna kategorin av städer som visionärt syftar till att bli en 

smartare stad oavsett om det handlar om uppkoppling, ekonomi, hållbarhet, livskvalité, Internet of 

Things4, eller någon annan aspekt. 

 

Med perspektivet att klargöra smarta städers innebörd, baserat på relevant litteratur och dokument från 

internationella institutioner, beskriver Albino, Berardi och Dangelico (2015) att smarta städer handlar 

om att hantera olika utmaningar för städer där det finns flera olika koncept. Författarna presenterar olika 

 
4 “sakernas internet, engelska Internet of Things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de 

enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.” 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sakernas-internet 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sakernas-internet
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koncept av smarta städer som; att använda IT för att förändra liv och arbete, fokusera på utbildning för 

att skapa en stad där invånarna blir smartare och som lockar till sig personer genom att fokusera på 

kunskap där övervakning, sensorer och data används för att datafiera fysiska företeelser. Lacinák och 

Ristvej (2017), med utgång i vikten av säkerhet i smarta städer, presenterar olika identifierade koncept 

inom smarta städer som att investera i människor, IT, hållbar ekonomisk utveckling och ökad livskvalité 

eller ett annat där nätverk och tjänster görs mer flexibla, effektiva och hållbara med hjälp av IT för att 

främja invånarna. Lacinák och Ristvej (2017, s. 523) presenterar sitt eget koncept: 

 

“For us, the Smart City by the integration of technology and natural 

environment increases the effectiveness of processes in every field of its 

functioning, in order to achieve sustainable development, safety and health of 

inhabitants with the aim for increasing the quality of life of citizens, near 

community and environment.” 

 

Zhang et al. (2017) med perspektiv utifrån säkerhet och integritet presenterar konceptet smarta städer 

som smarta tjänster för invånare, besökare och styrning vilka förverkligas av informationsteknik såsom 

IoT, sensorer, Big Data5 och realtidskontroller i ett sammankopplat stadsomspännade nätverk. Eckhoff 

och Wagner (2018), med ingången tillämpningar av smarta städer och integritet, beskriver att konceptet 

har definierats av olika forskare, författarna tar avstånd från de konkreta definitionerna och ser konceptet 

snarare som processen att skapa städer som har högre levnadskvalité och flexibilitet. Fortsättningsvis 

menar Eckhoff och Wagner (2018) att det verkar råda konsensus inom området att ny teknik och dess 

applikation i städer gör städerna smartare. Meijer och Bolivar (2016) har i sin analys utifrån perspektivet 

Governing the smart city presenterat tre olika koncept för smarta städer: smarta städer som använder 

informationsteknik, smarta städer som städer med smarta människor och smarta städer där det finns 

smarta samarbeten. Konceptet smarta städer och smarta samarbeten bör undersökas med ett perspektiv 

som innefattar både sociala strukturer och teknik (Meijer & Bolivar, 2016). Braun et al., (2018) 

beskriver en smart som att smart teknik integreras för att förbättra säkerhet, effektivitet och 

bekvämlighet. Fortsättningsvis menar de att en smart stad är obruklig om inte invånarna inte vill 

medverka eller känner sig tillräckligt säkra för att medverka. Rosadi och Kristyan (2017) berättar att 

konceptet smarta städer har utvecklats under de senaste årtiondena och att målen för smarta städer bland 

annat är att förbättra livskvalitén för invånare, hantera resurser på ett smartare sätt, förbättra styrning 

och erbjuda bättre tjänster. Gaire et al. (2019) menar att smarta städer är intelligenta städer där sensorer 

för att mäta fenomen eller “saker”, såsom trafik, hälsostatus och energiåtgång, är en av huvuddelarna. 

 
5 “big data (engelska), icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder 

data.”https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/big-data 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/big-data
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Ahvenniemi, Pinto-Seppä och Airaksinen (2017) beskriver konceptet smarta städer utifrån att de ska 

vara hållbara och att teknik i sig själv inte utgör en smart stad utan vad tekniken kan göra för att skapa 

hållbar utveckling. Samtidigt beskriver (ibid.) att det finns flera olika definitioner av smarta städer där 

inte alla handlar om de hållbara målen.  

 

Vi kan se att det finns många olika idéer om vad som innefattas i konceptet smart stad. På ett generellt 

plan kan vi fastställa att smarta städer är visionen eller processen att göra städer smartare. Vid en djupare 

inblick varierar etiketten om vad det “smarta” som ska uppnås faktiskt är. Vi ser att variationen beror 

på utgångsperspektivet och vilket forskningsområde som ligger till grund för definitionsarbetet. Vad 

som står klart är att smarta städer är ett intressant område för både forskare och praktiker där många har 

olika visioner kring vad som ska uppnås och ser smarta städer som en viktig del i samhällsutvecklingen. 

Smarta städer, och utvecklingen av dem, är en uppmuntrad politisk vilja (Eckhoff och Wagner, 2018). 

 

Ismagilova et al. (2019) presenterar utifrån sin kartläggning att en majoritet av definitionerna inom 

området information systems (IS) tenderar att utgå utifrån informationsteknik som en roll i smarta städer. 

Flera författare beskriver att teknik inte behöver definiera en smart stad: Ahvenniemi, Huovila och 

Airaksinen (2017) utgår från smarta städer med perspektivet hållbarhet och beskriver att en stad måste 

vara hållbar för att ses som smart, där teknik kan vara ett verktyg för att uppnå hållbarhet. Vidare 

förklarar författarna att många beslutsfattare och akademiker ser modern teknik som en oskiljaktig del 

av smarta städer, men att det också finns definitioner med andra perspektiv, däribland deras egna. För 

att förtydliga deras perspektiv i att hållbarhet är en avgörande del av smarta städer föreslår de 

användningen av begreppet smart sustainable cities (Ahvenniemi, Huovila & Airaksinen, 2017), som 

etablerats av Kramers, Höjer, Lövehagen och Wangel (2014). Kramers, Höjer, Lövehagen och Wangel 

(2014) påpekar att teknik kan vara användbart för att uppnå hållbarhet genom att exempelvis skapa 

verktyg för att minska energianvändningen. Granath och Axelsson (2014) följde i sin studie 

utvecklingen av en svensk stadsdel med visionen att utveckla en smart stad, där många idéer om 

informationsteknik fanns i planeringsfasen. I den slutgiltiga implementeringen menar de dock att 

tekniken lös med sin frånvaro trots benämningen smart stad och ett okritiskt förhållningssätt till teknik 

i idéfasen (Granath och Axelsson, 2014). Meijer & Bolivar (2016) menar att det finns tre olika koncept 

för smarta städer där bara ett av dem fokuserar på teknik. Samtidigt menar författarna att teknik kan 

användas i de två andra koncepten (human resources och governance) i syfte att lösa fokusområdets 

utmaningar eller uppfylla dess visioner. Teknik behöver inte vara en aspekt av en smart stad samtidigt 

som det ofta argumenteras för teknik som möjliggörare till en smart stad. Oavsett vilken vision eller 

etikett som framhävs för den smarta staden som koncept ser vi att tekniken ofta beskrivs som en 

möjliggörare i syfte att uppnå det önskade resultatet. Städer är en viktig del i att bli mer klimatsmarta 
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där teknik är en nyckelfaktor för att uppnå hållbara städer (Ahvenniemi, Pinto-Seppä & Airaksinen, 

2017). För ökad hållbarhet kan sensorer implementeras och samla in mer data i syfte att kunna mäta och 

planera resurser, för höjd livskvalitet kan det vara att en tjänst för att förenkla invånarnas vardag med 

hjälp av teknik. 

 

Det finns ingen konsensus för definitionen av en smart stad. Trots bredden av den smarta stadens 

innebörd har vi valt att fokusera på definitionen som presenteras av Ismagilova et al. (2019), detta för 

att tydliggöra vår förhållning till fenomenet. Författarna har med avstamp i IS-området genomfört en 

omfattande litteraturstudie av smarta städer i närtid där även en definition har formulerats, definitionen 

lyder: 

 

“Smart cities use an IS centric approach to the intelligent use of ICT 6 within 

an interactive infrastructure to provide advanced and innovative services to 

its citizens, impacting quality of life and sustainable management of natural 

resources.” (Ismagilova et al. 2019, s. 90). 

 

Definitionen utgår från IS-området och att IKT är en oskiljaktig del av smarta städer, vilket ligger i linje 

med våra tidigare resonemang. Samtidigt beskriver definitionen att syftet med den smarta staden inte är 

tekniken som sådan utan vad som möjliggörs av tekniken, vilket vi ser som en viktig förhållning. Pinto-

Seppä och Airaksinen (2017) berättar att både beslutsfattare och forskare beskriver modern teknik som 

en oskiljaktig del av smarta städer. Teknik i den smarta staden bör ha ett tydligt syfte och inte 

introduceras som ett självändamål. Fortsättningsvis beskrivs att den smarta staden skapas för invånarna, 

vilket i vår mening stärker definitionens tillämpningsförmåga och samhällsnytta. Givet detta ser vi att 

definitionen av Ismagilova et al. (2019) ligger i linje med vår förhållning i den här studien, samtidigt 

som den tydliggör det som är av vikt för den smarta staden. Vi syftar därför till ovanstående definition 

av Ismagilova et al. (2019, s. 90) när vi i denna studie benämner smarta städer. Ahvenniemi, Pinto-Seppä 

och Albino, Berardi och Dangelico (2015) menar att konceptet smart stad och dess spridda profilering 

är förvirrande för beslutsfattare som önskar fatta beslut för utvecklingen av smarta städer. Vi ser än en 

gång att en definition är av vikt för oss som ett tydliggörande verktyg i studien.  

3.2.1 Kategorier av smarta städer 

Tidigare avsnitt förklarar den smarta stadens vision och definition på ett generellt plan, där vi motiverar 

valet att betrakta den smarta staden utifrån definitionen av Ismagilova et al. (2019). För att praktiskt 

 
6 Förk. av Information and Communication Technology. Svensk översättning Informations- och 

kommunikationsteknik (https://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsteknik) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsteknik
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förstå den smarta staden och dess olika initiativ ser vi en nytta i att förstå exempel av den smarta staden 

i form av kategorier och tillämpningar. Tidigare avsnitt diskuterade exempelvis hållbarhet, miljö och 

teknik som mål med den smarta staden. I detta avsnitt bygger vi en bild av vad som innefattas i dessa 

begrepp sett till tillämpning. Vi ser exempel på kategorier kring hållbarhetsinitiativ och exempel på 

vilken typ av teknik som man menar att tillämpa i den smarta staden.  

 

Det finns flera olika beskrivningar av kategorier av smarta städer. Zhang et al. (2017), Lacinak och 

Ristvej (2017), Ismagilova et al. (2019), Albino, Berardi och Dangelico (2015), Eckhoff och Wagner 

(2018) och Cui et al. (2018) presenterar utifrån sin olika perspektiv kategorier av den smarta staden. Vi 

presenterar kategorierna och koncepten i Tabell 3 Kategorier av Smarta Städer och därefter följer en 

sammanfattande beskrivning av varje kategori. Givet denna överblick av kategorier kan vi förstå den 

smarta stadens tillämpning på ett mer konkret plan än genom enbart den övergripande definitionen av 

den smarta staden och dess vision. Vi lägger ingen större vikt vid hur vedertagen en kategori eller 

tillämpning är, eller i vilken utsträckning den används utan ser kartläggningen som ett sätt att forma en 

förståelse för olika aspekter av den smarta staden. Överblicken visar igen på den breda användningen 

av begrepp inom smarta städer som exempelvis Albino, Berardi och Dangelico (2015) och Ismagilova 

et al. (2019) syftar till. En aspekt som Eckhoff och Wagner (2018) tar upp är att de olika kategorierna 

inte är att se som isolerade från varandra, utan kan ofta vara överlappande eller oskiljbara. De överlapp 

vi har sett finns beskrivna i kategoriförklaringarna nedan. För att förstå beslut kring den smarta staden 

måste vi också se till hur den smarta staden beskrivs och tillämpas, överblicken ger oss ett verktyg för 

att göra just det.  

 

 

Tabell 3. Kategorier av Smarta Städer (asterisk (*) används där en källa placerats under en kategori 

som inte ordagrant stämmer överens med källans benämning men där vår tolkning av deras väldigt 

nära karaktär likställt dem) 

Kategori Källa 

Smart Energy Zhang et al. (2017), Lacinak och Ristvej (2017) 

Smart Living Zhang et al. (2017), Ismagilova et al. (2019), Lacinak och 

Ristvej (2017) 

Kategori Källa 
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Smart Environment Zhang et al. (2017), Ismagilova et al. (2019), Albino, Berardi 

och Dangelico (2015), Eckhoff och Wagner (2018), Lacinak 

och Ristvej (2017) 

Smart Services Zhang et al. (2017), Cui et al. (2018), Eckhoff och Wagner 

(2018) (*smart public services) 

Smart Industry Zhang et al. (2017) 

Smart Mobility Ismagilova et al. (2019), Albino, Berardi och Dangelico 

(2015), Eckhoff och Wagner (2018) 

Smart Citizens 

 

 

Ismagilova et al. (2019), Albino, Berardi och Dangelico 

(2015) (*smart people), Lacinak och Ristvej (2017), Eckhoff 

och Wagner (2018) 

Smart Government Ismagilova et al. (2019), Albino, Berardi och Dangelico 

(2015) (*smart governance), Lacinak och Ristvej (2017), 

Eckhoff och Wagner (2018) (*governance), Cui et al. (2018) 

Smart Economy Ismagilova et al. (2019), Lacinak och Ristvej (2017), 

Eckhoff och Wagner (2018)  

Smart Architecture and Technologies Ismagilova et al. (2019), Lacinak och Ristvej (2017) (*smart 

technology) 

Smart Utilities Cui et al. (2018), Eckhoff och Wagner (2018) 

Smart Transportation Cui et al. (2018), Lacinak och Ristvej (2017) (*transport) 

Smart Education  Lacinak och Ristvej (2017) 

Safe City Lacinak och Ristvej (2017) 

Smart Buildings Eckhoff och Wagner (2018) 

Smart Health Care Eckhoff och Wagner (2018) 

 

Syftet här är inte att redogöra för en fullgod inblick i forskningsområdet. Vi vill visa på en överblick av 

de kategorier och tillämpningar som finns inom området i syfte att få en ökad förståelse. Tabell 3 
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Kategorier av Smarta Städer är därför att se som en överskådlig narrativ översikt, inte en systematisk 

kartläggning. Utifrån tabellen kan vi se att vissa kategorier återfinns i ett flertal studier, medan andra 

endast återfinns i enstaka vilket kan innebära att kategorin inte är vedertagen. Nedan presenteras varje 

kategori med en kort beskrivning i syfte att ge en bild av kategoriernas betydelse: 

 

Smart energi (Smart Energy) 

Använda sensorer för att övervaka olika aspekter av energi i syfte att reducera energianvändning, samt 

förhindra strömavbrott och störningar i distributionen (Zhang et al., 2017). Lacinak och Ristvej (2017) 

presenterar i sin tur ingen tydlig definition av Smart energi, termen används för att beskriva delar av 

den smarta staden. Vi ser därför att Smart energi ligger nära tekniken där sensorer används för att 

kontrollera energi och elnät i syfte att få en effektivare och mer kontrollerad elanvändning. 

 

Smart livsstil (Smart Living)  

Intelligent hantering av olika enheter och apparater i hemmet i syfte att spara energi, utbildas, 

underhållas och justera klimatet i huset (Zhang et al., 2017). Utanför hemmet kan Smart livsstil syfta 

till bland annat avfallshantering och sociala mötesplatser där man vill uppnå ett smart samhälle för att 

få bekvämare liv, höjd hållbarhet och bra upplevelser (Zhang et al., 2017). Enligt Ismagilova et al. 

(2019) handlar Smart livsstil om att uppnå högre livskvalité i en bekväm och säker miljö med fokus på 

luftkvalité, energieffektivitet, avfallshantering, grönområden samt vattenkvalité. Lacinak och Ristvej 

(2017) presenterar i sin tur ingen tydlig definition av Smart living. Men poängterar att deras syn på 

utvecklingen inte är att uppfylla grundläggande levnadsbehov, utan snarare att göra medborgares liv 

lyxigare och säkrare utan att skada naturen.  

 

Smart miljö (Smart Environment) 

Att uppnå ett bekvämt klimat och en hållbar miljö där sensorer och intelligent hantering används för att 

övervaka bland annat växthusgaser, buller, luft- och vattenföroreningar (Zhang et al., 2017; Ismagilova 

et al., 2019). Samtidigt beskriver Ismagilova et al. (2019) avfallshantering, återvinning och effektiv 

energihantering som delar av Smart miljö som Zhang et al. (2017), Ismagilova et al. (2019) och Lacinak 

och Ristvej (2017) tillskriver den tidigare behandla kategorin Smart Livsstil. Albino, Berardi och 

Dangelico (2015) beskriver Smart miljö som fokus på aspekterna effektivitet och hållbarhet. Eckhoff 

och Wagner (2018) nämner också hållbarhet och säkerhet i form av kontrollerat buller och 

luftföroreningar som aspekter av Smart miljö. Vidare presenterar (ibid.) sensorer som kan användas för 

att upptäcka naturkatastrofer och då även samarbeta med andra funktioner i den smarta staden för att 

minska skadan, exempelvis genom att dirigera trafiken. Lacinak och Ristvej (2017) ser användning av 

sensorer och teknik för att hantera naturkatastrofer som en del av Smart miljö. Smart miljö ger också en 
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tydlig anknytning till sensorer för att mäta olika typer av miljödata i den smarta staden, i syfte att skapa 

en smartare miljö. Det är dock inte sensorerna som sådana som skapar den smarta miljön utan sensorerna 

skapar möjligheten till att ta smartare beslut kring miljöpåverkan. Vi ser att det som ska åstadkommas 

skiljer lite mellan källorna men en övervägande del nämner ökad hållbarhet genom olika initiativ, bättre 

luftkvalité och minskat buller.  

 

Smarta tjänster (Smart Services) 

Smarta tjänster tillhandahålls som möjliggörare av olika publika hjälpmedel och tjänster för invånare 

där exempel är smartare trafikhantering och intelligent sjukvård i form av medicinska sensorer och 

kroppsnära teknik (Zhang et al., 2017). Cui et al. (2018) beskriver också intelligent sjukvård i form av 

medicinska sensorer och kroppsnära teknik som en del av Smarta tjänster och tar även upp energismarta 

och fjärrstyrda apparater i hemmet samt social samverkan. Eckhoff och Wagner (2018) lägger fokuserar 

på publika tjänster och ser skräphantering samt krishantering, sensorsystem och kameror för säkerhet 

som exemplen på Smarta tjänster. 

 

Smart industri (Smart Industry) 

Zhang et al. (2017) är ensamma, av valda källor, att ta upp Smart industri. Med Smart industri menar 

författarna den smarta industrin, som en del av den smarta staden, i syfte att uppnå hållbarhet, effektivare 

produktionsprocesser, minskade utsläpp, effektivare materialhantering och högre kontroll i industrin.  

 

Smart mobilitet (Smart Mobility)  

Ismagilova et al. (2019) beskriver Smart mobilitet som smarta städers sätt att hantera utmaningar kring 

nivåerna av trafik i städer. Med hjälp av intelligenta trafikhanteringssystem och mobil trafikkontroll ses 

städernas trafikproblem kunna hanteras effektivare, vilket är en del av Smart mobilitet. Albino, Berardi 

och Dangelico (2015, s. 11) förklarar Smart mobilitet som följande: “Smart mobility refers to the use of 

ICT in modern transport technologies to improve urban traffic”. Eckhoff och Wagner (2018) beskriver 

att en del av Smart mobilitet är smarta trafikhanteringssystem för öka effektivitet, säkerhet, minska tid 

i trafiken och öka invånares livskvalité. Författarna ser det som en funktion för både privat och publik 

transport. 

 

Smarta invånare (Smart Citizens) 

Smarta invånare ses som att invånare som socialt kapital är motiverade att lära sig och att delta i 

skapande av den smarta staden (Ismagilova et al., 2019). Ismagilova et al. (2019) beskriver 

fortsättningsvis att Smarta invånare innefattar att invånarna har en förståelse för det “smarta” och dess 

användning, är delaktiga i utveckling samt ges möjligheter att kommunicera och utbyta information i 
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syfte att främja innovation. Albino, Berardi och Dangelico (2015) ser Smarta invånare som system som 

möjliggör livslångt lärande, mångfald, delaktighet och en hög utbildningsnivå. Lacinak och Ristvej 

(2017) menar att en smart stad har misslyckats med sitt syfte om den inte uppfyller Smarta invånare och 

utbildning. Eckhoff och Wagner (2018) beskriver Smarta invånare som målet att investera i invånarna 

för att uppnå smarta samhällen, lärande, anställningsbarhet och digital inkludering genom exempelvis 

bredbandsuppkoppling. 

 

Smart styrning (Smart Governance) 

Ismagilova et al. (2019) beskriver att Smart styrning är viktig i smarta städer för att skapa transparens 

gentemot invånare genom exempelvis e-tjänster. Smart styrning engagerar invånare i styrningen och 

också i smart hantering och smarta policys. Ismagilova et al. (2019) menar även att användningen av 

kommunikationskanaler såsom sociala medier är viktigt. Där sociala medier ses som en framgångsrik 

väg för att uppnå kommunikation men ställer krav på exempelvis, inkludering, lätt användbarhet och 

integritet. Albino, Berardi och Dangelico (2015, s. 12) beskriver Smart styrning som följande:  

 

“Smart governance means various stakeholders are engaged in decision 

making and public services. ICT-mediated governance, also called e-

governance, is fundamental in bringing smart city initiatives to citizens, and 

to keeping the decision and implementation process transparent.”  

 

Smart styrning är att ge en bättre service till invånarna med hjälp av IT men handlar också om att 

inkludera invånarna i beslutsprocesser för ökad effektivitet och transparens (Cui et al., 2018; Eckhoff 

& Wagner, 2018). En del av Smart styrning kan vara öppna data och e-government (Eckhoff & Wagner, 

2018). 

 

Smart ekonomi (Smart Economy) 

Smart ekonomi ses som användningen av IKT för organisationer gällande produktion och kampanj 

vilket delas upp i områdena: smart business och mobila tjänster (Ismagilova et al., 2019). Ismagilova et 

al., (2019, s. 95) “Challenges remain on how to balance innovation and user experience within the 

smart economy and respect the privacy concerns of users in smart cities”. Eckhoff och Wagner (2018) 

menar att Smart ekonomi handlar om att skapa ekonomisk tillväxt, nya samarbeten mellan privat och 

offentlig sektor, nya affärsmodeller och att främja entreprenörskap. Författarna menar att nya 

affärsmodeller kan vara byggda på tillgängligheten av öppna data. 

 

Smart arkitektur och teknik (Smart Architecture and Technologies) 
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Ismagilova et al., (2019) beskriver att Smart arkitektur och teknik innefattar den infrastruktur för 

datautbyte, datalagring, datahantering och sensornätverk en smart stad. Fortsättningsvis beskrivs också 

big data och mjukvara för hantering av data. Lacinak och Ristvej (2017) anser att Smart teknik har 

många roller i den smarta staden för att stödja olika funktioner där en del är säkerhetssystem för att 

möjliggöra den säkra smarta staden.  

 

Smarta verktyg (Smart Utilities) 

Smarta verktyg ses vara användbara för att mäta och reducera användning av resurser i städerna (Cui et 

al, 2018). Exempel som ge av författarna är smart mätning av vatten och ljus. Eckhoff och Wagner 

(2018) beskriver att Smarta verktyg handlar om att mäta användning av olika resurser i den smarta 

staden i syfte att kunna reducera dem och därigenom skapa ekonomisk tillväxt, hållbarhet och 

effektivitet.  

 

Smart transport (Smart Transportation) 

Cui et al (2018) beskriver Smart transport som mer intelligent kollektivtrafik för ökad säkerhet och 

pålitlighet, där invånare i staden också kan använda olika mobila applikationer för att hitta den mest 

ekonomiska och snabba rutten. Fortsättningsvis beskrivs explicita exempel som bland annat sökning av 

parkering, förutsäga parkeringssituationen och avläsning av registreringsskyltar. Lacinak och Ristvej 

(2017) menar att även smarta fordon kan vara en del av Smart transport, då de kan både bidra till och 

dra nytta av information inom Smart transport. 

 

Smart utbildning (Smart Education) 

Lacinak och Ristvej (2017) sammanfogar Smart invånare med utbildning och menar att en smart stad 

har misslyckats med sitt syfte om den inte uppfyller smarta invånare och utbildning. Författarna menar 

att i utveckling av den smarta staden och dess teknik måste även invånarna utbildas i att förstå 

utvecklingen och hur den ska användas.  

 

Säker stad (Safe City) 

Lacinak och Ristvej (2017) ser den Säkra staden som en del av den smarta staden. Författarna beskriver 

Säker stad som den funktion som nyttjar den smarta stadens funktioner i strävan mot en säker smart stad 

där hot minskas, sjukvården är effektiv och akuta situationer hanteras på ett effektivt sätt.  

 

Smarta byggnader (Smart Buildings) 

Smarta byggnader ses av Eckhoff och Wagner (2018) som att byggnader görs både energieffektivare 

samt bekvämare att leva eller jobba i. Fortsättningsvis beskriver de att sensorer är en viktig del i att 
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övervaka och styra energiåtgång i byggnader och att automation av vardagliga uppgifter kan leda till 

ökad bekvämlighet. 

 

Smart sjukvård (Smart Health Care) 

Eckhoff och Wagner (2018) beskriver Smart sjukvård som att bedriva effektiv och tillräcklig sjukvård 

med hjälp av kombinerade sjukvårdsdata, medicinska kroppsnära enheter och sjukvård på distans.  

 

Utifrån de olika kategorierna eller tillämpningarna av den smarta staden ser vi olika funktioner och 

tilltänkta positiva effekter beskrivna. Kategorierna ger ingen problematisering kring dess 

implementation, risker eller negativa effekter. Författarna som ligger till grund för de beskrivna 

kategorierna problematiserar olika aspekter av den smarta staden. Det vi ser är dock att när den smarta 

staden beskrivs eller definieras kortfattat eller när kategorier av den smarta staden beskrivs så är det 

enbart lösningar och positiva effekter som synliggörs. Vi har även beskrivit de olika kategorier av den 

smarta staden på ett sådant sätt att det bara är tillämpningar och positiva effekter som framgår. Vi ser 

att beskrivningar av denna karaktär är viktiga för att förstå vad som är den tänkta visionen med den 

smarta staden eller dess delinitaitiv. Vad vi ser som lika viktigt är problematisering av tillämpningarna 

och att väga eventuella fördelar mot eventuella nackdelar vilket vi fokuserar på i nästa underkapitel. 

3.2.2 Utmaningar för den smarta staden 

I föregående kapitel beskrivs olika delar av den smarta staden i form av kategorier och tillämpningar. 

I huvudsak synliggjordes de önskvärda visionerna och de positiva effekter man ser. Detta underkapitel 

kommer istället att fokusera på den smarta staden utifrån ett mer problematiserande perspektiv. 

 

Silva et al. (2018) diskuterar i sin studie olika utmaningar i att uppnå den smarta staden. Flera initiativ 

inom den smarta staden bygger på integration av olika komponenter och delar av den smarta staden. 

Silva et al. (2018, s. 707) beskriver att just integration kan vara en stor utmaning: “However, the 

integration of multiple smart components is not an easy task, in other words integration could be the 

most challenging task when deploying a real world smart city.“ Vi ser detta som ett tydligt exempel på 

att det finns visioner och initiativ i den smarta staden men för att faktiskt förverkliga dem och skapa den 

integration som behövs finns stora utmaningar som i vissa fall inte belyses vid presentation av 

initiativen. Gadecki (2018) beskriver utifrån sin undersökning tre olika problem som är viktiga att beakta 

gällande smarta städer. Det första problemet som presenteras är att konceptet smarta städer försöker 

presenteras neutralt men är i själva verket djupt rotat i olika världsuppfattningar och politiska 

värderingar. Smarta städer används även i retoriska spel likt tidigare populära begrepp som ‘hållbara 

städer’ och miljöfrågor. Det andra problemet är att olika tekniska lösningar kan resultera i att sociala 
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relationer förändras och andra omvända effekter. Författaren anger Airbnb7 i stora turiststäder som ett 

exempel på denna företeelse. Airbnb har bidragit till nya bostadsmöjligheter för turister och hävdar en 

höjd autencitet i turistens besök i staden. Samtidigt har Airbnb bidragit till en höjning av bostadspriser 

då turister är villiga att spendera mer pengar än bofasta och en sänkning av den autencitet med vilken 

tjänsten marknadsförs, bland annat eftersom en sänkning av bofasta invånare hämmar skapandet av 

autentiska sociala relationer. Det tredje problemet som Gadecki (2018) nämner är faran med att okritiskt 

se tekniska lösningar som svaret på samhällsproblem. Resonemanget mynnar ut i följande citat 

(Gadecki, 2018, s. 5): “Meanwhile, the smart city requires not only intelligent technological solutions, 

but, above all, intelligent, and therefore critical citizens and social institutions”. Vi ser att det finns 

viktiga problem och utmaningar att lyfta gällande smarta städer, problematisering behövs för att den 

smarta staden ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Smarta städer kan ha en positiv inverkan, 

sannolikheten höjs genom att föra ett kritiskt resonemang satsningar i den smarta staden på ett såväl 

politiskt som implementationsmässigt plan. Sett till Gadecki (2018) ser vi också att intelligent tänkande 

är i hög grad viktig i utveckling av smarta städer både för medborgare och sociala institutioner. Givet 

studiens syfte ser vi att integritet är den utmaning som är av intresse. Frågan om integritet relaterar till 

att medborgare och beslutsfattare bör inta ett intelligent förhållningssätt till smarta städer. Flertalet 

författare belyser integritet som en utmaning att hantera i utvecklingen av smarta städer (Braun et al., 

2018; van Zoonen, 2016; Gaire et al., 2018 m.fl.). Denna studie kommer därför fortsättningsvis lägga 

huvudfokus vid utmaningar kring integritet i smarta städer. För att ge en tydlig grund packas begreppet 

integritet upp under det kommande avsnittet för att sedan sammanstråla med begreppet smarta städer 

under avsnitt 3.4 Smarta städer och integritet, där fokus läggs på integritetsutmaning i utvecklingen av 

den smarta staden. 

  

 
7 “Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende.” 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Airbnb 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Airbnb
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3.3 Integritet 

I det här underkapitlet beskriver vi integritetens historiska relation till teknisk utveckling. Dessutom 

definierar vi integritet och redogör för integritetens relevans för individens och demokratins välmående. 

Studien kommer använda ordet “integritet” för att diskutera det som våra källor betecknar som 

“privacy” eftersom det ökar läsbarheten genom att hålla studien till det svenska språket (se avsnitt 2.6 

Litteraturgenomgång och urval). 

 

IT blir allt mer effektivt och integrerat i våra liv. Högre beräkningskapacitet, billigare lagring, fler 

sensorer och ett ekonomiskt system där användare allt oftare betalar för tjänster genom att ge åtkomst 

till personuppgifter istället för genom en ekonomisk transaktion, har gett upphov till 

kommersialiseringen av personuppgifter som tidigare varit privata eller opraktiska att behandla 

(Jovanovic, Dclac & Okanovic, 2018). Den kontinuerliga, omfattande och vanligtvis permanenta 

behandlingen av personuppgifter och dess bakomliggande syfte är till stor del osynlig och 

svårkontrollerad för medborgare och beslutsfattare. Utvecklingen har fortlöpt så fort att det i vissa fall 

saknas teknisk, juridisk och samhällelig förståelse för vad dess konsekvenser kan bli. Det saknas 

konsensus om vilka juridiska rättigheter medborgare bör ha avseende integritet, det saknas även insyn i 

hur eventuella juridiska åtstramningar ska ta sig uttryck i teknik (Bier och Krempel, 2014; Solove, 2006; 

Lundgren, 2018). Den senaste stora händelsen i den pågående diskussionen om vilka juridiska 

rättigheter medborgare har till integritet kommer från den Europeiska Unionen (EU) i form av 

förordning GDPR (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679). Innan vi sätter tänderna i 

GDPR tänker vi dock vrida tillbaka klockan och betrakta integritet från ett historiskt perspektiv. 

3.3.1 Integritet genom tiderna 

I det här underkapitlet beskrivs integritet genom tiderna. Detta för att visa hur integritetsfrågan har 

varit relevant och utvecklats över tid och för att illustrera att glappet mellan den tekniska förmågan till 

insamling av personuppgifter och det juridiska skyddsnätet gör det angeläget att analysera smarta 

städer utifrån integritet. Vi gör avstamp i vad som anses vara grunden till modern integritetslagstiftning, 

“rätten att lämnas ifred”, (Brandeis och Warren, 1890) och beskriver hur den fick juridiska 

konsekvenser under början och mitten av 1900-talet. Efter det rör vi oss raskt vidare till det tidiga 2000-

talet för att belysa hur integritet och digital teknik kan förhållas till varandra.  

 

I slutet av 1800-talet möjliggjorde fotografering, moderna tryckpressar och allt billigare papper 

publicering av lättillgängliga tidningar. Enligt Prosser (1960) blev Samuel Warrens dotter fotograferad 

av paparazzis som publicerade generande bilder av henne i tidningarna utan hennes samtycke. 
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Händelsen och teknikens utökade förmåga att återge medborgares privatliv i detalj fick Brandeis och 

Warren (1890) att fastställa “rätten att lämnas i ifred”. En rättighet som innebär att medborgare har rätt 

till privatliv och att pressen inte har rätt att publicera information om privatpersoner som inte är av 

allmänt intresse. Zimmermant och Law (1983) berättar att “rätten att lämnas ifred” kom att spridas från 

USA till demokratier världen över. Vi ser att rätten till integritet återfinns i bland annat i FN 

konventionen för mänskliga rättigheter och Sveriges grundlag. Vi ser att Brandeis och Warren (1890) 

är en reaktion på den tekniska förmågan att inskränka på medborgares integritet. Genom att bedriva 

diskurs om hur regelverk bör uppdateras kan balans mellan privata, offentliga och allmänna intressen 

uppstå. Zimmermant och Law (1983) berättar att Brandeis och Warren (1890) text lade grunden till 

samtidens syn på personlig integritet och anser att även om “rätten att lämnas ifred” är otillräcklig för 

att hantera samtida integritetsfrågor så är den ett slående exempel på hur nya teknik påverkar 

samhälleliga normer och lag. 

 

Zimmermant och Law (1983) anser att “rätten att lämnas ifred” som fastställdes av Warren och Brandeis 

(1890) är diffus och att de lagar som uppstått till följd av den lagen inte uppnår god samhällsnytta. 

Författarna menar att samhället som helhet gynnas av att sanningen kommer fram och är skeptiska till 

att privatpersoners önskan att dölja sanningsenlig men privat information om sig själva bör prioriteras 

högre än den allmänna samhällsnyttan. De ställer “rätten att lämnas ifred” mot pressfriheten, 

yttrandefriheten och samhällsnyttan i att dela information fritt. De anser att de som förespråkar personlig 

integritet behöver ta ställning till hur ett samhälle kan utvecklas utan att delge privat information till 

varandra och aktörer inom samhället. Vidare anser de att sanningen bör komma ut för att främja god 

samhällsutveckling och öppenhet. Att främja integritetslagar hjälper folk dölja saker de skäms för vilket 

stjälper deras (och samhällets) förmåga att utvecklas. Zimmermant och Law (1983) berättar att 

privatpersoner har vissa förväntningar kring vad som är och inte är privat. Exempelvis förväntar sig inte 

personer att ett högljutt samtal på öppen gata inte är lika privat som ett lågmält samtal i sovrummet. På 

samma vis förväntar sig personer att ett förseglat brev är mer privat än en lapp satt på en anslagstavla. 

3.3.2 Prossers fyra sätt att kränka en individs integritet 

Prosser (1960) har sammanfattat de juridiska beslut som tagits av amerikanska domstolar kring integritet 

sen Warren och Brandeis (1890) fastslog “rätten att lämnas ifred”. Sammanfattningen säger att det finns 

fyra sätt att kränka en individs integritet: 

 

1. Intrång “Intrusion upon the plaintiff’s seclusion or solitude, or into his private affairs” 

(Prosser, 1960, s. 389). 
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Privatpersoner kan inte förvänta sig integritet på öppen gata eller när de utreds av offentliga myndigheter 

såsom polisen. Att fotografera eller samla in information om en person kränker inte personens integritet 

om det utförs av exempelvis polis. Att samla in information om en person som en del av en folkmassa 

kränker inte heller dess integritet, men så fort individen plockas ut ur folkmassan för att betraktas för 

sig finns det en risk att dennes integritet kränks även på offentlig plats. Exemplen på när en person kan 

förvänta sig integritet är när den är inlagd på sjukhus, är i sitt hem eller för ett lågmält privat samtal. Att 

fotografera eller samla in information om en person inom den ovanstående kontexten kränker troligtvis 

personens integritet (Prosser, 1960). 

 

2. Delgivning “Public disclosure of embarrassing private facts about the plaintiff” (Prosser, 1960, 

s. 389). 

Privatpersoner kan inte förvänta sig integritet gällande offentligt tillgänglig information såsom namn, 

adress och dylikt förutsatt att det inte är “offensive and objectionable to a reasonable man of ordinary 

sensibilities” (Prossers, 1960 s. 396). Prossers (1960) resonemang är att alla medborgare rör sig i den 

offentliga miljön eftersom de existerar i ett samhälle tillsammans. Alla som inte lever som eremiter 

måste ge upp en del av sin integritet för att samhället ska fungera. Samtidigt menar Prosser (1960) att 

personer har rätt till integritet, särskilt gällande fakta om dem som kan anses vara pinsam eller kränkande 

men inte olaglig. Exemplen på vilken typ av information som kan vara “pinsam” enligt Prosser (1960) 

är information som rör individens sexliv, ekonomiska status, handikapp, mentala hälsa eller 

utförande/nyttjande av sexarbete. Ytterligare en distinktion är var integritetskränkning kring pinsamhet 

kan äga rum, enligt Prosser (1960) kan ett fotografi av en öppen gata i sig inte kränka en individs 

integritet, men om fotot används för att peka ut en person i mängden kan den personens integritet ha 

kränkts, särskilt om den i stunden beter sig pinsamt.  

 

3. Förtal “Publicity which places the plaintiff in a false light in the public eye” (Prosser, 1960, s. 

389). 

Att delge falsk information om en person till allmänheten är att kränka personens integritet. Exemplen 

på den här typen av kränkning är att påstå att någon är upphovsman till ett verk, står bakom en viss 

åsikt, är en brottsling, otrogen, skattefuskare eller annan osanning. Även falsk association mellan 

fingeravtryck eller fotografier och ett begått brott faller under denna typ av integritetskränkning 

(Prosser, 1960).  

 

4. Appropriering “Appropriation, for the defendant’s advantage, of the plaintiffs name or 

likeness” (Prosser, 1960, s. 389). 
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Det fjärde sättet att kränka en individs integritet på är att exploatera attribut av deras identitet. 

Exempelvis genom att olovligt sälja information om en person eller genom urkundsförfalskning. 

Exemplet Prosser (1960) tar upp är att du har all rätt att döpa dig till Henry Ford, men du har inte rätt 

att använda namnet Henry Ford i tydlig referens till den offentliga personen för att exempelvis stjäla 

hans identitet eller på annat sätt utge dig för att vara honom. På samma sätt är det ok att offentligt 

publicera bilder på en persons ägodelar förutsatt att det saknas koppling till vem som äger dem. 

Undantag ges till nyhetsorganisationer som har rätt att offentligt publicera information om 

privatpersoner i samband med exempelvis boksläpp, filmvisningar och nyheter eller om en person råkar 

finnas i bild under nyhetsreportage. Vidare berättar Prosser (1960) att offentliga personer har en lägre 

rätt till integritet än andra medborgare eftersom: 

 

● De har sökt sig till och mottagit publicitet och kan därför inte klaga på att de får publicitet 

● Deras personligheter och göranden är redan offentliga och kan inte längre ses som privata 

● Den amerikanska konstitutionen tillåter pressen att informera allmänheten om sådan som är av 

allmänt intresse, där en offentlig person anses vara av allmänt intresse 

 

Prosser (1960) anser att lagar om integritet söker balans mellan “rätten till att lämnas ifred” och yttrande-

/pressfriheten. Å ena sidan har allmänheten rätt att få veta sanningen, samhället främjas av att fakta finns 

tillgängligt. Å andra sidan är det svårt att fastställa fakta och det finns en risk att individers anseende 

och friheter kränks i samband med angivning av fakta om dem.  

 

Solove (2006) är kritisk till den juridiska synen på integritet som har rötter i Warren och Brandeis (1890) 

uttalande och går hårt ut mot termen integritet i följande uttalande:  

 

“Privacy is a concept in disarray. Nobody can articulate what it means. 

Privacy suffers from an embarrassment of meanings. Privacy is far too vague 

a concept to guide adjudication and lawmaking, as abstract incantations of 

the importance of “privacy” do not fare well when pitted against more 

concretely stated countervailing interests” (Solove, 2006 s. 2).  

 

Solove (2006) menar att uttrycket “integritet” likt uttrycket “frihet” är ett kameleontartat ord som kan 

innebära så många olika saker att det förlorar sin mening. Det är alltså viktigt för oss att definiera vad 

vi menar med integritet för att kunna framställa en uppsats med tydlig nytta. Solove (2006) anser att 

Prossers (1960) kunskapsbidrag var värdefullt för sin tid men att modern teknik har gett upphov till nya 

och komplexa integritetsproblem som inte faller inom de fyra kategorierna. Exempelvis berör fallen 
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Prosser (1960) behandlat främst individuella företeelser och specifika händelser, medan moderna 

integritetskränkanden ofta är av mer strukturell och samhällsvidd karaktär. En stor utmaning i modern 

integritetslagstiftning är att tampas med de infrastrukturella utmaningarna som digitalisering och 

spridningen av personuppgifter medför, Solove (2006) identifierar två risker med spridningen och 

digitaliseringen av personuppgifter: 

 

● En förhöjd risk att individer skadas monetärt eller känslomässigt genom att personuppgifter 

missbrukas för exempelvis identitetsstöld eller bedrägeri. 

● En förhöjning av “the chilling effect”, det vill säga att kontinuerlig potentiell övervakning får 

medborgare försöker anpassa sig till normer allt mer då avvikelser syns och kan få negativa 

konsekvenser. Detta stärker befintliga makthavare och riskerar att skada samhällsutvecklingen 

och demokratin då färre medborgare törs engagera sig i aktiviteter som motsätter sig den 

befintliga ordningen. 

 

Prosser (1960) fokuserar primärt på den första risken vilket vi inte ser som förvånande då det innan 

digitaliseringen saknades teknisk förmåga att utöva den andra risken på ett effektivt sätt. Avsaknaden 

av den dimensionen i Prossers (1960) studie skapade dock en kunskapslucka som Solove (2006) anser 

behöver tätas. Här ser vi återigen ett exempel på hur teknisk utveckling framtvingar juridisk och 

samhällelig utveckling och vidare motivation för denna studie. Soloves (2006) kritik mynnar ut i en lista 

bestående av integritetskränkande aktiviteter som beaktar digital teknik. 

3.3.3 Soloves integritetskränkande aktiviteter 

Det här underkapitlet skildrar vi Soloves (2006) integritetskränkande aktiviteter som är relevanta för 

att förstå teknikens relation till personlig integritet. Studien tar inte hänsyn till hela Soloves (2006) 

modell då den betraktar fler aspekter av integritetskränkning än vad vi bedömer innefattas i smarta 

städer. 

 

Solove (2006) anser att delta i samhället ger upphov till friktion och konflikt. Individer, institutioner 

och stater kan alla utöva handlingar som orsakar problem för varandra. Integritet innebär ett 

entledigande från viss social friktion, det skapar ett andrum som gör att personer kan göra saker de inte 

kunde göra annars. Exempelvis dela sina rädslor till en kurator, engagera sig politiskt eller agera 

visselblåsare. Prosser (1960) försöker betrakta integritet som en enhetlig rättighet som kan kränkas 

genom intrång, delgivning, förtal eller appropriering. Solove (2006) anser att integritet är för komplext 

för att kokas ner till en enhetlig rättighet utan är kontextuellt beroende och termen betraktas som ett 

samlingsnamn för flera olika rättigheter. Solove (2006) delar upp kränkning av integritet i två delar: 
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datainsamling och databehandling. Se Figur 2. Visualisering av Soloves (2006) integritetskränkande 

aktiviteter för en visuell överblick av aktiviteterna. 

 

 

Figur 2. Visualisering av Soloves (2006) integritetskränkande aktiviteter. 

 

Datainsamling - Olika sätt att kränka integritet under insamling av data.  

Det är under datainsamlingen som privatpersonen har som störst makt över vad som delges. 

Privatpersonen kan till viss del välja vilken information den delger och kan anpassa sina beteenden på 

så vis att en del övervakning blir ineffektiv. Efter att personuppgifter har samlats in är det svårare för 

privatpersonen att kontrollera, följa upp och förstå hur de används. Det finns stora integritetsutmaningar 

gällande datainsamling, vi kommer beskriva dem utifrån övervakning och förhör.  

 

Övervakning är att se på, lyssna på eller på annat sätt samla in data om vad en individ gör (Solove 2006). 

Solove (2006) beskriver hur “the chilling effect” kan äga rum genom en liknelse till Jeremy Benthams 

Panoptikon. Bentham designade ett fängelse med ett centralt torn som hade tonade rutor och full insyn 

i alla fångceller. Fångarna följde fängelsets regler till punkt och pricka trots att fångvaktarna inte hade 

bemanning nog att ständigt övervaka samtliga fångar, detta eftersom fångarna inte kunde veta när 

fångvaktarna höll koll på dem eller inte. På samma sätt kan kontinuerlig övervakning av privatpersoner 

i dagens samhälle få en liknande effekt. Att bli sedd i förbifarten på allmän plats är i sig inte särskilt 

skrämmande eller problematiskt, men övervakning blir problematisk när den sker på ett kontinuerligt, 

automatiskt och uttömmande sätt. Det räcker alltså att en person vet att den kanske är övervakat för att 

“the chilling effect” ska kunna uppstå. Medborgare i ett övervakat samhälle bedriver självcensur för att 

inte sticka ut och är därför mer begränsade i sitt tankesätt än medborgare i ett mindre övervakat samhälle. 

Vidare riskerar demokratin i hårt övervakade samhällen försvagas till förmån för existerande system, 

eftersom det är potentiellt kostsamt för medborgare att bryta existerande normer. Vi ser att den 
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datainsamling som domsluten Prosser (1960) beskriver berör insamlingen av specifik och uppenbarligen 

känsliga data medan den datainsamling som Solove (2006) beskriver har större omfattning, en högre 

detaljnivå och inte nödvändigtvis är känsliga data utan tillgång till andra data.  

 

Enligt Solove (2006) är förhör att ställa frågor för att erhålla information som den som förhörs inte 

lämnat ifrån sig. Trots dess vardagliga bemärkelse behöver förhör inte innebära att besvara direkta 

frågor om en specifik företeelse som ställs av en auktoritetsfigur såsom polisen. Förhör utförs dagligen 

mellan olika samhällsaktörer såsom medborgare, företag och offentlig sektor i en mängd olika syften, 

med olika intention och med olika grader av direkthet. Solove (2006) anser att förhör kan vara skadligt 

beroende på hur det tar sig uttryck och vilken typ av press som får den förhörda att ge ifrån sig 

information. Solove (2006) menar att samhälleliga normer gör att personer ofta delger information för 

att slippa social friktion, exempelvis genom att framstå som suspekta, inte vara till lags eller för att 

slippa förklara varför de inte vill delge viss information. En stor skillnad mellan förhör och övervakning 

är att under förhör vet personen att den delger information medan under övervakning vet personen inte 

det. I bägge fall vet personen ofta inte vad som händer med det information de delgett efter den har 

delgetts utan att ytterligare steg införs i processen. Solove (2006) anser att det finns goda samhälleliga 

skydd och regler för hur polis och andra auktoriteter får förhöra personer, men att det saknas liknande 

stöd för hur förhör mellan privatpersoner och entiteter som hanterar privatpersoners personuppgifter får 

förekomma; en problematik som bland annat GDPR försöker bemöta (se avsnitt 4.1.1 Internationell 

nivå (GDPR)). Vi ser att i en smart stad finns det en hög risk att förhöret (datainsamlingen) är 

kontinuerligt och med få sätt att tacka nej annat än att inte röra sig i staden, något som vi tror få personer 

skulle göra av praktiska skäl. Det finns en risk att medborgare i den smarta staden måste samtycka till 

ett mer omfattande förhör än vad som finns för närvarande för att kunna vistas på allmän plats. Vi ser 

en risk att beslutsfattare inte problematiserar den smarta stadens systematiska förmåga att förhöra 

medborgare eftersom deras uppdrag innebär en avvägning av fler faktorer än integritet. 

 

Databehandling - Olika sätt att kränka medborgares integritet genom att bearbeta insamlade 

data. 

Databehandling sker vanligtvis utan mänsklig inverkan, data jämförs automatiskt mellan olika system 

för att dra slutsatser som kan användas av människor. Solove (2006) ser tre utmaningar: aggregering, 

identifiering och andrahandsanvändning.  

 

1. Aggregering - Att kombinera olika typer av data om en person.  

Solove (2006) berättar att ansamling av personuppgifter för ett specifikt syfte är i sig inte 

problematiskt för en persons integritet förutsatt att personen samtycker. Problem uppstår dock 
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när det data som samlas in kombineras med annan data för att ge upphov till helt ny kunskap 

om en person som denne inte explicit delgett och som inte går att härleda med endast en 

datauppsättning. Tekniken möjliggör billig och effektiv korrelering av aggregerade data på ett 

sätt som inte är förutsägbart för medborgaren när den samtycker till datainsamling, vilket kan 

frånta individen förmågan att styra hur den framstår. 

 

2. Identifiering - Att koppla insamlade data till en specifik person. 

Till skillnad från aggregering avser identifiering en direkt och explicit koppling till en fysisk 

person, exempelvis innehåller ett personkonto på banken information som identifierar dess 

ägare. Identifiering är värdefullt, exempelvis kan det förebygga bedrägeri genom att understödja 

åtkomsthantering eller förebygga missinformation genom att identifiera vem som står bakom 

en viss marknadsföring. Identifiering är dock inte utan viss problematik. Människors 

utvecklingsförmåga begränsas när de fråntas möjligheten att frånsäga sig förmågan att 

identifieras. Identifiering kan även vara negativt, exempelvis genom att användas av regimer 

för att spärra in meningsmotståndare eller samhällsgrupper de inte håller med. Ett exempel 

författaren tar upp är att innan andra världskriget innehöll Nederländernas folkbokföring 

information om medborgares trosuppfattning, något som nazisterna senare använde för att 

mörda nästan hela Nederländernas judiska population. Identifiering kan inte enbart betraktas 

utifrån dess rådande samhälleliga kontext då det kan få oförutsägbara långsiktiga konsekvenser 

(Solove, 2006). 

 

3. Andrahandsanvändning - Att använda insamlade data för ett annat syfte än syftet det samlades 

in för utan personens godkännande.  

Medborgare har förmågan att ge andra aktörer rätten att använda deras data men eftersom 

integritetspolicys är så pass invecklade är det lätt hänt att privatpersoner ger upp rätten till mer 

än de vill eller ens är medvetna om. Det finns en asymmetri mellan personuppgiftsbehandlare 

och privatpersoner eftersom personuppgiftsbehandlare har mer resurser och kännedom om 

juridik och teknik än gemene man. Vilket i sin tur innebär att privatpersoners integritet ofta 

försvagas genom andrahandsanvändning. Solove (2006) ser andrahandsanvändning i syfte att 

ringa in kriminella verksamheter som ett där andrahandsanvändning är positivt. Författaren 

menar dock att det finns en väsentlig skillnad mellan polisen och privata aktörer i hur 

andrahandsanvändning används. Polis är under noggrannare granskning, har hårdare krav på 

sig och fler spärrar som minskar risken för andrahandsanvändning av behandlade data. Privata 

aktörer agerar under mindre insyn eftersom de har möjlighet att avtala bort medborgarens 

kontroll över behandlade data utan att ifrågasättas juridiskt eller av medborgaren i fråga. 
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Författaren anser att det finns en risk att felaktiga slutsatser dras, medborgare begränsas och att 

osäkerhet uppstår när andrahandsanvändning förekommer på privata aktörers villkor och utan 

allmänhetens samförstånd (Solove, 2006). 

3.3.4 Vad är integritet idag? 

Integritet är en svårgripbar term med en mängd olika definitioner. Schoeman (1984, s. 10) definierar 

integritet som “control over access to information about, or intimate aspects of, oneself”. Marmor 

(2015, s. 4) definierar rätten till integritet som “grounded in people’s interest in having a reasonable 

measure of control over the ways in which they can present themselves (and what is theirs) to others”. 

Lundgren (2018) anser att den definitionen förbiser vikten av kontextuell förståelse eftersom rätten till 

integritet avser rätten att kontrollera hur andra tillgodogör sig information om en själv. Hur pass viktigt 

det är att viss information hemlighålls beror på vem det är som tar del av informationen. Alltså är en 

övergripande rättighet till att hemlighålla viss information trubbigt, då det inte tar hänsyn till kontexten. 

Lundgren (2018, s. 167) föreslår att integritet innebär att medborgare har “a right to a reasonable 

measure of contextually appropriate control over the ways in which they can present themselves to 

others”, en definition som vi kommer förhålla oss till under studiens gång. Vi väljer att specificera en 

definition av integritet som vi förhåller oss till för att höja studiens transparens och tydlighet. Vad som 

kan anses vara “contextually appropriate” är komplext och kräver avväganden av många faktorer för 

att förstå huruvida en individs rätt till integritet har kränkts eller ej. Exempelvis skulle nog de flesta 

hålla med om är att en arbetsgivare vanligtvis inte bör ha tillgång till samma information om en person 

som den personens psykolog. Samtidigt lär de flesta anse att det rimligt att ett dagis får ett utdrag ur 

belastningsregistret vid nyanställning. Uppskalandet av den sortens dilemman till en samhällelig nivå 

kan ge upphov till diskussion, konflikt och intressanta studieobjekt. Lundgren (2018) anser att 

komplexiteten i när något är privat gör det svårt att kodifiera integritet som lagar. Författaren anser att 

det är särskilt svårt att kodifiera rätten till digital integritet i lag, eftersom det saknas samhällelig 

konsensus kring dess utformning. Kodifieringen försvåras ytterligare av den juridiska traditionen som 

återspeglas av Prosser (1960) där integritetskränkningar bedöms på enskild basis, vilket inte tar hänsyn 

till modern teknisk förmåga till aggregering och korrelering av behandlade personuppgifter (Solove 

2006) vilket kan medföra att medborgares integritet hämmas i en större utsträckning än de själva vet.  

 

Integritet betraktas vanligtvis antingen som en juridisk rättighet som kodifieras i lag eller en moralisk 

skyldighet som upprätthålls med normer som understöds i lag (Lundgren, 2018; Marmor, 2015; 

Schoeman, 1984; Solove, 2006; Zimmermant och Law, 1983). Kortfattat anser författarna att ett 

juridiskt förhållningssätt medför en risk att missa konceptets dynamiska karaktär och skapa lagar som 

inte skyddar individens rättigheter eller stjälper innovation. Samtidigt riskerar ett moraliskt 
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förhållningssätt till integritet att sakna praktisk tillämpning, då det inte ger tydliga riktlinjer för samhället 

att följa eller konsekvenser för att inte göra det. Att betrakta bägge aspekter riskerar göra vårt arbete 

intetsägande och spretigt. Vi kommer betrakta integritet som en juridisk rättighet, detta eftersom det har 

en stark anknytning till praktiken i form av GDPR. Vidare tror vi att beslutsfattarna som utformar smarta 

städer kommer behöva förhålla sig till konkreta juridiska skyldigheter mer än abstrakta moraliska 

obligationer i sitt arbete då oförmågan att förhålla sig till juridiska skyldigheter kan ge reella negativa 

konsekvenser (b.la i form av böter). Vi betraktar även integritet som en mänsklig rättighet och en central 

del av demokratin där det inte är säkert att juristernas förmåga att skapa lagar som skyddar rätten till 

integritet är tillräcklig för att väga upp för den höga takt tekniken utvecklas i. Vi tror alltså att det finns 

en reell möjlighet att det inte räcker att följa GDPR (eller någon annan lag) för ge ett tillräckligt skydd 

för medborgares integritet, men att dessa är goda utgångspunkter som bör beaktas.  

3.3.5 Spelar integritet roll? 

Trots skiljda definitioner av integritet så gör många författare grundantagandet att integritet är gott och 

eftersträvansvärt (Lundgren, 2018; Marmor, 2015; Schoeman, 1984; Solove, 2006; Zimmermant och 

Law, 1983; Warren och Brandeis, 1890). Marmor (2015) anser att integritet är viktigt eftersom det ger 

människor förmågan att välja hur de vill framstå i olika sammanhang. Marmor (2015) anser att det vore 

fruktansvärt att leva i en hypotetisk värld där ingen integritet existerar: alla kan se, höra eller lukta vad 

alla andra gör. Den omedelbara konsekvensen av en sådan värld vore att människor exempelvis skulle 

behöva se och höra andra ha sex eller gå på toaletten, något som är genant och begränsande, alltså är 

integritet av intresse för allmänheten. Exemplet kan tyckas vara extremt. Åter till Marmor (2015) som 

tonar ner tankeexperimentet och konstaterar att ifall vi istället tänker oss en värld där folk kan dölja det 

allra mest genanta men resten (exempelvis vad du har på dig, var du rör dig, vem du träffar, vad ni 

säger) fortfarande syns, så förlorar medborgare förmågan att välja hur de framstår inför andra, vilket 

skadar deras välmående. Marmor (2015) anser att integritet är av intresse eftersom människor som 

saknar integritet kan få det svårt att bestämma hur de framställer sig fysiskt och psykiskt för andra. 

Dessutom kan det bli svårt för individer att avvika från samhälleliga normer, finna trygghet i aspekter 

av sig själva som de skäms för och selektivt stärka relationer utifrån vad de delger, exempelvis genom 

att anförtro en hemlighet åt en nära vän. Vi kan konstatera att en viktig del av att vara en välmående 

människa är att kunna ha integritet.  

 

Dessutom menar Marmor (2015) och Solove (2006) att avsaknaden av integritet riskerar att skada 

demokratin och samhällsutveckling genom att orsaka “the chilling effect”. Utvecklandet av samhälleliga 

normer underlättas av att individer har kontrollen över sin integritet, annars riskerar oliktänkande att 

stoppas till följd av exempelvis “the chilling effect” och eftersom människor bryr sig om vad andra i 
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dess närhet tycker och tänker om dem. Människan lever allt mer urbaniserat och nära inpå varandra 

både fysiskt och socialt. För att människor ska kunna må bra och utforma det liv de vill ha behöver de 

kunna bestämma vem som vet vad om dem (Marmor, 2015). De tekniska möjligheterna till 

personuppgiftsbehandling som presenteras av Solove (2006) styrker den smarta stadens förmåga att 

kontinuerligt samla in, aggregera och bearbeta information om vad som sker i staden. Detta riskerar att 

frånta invånarna förmågan att välja vilken typ av information de delger om sig själva. Dessutom är det 

svårt för invånarna att förstå vad den insamlade informationen används till, eller vilka som har tillgång 

till den vilket innebär att den smarta staden kan uppfylla riskerna beskrivna av Marmor (2015). Den 

smarta staden skulle kunna bli en plats där befolkningen mår sämre, har nedsatt kontroll över sina liv 

och en nedsatt förmåga att gå emot strömmen (Marmor, 2015). Kortfattat så anser vi att integritet spelar 

roll eftersom det möjliggör demokrati, samhällsutveckling och mänskligt välmående. 

3.4 Smarta städer och integritet 

I det här underkapitlet lyfter vi litteratur som berör smarta städer och integritet. Insamling av 

personuppgifter kan få den smarta staden att fungera effektivare, vilket underlättas genom 

medborgarnas medvilliga medverkan. Offentlig sektor har störst incitament att bejaka personlig 

integritet eftersom de representerar och utformar tjänster för alla medborgare. Det finns en högre 

sannolikhet att medborgarna samarbetar om satsningarna kommuniceras effektivt och personlig 

integritet främjas, där vi ser offentlig sektor som lämpligast kommunikatör och integritetsfrämjare. 

Vidare bör beslutsfattare inta ett helhetsperspektiv när de utför integritetsfrämjande arbete i smarta 

städer för att uppnå goda resultat. 

 

Givet tidigare kapitel ser vi att integritet fyller en viktig funktion i samhället, samtidigt är en utmaning 

i utvecklingen av smarta städer. Rosadi och Kristyan (2017) menar att de smarta städerna inte enbart 

innebär fördelar, utan även utmaningar inom bland annat informationssäkerhet och integritet. 

Tillämpningarna av smarta städer skapar ofta, direkt eller indirekt, insamling av data (Eckhoff och 

Wagner, 2017; Cui et al., 2018, Zhang et al., 2017; Lacinak och Ristvej, 2017) och därigenom 

uppmärksamhet för aspekten integritet i smarta städer (Eckhoff och Wagner, 2017; Cui et al., 2018; 

Zhang et al., 2017). Eckhoff och Wagner (2018) beskriver att effektiviteten av tillämpningar i smarta 

städer är beroende av datainsamling och sammankoppling. Det resonemanget ligger i linje med att bland 

andra Ismagilova et al. (2019) som beskriver att smarta städer ofta har en teknisk anknytning, där 

sensorer och datainsamling är en del. I och med datainsamlingen kan smarta städer medföra 

påfrestningar på medborgares integritet där stora mängder data, och korrelation av denna, möjliggör 

kartläggning av medborgares liv utan möjlighet för medborgaren att kontrollera sina personuppgifter 

(Eckhoff och Wagner, 2018). Braun et al., (2018, s. 500) menar att de huvudsakliga utmaningarna kring 
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integritet i smarta städer handlar om “reasonable expectations of privacy” och “the appropriate level of 

privacy protection necessary for inhabitant participation in the smart city”.  

 

Givet Ismagilova et al. (2019) definition av den smarta staden ser vi att informationsteknik är en 

avgörande del, om än inte i ett självuppfyllande syfte. Samtidigt ser vi i vår beskrivning av kategorier 

och tillämpningar av den smarta staden att majoriteten av kategorierna i beskrivningen tillämpar 

sensorer, nätverk, teknik och övervakning av olika slag som innefattar datainsamling. Med smarta städer 

och i synnerhet med sensorer så menar Gaire et al. (2019) att frågan om integritet och människors rätt 

till integritet är viktig för demokratin. Enligt van Zoonen (2016) är det även viktigt att beakta 

integritetsaspekten under behandling av personuppgifter för att minska den medborgerliga oro som 

annars riskerar uppkomma. Trots detta beskriver Eckhoff och Wagner (2018) att flera av de stora 

rapporterna på området smarta städer inte tar upp integritetsaspekten vilket författarna tror kan leda till 

att ledare, tjänsteleverantörer och investerare inom området kan tro att integritetsutmaningar inte 

existerar vid implementeringen av smarta städer. Gaire et al. (2019) menar att det inte finns en enkel 

lösning på integritetsutmaningarna som smarta städer medför och att det krävs mer forskning för att 

förstå områdets utmaningar och problem. Eckhoff och Wagner (2018) berättar att akademisk litteratur 

inom området smarta städer och integritet är skralt, samtidigt som skydd för integritet inte är en del av 

utvecklingen av smarta städer. Vi ser att utmaningarna kring integritet och vikten av integritet är 

beskrivna av flera författare, men tydliga lösningar är desto färre. Eckhoff och Wagner (2018) menar 

att integritetsutmaningarna inte tas i beaktande i utvecklingen av den smarta staden.  

 

Flera forskare tar upp olika lösningar på integritetsutmaningarna. Braun et al., (2018) menar att dessa 

utmaningar måste lösas genom att intressenterna tar sig an dem med ett helhetsperspektiv för att 

säkerställa att problematiken inte uppstår i några delar av den smarta staden. En anledning till att ett 

helhetsperspektiv är att föredra då det ger godare förutsättningar för att se till integritetsaspekten på ett 

tillräckligt sätt. Eckhoff och Wagner (2018) presenterar riktlinjer och processer som kan användas för 

att öka integriteten i smarta städer. En av dessa är att utveckla den allmänna kunskapen kring integritet 

som författarna menar är viktig för förståelsen att personliga data har ett värde och måste hanteras 

därefter, samt att politiker och media spelar roll för utmaningen att sprida medvetenheten. Förståelse 

för den miljöförändring som sker med smarta städer, däribland integritetsutmaningarna, är ett grundkrav 

för den fortsatta utvecklingen av smarta städer där skyddsmekanismer för integritet är inkluderade 

(Eckhoff och Wagner, 2018). Braun et al. (2018) nämner att en utmaning med att hantera integritet i 

smarta städer är att olika intressenter har olika syn på vad tillräcklig integritet innebär. Förståelsen för 

integritet i den smarta staden kan också ses som att olika intressenter har olika syn på vad som är 

tillräcklig integritet. Till följd av författarnas resonemang tror vi att integritetsfrågan kan komma att 
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nedprioriteras eftersom den är svårgripbar såväl definitionsmässigt såväl som i praktisk efterlevnad. 

Därigenom kan vi tyda två anledningar till avsaknaden av frågor kring integritet i utvecklingen av den 

smarta staden; som att det inte finns förståelse för integritet eller som att det finns förståelse för 

integritet, men för en annan standard av integritet än vad kritikerna hävdar. 

 

Fortsatt på spåret förståelse för integritet i den smarta staden presenterar Braun et al. (2018) olika 

aktörers relation till frågan. Braun et al. (2018) menar att offentlig sektor troligen har högre ambitioner 

kring skydd av integritet samtidigt som dess finansiering och försörjning är begränsad, i motsats till 

privat sektor där finansieringen fungerar annorlunda men där ambitionen för skydd av integritet 

troligtvis är lägre. Braun et al. (2018) beskriver att integritet kan hanteras genom att först kartlägga och 

mäta de risker som finns, för att sedan kommunicera dem på ett effektivt sätt till olika organisationer 

för smarta städer. Samtidigt ställer detta höga krav på att offentlig sektor har anställda med kompetens 

inom säkerhet och integritet som även besitter kunskap kring kommunikation, verksamhetsanalys och 

förståelse för leverantörer (Braun et al., 2018). Olika aktörer ses här ha olika ambitioner kring integritet, 

där det är centralt att offentligt anställda har förståelsen för den typen av arbete. Integritet i smarta städer 

är en utmaning där lokala myndigheter ibland har begränsad kunskap kring hur de samlar in data och 

hur den ska hanteras (Rosadi och Kristyan, 2017). En smart stad är obruklig om inte invånarna är 

intresserade av att delta i den, där bristen på integritet kan vara en avgörande faktor för deltagandet 

(Rosadi och Kristyan, 2017; Braun et al., 2018). Vi ser att utmaningen kring integritet kan påverka både 

människors demokratiska rättigheter och visionen om en smart stad skapad i samarbete med 

medborgarna. Att inte hantera de utmaningar och problem med integritet som finns kring smarta städer 

kan få kedjeeffekter då smarta städer vanligtvis har hög interoperabilitet (Braun et al., 2018). 

 

Datainsamling skapar utmaningar för smarta städers planeringsstadium, men även oro för den enskilda 

medborgaren (van Zoonen, 2016). Vi ser integritet som en viktig del av planeringen och utvecklingen 

av smarta städer för att bemöta de utmaningar och den oro som finns. Braun et al., (2018) beskriver att 

ett tillvägagångssätt för att möta utmaningarna kan vara att säkerhetsexperter och de som planerar 

smarta städer jobbar tillsammans med smarta städer för att testa tänkbara lösningar och teorier.  

I arbetet med integritet i smarta städer menar Braun et al., (2018) att ramverk för integritet är ett 

användbart verktyg, vår studie nyttjar Van Zoonens (2016) ramverk integritet i kontexten smarta städer. 

3.5 Integritet och teknik - en förståelsemodell  

För att kunna systematiskt behandla empiriska observationer är det nyttigt att använda sig av 

förståelsemodeller. Van Zoonen (2016) har skapat en förståelsemodell vars praktiska tillämpning är att 

öka förståelsen för de policyutmaningar beslutsfattare står inför vid införandet av tjänster i smarta städer 
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utifrån integritet. Vi har valt att använda förståelsemodellen som en del av vår bearbetning av empiriska 

observationer eftersom den tangerar studiens forskningsområde och syfte väl. Förståelsemodellen utgår 

ifrån relationen mellan typer av data och datainsamlingens syfte. Författaren ställer opersonliga data 

mot personuppgifter och tjänstefokuserad datainsamling mot övervakningsfokuserad datainsamling. 

Typ av data och databehandlingens syfte ställs på varsin axel, och bildar Figur 3. Återgivning av van 

Zoonens (2016) ramverk för integritet i smarta städer. 

 

 

Figur 3. Återgivning av van Zoonens (2016, s. 475) ramverk för integritet i smarta städer.  

Samtliga namn är fritt översatta från källan 

 

3.5.1 Ramverkets fyra zoner 

I det här underkapitlet presenteras ramverkets fyra zoner. 

 

Zon 1: Personuppgifter som används för tjänster  

Här återfinns många traditionella data som städer samlar in om dess innevånare, exempelvis var 

innevånare bor, huruvida de har jobb, födelsedatum och huruvida de får samhälleligt stöd såsom bidrag 

eller äldreomsorg. I och med digitaliseringen börjar den här sektorn även innefatta mindre traditionella 

aspekter såsom digitala utbyten mellan städer och dess innevånare via direkta kanaler eller indirekt via 

sociala medier. Dessa data används för att höja livskvalitén för stadens medborgare, bland annat genom 
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att planera stadsutveckling, sköta administration, förstå demografiska förändringar och för att 

diagnostisera samhälleligt välmående. Integritetsutmaningarna i denna zon är inte allt för höga, bland 

annat eftersom städer har en lång tradition av hantering av den här typen av data och eftersom det ofta 

finns en tydlig relation mellan datainsamling och tjänsten de behandlas för. Det finns däremot en risk 

att tjänster i den här zonen förskjuts till zon 2 genom att använda personuppgifter på andra sätt än vad 

som avsetts, exempelvis genom aggregering av olika data (van Zoonen, 2016). 

 

Zon 2: Personuppgifter som används för övervakning 

Här återfinns personuppgifter som hanteras av exempelvis polis, kollektivtrafik och gränspolis. 

Ansiktsigenkänningsteknik har möjliggjort en effektivisering i insamling och behandling av den här 

typen av data, något som är känsligt för den personliga integriteten. Det tvistas ofta om behandlingen 

av den här typen av personuppgifter då de ofta inskränker på den personliga integriteten. Beslutsfattare 

som vill utveckla den här typen av tjänst behöver göra en avvägning mellan allmännytta och personlig 

integritet för att leverera en lösning som på ett välavvägt sätt främjar demokratin och hjälper mer än den 

stjälper. För att få medborgerligt stöd är det dessutom viktigt att vara transparent och tydlig med hur 

och varför tjänsten införs (van Zoonen, 2016). 

 

Zon 3: Opersonliga data som används för övervakning 

Här återfinns data som inte kan kopplas till en person men som ändå används för övervakning och 

kontroll, exempelvis data om trafikflöden, kollektivtrafik, folkmassor och evenemang. Den här typen 

av data är inte omedelbart känslig ur ett integritetssammanhang då det inte behandlar individerna 

folkmassan utgör. Ofta dras slutsatser genom att kombinera olika typer av data, exempelvis kan 

beslutsfattande om hur trafik ska styras fattas genom att kombinera data om vägnät, pågående 

evenemang, pågående trafikarbeten och var trafik befinner sig. Ett annat exempel är att kombinera 

brottsstatistik, arbetslöshetsnivåer, inkomstnivåer och postnummer för att finna stadsdelar där det kan 

krävas mer samhälleligt stöd. Det tekniska steget från opersonlig till personliga data är tämligen kort i 

den här zonen. Exempelvis kan ansiktsigenkänningsteknik användas för att plocka ut individer i en 

folkmassa och smarta kameror kan tyda fordons registreringsplåtar. Det korta avståndet från kontroll av 

anonyma flöden till övervakning av individerna flödet utgör har gett upphov till politiska, juridiska och 

samhälleliga diskussioner vilket är något beslutsfattare bör beakta (van Zoonen, 2016). 

 

Zon 4: Opersonliga data som används för tjänster  

En stor del av samtidens smarta städer har lösningar som hör till den här zonen. Exempel på data som 

behandlas i den här zonen är data om elnät, vatten, luftrening, sophantering och väder, dessa data är ofta 

tillgängliga för allmänheten genom öppna dataportaler eller analoga varianter. Dessa data kan användas 
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för beslutsstöd i realtid (se exemplet med den smarta soptunnan nedan) och över tid, exempelvis vid 

hantering av föroreningar. Eftersom en stor del av den data som behandlas berör saker, eller miljön, i 

stället för medborgare uppstår färre integritetsrelaterade funderingar, något som gör data i den här zonen 

tämligen oproblematiskt ur ett integritetsperspektiv (van Zoonen, 2016). Det är osannolikt att 

beslutsfattare står inför integritetsrelaterade utmaningar utifrån den här dimensionen, vilket gör att vi 

ser satsningar inom den här dimensionen som bra utgångspunkt för utveckling av den digitala 

infrastruktur (t.ex. portaler för delning av data, strukturer för uppsättning av sensorer, sammankoppling 

av befintliga sensorer) som en smart stad behöver. Beslutsfattare skulle kunna höja allmänhetens 

förståelse och välvilja mot smarta städer genom att inleda utvecklingsarbetet med den typ av mindre 

integritetsutmanande tjänster som hör hemma i den här zonen.  

3.5.2 Demonstration av ramverkets applicering 

Vilken zon en viss tjänst hamnar inom ger en indikation på vilka typer av utmaningar beslutsfattare 

inom utvecklingen av smarta städer bör tas i beaktande vid framtagningen av en viss tjänst. För att 

tillämpa ramverket bör användaren först välja ett isolerat användningsområde att utvärdera. van Zoonen 

(2016) använder exemplet allmänna papperskorgar som med hjälp av sensorer och internetuppkoppling 

beställer tömning när de är fulla. När ett isolerat användningsområde valts bör dess tillämpning 

utvärderas utifrån vilken typ av användningsområde det är och vilken typ av data som den behöver för 

att fungera. Låt oss applicera ramverket på exemplet, ta gärna hjälp av Figur 3. Återgivning av van 

Zoonens (2016) ramverk för integritet i smarta städer för att följa med.  

 

Först utreds vilken typ av data de uppkopplade papperskorgarna samlar in. Kortfattat är personuppgifter 

uppgifter som används för att identifiera en person, exempelvis personnummer, ansiktsform och namn 

medan opersonliga data är data som används för att beskriva något som inte är kopplat till en person, 

exempelvis temperatur, tid och höjdmeter. Utifrån ovan givna exemplen går det att fastslå att de 

uppkopplade papperskorgarna inte behandlar personuppgifter eftersom deras sensorer endast mäter 

huruvida papperskorgen är full, inte vem som nyttjat den (van Zoonen, 2016).  

 

Sedan utreds i vilket syfte papperskorgarna bedriver datainsamling. Kortfattat är tjänstefokuserad 

datainsamling, datainsamling som endast behandlar de personuppgifter som behövs för att utföra en 

tjänst. Övervakningsfokuserad datainsamling är datainsamling som kan behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs eller som avsiktligt behandlar fler personuppgifter i ett övervakande syfte, då det är 

ovisst vilka uppgifter som kan komma att spela roll. Utifrån ovan givna exemplen går det att fastslå att 

uppgifterna de uppkopplade papperskorgarna behandlar är tjänstefokuserade, eftersom sensorn inte 

behandlar annan data än huruvida papperskorgen är full eller ej (van Zoonen 2016).  
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Enligt van Zoonens (2016) ramverk är alltså exemplet inte problematiskt ur en integritetssynpunkt 

eftersom sensorerna inte samlar in personuppgifter. Tjänsten skulle bli mer integritetsmässigt komplex 

genom att personer behöver identifiera sig själva för att få slänga sopor, en inte allt för orealistisk lösning 

som skulle kunna rättfärdigas genom förebyggande av otillåten dumpning av privata sopor i offentliga 

tunnor. Tjänsten skulle då falla inom zon 1 eller zon 2, beroende på mängden och detaljrikedomen av 

de personuppgifter som tjänsten behandlar. Vi ser detta som ett exempel på att det rent praktiskt kan 

vara enkelt att gå från en tjänst i zon 4 till en i zon 1 eller 2, något som beslutsfattare kan behöva beakta. 

3.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Nedan följer en sammanfattning litteraturgenomgången för att öka läsbarheten. Först skildrade vi de 

fyra vanligaste förhållningssätten till digitalisering och personlig integritet, där vi valde att betrakta 

digitaliseringen av smarta städer som en utbytesrelation mellan nytta och risk med höjd effektivisering 

i den ena vågskålen och personlig integritet i den andra. Sedan konstaterade vi att eftersom smarta städer 

till stor del är orealiserade och outforskade saknas det en enhetlig definition för vad de är. För att 

navigera det okända landskapet gjorde vi en inventering av olika kategorier och definitioner av smarta 

städer där vi landade i följande definition:  

 

“Smart cities use an IS centric approach to the intelligent use of ICT within 

an interactive infrastructure to provide advanced and innovative services to 

its citizens, impacting quality of life and sustainable management of natural 

resources.” (Ismagilova et al, 2019, s. 90).  

 

Smarta städer utlovar en höjd livskvalitet för dess invånare, exempelvis genom att: effektivisera el- och 

vägnät, höja säkerheten på allmän plats, förkorta handläggningstider hos offentliga aktörer, informera 

om miljömässiga förhållanden och göra staden mer miljövänlig. Samtidigt medför den smarta staden 

utmaningar inom exempelvis bevarandet av medborgerlig integritet, sammanfogningen av olika 

tekniker och verksamheter och oförutsedda socioekonomiska konsekvenser.  

 

Efter att ha presenterat och kontextualiserat smarta städer gav vi oss in på studiens andra aspekt: 

integritet. Eftersom modern teknisk innovation rör sig snabbare än juridik och opinion saknas det 

konsensus kring vad integritet innebär i digitaliseringens tid. För att förstå integritet i samtiden är det 

nyttigt att förstå dess ursprung, digitaliseringen är inte den första tekniska innovationen som utmanat 

samhällets syn på integritet. Därför inleds kapitlet med en historisk genomgång av integritet, från dess 

första omsättning i lag i slutet av 1800-talet, till integritetens relation till datorer under det tidiga 00-
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talet. Vi presenterar en trend: Allteftersom den tekniska förmågan till insamling och bearbetning av 

personuppgifter ökar växer även omfattningen av vilka personuppgifter som är känsliga. Vi väljer att 

förhålla oss till integritet genom följande definition:  

 

“a right to a reasonable measure of contextually appropriate control over the 

ways in which they can present themselves to others” (Lundgren, 2018, s. 

167).  

 

Integritet beskrivs som något alla människor har rätt till enligt bland annat FN, EU och svensk lag. En 

avsaknad av integritet kan skada såväl individuellt välmående som demokratin, bland annat genom “the 

chilling effect”.  

 

Integritetsrelaterade utmaningar inom smarta städer får ett särskilt stort utrymme eftersom de är centrala 

för studien. Den datainsamling smarta städer ger upphov till riskerar att skära sig med medborgares rätt 

till integritet eftersom den möjliggör en kartläggning av medborgares liv och riskerar att frånta 

medborgare kontrollen över sina personuppgifter. En integritetsrelaterad utmaning i införandet av den 

smarta staden är att finna balansen mellan medborgarnytta och medborgarnas rätt till integritet.  

 

Avslutningsvis presenterar vi en förståelsemodell vars praktiska tillämpning är att öka förståelsen för 

de integritetsrelaterade policyutmaningar beslutsfattare står inför vid införandet av den smarta staden. 

Genom att betrakta huruvida de data som behandlas är personliga eller opersonliga och huruvida 

tjänstens syfte är inriktad på att utföra en viss tjänst eller bedriva övervakning får beslutsfattare insikter 

om i hur hög grad personlig integritet bör tas i beaktande. För att visa hur förståelsemodellen fungerar 

applicerar vi den till ett fiktivt fall. Förståelsemodellen är tänkt att anpassas till och appliceras på empirin 

under analysavsnittet för att underbygga hur pass stort utrymme integritetsfrågan bör ha. 
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4 Empiri 

 

Empiriavsnittet inleds med en genomgång av de olika empiriska källor vi nyttjar, varför vi valt just dem 

(baserat på mandat, relevans och aktualitet) och hur vi tillgodogjort oss dem. Källorna sorteras i tre 

nivåer: internationell, nationell och lokal nivå. Vi har valt att gruppera källorna på sådant vis eftersom 

beslutsfattande på lägre nivåer till viss del sker inom ramar som etablerats av beslut på högre nivå, 

uppdelningen skapar även en naturlig röd tråd att följa genom att synliggöra policykedjan. Se Figur 4 

“Kartläggning av empiriskt underlag” för en visualisering av studiens empiriska underlag. 

Observationerna från samtliga källor grupperas sedan under olika teman. Den tematiska genomgången 

skildrar fallets syn på den smarta stadens utveckling, de samhälleliga utmaningar som bemöts av den 

smarta staden och de integritetsrelaterade utmaningar den smarta staden kan ge upphov till utifrån ett 

juridiskt perspektiv och beslutsfattarnas perspektiv. Vidare skildras den smarta stadens datainsamling 

och hur förhållningen gentemot integritet ser ut. 

4.1 Kartläggning av empiriska källor 
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Figur 4. Kartläggning av empiriskt underlag. 

4.1.1 Internationell nivå (GDPR) 

Ett av de politiska beslut som kan ha haft störst inverkan på beslutsfattande i Sverige de senaste 30 åren 

är troligtvis inträdet i den Europeiska unionen (EU) år 1995. EU har hög inverkan på svenskt 

beslutsfattande eftersom inträdet i unionen medförde att en del av beslutsfattandet för hur Sverige ska 

fungera sker i Europaparlamentet genom samråd och samtal mellan medlemsstaterna. EU har fem 

typiska typer av rättsakter (beslut), som antas av unionens medlemmar som rättslig grund, där 

förordningen har högst bindande nivå. (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/C 202/01). Ett 

beslut på EU-nivå som vi ser har haft stort inflytande på vårt studieobjekt är en förordning som 

fastställdes 2016 under namnet General Data Protection Regulation (GDPR) (Europaparlamentet och 

rådets förordning, 2016/679). 

 

Europaparlamentet och rådets förordning (2016/679) anser att den snabba tekniska utvecklingen och 

globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Tekniken har 

omvandlat medborgares liv, omfattningen av insamling och delning av personuppgifter har ökat 

avsevärt världen över och de befintliga standarderna är otillräckliga för att säkerställa medborgares 
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grundläggande rättigheter. Det råder stor diskrepans mellan medlemsstaterna i hur personuppgifter 

hanteras, därför EU anser att det behövs en stark och sammanhängande juridisk ram för dataskyddet 

inom unionen för att kunna skapa och utveckla den digitala ekonomin på ett tillitsfullt sätt. Inte minst 

eftersom personuppgifter med enkelhet rör sig mellan aktörer i olika länder, branscher och områden. 

För att bemöta denna utveckling fastställde EU GDPR, en förordning som uppdaterar EU-definitionen 

av personuppgifter, ger EU-medborgare rätt till kontroll över den personuppgifter de genererar, skärper 

kraven på insamling, lagring och bearbetning av personuppgifter och kan ge upp till 4 % av 

verksamhetens årsomsättning i böter vid lagbrott. GDPR skapades för att stärka EU-medborgares 

grundläggande rättigheter till skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, 

yttrandefrihet och informationsfrihet. Förordningen ger medborgare rätten få reda på vilka 

personuppgifter de ger ifrån sig i olika sammanhang och hur de används. Detta för att kunna fatta 

medvetna beslut om hur de visar upp sig i samhället (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679). Statens offentliga utredningar (2017:52) anser att GDPR innebär en möjlighet att genomföra 

en kraftsamling inom en rad områden för att bryta den utveckling som innebär stegvisa försämringar av 

den personliga integriteten. GDPR bör ge integritetsrelaterat arbete en högre prioritet, detta eftersom 

samtliga samhällsområden förväntas lägga ner betydande insatser för att förverkliga förordningens 

intentioner. 

 

Vår skildring av GDPR bör inte ses som en komplett återgivning av förordningen, utan snarare som ett 

axplock av de faktorer som fastställer dess grundprinciper, rättigheter och skyldigheter i ett 

kontextualiserande syfte. Vi kommer fördjupa oss i GDPR under empiri-, analys- och 

diskussionsavsnittet, men även fördjupningen är inte att betrakta som representativ av direktivet i dess 

helhet. Med det sagt så anser vi att GDPR har högt inflytande på vårt studieobjekt och därigenom hög 

relevans för studien; av följande skäl:  

 

1. GDPR är en EU-förordning  

Som tidigare nämnt är en förordning den mest bindande formen av rättsakt som EU kan anta. 

Förordningar har allmän giltighet, är bindande i sin helhet i samtliga medlemsstater och kan åberopas i 

en nationell domstol med samma giltighet som nationella lagar, oavsett om medlemsstaten agerat för att 

anpassa sig till den eller ej. Förordningar används för att fatta beslut på ett enhetligt sätt inom unionen. 

Eftersom GDPR är en förordning och har samma vikt som svensk lag har den ett högt inflytande på vårt 

studieobjekt, beslutsfattare behöver följa lagen för att fatta giltiga beslut (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/C 202/01). 
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2. GDPR fastställer grundprinciper, rättigheter och skyldigheter avseende EU-medborgares 

personuppgifter 

 

GDPR:s grundprinciper är att personuppgifter ska: 

● behandlas av specifika, uttryckligen tillkännagivna och legitima skäl (ändamålsbegränsning) 

● endast behandlas i den omfattning som behövs för att uppnå behandlingens ändamål 

(uppgiftsminimering) 

● vara sanningsenliga och hållas uppdaterade (korrekthet) 

● behandlas på ett sådant sätt att identifiering av medborgare inte kan genomföras under en längre 

tid än vad som krävs av behandlingens ändamål (lagringsminimering) 

● behandlas på ett säkert sätt, vilket bland annat innebär att interna rutiner och externa hot tas i 

beaktande (integritet och konfidentialitet) 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/5) 

 

GDPR ger EU medborgare rätten att: 

● av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller 

henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna för att bland annat 

se (1) behandlingens ändamål, (2) kategorierna av uppgifter som behandlas, (3) mottagare av 

personuppgifterna och (4) tidsperiod som personuppgifterna delas. (Europaparlamentet och 

rådets förordning, 2016/679/15) 

● få veta hur deras personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/15) 

● kunna radera personuppgifter om dem som lagras av den personuppgiftsansvarige inom en 

rimlig tid (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/17) 

● inte profileras baserat på de personuppgifter de lämnar efter sig (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/21) 

● när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller 

henne. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna förutsatt att den 

inte kan bevisa att det finns andra lagar som väger tyngre eller om det sker för fastställande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679/21) 

● inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet 

profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande 

grad påverkar honom eller henne. (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/22) 
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GDPR ger databehandlare skyldigheten att: 

● föra ett register över vilka personuppgifter som lagras med tillhörande beskrivning, ändamålen 

med behandlingen, kategorierna av registrerade och av registrerade personuppgifter, kategorier 

av mottagare till lagrade personuppgifter och tidsfrister för radering av personuppgifter. 

Registret ska dessutom med enkelhet kunna tillgängliggöras relevanta tillsynsmyndigheter 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/30). 

● behandla personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder såsom pseudonymisering, 

kryptering, upprätthållandet av goda rutiner, anmälan av personuppgiftsincidenter och 

informering till registrerade om personuppgiftsincidenter (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/32-34). 

● i samråd med Datainspektionen (och i förlängningen EU) utvärdera konsekvenserna 

användningen av ny teknik får för fysiska personers rättigheter och friheter innan den nya 

tekniken implementeras. Utvärderingen inkluderar en åtgärdsplan för eventuella identifierade 

risker, och är särskilt viktig om tekniken har hög sannolikhet att medföra risker för fysiska 

personers rättigheter och friheter. (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/35)  

● utse ett dataskyddsombud som ser till att direktivet efterlevs, personuppgiftsincidenter 

förebyggs och rapporteras, samarbete med tillsynsmyndigheten fortlöper och konsekvenser av 

nya tekniker utvärderas i enlighet med ovanstående punkt i vår lista som är en återgivning av 

artikel 35 (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/37-39). 

4.1.1.1 Centrala GDPR-begrepp  

Likt de flesta lagtexter använder GDPR en hel del juridiska termer, vi har valt att återge några av 

förordningens grundläggande och centrala termer för ökad läsbarhet, där fullständig inblick kan fås via 

källhänvisningarna.  

 

Personuppgift 

Personuppgifter genereras av privatpersoner och kan ses som en “råvara” som smarta städer kan nyttja 

i b.la beslutsstödjande eller administrativa syften. GDPR ser behandling av personuppgifter som en 

central del av att respektera medborgares integritet. GDPR definierar personuppgifter som: 

 

“varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

(nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en 

person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till 

en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en 

lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer 
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som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 

psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet” (Europaparlamentet 

och rådets förordning, 2016/679/4). 

 

Registrerad 

De vars personuppgifter som behandlas av en någon annan kallas registrerade. En registrerad är en 

identifierbar fysisk person (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/4). 

 

Biometriska uppgifter 

Ett konkret exempel av en personuppgift som har stark anknytning till denna studie som berör 

datafiering av fysiska företeelser i smarta städer är biometriska uppgifter. GDPR definierar biometriska 

uppgifter som: 

 

“personuppgifter som erhållits genom en särskild teknisk behandling som rör 

en fysisk persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och 

som möjliggör eller bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom 

ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter” (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/5) 

 

Personuppgiftsansvarig 

En personuppgiftsansvarig är exempelvis en offentlig myndighet eller annat organ som bestämmer 

varför och hur personuppgifter ska behandlas (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/5).  

 

Tillsynsmyndighet 

Tillsynsmyndigheten är en oberoende offentlig myndighet som varje medlemsstat själv utser. 

Tillsynsmyndigheten har till uppdrag att övervaka nationens tillämpning av GDPR i syfte att skydda 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling. 

Tillsynsmyndigheten utses av en medlemsstat i enlighet med artikel 51 (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/5 och 2016/697/51). Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten, 

eftersom studien endast förhåller sig till Sverige är det Datainspektionen vi syftar på när vi använder 

begreppet “tillsynsmyndigheten” och vice versa. 

 

Behandling 

GDPR är tänkt att ge medborgare en ökad kontroll av behandlingen av dess personuppgifter. GDPR 

definierar behandling som:  
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“en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller 

uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat 

eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 

bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning 

genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering 

eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring” 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/4). 

 

Varje behandling av personuppgifter måste vara laglig och rättvis. Det bör vara klart och tydligt för 

fysiska personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt 

behandlas samt i vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/5).  

 

Profilering 

GDPR ger EU-medborgare rätten att inte profileras eller få beslut av betydande grad fattade om sig själv 

som grundas enbart i automatiserad behandling (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679/22). GDPR definierar profilering som: 

 

“varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att 

dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper 

hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna 

fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga 

preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar” 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/4). 

4.1.2 Nationell nivå 

Sverige existerar inte i ett vakuum, nationella beslut måste ligga i linje med beslut fattade på 

internationell nivå, där EU har särskilt högt inflytande. På den nationella nivån har vi valt att fokusera 

på följande tre beslutsfattande empiriska källor: en intervju med projektledaren för 

Samverkansprogrammet smarta städer, dokumentation framställd av Samverkansprogrammet smarta 

städer och Integritetskommitténs slutbetänkande “Så stärker vi den personliga integriteten” (Statens 

offentliga utredningar, 2017:52). Dessa tre källor valdes då de har stark anknytning till studieobjektet. 

Eftersom det nationella perspektivet har en större bredd än studiens omfattning och de ovan angivna 
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källorna tangerar det valda studieområdet väl i såväl ämne som mandat väljer vi att avgränsa oss till 

dem. 

 

Samverkansprogrammet smarta städer 

Samverkansprogrammet smarta städer är ett av regeringens fem samverkansprogram och beskrivs som: 

 

“Regeringens samverkansprogram är en kraftsamling för att hitta innovativa 

lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar. Det handlar om nya 

sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara 

jordens resurser och ekosystem” (Näringsdepartementet, 2017, s. 1).  

 

Samverkansprogrammet för smarta städer ämnar öka interoperabiliteten mellan samhällsaktörer genom 

att utforma nya tekniska lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och ett bejakande av näringslivets och 

medborgarnas samverkansbehov. Vi ser att regeringens satsningar kring smarta städer är av hög relevans 

då deras arbete i hög grad påverkar Stockholms stads smarta stadinitiativ. Dokument kring 

samverkansprogrammet nämner explicit en relation mellan smarta städer och kommunala tjänster 

(Näringsdepartementet, 2017). Vi har valt att inkludera Regeringens strategiska samverkansprogram 

(Näringsdepartementet, 2017; Regeringskansliet, 2017) och Lägesrapport 4: Smarta städer 

(Näringsdepartementet, 2018) i studien eftersom de konkretiserar samverkansprogrammets 

beslutsfattande om smarta städer. Vi har även valt att intervjua samverkansprogrammets projektledare 

för att ytterligare fördjupa vår förståelse. 

 

Näringsdepartementet - Projektledare Näringsdepartementet 

Respondenten är biträdande enhetschef på enheten Samhällets planering på Näringsdepartementet. 

Respondenten har de senaste två till tre åren varit projektledare för Regeringens samverkansprogram 

för smarta städer. Projektet är vid kontakt med respondenten vilande på grund av valprocessen och dess 

efterkommande process men är tänkt att återupptas. Respondenten kommer hädanefter benämnas som 

Projektledare Näringsdepartementet. 

 

Integritetskommitténs slutbetänkande “Så stärker vi den personliga integriteten” 

Integritetskommittén har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat potentiella och faktiska 

risken att privata eller offentliga verksamheter begår intrång den personliga integriteten utifrån ett 

individperspektiv. Kartläggningen utfördes eftersom regeringen såg en risk i att den grundläggande 

rätten till integritet har minskats och kan behöva komma höjas för att komma ifatt svenska medborgares 

andra grundläggande rättigheter. Kartläggningen är den senaste i sitt slag och innehåller såväl 
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reflektioner om personlig integritet i ett digitaliserat samhälle, som riktlinjer för hur offentlig och privat 

sektor bör agera för att bevara medborgares integritet medan de tillgodogör sig digitaliseringens 

fördelar. Kartläggningen är omfattande, de områden som tangerar denna studie är GDPR, hälso- och 

sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänsten, E-förvaltning, forskning om personlig integritet och 

reglering av profilering. Vi anser att kartläggningen har hög relevans för studien eftersom det är den 

senaste kartläggningen av sitt slag och är ett underlag för beslutsfattande under Sveriges digitalisering, 

där vårt studieobjekt utgör en delmängd (Statens offentliga utredningar, 2017:52). 

4.1.3 Lokal nivå 

Beslut som fattas av Stockholms stad behöver ligga i linje med nationella och internationella beslut. 

Stockholms stads smart stad-initiativ är ett tydligt exempel på beslutsfattande inom svenska smart stad-

initiativ och därför vårt studerade fall. I detta underkapitel ges en övergripande beskrivning av 

Stockholms stad och dess vision för att bli världens smartaste stad år 2040. 

 

Stockholms stad är namnet på vad som också är Stockholms kommun (Stockholms kommun, 2019). 

Stockholms stad är med sina 900 000 invånare Sveriges mest befolkade kommun, vilket medför att 

kommunen behöver hela 48 000 anställda. Stadens har som vision att bli Världens smartaste stad år 

2040 (Stockholms stad, 2018a). Som ett led i att uppnå visionen har Kommunfullmäktige fastställt 

Strategi för en smart och uppkopplad stad (Stockholms stad, 2017a), vars syfte är att samordna den 

organisatoriska och fysiska digitaliseringen av Stockholms stad, där utveckling av den smarta staden 

utgör en delmängd. Utöver de övergripande målen består strategin av fem konkreta smarta städer-

projekt: Smarta lås i Stockholms stad, Smart och uppkopplad belysning, Smart trafikstyrning, Öppna 

och delade data och Tekniska förutsättningar (se 4.2.3 Den smarta stadens utveckling). Strategi för 

Stockholm som smart och uppkopplad stad beskrivs som följande (Stockholms stad, 2018a, stycke 3):  

 

“Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom 

innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Och genom att göra staden 

hållbar inom tre områden – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – uppnås målet: 

Ett Stockholm för alla.”  

 

Strategin för Stockholms stad har tagits fram genom samarbete med invånare, universitet, näringsliv och 

omvärlden i stort genom exempelvis dialog, arbetsmöten, etablerade samarbetspartners och 

omvärldsanalys (Stockholms stad, 2018a). Arbetet för stadens övergripande vision beskrivs av 

Stockholms stad (2019, stycke 2) enligt följande: 
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“Stockholms stad måste planera för och säkerställa en hållbar tillväxt även 

när staden växer så snabbt som den gör just nu. Vi måste bygga bostäder och 

infrastruktur. Service som staden finansierar behöver anpassas till den 

växande befolkningen, och den behöver utvecklas för att svara mot de behov 

och förväntningar som invånarna har och kommer att ha.” 

 

För att få en inblick i Stockholms stads utveckling av den smarta staden har vi genomfört intervjuer. Vi 

har intervjuat tre beslutsfattare inom initiativet smart stad. Respondenterna presenteras enligt följande 

och finns visualiserade i Figur. 5 Respondentkartläggning: 

 

 

Figur 5. Respondentkartläggning 
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Stockholms stad - Biträdande IT-direktör 

Respondenten är biträdande IT-direktör och enhetschef för enheten Strategiska program och projekt för 

Stockholms stad. Respondenten ansvarar för Stockholms stads informationssäkerhet och de stora, 

strategiska och centrala satsningar som görs inom Stockholms stad, där Stockholm som smart stad ingår. 

Respondenten kommer hädanefter benämnas som Biträdande IT-direktör men syftar då på samtliga 

av respondentens roller och ansvar. 

 

Stockholms stad - Programledaren 

Respondenten är programledare för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Respondenten har till 

uppdrag att realisera “Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad” (Stockholm, 2017a) och 

arbetar i huvudsak med att serva och leda programmet “Stockholm som smart och uppkopplad stads” 

fem delprojekt. Respondenten kommer hädanefter benämnas som Programledaren där benämningen 

åsyftar samtliga av respondentens roller och ansvar. 

 

Stockholms stad - Projektledare Smart trafikstyrning 

Respondenten är projektledare för projektet smart trafikstyrning och arbetar på Stadsledningskontorets 

avdelning för finans och digital utveckling. Respondenten kommer hädanefter benämnas som 

Projektledare Smart trafikstyrning men syftar då på samtliga av respondentens roller och ansvar. 

 

Givet dessa tre respondenter ser vi att samtliga personer är centrala sett till roll och ansvar i uppfyllandet 

av Stockholms stads vision detta eftersom: Biträdande IT-direktör är ansvarig för enheten där det 

strategiska programmet bedrivs, Programledaren är ansvarig för det faktiska programmet och 

Projektledare Smart trafikstyrning är ansvarig för ett av projekten programmet utgör. Beslutskedjan 

rymmer förstås fler aktörer, exempelvis kommunfullmäktige som beslutar om övergripande strategier, 

IT-direktören som har det övergripande ansvaret och projektledare inom andra projekt än smart 

trafikstyrning. Men studien fokuserar på våra utvalda respondenter och relevanta dokument då de utgör 

ett tvärsnitt av nyckelroller inom beslutsfattandet. Fortsatt beskriver vi de dokument som är att se som 

beslutsfattande i utvecklingen av Stockholm som smart stad.  

 

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla 

Vision 2040 - Ett Stockholm för alla (vidare kallat Vision 2040) antogs av Stockholm 

kommunfullmäktige under 2017 och beskriver utmaningarna Stockholms stad står inför och möjliga sätt 

att anta dem, där digitaliseringen och den smarta staden har centrala roller. Vision 2040 är tänkt att 

genomsyra alla Stockholms stads förvaltningar och utgör en riktning för hela verksamheten som sträcker 
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sig bortom lagar och direktiv (Stockholms stad, 2018b). Vi tycker Vision 2040 är relevant för studien 

eftersom den visar hur Stockholms stad ser på de utmaningar staden står inför och vilka lösningsbidrag 

digitaliseringen och den smarta staden kan utgöra. Genom att inkludera Vision 2040 lyfter vi blicken 

från beslutsfattande om de konkreta samtida satsningar till organisationens visionära beslutsfattande för 

stadens framtid.  

 

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. 

Det övergripande dokumentet för visionen om Stockholm som smart stad är Strategi för Stockholm som 

smart och uppkopplad stad. Strategin beskriver tre trender som påverkar Stockholms stad; urbanisering, 

globalisering och ökad livslängd. Där digitalisering, ny teknik och den smarta staden ses som viktiga 

verktyg för att förbättra för stadens invånares livsvillkor, uppmuntra företagande, gynna företagare och 

göra staden mer attraktiv besökare (Stockholms stad, 2017a).  

 

 

4.2 Teman 

I det här underkapitlet bedriver vi en tematisk analys av vår empiri. Analysen berör den smarta stadens 

omfattning, utveckling och roll i bemötandet av samhälleliga utmaningar. Vi lyfter även vilken sorts 

datainsamling som Stockholms stad tänkt bedriva och hur väl datainsamlingen ligger i linje med 

överordnande EU-förordning, regeringens slutbetänkande och Stockholm stads strategidokument (se 

Figur 4. Kartläggning av empiriskt underlag). Detta för att ge en sorterad inblick i våra empiriska 

observationer. Som en del av tematiseringen jämförs olika empiriska källors syn på det juridiska 

spelrummet, integritet, digitalisering och den smarta staden. Genom att göra detta bildas en större 

insikt i och kontextualisering av beslutsfattarnas inställning till ämnet såväl som de potentiella praktiska 

konsekvenserna av deras inställning. Denna jämförelse möjliggör även en större förståelse för olika 

beslutsnivåers prioriteringar och perspektiv vilket vidare kontextualiserar aktörernas beteenden. 

4.2.1 Vad är en smart stad?  

I detta tema beskrivs betydelsen av smart stad utifrån empirin. Avsnittet packar upp frågan “vad är en 

smart stad?” utifrån våra empiriska observationer, detta för att förstå empirins syn på begreppet smart 

stads omfattning. 

 

Biträdande IT-direktör berättar att Stockholms stad ser den smarta staden som en hållbar stad med de 

tre hållbarhetsmålen att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Respondenten syftar då till 
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att Stockholms stads satsning förhåller sig till de mål för den smarta staden som beskrivs i Stockholms 

stad (2018c). Definitionen Programledaren anger skiljer sig en aning, respondenten beskriver att 

definitionen de använder sig utav grundar sig i att skapa en smart stad med medborgarna i fokus. Fortsatt 

beskriver respondenten att den smarta staden syftar till att öka livskvalitén för medborgare, samt etablera 

det bästa företagsklimatet med smarta lösningar. Respondenten anser att innovation och data är den 

smarta stadens byggstenar, något som är i linje med Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad 

stad (Stockholms stad, 2017a). Projektledare Smart trafikstyrning ger bilden av Stockholm som smart 

stad som full av möjligheter, där redskap som det digitala och den nya tekniken kan användas för att 

uppnå möjligheterna. Projektledare Smart trafikstyrning poängterar att Stockholms stads definition av 

den smarta staden är mer begränsad än andra aktörers definition, respondenten anser att den smarta 

stadens syfte är att skapa en attraktiv stad för de som bor, verkar i och besöker staden. Gällande en 

definition av den smarta staden beskriver Samverkansprogrammet Smarta städer i sin fjärde 

lägesrapport att det kan ha funnits en förväntning på att gruppen ska definiera begreppet, men att ett så 

brett arbetsområde är svårdefinierat. Fortsatt menar aktören (Näringsdepartementet, 2018) att: 

“Samtidigt har det varit bra att inte fastna i ett definitionsarbete”. Stockholms stad beskriver den smarta 

staden som: 

 

“en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare 

och bättre för invånare, företagare och besökare. Användningen av 

digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad 

tillväxt i Stockholm, men också möjligheter till ökad processeffektivitet och 

innovationskraft inom Stockholms stads verksamheter“ (Stockholms stad, 

2017a, s. 10).  

 

Vi kan se att det finns vissa skillnader i våra empiriska källors beskrivningar av den smarta staden. 

Programledarens beskrivningar och beskrivningen i Strategin för smart och uppkopplad stad ligger i 

linje med varandra, medan Biträdande IT-direktör beskriver den smarta staden i högre grad utifrån vad 

som i strategin benämns som “Målbild för Stockholm som smart och uppkopplad stad” Stockholms stad 

(2017a, s. 15). Vidare beskriver Stockholms stad (2017a) att målbilden innehåller målen kring 

ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet som grundar sig i Stockholms stads Vision 

2040 – ett Stockholm för alla (Stockholms stad, 2018b). Aktörernas beskrivning överensstämmer med 

det som återges i strategin Smart och uppkopplad stad (2017a) där skillnaden är att de tangerar olika 

delar utav den. Projektledare Smart trafikstyrning nämner i högre grad ny teknik och det digitala, som 

aspekter av den smarta staden. Samtidigt beskriver respondenten att syftet är för de som bor, verkar och 

besöker staden. Sammantaget ger det dock intrycket att den smarta staden är en möjliggörare för de 
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olika hållbarhetsmålen som formuleras i Vision 2040, Stockholms stad (2016a). Vision 2040 och Smart 

och uppkopplad stad höjer fokus på digitalisering och ny teknik i syfte att uppfylla målen och “...göra 

livet enklare och bättre för invånare, företagare och besökare” (Stockholms stad, 2017a, s. 10). 

Näringsdepartementet (2017, s. 2) beskriver utifrån sitt faktablad om Regeringens strategiska 

samverkansprogram den smarta staden som: 

 

“En smart stad bidrar till en långsiktigt hållbar stad. Den måste effektivt möta 

dagens utmaningar samtidigt som den uppfyller behoven hos kommande 

generationer med avseende på sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekter. En smart stad utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) för att förbättra kvalitet, prestanda och interaktivitet av kommunala 

tjänster, för att minska kostnaderna och resursförbrukningen och för att 

förbättra kontakten mellan medborgare och myndigheter.“ 

 

Beskrivningen liknar Stockholms stads, där det övergripande syftet beskrivs som att skapa en hållbar 

stad med fokus på de tre aspekterna sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Strategi för 

Stockholm som smart och uppkopplad stad benämner också de tre aspekterna, men även en fjärde; 

demokrati, en aspekt som inte lyfts av Näringsdepartementet (2017a). Vi ser i beskrivningen av IKT: 

“informations- och kommunikationsteknologi” att ordet teknologi används. Den vedertagna 

benämningen av IKT beskrivs som teknik, vilket vi även tror är vad som menas i det här fallet då 

fenomenet “teknologi” vanligtvis betraktas vara kunskapen om teknik. Fortsättningsvis beskriver 

Näringsdepartementet (2017a) teknik som en del i den smarta staden för att uppnå målen. 

Näringsdepartementet (2017a) beskriver att en del i deras idé kring den smarta staden är att förbättra 

kommunala tjänster, vilket i förlängningen avser Stockholms stads smarta städer initiativ. 

 

Projektledare Näringsdepartementet förklarar att Samverkansprogrammet för smarta städer inte utgått 

från en klar definition av den smarta staden eftersom samverkansprogrammet ville utgå ifrån en bred 

ansats. Fortsättningsvis förklarade respondenten att programmet pratade om den smarta staden som 

“innovationer som ska leda till hållbar stadsutveckling”. Medlemmar i programmet påpekade dock att 

det kunde vara fokus på teknik, teknisk infrastruktur eller uppkoppling, men där Projektledare 

Näringsdepartementet menar att det inte var intressant att utgå enbart från de aspekterna utan istället 

“lyfta helhetsperspektivet” och att “det är egentligen livet i städerna och liksom dom goda livsmiljöerna 

som man vill uppnå”. Respondenten beskriver att syftet med programmet och den smarta staden har 
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varit att skapa en mer hållbar stad med Agenda 20308 som en central del. Respondenten ger som exempel 

att samverkansprogrammet syftar till att tillgängliggöra tjänster som människor har nytta av, där även 

öppna data är en viktig del i programmet. 

 

Biträdande IT-direktör beskriver, utifrån innebörden av smart stad, att: “många andra när dom pratar 

smarta städer, är väl ungefär, som slänger ut en massa sensorer i stadsrummet”. Respondenten menar 

att andra inte ser hållbarhetsmålen som den smarta stadens högsta syfte, utan fokuserar istället på att 

implementera sensorer utan en tillräcklig avvägning av dess nytta Biträdande IT-direktör säger 

fortsättningsvis: 

 

“De är på något sätt smart, men bara för att vi slänger ut en massa sensorer 

så innebär ju det kanske inte att det i sin tur leder till något annat än att vi 

har en massa sensorer. Vi måste ju ha en tanke bakom, vad är det vi vill 

uppnå?” 

 

Här ser vi liknande tankegångar som Projektledare Näringsdepartementet beskriver. Medlemmar i 

Samverkansprogrammet smarta städer vill se teknik som en del i definitionen av den smarta staden men 

programmet som helhet valde att förhålla sig till ett bredare perspektiv. Projektledare 

Näringsdepartementet beskriver utifrån att se en smart stad som uppkopplad: “Det är inte intressant 

med uppkopplingen i sig, det är intressant i så fall hur man använder den”. Här ser vi likheter med 

påståenden från Biträdande IT-direktör, där teknik, sensorer eller uppkoppling inte är självändamål utan 

en del i att uppnå det övergripande målet: öka medborgerligt välstånd. Projektledare 

Näringsdepartementet beskriver det som att teknik kan vara ett användbart verktyg i skapandet av smarta 

och hållbara städer. Vidare poängterar respondenten att de i samverkansprogrammet tyckte det var av 

vikt att inte fokusera på enbart teknik. Även Biträdande IT-direktör ger en bild av teknikens del i den 

smarta staden: “Om du ska automatisera, så blir ju tekniken en viktig del. Det är ju så att säga den 

infrastrukturen som en smart stad på ett eller annat sätt vilar på”. Vi ser tendenser till att tekniken lyfts 

som en del av den smarta staden av aktörerna, även om det inte alltid beskrivs som en del i definitionen 

av den smarta staden.  

 

Det är inte alla perspektiv som är tydliga kring begreppet “smart stad” men flera aspekter ses 

sammanstråla. En samlad bild utifrån empirin är att den smarta staden syftar till att göra situationen 

 
8 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 

de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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bättre för människor och näringsliv med stort fokus på hållbarhet och effektivisering. Tekniken i den 

smarta staden ses inte ha någon egennytta eller vara en definierad del av den smarta staden utan framstår 

som en tydlig möjliggörare för att uppnå det högre syftet; hållbarhetsmålen. Vidare beskrivs teknik som 

oskiljaktigt från de idéer och initiativ som beskrivs inom den smarta staden. 

4.2.2 Smarta stadens roll i bemötandet av samhälleliga utmaningar 

Här beskriver vi utifrån empirin det som ses vara satsningar och projekt för den smarta staden på en 

generell nivå. Vi har i empirin sett tydliga initiativ för vad som beskrivs som framtida 

samhällsutmaningar och hur den smarta staden och delinitiativ kan skapa lösningar.  

 

Regeringskansliet (2017) ser att den smarta staden ska bemöta de samhälleliga utmaningarna: 

urbaniseringen, den demografiska utvecklingen, hälsofrågan och en allmän effektivisering av staden. 

Vi ser att Biträdande IT-direktör ger en god sammanfattning av respondenternas syn på den smarta 

stadens roll i bemötandet av samhälleliga utmaningar. Respondenten anser att teknik kan nyttjas för att 

göra stadens processer smartare och effektivare, vilket gör att staden kan erbjuda invånarna de bästa 

levnadsvillkoren på sikt.  

 

Respondenterna och Stockholms stad (2017a) berättar att den smarta staden behövs för att bemöta 

samhälleliga utmaningar såsom högre påfrestningar på infrastruktur till följd av en växande 

stadsbefolkning, kravet på minskad resursförbrukning till följd av klimatförändringar och högre 

påfrestningar på vården till följd av en åldrande befolkning. Biträdande IT-direktör beskriver: “Staden 

ska vara ekonomiskt hållbar, den ska vara ekologiskt hållbar och socialt hållbar”. Respondenterna ser 

att den smarta staden möjliggör resursbesparingar, vilket höjer chansen att det finns tillräckligt med 

resurser för att förse den växande befolkningen med en god livskvalitet. Respondenterna utgår i stor 

utsträckning från strategin (Stockholms stad, 2017a) som legat till grund för identifiering av vilka 

utmaningar som den smarta staden bör bemöta och hur de kan bemötas, se 4.2.3 Den smarta stadens 

utveckling och tabell  4 Samhällsutmaningarna Stockholms stads samtida smarta stad-initiativ bemöter. 

Strategin fastställer att samhällsutmaningarna ska bemötas genom teknisk utveckling, förändrade 

beteenden och behov och nya tjänster och arbetssätt. Teknisk utveckling ses som grundbulten i 

digitaliseringens del av bemötandet av samhälleliga utmaningar. Programledaren berättar att ett första 

steg är att bygga en IoT-plattform med vilken stora mängder data kan nyttjas i effektiviserande, 

beslutsstödjande och beslutsfattande syfte. Biträdande IT-direktör berättar att infrastrukturen skulle 

kunna nyttja artificiell intelligens (AI) för att underlätta och effektivisera exempelvis trafikstyrning.  

 



               Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats, 30 hp | Masterprogrammet IT och Management  

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03200--SE  
 

 

72 
 

Strategin (Stockholms stad, 2017a) definierar även tekniska och organisatoriska mål för Stockholms 

stads organisation i utvecklingen av den smarta staden. De tekniska målen fokuserar på att nyttja den 

digitala teknikens möjligheter för att effektivisera stadens funktioner och skapa nya funktioner som ger 

medborgarna mervärde, vilket har mynnat ut i de satsningar som beskrivs i 4.2.3 Den smarta stadens 

utveckling och som lär ligga till grund för kommande satsningar. De organisatoriska kraven fokuserar 

på att sammanfoga olika delar av organisationen för att effektivisera befintliga handlingsmönster, finna 

nya samarbetsområden och minska risken att flera avdelningar utvecklar varsin lösning på ett 

gemensamt problem. Historiskt sett har Stockholms stad arbetat i “stuprör”, där varje avdelning 

fokuserat på sina egna satsningar utan att involvera parter som inte har en uppenbar koppling till 

satsningen. Respondenterna menar “stuprörstänket” står i vägen för den smarta stadens utveckling och 

skapar ett organisatoriskt förändringsbehov. Samarbeten över verksamhetsgränser behöver öka för att 

satsningen ska ha god effektivitet, vilket vi kan se ett exempel på i följande citat av Programledaren: 

 

“dom digitala lösningarna kräver samverkan och om varje förvaltning ska 

utveckla sin egen del skulle det bli oerhört kostsamt. Så i Stockholm (anm. 

organisationen Stockholms stad) har vi tagit beslut att vi ska ju bygga centrala 

lösningar alltså dom saker som är centralt för alla inom vår organisation dom 

ska vi hantera centralt. Så att inte varje stadsdel och varje olik förvaltning 

bygger egna, till exempel mailsystem”.  

 

De förändrade samverkanskraven har exempelvis medfört frågetecken kring upphandling, förvaltning 

och krav på informationsägande. Projektledare Smart trafikstyrning berättar att kamerasystemet som 

projektet smart trafikstyrning (även kallad multisensorn) behöver för att styra trafiken medför frågor om 

vem som ansvarar för sensorn, hur den bör förvaltas och vem som är informationsägare. Eftersom 

sensorn förväntas nyttjas av flera intressenter inom Stockholms stad behövs nya strukturer för att 

tillgodose det behovet. Arbetet med att realisera den smarta staden har alltså förändrat hur Stockholms 

stads delorganisationer samverkar, något som kan få konsekvenser bortom satsningen på smarta städer. 

 

Projektledare Näringsdepartementet förklarar att samverkansprogrammet smarta städer verkar för att 

möta de stora samhällsutmaningarna: klimatförändringar, demografiska förändringar och urbanisering. 

Biträdande IT-direktör beskriver också demografiska förändringar som en samhällsutmaning: 

“Samtidigt blir befolkningen äldre, så om inte vi blir smarta så hur ska vi då kunna finansiera 

framtidens välfärd?”, respondenten ser den smarta staden som ett sätt att hantera utmaningen. 

Biträdande IT-direktören förklarar att landstinget gjort utredningen Landstinget 2050 där de framhåller 

bristen på anställda inom vården som en utmaning. Utmaningen återfinns även i Stockholms stad där 
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Biträdande IT-direktören berättar: “vi kommer heller inte kunna anställa alla dem som behöv för att 

kunna utföra dom välfärdstjänster som vi erbjuder idag om vi inte jobbar på ett smartare sätt”. 

 

Enligt Projektledare Näringsdepartementet är även finansiella begränsningar en ständig utmaning vid 

utvecklingen av smarta städer, respondenten förklarar att det finns utmaningar kring kommunernas 

möjligheter till att dra nytta av öppna data och att utveckla nya system. Kommunernas kompetens och 

storlek anses också sätta begränsningar för utvecklandet av den smarta staden, där större kommuner 

bedöms ha en fördel eftersom de har tillgång till högre kompetens och mer utvecklingsmedel. Initiativ 

kring delningsekonomi som en smart stad-lösning anses också ha stora utmaningar eftersom det är 

otydligt hur dessa nya typer av affärsmodeller ska hanteras. 

4.2.3 Den smarta stadens utveckling 

Det här temat berör vilka initiativ Stockholms stad bedrivit i utveckling och beslut i den smarta staden. 

Vidare förklaras hur utvecklingen av den smarta staden sker och varför de projekten genomförs. 

 

Tabell 4. Samhällsutmaningarna Stockholms stads samtida smarta stad-initiativ bemöter 

Utmaning Smart stad-initiativ 

Tryggare utemiljöer, omgivningsanpassad 

belysning och lägre energiförbrukning 

Smart belysning 

Effektivare resurshantering i hemvården, 

minskade resor, mer tid åt brukare 

Smarta lås 

Förbättring av rådande stadstrafik, kortare 

köbildning, bättre trafikgenomströmning, mindre 

tomgångskörning 

Smart trafikstyrning 

 

Stockholms stads satsning på den smarta staden grundar sig i kommunfullmäktiges beslut om Vision 

2040 (Stockholms stad, 2018b) att bli världens smartaste stad 2040 och i sin tur strategin Smart och 

uppkopplad stad. Respondenterna beskriver att kommunfullmäktiges beslut ligger överst i hierarkin 

tillsammans med flera styrande dokument som sedan följs av strategin Stockholm som smart och 

uppkopplad stad och dess delprojekt. Biträdande IT-direktör: “...allt ska ju då syfta till, eller gå i 

riktningen mot kommunfullmäktiges uttalade mål, Stockholm: världens smartaste stad 2040”. 

Respondenterna förklarar i övergripande termer att hela strategin för den smarta staden och arbetet 

generellt för Stockholms stad handlar om att skapa en bättre plats och bättre levnadsvillkor för invånare, 
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verksamma och besökare. I Vision 2040 beskrivs Stockholms stad som en uppkopplad stad som ska 

leda den globala IKT-utvecklingen (Stockholms stad, 2016a). Samverkansprogrammet Smarta Städer 

beskriver den smarta staden i liknande termer, där staden ska skapa ett hållbarare samhälle för 

människan och för näringslivet. Sedan ser vi att satsningarna och prioriteringarna skiljer sig på sätt som 

vi skildrar nedan. 

Samverkansprogrammet Smarta städer utgår från följande prioriterade områden och samverkan i sitt 

arbete för den smarta staden (Regeringskansliet, 2018, stycke 1): 

“Samverkansgruppen för Smarta städer kraftsamlar kring standarder och 

gemensam kompetens för att bryta fokusering på stuprör. Genom att testa nya 

lösningar bidrar programmet till ett mer hållbart samhälle samtidigt som det 

öppnar upp för företag att göra affärer som stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Behoven hos människan i den smarta staden sätts i centrum genom 

kunskapsutbyte och samverkan”. 

Samverkansprogrammet visar en tydlig prioritering på just samverkan, där företag och människan står 

i fokus. I sitt förverkligande arbete har samverkansprogrammet bildat fem olika arbetsgrupper som 

arbetar med olika delar inom ramen för den smarta staden, samverkansområdena är 

(Näringsdepartementet, 2018): 

● Öppna och delade data 

● Digitaliserad planprocess 

● Delningsekonomi och gröna affärsmodeller 

● Nyttjande av befintlig bebyggelse 

● Informationsmodell för kommuner ("Sweden Smart City Library") 

● Bostäder för alla 

● Digitalisering för social sammanhållna städer 

● Smarta gator 

Projektledaren Näringsdepartementen beskriver att det huvudsakliga syftet med 

samverkansprogrammet har varit att på innovativa sätt bidra med lösningar till de samhällsutmaningar 

som finns kring exempelvis klimat, demografi och digitalisering. Programmet har arbetat med att bidra 

till en hållbar stadsutveckling där innovativ teknik kan användas om det är av nytta. Gruppen har enligt 

projektledaren bestått av representanter från näringsliv, kommuner, myndigheter och akademin där en 
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övervägande del har varit från näringslivet. Fortsättnings förklarar respondenten att de konkreta resultat 

som skapats av samverkansprogrammet för smarta städer har varit ett större politiskt gehör, tillskjutna 

medel i samhällsbyggnadsprocesser, Boverket och Lantmäteriets arbete med digitalisering av 

samhällsbygget och ekonomiska medel till forskningsprojekt.  

Stockholms stad har inom ramen för den smarta staden Stockholm som smart och uppkopplad start 

konkretiserat fem olika projekt (Stokab, 2018): 

● Smarta lås i Stockholms stad 

● Smart och uppkopplad belysning 

● Smart trafikstyrning 

● Öppna och delade data 

● Tekniska förutsättningar, datalagring, databearbetning, sekretesshantering och dylikt  

Projektledare Smart trafikstyrning beskriver att projekten kommer utav ett urval utifrån 200 olika 

tänkbara projekt. Projekten Smarta lås i Stockholms stad, Smart och uppkopplad belysning och Smart 

trafikstyrning beskrivs som konkreta projekt för att lösa olika utmaningar och för att uppnå visionen. Se 

Tabell 4. Samhällsutmaningarna Stockholms stads samtida smarta stad-initiativ bemöter för en 

kartläggning mellan satsningarna och hur de bidrar till bemötandet av samhällsutmaningar. Projekten 

Öppna och delade data och Tekniska förutsättningar beskrivs som förutsättningsprojekt, vars syfte är 

att utforma den infrastruktur nuvarande och kommande projekt behöver för att fungera. Biträdande IT-

direktör förklarar att alla projekt har uppsatta projektmål och effektmål som i sin tur ämnar att stödja 

och uppnå de övergripande hållbarhetsmålen. Biträdande IT-direktör beskriver att: “...allt ska ju då 

syfta till, eller gå i riktningen mot kommunfullmäktiges uttalade mål, Stockholm: världens smartaste 

stad 2040”. 

Smarta lås 

Projektet smarta lås handlar om att effektivisera den nyckelhantering som idag sker i hemtjänsten. 

Hemtjänstpersonalen ska inte behöva kvittera fysiska nycklar för att få tillgång till brukares hem, utan 

får tillgång till hemmen med hjälp av en tagg som understöds av en digital låshanteringstjänst. 

Programledaren tydliggör att det handlar om att rätt person ska kunna öppna rätt dörr vid rätt tillfälle. 

Biträdande IT-direktören och programledaren förklarar att den tänkta tjänsten är ett verksamhetssystem 

med ett schemasystem som håller koll på vilken personal som jobbar och vilka brukare de behöver 

tillgång till. Det smarta systemet ska ge vårdpersonalen tillstånd att öppna brukarens dörrar och 

eventuellt andra dörrar såsom tvättstugedörrar. När personalens arbete är utfört har den inte längre 
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möjlighet att öppna brukarens dörr. Respondenterna ser en tydlig effektiviseringsmöjlighet i denna 

satsning i att personalen slipper åka till ett kontor för att kvittera nycklar mellan hembesök, något som 

möjliggör effektivare rutter och mindre administrativt arbete. Programledaren beskriver att detta kan 

skapa information om att någon har varit där och öppnat dörren vid en viss tid eller kanske också vem 

som har gjort det. Respondenten menar att det kan finns scenarion där man kan vilja understödja att en 

personal har besökt en brukare vid en viss tid. Fortsättningsvis menar Programledaren att tjänsten även 

skulle kunna ge anhöriga insyn i vilken vård deras äldre får, genom att på en digital plattform visa när 

brukaren senast blev besökt. Smarta lås är en del av bemötandet av den utmaning som strategin beskriver 

som utmaningen kring ökad livslängd där följande exempel ges: “Denna förändring i demografin 

innebär att Stockholms stad ställs inför en ökad verksamhetsvolym kopplat till äldre inom exempelvis 

stöd och omsorg. Digitalisering öppnar möjligheter för att behålla omvårdnadskvalitet även när fler 

blir äldre” (Stockholms stad, 2018a, s. 6). Samverkansprogrammet har inget område som direkt 

relaterar till projektet smarta lås. 

Smart trafikstyrning 

Respondenterna berättar att Stockholm har omfattade trafikutmaningar till följd av en hög volym trafik 

som dessutom förväntas fortsätta öka till följd av stadens ökande befolkningen. Smart trafikstyrning är 

en satsning som bemöter trafikutmaningarna genom att med teknikens hjälp effektivisera 

trafikstyrningen. Projektledare Smart trafikstyrning säger att projektet handlar om realtidsstyrning av 

trafiksignaler med stöd av realtidsdata från trafiken. Biträdande IT-direktör beskriver att i nuläget mäter 

experter från trafikkontoret trafiken en gång per månad och tar därefter fram fyra olika program för att 

styra trafikljusen: ett program för natt, ett för morgonens rusningstrafik, ett för dagen och ett för kvällens 

rusningstrafik. Med smart trafikstyrning ämnar man förändra detta till att styra trafikljusen i realtid med 

hjälp av multisensorer och AI. Programledaren förklarar det som följande “där handlar det helt enkelt 

om att effektivisera, få en bättre trafikstyrning än vad vi har så att vi kan få bättre flyt i trafiken och 

mindre föroreningar, luftföroreningar på grund av det”. Respondenterna förklarar att man via 

multifunktionssensorer kan samla in realtidsdata. Multifunktionssensorer beskrivs som en sensor eller 

kamera som kan användas till flera olika insamlingsfunktioner, däribland trafikdata. Den smarta 

lösningen är då tänkt att kunna samla in olika former av realtidstrafikdata för att sedan kunna styra 

trafiken på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är tänkt att mäta gående, cyklister, fordon och även dess 

hastighet och riktning. Användningen av AI är för att kunna identifiera de olika objekten utifrån den 

bildström som sensorn genererar. Projektledare Smart trafikstyrning beskriver smart trafikstyrning som 

ett sätt att styra trafiken på ett mer effektivt och dynamiskt sätt än den nuvarande lösningen. Vi ser att 

en framgångsrik implementation av denna satsning skulle förändratrafikstyrningsprogrammen från fyra 

förprogrammerade, till att i realtid styra trafiken utifrån den insamlade informationen. Syftet med att 
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hantera och effektivisera trafiken kring Smart trafikstyrning kan ses relatera till det som 

Näringsdepartement (2018) beskriver som smarta gator. 

 

Smart och uppkopplad belysning beskrivs som ett projekt för att öka tryggheten och minska 

energikonsumtionen vilket enligt Biträdande IT-direktör innebär att satsningen möter målen för social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Projektet avser att implementera sensorer för att möjliggöra en 

smart styrning av belysningsstolpar. Programledaren förklarar att idag styrs belysningen med av eller 

på, det finns ingen sensor vid stolpen som känner av att det blir mörkare utan vilket läge som gäller 

fastställs av tre sensorer som finns i staden. Med en smart lösning ser man att belysningen kan anpassas 

efter omgivningen och rådande väderlek. Programledaren ger ett exempel som att belysningen ska 

kunna dämpas om ingen är i närheten och öka i ljusstyrka ifall någon rör sig i närheten.  

Infrastruktur 

Både programledaren och biträdande IT-direktör poängterar att exempelvis fibernätsinfrastrukturen är 

en viktig förutsättning för den smarta staden. Via det kommunala bolaget Stokab äger Stockholms stad 

hela Stockholms fibernät. Att kommunen äger hela infrastrukturen beskrivs som en unik möjlighet som 

kan användas för att lättare realisera olika smarta stad initiativ eftersom uppkoppling behövs för många 

olika funktioner. Vision 2040 poängterar också bredbandsinfrastruktur som en grundförutsättning för 

Stockholm som världens smartaste stad, där det beskrivs som “ett heltäckande neutralt fibernät” 

(Stockholms stad, 2016a, 20). Biträdande IT-direktör beskriver att de håller på att undersöka sensordata 

som en infrastruktur, med fiberinfrastruktur som grund kan ett kommunalt bolag skapas med uppgift att 

hantera och ansvara för hela kommunens sensordata. 

4.2.4 Smarta staden och datainsamling 

I det här underkapitlet beskrivs aktörernas och respondenternas syn på datainsamling i den smarta 

staden. Vidare beskrivs den datainsamling Stockholms stad tänker genomföra i samband med 

satsningen på den smarta staden, system för datainsamling/bearbetning, vilken data systemet och 

sensorn kan behandla.  

 

Respondenterna är ense om att utifrån Stockholms stads definition av smarta städer är datainsamling ett 

måste, detta för att den smarta staden ska fungera på ett effektiv och önskvärt sätt. De betraktar 

datainsamling som en praktisk och juridisk utmaning där de bland annat behöver fastställa vilka data 

som behövs och hur de ska anskaffas, sammanfoga system, installera sensorer, prioritera upphandlingar 
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och brygga organisationsgränser; allt medan befintlig lagstiftning följs och den tekniska förmågan 

fortsätter förändras. Utmaningarna är stora och möjligheterna likaså, Biträdande IT-direktör beskriver 

det som att det inte finns en handbok för att tillskaffa sig den kunskap som behövs, utan det är upp till 

dem att praktiskt utföra satsningar för att utforska de praktiska och juridiska gränserna. Respondenten 

tar även upp att eftersom tekniken utvecklas så pass snabbt finns det en risk att de tekniska lösningar 

som installeras i fysiska miljöer idag är utdaterade på så kort tid att installationen inte ens hinner bli 

färdig. Exempelvis skulle det ta minst 10 år att installera sensorer på de finns över 100,000 

belysningsstolpar i Stockholm.  

 

Datainsamling ses som en grundbult i den smarta stadens uppgift att leverera nytta till medborgarna och 

är tänkt att bedrivas med hjälp av IoT-, och big data-plattformar. IoT-plattformarna kommer möjliggöra 

den smarta staden och medföra kostnadsbesparingar, bland annat genom att möjliggöra delning av 

insamlade data, sensorer och mjukvara. Big data plattformen kommer möjliggöra den smarta staden 

genom att stödja lagring, strukturering och bearbetning av insamlade data och förväntas kompletteras 

med system för exempelvis AI och maskininlärning för att kunna leverera goda beslutsunderlag. Bägge 

satsningar uppmuntras arbeta på ett gränsöverskridande sätt, där dubbelarbete undviks genom att 

gemensamt nyttja data, sensorer och beräkningskraft utifrån Stockholms stads helhetsbehov 

(Stockholms stad, 2017a). Denna infrastruktur ligger till grunden för den smarta staden och kommer 

inte betraktas som separata entiteter i detta underkapitel, detta eftersom vi ser dem som en förutsättning 

för studieobjektet, inte som studieobjektet i sig. Se tabell 5 Satsningarnas databehandling för en 

genomgång av de konkreta satsningarna, den typ av data de kan behandla och vilken data de är tänkta 

att behandla.  

 

Statens offentliga utredningar (2017:52) lyfter vikten av en nationell samordning för insamling, lagring 

och bearbetning av data där personuppgifter bör tas i särskilt beaktande. Branscher och sektorer bör 

inrätta uppförandekoder om hur GDPR i praktiken ska inrättas inom deras område. Data ska kunna 

överföras mellan gränser och ändå få en tillräckligt integritetsfrämjande behandling genom att etablera 

enhetliga, verksamhetsoberoende arbetssätt och klassificeringar för behandling av data. Respondenterna 

har inte lyft samordning eller skapande av uppförandekoder som en del av deras arbete. Hantering av 

personuppgifter regleras av Europaparlamentet och rådets förordning artikel 9 (2016/679/9) som 

berättar att det är förbjudet att behandla personuppgifter som visar en individs ras, etniska ursprung, 

religiösa övertygelse, biometriska uppgifter eller sexualliv. Undantag till förbudet ges bland annat om:  

 

● behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt offentliggjorts av personen 



               Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats, 30 hp | Masterprogrammet IT och Management  

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03200--SE  
 

 

79 
 

● uppgiften är av ett viktigt allmänt intresse, exempelvis inom folkhälsoområdet där det är viktigt 

att rätten till integritet ställs i proportion till allmännyttan 

● den som behandlar personuppgiften omfattas av tystnadsplikt 

 

Om den personuppgiftsansvarige kan bevisa att de inte kan identifiera den registrerade behöver den 

personuppgiftsansvarige inte följa artiklarna 15 - 20 (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679/9) som avser den registrerades rätt till: 

 

● tillgång till behandlade personuppgifter (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679/15) 

● att få korrigera behandlade uppgifter som är felaktiga (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/16) 

● att få sina personuppgifter raderade förutsatt att fortsatt behandling inte är nödvändig för det 

syfte behandlingen genomfördes (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/17) 

● begränsa behandlingen, exempelvis temporärt tills dess att det är säkerställt att 

personuppgifterna är korrekta (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/18) 

● vetskap om att personuppgifter utelämnats, rättats eller raderats (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/19) 

● dataportabilitet, det vill säga att kunna få ut behandlade personuppgifter i ett allmänt använd 

och maskinläsbart format (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/20) 

 

Däremot är det den personuppgiftsansvariges ansvar att informera den registrerade om att så är fallet 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/11).  

 

Tabell 5. Satsningarnas databehandling. 

Satsning Sensor och system Data som kan 

behandlas 

Data som är tänkt att 

behandlas  

Smarta lås Digitala lås 

Åtkomsthanteringssystem 

 

När och av vem en 

brukares dörr öppnas. 

Vem som besöker en 

brukare när. 

När någon går in i en 

brukares hem  

Vilken tagg som har 

möjlighet att öppna dörren 

vid en viss tidpunkt 

När vårdpersonal besöker 

eller får besöka en brukare 

Vilken vårdpersonal som 
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När någon lämnar en 

brukares hem  

besökt brukaren 

Satsning Sensor och system Data som kan 

behandlas 

Data som är tänkt att 

behandlas  

Smart 

belysning 

Rörelsesensorer 

Ljusensorer 

Vädersensorer 

När någon passerar 

Hur ljust det är 

Väderförhållande (t.ex. 

snöförhållanden och 

molnighet) 

Huruvida en person är i 

närheten 

Hur ljust det är 

Smart 

trafikstyrning 

Kamera 

Bildigenkänningssystem 

Bildström 

Antal förbipasserande 

Fordonstyp 

Registreringsnummer 

Biometriska uppgifter 

Antal förbipasserande 

Fordonstyp  

Fotgängare 

Trafiktäthet 

Trafiktempo 

4.2.5 Medborgares integritet i den smarta staden 

Underkapitlet fokuserar på medborgares integritet i den smarta staden på två sätt; Först skildras 

respondenternas och aktörernas allmänna syn på medborgerlig integritet i den smarta staden. Sedan 

korreleras GDPR artiklar till den tilltänkta databehandling vi skildrade i föregående underkapitel i 

syfte att förstå dess samspel. 

 

En återkommande metafor i samtalen om medborgares integritet i den smarta staden är “vågskålar”, 

med digitaliseringens löften om effektivisering finns i den ena skålen och medborgares integritet i den 

andra. Vågskålen återfinns i “Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad” (Stockholms stad, 

2017a) som berättar att en av de strategiskt möjliggörande principerna för den smarta stadens utveckling 

är att nya lösningar lever upp till rådande juridiska och interna krav på integritetsskydd, vilken anpassas 

efter de unika behoven och balanseras mot användning och kostnad. Även respondenterna uttrycker en 

medvetenhet om att det måste finnas balans, annars riskerar satsningarnas intention, att höja 

medborgerlig livskvalitet, missförstås av allmänheten som ett försök till övervakning eller utökad statlig 

kontroll. Ett återkommande argument för att de existerande satsningarna inte är integritetskränkande är 

den bakomliggande intentionen. Respondenterna menar att eftersom satsningarnas uppdrag inte är att 

bedriva personövervakning bör integritetsrelaterade problem kunna förbises. De integritetsrelaterade 

problem som målas upp av respondenterna fokuserar till stor del på utomstående hot såsom dataintrång, 
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fysisk manipulering av sensorer, att systemen ligger nere och bristfälliga interna rutiner såsom 

felklassning av personuppgifter. Enligt Programledaren är det viktigt att klassificeringen av data i 

samband med öppna data sköts på ett korrekt sätt:  

 

“jag ska inte veta att min granne får socialbidrag helt enkelt. Utan det är en 

sak mellan staden eller honom/henne. Däremot så kan det ju på aggregerad 

nivå vara intressant hur mycket staden lämnar ut i försörjningsstöd, men då 

är det väldigt viktigt att man kan särskilja det utifrån dom individer”  

 

Respondenten menar att aggregerad data om försörjningsstöd som utomstående har tillgång till som inte 

redovisar dess beståndsdelar inte är integritetskränkande eftersom personuppgifter inte offentliggörs. 

Att redovisa det totala beloppet försörjningsstöd ger inte insikt i vilka personer som får försörjningsstöd 

eller hur mycket försörjningsstöd de får.  

 

Respondenterna anser att bevarandet av den personliga integriteten är en viktig utmaning i utvecklingen 

av den smarta staden. Projektledare Näringsdepartementet beskriver medborgares integritet som något 

som “är naturligtvis en jätteviktig fråga som man alltid måste ha med sig” men är självkritisk då hen 

ansåg att samverkansprogrammet är “lite blanka” i frågan om integritet och GDPR, eftersom ämnena 

trots dess vikt inte behandlats av samverkansprogrammet i en nämnvärd utsträckning. Denna 

prioritering samstämmer inte väl med Statens offentliga utredningar (2017:52) rekommendation om att 

Sverige ska bli världsledande på att skydda den personliga integriteten utan att slå av takten på 

digitaliseringen. Även Programledaren berättar att “jag tror att vi håller på att lära oss att förhålla oss 

till GDPR, alla offentliga myndigheter och även privata” och att det redan finns gallringsprocesser för 

att informationsklassa och hålla isär känslig och mindre känsliga data. Processerna finns till följd av 

offentlighetsprincipen, som har inneburit att verksamheten utvecklat ett verksamhetstänk som i mångt 

och mycket utgår ifrån informationsklassning av data. En tradition som Programledaren menar kommer 

utvecklas genom att de fortsätter ställa sig frågan “vad är det för data vi har och hur ska vi använda 

den?” Traditionen återspeglas även i Statens offentliga utredningar (2017:52) som vill att rutiner och 

riktlinjer för behandling och identifiering av skyddade och oskyddade personuppgifter ska tas fram. 

GDPR kommer troligtvis tas i beaktande tids nog eftersom ett led i strategin (Stockholms stad, 2017a) 

är att agera enligt gällande lagstiftning. Vidare fokuserar strategin på att skydda data från bristfälliga 

interna rutiner och externa hot. 

 

Biträdande IT-direktör berättar att vissa medborgare är “nyttigt paranoida” och att det finns experter 

som “gillar att elda på motståndet” mot kameror på allmän plats, vilket leder till att installation av 
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kameror på allmän plats kan ifrågasättas av vissa medborgare. Respondenten anser att det är viktigt att 

kommunicera till medborgarna att kamerornas syfte inte är personövervakning, utan identifiering av 

händelser och kartläggning av trender såsom trafikdensiteter “utifrån dom sensorer som vi kommer att 

sätta upp så handlar det ju inte om personinformation såsom dataskyddsförordningen beskriver, att 

kunna identifiera individer”. Respondenten anser att medborgarens integritet skyddas genom att de 

kameror som sätts upp inte tolkar omvärlden genom en videoström, utan som en digital ström “Så länge 

det inte är en bild som projiceras så är det inte personinformation per se, det går inte att identifiera, 

utan man vet att det är en person som har passerat”. Åtkomst till videoströmmen skulle kräva särskilda 

befogenheter och omständigheter  

 

“om det nu sker en händelse, så kanske det skulle vara intressant att titta på 

en bildström av det här, men då skulle man ju kunna tänka sig att det kan 

endast polisen begära ut, den typen av information, Så att man kanske spar 

grundinformationen under en kortare period och sen har polisen möjlighet att 

hämta ut den men vi ifrån stadens sista är ju inte intresserad om du exempelvis 

går på något torg någonstans, utan det är ju snarare: där går det en person 

på ett torg“ 

 

Biträdande IT-direktör anser att datainsamlingens syfte och tillvägagångssätt påverkar dess relevans 

utifrån ett integritetsperspektiv, om syftet är att identifiera individer bör integritet tas i beaktande, hur 

och om data lagras spelar också roll. Exempelvis så anser biträdande IT-direktör att GDPR inte bör vara 

ett hinder ifall datainsamlingens syfte inte är personövervakning och data inte lagras permanent. Vidare 

så berättar respondenten att Stockholms stad ofta lutar sig på att eftersom deras myndighetsutövning 

inte innebär personövervakning så borde integritetsfrågan (och därigenom GDPR) spela mindre roll. 

GDPR tillåter offentliga myndigheter att behandla personuppgifter utan att be om samtycke förutsatt att 

personuppgifterna behövs för deras myndighetsutövning och följer andra rådande lagar. Myndigheten 

ska dock lämna skriftlig motivation för varför de behöver vissa personuppgifter och få tillstånd av sin 

tillsynsmyndighet (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/35). Även skäl 52 talar för 

satsningarnas juridiska bäring. Europaparlamentet och rådets förordning (2016/679/ skäl 52) säger att 

GDPR tillåter offentliga myndigheter att behandla personuppgifter utan att be om samtycke vid 

behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter när allmänintresset motiverar det, där bland 

annat hälsosäkerhet återfinns, något som bland annat satsningarna Smarta lås och Smart trafikstyrning 

(se 4.2.3 Den smarta stadens utveckling) skulle kunna betraktas som.  
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Smarta lås och smart trafikstyrning har den tekniska förmågan att hantera personuppgifter, något som 

gör att GDPR artikel 35 (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/35) kan spela in. Om en 

ny typ av behandling, särskilt med hjälp av ny teknik, sannolikt kan leda till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter bör den personuppgiftsansvarige göra en konsekvensbedömning som 

uppskattar behandlingens tänkbara konsekvenser för skyddet av personuppgifter. 

Konsekvensbedömningen blir ännu viktigare ifall det finns en risk för en systematisk och omfattande 

bedömning av registrerades personliga aspekter till följd av automatisk behandling genom exempelvis 

profilering, där konsekvensbedömningen blir återigen viktigare ifall behandlingen kan få en stor 

inverkan på registrerade genom exempelvis rättsliga påföljder. Konsekvensbedömningen är även av 

större vikt ifall behandlingen avser en systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 

Bedömningen ska åtminstone innehålla:  

 

● en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen 

● behandlingens syfte 

● ett berättigande av den personuppgiftsansvariges intresse 

● en bedömning av proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till syftena 

● en bedömning av risker för de registrerades rättigheter och friheter 

● planerade åtgärder för att hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 

rutiner för att säkerställa en efterlevnad av lag 

 

Vidare behöver konsekvensbedömningen inte utföras ifall en snarlik bedömning redan utförs på annan 

rättslig grund på nations- eller unionsnivå. Utöver att uppfylla de ovannämnda bedömningsrelaterade 

kraven behöver den personuppgiftsansvarige inhämta synpunkter om behandlingen från de registrerade 

och de som kan komma att registreras (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/35). Statens 

offentliga utredningar (2017:52) lyfter vikten av samarbete mellan olika aktörer vid utförandet av 

konsekvensbedömningar för att underlätta arbetet och höja bedömningarnas kvalité.  

 

Smart trafikstyrning 

Satsningen smart trafikstyrning är tänkt att behandla data om trafiktäthet, trafiktempo, fordonstyper och 

fotgängare som trafikanter (se tabell 5 Satsningarnas databehandling). Som sagt i föregående avsnitt 

lär smart trafikstyrning behöva ta hänsyn till GDPR artikel 35 (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/35). Projektledare smart trafikstyrning berättar att för att kunna sätta upp kameror 

i samband med projektet smart trafikstyrning behövs tillstånd av Datainspektionen, vilket de har sökt 

utifrån den svenska Kamerabevakningslagen. Någon ansökan utifrån GDPR har inte skett, men som vi 

visat ovan är det möjligt att ett godkännande enligt Kamerabevakningslagen är tillräckligt för att 
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tillfredsställa kraven ställda av artikel 35. Dock ska det tilläggas att GDPR i dess helhet är en 

förhållandevis obeprövad förordning vilket gör slutledningar om kravbilden vagare. Projektledare smart 

trafikstyrning bedömer att ansökningen bör bli godkänd eftersom: 

 

● de tänker skylta om att kamerabevakning pågår och informera allmänheten om kamerans syfte 

● datainsamlingens är inte tänkt att övervaka personer 

● det är hårt reglerat vem som får tillgång till den data som samlas in 

● den data som samlas in kommer informationsklassas och behandlas med hög säkerhet 

● satsningen har som ambition att kunna retuschera människoansikten i realtid 

 

Både Programledaren och Projektledare Smart trafikstyrning lägger emfas på att kamerorna i kontexten 

smart trafikstyrning endast ska tolka verkligheten på ett sätt som är greppbart för maskiner, de kommer 

inte användas för att återge ett bildflöde som människor kan förstå. Däremot kan det bli aktuellt att 

exempelvis polis att få tillgång till den bilden givet särskilda omständigheter, något som Programledaren 

poängterar redan är fallet “dom har ju redan ett stort antal kameror ute, så vi är redan övervakade”. 

Vidare lyfter Programledaren att det finns ett värde i att kunna utföra preventivt polisarbete med ett 

exempel från ett påskfirande i en annan europeisk storstad där sensorer kunde registrera att bildning av 

folkmassor höll på att uppstå “vilket gjorde att polisen snabbt kunde förflyttas till dom här områdena 

och få ner kriminaliteten”. Användningsområden som skulle kunna vara problematiska utifrån 

Europaparlamentet och rådets förordning (2016/679/9) är exempelvis nyttjandet av biometriska 

uppgifter för att identifiera en person i polisiära syften. Vi skulle kunna tänka oss att 

ansiktsigenkänningsdata eller en bildström behandlas för att kunna användas vid en brottsutredning. 

Statens offentliga utredningar (2017:52) ser att det finns allvarliga risker för den personliga integriteten 

i kontrollverksamheter hos myndigheter som försöker på förhand bedöma hur människor kommer bete 

sig och föreslår att vidare utredningar om dess konsekvenser genomförs. Detta går emot 

Programledarens idé om ett eventuellt införande av preventivt polisarbete. För att ytterligare komplicera 

situationen så säger artikeln att undantag för rätten personuppgiftsskydd ges ifall personen offentliggör 

information om sig själv (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/9), där det är oklart vad 

som kännetecknar ett “offentliggörande”. Vidare diskussion om detta följer 5.2 Utmaningar den smarta 

staden skapar och 5.4 Integritet bortom befintlig lagstiftning.  

 

Även Artikel 22 (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/22) skulle kunna medföra 

utmaningar ifall automatiserad behandling av personuppgifter medför rättsliga följder. Vi skulle kunna 

tänka oss automatisk utdelning av böter eller varningar vid otillåten körning såsom fortkörning, att inte 

stanna vid stoppskylt eller att gå/cykla/köra mot rött. Vågskålsmetaforen gör sig återigen påmind när 
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Programledaren berättar att tekniken å ena sidan kan spåra individer men å andra sidan kan hjälpa till 

att trygga samhället genom att sätta dit kriminella. De exemplifierade användningsområdena vi angett 

ovan skulle troligtvis effektivisera polisiärt arbete, men riskerar även att medföra en förminskning av 

medborgares integritet. Programledaren är medveten om att det finns en risk att aggregerad information 

kan användas för att dra slutsatser om en individ och berättar att den risken är en del av en pågående 

diskussion. Se tabell 6. Satsningarnas samband med GDPR för en sammanfattning av artiklar som kan 

komma att påverka satsningen.  

 

Smarta lås 

Satsningen smarta lås är tänkt att behandla data om vilken tagg som ska få öppna en viss dörr vid en 

viss tidpunkt, när vårdpersonal besöker en brukare och vilken vårdpersonal som besökt brukaren (se 

Tabell 5 Satsningarnas databehandling). Programledaren lyfter att vårdpersonal kan förvänta sig 

mindre integritet i samband med sina arbetsuppgifter, vilket kan vara fördelaktigt då det ger dem 

möjligheten att tydligt påvisa att de utför sitt jobb väl, då behandlade data kan visa när och av vem en 

brukare fått besök. Detta uttalande skulle kunna vara ett exempel på vad Statens offentliga utredningar 

(2017:52) ser som en allvarlig risk för den personliga integriteten, där arbetsgivarens övervakning av 

arbetstagarnas aktiviteter och beteenden får disproportionell inverkan på arbetstagarens integritet. 

Statens offentliga utredningar (2017:52) föreslår att allmänna regelverk som beaktar personlig integritet 

utvecklas för att finna en balans mellan arbetsgivarens insikt i den arbetstagandes utförande på 

arbetsplats och den arbetstagandes rätt till personlig integritet. Programledaren lyfter att en del brukare 

(exempelvis de som lider av demenssjukdom) inte kan ha samma integritetsskydd som andra då deras 

förmåga till ett välinformerat samtycke är nedsatt vilket gör det svårt att i praktiken omsätta deras 

integritetsmässiga rättigheter. Detta är en aspekt som tas upp av Statens offentliga utredningar (2017:52) 

som efterlyser nya lagregler om ställföreträdare för beslutsoförmögna och ny reglering för 

personuppgiftsbehandling som förekommer inom socialtjänsten för att täcka in förändringarna GDPR 

medför. Även patientdatalagen bör skyndsamt uppdateras för att förtydliga vårdgivarens ansvar för en 

säker hantering av personuppgifter i verksamheten, detta för att förbättra förutsättningarna för ett ordnat 

införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten.  

 

GDPR artikel 9 (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/9) förbjuder behandling av 

uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter som smarta lås kommer behöva behandla 

för att fungera som avsett. Europaparlamentet och rådets förordning (2016/679/9), lyfter även undantag 

för detta krav. Ett undantag som skulle kunna berättiga satsningens behandling av brukarens 

personuppgifter är undantaget för behandling av personuppgifter som är nödvändiga i 

sjukvårdssammanhang. Ett undantag som skulle kunna berättiga smarta lås behandling av den anställdes 
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personuppgifter är undantaget för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att Stockholms 

stad ska kunna fullfölja sina skyldigheter inom arbetsrätten. Eftersom Programledaren och Strategi för 

Stockholm som smart och uppkopplad stad (2017a) bägge lyfter effektivisering av vården som en kritisk 

framgångsfaktor är det möjligt att den utökade insikten i den anställdes yrkesutövning är nödvändigt. 

Enligt GDPR (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/5, 2016/679/6 och syfte 63) är det 

av vikt att informera både brukare och anställda om deras rättigheter, vilken typ av databehandling som 

sker och behandlingens syfte, där behandlingen av personuppgifter i sjukjournaler ges särskild vikt. Vi 

ser att detta skulle kunna uppnås genom att exempelvis införa smarta lås data i den digitala 

patientjournalen som brukaren har tillgång till. Programansvarig lyfter även möjligheten att visa data 

inhämtad av smarta lås för brukarens anhöriga, något som skulle kunna öka deras insikt i den vård deras 

familjemedlem får. Se tabell 6. Satsningarnas samband med GDPR för en sammanfattning av artiklar 

som kan komma att påverka satsningen.  

 

Smart belysning 

Utifrån GDPRs definition av personuppgifter (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/4) 

och respondenternas beskrivning kan inte vi se att satsningen smart belysning behandlar, eller har 

förmågan att behandla personuppgifter. Eftersom satsningen inte nyttjar sensorer som möjliggör 

identifiering av fysiska personer riskerar inte satsningen komma i konflikt med GDPR. Något som 

återspeglas i Tabell 6 Satsningarnas samband med GDPR där vi enbart associerat satsningen till 

definitionen av personuppgifter och principen för personuppgiftsbehandling. 

 

Tabell 6. Satsningarnas samband med GDPR 

Satsning Data som kan behandlas GDPR aspekter som kan spela 

in 

Smarta lås När och av vem en brukares dörr öppnas. 

Vem som besöker en brukare när. 

När någon går in i en brukares hem  

När någon lämnar en brukares hem  

Artikel 4 Definitioner 

Artikel 5 Principer för behandling 

av personuppgifter 

Artikel 9 Behandling av särskilda 

kategorier av personuppgifter 

Artikel 15 Den registrerades rätt 

till tillgång 

Artikel 16 Rätt till rättelse 

Artikel 17 Rätt till radering 

(”rätten att bli bortglömd”) 
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Artikel 20 Rätt till dataportabilitet 

Satsning Data som kan behandlas GDPR aspekter som kan spela 

in 

Smart belysning Antal förbipasserande 

Hur ljust det är 

Väderförhållande (t.ex. snöförhållanden 

och molnighet) 

Artikel 4 Definitioner 

Artikel 5 Principer för behandling 

av personuppgifter 

Smart 

trafikstyrning 

Bildström 

Antal förbipasserande 

Fordonstyp 

Registreringsnummer 

Biometriska uppgifter 

Artikel 4 Definitioner 

Artikel 5 Principer för behandling 

av personuppgifter 

Artikel 9 Behandling av särskilda 

kategorier av personuppgifter 

Artikel 11 Behandling som inte 

kräver identifiering 

Artikel 21 Rätt att göra 

invändningar 

Artikel 22 Automatiserat 

individuellt beslutsfattande, 

inbegripet profilering 

Artikel 35 Konsekvensbedömning 

avseende dataskydd 

Skäl 52 Undantag från förbudet 

att behandla särskilda kategorier 

av personuppgifter 

4.2.6 Sammanfattning 

Stockholms stad har som mål att leverera en fortsatt hög levnadsstandard till sina medborgare. 

Respondenterna ser den smarta staden som ett sätt att på ett effektivt sätt uppnå det målet. Satsningar 

inom den smarta staden har en central roll i Stockholm stads bemötande av samtida samhällsutmaningar 

genom att möjliggöra effektivisering. Det råder hög samstämmighet mellan nationella beslutsfattares 

visioner om ett digitaliserat Sverige och de satsningar som beslutsfattare på lokal nivå utför i 

utvecklingen av den smarta staden. Ett potentiellt glapp återfinns mellan lokal och internationell nivå 

där de juridiska kraven ställda av GDPR riskerar att hamna i konflikt med vissa av satsningarna som 
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Stockholms stads beslutsfattare tagit initiativ till. Förordningens låga ålder och bristen på exemplen 

försvårar efterlevnad för Stockholms stads pågående satsningar, men på sikt bedöms Stockholms stad 

ha goda förutsättningar att samspela med GDPR. Detta eftersom Stockholms stad håller integritet i hög 

aktning och har en lång tradition av informationsklassning genom arbete med offentlighetsprincipen 

vilket bör förenkla anpassning till förordningens krav. På kort sikt tänker Stockholms stad utveckla den 

smarta stadens tekniska infrastruktur genom att skapa en gemensam IoT-plattform och en öppna data 

plattform. För att konkretisera kravställningen på plattformarna krav drivs tre smart stad-projekt: smart 

belysning, smarta lås och smart trafikstyrning. De kortsiktiga tekniska, juridiska och samhälleliga 

utmaningarna är främst att etablera en fungerande teknisk infrastruktur som levererar nytta och 

dessutom är anpassningsbar och skalbar inför ny teknisk utveckling. Detta utan att kränka befintliga 

lagar eller uppröra allmänheten, samtidigt som satsningarna kräver nya samarbeten över 

organisationsgränser såväl internt som externt. Samtida satsningar kan behöva förhålla sig till GDPR 

för att främja personlig integritet och ha juridisk bäring. Lokala beslutsfattare förlitar sig på att ifall 

databehandlingens intention inte är att behandla personuppgifter så spelar inte GDPR in, något som kan 

krocka med förordningen som inte tar särskilt stor hänsyn till intentionen bakom 

personuppgiftsbehandlingen. De långsiktiga tekniska, juridiska och samhälleliga utmaningarna är att 

kunna systematiskt anpassa den smarta stadens infrastruktur till ny teknik, lagstiftning och opinion utan 

att göra för stora avkall på medborgares integritet. Långsiktiga integritetsutmaningar är att fortsatt 

utvärdera och reflektera över behandlingen av personuppgifter såväl hos specifika satsningar som i 

samarbeten mellan dem, där förhållningen till den interna och externa förmågan till profilering genom 

aggregering av olika behandlade uppgifter är av vikt. Lokala beslutsfattare och Statens offentliga 

utredningar (2017:52) är överens om att samordning och gemensam klassificering av de data som 

behandlas i den smarta staden är av vikt, men det finns även skillnader. Statens offentliga utredningar 

(2017:52) lyfter demokrati som en viktig aspekt av smarta städer, något som beslutsfattare på lokal nivå 

inte tagit explicit hänsyn till i utvecklingen av den smarta staden. Vidare vill Statens offentliga 

utredningar (2017:52) att Sveriges digitalisering ska ske i balans med personlig integritet och att den 

personliga integriteten behöver lyftas för att komma ifatt andra grundläggande rättigheter, även dessa 

aspekter saknar prioritet hos lokala beslutsfattare.  

 

Avslutningsvis kan vi se att lokala och nationella beslutsfattare har stor tillit till digitaliseringens 

möjligheter i bemötandet av samhällsutmaningar. Beslutsfattare på lokal och nationell nivå ser 

integritetsfrågan nämns som en viktig aspekt att beakta vid utvecklingen av den smarta staden, men 

beslutsfattare på lokal nivå ger frågan relativt lite utrymme i förhållande till andra utmaningar såsom 

upphandling av system och underleverantörer, installation av sensorer, IT-säkerhet, samarbeten över 

organisations- och sektorsgränser och utvecklingen av en tillräcklig infrastruktur. Här finns ett glapp 
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mellan kraven ställda från nationella beslutsfattare, vi ser att lokala beslutsfattarna fokuserar på 

satsningarnas kortsiktiga och långsiktiga möjligheter men endast dess kortsiktiga utmaningar.  
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5 Diskussion och Analys 

I detta avsnitt förs en löpande analys kring den empiri som samlats in, i form av dokument, intervjuer 

och lagar, i kombination med utfallet av vår litteraturgenomgång. Vi packar upp begreppet smart stad 

och dess omfattning, integritetsutmaningar i den smarta staden och hur empirin förhåller sig till 

integritet, i syfte att lägga grund till att besvara våra frågeställningar. Fortsättningsvis appliceras 

ramverket av van Zoonen (2016) i syfte att förstå integritetskonsekvenserna av den smarta stadens 

initiativ. 

5.1 Vad är en smart stad?  

För att förstå studieobjekten den smarta staden och för att besvara vår forskningsfråga kring vad en 

smart stad innefattar analyserar vi i detta avsnitt beslutsfattarnas syn på vad en smart stad är i 

kombination med litteraturgenomgångens utfall. Först ser vi till begreppet smart stad och dess 

definition för att sedan behandla Stockholms stads aktuella satsningar. 

 

Den smarta staden och dess omfattning är en central del av studien. I 3.2 Smarta städer ser vi att 

begreppet inte har en vedertagen definition utan strålar ut i olika benämningar och idéer. Vi ser själva 

begreppet smart stad som en viktig utgångspunkt i att klargöra kontexten och den fortsatta analysen av 

fallet. Utan en given definition eller djupare beskrivning av begreppets omfattning kan vi inte skapa en 

tydlig grund eller förståelse. Den definition vi utgår ifrån givet litteraturgenomgången är den av 

Ismagilova (2019, s. 90): 

 

“Smart cities use an IS centric approach to the intelligent use of ICT within 

an interactive infrastructure to provide advanced and innovative services to 

its citizens, impacting quality of life and sustainable management of natural 

resources.” 

 

Definitionen av Ismagilova (2019, s. 90) kommer hädanefter refereras till som definitionen. Utifrån 

definitionen ser vi teknik som en möjliggörare för invånartjänster, ökad livskvalité och ökad hållbarhet. 

Empirin ger i sin tur inte heller en sammanstrålande bild av begreppet smarta städer även om många 

förklaringar och idéer går att urskilja. Definitionen utgår från ett tydligt tekniskt och infrastrukturellt 

perspektiv med avstamp från IS. Ser vi istället till vad empirin berättar om begreppet den smarta staden 

får vi lite olika bilder. Biträdande IT-direktören berättar att den smarta staden ska uppnå tre satta 

hållbarhetsmål kring att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där teknik kan användas som 
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en möjliggörare men inte självändamål. Respondenten tydliggör att hållbarhet består av flera aspekter. 

. Programledaren förklarar att den smarta staden har som syfte att med medborgarna i fokus öka 

livskvalitén samt etablera det bästa företagsklimatet. Projektledare Smart Trafikstyrning ser att 

Stockholms stads definition är begränsad i jämförelse med många andra där de menar att smarta staden 

syftar till att använda digitala redskap och ny teknik för att skapa en attraktiv stad för de som besöker, 

bor och verkar i staden. Vi ser att ordet “attraktivt” skulle kunna ha olika betydelse beroende på om det 

är utifrån de som bor i, verkar i eller besöker staden. Stockholms stad (2017a, s. 10) beskriver begreppet 

smart stad som “en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre 

för invånare, företagare och besökare.” Näringsdepartementet (2017, s. 2) ger beskrivningen 

 

“En smart stad utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

för att förbättra kvalitet, prestanda och interaktivitet av kommunala tjänster, 

för att minska kostnaderna och resursförbrukningen och för att förbättra 

kontakten mellan medborgare och myndigheter.“  

 

Vidare benämns också aspekterna sociala, miljömässiga och ekonomiska. Projektledare 

Näringsdepartementet tydliggör att de inte har använt sig av en definition för den smarta staden i 

Samverkansprogrammet Smarta städer och inte heller ämnat skapa en. Samverkansprogrammet har 

däremot haft en inställning till vad den smarta staden ska skapa där Projektledare Näringsdepartementet 

förklarar kortfattat att det handlar om “innovationer som ska leda till hållbar stadsutveckling” där teknik 

som sådan inte är vad man vill uppnå utan vilket värde man skapar med hjälp av tekniken.  

 

Vid en överblick ser vi att fallets definitioner av den smarta staden skiljer sig från Ismagilovas (2019, 

s. 90). Vi ser exempel på vad bland andra Ismagilova et al. (2019), Ahvenniemi, Huovila och Airaksinen 

(2017) och Albino, Berardi och Dangelico (2015) beskriver att den smarta staden är odefinierad och att 

det finns flera olika beskrivningar av den. Ur ett helhetsperspektiv framkommer flera aspekter ur 

empirin som tangerar definitionen. Empirin beskriver hållbarhet som ett mål med den smarta staden, 

vilket även definitionen gör. Skillnaden som framhävs är att definitionen innefattar hållbarhet kring 

hantering av naturtillgångar där empirin beskriver ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den 

miljömässiga hållbarheten ser vi som motsvarighet till definitionens hantering av naturtillgångar. 

Definitionen saknar däremot den ekonomiska och sociala aspekten. Livskvalité beskrivs likvärdigt som 

ett mål för den smarta staden utifrån både empiri och definition. En stor skillnad mellan definitionen 

och våra empiriska observationer är vilka som ses som den smarta stadens målgrupp. Den akademiska 

definitionen ser medborgaren som en enhetlig målgrupp, våra empiriska observationer formar en mer 

nyanserad bild där “medborgare” benas ut i invånare, besökare och verksamma. Det görs alltså en 
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distinktion mellan besökare som endast nyttjar den smarta staden temporärt och invånare och 

verksamma som nyttjar den på ett långsiktigare sätt. Vidare ser vi att underkategorierna “verksamma” 

och ”invånare” till stor del kan grupperas då verksamma också är invånare. 

 

 Vi ser en skillnad på hur hållbarhet benämns som syfte i empirin och utifrån definitionen. Fallets två 

aspekter social och ekonomisk hållbarhet innefattas ej i definitionen. Samtidigt ses dessa två aspekter 

som viktiga utifrån både Stockholms stad och Samverkansprogrammet smarta städer. Det är inte bara i 

strategin för den smarta staden (Stockholms stad, 2018a) som Stockholms stad utgår från 

hållbarhetsaspekterna, de är också en vital del av den övergripande strategin Vision 2040 (Stockholms 

stad, 2016a). I Vision 2040 tas syftet för hållbarhet upp med fokus på samtliga aspekter där den smarta 

staden bara är en delstrategi i dess uppfyllande. Hållbarhet beskrivs som den övergripande viktiga biten 

för utvecklingen av Stockholms stad. Vi ser därför att Ismagilova et al. (2019) definition utelämnar 

ekonomisk och social hållbarhet, vilket ses som viktiga aspekter Stockholms stads syfte. 

 

Teknik och infrastruktur är utgångspunkten i definitionen. Ser vi till respondenternas syn på den smarta 

staden är inte tekniken en självklar del av den smarta staden och ej heller ett självuppfyllande syfte. 

Respondenterna menar dock samsynt att tekniken kan användas som möjliggörare. Ser vi återigen till 

nedskrivna förklaringar av den smarta staden beskriver Näringsdepartementets (2017) “En smart stad 

utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi [teknologi tolkas här som teknik] (IKT) för att…” 

och Stockholms stad (2017a, s. 10) “en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att…”. Det 

blir ett tydlig fokus på teknik och digitalisering i deras beskrivningar på både lokal och nationell nivå. 

Respondenterna utesluter inte tekniken men framhäver det inte heller som en given del av den smarta 

staden. Skiftar vi fokus från definitioner av den smarta staden till Stockholms stads faktiska smarta stad-

satsningar finner vi ett högt teknikfokus där samtliga satsningar beskrivna i 4.2.2 Smarta stadens roll i 

bemötandet av samhälleliga utmaningar och 4.2.3 Den smarta stadens utveckling förlitar sig på 

utveckling och förvaltning av ny digital teknik med stark koppling till nyttoskapande. Ser vi till 

strategins namn “Strategi för en smart och uppkopplad stad” (Stockholms stad, 2017a) så har 

“uppkopplad stad” en tydlig teknisk koppling. På den nationella nivån ser vi några initiativ med tät 

anknytning till teknik i form av öppna data, smarta gator och digitalisering. Samtidigt ser vi andra 

initiativ för informationsmodeller, affärsmodeller och nyttjande av bebyggelse vilka vi inte ser som 

starkt anknutna till teknik. Återkopplar vi till beskrivningen av den smarta staden utifrån 

Näringsdepartementets (2017) så återfinns fokusen på teknik som en generell beskrivning. Vi ser att 

ovanstående beskrivning av teknik i den smarta staden sammanfaller med att Ahvenniemi, Pinto-Seppä 

och Airaksinen (2017) berättar att både beslutsfattare och akademin beskriver modern teknik som en 

oskiljaktig del av smarta städer. 
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Den andra nämnda utgångspunkten i definitionen är infrastruktur. Vi ser tydligt aspekten infrastruktur 

även i vårt fall. Dels benämns satsningen som “uppkopplad stad”, biträdande IT-direktören talar om 

deras unika satsning av sensordata som infrastruktur och både Biträdande IT-direktören och 

Programledaren pratar om vikten av deras kommunalt ägda heltäckande fibernät. Vision 2040 

poängterar också bredbandsinfrastruktur som en grundförutsättning för Stockholm som världens 

smartaste stad där det beskrivs som ett heltäckande neutralt fibernät (Stockholms stad, 2016a). 

Infrastrukturen ses i Stockholms stad som en grundförutsättning i den smarta staden och är en 

grundaspekt i definitionen. 

 

Sammantaget kan vi se att definitionens grund till den smarta staden kring teknik och infrastruktur ligger 

i linje med empirin. I målgrupp och delar av syftet ser vi däremot skillnader mellan empiri och 

definitionen.  Fallets målgrupp, besökare och bredare perspektiv kring hållbarhet överlappar inte helt 

med definitionen av Ismagilova et al. (2019). Vi ser att den smarta staden innefattar teknik och 

infrastruktur som möjliggörare för smartare tjänster och bättre samhälleliga effekter. Men eftersom det 

saknas konsensus om vad begreppet smart stad innebär ser vi en poäng i att tydliggöra vad vi menar 

med smart stad och att förstå vilken typ av smart stad Stockholms stad tycks vara genom att korrelera 

de kategorier vi nämnt i 3.2.1 Kategorier av smarta städer och de satsningar vi nämnt i 4.2 Teman.  

5.1.1 Den smarta stadens omfattning och initiativ 

Den generella överblicken kring smarta städers definitioner och begrepp ger en övergripande syn på 

hur beslutsfattarna ser på omfattningen av den smarta staden. För att ytterligare förstå djupet av 

omfattningen kommer vi fortsatt att se till de projekt och satsningar som görs i kontexten smart stad. Vi 

kommer sedan jämföra dessa mot vad som i litteraturgenomgången tagits fram som kategorierna av 

den smarta staden. 

 

Genom att utgå ifrån fallets satsningar för utvecklingen av den smarta staden får vi en tydligare bild av 

hur beslutsfattarna ser på den smarta stadens innebörd. Som nämnt i 4.2.2 Smarta stadens roll i 

bemötandet av samhälleliga utmaningar och 4.2.3 Den smarta stadens utveckling har Stockholms stad 

fem smart stad-projekt:  

 

1. Smarta lås i Stockholms stad 

2. Smart och uppkopplad belysning 

3. Smart trafikstyrning 

4. Öppna och delade data 
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5. Tekniska förutsättningar 

 

De två sistnämnda, Öppna och delade data och Tekniska förutsättningar är fortsättningsprojekt som 

ligger till grund för att stödja de andra projekten samt kommande projekt. Smarta lås i Stockholms stad, 

Smart och uppkopplad belysning och Smart trafikstyrning är projekt som är tänkta att lösa olika 

identifierade utmaningar. De olika beskrivningarna av smarta städers kategorier sammanfattas i Tabell 

3 Kategorier av Smarta Städer. Nedan sker en analys av hur fallets projekt och idéer förhåller sig till 

den smarta stadens olika kategorier. Vi ser att kategorierna beskriver delar av Stockholms stads projekt, 

där vissa kategorier tangerar fler projekt. Kategorier av den smarta staden tenderar att vara överlappande 

(Eckhoff och Wagner, 2018).  

 

Initiativet Smarta lås förhållning till olika kategorier av den smarta staden 

Smarta lås i Stockholms stad är ett projekt för hemvården i syfte att byta ut fysiska nycklar mot digitala 

för att effektivisera hemvårdspersonalens möjlighet att få tillträde till rätt brukare vid rätt tidpunkt. Ser 

vi till kategorier i Tabell 3 Kategorier av Smarta Städer tangerar detta projekt de tre kategorierna Smart 

sjukvård, Smarta tjänster och Säker stad. Eckhoff och Wagner (2018) beskriver Smart sjukvård som att 

bedriva effektiv och tillräcklig sjukvård med hjälp av kombinerad sjukvårdsdata, medicinska kroppsnära 

enheter och sjukvård på distans. Sjukvård och hemvård är inte att se som synonymer men vi anser att 

“sjukvård på distans” är en aspekt som relaterar till projektet Smarta lås. Projektet ämnar effektivisera 

vård på distans till brukare i hemmet. Kategorier som tangerar Stockholms stads projekt är Zhang et al. 

(2017) vilka beskriver att det kan innebära publika hjälpmedel och tjänster för invånare där exempel är 

intelligent sjukvård. Givet tidigare motivering ser vi att denna kategori också ses vara en beskrivning 

av Smarta lås. Till sist ser vi Säker stad som en sista aspekt av satsningen. Lacinak och Ristvej (2017) 

beskriver Säker stad som att integration av teknik skapar en säkrare och hälsosammare stad för 

invånarna. Smarta lås som projekt ses därför tangera de tre ovan nämnda kategorierna av smart stad-

initiativ, även om en kategori eller exempel på lösningar inte direkt kan sättas som epitet på projektet. 

Idéerna i Smarta lås ses däremot grundade i de olika kategorierna och ger återigen exempel på att 

kategorierna av smarta stad kan vara överlappande.  

 

Initiativet Smart och uppkopplad belysnings förhållning till olika kategorier av den smarta staden  

Smart och uppkopplad belysning är Stockholms stads projekt där belysning utrustas med sensorer och 

ny teknik för att skapa säkrare miljöer och reducera energianvändningen genom att anpassa 

belysningsstyrkan till rådande förhållanden. Vi ser att kategorierna Smart energi och Säker stad från 

Tabell 3 Kategorier av Smarta städer beskriver projektet. Smart energi innefattar delvis att använda 

sensorer i syfte att reducera energianvändning vilket innebär en tydlig koppling till satsningen (Zhang 
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et al. 2017). Som tidigare nämnt beskriver Lacinak och Ristvej (2017) att Säker stad syftar till att skapa 

säkrare miljöer åt invånarna i staden. Smart energi och Säker stad i kombination innefattar därav 

initiativet projektet kring smart belysning.  

 

Initiativet Smart trafikstyrning förhållning till olika kategorier av den smarta staden 

Smart trafikstyrning är Stockholms stads projekt för att förbättra den rådande stadstrafiken genom att 

minska köbildning, höja trafikgenomströmning och minska tomgångskörning med hjälp av kameror 

med bildigenkänning och underliggande mjukvarustöd för styrning av trafiksignaler i realtid. Jämför vi 

med kategorierna ur Tabell 3 Kategorier av Smarta städer ser vi att detta projekt beskrivs av Smart 

transport och Smart mobilitet. Dessa två kategorier är överlappande men vi ser att författarna beskriver 

vissa aspekter som gör att de särskiljer sig. Ismagilova et al. (2019) och Albino, Berardi och Dangelico 

(2015) beskriver Smart mobilitet som användningen av teknik och intelligenta trafiksystem för att 

hantera trafikutmaningar och effektivisera stadstrafiken vilket är precis vad projektet Smart 

trafikstyrning ämnar att göra. Eckhoff och Wagner (2018) beskriver mer precist att Smart mobilitet ska 

minska tiden i trafiken och öka livskvalitén för invånarna. Kategorin Smart transport är uppdelad där 

inte hela kategorin svarar mot projektet smart trafikstyrning. Cui et al (2018) beskriver att smarta 

transportsystem används för ökad säkerhet och pålitlighet vilket likställs med det tidigare beskrivna 

Smart mobilitet. Fortsättningsvis beskriver Cui et al (2018) att kategorin också innefattar användandet 

av mobila applikationer för att hitta den effektivaste och mest ekonomiska rutten, vilket inte är en 

explicit del av Stockholms stads projekt. Viss koppling kan ses till Stockholms stads idé om att i 

förlängningen använda smart trafikstyrning till att möjliggöra effektivare framkomlighet för blåljus. 

Lacinak och Ristvej (2017) menar också att smarta fordon är att se som en del av Smart transport. Vi 

kan därför sammanfatta det som att projektet smart trafikstyrning förklaras bäst med kategorin Smart 

mobilitet men även innefattar delar av vad som beskrivs i Smart transport.  

 

Tekniska förutsättningar förhållning till olika kategorier av den smarta staden 

Öppna och delade data och Tekniska förutsättningar är de två förutsättningsprojekten och är utifrån 

Stockholms stad inte lika precisa i sin omfattning. Vi kan däremot se att Öppna och delade data ges som 

exempel i kategorin Smart styrning. Eckhoff & Wagner (2018) förklarar att en del av Smart styrning är 

tillhandahållandet av öppna data samtidigt som Ismagilova et al. (2019) beskriver att det är styrning 

genom att bland annat tillhandahålla transparenta tjänster till invånarna. Projektet Tekniska 

förutsättningar kan falla under kategorin Smart arkitektur och teknik. Ismagilova et al., (2019) beskriver 

att Smart arkitektur och teknik innefattar den infrastruktur för datautbyte, datalagring, datahantering och 

sensornätverk en smart stad behöver, vilket överensstämmer med de förutsättningar Stockholms stad 
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vill skapa genom projektet Tekniska förutsättningar. Stockholms stad ser infrastrukturella 

förutsättningar kring teknik och data som en del av den smarta staden. 

 

Övergripande kategorier av Stockholm som smart stad 

Givet ovanstående stycken kan vi se att de olika projekten tydligt förklaras med en eller flera olika 

kategorier som återfinns i litteraturen kring den smarta staden. Flera av kategorierna från Tabell 3 

Kategorier av Smarta Städer är inget som återfinns vid en analys av de givna projekten från fallet. Vissa 

kategorier är specifika i sitt innehåll och då projekten från Stockholms stad är en start i deras långsiktiga 

strategi är det heller inte anmärkningsvärt att vissa kategorier som identifierats för den smarta staden 

inte återfinns i vårt fall. Jämförelsen visar då att fokus i empirin inte handlar om Smarta invånare, Smart 

industri, Smart utbildning eller Smarta verktyg. Fokuset ligger i nuvarande skede istället på de konkreta 

projekt som beskrivs ovan. Vi kan däremot se att vissa kategorier möts på ett mer generellt plan än de 

konkreta projekten. Kategorierna Smart ekonomi och Smart styrning ses beskriva vissa av de idéer och 

initiativ som finns kring den smarta staden.  

 

Eckhoff och Wagner (2018) beskriver att Smart ekonomi handlar om att skapa ekonomisk tillväxt nya 

samarbeten mellan privat och offentlig sektor, nya affärsmodeller och genom att främja 

entreprenörskap. Det är tydligt att Stockholms stad (2016a) i Vision 2040 och i strategin för Stockholm 

som smart och uppkopplad stad (Stockholms stad., 2017a) har ekonomisk tillväxt och hållbarhet som 

ett av målen. Visionen och strategin ligger till grund för nuvarande och kommande projekt och bör 

därför påverkas utifrån denna målsättning. På nationell nivå ser vi även Samverkansprogrammet smarta 

städer starta ett projekt och arbetsgrupp kring just Delningsekonomi och gröna affärsmodeller. Vi kan 

därav se att kategorin innefattas i den smarta staden som idéer på ett beslutsfattande plan, även om det 

inte finns ett konkret projekt. 

 

Smart styrning berör mer än öppna data, Ismagilova et al. (2019) beskriver att Smart styrning är viktig 

i smarta städer för att skapa transparens gentemot invånare med exempelvis e-tjänster, engagera 

invånare i styrningen och också i smart hantering och smarta policys. Smart styrning är att ge en bättre 

service till invånarna med hjälp av IT, men handlar också om att inkludera invånarna i beslutsprocesser 

för ökad effektivitet och transparens (Cui et al., 2018; Eckhoff & Wagner, 2018). Stockholms stad ses 

vilja skapa transparens, smartare tjänster med hjälp av IT och att inkludera invånare i större utsträckning. 

Öppna och delade data är ett steg mot transparens och inom Smarta låsa beskriver även Programledaren 

att det skulle kunna användas för att ge brukares anhöriga tydligare information om den hemvård de får. 

Smarta tjänster och bättre service är att se som en gemensam nämnare för hela Stockholms stads idé 

med den smarta staden och de projekt som genomförs. Det finns såklart utmaningar i det hela också 
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vilket kommer att diskuteras närmare i nästa underkapitel och i 5.4 Integritet bortom befintlig 

lagstiftning. Sammantaget ser vi att Smart styrning, likt kategorin Smart ekonomi,  innefattas som idéer 

av beslutsfattarna i den smarta staden. 

 

Likt diskussionen kring omfattningen av begreppet smart stad ser vi i projekten och kategorierna en 

teknisk förankring som möjliggörare för olika samhällsfunktioner. Idéerna och projekten mappar mot 

litteraturgenomgångens framställda kategorier av den smarta staden (Tabell 3 Kategorier av Smarta 

städer). Vi ser att kategorier är överlappande och inte exklusiva men förklarar innehållet i de olika 

exempel som redovisats. Stockholms stad fokuserar på tre tydliga samhällsfunktioner i införandet av 

den smarta staden: trafikstyrning, belysning och lås i hemvården.  

5.2 Utmaningar den smarta staden kan lösa och orsaka 

För att förstå den smarta staden och ytterligare besvara frågeställningen kring dess omfattning avser 

vi i denna del behandla de utmaningar som den smarta staden löser och skapar. Att förstå vad den 

smarta staden ska åstadkomma ser vi som en del i att förstå dess omfattning. Att förstå vilka utmaningar 

den smarta staden kan skapa är en del i att besvara frågeställningarna kring dess inverkan på integritet. 

Genom en analys av utmaningar kan frågan kring integritet ställas i paritet mot de utmaningar som ses 

lösas av den smarta staden och utmaningar som den smarta staden ger upphov till.  

Vi delar upp utmaningar i den smarta staden utifrån två perspektiv; utmaningar som den smarta staden 

ämnar lösa och utmaningar som den smarta staden skapar. Inledningsvis presenterar vi en analys av de 

utmaningar den smarta staden ämnar lösa för att sedan fokusera i större utsträckning kring de utmaningar 

som skapas.  

 

5.2.1 Utmaningar den smarta staden löser 

Som presenterat tidigare har Stockholms stad olika projekt som syftar till att lösa olika utmaningar som 

identifierats  gällande trafik, hemvård, energiförbrukning och säkerhet i stadsmiljön. På ett generellt 

plan beskriver Regeringskansliet (2017) att de stora utmaningar som den smarta staden kan bidra med 

lösningar till är urbaniseringen, den demografiska utvecklingen som skapar befolkningsmotsättningar, 

utmaningar för hälsa och omsorg samt växande miljöbelastning.  

 

Utmaningsbeskrivningen på nationell nivå återfinns även på lokal nivå där Stockholms stad (2017a) 

beskriver samhälleliga utmaningar som påfrestad infrastruktur, växande befolkning, krav på minskad 

resursförbrukning och åldrande befolkning. Stockholms stad (2017a), Biträdande IT-direktör, 



               Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats, 30 hp | Masterprogrammet IT och Management  

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03200--SE  
 

 

98 
 

Programledare och Projektledare Smart trafikstyrning ser den smarta staden som en lösning på 

utmaningarna , . Strategin Stockholm som smart och uppkopplad stad berättar att samhällsutmaningarna 

ska bemötas genom teknisk utveckling, förändrade beteenden och behov och nya tjänster och arbetssätt 

(Stockholms stad, 2018a). Den smarta staden ses lösa olika utmaningar vilket vi sett tidigare utifrån de 

olika kategorierna och exempel i Tabell 3 Kategorier av smarta städer. Stockholms stads projekt ämnar 

lösa utmaningar kring trafik, hemvård, energiförbrukning och säkerhet i stadsmiljön. Vi har tidigare 

presenterat hur dessa ställer sig mot de identifierade kategorierna i avsnitt 5.1.1 Den smarta stadens 

omfattning och initiativ och ser att de möter vissa delar av de utmaningar som presenteras ovan. 

Kategorierna ger exempel på hantering av avfallshantering (Albino, Berardi och Dangelico, 2015), 

växthusgashantering (Zhang et al., 2017), minskad energianvändning (Zhang et al., 2017), smartare 

transport (Cui et al., 2018), förbättrad levnadsstandard (Ismagilova et al., 2019) och skapandet av 

inkluderande och socialt främjande samhällen (Zhang et al., 2017). Kategorier presenterar dock inte i 

lika stor utsträckning lösningar eller idéer i bemötande av ovan nämnda utmaningar kring demografi 

och åldrande befolkning. Biträdande IT-direktör ser Smarta lås som en del i effektivisering av 

hemvården i syfte att möte de utmaningar som finns kring en åldrande befolkning och brist på arbetskraft 

inom hemvården. Sett till utmaningarna kring demografi och åldrande befolkning så ser vi inga tydliga 

initiativ eller idéer som tydligt bemöter utmaningen trots att den återfinns i både litteraturen och 

Stockholms stads satsningar. Som tidigare visat bemöts resterande utmaningar genom konkreta initiativ 

eller planerande tankar av såväl litteraturen som fallet. Den smarta staden ses lösa vissa 

samhällsutmaningar, men ger förstås även upphov till nya utmaningar, vissa av dem återges nedan.  

5.2.2 Utmaningar som den smarta staden skapar 

Vi har i föregående avsnitt sett att den smarta staden ses lösa vissa utmaningar, vidare identifieras också 

utmaningar som den smarta staden skapar. I litteraturgenomgången 3.2.2 Utmaningar för den smarta 

staden presenterar vi olika utmaningar som identifieras för den smarta staden. Silva et al. (2018) menar 

att integration av flera olika komponenter och delar en utmaning för smarta städer. Gadecki (2018) 

nämner flera utmaningar där vi ser att beslutsfattares okritiska förhållning till tekniska lösningar är av 

hög vikt: 

 

“The smart city requires not only intelligent technological solutions, but, 

above all, intelligent, and therefore critical citizens and social institutions” 

Gadecki (2018, s. 5).  
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Beslutsfattarnas okritiska förhållning till teknik lägger i sin tur grunden till de integritetsrelaterade 

utmaningar som vår studie fokuserar på. Vi har i litteraturgenomgången klargjort begreppet integritet 

och utgår från följande definition:  

 

“a right to a reasonable measure of contextually appropriate control over the 

ways in which they can present themselves to others” (Lundgren, 2018, s. 

167). 

 

Flertalet författare belyser integritet som en utmaning att hantera i utvecklingen av smarta städer (Braun 

et al., 2018; van Zoonen, 2016; Gaire et al., 2018 m.fl.). Integritetsutmaningar uppstår i den smarta 

staden eftersom dess tekniska stöd kräver personuppgiftsbehandling. En smart stad utan teknik skulle 

inte kunna ligga till grund för de nämnda integritetsutmaningarna i samma utsträckning, men att förkasta 

den tekniska aspekten vore problematiskt eftersom empirin och litteraturen ser teknik som en central 

del av den smarta staden. Utifrån empirin ser vi inte ett tydligt kritiskt förhållningssätt gentemot 

tekniken i den smarta staden. Som tidigare nämnt har empirin beskrivit att tekniken inte är 

självuppfyllande för den smarta staden, utan finns för att uppfylla ett större syfte som exempelvis 

hållbarhet. När tekniken väl konstateras vara en möjliggörare för den smarta staden tenderar den att ses 

som en självklar lösning. Problematiseringen av tekniken och integritetsutmaningarna är inte tydlig 

förekommande varken i dokumentation eller utifrån respondenterna i fallet. Respondenterna från 

samtliga nivåer framhäver att integritet är viktigt men beskriver samtidigt att frågan kring integritet inte 

har varit en given del i den smarta stadens planerade utveckling.  

 

Utifrån vår litteraturgenomgång skapas integritetsrelaterade utmaningar av den smarta staden. Givet 

framhävningen av teknikens roll i den smarta staden som gjordes i avsnitt 5.1 Vad är en smart stad? ser 

vi att integritetsutmaningarna den smarta staden medför är reella. Det är med teknik och datainsamling 

som det skapas integritetsutmaningar i den smarta staden (Eckhoff och Wagner, 2017; Cui et al., 2018, 

Zhang et al., 2017; Lacinak och Ristvej, 2017). Samtidigt anses integritet vara eftersträvansvärt för ett 

väl fungerande demokratiskt samhälle (Lundgren, 2018; Marmor, 2015; Schoeman, 1984; Solove, 2006; 

Zimmermant och Law, 1983; Warren och Brandeis, 1890). Ser vi till empirin så är frågan kring 

integritetsutmaningar frånvarande både för Stockholms stad och för Samverkansprogrammet smarta 

städer. Statens offentliga utredningar (2017:52) belyser däremot vikten av och förslag på att stärka den 

personliga integriteten. Det vi istället ser i empirin är att utmaningar som behandlas av beslutsfattarna 

på lokal nivå och i samverkansprogrammet smarta städer snarare handlar om initiativens 

implementation. En utmaning handlar om den praktiska installationen av Smart belysning där resurserna 

inte är tillräckliga för en stadsöverskridande installation. En annan utmaning är att Stockholms stad 
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själva behöver fastställa hur utvecklingen av den smarta staden ska gå till. Eftersom det saknas tidigare 

exemplen på den typen av projekt menar Biträdande IT-direktören att “det finns ingen manual” vilket 

ytterligare förstärker implementationsutmaningen. Några utmaningar som belyses av Projektledare 

Näringsdepartement är den smarta stadens kommunala finansiering och mätbarhet kring sociala 

aspekter. Samtliga respondenter ser att GDPR är en viktig förordning att förhålla sig till. Projektledaren 

Smart trafikstyrning ser att GDPR skapar utmaningar då erfarenheten kring lagstiftningen inte är 

omfattande. Det ser vi vara förståeligt då både GDPR och utvecklandet av den smarta staden är nytt. Vi 

saknar att frågan kring integritet inte har något större utrymme i Stockholm som smart stad. 

Projektledaren Näringsdepartementet tydliggör att integritetsfrågan är viktig men att den inte blev en 

fokusfråga i Samverkansprogrammet för smarta städer. 

 

 

 

Integritetsutmaningarna är viktiga att belysa eftersom den personliga integriteten kan nedsättas om 

utmaningarna inte bemöts. Marmor (2015) och Solove (2006) menar att avsaknaden av integritet 

riskerar att skada demokratin och samhällsutveckling genom att orsaka “the chilling effect”, en form av 

självcensur där medborgare anpassar sina beteenden till vad som är normativt eftersom de skulle kunna 

vara övervakade oavsett om så är fallet; vilket kan medföra en befästning av existerande samhälleliga 

normer stärks och ett försvårande av att utveckla nya samhälleliga normer. Statens offentliga 

utredningar (2017:52) vill att Sverige ska bli världsledande i att skydda den personliga integriteten utan 

att slå av på digitaliseringstakten, en ambition som vi inte återfinner i fallets initiativ. Vi ser att 

Stockholms smarta stad-initiativ sätter digitaliseringen i fokus samtidigt som integritetsfrågan inte 

behandlas i någon större utsträckning. Vi förstår att initiativets prioritering är att lösa de problem det är 

avsett att hantera, men ser en risk att problem som initiativet ger upphov till inte tas i tillräckligt 

beaktande, vilket kan ha en negativ inverkan på initiativets nyttobringande. Här ser vi att beslutsfattarna 

behöver avväga hur stort fokus som ska ges till att de initiala problemen och hur mycket som ska ges 

till att förebygga de problem som satsningen kan ge upphov till. Den här studien fokuserar på de 

integritetsutmaningar som den smarta staden kan ge upphov till, vilket gör det intressant att ställa 

samhällsnytta mot integritetsutmaningar. Vi tror beslutsfattarna kan lösa bägge typer av problem, men 

ser en förebyggande behandling av integritetsutmaningarna som en förutsättning för en effektiv 

implementation; där integritetsfrågan är av särskild vikt. Detta eftersom det saknas en tillräcklig 

förståelse för smarta städers konsekvenser för integritet, vilken offentlig sektor värnar om som en del 

av demokratin. Vidare finns det såväl nationella riktlinjer som juridiska krav på integritetsfrämjande 

som Stockholms stad bör beakta. Fortsatt kommer vi att analysera beslutsfattarnas syn på integritet och 
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använda ramverket av Van Zoonen (2016) för att kartlägga de potentiella integritetsmässiga 

konsekvenserna för smarta stad-satsningar i Stockholm Stad. 

5.3 Synen på integritet i den smarta staden 

Utvecklingen av smarta städer med dess för- och nackdelar möjliggörs av teknisk innovation där GDPR 

är ett nytt juridiskt inspel som försöker hantera de integritetsrelaterade nackdelarna. Vi ser att tidigare 

lagstiftningar om medborgares rätt till digital integritet var anpassade till dåtidens teknik, eftersom 

tekniken utvecklades kunde nya affärsmodeller uppstå vilket i sin tur ledde till samhällelig utveckling. 

Ett annat exempel vi ser på hur tekniken har drivit utvecklingen är att demokratiseringen och den ökade 

tillgången av teknik såsom smartphones och hemdatorer kombinerat med sociala medier har gett upphov 

till kulturella normer där vissa aspekter av individens integritet inte värdesätts lika högt som förr. Vrider 

vi tillbaka klockan ytterligare fanns inte lagar kring digital integritet eftersom digital teknik i sig inte 

var påkommet. I detta underkapitel kommer vi betrakta Stockholms stads satsningars inverkan på 

personlig integritet utifrån vår anpassning av van Zoonens (2016) ramverk, GDPR, styrdokument på 

nationell nivå och studiens teoretiska underlag. Detta för att förstå hur svenska beslutsfattare ser på 

gällande reglerings inverkan på medborgares integritet vid utvecklandet av smarta städer, vilka 

utmaningar regleringarna skapar och hur utmaningarna skulle kunna hanteras. 

 

5.3.1 Anpassning av van Zoonens ramverk till europeiska städer 

Alla europeiska städer som vill behandla personuppgifter kommer behöva ta GDPR i beaktande, alltså 

har vi valt att uppdatera van Zoonens (2016) ramverk för att väga in GDPR. Det uppdaterade ramverket 

betraktar “personliga data” som den data GDPR benämner som “personuppgifter”, detta för att få högre 

samstämmighet med förordningen (se 4.1.1.1 Centrala GDPR-begrepp för mer information om vad en 

personuppgift är). Denna anpassning medför att zon 1 och 2 innebär behandling av personuppgifter, 

därför har vi utökat ramverket med en uppmaning att beakta GDPR när en tjänst bedöms falla inom de 

zonerna (Figur 6. Anpassning av van Zoonens ramverk till europeiska städer). Några exempel inom vår 

studies kontext på hur GDPR kan beaktas är att:  

 

● installera ändamålsenliga sensorer 

● se över rutiner för databehandling 

● arbeta aktivt med dataminimering  

● utföra konsekvensbedömningar för lösningar som nyttjar nya teknik  
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Se 4.1.1 Internationell nivå (GDPR) för fler exemplen på saker beslutsfattare bör göra för att ta GDPR 

i beaktande.  

 

Figur 6. Anpassning av van Zoonens (2016, s. 475) ramverk till europeiska städer. 

 

Applicering av det nya ramverket till Stockholms stads satsningar  

Vi applicerar det uppdaterade ramverket till Stockholms stads tre smarta stad-satsningar som är:  

 

1. smart belysning, sänkt energiförbrukning genom att anpassa ljusstyrka till miljöfaktorer och 

släcka belysningen när inga människor finns på allmän plats med hjälp av rörelse-, ljus- och 

vädersensorer 

2. smarta lås, effektivisera vårdbiträdens hembesök genom att digitalisera nyckelkvittens och 

bedriva åtkomsthantering till brukares hem med hjälp av digitala lås och ett 

åtkomsthanteringssystem 

3. smart trafikstyrning, effektivisera trafikflöde genom att styra trafikljus i realtid med hjälp av 

smarta kameror som kan särskilja olika typer av trafikanter 

 

Ramverkets tillämpning tar hänsyn till huruvida tjänsten behandlar personuppgifter eller ej och huruvida 

tjänsten utförs i ett syfte att övervaka människor eller ej. Se 4.2.3 Den smarta stadens utveckling för en 

återgivning av respektive satsnings syfte och utformning, se 4.2.4 Smarta staden och datainsamling för 

en inblick i vilka data en tjänst kan hantera och vilka data de är tänkta att hantera. Ramverket tillämpas 
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genom att specificera en satsning inom den smarta staden, begrunda dess tekniska behov för att fungera 

och dess möjligheter bortom de basala behoven. En sammanfattande förklaring av respektive zon lyder 

som följer:  

 

1. Personuppgifter som används för tjänster, exempelvis var medborgare bor, medborgares 

födelsedatum, medborgares anställningsform och huruvida de får samhälleligt stöd såsom 

bidrag eller äldreomsorg 

2. Personuppgifter som används för övervakning, exempelvis data från övervakningskameror, 

kollektivtrafik och gränspolis samt brottsrelaterade data 

3. Opersonliga data som används för övervakning, exempelvis data om trafikflöden, 

kollektivtrafik, folkmassor och evenemang  

4. Opersonliga data som används för tjänster, exempelvis data om elnät, vatten, luftrening, 

sophantering och väder 

 

Se 3.5 Integritet och teknik - en förståelsemodell för en mer omfattande förklaring av ramverkets 

applicering och respektive zon. 

 

5.3.2 Smart belysning - zon 3 

Vi bedömer att smart belysning tillhör zon 3 (Figur 7 Sortering av Stockholms stads smarta städer 

satsningar). Enligt programledaren är satsningen tänkt att nyttja rörelsesensorer, ljussensorer och 

vädersensorer för att effektivisera belysningen i exempelvis parker och motionsspår. Ljus- och 

vädersensor observerar den naturliga miljön och saknar den tekniska förmågan att behandla 

personuppgifter vilket möjliggör anpassning till väder och tid på dygnet. Tjänsten har ett övervakande 

syfte, den övervakar parken med hjälp av rörelsesensorer för att avgöra huruvida belysningen ska vara 

tänd (det är människor i parken) eller släckt (det är inte människor i parken). Rörelsesensorerna 

behandlar inte personuppgifter. De kan på ett ungefär skilja på mänskliga och icke-mänskliga rörelser 

och saknar därmed den tekniska förmågan att identifiera individer och att med säkerhet identifiera 

personer vilket innebär att de saknar den tekniska förmågan att behandla personuppgifter. Eftersom 

tjänsten behandlar opersonliga data i ett övervakande syfte bedömer vi att tjänsten tillhör zon 3 där 

GDPR inte behöver särskilt betraktas. 
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5.3.3 Smarta lås - zon 2 

Vi bedömer att smarta lås tillhör zon 2 (Figur 7 Sortering av Stockholms stads smarta städer satsningar). 

Enligt programledaren och biträdande IT-direktör är satsningen tänkt att nyttja ett 

åtkomsthanteringssystem och digitala lås för att effektivisera vård i hem. Vårdpersonalen får digitala 

personliga digitala nycklar som ersätter de fysiska nycklarna i vardagsarbetet vilket minskar tiden det 

tar att kvittera nycklar och ger arbetsgivaren utökad insikt i de anställdas arbetsprestation. 

Åtkomsthanteringssystemet fastställer vilken digital nyckel som kan öppna vilken brukares dörr och 

när. Satsningen har ett övervakande syfte, dess system lagrar loggar av när dörrar öppnats, ifall en digital 

nyckel använts noteras även vilken nyckel som öppnade dörren. Satsningen behandlar personuppgifter 

såsom var en anställd befann sig vid en viss tidpunkt, när en brukare får besök och när en brukare lämnar 

hemmet. Eftersom tjänsten behandlar personuppgifter i ett övervakande syfte bedömer vi att tjänsten 

tillhör zon 2.  

 

Biträdande IT-direktör och Programledaren framhäver förmågan att bedöma de anställdas 

arbetsprestation och att optimera dess förflyttningar som några av satsningens fördelar. Samtidigt ser 

Statens offentliga utredningar (2017:52) negativt på satsningar som ökar arbetsgivarens insyn i 

arbetstagarnas aktiviteter och beteenden då de kan få disproportionell inverkan på arbetstagarens 

integritet. De anser att befintliga regler är otillräckliga och föreslår att allmänna regelverk som beaktar 

personlig integritet utvecklas för att finna en balans mellan arbetsgivarens insikt i den arbetstagandes 

utförande på arbetsplats och den arbetstagandes rätt till personlig integritet. Vidare efterlyser Statens 

offentliga utredningar (2017:52) uppdatering av regleringar gällande behandling av patientdata för att 

förtydliga vårdgivarens ansvar för en säker hantering av personuppgifter, en uppmaning som vi tror 

denna satsning faller inom. Vi ser att det råder viss oenighet mellan beslutsfattare på lokal och nationell 

nivå.  

 

Det finns en risk att satsningen bedriver profilering (Europaparlamentet och rådets förordning, 

2016/679/4). För att satsningen smarta lås ska fungera som avsett behöver den kunna behandla 

brukarnas vistelseort och de förflyttningar som sker ut och in i brukarens hem, alltså bör GDPR 

betraktas. Registrerade har rätt att få veta om att profilering pågår (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/13) och att göra invändningar till profileringen (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/22). Vidare bör behandling som nyttjar ny teknik som medför en hög risk för 

fysiska personers rättigheter och friheter (däribland inbegripet profilering) göra en 

konsekvensbedömning för behandlingens proportioner och säkerhet (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/35). De respondenter vi diskuterat kopplingen mellan integritet, GDPR och 

satsningen med har inte berört denna problematik, vilket vi ser tyder på en bristande problematisering 



               Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats, 30 hp | Masterprogrammet IT och Management  

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03200--SE  
 

 

105 
 

av teknikens förhållande till individens integritet och befintlig lagstiftning. Eckhoff och Wagner (2018) 

anser att medborgare i den smarta staden har rätt till ett välanpassat integritetsskydd, där vi ser att en 

del av att skapa ett välanpassat integritetsskydd är att aktivt diskutera efterlevnad av GDPR och annan 

befintlig integritetsrelaterad lagstiftning. Vi ser att det kan vara svårt för satsningen att efterleva denna 

rekommendation utan att beslutsfattarna för en djupgående diskussion om teknikens inverkan på 

integritet. 

 

5.3.4 Smart trafikstyrning - zon 2  

Vi bedömer att smart trafikstyrning tillhör zon 2 (Figur 7 Sortering av Stockholms stads smarta städer 

satsningar). Enligt projektledaren är satsningen tänkt att nyttja en kamera, ett bildigenkänningssystem 

och trafikdata från Google Maps för att i realtid analysera trafikflöden för att optimera styrningen av 

trafikljus. Kameran fångar vad som händer i den övervakade korsningen, bildströmmen tolkas sedan av 

bildigenkänningssystemet som identifierar fotgängare, fordonstyper (exempelvis personbil, lastbil och 

cykel) och blåljus. Denna data används sedan som beslutsstöd för att i realtid optimera hur korsningens 

trafikljus ska fungera. Data från Google Maps kombineras med data från enstaka korsningar för att styra 

trafiken på en större skala, exempelvis genom att skapa “gröna vågor” där trafikanter möts av en serie 

grönljus för att snabbt tas igenom flera korsningar. För att satsningen ska kunna fatta beslut om 

trafikljusen behöver den övervaka trafikanterna i realtid, alltså har satsningen ett övervakande syfte. 

Satsningen har den tekniska förmågan att behandla personuppgifter såsom privatpersoners rörelse på 

allmän plats som fotgängare eller cyklister och kan även användas för att på ett probabilistiskt sätt finna 

vart personer är genom att associera ägandeskap av fordon till den som kör fordonet.  

 

Smart trafikstyrning behöver inte betraktas som personuppgiftsbehandlande enligt biträdande IT-

direktör, projektledare smart trafikstyrning och van Zoonen (2016), detta eftersom tjänsten inte måste 

behandla data om individer för att fungera på ett fullgott sätt. De menar att eftersom det räcker att veta 

att en människa vill passera gatan för att slå om övergångsställets belysning, inte vilken människa som 

vill passera så behandlas inte personuppgifter. Vidare så lägger Projektledare smart trafikstyrning och 

Programledaren emfas på att kamerornas bildström inte kommer återges på ett sätt som är greppbart av 

människor vilket de anser vidare tryggar den personliga integriteten. Vi ser dock att eftersom 

maskinerna har en högre förmåga till korrelering och bearbetning av stora mängder data så skulle en 

bildström som kan tolkas av maskiner potentiellt vara mer skadlig för den personliga integriteten. Det 

är billigare att övervaka en folkmassa via maskiner än med en mänsklig arbetsstyrka, något som är 

positivt utifrån satsningens huvudsyfte (effektivisering av trafikstyrning) men potentiellt problematiskt 

utifrån ett integritetsperspektiv. Ett exempel på hur denna risk skulle kunna realiseras tas upp av 
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Programledaren som nämner att kamerornas användningsområde skulle kunna utvidgas till att stötta 

preventivt polisarbete där bildströmmen får visas på ett sätt som människor förstår ifall det finns en risk 

för brott (exempelvis vid bildning av stora folkmassor). Vi anser att tjänsten behandlar personuppgifter 

eftersom tjänsten behöver kunna särskilja människor från och annat i miljön, för att göra detta behöver 

den behandla biometriska uppgifter som är en form av personuppgift (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/4). Eftersom tjänsten behandlar personuppgifter i ett övervakande syfte bedömer 

vi att tjänsten tillhör zon 2.  

 

Mer extrema, men tekniskt möjliga exemplen på andra personuppgifter (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/4) som satsningen skulle kunna behandla är: 

● Sexuell läggning (medborgare kliver ut från eller in i en kameraövervakad HBTQ bar) 

● Religiös åskådning (medborgare kliver ut från eller in i en kameraövervakad religiös byggnad) 

● Politisk hållning (medborgare ut eller in i en partilokal) 

 

Behandling av dessa personuppgifter förutsätter en högre grad av digitalisering och sammankoppling 

av system än vad som återfinns i dagsläget, exempelvis sammanfogning av data från smartphones eller 

smarta hem, smarta fordon etc. och den data som satsningen ämnar behandla. Vi ser dock en poäng i att 

lyfta denna potentiella personuppgiftsbehandling då de ligger i linje med integritetskränkande aktiviteter 

såsom aggregering, identifiering och osäkerhet (Solove, 2006) och dessutom potentiellt fråntar 

individen möjligheten att välja hur hen framställer sig själv inför samhället, (Lundgren, 2018) vilket 

bland annat kan skada yttrandefriheten och därigenom hämma demokratin (Gaire et al., 2019). 
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Figur 7 Sortering av Stockholms stads smarta städer satsningar 

 

Både smart belysning och smart trafikstyrning använder sig av sensorer för att se när människor finns i 

närheten, trots detta har vi valt att placera smart belysning i zon 3 och smart trafikstyrning i zon 2. Vi 

har gjort detta eftersom det finns en skillnad i hur respektive satsning identifierar människor. Smart 

belysning använder sig av rörelsesensorer medan smart trafikstyrning använder sig av kameror och 

bildigenkänningsmjukvara. Smart trafikstyrning har alltså godare tekniska förutsättningar att behandla 

personuppgifter samt bedriva profilering (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/4) än 

smart belysning och bör därför betraktas behandla personuppgifter till en sådan grad att satsningen 

placeras i zon 2. Vidare bedömer vi att satsningen till följd av detta bör konsekvensbedömas i enighet 

med GDPR artikel 35 (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/35) något som 

respondenterna inte tar upp. Vi ser att en konsekvensbedömning är central då satsningen använder ny 

teknik och skulle kunna bidra till profilering som avser individens förflyttning, intressen, ekonomiska 

situation, vistelseort och beteende. Något som motsäger denna oro är Artikel 9 (Europaparlamentet och 

rådets förordning, 2016/679/9) som undantar personuppgiftsansvariga ansvaret för behandling av 

personuppgifter som “på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade”. Om så vore fallet skulle 

undantaget kunna gälla kamerorna som används för smart trafikstyrning och skulle kunna innebära ett 

minskat retuscherings- och dataminimeringskrav på Stockholms stad. Frågan blir då huruvida 

behandlingen är juridiskt korrekt eller om det finns annat juridiskt stöd (exempelvis 

kameraövervakningslagen) som berör denna typ av behandling. Detta är en fråga som behöver studeras 
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ytterligare, men sett till denna studie ser vi det som alarmerande att respondenterna och dess 

stöddokument inte lyfter denna potentiella konflikt. Frågan om andra lagar såsom 

kameraövervakningslagen kan spela in utanför studiens omfattning vilket belyser vikten av vidare 

studier inom området. Vi ser att satsningen kan behöva betrakta integritetsfrågan i ett större avseende 

oavsett vad befintlig lagstiftning säger då kameraövervakning av känsliga platser såsom partilokaler och 

religiösa byggnader skulle kunna bidra till “the chilling effect" (Solove, 2006) med en begränsning av 

yttrandefriheten och demokratin som konsekvens (Gaire et al., 2019 och Marmor, 2015). Medborgare 

med kontroversiella politiska åsikter kan bli mindre benägna att organisera sig ifall de vet att den 

tekniska förmågan till observation av deras organisering finns. Dessutom kan den data som är tänkt att 

behandlas aggregeras för att dra slutsatser om grupper av människor och kombineras för att identifiera 

individer (Solove, 2006), eller stjälas av tredje part för att nyttja i andra syften (Solove, 2006). Vidare 

så har satsningen ett annat potentiellt personuppgiftsbehandlande syfte, enligt biträdande IT-direktör 

och programledaren skulle satsningen kunna nyttjas i ett brottsförebyggande och brottsutredande syfte 

bland annat genom att observera folksamlingar och fungera som beslutsunderlag för polisen vid 

uppkomsten av folksamlingar. Ett annat sätt som denna satsning skulle kunna bidra till “the chilling 

effect” på (Solove, 2006) är att nedsätta medborgares förmåga att organisera sig för demonstrationer, 

utföra civil olydnad eller genomföra andra handlingar som strider mot samhälleliga normer. Detta 

eftersom medborgarna vet att polisen kan komma att agera proaktivt mot folksamlingar på allmän plats. 

Å andra sidan kan satsningen bidra till ökad medborgerlig trygghet där polisen ges förmågan att gripa 

in på ett effektivare sätt och minska skadorna på person och egendom, något som bland annat biträdande 

IT-direktör lyfter som en fördel med den typen av effektivisering. 

5.4 Sammanfattande analys av integritetsfrågan i den smarta staden 

Vi tror inte att beslutsfattarna undviker integritetsfrågan av illvilja, utan att frågan inte framgått 

tillräckligt då stora rapporter inom området inte lyfter frågan (Eckhoff och Wagner, 2018). Eftersom 

integritet är centralt för demokratin (Gaire et al., 2019) och ett av offentlig sektors överhängande 

uppdrag är att värna om demokratin tror vi det är av vikt för Stockholms stad att integritetsutmaningarna 

som utvecklingsmöjligheter och en del av en större mognadsprocess, snarare än hot mot verksamhetens 

rådande satsningar. Vi ser att eftersom smarta städer och digitalisering är nya fenomen som saknar 

tydliga riktlinjer är det av hög vikt för beslutsfattarna att inta ett helhetsperspektiv i betraktandet av 

integritetsfrågan. Även Braun et al. (2018) lägger vikt vid att inta ett helhetsperspektiv. Det är sannolikt 

att samhället kommer ställa mer krav på integritet vartefter den allmänna mognaden kring ny teknik 

fortskrider (Eckhoff och Wagner, 2018) alltså ser vi att det är av intresse för beslutsfattare att redan i 

planeringsstadiet aktivt diskutera och problematisera satsningar utifrån integritet för att höja chansen att 

utveckla integritetsfrämjande infrastruktur. Dessa diskussioner bör betrakta såväl satsningens tilltänkta 
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användningsområde som dess tekniska förmåga till övervakning bortom det tilltänkta 

användningsområdet, detta för att utforma system som inte spär på medborgerlig oro (van Zoonen, 

2016), möjliggör stora säkerhetsrisker (Braun et al., 2018 och Li och Lao, 2018), möjliggör “the chilling 

effect” (Marmor, 2015 och Solove, 2006) och som inte ger kommande makthavare den tekniska 

förmågan att nyttja infrastrukturen för ändamål som hämmar demokratin (Lundgren, 2018). Även 

strategin Näringsdepartementet (2017a) ser att den smarta staden kan medföra risker för demokratin, 

något som respondenterna inte återgett i en större utsträckning. Vi ser att utan dessa diskussioner riskerar 

problematiseringen kring den smarta stadens inverkan på integritet fastna i projektnära problem såsom 

de respondenterna tar upp, i stället för att implementera den smarta staden utifrån enhetlig storskalig 

problemlösning med högt integritetsfokus såsom Statens offentliga utredningar (2017:52) föreslår. Vi 

tror det är svårt för beslutsfattarna bakom satsningen att ge integritet en tillräcklig behandling i dagsläget 

då det saknas samstämmighet mellan satsningens utformning, befintliga juridiska krav, teoretikers syn 

på integritet och nationella riktlinjer.  

5.5 Beslutsfattarnas förhållning till integritet och dess tänkbara 

konsekvenser 

Beslutsfattarnas inställning till integritet formas i samspel med inställningen som medborgarna och 

samhället i stort har. För att få en större insikt i avsaknaden av bristen på prioritering av integritetsfrågan 

väljer vi att utforska det samspelet. Utveckling av Stockholm som smart stad är i ett explorativt stadie 

där beslutsfattare undersöker den smarta stadens införande utifrån befintliga juridiska ramar. Men är 

de befintliga juridiska ramarna tillräckliga för att bemöta “the chilling effect” och andra 

integritetsrelaterade utmaningar den smarta staden introducerar? I detta underkapitel diskuterar vi 

förhållningen beslutsfattare i den smarta staden har till integritet och relationen mellan den smarta 

staden som sådan och integritet.. 

 

 

Vi ser paralleller mellan Programledarens förhållning till personuppgifter och Prosser (1960), där 

personuppgifter som är känsliga nog att betraktas som integritetskränkande är enskilda personuppgifter 

som är uppenbart känsliga data om en person. Programledaren lyfter data om vad en granne får i 

socialbidrag och vårdrelaterade data som exemplen på personuppgifter som är känsliga. Detta är i 

kontrast med vad Solove (2006) och GDPR (Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679/9) 

betraktar som känsliga personuppgifter, där begreppet får ett större omfång eftersom den tekniska 

förmågan till aggregering och korrelering av data har ökat och möjliggör djupare insikter i medborgares 

liv. Vi ser detta som ett exempel på där beslutsfattares syn på personuppgiftsbehandling grundas i en 
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juridik och vana som är djupt rotad i det fysiska rummet, detta trots att den smarta staden innebär en 

korsning mellan det digitala och fysiska rummet. Vi anser att offentlig sektor har goda förutsättningar 

att bejaka integritetsfrågan eftersom dess uppdrag är att jobba på ett sätt som är hållbart och gynnar 

demokratin och långsiktig samhällsutveckling. Inte minst eftersom de är vana vid att arbeta med 

informationsklassning av data för att efterleva offentlighetsprincipen. 

 

Vi kan se ur både litteratur och empiri att den smarta staden uppstår för att effektivisera samhället för 

att kunna hantera exempelvis klimatförändringar, demografiska förändringar och urbanisering 

(Stockholms stad, 2017a; Stockholms stad, 2018b; Albino, Berardi och Dangelic, 2015; Ismagilova et 

al., 2019 m.fl.). Samhället är under stor förändring och medborgarna förväntar sig nytta för sina 

skattepengar, vi anser att beslutsfattarna skulle göra medborgarna en stor otjänst om de inte nyttjade den 

nya tekniken till att ge medborgarna en högre livskvalitet. Med det sagt så tror vi att beslutsfattarna 

brister i sin kritiska förhållning till smarta städers inverkan på personlig integritet. Inte minst eftersom 

satsningarna i Stockholms stad behandlas som isolerade företeelser med separata lösningar och eftersom 

den tekniska utvecklingen går fort. Som bland annat Lacinák och Ristvej (2017) berättar medför smarta 

städer digitalisering och sammanfogning av samhällstjänster, något som gör att vi inte tror det går att 

betrakta satsningarna som separata företeelser, särskilt i betraktandet av integritetsfrågan. Solove (2006) 

och Lundgren (2018) berättar att ju mer data som samlas om individer desto högre sannolikhet är det att 

dessa data kan kombineras för att utröna annan information om individen än denne ursprungligen 

samtyckt till att delge (aggregering). Vidare lyfter Marmor (2015) och Solove (2006) risken att 

medborgares demokratiska uttryck begränsas genom utökad övervakning genom “the chilling effect”. 

IT är ett ungt område och digitaliseringen även yngre, det är alltså inte så märkligt att samhälleliga 

normer och juridiska regler om vad som gäller i korsningen mellan det digitala och fysiska rummet ännu 

inte uppstått. Ett vanligt argument för datainsamling är att ifall du har rent mjöl i påsen så är 

övervakningsapparaten endast till din fördel, skurkar sätts dit och obrottsliga medborgare får höjd 

livskvalitet. Men samtidigt berättar Solove (2006) att de länder som hade noggrann folkbokföring och 

en effektiv övervakningsapparat inför andra världskriget (exempelvis Nederländerna) var de länder som 

nazityskland utföra förintelsen i med störst lätthet. Något som troligtvis inte var intentionen bakom 

datainsamlingens införande. På den tiden behövde data samlas in av människor och registreras analogt, 

digitaliseringen har effektiviserat denna process avsevärt. Idag finns förmågan att till ett lågt pris 

automatiskt insamla detaljerade uppgifter om medborgare dygnet runt, något som den smarta staden 

skulle kunna bidra till. Exempelvis skulle systemen för smart trafikstyrning kunna användas för att 

förhindra folksamlingar från att protestera någon antidemokratisk lag eller för att få större insyn i vilka 

medborgare som besöker en partilokal eller religiös byggnad. Som motpol till detta finns Zimmermant 
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och Law (1983) som anser att integritet kan motverka ett öppet samhälle genom att tillåta att olagliga 

eller omoraliska handlingar får döljas.  

 

Vi anser att beslutsfattande kring infrastruktur och samhällsfunktioner som kan användas för 

övervakning bör inta ett mer kritiskt perspektiv än det som vi sett hos fallets respondenter. Inte för att 

vi tror att respondenterna vill nyttja systemen i odemokratiska syften, utan för att infrastruktur tenderar 

att finnas under en lång tid och sätta premisserna för vad hur saker fungerar i en stad. Ifall 

integritetsaspekten inte tas hänsyn riskerar beslutsfattarnas och samhällets förmåga att värna om 

demokratin att nedsättas. Vi ser inte att integritetsfrågan har övervägts till en sådan grad att det finns 

tydlig överensstämmelse mellan satsningarna och befintlig lagstiftning (Europaparlamentet och rådets 

förordning, 2016/679/9), nationella rekommendationer (Statens offentliga utredningar, 2017:52), 

forskares varningar (Gadecki, 2018; Eckhoff & Wagner, 2018) eller strategins identifierade utmaningar 

för demokratin Näringsdepartementet (2017a). Därför anser vi att beslutsfattarna kan vilja diskutera 

integritetsfrågan mer. Detta för att höja sannolikheten att tillräckliga steg tas för att skapa infrastruktur 

som effektiviserar samhället och samtidigt skyddar individens integritet och demokratin. Vi upplever 

det som alarmerande att beslutsfattarna på lokal nivå är så pass teknikoptimistiska och lösningsinriktade 

i sin förhållning till den smarta stadens påverkan på medborgares integritet att GDPR och andra aspekter 

av frågan knappt gett utrymme. Med det sagt så menar vi inte att integritetsskyddet är otillräckligt, utan 

snarare att varken vi eller beslutsfattarna kan bedöma integritetsskyddets tillräcklighet eftersom en 

nyanserad diskussion om integritet inte tycks ha ägt rum i samband med planeringen av Stockholm som 

smart stad. På nationell nivå återfinns en mer integritetsfrämjande förhållning till digitaliseringen i form 

av Statens offentliga utredningars (2017:52) vars rekommendationer och mål lyfter vikten av att 

utveckla en integritetsfrämjande smart stad. 

6 Slutsats 

I det här avsnittet summeras studien genom att först besvara forskningsfrågorna och sedan summera 

studien som helhet genom att fastställa dess kunskapsbidrag. 

6.1 Forskningsfrågor 

● Vad anser svenska beslutsfattare innefattar en smart stad? 

○ Hur förhåller sig den synen till den akademiska synen på den smarta staden? 

Den smarta staden ses utifrån svenska beslutsfattare syfta till att vilja lösa samhällsutmaningar såsom 

urbanisering, demografiförändringar, miljöbelastning och åldrande befolkning. Tydlig målsättning finns 
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kring att uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt höjd livskvalité och bättre näringsliv. 

Invånare, besökare och verksamma ses som nyttotagare av den smarta staden utifrån beslutsfattarnas 

synvinkel. Vi kan tydligt se att teknik som aspekt är svår att skilja från den smarta staden. Teknik 

återfinns i beskrivningar, definitioner och konkreta initiativ i den smarta staden. Teknik ses som 

möjliggörare till det högre syftet och målsättningen. Teknik ses inte ha ett egensyfte i den smarta staden, 

med det sagt så är tilltron till tekniken är stor. 

 

Vi ser utifrån jämförelsen av Ismagilova et al. (2019) definition av den smarta staden med fallets syn på 

den smarta staden att teknik och infrastruktur sammanhållet ses som möjliggörare. Empirin har däremot 

en bredare syn på hållbarhet och vilka som ses som nyttotagare. Den smarta staden bör ta hänsyn till 

distinktionen mellan besökare och invånare eftersom världen blir allt mer sammankopplad, 

urbaniseringen fortgår och antalet besökare i städer ökar. Hållbarhet bör i den smarta inte begränsas till 

att bara handla om effektiv hantering av naturtillgångar utan bör hantera fler samhällsdimensioner. 

Definitionen av Ismagilova et al. (2019) ses därför i sin grundtanke beskriva den smarta staden men 

förminskas sett till aspekterna hållbarhet och nyttotagare. Vi anser att definitioner av den smarta staden 

skulle bli smartare om de vidare väger in nyttotagare och hållbarhet i den smarta stadens beskrivning. 

 

Eftersom det saknas en vedertagen definition av den smarta staden är det svårt att förstå vad den smarta 

staden innebär. Forskare beskriver olika syn på vad en smart stad är och respondenterna talar om att 

andra smart stad-initiativ kan se den smarta staden på andra sätt. Samverkansprogrammet smarta städer 

valde att inte arbeta utifrån en definition, utan att istället samtala kring vad den smarta staden skulle 

åstadkomma. Samtidigt beskriver Gadecki (2018) att konceptet smart stad ofta är djupt rotat i politiska 

värderingar och används i retoriska spel där också Eckhoff och Wagner (2018) menar att det generellt 

sett finns en stark politisk vilja för utvecklingen av den smarta staden. Vi ser därför att begreppet smart 

stad är svåranvänt och att omfattningen skiljer sig åt. 

 

Vi förstår att praktiker kan se definieringen av den smarta staden som mindre betydande för deras arbete 

då framsteg kan göras även utan en enhetlig definition. Med det sagt så uppmuntrar vi beslutsfattare att 

nyttja de kategorier av smarta stad-initiativ som vår studie presenterar tills dess att en mer sammantagen 

definition finns. Detta för att kunna strukturera arbetet med den smarta staden på något vis vilket höjer 

förmågan att utforma en gemensam vision för satsningarna som utgör den smarta staden inom en smart 

stad samt samarbeten mellan olika smarta städer. Kategorier av den smarta staden är ett bra verktyg för 

beskrivningar där den faktiska tillämpningen och samhällsfunktionen tydliggörs. Vi ser genom 

kategorierna att fallets utveckling av den smarta staden innefattar delar av de tydliggjorda 
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tillämpningarna men andra lyser med sin frånvaro. Den smarta staden kan därför ta olika form beroende 

på vilken typ av smarta initiativ som skapas sett till kategorierna.  

 

● Hur ser svenska beslutsfattare på hur utvecklingen av smarta städer påverkar 

medborgarnas rätt till integritet?  

○ Vilka samhälleliga konsekvenser skulle den synen kunna få för medborgarens 

integritet i den smarta staden? 

 

Vi har förvånats över hur lite beslutsfattarna förhåller sig till personlig integritet. Centrala lagar såsom 

GDPR har inte fått det utrymme som vi förväntade oss i utformningen av den smarta staden på nationell 

och lokal nivå. I såväl dokumentation som intervjuer upplever vi att integritetsfrågan har givits 

disproportionellt lite utrymme i förhållande till hur stor inverkan den smarta staden kan ha på 

medborgerlig integritet. Med det sagt så har frågan inte förbisetts helt. 

 

Vi ser att beslutsfattare är medvetna om att den smarta staden medför integritetsutmaningar där 

effektivisering kan komma att ske på bekostnad av medborgarnas integritet. Men vi ser att den typ av 

integritetskränkning som beslutsfattarna ser risker för i utvecklingen av den smarta staden fokuserar på 

risken att läcka enstaka påtagligt känsliga uppgifter om en person. Vi ser att de centrala 

integritetsutmaningarna är riskerna med aggregering, korrelering och “the chilling effect”. Vi ser att de 

senare nämnda riskerna är högst relevanta för den smarta staden eftersom den smarta staden möjliggör 

storskalig automatisk digitalisering, aggregering och korrelation av data ur det offentliga rummet. I 

utformningen av satsningar i den smarta staden väljer beslutsfattarna att ta hänsyn till deras intention 

bakom satsningen som en del av avvägningen mellan effektivisering och personlig integritet, genom att 

främja ett mindre integritetsfrämjande samhälle kan högre effektivitet uppnås. Vi ser att 

respondenternas intention är viktig för att bedöma satsningens inverkan på personlig integritet i nutid, 

men eftersom det är infrastruktur som ska installeras ser vi att satsningens tekniska förmåga till 

integritetskränkningar bortom intentioner bör vägas in. Vi ser beslutsfattarnas prioritering av 

satsningens intention som problematisk eftersom infrastrukturen skulle kunna bidra till “the chilling 

effect” och missbrukas av antidemokratiska aktörer där ett konkret exempel är preventiv 

brottsbekämpning. Vi efterlyser ett förhållningssätt till personlig integritet i den smarta staden som 

ligger mer i linje med den tekniska förmågan.  

 

Vi ser inte att beslutsfattarna beskriver den smarta stadens inverkan på personlig integritet på ett 

nyanserat vis. Fokus fästs vid den smarta stadens möjligheter och de integritetsrelaterade bekymmer 

som lyfts avfärdas genom att fokusera på den lokala satsningens syfte och nytta samt Stockholms stads 
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bakomliggande intentioner för satsningen. Vi efterlyser en mer nyanserad planering av satsningarnas 

implementation där beslutsfattarna till en högre grad betraktar satsningarnas tekniska förmåga till 

oavsiktlig integritetskränkning såväl som integritetskränkning under illvilliga aktörers kontroll. Vi anser 

att beslutsfattarnas befintliga planer utgår från goda förutsättningar och därför brister i sin 

problematisering, något som denna nyansering kan väga upp för. Nyanseringen uppmuntras även av 

Statens offentliga utredningar (2017:52) som vill se att Sveriges digitalisering inte sker på en 

disproportionellt stor bekostnad av medborgares integritet. Eftersom smarta lås och smart trafikstyrning 

tillhör zon 2 behöver personlig integritet och GDPR högre grad tas i beaktande. Den smarta staden 

bidrar till en utökad digitalisering av och förståelse för medborgares vardagliga rörelsemönster som kan 

bidra till en ökad effektivisering men även nedsatt integritet bör satsningarna betraktas på ett kritiskt 

och nyanserat vis av beslutsfattare. Ett sådant förhållningssätt skulle möjliggöra ett konstruktivt 

avvägande av riskerna för “the chilling effect”, integritetskränkningar , en nedsättning av individens 

förmåga att välja hur den framstår i det offentliga rummet , en oförstående förhållning till 

integritetsutmaningen smarta städer medför och en bristande efterlevnad av såväl befintlig lagstiftning 

(Europaparlamentet och rådets förordning, 2016/679) som nationella riktlinjer (Statens offentliga 

utredningar, 2017:52).  

 

Tänkbara negativa konsekvenser av beslutsfattarnas förhållning till medborglig integritet är 

utformningen av en smart stad som spär på medborgerlig oro (van Zoonen, 2016), möjliggör 

säkerhetsrisker, möjliggör “the chilling effect” och som ger kommande makthavare den tekniska 

förmågan att nyttja infrastrukturen för ändamål som hämmar demokratin. Vi anser att offentlig sektor 

har goda långsiktiga förutsättningar att bejaka integritetsfrågan eftersom dess uppdrag är att jobba på 

ett sätt som är hållbart och gynnar demokratin och långsiktig samhällsutveckling. Särskilt med tanke på 

deras erfarenhet av att arbeta med informationsklassning av data för att efterleva offentlighetsprincipen, 

men endast om frågan ges större utrymme. 

 

● Hur ser svenska beslutsfattare på gällande reglerings inverkan på utvecklandet av smarta 

städer, utifrån medborgares rätt till integritet? 

○ Vilka potentiella utmaningar skapar gällande regleringar, hur skulle dessa 

utmaningar kunna hanteras?  

 

Som tidigare nämnt så ser vi att beslutsfattarna gett GDPR ett förhållandevis litet utrymme i 

utvecklingen av den smarta staden trots den smarta stadens potentiellt stora inverkan på den personliga 

integriteten. Flertalet beslutsfattare är ovetande om huruvida förordningen kommer få inverkan på deras 
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satsningar och hänvisar till att förordningen är relativt ung. Beslutsfattarna tycks väga in GDPR som 

något som är bra att följa och tänka på men inte som en hög prioritet som systemen byggs kring.  

 

Som vi ser det kan GDPR skapa potentiellt stora utmaningar exempelvis eftersom Stockholms stad avser 

hantera personuppgifter såsom biometriska data och platsdata i samband med satsningarna smarta lås 

och smart trafikstyrning och eftersom smarta städer för över händelser på allmän plats i det offentliga 

rummet till det digitala. För att efterleva GDPR kan satsningarna behöva konsekvensbedömas i samråd 

med Datainspektionen, en process som i skrivande stund inte har genomgåtts av någon satsning eftersom 

förordningen är så pass ny men som ändå bör efterlevas. En större strukturell utmaning vi ser är att på 

ett generellt sätt bemöta GDPR och liknande integritetsrelaterad lagstiftning på ett sätt som genomsyrar 

verksamheten. I dagsläget tar juridikavdelningen stort ansvar för de juridiska frågorna. Olika satsningar 

behandlar juridiska frågor var för sig, något som höjer risken att integritetsrelaterade juridiska frågor 

inte behandlas utifrån ett helhetsperspektiv och risken för en bristande efterlevnad av lagen. Eftersom 

smarta städer innebär gränsöverskridande samarbeten inom Stockholms stad så vore det fördelaktigt att 

låta juridiska och tekniska frågor korsa verksamhetsgränserna på ett rutinmässigt sätt som tar hänsyn 

till helheten. Att inte efterleva GDPR kan bli direkt kostsamt för Stockholms stad genom rättsprocess, 

böter, tvång till omstrukturering av befintliga system och förlorat anseende hos medborgarna. En 

indirekt kostnad GDPR skulle kunna medföra är behovet att förändra befintliga rutiner som system till 

följd av brott mot förordningen, samt höjda utvecklingskostnader för att skapa system som följer 

förordningen.  

 

Vi vill uppmana till mer dialog om integritetsfrågan för att hantera utmaningarna gällande regleringar 

utgör för utvecklingen av den smarta staden, detta eftersom digitaliseringens effektiviseringar är 

önskvärda, men demokratin gynnas av att digitaliseringens nytta tas tillvara på ett sätt som är moget, 

välavvägt och nyanserat. Särskilt eftersom befolkningen vars integritet är tänkt att bevaras inte själva 

sätter press på bevarandet av denna frihet (Lundgren, 2018 och Marmor, 2015). Varken 

teknikpessimism eller teknikoptimism ger beslutsfattare verktygen att fatta beslut som finner balansen 

mellan personlig integritet och samhällets effektivisering. För att finna en god balans bör 

integritetsfrågan diskuteras mer, faktorer som bör tas i beaktande är bland annat befintlig lagstiftning, 

de tekniska möjligheterna till integritetskränkning, integritetskränkningens för- och nackdelar samt 

ekonomiska faktorer. Ett grundmål bör vara att förstå befintlig lagstiftning och eftersträva en efterlevnad 

av den. Vidare uppmuntrar vi beslutsfattare att se bortom integritetsfrämjandet som kodifieras i lag. 

Eftersom tekniken rör sig snabbare än juridiken bör detta höja sannolikheten att de skapar system som 

står sig även när den juridiska och samhälleliga förhållningen till integritet utvecklas. 
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6.2 Kunskapsbidrag 

Det här underkapitlet summerar studiens kunskapsbidrag. Studien bidrar med en kartläggning av olika 

definitioner av den smarta staden vilket kan underlätta praktikers förståelse för den smarta stadens 

innebörd och akademikers arbete i att etablera en standardiserad definition av fenomenet. Studien 

återger hur konceptet integritet kommit att förändras beroende på teknologisk kontext och hur 

digitaliseringen har förändrat vilka typer av personuppgifter som kan vara integritetskränkande samt 

visar att integritet behövs i en fungerande demokrati. Studien kontextualiserar beslutsfattares förhållning 

till den smarta stadens inverkan på samspelet mellan teknik, juridik och personlig integritet; ett område 

som är underutforskat. Områden där GDPR kan komma att komma att appliceras på smarta städer 

belyses, något som kan underlätta beslutsfattares prioriteringar i utvecklandet av smarta städer. Studien 

presenterar ett ramverk som kan hjälpa beslutsfattare att identifiera satsningar som kan behöva ta GDPR 

i särskilt beaktande. Även exempel där vidare lagstiftning kan behövas för att trygga medborgares 

integritet och därigenom demokratin lyfts. Studien belyser vikten av att inta ett helhetsperspektiv i 

betraktandet av integritetsutmaningar i den smarta staden och avsaknaden av det perspektivet hos 

svenska beslutsfattare. Studien diskuterar även hur det kan komma sig att beslutsfattare inte fokuserar 

mer på smarta städers inverkan på personlig integritet.  

 

Studiens kunskapsbidrag inte är att betrakta som ett förkastande av den smarta staden eller svenska 

beslutsfattares förhållning till integritet i den smarta staden, utan snarare en problematisering av 

samspelet mellan den smarta staden och personlig integritet. Vi har påvisat att integritet kan behöva ges 

ett större utrymme för att skapa en smart stad som på ett tillräckligt sätt underbygger 

integritetsfrämjande såväl samhälleligt som juridiskt. 
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7 Reflektion 

I det här kapitlet kritiserar vi studiens generaliserbarhet och utformning samt reflekterar över studiens 

process och observationer.  

7.1 Kritik till studiens utformning och generaliserbarhet 

Som vi beskrivit i 3.2 Smarta städer och diskuterat samt analyserat i 5.1 Vad är en smart stad? saknas 

det en vedertagen definition av begreppet “smart stad”. Studien har utifrån litteraturgenomgången i 3.2 

Smarta städer valt att utgå från en definition som fastställs av Ismagilova et al. (2019), fallets perspektiv 

har baserats på sammanvävning av den nationella bilden och Stockholms stad. Att utgå från en definition 

på ett område utan konsensus är en begränsning och färgar studien i dess helhet. Dessutom är 

Stockholms stads smarta smart stad-satsning bara en i mängden, vi kan inte utesluta att det kan finnas 

skillnader mellan vårt fall och andra smarta stad-satsningar. Vi ser däremot att det nationella 

perspektivet skapar en tydligare holistisk bild kring vad den smarta staden innebär. Det finns därför en 

rimlighet i vad som i studiens slutsats sägs kring den smarta stadens omfattning och definition där 

Stockholms stad, det nationella perspektivet och den akademiska synen sammanvävs. 

 

Studien har diskuterat integritet i den smarta staden på ett juridiskt plan. Det juridiska planet har utgått 

från den gällande lagstiftningen GDPR. GDPR gäller för hela EU och det finns därför en rimlighet i att 

de frågor och slutsatser som uppkommit i studien fyller en rimlighet för liknande fall i EU. Smarta städer 

utanför EU bygger däremot på en helt annan juridisk grund. Kring integritet i den smarta staden har vi 

sett att de olika beslutsfattarna inte belyser frågor och utmaningar kring integritet i någon större 

utsträckning, på varken den lokala eller nationella nivån. Vi kan inte dra slutsatsen att detta gäller för 

alla fall av beslutsfattande kring den smarta staden. Vi ser däremot att den bild tidigare forskning målar 

upp kring avsaknad av hantering kring integritetsutmaningar återfinns i vårt studerade fall. Samtidigt 

ser vi att Statens offentliga utredningar (2017:52) trycker på att den personliga integriteten behöver 

beaktas och få en starkare ställning i samhället. 

 

Vår syn på integritet grundar sig i att demokrati och hög personlig integritet är faktorer som samhället 

vill uppmuntra och bibehålla. Det innebär inte att det alltid eftersträvas av samhällen där smart stad-

initiativ genomförs. Utifrån vårt fall ser vi däremot attlagstiftningen GDPR och dess uppkomst samt 

Statens offentliga utredningar (2017:52) ligger i linje med våra förda resonemang. Det finns därför en 

rimlighet i att det gäller för Sverige som land men även för EU. För andra typer av fall kring smarta 

städer bör grunden till demokrati och integritet formuleras i syfte att kunna se till de resonemang och 
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slutsatser som vår studie belyser. Detta eftersom studien i hög grad beror på inställningen till demokrati 

och personlig integritet.  

7.2 Studiens framtagningsprocess 

Grunden till denna studie har framkommit utifrån personligt intresse kring integritet och den smarta 

stadens aktualitet som ämnesområde i samhället och inom forskningsområdet informatik. Inför studien 

samtalade vi med olika forskare inom både smarta städer och integritet. Det egna intresset, givande 

feedback från forskare och den kunskapslucka vi såg på området kring integritet i den smarta staden 

resulterade i studiens genomförande.  

 

En av utmaningarna i denna process har varit studiens inramning. En viss otydlighet råder då området 

är relativt outforskat, det råder inte konsensus kring definitionen av smart stad eller integritet; dessutom 

är appliceringen av GDPR som lagstiftning i dagsläget i stort sett obeprövad. Här har vi med hjälp av 

tidigare forskning behövt skapa vår egna väg och rama in studieobjektet. Ställningstagande som skett 

här har påverkat både studiens utformning och resultat. Studiens förhållning har uppstått ur att vi sett 

teknik som en central del i den smarta staden och integritet som positivt för en fungerande demokrati. 

Ställningstagandena är grundade och motiverade, men en annan ställning hade förstås förändrat studien 

markant. 

 

Fortsatt har inramningen också berört vad som ska behandlas och vad som ses ligga utanför vårt 

studieobjekt. Detta är frågor vi fått ställa oss under hela studiens process i bakgrund, 

litteraturgenomgång, empiribehandling och framställning. Utifrån syftet har vi genomgående gjort 

välavvägda val kring behandling av innehåll. Samtidigt ger områdets outforskade karaktär många nya 

insikter och perspektiv som ständigt behöver filtreras och kondenseras för att bibehålla ett tydligt fokus 

i studien. Avvägningarna har varit svåra och det är i efterhand inte enkelt att värdera huruvida alla val 

har varit korrekta och vad valen fått för faktiska konsekvenser för studien. Vi ser däremot möjligheten 

här i att denna och fortsatta studier bedrivs inom området för att klargöra och analysera området. 

 

Vi har i efterhand och under studiens gång reflekterat kring det stadie som Stockholms stads satsning 

befinner sig i under vår studieprocess. Den övergripande strategin är sedan tidigare fastställd medan den 

faktiska implementationen av utvalda initiativ i många fall är i en idéfas. Fortsatt sträcker sig satsningen 

fram till 2050 vilket är många år i denna snabbt tekniskt föränderliga värld. Fasen som 

utvecklingsarbetet befinner sig i har en inverkan på den empiri vi samlat in och de slutsatser vi kommit 

fram till. Samtidigt ser vi studien av denna fas som givande då vi fått en inblick i hur beslutsfattarna 

resonerar kring förverkligandet av strategin vilket också svarar på våra frågeställningar.    
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7.3 Tankar kring resultat 

Vi ser den smarta staden som ett givet verktyg i beslutsfattares verktygslåda i hanteringen av kommande 

samhällsförändringar. Vi ser positivt på beslutsfattarnas entusiasm och framtidstro i samband med 

utvecklingen av den smarta staden, men tror att viss nyansering behövs för att skapa en smart stad som 

är effektiv och integritetsfrämjande. I dagsläget smarta staden att betrakta som experimentell och 

utforskande, digitaliseringen fortskrider så snabbt att varken juridik, lag, allmän konsensus eller i vissa 

fall beslutsfattarna själva hänger med. Därför ser vi ett behov av eftertänksamhet och försiktighet. 

Utifrån litteraturgenomgången ser vi att smarta städer medför utmaningar bortom de “klassiska” 

problemen som budget, organisering, upphandling, IT-säkerhet, dataklassificering och dylikt; något som 

beslutsfattarna inte tycks ta hänsyn till. Fortsatt i litteraturen ser vi att många författare är vaga i 

beskrivningar av den smarta staden, tillämpningar av den och dess effekt. Vi ser att det kan bero på den 

bristande praktiska tillämpning där det i många fall handlar om att den smarta staden är i en idéfas. 

Vagheten skapar en ovisshet kring vad det smarta är och vad den ska åstadkomma, där tydligare 

konkretisering skulle kunna lyfta denna studie och fortsatt forskning. Vidare identifierar vi att strategin 

och respondenterna inte beaktar integritetsfrämjanden bortom de krav som kodifierats i lag, men ifall 

lagen är otillräcklig så blir även den smarta stadens integritetsfrämjande det. Vi tror att den personliga 

integriteten prioriteras lågt eftersom: 

 

1. juridisk utveckling rör sig vanligtvis långsammare än teknisk utveckling, alltså finns en risk att 

den integritetsrelaterade kravställningen på smarta städer inte håller jämna steg med den 

tekniska förmågan till integritetskränkning 

2. infrastruktur är kostsam att implementera och svår att få gehör för underhåll eller förändring av 

(se svenska järnvägar som ett exempel), integritetshöjande arbete kan upplevas som 

kostnadshöjande och prioriteras därför inte lika högt som mer traditionella aspekter såsom 

upphandling 

3. allmänheten saknar kunskap om vad den smarta staden (eller digitaliseringen i allmänhet) 

innebär. Trots att integritet är centralt för demokratin är det svårt för beslutsfattare att vinna 

väljare på att prioritera integritet 

4. nackdelarna med nedsatt integritet är relativt abstrakta jämfört med nackdelarna som kommer 

av traditionella risker såsom en dåligt genomförd teknisk implementation eller otydliga 

upphandlingskrav 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till integritetsfrågan från början eftersom utveckling av den smarta staden 

till stor del är av infrastrukturell karaktär. En potentiell konsekvens av att prioritera den personliga 

integriteten lågt är att det utvecklas en smart stad som är integritetskränkande, vilket kan skada 
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demokratin. Genomförda infrastrukturella satsningar riskerar att försvaras även om de visar sig vara 

ofördelaktiga ur ett integritetsperspektiv, infrastruktur utgör ofta en grund för kommande beslut, 

dessutom är det ofta dyrt och impopulärt att byta ut eller häva existerande infrastruktur. Vi tror det finns 

en högre risk att det genomförs satsningar som i ett senare skede bedöms vara skadliga för integriteten 

och demokratin om satsningarna implementeras utan en diskussion om integritet i den smarta staden 

som engagerar medborgarna och beslutsfattarna på ett meningsfullt och nyanserat sätt. Således skulle 

det vara till Stockholms stads fördel att utbilda befolkningen om digitaliseringens för- och nackdelar, 

inte för att styra opinionen åt något håll utan för att få till ett samhällsklimat som kan ha en mognare 

diskussion om digitaliseringen än den rådande diskursen som ofta står mellan Orwellianska 

betongmardrömmar och teknikoptimitiska blomsterängar. Därigenom kan offentlig sektor förebygga 

resursslöseri på infrastrukturella satsningar som kan komma att anses vara skadliga för integriteten och 

dessutom få en befolkning som är bättre rustad för en allt mer digitaliserade samtid. 

 

En stor del av de samhälleliga förändringar som har uppkommit har gjort det utifrån att folk har kunnat 

tala fritt, bryta mot existerande normer och ibland rent av mot lagen. Samtidigt behöver samhället viss 

insyn i individers privata affärer för att trygga och effektivisera samhället. Utan en nyanserad diskussion 

om integritet riskerar den smarta staden att skapa ett så effektivt övervaknings- och 

beslutsfattandesystem att dissidens försvåras på ett sätt som kan få samhällsutvecklingen att stagnera 

runt befintlig status quo och normer. Konceptet "slippery slopes" är som bekant en vanföreställning, det 

ena behöver inte leda till det andra. Men utifrån vad vi sett av respondenternas förhållningssätt till den 

smarta stadens satsningar som isolerade, riktade tjänster utan koppling till en större kontext där 

integritetsfrämjandet till stor del går ut på att följa lagen; finns det en risk att den smarta staden bidrar 

till en samhällsutveckling som nedsätter demokratin. Detta är inte att betrakta som en alarmistisk, 

teknikpessimistisk slutkläm, vi tror den smarta staden har en betydande roll att spela i bemötandet av 

flertalet samhällsutmaningar. Men genom utbildning, mogen diskurs och eftertänksamhet kan såväl 

beslutsfattare som samhället i dess helhet vinna mycket och höja chansen att den smarta stadens 

utformning finner en god balans mellan personlig integritet och effektivisering. Vi ser inga tendenser 

till att samtiden blir mindre digital, därför hoppas vi att beslutsfattare antar utmaningen att utbilda 

medborgare i digitaliseringens för- och nackdelar för att främja ett demokratiskt och konkurrenskraftigt 

Sverige, där bland annat Folkbildningsrådet utpekas som en lämplig kandidat av Statens offentliga 

utredningar (2017:52) för att bedriva folkbildningen.  
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8 Vidare forskning 

Studien sammanför de två områdena integritet och smarta städer. Eftersom detta område är outforskat 

har vi under studiens gång sett många intressanta infallsvinklar att undersöka. I detta avsnitt kommer 

vi att presentera några av de områden vi ser som intressanta för vidare forskning.  

 

Vi har i denna studie undersökt omfattningen och definitionen av den smarta staden, där vi konstaterat 

att en vedertagen definition saknas. Vidare forskning kan därför fortsätta undersöka den smarta stadens 

betydelse och omfattning, där vi ser utrymme för fler empiriska fallstudier, eftersom beslutsfattare och 

akademiker beskriver termen på olika sätt. En utökad förståelse för termen är gynnsamt då det används 

politiskt, genom att tydliggöra vad termen innebär blir det lättare för medborgare att förstå vad som 

föreslås och för intressenter som ska skapa den smarta staden att förstå vad det faktiskt innebär. Fortsatt 

forskning om termen kan bidra till såväl konsensus kring innebörden, vilket skulle förenkla 

kommunikation om termen, som till en utökad förståelse för hur begreppet redan används vilket höjer 

sannolikheten att termen befästs av teoretiker och praktiker. En vidare forskningsfråga skulle alltså 

kunna vara “Hur definieras den smarta staden?” 

 

Utifrån studien ser vi en distinktion kring olika typer av övervakning. Viss typ av övervakningsteknik 

klassificeras som kameror och kameraövervakningslagen är då applicerbar. Annan typ av 

övervakningsteknik klassificeras som sensorer där kameraövervakningslagen inte är applicerbar. Bägge 

fall bedriver personuppgiftsbehandling, alltså är GDPR applicerbart. Det skulle vara intressant att 

bedriva vidare forskning kring övervakning, sensorer och kameror i syfte att förstå dess förhållande till 

integritet i den smarta staden såväl juridiskt som samhälleligt. Detta eftersom tekniken är central i 

införlivandet av den smarta staden och är en pusselbit som möjliggör effektiviseringen. Blivande 

forskningsfrågor skulle alltså kunna vara “Hur fungerar det juridiska samspelet kring 

kameraövervakning, sensorer och personuppgiftsbehandling i den smarta staden sett till medborgerlig 

integritet?” och “Vad är den juridiska distinktionen mellan en kamera och en sensor?”.”. 

 

I studien har vi berört potentiella integritetsmässiga konsekvenser av den smarta staden med stöd av ett 

ramverk, i syfte att identifiera och förstå konsekvenserna samt när GDPR bör beaktas. Vi ser att 

satsningar i den smarta staden kan bidra med såväl effektivisering som integritetskränkning. För att 

underlätta beslutsfattarnas avvägning mellan integritet och effektivisering skulle vidare forskning med 

fördel kunna fokusera på att utveckla ett ramverk som tar hänsyn till avvägningen mellan aspekterna.  

Ett ramverk skulle kunna underlätta beslutsfattande genom att ge beslutsfattare ett välgrundat mönster 

att utgå ifrån. 
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Eftersom medborgarnas samarbetsvillighet är central för en fungerande smart stad är en utökad 

förståelse för deras förhållning till offentlig sektors hantering av personuppgifter av intresse. Vi har 

noterat en avsaknad av forskning kring detta område hos bland annat Van Zoonen (2016, s. 475) “Given 

the absence of research about people's concerns about their local governments handling their data, we 

do not include this in the grid.” Eftersom den smarta staden är ett samspel mellan beslutsfattare och 

medborgare skulle det vara intressant att studera hur mycket medborgarna litar på beslutsfattarna med 

sina personuppgifter och vad de tänkbara konsekvenserna för nivån av tillit kan vara för den smarta 

staden. Genom vidare forskning skulle beslutsfattare få större förståelse för medborgarnas upplevda 

tillit till de beslutsfattare som inför den smarta staden, insikter som kan underlätta den smarta stadens 

utveckling. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Stockholms stad 

Respondentens bakgrund 

● Vad har du för roll inom din organisation?  

● Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

● Vad arbetar din organisation med? 

Smart stad 

● Hur skulle du beskriva en smart stad? 

● Vad är det som är “smart” i en smart stad för dig? 

● Hur arbetar ni för att skapa en smart stad? 

● Vad är målet och visionen med en smart stad? 

● Hur tror du att en smart stad ser ut i framtiden? 

● Är teknik en viktig del av en smart stad? 

● Finns det utmaningar i utvecklingen av den smarta staden? 

Datainsamling 

● Behöver en smart stad samla in data? 

● Sett till att en smart stad samlar in data: Ska man som invånare eller besökare behöva 

samtycka till en smart stad? Om ja: Hur? 

● Ser ni att GDPR är applicerbart i en smart stad? 

● Hur ska data i en smart stad hanteras? 

● Vem är ägaren av data i en smart stad? 

● Kan det vara flera ägare för olika data? 

● Ska det finnas ett helhetsansvar för den data som lagras? Om ja, hur? 

● Vad får man samla in för data i en smart stad?  

● Hur bör dataåtkomst mellan aktörer fungera i en smart stad? 

● Har integritetsfrågor varit en del i arbetet med den smarta staden?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Näringsdepartementet 

Respondentens bakgrund 

● Vad har du för roll inom din organisation?  

● Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

● Vad arbetar din organisation med? 

Smart stad 

● Vad har varit det huvudsakliga syftet för samverkansprogrammet smarta städer? 

● Hur skulle du beskriva en smart stad? 

● Är teknik en viktig del av en smart stad? 

● Vad är det som är “smart” i en smart stad för dig? 

● Hur arbetar ni för att skapa en smart stad? 

● Vad är målet och visionen med en smart stad? 

● Finns det utmaningar i utvecklingen av den smarta staden? 

Datainsamling 

● Behöver en smart stad samla in data? 

● Sett till att en smart stad samlar in data: Ska man som invånare eller besökare behöva 

samtycka till en smart stad? Om ja: Hur? 

● Ser ni att GDPR är applicerbart i en smart stad? 

● Har integritetsfrågor varit en del i arbetet med den smarta staden? 

 

 


