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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur planeraren påverkas av digitaliseringsarbetet i 

Göteborgs Stad, samt hur en framtida digital stad byggs. Vidare undersöks 

digitaliseringsstrategierna för Göteborg- Stockholm-, och Malmö Stad för att se vad dessa har 

för likheter och skillnader. För att undersöka detta och svara på vår frågeställning har vårt 

teoretiska ramverk tagit sin utgångspunkt i forskning som har problematiserat digitalisering. 

Bland annat har vi använt oss av forskning som berör: vad digitalisering innebär, vad 

Geografiska Informationssystem (GIS) är och hur det används inom planeringen, 

neoliberalism och dess inverkan på planering, samt vad olika algoritmer och koder haft för 

innebörd för digitaliseringen. Den tidigare forskningen visar på de fördelar som 

digitaliseringen ger, bland annat gällande hur det finns mer information att tillgå, hur olika 

arbetsprocesser effektiviseras och hur det blir enklare att kommunicera. Den tidigare 

forskningen pekar även på de nackdelar som ett mer digitaliserat samhälle medför, till 

exempel att människor kan bli utsatta då den stora mängd information som samlas in kan 

användas felaktigt. För att kunna svara på syfte och frågeställning har vi dels genomfört 

intervjuer med två stycken tjänstemän i Göteborgs Stad. Vidare har vi studerat de tre olika 

kommunernas digitaliseringsstrategier för att ta reda på vad de har för mål, samt vilka 

möjligheter och effekter de tre kommunerna ser med digitalisering. Resultatet av den 

insamlade datan visar på att digitaliseringen innebär ändade arbetssätt för planeraren i de 

aspekter att det blir ett effektivare arbete, eftersom det finns mer och bättre information att 

tillgå. Vidare går det att utläsa i resultatet hur de tre kommunerna vill implementera 

digitalisering för att bli smarta och attraktiva, samt att de använder information för att skapa 

nytta. Det läggs fokus på att planera för medborgaren, besökaren och företagen, för att 

möjliggöra de mest åtråvärda effekterna genom goda digitala kommunikationer. De slutsatser 

vi kan dra är att digitalisering har haft och fortsätter ha stora effekter på det vardagliga livet. 

Att det digitala samhället ställer krav på städer att implementera digitala lösningar för att 

kunna dra nytta av de möjligheter digitalisering ger för att möjliggöra ökade hjälpmedel för 

att planera mot den framtida staden. Ytterligare slutsatser som vi kan dra är att i dagens 

samhälle innebär digitaliseringen för planerarens roll att visserligen skapar det större 

möjligheter för en starkare och bättre planering, samtidigt leder det även till förändrade 

arbetssätt som planeraren måste anpassa sig till.  

 

Nyckelord: Digitalisering, Planering, Planerarens roll, Göteborg 
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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till vår handledare Mekonnen Tesfahuney, som under 

hela arbetets gång har gett oss ett otroligt stöd och bidragit med sina tankar och idéer. 

Vi vill vidare rikta ett tack till våra intervjupersoner som delade med sig av sin tid och 

erfarenheter. 
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1.0 Introduktion 

1.1 Bakgrund  
 

Det talas om det digitala samhället i Sverige, men även internationellt. Det sägs att det 

kommer att medföra en omkastning av hela samhället. Den digitala eran är något som 

förändrar vad geografi innebär och det har till och med spekulerats om att det innebär slutet 

för geografi. Det digitala skapar en egen typ av geografi som byggs av nätverk och noder som 

processar informationsflöden från olika platser i världen. I och med detta skapas nya typer av 

platser och rum, vilket även förändrar synen på, och uppfattningen om, bland annat nätverk 

och avstånd men marginaliserar inte innebörden av geografi. Digitaliseringen innebär att nya 

konfigurationer av territorium framträder (Castells, 2001).    

Regeringen i Sverige har presenterat en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska 

implementeras i samhället och att den ska bidra till sysselsättning, konkurrenskraft och 

ekonomisk-, social- och miljömässig hållbar utveckling. Regeringens digitaliseringsstrategi 

sätter nya ramar för hur Sveriges digitalisering ska utveckla sig och implementeras. De 

digitala systemen har blivit mer styrande för hur samhällen utvecklas och globaliseringen 

sätter nya krav på hur samarbete mellan olika aktörer ter sig. Digitalisering ihop med 

globalisering öppnar upp för en helt ny typ av konkurrens mellan städer, länder och 

världsdelar. Digitaliseringens inverkan på samhället är betydande eftersom den 

implementeras i processer gällande sociala funktioner, demokrati, hur arbetsmarknaden 

fungerar och styrs samt hur lokal och regional utveckling planeras. Samhällen runt om i 

världen bygger till allt större del på de stora datamängder som samlas in och hur artificiell 

intelligens (AI) kan hjälpa till och planera saker som tidigare inte var möjligt inom samma 

tidsramar (Näringsdepartementet, 2017).     

Digitaliseringens framfart har inneburit ett flertal olika förändringar gällande hur vi ser på det 

sociala livet, arbetet och rummet. Det har förändrat hur vi reser, hur vi umgås och hur vi 

handlar. I och med digitaliseringen förändras geografin, hur platser och rum upplevs och 

förverkligas, samt hur vi navigerar igenom rummet. Det digitala påverkar hur utbildningar 

ska genomföras och hur material används i praktiken. Med hjälp av datorer, satelliter och 

Global Positioning System (GPS) går det att få fram ny typ av data för att undersöka jorden 

och beräkna olika variabler i realtid. Data behandlas via att olika statistiska program, 
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databaser eller att GIS processar data och har blivit en viktig del inom geografin och dess 

subdiscipliner. De digitala systemets inverkan på kommunernas arbete är en viktig och 

intressant aspekt om hur den digitala vändningen påverkar samhället. Med hjälp av olika GIS 

och insamlande av geodata kan arbetsprocesser förändras och digitaliseringen blir ett verktyg 

som sätter ramar för hur samhället formas och utvecklas (Ash et al. 2018).  

Göteborgs stad har under senare tid vuxit och kommer även fortsätta att växa. Göteborgs stad 

vill därmed skapa en växande framtids stad där det finns mer plats för människor och hållbara 

resmöjligheter (Göteborgs stad, u.å.). Därav blir kravet på en fungerande 

digitaliseringsprocess större. Detta erbjuder en intressant möjlighet att studera 

digitaliseringsprocessen i Göteborg samt möjliggör en jämförelse med hur andra städer i 

Sverige förhåller sig i sitt digitala arbete.  

1.2 Problemformulering 
 

Digitaliseringen har medfört, och kommer fortsätta medföra stora förändringar i samhället 

och påverkar hur vi ser på geografi. I och med digitaliseringen förändrades ämnet drastiskt i 

världen och inom akademin (Ash et al. 2018). Under de senaste årtiondena har geografin varit 

med om ett skifte i fokus och tillvägagångssätt. Alla subdiscipliner inom ämnet har 

uppmärksammat hur det digitala har omformat upplevelsen och produktionen av utrymmen, 

platser, landskap och rörlighet. Detta stödjs av den vändning mot det digitala som ett objekt 

eller ämne av den geografiska akademins framsteg, där både teori och praxis inom ämnet har 

förändrats (Ash et al., 2018). Detta har även medfört effekter på arbetsprocesser där datorer 

har fått en betydande roll som hjälpmedel inom planering, detta går att se i Göteborgs Stad 

där kommunen arbetar aktivt med exempelvis GIS i sin planering. Göteborgs Stad står inför 

en stor utmaning i och med att staden har som mål att växa med en tredjedel av sin 

befolkning fram till 2035 (Göteborgs Stad, u.å.). Digitaliseringsarbetet är därmed ett viktigt 

verktyg i utvecklingen som kommunen även implementerar i planeringen, och hur detta 

påverkar planeraren blir därmed av intresse när den framtida staden ska planeras och byggas.   

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur digitalisering påverkar samhällsplanering och 

stadens funktion med utgångspunkt Göteborgs Stad. Vidare undersöks 

digitaliseringsstrategierna i Göteborg, Stockholm och Malmö för att se vilka likheter och 

skillnader som finns mellan städerna. 
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1.3.1 Frågeställningar 
 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

• Hur påverkar digitaliseringsprocessen Göteborgs Stads planerare?  

• Hur byggs en framtida digital stad? 

• Vilka skillnader och likheter finns i digitaliseringsstrategierna från Göteborg-, 

Stockholm-, och Malmö Stad?  

1.4 Avgränsningar   
 

Studiens fokus ligger i att undersöka och analysera vad planerarens roll innebär i och med 

digitalisering. Vidare undersöker vi hur Göteborgs Stads digitaliseringsstrategi förhåller sig 

till Stockholms Stad och Malmö Stad. Detta har inneburit avgränsningar för att omfånget på 

uppsatsen inte ska bli för stort och göra materialet mer lätthanterligt. I utformningsprocessen 

valde vi först att avgränsa oss till en stad, Göteborg. Det blev senare tydligt att med en brist 

på intervjupersoner, behövde fokus till viss del skiftas. Därav valde vi att göra en 

dokumentstudie som även innefattar Stockholm och Malmö. Anledningen till detta är att det 

som händer i dessa tre svenska storstäder sätter digitaliseringens riktmärken för andra städer i 

Sverige. Vi valde Göteborgs Stad som huvudfokus för studien eftersom det är en storstad som 

ämnar att växa med en tredjedel av sin befolkning fram till 2035. Därmed står staden inför 

stora utmaningar och har ett allt större fokus på digitaliseringslösningar för att klara av 

utvecklingen (Göteborgs Stad, u.å.).  

En viktig avgränsning vi har gjort efter att ha granskat forskningslitteratur, är att fokusera på 

planerarens roll i digitaliseringen. Mycket av forskningen inom digitalisering behandlar hur 

det digitala har påverkat geografin, men väldigt lite finns kring hur planerarna påverkas av 

förändringarna gällande digitalisering. Därav vill vi undersöka hur planeraren påverkas av 

digitaliseringsprocessen i Göteborgs Stad och vilka utmaningar hen ställs inför.  

Vi har också valt att avgränsa oss angående planerarens roll i förhållande till dem neoliberala 

idéerna om hur samhället ska vara uppbyggt, eftersom synsättet är något som har fått allt 

större fokus i länder över hela världen i och med new public management (NPM) systemet 

(Sager, 2011). GIS är något vi har valt att begrunda i uppsatsen eftersom det ger nya 

möjligheter för planeringen. Exempelvis möjliggör det för planerare att utnyttja 
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digitaliseringen och en ny typ av geografiska- och informationstekniska lösningar 

(Malczewski, 2004).  

1.5 Redogörelse av centrala begrepp 
 

AI: Begreppet AI syftar på den artificiella intelligens som uppvisas av bland annat maskiner 

och datorer, vilka är en viktig del i utvecklingen av smarta städer. 

Big data: Big data är termen för digitalt lagrad information som är svår att definiera i volym 

samt även svår att analysera med vanliga databasmetoder. 

Digitalisering: Detta begrepp menar dels på information som omvandlas till en digital form, 

samt hur samhället ser ökad användning av IT. Detta sker bland annat genom att 

organisationer och människor kan kommunicera med sin omgivning via digitala hjälpmedel.  

E-samhälle: Med begreppet e-samhälle menas IT i ett samhällsekonomiskt och socialt 

perspektiv.  

Smarta städer: Med detta begrepp syftar vi på en stad som förenklar och förbättrar för dess 

invånare, besökare och företagare, genom att till fullo utnyttja och använda sig av 

digitalisering och teknik.  

VR: VR står för Virtual Reality och syftar på datorgenererade miljöer som kan upplevas 

genom VR-glasögon, där sensorer speglar huvudrörelser i en digital miljö. Det skapar ökade 

möjligheter för olika upplevelser av platser, samhället och händelser. 
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1.6 Disposition 
Här presenteras dispositionen av arbetet.  

 

Kapitel 1 

Första kapitlet i studien behandlar en inledning till problemområdet och varför vi har valt att 

genomföra denna specifika studie. Därefter definieras problemformulering, syfte och 

frågeställningarna för arbetet. Det följs av avgränsningar för uppsatsen och slutligen en 

presentation av centrala begrepp för studien.  

Kapitel 2 

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska ramverk i kombination med tidigare forskning. 

Teorierna behandlar digitalisering och vad det innebär, GIS, neoliberalismens inverkan på 

planering och vad olika algoritmer och system har för inverkan på det digitala. Denna teori är 

sen fundamentet för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

Kapitel 3 

I detta avsnitt behandlas den valda metodologin och det empiriska tillvägagångssättet för 

uppsatsen. Uppsatsen har tillämpat en kvalitativ metod för intervjuer och dokumentstudier. 

Vidare presenteras urval, genomförande och kodningsprocessen för studien. Avsnittet 

behandlar även validitet, reliabilitet och forskningsetiska aspekter. 

Kapitel 4 

Kapitlet redogör för studiens empiri. Materialet bygger dels på intervjuer samt 

dokumentstudier.  

Kapitel 5 

I detta kapitel analyseras uppsatsens empiri och teori gentemot studiens syfte och 

frågeställningar, uppdelat i tre olika sektioner.  

Kapitel 6 

I uppsatsens avslutande kapitel redogör vi för dem framkomna slutsatserna och besvarar 

studiens syfte. Slutligen reflekterar vi över förslag till framtida forskning inom ämnet och 

brister i vår studie.  
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2.0 Teoretiskt Ramverk 
I detta avsnitt presenteras en genomgång av det teoretiska ramverk som arbetet grundar sig 

på. Det presenteras även en genomgång av tidigare forskning som är relevant för arbetets 

problemområde. 

2.1 Den digitala geografin 
I vår redogörelse av den digital geografin förlitar vi oss på Ash et als artikel: Digital turn, 

digital geographies. Detta med anledning av att det är en nyutkommen forskningsöversikt 

som ger en god bild av det digitala. Dock kompletteras den med andra författare för en 

vidare god beskrivning.  

I och med digitaliseringen, har geografin samt dess subdiscipliner hamnat i en 

förändringsprocess. De många digitala verktyg som uppkommit under senare tid som 

exempelvis satelliter, GPS, databaser och GIS, är idag en viktig central del för geografer då 

det har påverkat hur de i praktiken kan använda olika material. Att kunna generera, processa 

och lagra data, samt möjligheten att skapa och dela analyser, kartor och visualiseringar kräver 

att det finns digitala verktyg. Ash et al. (2018) menar på att ämnet genomgår en digital 

vändning då det inom den geografiska forskningen, både som objekt och ämne, har vänt sig 

mot det digitala i sin praktik och tankegång (Ash et al, 2018). 

Det digitala har blivit en stor del i det vardagliga livet för alla människor inom bland annat 

arbete, konsumtion, produktion och resor. Men det digitala har även haft, och fortsätter att ha 

djupgående och ökade effekter på ekonomi, platser och sociala relationer, till hur man styr 

och förvaltar samhället. Det digitala har även haft effekter på hur geografer producerar 

rumslighet, rörlighet och platser, samt även kartläggning, processer och praktiker. I artikeln 

genomför Ash et al. (2018) en trefaldig kategorisering gällande förhållandet mellan det 

digitala och geografin: geografiska områden producerade genom, producerad av och 

producerad från det digitala. Ash et al. (2018) menar på att de kategoriseringar som 

genomförts inte är exklusiva då många av de exempel som tas upp i artikeln överlappar 

varandra (Ash et al. 2018). 

2.1.1 Digitaliserade geografier 

 

Länge har det digitala figurerat som en framträdande plats, föremål och form, både av och för 

produktionen av kunskap inom kulturgeografi. Tidiga närmanden till att engagera sig med 

kartografi, statistiska analyser, modeller och simulationer inom kulturgeografi har sina rötter i 

den kvantitativa revolutionen, samt datoranvändning för att åta sig nya former av modellering 

och statistiska analyser. Detta följdes av de första digitala kartläggningsprojekten, värvningen 
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av det digitala till nationella kartografiska initiativ, och utvecklingen av GIS under mitten av 

1960-talet (Ash et al. 2018).  

Det var digitala teknologier som möjliggjorde utvecklingen av positivistisk rumslig vetenskap 

och GIS. Under senare tid, på grund av big data, har kvantitativa geografiska analyser 

kommit att bli mer i linje med datavetenskap. Big data är först och främst att utöva 

datagenerering, detta sker genom att etablera det förhållande och samband som existerar hos 

flera olika dataflöden. Därav skapas och genereras mer information än vad som kan finnas 

inom bitvis data eftersom man länkar samman dessa data med varandra. Men med ökningen 

av big data och nya algoritmer har det skett ett förnyat intresse inom digitala metoder. Dessa 

har blivit benämnda som data-beräknings sociala vetenskaper och data-driven geografi för att 

kunna ta fram och producera longitudinella kvantitativa studier i en större skala (Ash et al. 

2018; Leszczynski, 2015).  

2.1.2 Digital rumsproduktion 
 

Sedan början av 1990-talet har flera studier fokuserat på undersökningar om hur det digitala 

förstärker och förmedlar produktionen av plats, samt hur det digitala transformerar de socio-

spatiala relationerna. Till en början fokuserades forskningen på hur informations- och 

kommunikationsteknologier (IKT) förändrade de politiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella geografierna. En del av undersökningarna utgick från en teknologisk deterministisk 

position och hävdade att eftersom IKT, såsom internet, avlägsnade tid och rum på grund av 

dess omedelbara förflyttningar av information, är geografin icke relevant längre. Andra 

däremot menade att även om IKT minskade avståndet, var geografi fortfarande kritiskt viktig 

(Ash et al. 2018). De informationsteknologier som finns idag i form av internet och dess 

betydelse kan jämföras med industrierans nya teknologi: elektricitet. Internet, likt elmotorn 

och elnätet, har kraften att distribuera information genom hela samhället och dess aktiviteter 

(Castells, 2001).  

Den nya teknologin och mängden information som växte sig allt större, resulterade i rumsliga 

förändringar. Bland annat skedde olika urbana regionala omstruktureringar som var en 

nyckeldel i skapandet av det post-industriella samhället och landskapet. Geografisk forskning 

visade på hur de urbana hierarkierna förstärktes genom koncentrationen av makt och kontroll, 

samt agglomeration av informationsrika företag på strategiskt viktiga platser. Många städer 

försökte som en konsekvens av detta att göra sig attraktiva för att locka till sig inåtriktade 
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investeringar i staden, samt placera sig själva på den globala informations ekonomin. Många 

kontor, serviceföretag och produktionscentra blev samtidigt decentraliserade till förorter, 

andra länder och städer i periferin för att kunna dra nytta av billigare kostnader och hyror. 

Under denna tid började även städer att bli allt mer beroende av de olika digitala systemen i 

och med städernas planering, styrning och förvaltning (Ash et al. 2018). Visserligen har 

stadsplanerare sedan början av 1970-talet experimenterat med att använda datormodeller och 

förvaltningssystem för att informera kring policys samt styra städer. Det dröjde dock fram till 

mitten av 1980-talet innan GIS och andra digitala planerings- och arkitekturprogram blev 

vanliga verktyg för de urbana förvaltningarna (Ash et al. 2018). 

2.1.3 Det digitala och föreställda rummet 

 

I det tidiga arbetet med att kartlägga den digitala geografin gjorde geografer empiriska och 

teoretiska studier av det digitala, dock som en särskild geografisk domän, med sin egen logik 

och utmärkande strukturer. Geografer tillämpade redan existerande geografiska idéer och 

metodologier för att kunna studera det rumsliga och tekniska området av kommunikation och 

interaktion, såsom internet och spel, och produktion av tillhörande socio-teknologiska 

apparater (Ash et al. 2018). Till en början föreställde sig den digitala geografin den digitala 

upplevelsen som en cyber- eller virtuell rymd. Cyberrymden fungerade som en metafor för att 

kunna förstå dem världar som var möjliga att tillträda genom dem digitala teknologierna. 

Dessa i form av internetsidor, forum och online spel, samt hur dessa världar är konstruerade 

genom olika IKT. Cyberrymden förstods som resultatet av olika sammankopplade materiella 

objekt (routrar och servrar), och kroppar. Studier av cyberrymden drevs av en övervägande 

visuell förståelse av rum och huruvida datorgenererade platser var åtkomliga genom en skärm 

eller ej (Ash et al. 2018). Utifrån detta har det framkommit en ny form av forskning: att 

kartlägga rumsligheten av det digitala. Anledning till denna forskning är angelägenheten att 

teoretisera förhållandet mellan skärm och kropp, och hur engagering och kommunikation 

genom skärmar kan påverka den rumsliga förståelsen, kunskap, politiskt medvetande och 

sociala förhållanden hos användarna och mottagarna (Ash et al. 2018).  

Självklart är det många positiva aspekter med de framsteg som har skett inom det digitala, 

hur bland annat de möjligheter som finns för att kommunicera med andra i dagens samhälle. I 

och med att det digitala ständigt förändras, påverkar det bland annat forskningen. Detta 

skapar problem bland annat för forskare och planerare i den aspekten att det skapar 

riskfaktorer ifall de inte hänger med i utvecklingen, men dessa riskfaktorer kan även uppstå 
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om forskare hänger med i den digitala utvecklingen. Det digitala har inneburit stora 

möjligheter inom pedagogik, flexibilitet, transparens, kreativitet och tillit. Dock måste detta 

även vägas mot de nackdelar som det digitala har medfört. Forskare och planerare behöver 

bland annat idag, genom den digitala kommunikationsmiljön, möta risker som innebär att de 

kan bli attackerade av anonyma personer, de kan bli utsatta, ignorerade och marginaliserade 

(Adams, 2018).  

2.2 GIS 
I vår uppsats är det viktigt att förstå vad geodata och informationsteknik har för 

tillämpningar inom planering. GIS är ett användbart verktyg för att använda den tillgängliga 

informationen och nedan sker en redogörelse för vad GIS är och hur det implementeras i 

planering.  

GIS är ett datoriserat verktyg för att kunna tillämpa information och möjliggör insamling, 

lagring, bearbetning, visualiseringar samt analyser av geografisk data. Verktyget kan 

behandla geografiska positioner, bearbeta statistik och visualisera det med hjälp av kartor. 

Med hjälp av dessa egenskaper kan ett GIS program sambearbeta material från olika källor 

och möjliggöra att se rumsliga samband som annars varit svårt att identifiera (Harrie & 

Eklundh, 2013). Över tid har GIS utvecklats och blivit ett verktyg för att ge ytterligare 

underlag för att besluta hur planer och processer ska te sig. Utvecklingen innebär att GIS kan 

implementera och ta hänsyn till fler olika typer av lager i analyserna i realtid, eftersom att 

tillgången på information blivit bättre. GIS är således en vital del av planeringen i 

samhällsbyggandet (Malczewski, 2004).   

Datorerna har fått ett större utrymme inom planeringen genom årtiondena, men det finns 

problem med utvecklingen. Planerna som har gjorts via GIS har inte varit enkla, utan 

genomtänkta processer där simulationer genomförts för att nyttja den fulla potentialen av 

platsen (Malczewski, 2004). Det är vanligt att kommuner, länsstyrelser och statliga verk 

använder sig av geografisk informationsbehandling för att förbättra markanvändningen inom 

städer. Samhällsplanering med hjälp av geografisk information hjälper till att behandla och 

analysera data gällande bland annat ekonomiska-, juridiska-, kulturella- och 

samhällsservicens förutsättningar i geografiskt avgränsade områden. Vilket resulterar i att 

geografisk informationsbehandling fyller en väsentlig del av planeringen, där den tar en roll 

mellan detaljstudier och de politiska besluten (Harrie & Eklundh, 2013).   
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Problemet är att det enbart är relativt få personer som förstår planerna och processerna, vilket 

skapar en klyfta mellan den beslutande makten, den privata sektorn och civila ledare som inte 

förstår hur underlag och planer är utformade. Malczewski (2004) hänvisar till ett citat som är 

gjort 30 år senare än när den ovanstående slutsatsen framkom på 1970-talet:  

“… we have moved to the 1990s and beyond with planning as collective design as the 

defining theme. The rapid development of the Web and of group-based decision tools are two 

indicators of this focus on the community as a fulcrum around which planning decisions 

revolve”. Brail & Klosterman (2001) refererad i Malczewski (2004) s.13.  

Citatet lyfter kontrasten mellan två olika perspektiv att se på planering som grundar sig i att 

se datorteknologin utifrån stängd och öppen användning av systemen. Skillnaden mellan 

dessa synsätt är att den stängda användningen av datasystemen grundar sig i planerings 

metodologi, som till huvuddel endast förstås av forskare och experter inom området. Som 

motpol har vi den öppna användningen som är samhällsbaserad och grundar sig i ett 

deltagande perspektiv på planering som samhällets invånare ska kunna förstå och tolka 

(Malczewski, 2004).  

Inom planering har GIS inte varit utan motstånd, särskilt gällande utvecklandet av systemen, i 

skiftet från expertbaserade program till användarvänliga intelligenta system. De intelligenta 

system som byggs idag grundar sig på förmågan att hantera nya typer av situationer och 

problem, där kunskap och erfarenheter inom ämnet appliceras för att kunna bearbeta olika 

beteenden i samhället på ett effektivt sätt (Malczewski, 2004). För att lyckas implementera 

nya kunskaper och erfarenheter är det väsentligt att nätverk skapas. Programvaror, geografisk 

data, dess tillämpningar och användarna måste bindas samman till ett nätverk för att sprida 

geografisk information och idéerna kring det, såväl inom mänskliga nätverk som via internet. 

Det är på grund av att utbyten av information och idéer möjliggör en förbättring av 

förståelsen för samhällets rum och mekanismer, vilket kan möjliggöra en mer välgrundad 

planering (Harrie & Eklundh, 2013). Planering som ett sätt att resonera och arbeta 

tillsammans är ledord i den nya typen av GIS system, som ska kunna belysa och bearbeta 

dem sociala strukturerna i samhället för att nå gemensamma mål för städerna (Malczewski, 

2004).  

Det breddande perspektivet på planering grundar sig i den informationstekniska utvecklingen 

som har skett i världen, där ett nästan obegränsat informationsflöde finns att ta del av via 

internet (Malczewski, 2004). Satelliter och digitala positioneringssystem har möjliggjort en 
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stor insamling av data där bilder och digitala kartor på hela världen finns att tillgå på internet. 

Den tekniska utvecklingen har medfört bättre kameror och sensorer, vilket resulterat i att mer 

geografisk data samlas in med högre kvalitet. Insamlad data har i allt större utsträckning 

börjat kombineras med olika typer av register, till exempel fastighetsregister, vilket har 

möjliggjort att andra typer av analyser är möjliga. Samtidigt har det inneburit att gränsen 

mellan geografisk databehandling och vanlig informationsbehandling blir allt mer diffus 

(Harrie & Eklundh, 2013). Detta är något som Leszczynski (2015) belyser då det i dagens 

samhälle råder en viss rädsla över vilken typ av information som samlas in och används. 

Detta kan ses i ljuset av Edward Snowden, och hur han år 2013 offentliggjorde 

säkerhetsklassificerade dokument angående hur en myndighet i USA samlade information om 

dess egna och utländska medborgare. Det är ett exempel på hur informationsinsamling kan gå 

till överdrift och istället används för att kartlägga, och i slutändan möjligtvis styra invånarna 

(Leszczynski, 2015). 

GIS har öppnat upp möjligheten för fler aktörer i planprocessen. En allt större del av 

näringslivet och olika typer av lobbygrupper använder sig av GIS för att påverka planeringen. 

Detta kan ses som ett resultat av utvecklingen av användarvänliga programvaror som är enkla 

att lära sig, och att det finns mer information att tillgå i samhället (Malczewski, 2004). En 

annan faktor som kan påverkat är att det finns stora ekonomiska vinster för verksamheter och 

organisationer att göra. Med hjälp av geografisk informationsteknik kan arbetseffektiviteten 

ökas och utveckling av nya tjänster samt en ökad kvalité på arbetet skapas, vilket har ett stort 

samhällsekonomiskt värde. Däremot finns det nackdelar att systemen används av personer 

som inte har utbildning inom området och inte förstår datamängderna som analyseras. 

Visuellt professionella presentationer av bearbetad data kan genomföras med okontrollerad 

data. Vilket innebär att undermålig data används för att presentera ett positivt utslag av till 

exempel byggnationen av en skyskrapa, som i själva verket skulle påverka platsen och det 

offentliga rummet negativt (Harrie & Eklundh, 2013).  

2.3 Planeringens Neoliberala utmaningar.   
 

Neoliberalism är ett användbart koncept när politiska strukturer och diskurser för ekonomi 

som påverkar det sociala, globaliseringen och reformationen av välfärdsstater ska bearbetas. 

Neoliberalismen kan beskrivas som en styrform som är en representation av historisk specifik 

och ojämn utveckling, där en kombination av områden integrerats. Detta innebär att den tar 

en form av att vara marknadsdisciplinär med regelbunden omstrukturering. Denna form av 
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liberalism syftar till att privata aktörer och strategier till viss del implementeras i det statliga 

styrskicket och förändrar planeringssättet från publikt planerande till marknadsorienterad 

planering. För att uppnå samhällets bästa, menar neoliberala ideologer att man måste 

maximera dess räckvidd på marknaden och frekvensen av marknadstransaktioner. Därav blir 

det centralt inom neoliberalismen att säkra informationsskapande tekniker, kapaciteten för att 

kunna lagra, överföra, analysera och använda informationen. Utifrån detta mål med att samla 

information kan neoliberalismen ses som en strävan mot en ny form av informationssamhälle. 

Vilket är vad digitala städer strävar mot, att kunna skapa och lagra mer information för att 

uppnå stadens bästa (Harvey, 2007; Sager, 2011). Neoliberalismens mål är att öka den 

administrativa effektiviteten och den ekonomiska friheten samt främja entreprenörskap. Det 

eftersträvas tillväxt och ackumulation snarare än demokratisk styrning i tätorter, som ses som 

en lyx som enbart är möjlig under särskilda villkor; en stark medelklass i samband med ett 

relativt välstånd för att det ska ske en politisk stabilitet (Harvey, 2007).  Tore Sager (2011) 

har kunnat utläsa att det finns en viss tendens hos planerare att försöka förskjuta planer från 

marknadsstyrning till politisk för att kunna realisera sina planer, även om detta innebär att 

acceptera politikens inblandning i beslutsordningen angående planen (Sager, 2011). 

De övergripande policys och områden som neoliberalismen rör inom urban planering kan 

delas in i fyra huvudkategorier; urban ekonomisk tillväxt, hantering av kommersiella 

områden, bostadsområdens utveckling och infrastrukturutveckling (Sager, 2011). Innebörden 

för planeringen resulterar i ett utökat fokus och fler aspekter att ta hänsyn till i arbetet. Det är 

däremot inte säreget neoliberalism att använda sig av dessa huvudaspekter. Sedan tidigare har 

gentrifiering och stadsmarknadsföring vägts in i planeringen som en effekt av att arbeta med 

till exempel frågor kring globalisering och hållbarhet. Det har däremot fått en utökad roll i de 

neoliberala regimerna eftersom det går i linje med neoliberal styrningsmentalitet. Inom den 

geografiska debatten kritiseras däremot neoliberalismen med sin ojämna spridning inom 

världens länder och städer, att effekterna av de rumsliga faktorerna neoliberalismen medför 

beror på samhällets politiska och ekonomiska kontext (Sager, 2011). 

Neoliberala urbana policys grundar sig på att urbaniseringsprocesser och modernisering av 

städer syftar till att dra till sig stora investeringar. Dessa investeringar och stora 

kapitalplaceringar är även något som anses bidra till konkurrens mellan städer vilket ses av 

godo. I sin tur medför detta att de tävlar mot varandra, men även en mer globaliserad värld. 

Det innebär även att städer i större utsträckning än tidigare måste anamma entreprenörsanda 

och knyta till sig nya företag och entreprenörer som utvecklar staden. Detta kan genomföras 
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via att ge ett lägre pris för privata aktörer att bygga. Denna styrmodell kopplas ihop med 

NPM som är en neoliberal reform som syftar till att ändra det traditionella politiska systemet 

och syftar till att förespråka decentralisering av styrskiktet. Fördelen med NPM är att det 

innebär en universell ekonomisk styrmodell som har starka kopplingar till hur den privata 

sektorn fungerar. Med liknande styrsätt blir det enklare att säkra de privata intressena i 

samhället och de organisatoriska formerna inom NPM blir mer fria, för att arbetet ska kunna 

göras så effektivt som möjligt samt att det till viss del ska ske autonomt (Sager, 2011).  

Neoliberalismens framfart i världen innebär att entreprenörskapet ökar i städer där teorierna 

tar sig in i styrskiktet. Denna typen av styrning innebär att det ställs krav på kommuner och 

staten att planeringsprocessen ska ske snabbare med mindre hinder för att få börja bygga. Det 

kan innebära att de som planerar ändrar sin syn och ser positivt på att marknaden styr 

planeringen, vilket innebär en minskad kontroll hur det planeras. Visserligen kan det dock 

medföra problem för städerna då planerarnas roll istället blir att möjliggöra utveckling vilket 

kan innebära att de slutar ta hänsyn till hållbarhet i samhället och hur byggnationer påverkar 

befolkningen i längden. Det kan också innebära en rusning inom kommunerna för att snabbt 

få fram nya planer och kunna utmana i en allt mer globaliserad värld, vilket innebär att 

utveckling går före service i samhället och därmed skapar en obalans (Sager, 2011). 

Neoliberalismens mål är att förbättra det politiska och byråkratiska styrsystemet som 

fördröjer planeringsprocessen via NPM. Neoliberalismen vill ställa större fokus på big data 

för att genom informationsflöden effektivisera processen. Genom att implementera bättre 

tekniker och mätning kan man förflytta en stor del av kraften till system och algoritmer, därav 

sker en effektivisering genom att implementera det digitala. Som motpol finns det den 

kommunikativa planeringsteorin som syftar till att göra styrsystemet mer inkluderande för 

alla parter, där de demokratiska mekanismerna ska få ett större inflytande på planeringen. Det 

styrskicket är det som idag agerar i de politiska systemen och vad neoliberalismen vill 

förändra. Neoliberalismens framfart kan ses som en attack på det system som värnar om den 

demokratiska processen, även om den kan ta längre tid och det finns stora utmaningar för den 

kommunikativa planeringen för att lyckas avvärja attacken på styrskiktet. Den 

kommunikativa planeringen måste dock lyckas att framföra sitt budskap om att det blir ett 

mer rättvist system och att kollektiva beslut i städerna är av större vikt än att planera och 

besluta på ett sätt som grundar sig i effektivitet (Sager, 2011; Elias & Gill, 2018).  
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2.4 Mjukvara och de rumsliga faktorerna. 

  
Under de senaste 30 åren har aktiviteterna och praktikerna som sker under det dagliga livet 

kommit att bli fyllda med och förmedlade av mjukvara. Likt ångan under industriåldern, 

formar mjukvara vår värld, allt ifrån att skicka upp raketer i rymden, till att visa tiden och 

kontrollera trafikljus. Mjukvara har förändrat hur det sociala och ekonomiska livet ser ut då 

mjukvara producerar nya sätt kring hur vi gör saker. Det automatiserar och snabbar på olika 

praktiker, skapar nya sätt för information, samt skapar nya sätt för kulturella aktiviteter 

(Kitchin & Dodge, 2011).  

Mjukvara består av olika rader av koder, algoritmer och instruktioner vilka i sin tur, när dessa 

tillförses och kombineras med rätt inmatning, kan skapa rutiner och program som är kapabla 

till komplexa digitala funktioner. Den stora ökningen som har skett inom skapandet av 

mjukvara grundar sig i dess egenskaper att kodifiera världen och placera den i regler, 

algoritmer och rutiner, vilka sedan används för att arbeta i världen. Kitchin & Dodge (2011), 

förklarar att visserligen är inte mjukvara medvetande, men att den kan visa på några av de 

egenskaper som att vara vid liv. Med det menas att koder kan få olika objekt i världen att 

fungera på ett självstyrande sätt. Dessa kan ta emot data och processa information, fatta 

beslut och utvärdera situationer men framförallt agera utan tillstånd eller övervakning av 

människor (Kitchin & Dodge, 2011).   

Mjukvara har idag gått till att finnas i många av de objekt som vi stöter på i våra hem, på våra 

arbetsplatser och runt om i städer. Genom koder har många materiella objekt och hur de 

fungerar förvandlats, det är allt ifrån olika verktyg och leksaker till sjukhusutrustning. Att 

mjukvara blir inbäddat i en rad olika materiella saker leder till att vissa av dessa mer 

avancerade apparater uppfylls med en viss form av medvetenhet av sin omgivning. De ges 

uträknings kapaciteten att kunna utföra vissa typer av arbeten i världen med enbart periodisk 

övervakning av människor (Kitchin & Dodge, 2011). De många olika maskin-lärda och 

kodade objekten är idag en stor del av våra liv på olika subtila sätt där mjukvara fyller, 

förstärker och underlättar oss människor i våra dagliga rutiner, vilket har lett till att mjukvara 

har medfört en stark effekt på dem socio spatiala konturer som finns i våra liv (Kitchin & 

Dodge, 2011).  
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3.0 Metod 

3.1 Metodologiskt och vetenskapsteoretiskt angreppssätt. 
 

I arbetet med vår uppsats valde vi att använda oss av fenomenologi som metodologiskt 

angreppssätt. Fenomenologi är en av de två underliggande filosofierna som kulturgeografer 

har använt sig av. Det och har nyligen definierats som ett filosofiskt angreppssätt som 

undersöker och beskriver fenomen, saker och upplevelser, såsom hur människor upplever 

dessa. Användandet av fenomenologi inom kulturgeografi baseras ofta på arbetet av 1800- 

och 1900-talets filosof Edmund Husserl som vill ta fram en ny filosofisk metod där man 

kunde undersöka människans levda upplevelser (Nayak & Jeffrey, 2011). Detta är något som 

är aktuellt i vår uppsats då vi ville ta reda på hur planeraren har påverkats av det digitala, 

vilket fenomenologi hjälpte oss med. För att förankra vår metodologi valde vi även att 

använda oss av socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk angreppssätt. 

Socialkonstruktivism är en ontologisk ståndpunkt, som syftar till att sociala företeelser och 

kategorier är under ständig förändring och inte enbart skapas av det sociala samspelet i 

samhället. Vidare handlar även socialkonstruktivismen om att undersöka ett fenomen och 

bryta ner det för att se vilken inverkan på samhället det har, vilket ligger i linje med vad vår 

uppsats syftar till (Bryman, 2018; Holm Ingemann, 2016).    

3.2 Motivering och diskussion av vald metod. 
 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod till vår kandidatuppsats då den kvalitativa 

ansatsen möjliggjorde en djupare studie av Göteborgs-, Stockholm- och Malmö Stads 

digitaliseringsstrategier. Utgångspunkten i arbetet har varit att text-analysera olika material i 

form av böcker, tidskrifter och avhandlingar för att få ett bra grepp om vårt syfte och smalna 

av det för att åstadkomma en avgränsad studie. Med hjälp av den kvalitativa metoden och 

fokus på intervjuer, som vanligtvis är semistrukturerade eller ostrukturerade, fick vi djupare 

och personligare svar på våra frågor. Det har gett oss möjligheten att anpassa våra frågor 

utifrån vad den intervjuade har för upplevelser och svarar. Det leder till att vi kunde få svar 

på frågor vi tidigare inte tänkt på att ställa, vilket hjälpte i insikten om hur anställda arbetar 

med digitaliserings frågor inom Göteborgs Stad och hur de påverkas av processen. Det är 

något vi ansåg inte hade varit möjligt med enkäter då de begränsar de svar vi kan få från 

informanter, samt att enkäter inte möjliggjorde för oss att ställa följdfrågor baserade på de 

svar vi får (Valentine, 2005).  
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Den kvalitativa metoden blev även ett bättre verktyg i vår dokumentstudie eftersom en 

djupare studie av de mål och strategier som Göteborg Stad har i sitt digitaliseringsarbete 

möjliggjordes. Sekundär data har varit en vital del för oss att skapa en förståelse för området 

vi undersökt. Det har även varit en stor del i processen för oss att skapa en uppfattning om 

vad vi ville ta reda på med vår insamling av primära data, våra intervjuer. De offentliga 

dokument, i form av digitaliseringsstrategier, vi har samlat in har även hjälpt oss i vår process 

med att jämföra hur Göteborg-, Stockholm- och Malmö Stad förhåller sig till varandra i deras 

digitaliseringsarbete. Visserligen finns det problem med sekundära data i den aspekten att den 

inte är statisk utan att det hela tiden framkommer nya källor, vilket resulterar i att äldre data 

inte längre samlas in eller förstörs. Men eftersom det arbete inom digitalisering i städer som 

vi har undersökt är relativt nytt är även de material vi samlat in fortfarande relevant (Clark, 

2005). 

3.3 Urval  
 

För vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. I och med att vi valde 

kvalitativ metod krävdes ett fokus på datainsamlingen, för att ha ett stort material att 

kategorisera och analysera i form av intervjuer och dokument. För att välja informanter 

använde vi oss av ett strategiskt urval. Det syftar till att möjliggöra en överförbar kunskap till 

uppsatsen och det strategiska urvalet är ett hjälpmedel för att aktivt kunna välja lämpliga 

kandidater som sitter på kunskap inom vårt uppsatsämne. För att identifiera olika 

nyckelpersoner för intervjuerna använde vi oss först av ett teoretiskt urval där vi undersökt 

vilka poster och avdelningar inom ämnet som kan vara intressanta i förhållande till vår 

teoretiska ansats (Johannessen & Tufte, 2003). Därefter har ett ändamålsstyrt urval skett. Det 

är en form av metod som grundar sig i att inte välja intervjupersoner utifrån slumpmässighet. 

Metoden har varit givande för vår uppsats eftersom att vi kunnat välja informanter strategiskt 

och utesluta personer som inte har relevant kunskap för uppsatsämnet, vilket resulterat i att vi 

undviker onödiga intervjuer. Kombinationen av ett ändamålsstyrt urval och det teoretiska 

urvalet, gav en fördjupad bild av forskningsproblemet samtidigt som det säkerhetsställde att 

vi höll oss inom det valda forskningsområdet (Johannessen & Tufte, 2003). Studien 

avgränsades till Göteborgs Stad som huvudområde och har undersökt hur digitaliseringen 

påverkar kommunens planerare. Det var därmed av vikt att identifiera nyckelpositioner inom 

förvaltningarna som sitter på relevant kunskap inom ämnet, vilket det ändamålsstyrda urvalet 

lämpar sig för (Bryman, 2018). Vidare i uppsatsen undersöktes även Stockholm Stad och 
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Malmö Stad för att se vilka likheter och skillnader deras digitaliseringsstrategier har dels med 

varandra, samt Göteborgs Stad. Detta var för att vi skulle se hur de olika kommunerna arbetar 

mot digitalisering och eftersom att Göteborgs Stad är huvudfokus för uppsatsen, är materialet 

kring Stockholm och Malmö mindre i den empiriska delen eftersom deras 

digitaliseringsstrategier enbart behandlas. Dem informanter vi intervjuade var Eric Jeansson 

som är geodatastrateg, och Ante Baric som är digitaliseringsansvarig, som båda arbetar i 

Göteborgs Stad. Anledningen till att dessa två intervjuades var för att de båda hade viktiga 

strategiska positioner inom Göteborgs Stad. Detta möjliggjorde att de kunde ge oss en god 

insikt, dels inom kommunens digitaliseringsarbete samt gällande kommunens 

samhällsplanering. Däremot genomfördes inga intervjuer med samhällsplanerare inom 

Göteborgs Stad, anledningen till detta var arbetets tidsram som inte möjliggjorde att vi kunde 

få kontakt i skälig tid för att hinna bearbeta materialet. Men vi ansåg att de intervjuer som vi 

genomförde gav oss tillräcklig information ändå även om det hade gett uppsatsen ett 

ytterligare djup med intervjuer av samhällsplanerare. 

3.4 Genomförande  
 

Insamling av data har skett dels i form av intervjuer med kommunanställda och planerare som 

arbetar och är insatta inom det berörda området vi efterforskar. Med hjälp av den kvalitativa 

metoden och intervjuer, har arbetet gynnats av att vi fått ett friare samtal med respondenterna. 

Intervjuerna har utförts med en låg grad av standardisering, med detta menas att de frågor 

som ställts inte behöver ske i en specifik ordning, utan frågorna har ställts i den ordning som 

passar bäst. Med en låg grad av standardisering har vi fått stora variationsmöjligheter under 

intervjun, att vi kunnat formulera följdfrågor baserade på de svar vi fått, samt att den 

intervjuade fått styra ordningsföljden (Trost, 2010). Med hjälp av ett friare samtal var det 

enklare att utläsa och analysera hur planerare och personer inom digitaliseringsprocessen 

tänker kring ämnet och vad de har för erfarenheter av processerna. Med hjälp av att hålla en 

dialog med de intervjuade fick vi personliga svar och synpunkter hur processen fungerar och 

vad utmaningarna är med den. Samtidigt fick vi ett bredare svar på våra frågor och chansen 

till nya synsätt som vi inte har beaktat tidigare (Valentine, 2005).  

Under de intervjuer vi genomfört har vi valt att vara två stycken intervjuare, detta för att 

kunna agera stöd åt varandra samt för att få en ökad förståelse. I första hand var det enbart en 

person som ställde frågorna samtidigt som den andra antecknade. Däremot har intervjuerna 

skett med enbart en intervjuperson åt gången, för att undvika komplikationer där en informant 
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talar och den andra enbart håller med eller inte får komma till tals. Möjligheten att intervjua 

flera personer samtidigt hade kunnat medföra att vi enbart fått fram majoritetssynpunkter och 

svar där intervjupersonerna påverkar varandra. Det var något vi ville undvika för att 

marginalisera att potentiella åsikter eller synpunkter inte framkom. Direkt efter utförda 

intervjuer har vi transkriberat dem och därefter sammanställt alla utförda intervjuer, där 

svaren lagts in i ett gemensamt dokument. Anledningen är att vi smidigare kunnat utläsa 

svaren och hitta viktiga samband utan att behövt skifta mellan olika dokument.  

Därefter började vi koda materialet från intervjuerna via att dela in texterna i olika teman och 

kategorier för att hitta mönster och samband. Detta förenklade analysprocessen där onödig 

information gick att sortera bort och säkerhetsställde att de relevanta delarna kunde lyftas 

fram (Johannessen & Tufte, 2003). 

3.5 Kodnings- och analysprocessen  

För att koda och analysera våra intervjuer och kommunernas digitaliseringsstrategier valde vi 

att använda oss av datorprogrammet NVivo. Det är en datorstödd programvara som hjälper 

till att kategorisera och tematisera materialet från intervjuerna. Genom att använda oss av ett 

datorprogram i den kvalitativa analysen, snabbades processen upp inom datasökning och 

kodning vilket annars är ett tidsödande arbete (David & Sutton, 2016). Det finns dock kritiker 

inom forskningsvärlden som anser att det inte är positivt att använda sig av datorprogram för 

att påskynda processen. Detta på grund av att kritikerna anser att det finns en risk för att 

materialet kan börja klassas som kvantitativt, vilket ses som överdrivet av användarna till 

programmet. Den andra motsättningen kritikerna har är att bearbetning och kodning av ett 

kvalitativt material ska ta lång tid, för att inte missa viktiga frågor som materialet kan ställa 

kopplade till dem statistiska paketen som används (David & Sutton, 2016). Vi valde dock att 

ändå använda oss av NVivo i analysprocessen, för att säkerhetsställa att vi hade gott om tid 

att bearbeta materialet flera gånger och därmed minska risken att bortse från relevant 

information.  

Kodningsprocessen i NVivo förenklas eftersom det går att strukturera noderna från flera olika 

dokument och se mönster mellan dokumenten (David & Sutton, 2016). Det var något vi 

använde oss av där vi kodade dokumenten efter specifika nyckelord och sen lät programmet 

jämföra dokumenten i förhållande till nyckelorden. Det medförde olika kodade segment och 

textavsnitt kopplade till nyckelorden vi valt och möjliggjorde en utläsning av likheter och 

skillnader mellan dokumenten och intervjuerna som var relevanta för våra frågeställningar. 
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Denna kodningsprocess har förenklat arbetet via att vi lättare kunnat utläsa samband mellan 

dokument och intervjuerna, vilket har resulterat i en bredare bild på hur olika processer och 

perspektiv egentligen är sammanlänkade. Det som David & Sutton (2016) benämner som 

kodningslinjer är något vi har använt oss av. Det har möjliggjort för oss att sätta våra 

nyckelord i sammanhang och hur materialet placerar sig i förhållandet mellan våra olika 

dokument. Det visas som en grafisk understrykning i programmet som är färgkodad och gav 

oss möjligheten att se vilka noder som länkas samman. Därav blev det ett användbart verktyg 

i kodningsprocessen eftersom att det går att se vilka nyckelord som överlappar varandra och 

en möjlighet att utläsa det större sambandet mellan olika delar inom digitaliseringen (David 

& Sutton, 2016).  

3.6 Metod- och källkritik  

För att vara säkra på att de källor som används för att styrka de uppgifter som nämns i 

uppsatsen, har det varit av stor vikt att vi förhåller oss källkritiskt till avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, dokument och våra intervjuer vi använt oss av. Det innebär att vi i 

processen att ta fram relevant information, ständigt har analyserat innehållets trovärdighet 

(Bergström & Boréus, 2012). Att vara källkritisk inför de texter som används är viktigt 

eftersom att vi i största mån har strävat efter att använda originalverk och därmed undvika 

sekundärkällor i skrivandet av uppsatsen. Detta har vi strävat efter för att texter som refereras 

i andra eller tredje hand kan förändras utifrån vad den primära texten sade. Det har även varit 

viktigt att vi om möjligt inte använder texter som är översatta. Trost (2014) menar att även 

om den som översätter en text är duktig sker det ändå en form av tolkning i 

översättningsprocessen, vilket han menar leder till att även om det är en översättning av en 

originaltext, ska man hantera den som en andrahandskälla (Trost, 2014).  

3.7 Validitet och reliabilitet  
 

För att kunna säkerställa att uppsatsen har en god validitet har vi suttit och granskat de olika 

texter och material som vi valt att använda, för att möjliggöra ett helhetsperspektiv. Det i sin 

tur har ökat vår förståelse för ämnet och därmed möjligheten för god validitet. För att se till 

att vi har en god uppsats räcker det inte med att vi har en god validitet, utan vi har även 

försökt se till att ha en god reliabilitet. Det räcker inte med rätt verktyg för att genomföra ett 

trovärdigt arbete utan det är även viktigt att dessa används på korrekt sätt (Bergström & 

Boréus, 2012).   
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”Även om det är bättre att klumpigt hantera en yxa när man vill hugga ved än att vara expert 

med skruvmejseln krävs förstås ett visst handlag med yxan.” (Bergström & Boréus, 2012, s. 

42).  

En god reliabilitet innebär inom undersökningar bland annat att de uträkningar och mätningar 

som genomförs är tillräckligt noggranna. Reliabilitetsaspekten är även relevant i de 

undersökningar där mätningar och uträkningar inte sker. För vår uppsats har det inneburit att 

se över hur vi tolkat texter och se till att utesluta och eliminera felkällor. Det är viktigt att 

läsaren ska kunna rekonstruera de analyser vi har genomfört av det material vi använder, och 

därmed kunna komma fram till samma slutsats. En viktig del i att möjliggöra detta innebar att 

de tolkningar av de skriftliga texterna vi använder oss av, underbyggs med refereringar och 

citat (Bergström & Boréus, 2012).  

3.8 Forskningsetiska överväganden och ställningstaganden. 
 

De etiska aspekter vi har tagit hänsyn till har varit med de personer vi intervjuat. Det är 

viktigt att utomstående inte får tillgång till namn och andra uppgifter om vilka som har blivit 

intervjuade, ifall de intervjuade vill vara anonyma, vilket de har valt att själva att inte vara i 

vår uppsats. Andra etiska spörsmål som tagits hänsyn till är att vi tydligt fått 

intervjupersonernas samtycke till intervju och datainsamlingen. Vidare har det varit viktigt att 

förklara vad syftet med studien är, vad vi har för upplägg och vad det innebär för risker eller 

liknande att delta i studien som informant. Vi har även vara tydliga med att det är frivilligt att 

delta, för att vi ska ha en god relation med respondenterna och förhålla oss till dem etiska och 

moraliska aspekterna i bearbetning och inhämtning av data (Trost, 2014).  

För ytterligare forskningsetiska överväganden har vi även utgått ifrån vetenskapsrådets 

(2002) grundläggande skydd för individen som består av fyra huvudkrav.   

3.8.1 Informationskravet 
 

Informationskravet innebär att inför våra intervjuer har vi en skyldighet att informera de 

deltagare vi tänker intervjua om vilken roll de har och de villkor som gäller för deras 

deltagande innan intervjuer genomförs. Detta innebär att vi ger en detaljerad 

förhandsinformation där vi bland annat beskriver våra namn samt att vi är ifrån Karlstads 

Universitet för att kunna underlätta kontakten mellan oss. Vi kommer även att beskriva syftet 

samt hur undersökningen kommer genomföras. Det är även viktigt att vi betonar att 

medverkan på intervjuer är frivilligt samt att intervjupersonen kan avbryta sin medverkan. 
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Det är även av stor vikt att poängtera att de uppgifter som samlas in inte kommer användas i 

något annat syfte än uppsatsen, samt att redogöra för var och hur vår uppsats kommer att 

offentliggöras. Denna information ska senast innan intervjuer genomförs, ges till berörd 

individ (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.8.2 Samtyckeskravet 
 

Samtyckeskravet menar på att de som kommer medverka i vår undersökning har rätten att 

bestämma om och hur länge de ska delta, samt på vilka villkor. Detta innebär att det står en 

deltagare att fritt avbryta mitt i en intervju om deltagaren inte längre vill medverka. Om det 

skulle ske har vi rätten att försöka motivera medverkande att fortsätta i forskningsprojektet 

men denna motivering får inte ta sådana former att de berörda känner sig tvingade 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

3.8.3 Konfidentialitetskravet 
 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som ingår i våra intervjuer och deras 

personuppgifter ska förvaras säkert för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem, det här är 

viktigt om de vi intervjuar begär att få vara anonyma. Det innebär bland annat att om vissa 

data som den intervjuade ger är tillräckligt detaljerad, är det viktigt att vi vidtar åtgärder som 

försvårar för utomstående att kunna identifiera individen. Exempel på detta kan innebära att 

inte beskriva i uppsatsen vad den anonyma intervjupersoner har för specifik arbetsplats eller 

position (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.8.4 Nyttjandekravet 
 

Nyttjandekravet innebär att de personuppgifter vi samlat in inte används för kommersiellt 

bruk. Det innebär att vi tar hänsyn till de resultat vi får och som en del i detta kommer det 

även innebära för oss att möjliggöra för de intervjuade att läsa igenom transkriberingen för att 

de ska kunna säkerställa att det inte har kommit med uppgifter som de inte vill lämna ut 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.0 Empiri 

4.1 Intervjuer 

Här presenteras de intervjuer vi genomfört i Göteborg. Båda intervjupersonerna har gett 

godkännande till att medverka med namn och titel i arbetet. 

Vi har genomfört två intervjuer, dels en intervju med Eric Jeansson som är Geodatastrateg på 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg och en med Ante Baric som är digitaliseringsansvarig för 

Göteborgs Stad. Eric har arbetat i 12 år på stadsbyggnadskontoret, först som GIS chef men 

gick senare över till att arbeta strategiskt med övergripande långsiktiga frågor. Där har han 

som roll att utveckla verksamheten gällande geodata samt digitalisering i arbetet med den 

smarta staden1. Ante Baric har jobbat i två år i rollen som digitaliseringsansvarig eftersom att 

posten framkom efter beslut i kommunfullmäktige år 2015 och är beslutad att verka fram till 

2020 enligt dagens gällande beslut. Antes tjänst baseras på planen för e-samhälle, som sätter 

ramar för hur digitaliseringsarbetet utformar sig i staden. Grunden för Plan för e-samhälle är 

baserad på Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella digitaliseringsplan som i sin 

tur är baserad på de europeiska digitaliseringsförordningarna. Rollen som 

digitaliseringsansvarig går ur på att leda, samordna och koordinera arbetet samt följa upp hur 

digitaliseringsplanen implementeras och fortlöper. Ante beskriver att grunden för 

digitaliseringsarbetet handlar om att utveckla service för medborgarna i kommunen och att 

organisera och effektivisera arbetsprocesser för att nå dem tvärfunktionella nyttorna.2 

Eric menar på att även om det är möjligheterna med digitalisering som det läggs fokus på 

inom Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor, ingår det även i hans roll att utläsa problem som 

finns med digitaliseringen. Eric belyser att digitalisering är en viktig del i utvecklingen men 

att det även i utvecklingsprocessen kan bli problematiskt eftersom det leder till nya arbetssätt 

vilket innebär anpassning. Han menar även på att planerarkulturen kan förändras då vissa 

arbetsuppgifter, i och med digitaliseringen, automatiseras. Men då är det viktigt att hela tiden 

ha med sig kulturfrågorna och tänka på individerna gällande hur man organiserar sig.3 Enligt 

Ante är det ledarskap och kompetensfrågor som är centrala för digitaliseringen för att förstå 

kundernas och medborgarnas behov. Det är däremot en stor utmaning eftersom att staden inte 

är vana vid tvärfunktionella arbetsprocesser utan istället har arbetat inom sina avgränsade 

                                                           
1 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
2 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018.  
3 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
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ramar gällande planering. Arbetsprocesserna måste förändras i och med digitaliseringen för 

att nå kundernas behov och medborgarna samtidigt som digitala system tas fram för att 

automatisera processen och därmed nå en ökad effektivitet.4 

Ett gott arbetsklimat är något som Eric lägger en stor vikt på då han menar att det är viktigt 

att anställda får komma till tals och lyfta sina egna synpunkter. Inom stadsbyggnadskontoret 

är det högt i tak där alla ska få vara med och utveckla och skapa nytt. På senare tid har det 

inom hela Göteborgs Stad legat ett fokus på innovation som ska leda till en vidareutveckling 

med smartare arbetssätt för kommunens anställda. Däremot poängterar Eric att eftersom 

staden är stor och kommunen har cirka 55 000 anställda, kan det uppfattas som att det inom 

Göteborgs Stad inte alls sker arbeten angående innovation. Det kan förklaras via att 

kommunen har lagt ett stort fokus på innovation inom planeringsfältet.5  

I sin roll som geodatastrateg menar Eric att digitaliseringen ställer krav på honom att ständigt 

samspela med andra inom organisationen, föra dialoger, ha en omvärldsspaning samt se till 

att det arbetas på nya sätt. Vilket även Ante lyfter i sin intervju, samtidigt som att han i sin 

roll istället även måste fokusera på prioriteringsprocesser för digitaliseringsinitiativ och 

applicera kostnads-nytta kalkyler. Det är för att säkerhetsställa att staden gör smarta initiativ 

och undviker att lägga pengar på projekt som inte ger nytta för medborgarna. Detta är viktigt 

för staden eftersom att de tar pengar från samma skattefinansierade säck och därmed måste se 

till att nyttorna för till exempel ett nytt IT-system är väldigt tydliga. Detta ställer samtidigt 

krav på staden där nyttorna med lösningarna ska räknas hem och att staden tar sitt ansvar, där 

ett oberoende förhållningssätt ska vara överordnat och styrande.6 7 

Gällande planerarens roll och om verktyget GIS förändrar den, anser Eric inte att uppgifter 

eller rollen för planerarna förändras, men att det sker på ett annorlunda sätt idag. Han menar 

att det blir en mer intressant arbetsuppgift eftersom tillgången till mer och bättre information 

är större, vilket leder till mer välgrundade analyser, planering och byggnation vilket i 

slutänden leder till en bättre stad för invånarna. I och med digitalisering finns det idag mer 

data att tillgå digitalt samt att det blir lättare att få all information gällande var människor bor, 

hur man förflyttar sig och så vidare, att det med digitaliseringen är enklare att få all data och 

                                                           
4 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
5 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
6 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
7 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
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information att samspela vilket ger bättre beslutsunderlag. Visserligen menar Eric att med all 

data som idag finns att tillgå kan det skapa en stressfaktor då planeraren känner att det finns 

mycket den kan göra men att man har kort tid på sig, dels då det ligger ett tryck på att man 

ska leverera, samt från politisk nivå, vilket kan vara en frustration.8  

Det är av vikt att informationen som inhämtas används på ett smart sätt menar Ante och lyfter 

Göteborgs Stads applikation ”min stad”. Den grundar sig på att medborgarna kan ge input 

och tycka till om stadsbilden, vilket ökar kraven på att förhålla sig till trygghet, säkerhet och 

miljö i stadsbilden ihop med synpunkterna. Därefter kan dessa appliceras för att få en bra 

framtida stadsplanering där planerarna vet behoven. Han lyfter även ett exempel på att dessa 

aspekter måste lyftas in i planeringsarbetet där staden har byggt stadsdelar för en specifik 

målgrupp och när det är färdigställt flyttar det istället in en helt annan målgrupp som leder till 

en brist på skolor i området istället. Vilket han även påpekar hände i Hammarby sjöstad, 

vilket borde vara något städerna förstår och beaktar i planeringen, ”Det är ju inte 

raketforskning”.9 Med hjälp av tillgången till mer information borde planerarnas arbetssätt 

förändras för att vara mer analytiska och få in ett customer-relations management tänk i 

processen och tänka mer kundbehov istället för traditionella nyckeltal.10 

Båda intervjupersonerna anser att digitaliseringen inte kommer innebära ett mindre krav på 

antalet planerare i tjänst. Digitaliseringen medför istället att planerarna kan öka kvalitén på 

och göra djupare arbeten där effekten ökas, alltså att lika många planerare producerar mer än 

tidigare. Eric lyfter dock att yrket kommer bli mer komplext eftersom att det krävs en stor 

kunskap i värderandet av data.11 12 

I arbetet med att digitalisera Göteborgs Stad menar Eric att det på stadsbyggnadskontoret och 

geodataavdelningen sker processer med att skapa och lagra data, samt sker det även arbeten i 

hur de samlar in data. Inom Göteborgs Stad ses arbete med digitalisering som en viktig del i 

effektivisering av olika processer. Det sker bland annat arbeten med olika e-tjänster som ska 

underlätta för handläggare samt göra det lättare för göteborgaren som via t.ex. e-tjänster ska 

kunna exempelvis ansöka om bygglov. Därav ligger det i att förbättra och förenkla de olika 

                                                           
8 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
9 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
10 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
11 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
12 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
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processerna inom staden. Det sker även arbeten inom geodata och positionering i planeringen 

för Göteborg som den smarta staden. 

Eric menar även på att det finns svårigheter i hur de olika förvaltningarna förhåller sig till 

varandra då det finns tydliga stuprör eftersom det är skillnader i förvaltningarnas arbetssätt. 

Här menar han att digitalisering är ett viktigt verktyg för att för att skapa ett gemensamt 

arbetssätt mellan förvaltningarna, något som Göteborgs Stad även har som mål. I dagsläget 

finns det ett projekt där man ser hur stadsplanering och trafikplanering kan arbeta 

tillsammans i samma modell. Detta menar Eric är viktigt då man inom planering av staden 

måste arbeta inom samma modell eftersom när man bygger staden hänger allt ihop. 

Det digitala har även möjliggjort för lättare och ökade dialoger med medborgarna gällande 

olika projekt vilket Eric ser som positivt då det kan vara svårt för vissa att ta sig till 

samrådsmöten, då är det viktigt att det finns olika möjligheter för dialoger. Det är viktigt att 

ta del av vad invånarna tycker om olika saker och att det finns möjligheter för dem att kunna 

ta del av information på ett enkelt sätt. Däremot menar han att det aldrig kan komma in för 

mycket synpunkter, fler synpunkter är bara positivt för dem i arbetet med att utveckla staden. 

Däremot är det viktigt att man hanterar alla synpunkter på ett effektivt sätt, som att när en 

handläggare använder det interna kartverktyget för att påbörja en ny plan eller projekt, då 

finns alla dessa synpunkter som data att ta hänsyn till13.  

Att ha ett gott samspel mellan städer är viktigt då det ger möjligheter för erfarenhetsutbyten. 

Göteborgs Stad samarbetar med flera städer nationellt och internationellt i 

digitaliseringsarbetet, där Amsterdam och Utrecht är samarbetspartners i EU-projektet; 

Integrated and replicable solutions for co-creation in sustainable cities (IRIS) där även 

Chalmers är inkopplat. Detta har till exempel realiserats via diskussioner kring smart city 

models, och inom trafik delen ihop med Volvo och Driveme Sweden angående el-bussar som 

testkörs i linjetrafik inom Göteborg.14 Enligt Eric sker den främsta samverkan med 

Stockholm och Malmö eftersom de tre städerna har ungefär samma storlek. Det sker ingen 

större samverkan med mindre kommuner eftersom de har olika problemställningar jämfört 

med Göteborg, och därmed inte tillför information som staden kan dra nytta av. Eric 

                                                           
13 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
14 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
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poängterar även att det är viktigt med standardiseringar för att göra arbetet enklare vid 

samverkan med andra städer.15  

I arbetet med att digitalisera hela Göteborg finns det bland annat ett projekt som heter Digital 

Twin, där man arbetar mot att till 2021 ha en virtuell kopia av Göteborg där man ska kunna 

gå omkring via VR verktyg, samt som planerare kunna testa olika scenarion gällande flöden 

och byggnation. Eric menar att det är viktigt att kunna testa saker innan man gör dem, att 

kunna se vad som händer om man bygger på ett specifikt område. Eric jämför detta med 

bilindustrin där man inte sätter ut ett fordon på vägen utan att ha genomfört en stor mängd 

tester. Att kunna ha möjligheten att genomföra tester i Göteborg i en virtuell miljö kan skapa 

stora möjligheter för planeringen och är något som Eric tror att vi allt mer kommer röra oss 

mot.16 Här finns det däremot lite problem i förhållningssätten menar Ante eftersom att vi har 

en ny data och integritetsskyddsförordning, som EU har beslutat och går under namnet; 

General Data Protection Regulation (GDPR). Med den nya förordningen finns det möjlighet 

med kameraövervakning på ett annat sätt än tidigare samtidigt som att vi har mycket mer 

information att tillgå. Möjligheten och tillgången till att samla in data med rörelsemönster och 

liknande är väldigt nyttig för staden och planeringen som får nya synsätt vilket kan ge ett 

bättre stadsrum. Men samtidigt har det att göra med att data som kartlägger geografiska 

positioner ihop med kameraövervakning kan identifiera individer, vilket kan ses som 

integritetskränkande och kommunen vill inte verka för ett övervakningssamhälle. Men kan 

data däremot vara avpersonaliserad och samhället får en acceptans för det, där det används på 

rätt sätt finns det stora möjligheter för planeringen.17 

Eric går även in och pratar om smarta städer och hur begreppet är lite mossigt. Här går Eric in 

och beskriver forskaren Boyd Cohen och hans ”Smart City Wheel” (Se bilaga 2). Denna har 

man inom Göteborg tagit intresse av i sitt digitaliseringsarbete med den smarta staden där 

man har tagit fram en egen geodata strategi utifrån den. Den utgår från de olika processerna i 

Göteborgs Stad och fokuserar bland annat på miljö, hälsa och säkerhet, utbildning, hur den 

smarta staden styrs och hur den planeras. Eric menar på att det finns otroliga mängder 

information att inhämta från människor när det gäller att planera den smarta staden. Med 

hjälp av sensorer kan man se vädret på en plats, hur trafiksituationen ser ut och vad 

människor gör. Tillämpas informationen som samlas in kan bland annat planerare utläsa vilka 

                                                           
15 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
16 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
17 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
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förändringar som krävs för att trafiksituationen på en plats ska förbättras. Eric anser att 

planera utifrån dessa aspekter blir allt för tekniskt, det går inte att utläsa hur människorna på 

en plats mår, om de är glada eller jämställda. Det är dessa frågor som han menar är av mest 

intresse, vilket är något man måste tänka på när man planerar staden. Att det även ligger ett 

fokus på det sociala, med kultur, hälsa, tillgänglighet och att det är rent och blomstrar i staden 

för alla. I staden ska alla må bra, alla ska ha husrum, mat, kunna gå ut i en park där man kan 

träffa andra och kunna uppleva kultur. Det är detta som behöver vara utgångspunkten menar 

båda intervjupersonerna när man planerar den smarta staden. 18 19 

4.2 Göteborgs Stad – Plan för E-samhälle  

 

Göteborgs Stad beskriver det som att dem har ett stort antal aktiviteter redan pågående i 

staden som ligger i linje med utvecklingen mot e-samhälle. Däremot är processerna 

stuprörsprocesser, viket har inneburit att liknande processer pågått på olika förvaltningar 

vilket har inneburit onödig användning av resurser. Därav vill staden ha ett gemensamt 

program för e-samhälle för att effektivisera processer och en möjlighet att samköra de för att 

kunna erbjuda service och tjänster som når hög kvalitet och innovation. Programmet för e-

samhälle ska bidra till att enkla, öppna och effektiva digitala tjänster skapas för välfärd och 

service och vara öppet för medborgare såväl som för företag. Staden ser också positivt på 

digitaliseringens innebörd där den kan minska geografiska avstånd och främja den hållbara 

utvecklingen i staden samtidigt som det leder till kostnadseffektiva lösningar (Göteborgs 

Stad, 2014).  

Det övergripande målet för staden är att digitaliseringen ska se till att välfärden och service 

för nuvarande och kommande generationer säkras. Staden ser ett ökat krav på digitala 

lösningar från medborgare och företag, vilket är en viktig del att säkerhetsställa för att 

tillvarata på digitaliseringens positiva effekter. Kravet på digitalisering innebär även för 

staden att tekniken ska vara användarvänlig för att kunna underlätta och implementera 

digitala verktyg som ett förstahandsval att använda sig av. För att realisera planen använder 

sig Göteborgs Stad av programområden och strategiska insatsområden. Dessa är utformade 

utifrån SKL:s strategi och handlingsplan för e-samhället. Fundamentet för programområdena 

är skapade utifrån att ta hänsyn till boende, besökare och företag och fördelas på olika 

                                                           
18 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
19 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
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områden som; demokrati och delaktighet, näringsliv och arbete samt samhällsbyggnad och 

utbildning för att nämna några. Varje område får därefter en handlingsplan utformad med 

konkreta åtgärder och mål som ska följas för att realisera planen (Göteborgs Stad, 2014). 

Handlingsplanernas syfte är att effektivisera digitaliseringsprocessen och förtydliga vilka 

verksamheter som ska ta hand om de gemensamma åtgärder som faller mellan stolarna. 

Planerna ska även bidra till att samordna och följa upp resultaten för processerna och 

säkerhetsställa att staden arbetar i rätt riktning. Kommunen är medveten om att 

digitaliseringsprocessen kommer vara utmanande eftersom att det ställer krav på flexibilitet 

som måste realiseras både internt och externt för att lyckas implementera nya lösningar 

(Göteborgs Stad, Handlingsplan för E-samhälle, 2015–2016).   

De strategiska insatsområdena syftar istället på att skapa förutsättningar för 

programområdena och sätter strukturen för hur handlingsplanerna kan genomföras 

(Göteborgs Stad, 2014). 

 

Figur 1. Från program till handlingsplan och insatsområden (Göteborgs Stad, 2014).  

Det första av dem fyra insatsområdena ska säkerhetsställa att ledning och samordning 

fungerar på ett effektivt sätt där utvecklandet av en e-förvaltning är av prioritet. E-

förvaltningen ska hjälpa till att förbättra samarbete i arbetsprocesser och att förtydliga 

gränssnitten mellan verksamheterna där visualisering av sammanhang blir nyckeln för utökad 

förståelse. Den nya typen av förvaltning ska förbättra samverkan och därmed innebära en 
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kostnadseffektivitet på alla nivåer i förvaltningarna samtidigt som det säkerhetsställs att 

digitaliseringen initieras i tidiga skeden för att skapa en nyttig användning av verktygen. Men 

för att detta ska kunna implementeras har Göteborgs Stad också sett till att det finns juridiska 

möjligheter för att införa visionen e-samhälle i kombination med en informationsstruktur som 

är standardiserad för lättare användning. Det sista insatsområdet ska ge förutsättningar för en 

flexibel användning av digitala tjänster och försäkra att infrastrukturen är hållbar (Göteborgs 

Stad, 2014).  

Göteborgs Stad har utläst några troliga effekter av implementerandet av e-samhällets 

program. Inom stadens verksamhet kommer den digitala tekniken förbättra den strategiska 

samhällsutvecklingen och implementerandet av modern teknik kommer förbättra 

verksamheternas mobilitet samt arbetssätt. Digitaliseringen förväntas även ge goda 

möjligheter för att maximera utnyttjandet av resurser och förbättra effektiviteten inom 

förvaltningarna. För invånare, besökare och företag kommer digitaliseringen förbättra och 

underlätta användningen av stadens tjänster samtidigt som en ökad digitalisering innebär att 

staden ger en utökad transparens och delar med sig av information till nya tjänster och 

produkter. Stadens roll som transparent ska öka förståelsen för arbetet och öppna upp nya 

vägar för delaktighet i stadens arbete. Det ska i sin tur leda till att Göteborg blir en attraktiv 

plats att starta företag och arbeta inom (Göteborgs Stad, 2014).    

4.3 Stockholm Stad – En smart uppkopplad stad 

 

Stockholms stad beskriver i sin digitaliseringsplan att staden måste följa med i utvecklingen 

rörande globalisering, urbanisering och den ökade livslängden. Detta innebär för staden ett 

utökat fokus kring digitalisering och ny teknik för att öppna upp möjligheter för staden att 

utvecklas med sina invånare. Detta ska ske via nya former av tjänster och nya lösningar 

(Stockholms Stad, u.å.).   

Stockholms Stad ser sina förutsättningar för att tillvarata på digitaliseringens framfart som 

goda eftersom att staden har en hög jämställdhet, bra IT-infrastruktur och många ledande 

företag inom kommunen som kan hjälpa till i övergången mot ett digitaliserat samhälle. 

Visionen är därmed för Stockholms stad att utnyttja förutsättningar och möjligheter för att 

skapa ett enklare samhälle med fokus på ny teknik. Visionen som ska vara uppfylld till år 

2040 är att Stockholm ska vara världens smartaste stad. Detta innebär att invånare, företag 

och besökare ska kunna samspela med utvecklingen och innovativa lösningar ska vara i fokus 



   
 

35 

 

och förhålla sig till ekologiska-, demokratiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsfaktorer 

(Stockholm Stad, u.å.).  

4.3.1 Tre grundläggande pelare  

 

Stockholms stad arbetar efter en målbild som grundar sig i tre olika pelare; en öppen, 

innovativ och uppkopplad stad. Arbetet syftar till att digitaliseringen ska tas tillvara på och 

implementeras i Stockholms stads arbete i utvecklingen av nya tjänster och lösningar för 

myndigheter, företag och medborgare. Denna del av Stockholms stads vision för år 2040 – en 

stad för alla, är ett steg i ledet för att säkra att staden blir den kunskapsregion som visionen 

beskriver och en stad som tar hand om och främjar företagande (Stockholm Stad, u.å.).  

 

Figur 2. Stockholms Stads målbild för en smart stad (Stockholms Stad, u.å., s.15).  

Stockholms målbild har även fyra underkategorier med fokus på hållbarhet som redogörs för 

nedan;   

Utifrån ekonomisk hållbarhet till att främja de digitala lösningarna för att skapa attraktiva 

investeringsmöjligheter för företag och värna om startup scenen. Staden anser att 

entreprenörskap och intraprenörskap är viktiga delar i processen att skapa en stad som 

attraherar ny teknik till regionen och en möjlighet att nyttja digitaliseringens teknik och 

verksamhet effektivt.   

Det ekologiska perspektivet i visionen är ett steg i ledet för att minska klimatpåverkan och att 

bygga en hållbar stad via nya digitaliseringslösningar. Dem nya smarta lösningarna som det 

digitala medför ska utnyttjas för att ytterligare minska klimatpåverkan samt produktion av 

varor och tjänster ska anpassas för att använda smarta tekniska lösningar som i sin tur är 

klimateffektiva.  
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Det demokratiska förhållningssättet grundar sig i att digitaliseringens innovation ska fungera 

som en stärkande aspekt i förhållande till medborgarna. Detta via att skapa nya digitala 

lösningar som ska öka transparensen till medborgarna samt öka medborgarnas inflytande och 

deltagande och via det stärka den demokratiska processen.  

Det sista förhållningssättet Stockholms stad lyfter i sin målbild är den sociala hållbarheten. 

Digitaliseringen ska bidra till att fördela resurser på ett effektivare sätt för medborgarna och 

stärka gemenskap och delaktighet. Digitaliseringen kan hjälpa med detta eftersom 

informationsflödena är viktiga för staden och den nya tekniken kan förbättra dem ytterligare 

anser staden. Detta ska i sin tur även hjälpa den självupplevda tryggheten för invånarna i både 

privata och offentliga rum, följdeffekten ska bli att levande och säkra stadsdelar skapas 

(Stockholms Stad, u.å.). 

4.3.2 Möjliggörare och genomförande.  
 

För att möjliggöra att stadens vision om världens smartaste stad krävs det komponenter som 

skapar förutsättningar att lyckas. Dessa är för Stockholms Stad att Verksamhet, Teknik och 

kostnadsfördelningsprinciper har strategier som hjälper processen.   

 

Figur 3. Visualiserad målbild om vilka delar som krävs för att uppfylla den smarta staden 

(Stockholms Stad, u.å.) 

De strategiskt möjliggörande principerna syftar till att skapa hållbarhet i staden där delar av 

olika nätverk kan återanvändas, vidareutvecklas och integreras med varandra. Staden anser 

via att bygga hållbara digitala lösningar kan staden nå en kostnadseffektivitet och därmed 



   
 

37 

 

underlätta för verksamheterna. Inom verksamheterna blir det därmed av vikt för dem att ta 

hänsyn till digitaliseringsvisionen för att ha möjligheten att uppnå den smarta staden. 

Visionens krav på verksamheterna bygger på att en välarbetad IT-infrastruktur finns med 

olika plattformar som sammanlänkas för att lagra, analysera och samla in data. Det innebär 

också förändrade arbetssätt och processer som ska implementeras i verksamheterna för att 

underlätta för medborgare, företag och besökare som använder stadens tjänster. Den tekniska 

delen är basen för att den smarta staden ska uppnås. Applikationer och plattformarna skapar 

grunden för att allt ska fungera och är därmed av vikt för staden att fokusera på där nya 

innovativa lösningar ska leda vägen framåt. Kostnadsfördelningsprinciper ska implementeras 

vid genomförandet av strategin där staden ska sprida ut budgeten på olika förvaltningar för att 

effektivt kunna utveckla den smarta staden (Stockholms Stad, u.å.).  

För att genomföra projektet när möjliggörarna har säkerhetsställts, krävs en samordning och 

samverkan i staden, en kommunikation för projektet som främjar ändamålen och att staden 

använder sig av prioriterade projekt. Dessa delar av genomförandet ska säkerhetsställa att 

staden arbetar i samma riktning och att stuprörs-utvecklade lösningar förhindras. Samarbetet i 

genomförandefasen innebär att staden ska jobba tvärsektoriellt och att verksamheter 

kontinuerligt söker efter nya innovativa lösningar som hjälper staden att verkställa visionen. I 

denna fas trycker även staden på att det krävs ett samarbete med näringsliv, akademi och 

invånare. Det för att lyckas realisera visionen och ta fram innovativa digitala lösningar 

samtidigt som kommunikationen av strategin syftar till att hitta nya gemensamma arenor att 

bygga projektet kring. Den sista fokuspunkten Stockholms stad har i genomförandefasen är 

angående prioriterade projekt. Staden måste aktivt arbeta för att utläsa specifika projekt som 

gynnar den smarta staden via att se till stadens behov samtidigt som stuprörs-tänket frångås 

och ett tvärsektoriellt samarbete används (Stockholms Stad, u.å.).  

4.4 Det Digitala Malmö 

 

För att Malmö ska kunna möta den framtid som digitaliseringen skapar, och som sker, i en 

rasande takt, måste staden arbeta strukturerat för att kunna tillvarata på de möjligheter som 

digitaliseringen möjliggör. Med anledning av detta har Malmö tagit fram deras program för 

stadens digitalisering för perioden 2017–2022, och i programmet presenteras fyra 

övergripande mål.  
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Det första målet Malmö har med sin digitaliseringsstrategi är till år 2022 ha skapat en stärkt 

demokrati och en ökad inkludering. Meningen är att alla som verkar och bor i Malmö ska ha 

kunskapen om att använda digitala tjänster samt hur ett digitalt samhälle navigeras. Effekten 

av detta blir att allt fler ska känna sig inkluderade och få sin röst hörd. Det leder till en digital 

sammanhållning där Malmös beslutsfattare, politiker och tjänstemän kan skapa en tydlig bild 

av medborgarnas behov genom att önskemål och åsikter blir hörda. 

Malmö ser på att de effekter som kommer uppstå ur målet är dels att medborgaren har ett 

stärkt förtroende för Malmö, samt hur staden hanterar personlig information och digitala spår. 

I staden hoppas man även på en ökad digital inkludering där medborgarna kan använda de 

digitala verktygen och tjänster. Ytterligare ser man en effekt i att det ska möjliggöra en 

djupare insyn i beslutsprocessen för medborgare samt öka den information som är tillgänglig 

för dem. I och med digitaliseringen skapar det även en ökad transparens i Malmö Stads arbete 

där det blir lättare för medborgare att samlas runt en fråga, lämna in förslag och åsikter 

(Malmö Stad, u.å.). 

Det andra målet Malmö har är Mer ändamålsenlig och tillgänglig service där en ökad service 

ska underlätta för alla som arbetar och bor i Malmö. Medborgaren ska kunna känna att den 

digitala servicen är anpassad efter dem själva genom att myndigheter tillsammans med andra 

berörda aktörer samordnar sin digitala service för att den skall kunna ses som trygg och 

enkel. Detta sker genom kvalitativa mätningar och behovsanalyser som kontinuerligt 

utvecklar servicen utifrån medborgarens och näringslivets behov. Ytterligare vill Malmö se 

att den digitala informationen och servicen är utformad för att alla människor i samhället ska 

kunna tillgodogöra sig den (Malmö Stad, u.å.).  

De tre effekter som Malmö ser med detta mål är att det medför att den digitala servicen blir 

mer sömnlös och enklare att förstå när det kommer till att effektivisera och navigera de olika 

valmöjligheterna. Detta ska uppnås med att Malmö Stad, när det finns ett servicebehov som 

involverar ett flertal aktörer, antingen ska koordinera servicen eller alla aktörer på ett gott och 

fungerande sätt för att interaktionen ska kvarstå. Man ser även på en likvärdig service för 

samhällets alla grupper, det innebär att de som är till exempel fysiskt, språkligt eller kognitivt 

begränsade ska ha tillgång till lika digital service som alla andra medborgare. Utifrån detta 

ska det även ske en individanpassad service genom en ökad mängd kunskap som går att tillgå 

genom digitaliseringen och analyser (Malmö Stad, u.å.). 

Det tredje målet är Ökat samspel i staden där Malmö till år 2022 har digitaliserat det fysiska 

rummet med alla dess parker, lokaler, gator och byggnader. Malmö ska kunna kommunicera 
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och uppfatta omvärlden och därmed förbättra och förenkla vardagen med hjälp av smart 

teknologi. Genom dem många funktioner som är sammankopplade ökar det välbefinnandet 

samt skapar möten mellan människor och ökar därmed den sociala sammanhållningen. Med 

hjälp av de smarta teknologierna ska det underlätta navigation och rörelse i staden och skapar 

därmed en trygghetskänsla för människorna (Malmö Stad, u.å.).  

De tre ökade effekter som Malmö ser uppstå är dels att det skapar en starkare relation mellan 

det fysiska rummet och individen. Det sker eftersom människor enklare kan få vägledning 

och tillgång till information gällande vad som sker inom det närmsta området eller om det 

finns upplevelser i närheten. Malmö ser även att det ska möjliggöras för möten och 

upplevelser i staden där det ska, med hjälp av digitaliseringen, finnas ett starkt samspel med 

det fysiska rummet för att maximera det sociala samspelet. Digitaliseringen förbättrar även 

stadens välmående och Malmös gröna profil där smart teknologi kontinuerligt minskar 

utsläpp och energiförbrukning, samt att staden uppmuntrar till ekologiska 

beteendeförändringar (Malmö Stad, u.å.).  

Det fjärde målet Malmö har gällande digitalisering är Ökad verkan i samhällsservicen där 

Malmö till år 2022 vill underlätta dem olika aktörernas samspel samt säkerställa en klok 

resursanvändning. I och med Malmös satsning på att se till att digitalisera det av mest värde, 

möjliggör det för dess personal att ha mer tid för personliga möten med medborgare, samt att 

det skapas fler möjligheter för nya innovationer och digitala tjänster genom bättre 

informationsanvändning. Genom digitaliseringen av Malmö leder det till att Malmö Stads 

medarbetare kan dels samla in, men också bearbeta större mängder av information. Det 

möjliggör för att göra goda underbyggda prognoser om framtiden gällande medborgarnas 

behov (Malmö Stad, u.å.). 

Utifrån detta mål ser Malmö att det framkommer fyra stycken effekter. Dels skapar det en 

personlig kontakt eftersom digitaliseringen skapar nya möjligheter för medarbetare att föra 

dialoger med medborgaren gällande den kommunala verksamheten. Det ger även bättre 

användande av information där det digitala samhället underlättar för nya innovationer. Detta 

eftersom Malmö Stad genom sina verksamheter har stora mängder data vilket sedan 

avpersonifieras och därmed blir tillgänglig för andra aktörer såsom forskare och näringsliv. 

Det skapar även en utveckling som kan vara mer verksamhetsnära. Med detta menar Malmö 

Stad att det i dagsläget läggs stora resurser på prognostisering och uppföljning, samt 

utredningar och rapporter. Med hjälp av digitalisering kan många av dessa processer 

automatiseras vilket leder till att fler resurser frigörs till utveckling vilket ger en bättre 
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kvalitet för medborgaren. Med detta mål ser man även att det sker ett större utbyte vilket 

skapar mer värde. Malmö Stads samhällsservice får en ökad tillgänglighet inom många olika 

punkter genom digitaliseringen vilket skapar ett större utbyte genom en klok 

resursanvändning (Malmö Stad, u.å.).  
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5.0 Analys 

I denna del analyserar vi den inhämtade empirin och jämför med den teori som tidigare har 

presenterats.   

5.1 Digitalisering i Göteborg 
 

Det finns stora utmaningar för städerna att lyckas med digitaliseringsstrategierna eftersom att 

det är många olika aspekter att ta hänsyn till. Angående digitalisering är det många nya typer 

av förhållningssätt som appliceras där e-tjänsterna är en del i processen att förenkla och 

förbättra dem. I Göteborgs Stads program för e-samhälle benämns digitalisering flitigt 

eftersom det är något som strävas efter. Detta eftersom det ses som ett viktigt verktyg för att 

kunna säkra service och välfärd, dels för nuvarande men även för kommande generationer 

(Göteborgs stad 2014). Kitchin & Dodge (2011) beskriver hur det digitala har förändrat hur 

vi lever och verkar i samhället eftersom mjukvara har förändrat mycket av de ekonomiska 

och sociala aspekterna i livet. I och med det digitala skapas det ständigt nya sätt för hur olika 

processer kan snabbas på samt bli automatiserade (Kitchin & Dodge, 2011). Detta är något 

som Göteborg ämnar sträva efter då de vill skapa den moderna staden där dem som bor, 

besöker och arbetar i staden ska erbjudas förbättrade och effektiviserade tjänster och service 

med hjälp av det digitala (Göteborgs stad, 2014).  

Vidare diskuteras det i Göteborgs program för e-samhälle hur det digitala leder till ökad 

information som flödar i staden, att med det digitala blir det enklare att skapa, lagra och 

använda information. Det blir enklare för medborgare att ta del av information om vad som 

händer i närområdet med hjälp av det digitala. Att större information blir tillgängligt och mer 

lättåtkomligt i staden för medborgarna är något Eric menar på är positivt då det möjliggör för 

ökade dialoger mellan Göteborg och dess invånare. Genom att skapa användarvänliga kanaler 

som exempelvis ”min stad”, appen som möjliggör för de som rör sig i Göteborg att föra 

dialoger med kommunen. Genom ökade kommunikationer leder det till att det kan planeras 

för morgondagens generationer och deras behov. I och med dessa användarvänliga 

kommunikationskanaler innebär det att det skapar en form av deltagande planering där de 

som rör sig i staden får möjligheten att höja sin röst och vara med i processen. Göteborg ser 

appen ”min stad” som en viktig del för att kunna ta emot åsikter och idéer från medborgarna 

gällande hur staden ska röra sig framåt, och som Eric menar på kan man aldrig få för mycket 
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information (Göteborgs Stad, 2014)20. Vidare i Göteborgs process att skapa användarvänliga 

tjänster för dem som rör sig i staden, lägger de fokus på att öka den digitala kompetensen. 

Därav lägger kommunen fokus på att utforma offentliga e-tjänster som dels utgår ifrån att 

stadens medborgare är aktiva och har en god kunskap inom det digitala. Men i denna process 

poängteras det i Göteborgs plan för e-samhälle att individer inte exkluderas som inte ännu har 

samma kompetenser eller förmågor. Därav är det viktigt att de offentliga tjänster som 

utformas, genom verksamhetsutveckling med IT, kan möta de olika kunskapsnivåer som 

finns. Men här kan det bli en fråga gällande hur denna digitala kunskap ska främjas. 

Visserligen framkommer det tydligt hur den digitala ska implementeras redan i skolan för att 

ungdomar ska bilda sig en god kunskap tidigt. Men det blir svårt att få alla som rör sig i 

staden att lägga en stor vikt på digitala tjänster. Visserligen bidrar det som sagt mot en 

deltagande planering och att det finns gott om information för medborgaren att ta del av. Men 

det kan diskuteras ifall det inte läggs en övertro mot data och det digitala som en lösning på 

problem, framförallt när det kommer till kommunikation. I och med att Göteborg satsar på att 

möjliggöra för att allt fler kommunikationer och dialoger ska ske genom digitala tjänster, kan 

det leda till ett ökat avstånd mellan medborgare och kommunen istället för ett minskat. 

Visserligen menar Göteborg att dessa dialoger som sker genom det digitala enbart ska 

komplettera de personliga mötena, och inte ersätta dem. Som Eric beskriver ger det en 

möjlighet för de som exempelvis inte kan ta sig till ett samråd, att framföra synpunkter 

genom e-tjänster21. Men även om det frambringar många positiva aspekter kan det även 

medföra att vissa medborgare får känslan av att personliga möten inte är önskvärda. Att 

medborgare känner sig avskärmade från kommunen. Det blir därav viktigt att städer inte ser 

digitaliseringen som lösningen på alla problem, utan att det fortfarande ligger ett fokus på de 

personliga mötena och hur medborgaren faktiskt mår (Göteborgs Stad, 2014).  

Dessa förändringar som går att skåda där städer som Göteborg, där de rör sig mer mot den 

digitala staden diskuteras av Ash et al, (2018) där tar de upp den digitala vändningen som 

dem menar att geografin befinner sig i. Det vardagliga livet som vi lever består idag alltmer 

av det digitala, det är en del av vårt arbete, de resor vi gör, hur vi producerar och hur vi 

människor konsumerar. Det digitala har haft djupgående effekter på hur platser styrs och 

förvaltas. Göteborg likt många andra städer ser det digitala som framtiden. Det framkommer 

allt fler nya teknologier och vi ser ett större flöde av information som får större 

                                                           
20 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
21 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
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användningsområden eftersom det idag är enklare att lagra och processa via GIS. Allt detta är 

viktigt i den digitala framtiden gällande hur städer planeras, förvaltas och styrs (Ash et al. 

2018). 

Gällande digitalisering ser även Göteborg att det är av stor vikt att man stimulerar den 

digitala kompetensen hos invånarna samt att barn får komma i kontakt med det digitala redan 

i skolan eftersom det är en stor del av livet (Göteborgs Stad, 2014). Däremot är det viktigt att 

dessa steg mot att stimulera den digitala kunskapen hos barn sker försiktigt och att de inte blir 

påverkade negativt. Detta diskuterar Ash et al. (2018) kring där det framkommit, ur 

digitaliseringens framfart, nya former för att studera spel och sociala medier. Anledningen är 

att se hur engagering och kommunikation genom skärmar påverkar vår kunskap, rumsliga 

förståelse och sociala förhållandet (Ash et al. 2018).  

I Göteborgs stad planer för att öka möjligheten för goda kommunikationer mellan staden och 

dess medborgare är det dock viktigt att man vidtar försiktighetsåtgärder. I stadens plan för e-

samhälle vill Göteborg att de som rör sig i staden ska känna en trygghet när de använder e-

tjänster för att kommunicera. Att den data och information som passerar ska hanteras tryggt 

och skyddas av Göteborgs Stad. För visserligen har det digitala medfört ökade kontakter, men 

det har även resulterat i att människor kan bli attackerade av anonyma personer i den 

kommunikationsmiljön som det digitala har skapat (Adams, 2018).  

I Göteborgs Stad diskuteras de möjligheter som digitalisering ger, hur staden effektivare kan 

kraftsamla stadens resurser och placera dessa på aktiviteter som är av störst angelägenhet. 

Digitala hjälpmedel som GIS är något som staden redan implementerar i sitt arbete idag och 

kommer att fortsätta använda som en byggsten i processen att bygga den framtida staden. 

Detta eftersom GIS möjliggör analyser av stora mängder data vilket kan ge viktiga aspekter 

om hur resurser ska fördelas och vad staden behöver för att utvecklas. Göteborg vill även 

lägga fokus på ökade och förbättrade IKT i stadens e-samhälle med anledningen att det 

möjliggör för Göteborg att enklare kunna kommunicera med de som rör sig i staden, och 

möta deras förväntningar. Genom en stark användning av IKT i Göteborg, som applikationen 

”Min Stad”, avlägsnas tid och rum och information kan förflyttas omedelbart, vilket är vad 

staden vill se i dess kommunikation med medborgarna. 

Av digitaliseringsstrategin Göteborgs Stad har framkommer det inga konkreta lösningar hur 

staden ska nå målen. Men utifrån målen går det att utläsa att staden har ett gediget arbete 

framför sig att balansera digitaliseringens nackdelar och fördelar för att skapa ett hållbart 
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samhälle där alla inkluderas. De gynnsamma effekterna är vad staden är ute efter och ser 

framkomma ur deras vision om e-samhället. Boende, besökare och företagare ska underlättas 

av digitaliseringen och av det den har att erbjuda, ett öppet Göteborg som delar med sig av 

sin information som leder till nya tjänster och produktioner. För att staden ska kunna nå hela 

vägen är det dock viktigt att man får med människan och dess roll i staden, att människor ska 

kunna känna sig trygga, glada och välmående. Att det hela tiden finns med ett tänk på det 

sociala och kultur, att det ska finnas tillhörighet, är viktigt för att Göteborg ska bli staden som 

är modern (Göteborgs Stad, 2014).22 23 

5.2 Planerarens roll 
 

Inom Göteborgs stads planering går det att utläsa att det finns ett stort fokus på geodata och 

information som ska vara en del av digitaliseringen. Den digitala utvecklingsprocessen 

gällande information medför att planerarna får ett bättre beslutsunderlag och kan via det ta 

välgrundade beslut. Baksidan som går att utläsa är att en plan blir aldrig riktigt klar, den blir 

ett levande dokument som ständigt är under förändring. Detta i kombination med att 

planerarna får en utökad stress att fler planer ska produceras på kortare tid är något som 

påverkar planerarens roll i och med det digitalas framfart.24 Tore Sager (2011) lyfter att den 

neoliberala planeringsteorin grundar sig på att öka den administrativa effektiviteten, vilket 

appliceras på planerarens arbete (Sager, 2011). Denna del är något som vi kan utläsa påverkar 

Göteborgs stad och planerarens roll via att digitaliseringsprocessens underliggande mening 

syftar till effektivisering för medborgare och verksamheter.  

I strävan efter att nå effektivitet i förvaltningarna ser vi tendenser till implementerandet av 

den neoliberala styrmodellen NPM. Syftet med NPM är att effektivisera och att ta bort dem 

administrativa hindren inom förvaltningarna för att möjliggöra en ny typ av förvaltning med 

marknadstänk. Göteborg, Stockholm och Malmö vill främja ett gott företagsklimat i städerna 

där det ska vara enkelt att etablera sig. Det går i linje med hur NPM förhåller sig och vi ser 

tendenser av att planeraren tar en ny roll. Planerarens roll blir att istället för att planera för 

medborgarnas bästa, fungera som en typ av försäljare för att locka nya typer av företag till 

städerna och lobba för att deras stad är den mest gynnsamma att etablera sig i. Det ställer 

även krav på planerarna från flera olika typer av aktörer att planera för deras bästa, vilket kan 

                                                           
22 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
23 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
24 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
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ses som en komplikation inom planerarens arbete, som ska planera för ett hållbart samhälle 

där alla blir inkluderade. Det medför även utifrån vad vi har kunnat utläsa, att planerare ska 

jobba effektivare via att producera mer för olika delar av samhället samtidigt. Det kan ses 

som positivt eftersom att samhället får en större nytta med mer som planeras och städerna är i 

ständig utveckling. Med en effektivare planering kan det vara möjligt att med hjälp av 

digitaliseringen att bygga bort problem snabbt som uppstår, för att minska risken att till 

exempel segregationen växer sig starkare på en plats. I det andra ledet ställer det krav på att 

planerare ska producera mer, vilket kan resultera i att planerare förflyttar fokus från 

välgrundade planer och istället framkommer med dåligt genomtänkta planer som istället spär 

på segregationen i samhället och får motsatt effekt. Vilket är en risk som har lyfts inom det 

neoliberala synsättet där marknadens efterfrågan får ett större fokus än vad samhället behöver 

(Sager, 2011). Detta är något som Ante lyfte under intervjun där han anser att näringslivet 

inte förstår vilka lösningar som staden egentligen behöver. Det presenteras lösningar för hur 

lampor ska styras till kommunen av företagen, när dem egentligen hade kunnat hitta 

innovativa lösningar som hjälper vården, som är den mest ansträngda delen av de offentliga 

verksamheterna. 25  

Ett steg i ledet Göteborgs Stad och stadsbyggnadskontoret speciellt jobbar med att ta fram är 

VR verktyg för att kunna simulera olika scenarion innan den färdiga planen beslutas. Detta 

ska vara ett steg i ledet för att i framtiden kunna marginalisera felaktigheter i planering och 

minska riskerna med att till exempel en park får ett annorlunda användningsområde än vad 

planen syftat till.26 Det är en av de stora fördelarna med geodata och all information som 

inhämtas i samhället, det möjliggör för planeringen att ta hänsyn till fler aspekter än vad som 

tidigare varit möjligt. Det är en av aspekterna som digitaliseringens framfart har inneburit och 

kan sammanlänkas med GIS användningsområden. Digitalisering av informationsteknik och 

geografisk information gör det möjligt att analysera och bearbeta data med en stor variation 

av tillvägagångssätt. GIS strukturen som baseras på olika lager, kan nu implementeras och 

vidareutvecklas i digitaliseringens tidsålder där den sociala informationen som samlas in kan 

appliceras som lager i planeringen (Malczewski, 2004). GIS öppnar därmed upp nya sätt att 

effektivisera planeringsprocessen. Det går att bearbeta stora datamängder där enbart en 

planerare behöver vara delaktig i processen, vilket resulterar i att planerare kan arbeta 

effektivt med olika delar av samhällsplaneringen simultant. GIS fördelar i 

                                                           
25 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018.  
26 Eric Jeansson Geodatastrateg Göteborgs Stad, Intervju den 17 april 2018. 
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samhällsplaneringen kan bidra till en effektivitet, och är därmed en viktig byggsten i hur 

samhället ska planeras. I koppling till digitaliseringsstrategin för Göteborgs stad ser vi 

tendenser av att verktyget fortsatt kommer ha utrymme inom planeringen, och något som kan 

komma att utvecklas ytterligare för att effektivisera samhällsplaneringen i staden. En 

utvecklingsmöjlighet är att kombinera verktygets analyser med VR teknik. Med hjälp av att 

visualisera fler aspekter och vidareutveckla dem i en VR miljö finns möjligheter att simulera 

planer innan dem realiseras. Det öppnar upp ett nytt spektrum där effekter och beteenden i 

samhället gällande det som förändras kan utläsas innan byggnation och förändrar därmed 

planeringen med hjälp av dem stora informationsflöden som finns att tillgå. Detta kan ses 

som en positiv effekt av digitaliseringen där nya verktyg tas fram allt snabbare för att öka 

förståelsen för det som planeras och visualisera det för olika aktörer som är delaktiga i 

projektet.  

En fråga som kan ställas är om digitaliseringen för planeraren egentligen bidrar till den 

samhälleliga nyttan? Både ja och nej är svaren på den här frågan. Det är positivt med nya 

styrsätt och ny teknologi för planerarna att använda i jakten på ett bättre samhälle, men 

samtidigt ställer digitaliseringen krav på effektivitet och planer som ständigt ska förändras. 

Rollen för planeraren innebär därmed att utvecklingen av samhället ska ske i en snabbare takt 

och den ska aldrig stå still. En lösning på den ökande arbetsbördan per planerare kan vara att 

man implementerar AI inom planeringen. AI är något våra intervjupersoner långt fram i tiden 

ser som en potentiell lösning på problemet för planerarna och som möjligt även 

marginaliserar deras roll. En AI inom planering hade gjort det möjligt att producera planer 

effektivt, en planansökan kommer in till AI systemet och sen kommer det ut en färdig plan i 

andra änden, en helt automatiserad process. Kitchin & Dodge (2011) pratar om hur mjukvara 

förändrar våra dagliga liv där allt fler saker nu styrs digitalt. Det finns möjligheter att med 

mjukvara styra trafikljus och liknande i städerna vilket är starten för att möjliggöra en 

automatiserad process. Mjukvara i produkter är en förutsättning för den smarta staden och för 

möjligheten att automatisera städernas digitala styrning. Implementerar Göteborgs Stad i 

framtiden automatiserade system finns det saker att ta hänsyn till. Mjukvaran som kodifierar 

världen och styrs av regler och rutiner som är byggda på algoritmer. Detta kan byggas till en 

AI, ett intelligent system som får systemen att fungera sömnlöst och självstyrande, baserat på 

informationen den får. Fördelen med ett system som är baserat på AI innebär att människor 

inte behöver göra saker själva utan systemet gör det åt dem. Människor behöver endast 

övervaka då systemen kan agera utan tillstånd (Kitchin & Dodge, 2011). Här finns det dock 



   
 

47 

 

en risk att planerarens roll istället förändras och endast övervakar systemen, vilket 

marginaliserar planerarens innebörd även om viss bearbetning antagligen kommer behöva ske 

manuellt.  

En risk som finns med att låta system styra den smarta staden är angående den information 

som används för att automatisera och skapa en AI som planerar åt oss. Det samlas in allt 

större datamängder om vad som pågår på jorden och i samhällen, detta möjliggörs via bland 

annat satelliter och positioneringssystem (Harrie & Eklundh, 2013). En av tjänstemännen 

belyste i vår intervju att Göteborgs stad inte vill främja ett övervakningssamhälle där 

kommunen kartlägger hur personer rör sig och vilka dem är som rör sig inom ett område27. 

Samtidigt som informationen hade gynnat planerarna i deras arbete med att utveckla den 

smarta staden och lyckas automatisera den handlar det om en integritetskränkning för 

invånarna. Människor måste acceptera att dem blir övervakade för att möjliggöra en 

fulländad planering där sociala mönster och vad personer befinner sig på dagarna behöver 

inkluderas, för att en AI ska kunna utläsa vilka byggstenar det är som skapar staden.  

Det digitala får därmed en väsentlig roll för att lyckas skapa en fulländad automatiserad 

planering. Insamlandet av ett stort datamaterial öppnar dock upp för försäljning av data 

mellan städer, näringsliv och forskare, vilket kan resultera i en begränsad kontroll över den. 

Det kan i förlängningen innebära att företag och länder missbrukar data och kartlägger sina 

medborgare där dem blir styrda att köpa vissa saker och röra sig i vissa områden. 

Idag existerar redan mjukvara som styr olika apparater, om dock på subtila sätt, men i 

framtiden finns potential för att utveckla dem ytterligare för att få pålitliga automatiserade 

system. Det kan däremot ses som utopiskt att i framtiden sköter systemen stadsplaneringen åt 

oss, eftersom att det krävs att systemen kan utläsa vad som skapar en bra stad och förstår 

effekterna av tidigare byggnationer. Att digitaliseringens framfart innebär att vi ersätter 

planerarna med intelligenta system kan ses som problematiskt, eftersom de kodade systemen 

har svårare att se till sociala parametrar då dem är föränderliga, vilket är en stor del av 

planeringen av en stad. Det kan även ses som en risk att avhumanisera planeringen där de 

humanistiska perspektiven försvinner, och därmed endast ger en övervakande roll för 

planerarna. Möjligheterna är stora för planerarna att effektivisera deras yrke med hjälp av 

intelligenta system, och utifrån vad vi kunnat utläsa i uppsatsen, är risken att långt fram i 

tiden marginaliseras potentiellt planerarens roll.  

                                                           
27 Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad, Intervju den 14 maj 2018. 
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5.3 Jämförande analys av Göteborg, Stockholm & Malmö 
 

Vid en jämförelse av Göteborg, Stockholm och Malmös digitaliseringsstrategier är det ganska 

enkelt att utläsa att dem utgår från samma ståndpunkter. Städerna är ute efter att öka 

effektiviteten i verksamheterna och i kontakten med medborgarna med hjälp av digitalisering. 

En sak det går att spekulera kring är inom utformningen av städernas strategier, har städerna 

använt sig av samma konsultbolag eller kollat på varandras strategier i utformningen av sina 

egna? Efter att ha analyserat strategierna ter det sig möjligt att dem har tagit efter varandra till 

huvudsak, och sedan applicerat det på deras specifika kommun, vilket resulterar i en snarlik 

utformning. En av anledningarna till detta kan vara att städerna har ett liknande invånarantal, 

vilket resulterar i liknande befolkningsstrukturer och utmaningar. Dessa tre storstäder i 

Sverige kan även ses som trendsättarna i samhället eftersom dem ligger i framkant av 

utvecklingen. Det ter sig därav möjligt att de har en liknande struktur för att landet ska röra 

sig i en gemensam riktning. Dem övergripande målen i den nationella strategin kan även vara 

en påverkan för hur städerna utformar sina strategier. Givetvis ska den övergripande strategin 

vara ledande i utvecklingen av kommunernas egna strategier, men utifrån vår analys ser det 

ut som att kommunerna till viss del kopierar varandra och istället använder sig av annorlunda 

formuleringar.  

Vidare ställer sig frågan hur Göteborg, Stockholm och Malmö kommer ta hänsyn till sina 

medborgare i respektives digitaliseringsarbete. En intressent aspekt att belysa är hur städerna 

tänker angående fokusgrupper, alltså vilka som staden planeras för. Visserligen betonar alla 

tre städer i deras digitaliseringsstrategier de möjligheter och effekter som digitaliseringen 

medför, och hur städerna bland annat genom detta kan ta fram goda lösningar för 

medborgaren. Men det är inte helt klart vilka som egentligen gynnas av digitaliseringen, är 

det medborgaren, företagen eller kommunernas egna verksamheter som har användning av de 

lösningarna dem vill utveckla.  

Göteborgs Stad ser många möjligheter och effekter i och med digitalisering, en tydlig del som 

vi kan utläsa är möjligheten för ökade dialoger som leder till att Göteborg enklare kan möta 

boendes, besökare och företags förväntningar på effektivare sätt. Även om det inte går att 

utläsa vad dessa förväntningar är eller hur Göteborg tänker möta dem, går det tydligt att se 

den vikt Göteborg lägger på e-samhället. Det är en stor del av stadens mål i hur Göteborg vill 

omvandla sig till en stad med stora möjligheter för nya innovationer. Vidare beskrivs det inte 

i vilken utsträckning det digitala kommer implementeras i skolan, då kommunen vill satsa på 
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att använda digitalisering som ett verktyg i ungas utveckling. Men det som går att utläsa är 

hur Göteborg ser på digitalisering och hur Göteborg ser det som vägen framåt för att bli den 

attraktiva staden (Göteborgs Stad, 2014). I Malmö Stad ses, likt Göteborg, de många 

möjligheter till ökade dialoger som digitaliseringen ger. Malmö vill att stadens invånare ska 

ha en god insyn i vad som sker i staden, samt att de ska ha möjligheten att kunna vara med 

och påverka de beslut som tas. Här blir det dock en fråga gällande hur väl och i vilken 

utsträckning dessa åsikter kommer behandlas, vilken eller vilka röster väger tyngst. Malmö 

Stad vill vara tillgänglig för alla där individer och verksamheter ska utvecklas starkt 

tillsammans. I och med detta blir det dock en svårighet att utläsa hur Malmö ska klara av att 

balansera alla dessa aspekter, där allas åsikter kommer tas hänsyn till samtidigt som alla ska 

utvecklas tillsammans (Malmö Stad, u.å.). Även i Stockholm Stad går det att utläsa de 

möjligheter staden ser med digitalisering, medborgarna får enklare tillgång till information 

och det läggs ett fokus på elevers utbildning och digitala kompetens. Stockholm ser 

digitaliseringen som ett viktigt verktyg att implementera för att bli en stad för alla. Detta blir 

en självklarhet då Stockholm behöver dra nytta av de möjligheter och effekter som 

digitaliseringen erbjuder, då Stockholm Stad strävar efter att bli världens smartaste stad till år 

2040 (Stockholm Stad, u.å.).  

Det tydliga mönster vi kan utläsa ifrån Göteborg, Malmö och Stockholm är att alla tre städer 

har insett de stora och många möjligheter som det digitala innebär. Alla städer satsar på att 

implementera det digitala i staden, de inser vikten av städer där det finns mängder av 

information som invånare, besökare och företag kan ta del av. Denna ström av information 

som städerna vill se blir en möjlighet för invånarna att bilda sig en förståelse av de processer 

som sker och hur staden planeras (Malczewski, 2004). Städerna använder mjukvara och 

digitalisering för att underlätta och förstärka de dagliga rutiner vi människor har. Med 

teknologier som finns runt omkring oss på arbetsplatser och städer, och den möjlighet 

mjukvaran har gällande att ta emot information, leder till en stor nytta för medborgaren 

(Kitchin & Dodge, 2011). Det skapar en viss attraktion och möjliggör för en stad som utgår 

ifrån de som rör sig i den. Visserligen kan vi utläsa att boende, besökare och företag ges en 

stor nytta eftersom staden delar med sig av information och implementerar det digitala för att 

dels öka dialoger, samt planera staden för att fungera effektivt.  
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6.0 Slutsatser 

 

I vår uppsats har vi kunnat utläsa att det finns tendenser till att digitaliseringen kommer få en 

allt större innebörd för samhället. Planeringen är något som kommer dra nytta av att fler 

digitala tjänster och verktyg skapas som kan hjälpa planerarna i utvecklingen av den smarta 

staden. Planerarens roll kan därmed förändras, där ansvaret till stor del vilar på deras axlar att 

se till att stadens investeringar sker utifrån kostnad och nytta. Det på grund av att planerare 

hamnar i en komplex roll där näringslivet vill att planerarna ska gå deras ärenden. Om 

planerarna gör detta marginaliseras invånarnas påverkan på systemet och rör sig istället mot 

NPM systemet, och därmed frångås planeringen som sker för medborgarna. Det kan även 

liknas vid att det sker en ekonomisering av planeraren och dess arbete, där planeraren tar en 

roll som försäljare och istället för att planera för medborgarna, försöker gynna finanserna för 

näringsliv och kommunen. Detta på grund av att ett av nyckelorden inom digitalisering är 

effektivitet. Den ska ökas via att ta fram nya smarta lösningar för städer, verksamheter och 

invånare, vilket kan ses som en effekt av NPM systemet. Städernas digitaliseringsstrategier 

innebär att smarta lösningar ska bidra till effektivitet, inom kostnad såväl som i 

arbetsprocesser. För planeraren kan vi se att rollen har tendenser att förändras i och med 

användningen av big data. Det samlas in mer information än tidigare som är användbar inom 

planeringen, där sociala strukturer numera är möjliga att applicera, vilket bidrar till en mer 

komplett bild för hur planeraren ska utforma staden. Det bidrar till en effektivitet inom yrket 

och det blir möjligt att planera fler saker på kortare tid. Nackdelarna i förändringen för 

planerarens roll grundar sig i att det blir en ökad arbetsbelastning, samtidigt som att rollen på 

sikt kan komma att marginaliseras om AI implementeras i planeringen. Angående AI ser vi 

tendenser av att vara ett mål långt fram i tiden, vilket i förlängningen hade inneburit att 

planeraren ersätts till viss del och istället tar rollen som övervakare av processen. 

Gällande hur de tre kommunernas digitaliseringsstrategier liknar varandra eller skiljer sig åt 

går det att utläsa hur Göteborg, Stockholm och Malmö ser flera möjligheter där digitalisering 

löser många problem och ger samhällelig nytta. Visserligen väljer kommunerna i viss mån att 

ta olika vägar för att implementera det digitala, men deras prioriteringar är för det mesta lika. 

Men vem som egentligen gynnas i längden av digitaliseringen som sker i storstäderna är svårt 

att förutspå. Städerna är måna om att medborgare, verksamheter såväl som besökare ska 

gynnas av dem digitala lösningarna som tas fram. Det har även gått till viss del att utläsa hur 

kommunerna ska implementera det digitala och säkerställa hur alla samhällets målgrupper 
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ska gynnas. De tydligaste likheterna som har gått att utläsa är mellan Göteborg och Malmö, 

visserligen har Göteborg ett större fokus på hur digitaliseringen ska hjälpa framtida 

generationer. Men i båda strategier går det att utläsa hur det ska läggas vikt på att få med 

medborgarna gällande hur vidare utveckling ska ske. Visserligen vill man även inom 

Stockholm ge medborgaren en röst i hur staden ska utvecklas, men det som går att utläsa är 

att medborgaren inte ges lika stort fokus. Istället framhävs visionen om den smarta staden 

som en central del i strategin. Troligtvis är medborgaren en stor del av Stockholms strategi, 

men de hamnar i skymundan och ges inte en lika framträdande roll som i Göteborg och 

Malmös fall. Avslutningsvis kan vi med vårt resultat utläsa att det till stor del är det av vikt 

att följa med i den digitala vändningen för städerna eftersom de alla strävar mot att bygga den 

framtida staden. Men utmaningen är att inte försöka sträva till för stor del mot dem digitala 

hjälpmedel som på sikt kan komma att automatisera staden. För effekterna av de digitala 

lösningarna säkerhetsställer inte att det blir ett bättre samhälle, utan sociala och kulturella 

värden måste tas hänsyn till. Därav är det viktigt att genom användandet av GIS inom 

planeringen, att information implementeras om medborgaren gällande hur denna mår och 

lever i staden. Dagens vision om hur den framtida staden byggs är komplex eftersom det är 

invånarna i staden som skapar stadens platser och rum. Oavsett hur det digitala förändrar vår 

syn på vad plats och rum innebär betyder det inte att de sociala aspekterna får förbises. 

Därmed kan kommunernas hets med att ta fram nya digitala hjälpmedel som lösningar på 

problem leda till att viktiga aspekter i planeringen glöms bort, i strävan mot att skapa vad 

kommunerna anser vara det perfekta samhället, en utopi. 

6.1 Vidare forskning 
 

Digitalisering är en väldigt stor process som innefattar många olika aspekter. Arbetet 

begrundade planerarens roll med fokus på Göteborgs stad, och en jämförande studie mellan 

Sveriges tre storstäder utifrån deras digitaliseringsstrategier. Vi ser möjligheter i att 

genomföra en djupgående studie på en stad eller en jämförande studie med en annan 

europeisk storstad, för att mer djupgående se hur Sveriges städer förhåller sig i den globala 

digitaliseringsprocessen. Vissa luckor vi har upptäckt i arbetet är angående valet av metod 

och antalet informanter. För vidare forskning hade det varit möjligt att studera 

digitaliseringens effekter för planeraren utifrån ett kvantitativt förhållningssätt, där ett större 

antal planerare som aktivt jobbar med geodata och information i GIS deltar. Det i 

kombination med att även studera städernas geodatastrategier hade varit en möjlighet för att 
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fånga mer konkreta effekter för planeraren än vad vi åstadkommit i denna studie. Vi ser även 

big data i kombination med ett större fokus på övervakningssamhällen som en intressant 

lucka i vår uppsats att undersöka och hur dem faktorerna påverkar planerarens roll samt 

städer som helhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Planerarens roll 

• Vad är din position, och hur arbetar du med det digitala  

o Hur länge har du jobbat här? 

• Vilka utmaningar/problem ser du med digitalisering? 

o Förändrade planeringstillfällen, hur ser du på din roll? 

o Vilka krav ställer det på dig? 

o Vilka konsekvenser innebär det (för dig)? 

• Möjliggör linjeorganisationen att på ett bra sätt lyfta synpunkter?  

o Hur tillvaratas planerares synpunkter? 

• Hur påverkas planerarens roll i och med användning av verktyget GIS?  

o Påverkar digitalisering/GIS planerarens roll negativt i några aspekter?  

▪ Medför det digitala att det blir ett mindre krav på antal planerare 

• Hur påverkar Göteborgs Stads Digitaliseringsplan hur ni arbetar?  

• GIS ger möjligheter för användaren att effektivisera processen via att ha mycket data 

tillgängligt digitalt och möjligheter att processa den via GIS, Hur tror du detta 

påverkar planerarens roll?  

o Tappar planeraren verklighetsförankringen när all data finns att tillgå digitalt? 

o Blir planerarens roll marginaliserade när fler personer har tillgång till datan?  

▪ Sker en avprofessionalisering av yrket när fler har tillgång till data och 

kan arbeta i programmet?  

• En plan blir aldrig riktigt klar, den finns alltid att tillgå och misstag kan korrigeras 

snabbt, Förändras perspektivet på det som planeras?  

Göteborgs Stads Digitalisering 

• Hur går ni till väga för att digitalisera Göteborgs stad?  

• Hur används Geografisk information inom Göteborgs Stad? 

• vilka svårigheter skapar de digitala tjänsterna eftersom staden har som mål att aktivt 

arbeta för att skapa gemensamma arbetssätt mellan verksamheterna?  

• Är det ett för stort fokus på digitalisering och användning av geodata inom 

kommunen? 

• “min stad som app” hur ser ni på att det digitala möjliggör för ökade och lättare 

dialoger med medborgare gällande projekt? vilka positiva och negativa aspekter finns 

det? 

• Från möte till samråd med människor, hur ser det ut? 

• hur fungerar de digitala tjänsterna i arbetet med kartor och byggplaner?  

o Positivt/Negativt?  

• hur tillvaratar Göteborgs Stad på de möjligheter som digitaliseringen ger? (mål i e-

samhälle) 

Budget & Nätverk 

- Vad har ni för erfarenhet från andra städer i Sverige och internationellt? 



   
 

57 

 

- Får ni erfarenhetsutbyte från exempelvis: konferenser, utbyten, nätverk? 

▪ Hur ser dessa utbyten ut? regionala, nationella, transnationella? 

- Hur ser budgeten ut för den digitala planeringen? 

o Hur ser resurserna ut? kan ni digitalisera hela Göteborg? 

▪ Hur väljer ni områden? Vilka prioriteras? 

o Hur omfattande är er digitaliseringsplan? 

o Inkluderar den ett samarbete med privata finansiärer?  

- Hur påverkas Göteborg av dem privata aktörerna? 

o Hur många möten har ni med näringslivet och andra privata aktörer? 

▪ Hur prioriterar ni olika aktörers intressen?  

• Tar Intressen överhand från näringslivet kontra det civila 

samhället?  

Bilaga 2. Smart City Wheel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-

methodology 
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