
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2016

Digitalisering och ekologisk 
hållbarhet i den smarta regionen

ERIK HAMMARSTRÖM

DAVID SANDELIN

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



TRITA Erik SoM EX Kand 2016-05 David SoM EX Kand 2016-06

www.kth.se



1 
 

 

Sammanfattning 
Stockholms läns regionala planeringsorgan vill utveckla sitt arbete med digitalisering inom 
regional planering med inriktning på ekologisk hållbarhet. Syftet med denna rapport är att 
bidra till detta arbete genom att jämföra och identifiera sätt som digitaliseringen behandlas i 
regional planering i syfte att nå ekologisk hållbarhet. Begreppet ”digitalisering” syftar på den 
process där teknik och digital information blir en del av samhället. Konceptet ”smart city” 
identifierades som intressant och tolkades om för en ”smart region”, och vad det skulle kunna 
innebära. Ingångar i frågorna skaffades i en workshop med Stockholmsregionens Tillväxt- 
och Regionplaneförvaltning, samt i en intervju med sakkunnig. Det genomfördes en studie av 
fem storstadsregioners regionplanedokument, och av litteratur om regional planering, 
digitalisering och ekologisk hållbarhet. Sju strategier för digitalisering och ekologisk 
hållbarhet i regional planering identifierades utifrån de regionala planeringsdokumenten. En 
digital plattform identifierades som ett möjligt sätt att arbeta med tjänster som är kopplade till 
strategierna. I litteraturen hittades analysverktyg vilka användes för att identifiera hur 
strategierna med digitalisering kan innebära ökad ekologisk hållbarhet. Efter det diskuterades 
hur den digitala plattformen kan samverka med regional planering, samt hur den digitala 
plattformen och samarbetsplattformen kan tolkas ur en planeringsteoretisk vinkel. 

Abstract 
The Stockholm County regional planning agency wants to develop its work on digitalisation 
in Regional Planning with a focus on ecological sustainability. The purpose of this report is to 
contribute to this work by comparing and identifying ways that digitalisation is treated in 
regional planning in order to achieve ecological sustainability. The concept of "digitalisation" 
refers to the process where technology and digital information becomes a part of the 
community. The concept of "smart city" was identified as interesting and was interpreted for a 
"smart region", and what this could entail. Starting points to the issues were gathered in a 
workshop with the Stockholm region's Growth and Regional Planning Administration, as well 
as in an interview with an expert. A study was conducted of the five metropolitan regions’ 
regional planning documents, and of literature on regional planning, digitalisation and 
ecological sustainability. Seven strategies for digitalisation and ecological sustainability in 
regional planning were identified on the basis of the regional planning documents. A digital 
platform was identified as a possible way to work with services that are linked to the 
strategies. In the literature analysis tools were found which were used to identify how the 
strategies of digitalisation can lead to increased environmental sustainability. After that it was 
discussed how the digital platform can interact with regional planning, as well as how the 
digital platform and the collaboration platform can be understood from a planning theoretical 
angle.  
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1. Introduktion 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att bygga en grund för det fortsatta arbetet på regional nivå och i 
regionala planeringsorgan med ekologisk hållbarhet i relation till den digitalisering som sker.  

Detta syfte delas in i följande tre delfrågeställningar: 

• Hur kan en region använda digitaliseringen som ett verktyg för ekologisk hållbarhet? 
• På vilka sätt kan digitaliseringen komma att innebära ett hinder för ekologisk 

hållbarhet? 
• Hur kan regionen anpassa sig efter den digitalisering av samhället som sker idag? 

Ansatsen är att bemöta syftet och svara på delfrågeställningarna i ett smart sammanhang med 
fokus på resande och markanvändning i en region. Förhoppningen är att kunna föreslå ämnen 
eller inriktning för framtida forskning inom digitalisering och regional planering. 

1.2 Avgränsningar och felkällor 
Områdena smart region och digitalisering i samband med regional planering är unga och i 
bästa fall otydligt definierade, vilket är en försvårande aspekt i arbetet. Arbetet har på grund 
av förkunskaper begränsats till att avhandla resor och markanvändning, samt den ekologiska 
hållbarheten i dessa två och regional planering. I arbetet betraktas ett antal storstadsregioners 
dokument utifrån att de regionerna hör till de åtta som Stockholms Läns Landsting mäter sig 
mot, men alla dessa har inte plandokument på språk som författarna behärskar, varför de 
regioner som har dokument på svenska eller engelska har prioriterats. Då Osloregionen har en 
plan som fokuserar på markanvändning och transport inkluderades även denna. 

Läsningen av norska plandokument har genomförts på originalspråk, med reservation för de 
felaktigheter som bristfälliga kunskaper och översättningsmöjligheter medför. Alla betraktade 
regioner befinner sig inom den så kallade ”västvärlden”, vilken även författarna är en del av, 
vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke när eventuella jämförelser görs eller slutsatser dras. 

1.3 Rapportens struktur 
Dokumentet börjar med en introduktion där syfte och mål definieras och rapportens 
avgränsningar och felkällor genomgås. En bakgrund följer för att introducera läsaren till 
centrala begrepp. Därefter presenteras den teoretiska genomgången. Efter detta kommer 
kapitlet om metod, vad som har gjorts och vilka verktyg som har använts i rapporten. I 
efterföljande kapitel presenteras de fem storstadsregionerna. Under resultat visas de strategier 
som kommit ur arbetet. Efter detta görs en analys av de identifierade strategierna, som sedan 
diskuteras tillsammans med idén om en digital plattform. 
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2. Bakgrund 

2.1 Digitalisering i samhället 
Begreppet smart innebär ett 
synsätt och ett sätt att styra 
system, och det används också 
för de digitala system som 
bygger den infrastruktur som 
håller uppe detta smarta system. 
Castells (2009) skriver om 
“network society”, ett sätt att 
bland annat se samhällets 
strukturer och aktiviteter som 
sammankopplade av digitala 
kommunikationsnätverk, 
medan Canzler och Knie (2016) 
skriver om hur transporter 
ersätts av digitala tjänster. 
Sensorer placeras på digitala 
verktyg och maskiner, kläder 
och individer, internet kopplas in i samma verktyg, appar utvecklas och lösningar på 
allehanda problem skapas, allt med hjälp av digitaliseringens entré (Mitchell, 1999). Internet, 
WiFi och bluetooth har skapat förutsättningar för mötet mellan den digitala och den analoga 
världen, noder som inte är enbart fysiska, inte enbart online. Dessa platser blir allt fler och allt 
större, och det påverkar strukturen både inom, runt, och mellan dessa platser. Teknik som 
främst associeras till detta är “Informations- och kommunikationsteknik” (IKT), och det här 
digitala sammanhanget kallas för sakernas internet eller “Internet of things” (IoT) där allt är 
eller består av mindre enheter som har tillgång till internet eller kontakt i lokala nätverk, och 
som tillsammans bildar en större helhet. Platser som alltmer är både digitala och fysiska 
uppkommer, och IoT utvecklas till Internet of Places (Townsend, 2013; Morandi et al, 2015). 
I detta arbete antas den här utvecklingen fortsätta, och utgångspunkten för metoder, 
frågeställningar och slutsatser nedan följer detta antagande. I detta sammanhang uppkommer 
även konceptet “smart”, som handlar om kommunikation, hållbarhet och effektivitet, som ofta 
anses möjliggöras just genom teknik (Chourabi et al, 2012; Batty et al, 2012). Smarta platser, 
smarta saker, smarta städer som uppkommer, utvecklas och drivs med stöd av teknik handlar 
ofta om IoT i sin helhet eller i sina delar (Batty et al, 2012; Hutchison et al, 2012). 

Den gällande definitionen av digitalisering på statlig nivå i Sverige går att finna i 
Digitaliseringskommissionens (2014) skrivelse En digital agenda i människans tjänst – en 
ljusnande framtid kan bli vår, där digitaliseringen förklaras inneha två dimensioner: 
Informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering.  

” 
Med informationsdigitalisering avses den process där en analog förlaga transformeras till 
digital information. Detta innebär att informationen kan bli strukturerbar, sökbar och 
tillgänglig genom digitala kanaler. Samhällelig digitalisering är den samhälls- och 
människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare att över huvud taget särskilja från 
någon del av livet. Det innebär att individer och organisationer kan kommunicera och utbyta 
information med andra människor, organisationer och sin omgivning på helt nya sätt. 

” 
(Digitaliseringskommissionen, 2014)  

Bild 1 
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En liknande definition av digitalisering hittas hos Gray och Rumpe (2015) som skriver ”[..] 
the emerging trend of ’digitalization’ which represents the integration of multiple 
technologies into all aspects of daily life that can be digitized”, där ’digitized’ betyder 
informationsdigitalisering, och ’digitalization’ kan tolkas motsvara samhällelig digitalisering. 

Där digitaliseringen tidigare främst har omfattat informationsdigitalisering, har utvecklingen i 
samhället gått mer och mer mot en samhällelig digitalisering, vilket gjort att den också blivit 
en del av begreppet digitaliseringen (Digitaliseringskommissionen, 2014; DA-arbetsgrupp, 
2015).  

Digitalisering leder dock ej automatiskt mot ekologisk hållbarhet eller hållbar konsumtion 
(Echaniz, 2014). En bild som många förespråkare av smarta städer har är att den automatiskt 
leder till en helomvälvande grön omställning av staden (Viitanen och Kingston, 2014). Hittills 
verkar det snarast ha gått mot teknologisk tillväxt och förflyttade problem, genom att den 
associerade tekniken mer handlat om marknad och tillväxt, snarare än att faktiskt minska 
problem. Viitanen och Kingston menar på att beslutsfattare inte bör vara naiva - möjligheterna 
att IKT-lösningar är ett stöd och en god väg framåt finns, men det kommer inte ske av sig 
själv. Istället kan det vara både rebound och backfire-effekter som kommer (Gullberg, 2015). 
Reboundeffekter innebär kort att de besparingar som skapas av effektivare system äts upp av 
en ökad efterfrågan på tjänsten eller resursen. Backfireeffekter innebär egentligen samma sak 
som reboundeffekter, men att 
effekten blir så stor att inte 
bara vinsten försvinner, utan 
ytterligare påfrestning skapas 
som summerat ger en negativ 
nytta. 

 
 
 

2.2 Digitalisering och regionplanering i Stockholm 
I Stockholms län bemöts digitaliseringens intåg med den digitala agendan, som säger att 
Stockholms läns landsting har som mål att vara världens bästa region när det gäller att ta 
tillvara på digitaliseringens möjligheter (KSL, 2015). I regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen RUFS 2010 (RUFS 2010) nämns inte ordet digitalisering, men vissa 
enskilda åtgärder nämns i separata delar, som intelligenta transportsystem i trafiken, och 
utveckling av IKT som ett verktyg för ökad konkurrens på marknaden. Det finns dock ingen 
övergripande eller sammankopplande struktur för digitaliseringen över olika fält, utan det är 
mest frågan om tekniska system eller informationsdigitalisering (SLL, 2010). 
Stockholmsregionen håller på att utveckla RUFS kontinuerligt i olika versioner, och Tillväxt- 
och Regionplaneförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (TRF) diskuterar nu hur regionen 
mer konkret kan bemöta digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Samtidigt som 
digitaliseringen sker även i Stockholmsregionen en enorm utveckling, där regionen står för en 
femtedel av befolkningen i Sverige men en tredjedel av dess tillväxt. (Länsstyrelsen 
Stockholm, u.å) 

2.3 Ekologisk hållbarhet och regionplanering i Stockholm 
Utöver detta så finns problematik kring ekologisk hållbarhet och miljöns globala utmaningar 
som måste bemötas på alla nivåer, inte minst den regionala (Regeringskansliet, 2015). I 
samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 (RUFS 

Bild 2 
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2050), går att läsa att regionen har som mål att år 2050 inte ha några klimatpåverkande 
utsläpp (SLL, 2016). Då det sker en digital revolution, kanske rent av ett paradigmskifte i 
synen på samhället, så finns det en poäng i att försöka ta tillvara detta skifte, och inte låta den 
leda till en extra utmaning för samhällets hållbarhet istället för att bidra till kampen mot den 
globala uppvärmningen (Fleming et al, 2015; Bhutani och Paliwal, 2015).  

2.4 Smart stad och smart region 
Många nya fenomen definieras som “smarta”. En central del i konceptet “smartness” är enligt 
Herrschel (2013) att det är en mångsidig process med förhandlad koordination och samarbete. 
Koordination, samarbete, innovation och lärande är viktiga nyckelord som relaterar till 
begreppet “smart” på många ställen där det används. Herrschel skriver i denna text utifrån 
konceptet “smart growth” vilket är ett ursprung till definitionen “smart city” (Höjer och 
Wangel, 2015).  

Smart city-konceptet har mycket aktuell forskning, och där får väldigt många saker och 
fenomen adjektivet “smart” tillagt (AlAwadhi och Scholl, 2013; Albino et al, 2015; Scholl 
och AlAwadhi, 2015). Det handlar både om smart teknik, vilket främst rör IKT-lösningar, om 
smart befolkning, vilket handlar om en befolkning som är utbildad, informerad och 
engagerad, om en innovativ befolkning, och om mycket mer (Chourabi et al, 2012; Qingrui et 
al, 2012). Chourabi et al tar även med en definition som de hänvisar till Natural Resources 
Defence Council som säger att en smart stad som försöker bli smartare försöker bli “more 
efficient, sustainable, equitable, and livable” - enligt vilket följer att smart betyder ungefär 
effektiv, hållbar, rättvis och med någon sorts kvalitet som gör en stad mer beboelig. Om fokus 
kort läggs närmare på de begrepp som Chourabi et al har använt som dimensioner för smart 
city så är de åtta stycken: 

“ 
• Management and organization 
• Technology 
• Governance 
• Policy 
• People and communities 
• The economy 
• Built infrastructure 
• The natural environment 

      ” 

(Chourabi et al, 2012)  

Används istället den definiton som IBM 
använder så definieras en “smarter city” efter tre nyckelord: “instrumented, interconnected 
and intelligent”(Naccarati och Hobson, 2011). En smart stad behöver då kunna uppfatta och 
reagera på olika situationer. Vidare definieras “smart sustainable city” av Höjer och Wangel 
(2015) som en stad som möter sina invånares behov, med hänsyn till andra människor och 
kommande generationer och ekologiska begränsningar, och med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknologi. 

När detta tas vidare till specifikt “smart region” så bedöms det vara en region som har samma 
grundläggande smarthet som en stad. Det innebär alltså en region som bygger på 
koordination, samarbete, innovation och lärande, den försöker bli effektivare, hållbarare, 
rättvisare och mer trivsam för boende. Viktiga element som kan antas införlivas i detta arbete 

Bild 3 
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gäller styrning och organisation, teknologi, drift, policys, boende och grupper, ekonomi, den 
byggda infrastrukturen och den lokala naturen. Den ska kunna uppfatta och reagera på det 
som händer i och kring sig. När alla dessa definitioner samlas finns många ord och begrepp 
som är snarlika eller besläktade. En möjlig sammanfattning av en smart region är i följande 
fyra begrepp: 

• Samarbete - för koordination, styrning och organisation 
• Kunskap - för lärande, innovation, att kunna uppfatta och hantera händelser 
• Optimering - för effektivitet, mot ekonomiskt och ekologiskt hållbara ramar, med 

fokus på teknologiska lösningar 
• Social hållbarhet - för rättvisa, trivsel, och delaktighet 

 

 
Bild 4 
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3. Teori 
3.1 Planering 
Planering innebär generellt en ordnad form av aktivitet som leder till att ett mål nås (Hall, 
2002). Samhället i allmänhet har ju mer komplext det blivit krävt mer och mer planering 
(Hall, 2002). Planering kräver inga fysiska artefakter, även om det ofta antas att sådana 
skapas, till exempel kartor eller planer. Stads- och regionplanering hamnar ofta under epitetet 
fysisk planering, och innebär nästan uteslutande att någon form av plan tar form. Stads- och 
regionplaneringen skiljer sig från annan planering genom att det alltid finns en spatial 
bundenhet hos den. En stads- eller regionplanerare undersöker olika kunskapsfält, som 
ekonomi eller sociologi, och applicerar detta fält utifrån hur detta fält kommer att påverka 
staden eller regionen spatialt (Hall, 2002). De arbetar i någon mån i olika skalor, och därmed 
blir det relevant att ha en medvetenhet om skalekonomi i jämförande arbeten (McCann, 
2013). 

3.2 Planeringsteori i ett regionalt perspektiv 
Vad gäller planeringens innehåll och praktik dominerades den av en syn på stads- och 
regionplanering som en praktik för framställandet av fysiska planer efter andra världskriget, 
kallad fysisk design, där planeraren ansågs och ansåg sig kunna förstå allmänhetens intresse 
och behov. Dessutom antogs planeraren så väl agera rationellt som besitta kunskaper för att 
förmå förverkliga de intressen hen identifierat genom detaljerade och långsiktiga planer, som 
likt ritningar skulle följas steg för steg i syfte att, när de förverkligats, leda till lösningen på 
sociala och ekonomiska problem i samhället (Hall, 2002; Taylor, 1998). 

Där den deterministiska synen på fysisk design misslyckades med att hitta lösningar på 
ekonomiska och sociala problem, sökte systemplaneringen, som kom att hamna i fokus efter 
den massiva kritik som stads- och regionplaneringen mottog på 1960-talet och framåt, att 
applicera en systemsyn på planering, som ansågs bygga på en grund av rationellt handlande. 
Systemsynen bygger på teorier och praktiker som redan användes inom andra delar av 
samhället, exempelvis geografi och ekologi, innan den fysiska planeringen tog del av dem. 
Den innebar att staden och regionen ansågs 
vara system bestående av enskilda delar, eller 
delsystem, som tillsammans skapade staden. 
Inom systemplaneringen hävdas att en 
noggrann praktik av målformulering, 
åtgärdsformulering, tillämpning, analys och 
återkoppling i en konstant iterativ process gör 
det möjligt att hitta problem i staden och 
genom den iterativa processen söka och testa 
lösningar på dessa, och på så sätt hela tiden 
förbättra stadens funktion. Systemplaneringens 
företrädare ansåg också att systemsynen gav ett 
sätt att faktiskt förstå den komplexa verklighet 
som stad och region innebär, istället för att som 
i den fysiska designen mer bortse från sociala och ekonomiska faktorer, vilket var en stark 
kritik mot den fysiska designen (Taylor, 1998; Henecke & Khan, 2002; Strömgren, 2007).  

Under och efter 1980-talet kom kommunikativa planeringsteorier och -praktiker att göra ett 
avtryck. Planering som kommunikativ process föddes ur kritiken mot den rationella 
planeringsmodellens tes att det var möjligt att med vetenskapliga undersökningar skapa en 
perfekt stadsplan (Strömgren, 2007). Kommunikativ planering baseras bland annat på teorier 
om delaktighet (Henecke & Khan, 2002), samt en syn på att kommunikativa handlingar är 

Bild 5 
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centrala för en planerare och hens praktik, med Habermas teori om kommunikativt handlande 
med fokus på just handlingar och deltagande som grundpelare i en demokrati och därmed 
även planeringens beslutsfattande (Taylor, 1998). Enligt Taylor (1998) är skillnaden mellan 
den kommunikativa planeringen och tidigare planering just att kommunikationens roll går 
från att vara en envägskanal där en planerare för fram sitt budskap, till att vara en process för 
att nå ett gemensamt resultat.  

Vissa hävdar att förändringarna i planeringens teori och praktik inte kan ses som 
paradigmskiften, utan snarare som gradvisa förskjutningar under längre tid (Taylor, 1998; 
Strömgren, 2007). Andra kategoriserar däremot utvecklingen från fysisk design till 
systemplanering och kommunikativ planering som just paradigmskiften (Innes, 1995; 
Stratigea et al, 2015). 

Regional och kommunal planering möts och uppvisar ett visst motstånd, enligt Rader Olsson 
och Cars (2011), när det kommer till regionala intressen på kommunal nivå. I RUFS går att 
läsa att flerkärnighet, det vill säga att en storstadsregion har flera stadskärnor som delar på 
befolkning, arbeten och resor, är eftersträvansvärt och det är en strategi som planen bygger 
upp. Samtidigt finns det inom kommuner intressen som är mer lokala och som krockar med 
det flerkärniga perspektivet. Att satsa på åtgärder som syftar till att stärka en kärna som ligger 
utanför den faktiska kommunen är inte något som faller sig naturligt, varför det kommunala 
perspektivet kan leda till sociala dilemman, där fler kommuners inbördes logiska handlingar 
leder till sämre nytta i ett regionalt perspektiv. Detta kan jämföras med dagens 
regionplanering som handlar mindre om att ta beslut och mer om att samarbeta med olika 
aktörer, såväl offentliga som privata, vilket visar på vissa påtagliga skillnader mellan den 
kommunala och regionala nivåns planering (Galland, 2012). 

3.3 Ekologisk hållbarhet 
Det finns ett stort antal definitioner av 
hållbarhet. Brundtlandt-kommissionens 
är en av de, om inte den mest kända 
definitionen. Där definitieras hållbarhet 
som ianspråktagandet av resurser idag på 
en nivå som ej äventyrar framtida 
generationers förmåga att tillgodogöra 
sig av resurser för sina behov 
(Världskommissionen för Miljö och 
Utveckling, 1987). I den definitionen ses 
ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet som tre olika fält med lika stor 
pritoritet (Cassel, 2013; Hilty & 
Aebischer, 2015). Eftersom ekologisk hållbarhet är den dimension denna rapport fokuserar 
på, är definitionen av just den termen central. Denna rapport väljer att förehålla sig till 
ekologisk hållbarhet utifrån två definitioner; ekologisk hållbarhet betyder “/...att upprätthålla 
de livsuppehållande systemen/...” och “/...att bibehålla och bygga resiliens hos ekosystem.../” 
(Cassel, 2013). 

  

Bild 6 
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4. Metod  
Utifrån den undersökta litteraturen har arbete gjorts för att bygga en helhetsbild kring 
frågeställningarna, och en definition på begreppet Smart Region har sökts och formulerats. Då 
det är ett brett och av funnen litteratur att döma ej ännu ordentligt genomarbetat ämne, samt 
att syftet främst var att ge ingångar till ämnet snarare än bedöma vad som fungerat valdes 
kvalitativa snarare än kvantitativa undersökningar (DePoy och Gitlin, 1999). Stora delar av 
arbetet bestod av litteraturstudier - se avsnittet “4.1 Litteratur” nedan. 

Som kvalitativa undersökningar genomfördes en workshop, en intervju, samt översiktlig 
genomgång av hur ett antal regioner arbetar med digitalisering och smarthet.  

Workshopen genomfördes med Tillväxt- och Regionplanekontoret på Stockholms Läns 
Landsting, där det framgick både mycket vad den gruppen tycker är viktigt för utvecklingen, 
vad som uppfattades ingå i begreppet “smart”, och ingångar i hur exempel från undersökta 
projekt skulle kunna vara intressanta att applicera i regionens arbete. En djupare rapport om 
detta finns under avsnittet “4.2 Workshop” nedan. 

Adj. pr. Anders Gullberg som forskat och skrivit mycket om trafiklösningar med stöd av 
digitala verktyg intervjuades i syfte att se hur hans forskning kan appliceras på regional nivå. 
Intervjun handlade om hur digitala verktyg kan bidra till att optimera väganvändandet med 
exempelvis samåkningsincitament. 

De undersökta regionerna var, utöver Stockholmsregionen, även Västra Götaland, 
Osloregionen, Dublinregionen, samt Pugetsundsregionen. Utifrån dessa regioner identifieras 
ett antal strategier dessa regioner arbetar med och förhåller sig till i digitaliseringen av 
samhället. De resulterande exemplen på strategier analyseras, och det diskuteras sedan hur 
regioner allmänt kan arbeta med att bli smartare, och hur de inom och med digitaliseringen 
kan arbeta för ökad ekologisk hållbarhet. 

4.1 Litteratur 
För att skapa en god grund för arbetet med rapporten utfördes en litteraturstudie. Studien 
gjordes med anledning av att det fält rapporten gäller är relativt ungt och oidentifierat, 
samtidigt som en litteraturstudie innebär en effektiv metod för att komma in i och förstå 
ämnet. Sökningar har skett på Google Scholar och med söktjänsten Primo, med en 
kombination av sökorden smart region, smart city, regional planning, digitalization, samt 
ecological sustainability, för att bygga en förståelse av begreppet digitalisering, ekologisk 
hållbarhet, regionplanering, och hur de begreppen förhåller sig till varandra och till begreppet 
smart city. 

E-topia: Urban life, Jim - but not as we know it är en bok av Mitchell (1999) som gav en 
första inblick i digitalisering och samhällets utveckling relativt denna, runt vilket arbetet med 
denna rapport tog form genom hans fem designprinciper för framtidens gröna städer. Då 
denna rapport främst handlar om regional planering i och med det parallella arbete som skett 
med TRF, så har skrifter om regional planering och regionala planer från så väl Stockholm 
som andra storstadsregioner i Europa och världen studerats.  

Göteborg, Oslo, Dublin, och området nära Seattle (Pugetsundsregionen) har studerats i syfte 
att bygga en större förståelse för hur integrerad digitaliseringen och den regionala planering är 
i Stockholms län jämfört med andra regioner, men också för att ge en bild av hur Stockholms 
län står sig framåt i tiden. Valet att kolla på just dessa regioner beror på att de, med undantag 
för Göteborg och Pugetsund, ingår i en grupp om åtta europeiska storstadsregioner som 
Stockholms län jämför sig med gällande ett antal indikatorer (SLL, 2015). Göteborg, i detta 
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fall Västra Götalands län, är en region i Sverige utöver Stockholm som har en regionplan, och 
är Sveriges näst största stad, vilket kan ses som en god jämförelse vad gäller svenska villkor 
(Västra Götalandsregionen, 2013). Seattle och området kring Pugetsundet togs med då det har 
blivit omnämnt som en region med ett starkt fokus kring smarthet, IKT och IoT (AlAwadhi 
och Scholl, 2013; AlAwadi och Scholl, 2016; Chourabi et al, 2012; Dierwechter, 2013). 

4.2 Workshop 
Den 26:e april 2016 deltog författarna i en workshop om digitalisering och regional planering 
tillsammans med ett tjugotal deltagare från TRF, KTH, andra delar av Stockholms läns 
landsting, och även kommuner i Stockholmsregionen. Workshopen leddes av Mattias Höjer 
och Tina Ringenson från Centre for Sustainable Communications (CESC) på KTH, och var 
indelad i fyra pass. Syftet med deltagandet var att se hur främst TRF ser på digitaliseringens 
möjligheter och regionens behov, och vad det finns för möjligheter att arbeta med 
digitaliseringen och ekologisk hållbarhet. Under workshopen anordnades samtalsgrupper, 
men främst fördes anteckningar och försök gjordes att fånga upp deltagares tankar, idéer och 
åsikter genom engagerande frågor. 

4.3 Intervju 
I samband med rapportskrivande och litteraturstudier genomfördes en intervju med Anders 
Gullberg, adjungerad professor i teknikhistoria särskilt med urbana infrastruktursystem vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 12 maj 2016. Han har arbetat mycket med hur 
samhället med hjälp av IKT skulle kunna utnyttja existerande transportinfrastruktur mycket 
effektivare, varför hans tankar bedömdes som intressanta. För att se vad Gullberg tyckte var 
det intressantaste i området valdes att främst låta honom prata fritt med några enstaka frågor 
åt ämnet till, för att försöka plocka intressanta uppslag för det vidare arbetet. Intervjun 
spelades in samtidigt som anteckningar fördes löpande (Gullberg, 2016). 

4.4 Analysverktyg 
De analysverktyg som valts beskriver hur olika aktiviteter minskar det ekologiska 
fotavtrycket. De har tagits fram för att se eller beskriva vilka effekter digitalt relaterade 
aktiviteter har på den ekologiska hållbarheten, och bedöms att tillsammans kunna ge en god 
inledande förståelse i de strategier som kommer pekas ut. 

4.4.1 Mitchells fem designprinciper för hållbara gröna städer i ett digitaliserat samhälle 

I boken E-topia: Urban life Jim, but not as we know it diskuterar den framlidne William J. 
Mitchell (1999), tidigare forskare inom planering och arkitektur vid Massachussetts Insitute 
of Technology (MIT), digitaliseringens påverkan på samhället och möjligheterna att tillvara 
digitaliseringens möjligheter för att skapa framtidens gröna hållbara städer. Boken är rätt 
gammal, men har både mött kritik och använts som bas i nyare forskning vilket tyder på att 
även om den har brister så är delar av den fortfarande aktuell (Deakin, 2011; Höjer et al, 
2015). Mitchell nämner i slutet av boken fem designprinciper för just gröna hållbara städer i 
framtiden, som är menade som ett sätt att arbeta för att minska energianvändningen och 
därmed miljöpåverkan, vilket tolkas som ett arbete för ekologisk hållbarhet. Med kopplingen 
mellan digitalisering och ekologisk hållbarhet valdes de fem designprinciperna som ett av 
analysverktygen. En ytterligare anledning till att de valdes är att de alla fem behandlar just 
design, vilket kan ses som en del i planering, nämnt under del 3.1 och 3.2. Designprinciperna 
förklaras nedan. 

1. Dematerialisering: 
När en fysisk sak ersätts med en digital dito eller tjänst. Ett exempel från Mitchell själv är när 
ett bankkontor ersätts av ett digitalt banksystem för hemmet. Ett annat exempel är när 
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pappersvaror ersätts med digitala medel, idag kan att läsa tidningen på en surfplatta ses som 
ett sådant. En form av viktlös ekonomi skapas, där det viktiga är att energi sparas för att nå 
effekt. 

2. Demobilisering: 
När en eller flera resor ersättes med telekommunikation, eller med hjälp av digitala tjänster 
leder till att resan sker med ett mer miljövänligt transportsätt. Detta sparar energi, 
transportkostnader, restid och produktionsfaktorer då det är mer effektivt att skicka data än 
människor. Mitchell anser dock att det inte bara är en direkt substitution som bör eftersträvas, 
utan samhället bör även vara öppet för att det utvecklas nya, mer effektiva sätt att använda 
staden, enligt Mitchell kallade “urbana mönster”. En synergieffekt med en cykel- och 
gångsatsande stad är att dessa två kan eliminera kortare resor, medan telekommunikation kan 
eliminera längre resor, vilket täcker in området väl. Även en flerkärnig struktur kan enligt 
Mitchell vara en underlättande faktor för demobilisering.  

3. Massanpassning 
Enligt Mitchell gav industrialiseringens dumma maskiner samhället en ekonomi som 
kännetecknas av standardisering, repetition och massproduktion, där gapet mellan 
tillverkarens standard och användarens preferenser leder till resurssvinn. Med 
digitaliseringens framsteg kan nya maskiner tas fram som på ett intelligent sätt anpassar varje 
individuell vara efter sin användare, ordnar en effektiv leverans av varan, och därmed ser till 
att spara energi. Exempel på detta kan vara nyhetsappar som konfigureras efter användarens 
preferenser, eller en smart bilpool som har en bil tillgänglig när den passar en användare bäst. 
Det senare understödjs också av Gullberg som i intervjun talade om behovet av trafik som en 
tjänst, med smarta, multimodala reseplanerare. 

4. Smart systemdrift 
Denna princip kopplas enligt Mitchel till de resurser som flyter genom rör och ledningar, så 
som vatten, bränsle och elektricitet. Genom smart systemdrift kan ett smart system förutse och 
agera vid både incidenter och möjligheter för att optimera resursanvändandet, och även 
minska behovet av att skydda sig mot toppar i användandet. Detta genom att skapa marknader 
för de värdefulla resurser människan behöver, och kontrollera och omallokera användandet så 
att resursanvändandet blir jämnare och mer effektivt.  
 
5. Mjuk omställning 
Enligt Mitchell kan så kallade “hot spots” i den digitala utvecklingen leda till helt nya, smarta 
städer. Den stora utmaningen kommer dock vara att ställa om de gamla städerna till den 
digitala tidsåldern. Där industrialiseringen medförde enorma omdaningar inom städerna med 
rivningar och nya fabriker, finns inte samma behov att klustra ihop digital infrastruktur, utan 
den kan byggas inom staden och genom staden, och därmed behöver inte det som Mitchell 
kallar “obsolete urban fabric”, fysiska delar av staden som blivit föråldrade, rivas eller lämnas 
oanvänt, utan kan fortsätta användas. Den digitala infrastrukturen behöver inte heller synas i 
staden, vilket gör att exempelvis kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverk inte nödvändigtvis 
behöver lämnas utanför den digitala utvecklingen. 

4.4.2 Fyra förändringssätt mot mer resurseffektiv konsumtion och minskad miljöpåverkan 
med IKT 
I en rapport till Naturvårdsverket skriver Höjer et al (2015) om fyra så kallade förändringsätt, 
genom vilka det kan vara möjligt att använda IKT för att stödja mer resurseffektiv 
konsumtion och minskad miljöpåverkan med hjälp av digitala tjänster. De fyra 
förändringssätten utgår ifrån tanken om en hållbar konsumtion, och de är: 
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• Ersätta produkter/ytor/resor/transporter  
• Intensifiera användningen av produkter/ytor/resor/transporter. 
• Effektivisera processer och aktiviteter. 
• Informera för ändrade konsumtionsval. 

Författarna har inspirerats av Mitchells (1999) fem principer som förklarats i föregående del, 
men valt att arbeta vidare mot tydligare och mer praktiskt applicerbara termer.  

Förändringssätten: 

Det första förändringssättet, ersätta, kan ses som att innefatta både dematerialisering och 
demobilisering, genom att så väl fysiska produkter som skivor ersätts av digital media, som 
att fysiska möten ersätts av exempelvis Skype-sessioner.  

Intensifiera är det andra och handlar i mångt och mycket om att använda produkter mer under 
deras existens, och att förlänga deras livstid. Här kan tjänster som underlättar utlånande eller 
delande vara aktuella, och detta förändringsätt länkas till Mitchells principer om 
dematerialisering, demobilisering, och smart systemdrift.  

Effektivisera kallas det tredje förändringssättet, och är direkt kopplat till Mitchells smarta 
systemdrift. Det handlar om att göra processer effektivare, så att energiåtgången minskar. 
Detta kan innebära att använda en smart applikation för att hitta den mest effektiva 
transportrutten och -sättet, eller kapacitetshöjande digitala tjänster, såsom samåkningsappar i 
trafiken.  

Det fjärde och sista förändringssättet kallas information. Detta är en direkt komplettering till 
Mitchells fem principer, men handlar om att ge individer möjligheten att göra “informerade 
konsumtionsval t.ex. att människor väljer ekologisk mat eller ett mer energieffektivt 
färdmedel.” Information i sig har inget större värde, men detta förändringsätt kan leda till att 
de andra tre kommer till större användning (Höjer et al, 2015). 

Författarna skriver i texten att rapporten, synsättet och förändringssätten alla är grundade i en 
syn på handlingsmönster som resultat av sociala praktiker. Människor anses delta i sociala 
praktiker, men “De är däremot inte bärare av praktiker, eller främsta orsak till att praktikerna 
uppstår och vidmakthålls”. Som exempel på sociala praktiker nämns att slänga avfall. 
Källsortering och minimering av avfall kan sägas vara delpraktiker till avfallshantering. I 
rapporten har författarna valt att fokusera på konsumtionsmönster och förändringsmöjligheter 
inom boende, kläder och IKT, mat, och resor i glesbygden (Höjer et al, 2015). 

De fyra förändringssätten kopplar direkt mellan digitalisering och ekologisk hållbarhet. 
Eftersom de delvis är en bearbetning av Mitchells fem principer samt till viss del kompletterar 
dem valdes de att användas som ett andra analysverktyg. 

4.5 Framtagande av strategier 
De regionala dokumenten, planerna och hemsidorna undersöktes för att se hur de olika 
regionerna arbetar med och inom digitaliseringen, för att på så sätt kunna presentera konkreta 
exempel på vad en region kan arbeta med. För att inte gå långt ifrån vad regionerna faktiskt 
gör och för att kunna presentera något som är tydligt valdes att vara tämligen hårddragna i 
vilka exempel på strategier som identifierades. Eftersom det speciellt gäller strategier som har 
med ekologisk hållbarhet och digitalisering att göra valdes exempel som antingen uttryckligen 
eller tydligt kan ha med båda saker att göra.  
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5. Fem storstadsregioner 
I arbetet med rapporten har regionplaner och dokument relaterade till den regionala 
planeringen studerats i fem storstadsregioner: Stockholmsregionen, Västra 
Götalandsregionen, Osloregionen, Greater Dublin Area och Pugetsundsregionen. Nedan följer 
en enklare tabell för att introducera regionerna, samt beskrivningar av regionerna och de 
planer som har lästs för varje enskild sådan. 

 

Region Stockholms- 
regionen 

Västra 
Götaland 

Oslo og 
Akershus 

Greater 
Dublin 
Area 

Pugetsund 

Befolkning 2 239 217 
(2016) 

1 652 641 
(2016) 

1 232 575 
(2016) 

1 795 000 
(2011)  

3 898 720 
(2015) 

Landareal (km2) 6526 23797 5372 6986 17820 

CO2-ekvivalenter 
per capita i landet 
(ton) 

5,5 5,5 9,2 8,0 10,2 (staten 
Washington) 

Tabell 1: Grundläggande fakta om fem regioner (Akershus fylkeskommune, 2016; Central Statistics Office, 
2014; Oslo kommune, u.å; Puget Sound Regional Transportation Operations Committee, 2015; State of 
Washington, 2015; Statistiska centralbyrån, 2016a; Statistiska centralbyrån, 2016b; Statistisk sentralbyrå, u.å; 
U.S Energy Information Administration, 2015) 

 

5.1 Stockholm 
Stockholmsregionen är i denna rapport likställd med Stockholms läns som det definieras 
enligt Stockholms läns landsting. Stockholms län består av 26 kommuner inom Uppland och 
Södermanland som tillsammans har ett invånarantal på närmare två miljoner, med Stockholms 
stad som största ort med över 900 000 invånare. (Stockholms stad 2015; Länsstyrelsen 
Stockhom u.å) 

5.1.1 Regional planering i Sverige 
I dagens Sverige innebär regional planering främst det arbete som sker i lagstiftade 
regionplaneorgan. Dessa organ ska enligt Plan- och bygglagen anta en så kallad regionplan 
som ska vara vägledande för den kommunala planeringen i regionen, samt arbeta i en 
understödjande roll genom att så väl bevaka frågor av regional vikt som att sammanställa 
underlag för planering på kommunal och statlig nivå. Regionplanen liknar delvis den 
kommunala översiktsplanen i och med att den ska ge grundläggande anvisningar för hur 
mark- och vattenområden ska användas, samt var bebyggelse som har betydelse för regionen 
ska förläggas. På regional nivå, men inte bestämt i Plan- och bygglagen ligger även ansvaret 
att ta fram en länsplan för regional transportinfrastruktur och en regional utvecklingsstrategi 
(RUS). I Stockholms läns fall har RUS fått namnet Regional Utvecklingsplan för Stockholms 
län (RUFS), för vilken TRF har ansvaret (Boverket, 2016; SKL, 2016). 

5.1.2 RUFS 
RUFS 2010 är den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholm, och den ansågs 
efter aktualitetsbedömning fortfarande vara aktuell för länet. TRF arbetar dock för närvarande 
med att ta fram en ny plan som ska gälla till år 2050, nämligen RUFS 2050 (SLL, 2016). 
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RUFS arbetas fram av TRF för att “peka ut en långsiktig gemensam riktning för regionen.” 
vilket anses vara dess viktigaste funktion (SLL, 2016). Tanken är att RUFS ska vara ett 
verktyg för samarbete över olika sektorer för att sig an de utmaningar som finns i 
Stockholmsregionen, vilka konkretiseras ned till fyra mål i RUFS 2050. Dessa fyra mål, 
ställda till år 2050 med mätbara delmål till år 2030, är: 

• En tillgänglig region med god livsmiljö. 
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. 
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion. 
• En resurseffektiv och resilient region. 

De fyra övergripande målen gäller för det långsiktiga målåret, vilket är ett av fyra 
tidsperspektiv i RUFS 2050. För det medellånga tidsperspektivet finns 31 delmål till de fyra 
nämnda övergripande målen, som gäller till år 2030. Utöver dessa två finns ett kortsiktigt 
perspektiv från 2018-2026, som är den giltighet planen har enligt plan- och bygglagen. Detta 
kortare perspektiv representeras i planen av de prioriterade åtgärder som specificeras i planens 
sjätte kapitel. Utöver dessa tre perspektiv finns ett framtidsperspektiv bortom år 2050, vilket 
representeras av planens vision och dess förhållningssätt (SLL, 2016). 

5.1.3 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 
Länsplan för regional transportinfrastruktur är ett regionövergripande dokument författat av 
Länsstyrelsen i respektive region, där regionens transportinfrastruktur gås igenom. I 
Stockholms läns fall består planen av sex huvudkapitel, som börjar med att det förklaras vad 
en länsplan är och vad som styr att dess innehåll kan genomföras. Därefter beskrivs 
förutsättningar och utmaningar som gäller för Stockholms län, följt av underlag för beslut. I 
det fjärde kapitlet, Fördelning av länsplanens medel, finns själva kärnan i länsplanen, 
nämligen “de objekt och åtgärdspaket som utgör länsplanen samt dess kostnader och tid för 
genomförande” (Länsstyrelsen Stockholm, 2014), med tillhörande beskrivning av varje 
åtgärdspaket. I nästföljande kapitel gås effekterna av det som föreslagits i föregående kapitel 
igenom, och avslutningsvis går att läsa om uppföljning och hantering av eventuella avvikelser 
i kapitlet Genomförande (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). 

5.1.4 En digital agenda för Stockholms län 
Den digitala agendan tillkom 2013 genom ett gemensamt beslut mellan Stockholms läns 
landsting (SLL), Länsstyrelsen i Stockholms län, och Kommunförbundet i Stockholms län 
(KSL), samtidigt som de tre fastställde en målsättning om att Stockholm ska bli bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter. Den digitala agendan fastslår fyra inriktningar 
för hur länet ska ta sig an och använda digitaliseringen. Den digitala agendan bygger på fyra 
andra dokument som tagits fram på olika nivåer. För EU gäller En digital agenda för Europa, 
på nationell nivå i Sverige IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, medan på 
regional nivå gäller RUFS 2010 från SLL och Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet 
från Länsstyrelsen i Stockholms län. Inspirationen för målet om Stockholm som världsbäst på 
tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter kommer från just den svenska nationella 
digitala agendan, som har samma målsättning, men nationellt. (KSL, 2015). 

Syftet med den digitala agendan är att skapa en koppling mellan olika aktörer i offentlig 
sektor och kunna ge vägledning för utvecklingsarbete, där just tillvaratagandet av 
digitaliseringens möjligheter ska vara det som lyser igenom. SLL väljer att konkretisera 
agendan genom fyra fokusområden, där invånare, näringsliv och offentlig sektor ska arbeta 
områdesövergripande. Dessa fyra är den digitala infrastrukturen, den digitala kompetensen, 
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den digitala marknaden, och den digitala offentliga sektorn. För varje enskilt fokusområde 
tillkommer en målbild för att konkretisera ambitionerna med agendan (KSL, 2015). 

5.2 Västra Götaland 
Västra Götalandregionen definieras i denna rapport som Västra Götalands län. Detta innebär 
att Kungsbacka inte ingår. Regionen består av fyra delregionala kommunförbund, Fyrbodal, 
Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Det finns cirka 1,6 miljoner invånare i regionen, 
med Göteborg som största stad med nästan 550 000 invånare (Västra Götalandsregionen, 
2016). 

5.2.1 Västra Götaland 2020: Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 
Västra Götaland 2020: Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, även 
kallad VG2020, är ett så kallat regionalt tillväxtprogram (RUP), som tagits fram av Västra 
Götalandsregionen, i enlighet med rådande lagstiftning. VG2020 har tagits fram för att vara 
ett verktyg i arbetet att förverkliga den regionala visionen “Det goda livet”, som är det första 
steget i ett arbete mot att utveckla regionen med strategin “att ge alla invånare bästa möjliga 
utvecklingsförutsättningar” (Västra Götalandsregionen, 2013). Visionen har fem 
fokusområden: näringsliv, kunskap och kompetens, kommunikationer, kultur och hälsa. Dessa 
fem har konkretiserats i VG2020 genom att omarbetas till strategins faktiska prioriteringar.  

Den första delen av dokumentet går igenom utgångspunkterna för regionen och lägger 
grunden till del två, “Struktur - Inriktning och genomförande”, där den framtida strategin 
läggs fram. Slutligen, i del tre, “Vad vi vill åstadkomma - prioriteringar” tas alla de 32 
prioriterade frågor som presenterats i föregående del upp i detalj med mer utvecklade 
resonemang om vad som ska göras (Västra Götalandsregionen, 2013).  

5.2.2 Smart region Västra Götaland 
Den regionala digitala agendan för Västra Götalands län, “Smart region Västra Götaland” är 
ett underdokument till VG2020, och skrevs av Västra Götalandsregionen efter att först den 
europeiska digitala agendan lanserades 2010, följt av den svenska nationella agendan 2011. 
Agendan baseras på målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter, samt är skriven så att “Målgruppen för dokumentet är ledningspersoner i Västra 
Götalands län som är intresserade av att stödja utvecklingen av ett enklare, öppnare, 
effektivare och hållbart Västra Götaland genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.” 
(DA-arbetsgrupp, 2015). För att utnyttja digitaliseringens möjligheter finns tre övergripande 
mål för den regionala digitala agendan: 

• Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
• Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Med målen följer även en samling strategier för måluppfyllning, vilka kompletteras med en 
handlingsplan som finns som bilaga till agendan. Till mål, strategi, och handlingsplan 
kommer också en ytterligare bilaga som förklarar nuläget i Sverige gällande digitaliseringen, 
och presenterar argument för en regional digital agenda. I agendan går även att läsa hur och 
mot vilka av de 32 insatsområdena i VG2020 agendan kan kopplas (DA-arbetsgrupp, 2015). 

5.2.3 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025. 
Enligt Västra Götalandsregionen (2014) är Västra Götaland en industriregion och en ledande 
sådan. Därför anser regionens ledning att en regional plan för transportinfrastrukturen är ett 
viktigt dokument för regionen. Dokumentet är Västra Götalands motsvarighet till länsplan för 
Stockholms län som nämndes ovan. Arbetet med dokumentet påbörjades på Regeringens 
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order utifrån de nationella transportmålen och är tänkt som en komplettering till den 
nationella planen, där den regionala ”kan prioritera brister i länkar och noder som ansluter till 
det nationella systemet samt andra viktiga regionala stråk.” (Västra Götalandsregionen, 2014).  

Planen går ut på att beskriva vilka åtgärder regionen ska satsa på inom 
transportinfrastrukturen, hur dessa åtgärder är utformade, vilka effekter de har, samt hur 
regionens medel ska fördelas mellan dessa åtgärder. Åtgärderna är indelade i sju 
åtgärdskategorier: Regionala vägåtgärder, Kollektivtrafik, Samfinansiering järnväg i nationell 
plan, Cykel, Bidrag kommuner, Övrigt, och Samfinansiering väg i nationell plan. Till skillnad 
från regionens kronologiskt sett tidigare planer har denna plan ett större fokus på steg 1 och 2 
i fyrstegsprincipen. Planen är utformad i samarbete mellan Västtrafik, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Trafikverket, samt miljö- och kollektivtrafiksekretariaten inom Västra 
Götalandsregionen.  (Västra Götalandsregionen, 2014). 

5.3 Oslo 
Osloregionen definieras i denna rapport som Akershus fylkeskommune och Oslo kommun. 
Akershus fylkekommun består av 22 kommuner som omringar Oslo kommun i alla riktningar 
utom nordväst, med ett invånarantal på närmare 600 000 (Akershus fylkekommune, 2015). 
Oslo kommun innefattar staden och omkringliggande land, särskilt i nordväst. Kommunen har 
strax över 650 000 invånare (Oslo kommune, u.å). 

5.3.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
För Oslo har en läsning genomförts av “Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akerhus”. Planens syfte är att ta tillvara på tillväxtens möjligheter, samt skapa en enhetlig 
grund för stat, regioner och kommuner i arbetet med mark- och transportpolitik. Planens mål 
är att nå en mer koncentrerad bebyggelsestruktur genom att fokusera tillväxt kring befintliga 
och planerade järnvägar och att fokusera mer av resurserna på lokal kollektivtrafik, cykel, och 
gång. Arbetet med planen började efter påbjudan från Stortinget att göra en plan för 
användandet av mark och transportsystem i Akers fylkekommun och Oslo kommune 
(Akershus fylkeskommune och Oslo kommun, 2015).  

Planen siktar mot år 2030, men det finns även ett längre perspektiv mot år 2050. Dessa 
perspektiv benämns “Mot 2030 - Regionforstørring med Intercity” och “Mot 2050 - Stjerneby 
eller Ringby”. Det förstnämnda målet baseras på den strategi som regionen har om att 
koncentrera tillväxt runt järnväg. Det andra målet, mot 2050, handlar om den framtida 
utbredningsstrukturen för Osloregionen, och huruvida Stejernebyn, som är en fortsättning på 
målet från 2030, eller Ringby, som innebär ett större fokus på Oslo som stad och dess 
närområde, kommer att bli verklighet. För att nå de önskade målen finns det i planen tre 
strategidelar: En övergripande del gällande regionen mark- och transportstruktur, samt varsin 
med detaljerad del med markstrategier och transportstrategier (Akershus fylkeskommune och 
Oslo kommun, 2015). 

5.3.2 Digital agenda för Norge 
Det finns även en nationell digital agenda för Norge, som lästs i samband med rapporten. Det 
är dock oklart vilken relation agendan har till regionplanen, eftersom ingen av dem nämner 
varandra. Den nationella agendan nämner digitaliseringen i samhället, och behovet att ta 
tillvara på digitaliseringens möjligheter. Den ser användarna, i detta fall Norges invånare, som 
den enskilt viktigaste komponenten för just det (Det Kongelige Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2016). 
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5.4 Greater Dublin Area 
Greater Dublin Area (GDA) var ett samarbetsorgan för de regionala organen Dublins 
Regional Authority samt Mid-East Regional Authority, som sedan 2015 har ersatts av det 
större området Eastern and Midland Regional Assembly (EMRA) (Eastern & Midland 
Regional Assembly, u.å). GDA består av ca 1 800 000 invånare, vilket är nära 40% av landets 
totala antal invånare. 

Irland har arbetat med flera dokument som tagit upp landets utveckling vilka sedan används i 
utvecklingen av regionala planer. År 2005 gavs infrastrukturplanen Transport 21 ut (Rail 
Users Ireland, u.å.). Den hade ett starkt fokus på kollektivtrafik och spårtrafik, med en total 
budget som uppskattades ligga på strax över 34 miljarder euro (RTE News, 2005). Ett par år 
senare färdigställdes Irlands transportpolicy “Smarter Travel - A Sustainable Transport 
Future”, som var tätt kopplad till Transport 21 och skulle gälla fram till 2020 (Department of 
Transport, Tourism and Sport, 2009). Till stor del utifrån dessa nationella dokumenten 
utvecklade GDA riktlinjer, “Greater Dublin Area Regional Planning Guidelines 2010-2022” 
(GDA RPGs) (Dublin Regional Authority och Mid-East Regional Authority, 2010). 2011 
avbröts dock Transport 21, men de regionala planeringsriktlinjerna fortsatte gälla. 

Utöver detta dokument har det senare kommit en regional transportstrategi: Transport 
Strategy for Greater Dublin Area 2016-2035 (National Transport Authority, 2016). Denna 
inkluderar en text om hur en arbetar med beteendeförändring:  

” 

Behavioural change, as it applies to transport, is about making people aware of the range of 
travel choices available for the variety of trips which they make on a daily basis and 
encouraging the use of more sustainable travel choices where they are feasible. [..] These 
programmes have been highly successful in reducing car use in many locations across the 
country and if maintained and expanded, can be predicted to have a regional-level impact on 
travel behaviour in the GDA. 

” 
(National Transport Authority, 2016). 

5.4.1 Greater Dublin Area Regional Planning Guidelines 
Ett allmänt mål för regionen som visas på i GDA RPGs är att förbättra det klimatrelaterade 
arbetet. Grön ekonomi, klimatförändringar, förnybart och biobränslen, kolsänkor, 
vindkraftverk, resiliens, styrning med hänsyn till växthusgaser är alla punkter som räknas upp. 
I viss mån är den tanken genomgående i många delar av riktlinjerna. 

Ett stort fokus för smarthet i RPGs gäller ekonomi, och smart ekonomi. Däri ligger en bild om 
hållbar ekonomi, konkurrenskraft, och att lösa utmaningar om ökande arbetslöshet samt 
minskande tillverkning och regionalt utfall. Relaterat till detta kommer innovation, och hur 
regionen ser innovation som en nyckel för utvecklingen. Det gäller framförallt mjukvaru-
utveckling och service, och ”the new software economy” – den nya mjukvaruekonomin, att se 
på mjukvara som en service, infrastruktur som en service, plattformar som en service. 

Relaterat till föregående stycke så ger GDA RPGs stöd till IKT, och pekar på att det är 
nödvändigt för att utveckla transportsystemet till sin fulla potential. Det handlar bland annat 
om markanvändning- och transportintegrering, och att markanvändning som stödjer 
kollektivtrafikssatsningar - till exempel att det är tillräckligt många boende för att nå en 
kritisk mängd resenärer till kollektivtrafiken vid lämpliga platser - krävs för att maximera 
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nyttan, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Investeringar i IKT-infrastruktur anses även 
viktigt för att stödja tillväxten i stad och landsbygd. Det poängteras att IKT och bredband på 
villkor som inte är alltför dåliga relativt staden gör landsbygden mindre isolerad. I detta 
presenteras en specifik digitaliserad smart idé - att lokala intressenter på landsbygden kan 
försöka få fatt i och dela med sig av databaser för geografiska informationssystem (GIS), för 
att stärka turistnäringen.  

En av de riktlinjer som ges är att utvecklingsplaner ska stödja landsbygdsentreprenörskap och 
utvecklingen av mikroföretag där miljöpåverkan är minimal och inte genererar påtaglig eller 
oönskad trafik. Detta behöver stödjas genom förbättrad tillgång, användning, träning i och 
stöd för IKT. 

I dokumentet presenteras deras bild av smarter travel. Målen som ska bidra till smarter travel 
är minskat resebehov, maximerad transporteffektivitet, minskade utsläpp och 
bränsleförbrukning, och ökad transporttillgång. Det fokuseras på förtätning och att satsa på 
nära kollektivtrafik. 

Sammanfattningen av dokumentet menar på att det är viktigt att applicera 
markanvändningspolicys för att stödja och skydda satsningar som görs inom kollektivtrafiken, 
för bästa effekt ekologiskt, socialt, ekonomiskt, och för god hälsa. Konsistens krävs mellan 
transport-, markanvändnings- och spatial planering, och mellan strategier och nationella 
direktiv. Det framhålls som viktigt att synka med andra mål, som arbete, hållbarhet, 
klimatförändringar, och miljö. 

5.5 Pugetsund 
Seattle och området runt Pugetsund har flera olika smart city-, smart region-, och 
digitaliseringselement. 

Pugetsundsregionen är storregionen i området och har ungefär samma geografiska 
storleksordning som Mälardalen. Den består av King, Kitsap, Pierce, och Snohomish County, 
med totalt runt 3 900 000 invånare. Det är en region som arbetat med digitala tjänster, främst 
för transportfrågor, men också med en smart struktur i bakgrunden, om utgångspunkten är 
ifrån definitioner om ”smart” som presenterades i kapitel 2.4. De arbetar öppet med olika 
koncept, och övervägde att skapa någon samordnande digital tjänst för alla transportslag i 
liknande stil som det som numer finns på Google – kollektivtrafiksinformation, trafikflöde – 
men eventuellt lite mer heltäckande. Detta beskrivs under definitionen ”Advanced Traveler 
Information Systems” (ATIS), vilket innebär information till resenärer över gränser mellan 
kommuner och trafiksystem, och ett sätt att arbeta med Travel demand management. Det 
skulle vara en del i deras utveckling av ett intelligent transportsystem (ITS) (Puget Sound 
Regional Transportation Operations Committee, 2010). Den digitala tjänst de tänkt sig 
innebar två olika versioner: en för allmänheten, en som ett standardiserat verktyg för 
operatörer. 

Inom denna region finns eCityGov Alliance, som är ett samarbete mellan ett flertal kommuner 
i området kring digitala tjänster. Syftet med projektet är att utveckla en smart inter-kommunal 
servicestruktur. Enligt Scholl och AlAwadhi (2016) så spelar de deltagande kommunernas 
storlek mindre roll, utan viktigare är styrning och kompatibilitet. I detta projekt ligger fokus 
mer på gemensamma behov och problem än på enskilda städernas. Projekten som genomförts 
kräver en kritisk massa av resurser och tjänster. Vad gäller det digitala så skriver Scholl och 
AlAwadhi att projekten behöver kommittéer som kräver aktivt deltagande i IKT. 
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Dess primära syften är: 

” 
• Provide citizens and businesses with information and services that are coordinated 

among participating agencies and efficiently integrated with internal operations 
• Provide a forum for the sharing of resources and forging partnerships with other 

public and private entities to enhance services, information, and business processes 
• Create a mechanism for cross-boundary collaboration, training, and work 

coordination 
” 

(eCityGov Alliance, 2014) 

Tjänster som erbjuds idag är en gemensam hemsida för jobb inom offentlig sektor, en för 
bygglov och andra byggrelaterade tjänster, en för parker och fritid med aktiviteter och 
information, en för tjänster inom geografiska informationssystem, och en för mark, vad som 
är till salu eller för leasing eller övrigt öppen information. 

Seattle har arbetat mer specifikt med Smart City-konceptet. De arbetar bland annat med 
digital rättvisa, för att invånare på olika sätt ska få en jämlik tillgång till de digitala tjänster 
som erbjuds, öppen data, integritetsfrågor, och med Pugetsundsregionens projekt kring ett 
gemensamt radiosystem för uttryckningspersonal (Seattle, 2016). 

 
Bild 7 
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6. Resultat 
6.1 Workshop 
I introduktionen fastställdes workshopens fokus, nämligen den ekologiska hållbarheten. Detta 
materialiserades genom att RUFS 2050:s fjärde mål om en resurseffektiv och resilient region 
kom att bli innehållet för workshopen.   

Workshopen delades in i en första introduktion, följt av en kortare diskussion två och 
två.  Direkt därpå hölls en längre gruppdiskussion där digitaliseringens möjligheter stöttes och 
blöttes. Därefter följde ett pass om digitalisering och miljömål, och avslutningsvis ett något 
friare pass, där workshopens deltagare fick möjlighet att konkretisera tankar till möjligt 
innehåll i RUFS 2050. Genom hela workshopen togs många idéer och exempel upp om hur 
den regionala nivån kan ta tillvara eller underlätta digitaliseringen, och hur dessa kan ta form i 
den regionala planeringen – särskilt i RUFS 2050. En särskilt intressant punkt som togs upp 
var framtagandet av en digital plattform för Stockholms län. 

Det kom fram ett antal specifika lärdomar under workshopen. En av dem var behovet av 
landstinget som en effektiv organisation som trots att det inte tar så många beslut kan ha en 
roll som underlättare för andra aktörer. Utformning av regelverk och tolkningar av lagar och 
förordningar för att kunna arbeta med digitalisering togs också upp som ett behov. Detta 
eftersom deltagarna ansåg att det idag finns juridiska och praktiska hinder för att kunna arbeta 
med digitalisering. Gällande samverkan så togs det upp ett intresse för möjligheter för 
kommuner att jämföras mot varandra och att tillgängliggöra information, samt att samordna 
arbete och data kring avfall, energi och utsläpp, eftersom det är områden som deltagarna 
identifierade som svaga idag. 

Att skapa resiliens var ett dominerande samtalsämne under en av gruppdiskussionerna. Ett 
flertal deltagare problematiserade kring möjligheterna att ha en tillräckligt god överblick för 
att resiliens ska kunna byggas på regional nivå. Att digitaliseringen bygger på en konstant 
tillgång till datorsystem och elnät, som båda sågs som sågs som svaga punkter, togs upp. 
Gällande transport kom ett flertal viktiga saker upp. Det talades om behovet av att samordna 
transport och att planera transportinfrastrukturen tillsammans med annan bebyggelse på 
regional nivå för en framtida hållbarhet. Främst nämndes behovet av att minska 
transportsektorns utsläpp i och med målet i RUFS 2050 om en klimatneutral region 2050. Att 
teknikutveckling i sig inte kommer att leda till en klimatneutral transportsektor, utan 
deltagarna menade att styrmedel måste till. Deltagarna hoppades kunna ta tillvara 
digitaliseringen för att kunna hitta nya, effektiva styrmedel eller andra metoder för att nå en 
klimatneutral region. 

Att planera och strukturera bebyggelse inför framtida behov och utifrån en strategi om hållbar 
utveckling togs också upp. Bebyggelsen påverkar enligt deltagarna så väl etableringar av 
arbeten och annan markanvändning, samt skapar en grund för kollektivtrafiksatsningar. Dessa 
sågs som viktiga anledningar till att arbeta med bebyggelseplanering. En aspekt som togs upp 
och som återkommer även i den regionala digitala agendan för Stockholms län är vikten av en 
användarvänlig digitalisering. Den användarvänliga digitaliseringen ansågs som viktig 
eftersom tillgänglighet och deltagande är viktiga demokratiska principer i landstingets arbete. 

6.2 Intervju 
Intervjun som beskriven i avsnitt 4.3 pågick i en timme och handlade främst om trafik som en 
tjänst, eller mer precist tillgången till trafik som en tjänst. Gullberg (2016) nämnde i intervjun 
att trafik bör ses som tjänst precis som många andra, och att arbetet bör fokusera på 
tjänstedesign, den lediga kapaciteten i trafiken, och skapandet av en övergripande digital 
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plattform för trafik, där användarna, i detta fall Stockholms läns invånare, får möjligheten att 
göra ett informerat val om sitt val av transport utifrån en flexibel prissättning. Centralt i detta 
är delandet av data, där användarnas data används för att skapa just den flexibla 
prissättningen. Viktigt för integriteten är att detta är frivilligt. Eftersom nästan all kapacitet i 
Stockholmsregionens transportnätverk är oanvänd, är det enligt Gullberg (2016) en enorm 
resurs som kan användas bättre.  

Gällande risker och hinder med digitaliseringen pratade Gullberg (2016) om backfire- och 
reboundeffekter. Även integritet togs upp som en potentiell utmaning, eftersom den spatiala 
data som användare delar med sig av möjliggör identifiering av individer på detaljerad nivå, 
om den inte anonymiseras. Därför anser Gullberg (2016) att deltagande i tjänster där spatial 
data delas måste ske med avtal och tydligt samtycke. 

6.3 Digital plattform 
Under workshopen dök tanken om en 
digital plattform upp från flera håll, 
och även i intervjun med Gullberg 
nämndes potentialen hos en sådan. 
Vad skulle då detta innebära, och hur 
skulle det bidra till den ekologiska 
hållbarheten? 

Utifrån en möjlig tolkning av ordet 
plattform så syftar det på något som 
liknar en tågplattform, en plats från 
vilka olika tåg, eller i detta fall 
digitala tjänster, utgår ifrån. Det kan 
innebära en hemsida, liknande den 
som Amsterdam Smart City (2016) 
sjösatte i slutet på maj eller den som 
Ajuntament de Barcelona (u.å) har, 
från vilken tjänster, appar eller andra 
digitala produkter kan nås. 

Zubizarreta et al (2015) menar på att teknologin driver och faciliterar utvecklingen, men finns 
det ingen strategi eller något syfte bakom är risken att det snarast leder till oordning. Ofta är 
det det som sker med applikationer; de görs som enskilda verktyg utan  att knyta an till andra 
applikationer eller tjänster i något system, och de är investeringar för företag eller för 
marknader. De är mer sällan gjorda för service till invånare, eller som stöd för en hållbarare 
livsstil eller snabbare, bekvämare och miljövänligare teknologi. Vidare menar Zubizarreta et 
al (2015) att det finns en potential i att utveckla applikationer för sådana syften, och det finns 
en potential i att arbeta för att de ska fungera och stödja varandra och skapa synergieffekter. 

De applikationer som syftar till bättre miljö fokuserar nästan alltid på energi- och 
resursbesparingar, återvinning, och inkluderingen av effektiv kollektivtrafik miljövänliga 
transportalternativ för medborgare, såsom elektriska fordon (Zubizarreta et al, 2015). 

För att skapa ekologisk hållbarhet i ett teknologiskt samhälle finns det ett behov av att 
utveckla kommunikationen i hela samhället. Det finns också ett behov av att ta till vara 
möjligheterna hos applikationer, invånares kunskaper och samhällets resurser (Zubizarreta et 
al, 2016). Roth et al (2013) pratar om hur steget som tas är från ett informationssamhälle till 
ett visdomssamhälle, och att utmaningen för ett visdomssamhälle är att ta tillvara kunskaperna 
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för allas väl och ve. För att göra det räcker det inte att bara skapa tekniska lösningar, utan den 
smarta lösningen är att få med fler aktörer som skapar lösningar. En möjlighet för detta kan 
vara att skapa en digital plattform där applikationer tillgängliggörs och kan synkas med 
varandra, och som alla med tillgång till internet kan bidra till med kunskap och kreativitet i 
någon form av crowdsourcing.  

Med crowdsourcing dyker vissa utmaningar 
upp. Roth et al (2013) visar på homophily-
effekter, att människor umgås med andra som 
liknar de själva, och att om 
crowdsourcinglösningar inte görs på ett sätt som 
uppmuntrar olika grupperingar att delta så finns 
en risk att de blir personer från samma grupper 
med likartade problem och lösningar som 
bidrar, medan övriga grupper varken bidrar eller 
får lika relevant stöd till deras situation. En 
annan möjlig risk är att enbart lösningar 
skapade inom regionen främjas, vilket minskar 
utbytet med omvärlden och även här kan 
minska både på kvalitet, mängd och variation på 
lösningar - det skapas alltså det Roth et al kallar 
"flow killers" samt "regional lock-ins". 

 
 

 
 

6.4 Sju strategier 
I resultatdelen har, som nämnts i avsnitt 4.5, fokus lagts på att undersöka och jämföra de fem 
regionerna och regionernas planer för att söka strategier för ekologisk hållbarhet och 
digitalisering. I arbetet har identifierats sju strategier som tagits vidare i en analys. Dessa 
specificeras nedan. 

6.4.1 Beteendeförändringar i trafik och resor  
Detta innebär sådana satsningar och strategier som medför förändringar av människors 
beteende i trafik. Exempel på detta kan vara informationskampanjer för att få fler människor 
att åka kollektivt, prissättningar på transportsätt som påverkar val av transportsätt. Fokus 
ligger på en teknisk synvinkel, med ITS och ATIS som exempel.  

Gällande beteendeförändringar i trafik och resor nämner Stockholmsregionen att ny teknik 
och IT-infrastrukur ska användas för att förändra användningen av transportsystemet (SLL, 
2016). Detta kopplas till att ekosystemtjänster ska bibehållas på hög nivå och att en resiliens 
ska byggas upp, vilket kan tolkas som en stark koppling till den ekologiska hållbarheten så 
som den definieras i avsnitt 3.3. Likaså ska utveckling av e-samhället kunna leda till 
beteendeförändringar i bland annat transportssystemet. Detta bedöms leda till minskat 
bilanvändande och ökad användning av kollektivtrafik eller andra, mindre miljöpåverkande, 
resesätt. Klimattunga resor ersätts med digitala tjänster, vilka kan vara att genomföra en 
videochat över internet eller skicka mail. Resenärer kan också med god information från till 
exempel reseappar kombinera cykel och kollektivtrafik istället för att köra den bil som en har 
tillgång till.  
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Akershus fylkeskommune och Oslo kommune (2015) nämner i areal og -transportplan att ITS 
ses som en möjlighet att påverka beteendet i trafiken, vilket tolkas som direkt kopplat till 
Beteendeförändringar i trafik och resor. Detta är dock enda gången som regionen nämner en 
åtgärd eller strategi som är kopplad till digitalisering. 

I Dublins regionala transportstrategi som nämnt i avsnitt 5.4.1 påvisas ett behov av att ge 
information till invånare om alternativa färdsätt (National Transport Authority, 2016). Detta 
har tolkats som att kunna behandlas med ITS, och är alltså en form av beteendeförändringar i 
trafik och resor. 

Gällande Pugetstund så har PSRC ett stort ITS-arbete, bland annat med ett koncept som kallas 
ATIS som tidigare nämnts i avsnitt 5.5, vilket är ett typexempel på arbete med 
beteendeförändringar i trafik och resor (Puget Sound Regional Transportation Operations 
Committee, 2010). Detta är inte bara ett verktyg för att påverka individuella resenärer, utan är 
även ett verktyg för operatörer. 

6.4.2 Delade GIS-tjänster för ekologiskt hållbarare markanvändning  
Detta gäller tjänster inom området GIS, där fler aktörer har tillgång till arbete eller resultat 
inom tjänsten, och därmed kan samverka.  

Västra Götalandsregionen nämner i sin digitala agenda att ett av deras konkreta mål är att 
skapa en gemensam GIS-tjänst på Internet för att öka samhällsnytta och tillgänglighet till 
GIS-data, vilket ingår i metoden delade GIS-tjänster för ekologiskt hållbarare 
markanvändning (DA-arbetsgrupp, 2015). 

Greater Dublin Area har en skrivelse i sin regionplan om delade GIS-tjänster för ekologiskt 
hållbarare markanvändning, där de pratar om IKT-tjänster och att intressenter på 
landsbygden ska dela GIS-databaser med varandra (Dublin Regional Authority och Mid-East 
Regional Authority, 2010). De säger där även att lokala myndigheter bör ta tillvara GIS-data 
från externa organisationer, sammanställa dessa och dela med sig. Detta skulle kunna tolkas 
som öppen data, men då det ses som väldigt smal version av öppen data har valts att inte 
räkna det som sådant. Det saknas visst fokus på hur de delade tjänsterna ska kunna bidra till 
ekologisk hållbarhet, men det finns god potential.  

Hos eCityGov Alliance inom Pugetsund finns sedan tidigare delade GIS-tjänster (eCityGov 
Alliance, 2014). Dessa är dock ej byggda för att öka den ekologiska hållbarheten, men har 
potential att bli delade GIS-tjänster för ekologiskt hållbarare markanvändning i kombination 
med ett bra regelverk och bra riktlinjer i bakgrunden. 

6.4.3 Satsning på digital infrastruktur 
Med detta menas fysiska byggnationer och installationer som stöder och skapar en fysisk bas 
för ett digitaliserat samhälle. Här inryms fiberkabel för bredband, master för mobilt bredband, 
och andra satsningar.  

Gällande Stockholmsregionen går det mer specifikt att läsa i RUFS 2050 att Stockholms län 
ska arbeta med att digital infrastruktur, digitala tjänster och digital kompetens ska öka. Detta 
tolkas som satsning på digital infrastruktur. Den digitala infrastrukturen och särskilt bredband 
nämns ett flertal gånger i så väl RUFS 2050 som den regionala, digitala agendan (SLL, 2016).  

VG2020 nämner behovet av tillgång till snabbt bredband, och behovet av en effektiv drift av 
offentlig IT i Västra Götalandsregionen (Västra Götalandsregionen, 2013). 
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I Greater Dublin Area regionplan står att de vill arbeta och arbetar med satsning på digital 
infrastruktur, och stor tyngd läggs på att satsa på bredband för att med det ge ökad potential 
för lokala företag att stärkas inom IKT och att höja den regionala tillgängligheten (Dublin 
Regional Authority och Mid-East Regional Authority, 2010).  

6.4.4 Byggande för digitala kommunikationsmönster 
Detta handlar om att skapa främst tjänster som gör det möjligt att ha en väl fungerande digital 
kommunikation, som att kunna hålla i webbmöten, möjliggöra e-tjänster för att kunna både nå 
och kommunicera med myndigheter, eller på andra sätt utveckla e-samhället liknande det som 
beskrivs i RUFS 2050 (SLL, 2016).  

Inom byggande för digitala kommunikationsmönster skriver Stockholmsregionen om 
användandet av e-samhället specifikt för att ersätta möten med digitala tjänster (SLL, 2016). 
Regionen visar även på behovet av en välfungerande offentlig sektor inom digitala tjänster för 
kommunikation med och för medborgare (KSL, 2015). 

Vad gäller Västra Götalandsregionen nämns i VG2020 behovet av digitala tjänster för att 
“kunna verka i regionen” och för kunskap, samtidigt som den digitala agendan nämner 
behovet av fler e-tjänster, dock inget kopplat direkt till transport (DA-arbetsgrupp, 2015; 
Västra Götalandsregionen, 2013). Dock nämns i handlingsplanen till den digitala agendan 
vikten av att kunna arbeta och verka på distans.  

6.4.5 Mellankommunal samverkan för ekologiskt hållbar försörjning och transport  
Denna strategi beskrivs i RUFS 2050 som en viktig aspekt i arbetet med att nå minskad 
klimatpåverkan, och digital samverkan och förbindelser nämns som viktiga för regionens 
utveckling (SLL, 2016). Detta tolkas som en potentiellt intressant aspekt, särskilt de digitala 
förbindelserna, vad gäller möjligheterna att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. 

6.4.6 Nya transporttjänster 
Nya transporttjänster innebär att regionerna söker nya sätt att transportera som tar till vara på 
ny teknik och är miljövänliga, för att nå de miljömål de olika regionerna har satt upp. 

Nya transporttjänster innebär i Stockholmsregionens fall så väl att arbeta med att få fram nya 
transportsätt som är miljövänliga som att använda digitala tjänster och data för att se till att 
transportsätten är så effektiva som möjligt, vilket bedöms innebära en anpassning efter 
individuella behov och krav (SLL, 2016).  

6.4.7 Hantering av öppen data 
Med öppen data menas att offentliga 
myndigheter eller andra användare 
delar med sig av och gör data 
tillgänglig för aktörer att skapa nya 
och bättre digitala tjänster.  Som 
exempel kan individer eller företag 
med stöd av öppen data utveckla 
appar som blir till stöd för hela 
samhället – crowdsourcing. 

Hantering av öppen data är enligt 
Stockholm regionala digitala agenda 
viktigt för att kunna skapa nya, 
smarta tjänster med både medborgare 
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och privat sektor som att kommunicera med och mot medborgare (KSL, 2015).  

Hantering av öppen data nämns i VG2020 som upplåsningen av offentlig information som 
finns låst i system, vad gäller Västra Götalandsregionen (Västra Götalandsregionen, 2013).  

7. Analys 
Här appliceras analysverktygen från Mitchell respektive Höjer et al på de framtagna 
strategierna. Det som visas är på vilka sätt som strategierna påverkar eller kan tänkas påverka 
en region och samhället i stort, då ekologisk hållbarhet går utanför en regions gränser.  

7.1 Analys av sju strategier 
I tabell 2 nedan har varje strategi en egen kolumn. På raden “Regioner” anges hur många av 
regionerna som bedöms arbeta med aktuell strategi. Nedanstående rader representerar de 
förändringssätt som står där, grupperade efter Mitchells fem designprinciper som 
presenterades i 4.4.1 respektive Höjer et als fyra förändringssätt som presenterades i 4.4.2. 
Efter tabellen följer en utförligare beskriven analys av strategierna. Inom parentes anges den 
förkortning som används för strategierna i tabell 2. 

 

Beteende trafik GIS-tjänster Dig. infra Dig. möten Förs&trans Ny transport Öppen data 

Regioner 4 3 3 2 1 1 2 

        

Dematerialisering X ? 
    

? 

Demobilisering X ? 
 

X X X ? 

Massanpassning 
 

X 
   

X X 

Smart systemdrift 
    

X 
 

? 

Mjuk omställning 
  

X 
  

(X) ? 

        

Ersätta X ? 
 

X X X ? 

Intensifiera 
 

? 
    

? 

Effektivisera X ? 
  

X X ? 

Informera X X 
    

X 

Tabell 2: Strategiers effekter. X=Applicerbar ; (X)=Potentiellt applicerbar ; ?=Indirekt applicerbarhet 

7.1.1 Beteendeförändringar i trafik och resor  
(Beteende trafik). Beteendeförändring tolkas som att innebära så väl dematerialisering och 
demobilisering enligt Mitchell - dematerialisering genom att användare går från att till 
exempel äga en personbil till att använda olika transportslag utan att äga egen bil, 
demobilisering genom att klimattunga resor ersätts av andra aktiviteter eller mindre 
klimattunga alternativ med hjälp av digitala tjänster. Beteendeförändrande insatser inom trafik 
bedöms även inbegripa effektivisering och informera. Effektivisering gäller genom att trafik 
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som tjänst blir mer effektiv med hjälpmedel, till exempel appar som hjälper användare att 
finna den mest effektiva rutten. Det innebär informera då beteendeförändring handlar om att 
använda information och den teoretiskt goda tillgängligheten till den i ett digitaliserat 
samhälle för att förändra människors vanor och värderingar, och därmed ge dem möjlighet att 
göra så informerade konsumtionsval som möjligt, vilket kan innebära val som är bättre för 
miljön. 

7.1.2 Delade GIS-tjänster för ekologiskt hållbarare markanvändning  
(GIS-tjänster). GIS-tjänster är väldigt beroende av vad användare väljer att göra med det, men 
då det exempelvis kan leda till bättre kollektivtrafikförbindelser är dematerialisering och 
demobilisering respektive ersätta och effektivisera möjliga resultat. Det kan också leda till 
tätare anknytning till närliggande platser eller bättre valda användningsområden som leder till 
intensifiering av både den aktuella platsen och närliggande platser. De direkta effekterna 
bedöms dock vara specifikt enligt designprincipen massanpassning, då det blir anpassad 
information för användaren, respektive enligt förändringssättet informera, då det som sagt 
handlar om delad information. De direkta effekterna av tjänsterna bedöms dock vara specifikt 
enligt designprincipen massanpassning och förhållningssättet information. Massanpassning 
genom att möjliggöra val som medför att markanvändningen blir bättre anpassad efter 
individuella och strukturella behov, och förändringssättet informera genom att kunna ge 
användare information om viktiga aspekter inom markanvändning på ett tillgängligt sätt, så att 
de kan göra informerade val om sin konsumtion. 

7.1.3 Satsning på digital infrastruktur  
(Dig. infra). Digital infrastruktur innebär i sig ingen ekologisk hållbarhet, men är på många 
sätt själva basen för digitaliseringen och de möjliga effekter de kan ha. Denna strategi bedöms 
gå in under Mitchells mjuka omställning, då det handlar om en fysisk förändring som 
fortfarande bevarar all tidigare markanvändning - satsningen medger möjligheter att integrera 
så kallad “obsolete urban fabric” och dåligt utbyggda regiondelar i digitaliseringen. 

7.1.4 Byggande för digitala kommunikationsmönster  
(Dig. möten). Tanken med denna strategi är att den förhoppningsvis leder till att fysiska 
möten ersätts med digitala möten. Precis som för strategin Beteendeförändring trafik innebär 
det på många sätt att demobilisering sker genom digitala tjänster, vilket också gör att 
förändringssättet ersätta blir högst aktuellt. Som Mitchell nämner är det enklare och billigare 
att flytta bits än människor, och det är tanken bakom strategin.  

7.1.5 Mellankommunal samverkan för ekologiskt hållbar försörjning och transport  
(Förs&trans). Strategin är kort beskriven men anses kunna medföra sådana åtgärder som gör 
att de flödande resurser som Mitchell beskriver under smart systemdrift kan bli mer effektiva, 
samtidigt som mellankommunal samverkan inom transport kan betyda att det uppkommer 
tjänster som ersätter behovet av resor för dem som behöver resa mellan kommunerna. 
Ersättandet av resor går direkt in i förändringssättet ersätta, medan utveckling av 
transportsystem ses som att kunna betyda nya, mer effektiva sätt att transportera. 

7.1.6 Nya transporttjänster  
(Ny transport). Nya transporttjänster innebär demobilisering enligt Mitchell genom att det kan 
medföra att resor ersätts med andra tjänster, samt att exempelvis personbilsresor ersätts med 
mer miljövänliga alternativ liknande cykel eller gångtrafik, eller med multimodal samverkan, 
vilket därmed även går in i förändringssättet ersätta. Nya transportsätt innebär 
massanpassning eftersom nya, digitaliserade system kan ta tillvara på användares data, bland 
annat spatial sådan, för att möjliggöra flexibel prissättning och skräddarsydda resor med fler 
olika, samverkande transportsätt i trafik som en enhetlig tjänst, vilket kan bli ännu mer 
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effektivt med nya transportsätt tillgängliga. Detta synsätt och arbete innebär även att 
förändringssättet effektivisera blir aktuellt. 

7.1.7 Hantering av öppen data  
(Öppen data). Öppen data är beroende av att den används på ett visst sätt för att medföra 
andra designprinciper och förändringssätt än massanpassning och informera. Crowdsourcing 
kan ge potentiellt ge effekter enligt alla designprinciper och förändringssätt, helt beroende på 
vad den enskilda appen gör. Massanpassning ingår eftersom öppen data innebär en större 
tillgång till data för individuell anpassning av varor och tjänster, vilket kan medföra större 
möjligheter ett skräddarsy lösningar. Informera som förändringssätt är aktuell eftersom ett 
flertal regioner talar om öppen data som ett sätt för användare, invånarna i detta fall, att göra 
informerade val.  
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8. Diskussion och slutsats 
I resultatet har det framkommit att regionerna arbetar olika, så väl när det kommer till antalet 
strategier de arbetar som med hur de arbetar med dessa. Denna tolkning kan inte anses ge en 
fullständig bild av digitaliseringen i regionerna, men de ger en bild av en begränsad del.  

8.1 Strategier sammanfattat 
Eftersom författarna tagit större del av arbetet med Stockholmsregionen, är det där som 
slutsatser och diskussion kunnat göras med mest djup och med förhoppning om en större 
insikt. I workshopen med TRF var tanken att bearbeta det fjärde målet i RUFS 2050, en 
resilient och resurseffektiv region. Utifrån den diskussion som fördes och de svar som gavs 
kom det fram att någon form av digital plattform för samarbete på regional nivå var 
eftertraktat. Samtidigt har analysen visat på att de fem regioner som analyserats arbetar och 
planerar att arbeta med digitaliseringen på olika sätt, där sju olika strategier för ökad 
ekologisk hållbarhet har identifierats. Dessa sju strategier är: 

• Beteendeförändringar i trafik och resor 
Ett arbete att med information eller hjälpmedel påverka befolkningens beteende i hur 
de reser för att de ska välja ett ekologiskt hållbarare resemönster 

• Delade GIS-tjänster för ekologiskt hållbarare markanvändning 
Att GIS-tjänster delas för att kunna användas av individer och företag på sätt som 
leder till ekologiskt hållbarare markanvändning 

• Satsning på digital infrastruktur 
Utbyggnad av den digitala infrastrukturen i form av fiber, mobila nät eller liknande. 
Det innebär inte i sig ökad ekologisk hållbarhet, men ger förutsättningar för det. 

• Byggande för digitala kommunikationsmönster 
Satsning på exempelvis jobbhubbar eller digitala möten. Det relaterar till beteende- 
förändringar i trafik och resor, men fokuserar på möten och kommunikations- 
möjligheter direkt, snarare än information för att ändra på resemönster.  

• Mellankommunal samverkan för ekologiskt hållbar försörjning och transport 
Syftar till de fysiska nätverken mellan kommuner och att dessa ska vara så ekologiskt 
hållbara som möjligt. Gäller kanske främst infrastrukturlösningar, där IKT kan spela 
stor roll för hur stora de fysiska behoven är. 

• Nya transporttjänster 
Handlar om att främja nya transporttjänster som är ekologiskt hållbarare än nuvarande. 
Exempel på detta kan vara samåkningstjänster eller helt nya transportmetoder som i 
längden är bättre. 

• Hantering av öppen data 
Syftar till att tillgängliggöra och sprida öppen data, vilket gör det lättare för 
medborgare eller andra att skapa appar eller andra tjänster som kan innebära ökad 
ekologisk hållbarhet. 

8.2 Digital plattform 
8.2.1 En digital plattform 
I litteraturen presenteras synsätt och tankar kring arbetet med att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. De framtagna strategierna är i främsta hand intressanta i en 
digital kontext. Många möjliga strategier nämns i texterna men har ej tagits upp eftersom de 
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fallit utanför ramarna för rapporten. För att sätta samman en slutsats är några av dem dock 
intressanta att nämna. Exempel på detta är innovationsfokus, synen på mjukvara, fysisk 
infrastruktur, stöd i IKT-kompetens, integritet med flera. Dessa tolkas i mångt och mycket 
handla om samverkan.  

Den smarta regionen anses tvunget kunna hantera mötet mellan det digitala och det fysiska, 
och det är då intressant att söka en plats eller forum där det är möjligt att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter till samverkan. Den smarta regionen, så som beskrivet i 2.4, 
innebär en region som arbetar utifrån nyckelorden samarbete, kunskap, optimering och social 
hållbarhet.  Optimering är den främsta aspekten i denna rapport. I detta ingår den ekologiska 
hållbarheten och att förhålla sig till dess ramar, och de möjligheter tekniken ger samhället, där 
digitaliseringen är den kanske främsta teknologin i detta sammanhang idag. Ett möjligt sätt att 
skapa optimering är med hjälp av en digital plattform, som syftar till synergieffekter, 
effektivisering, förbättrade samarbeten och förtydligande av de ekologiska och ekonomiska 
ramarna i regionen. Den digitala plattformen som idé tog form först hos TRF under workshop, 
och nämndes även av Gullberg (2016) som en konstruktiv väg framåt.  

En digital plattform tolkas som en möjlighet att samla bland annat digitala tjänster som möter 
de identifierade strategierna, och samtidigt erbjuda samverkan med de icke-digitala 
aspekterna. För medborgare innebär samverkan möjligheter att kommunicera, men även 
möjligheter till kompetensutveckling. Samtidigt kan professionella tjänstepersoner samarbeta, 
genom kommunikation och med hjälp av de tjänster och data som ackumuleras i den digitala 
plattformen. Samverkan och kommunikation är viktiga aspekter i den kommunikativa 
planeringen, som nämndes i avsnitt 3.2. En digital plattform kan ses som att innebära ett 
kommunikativt planeringsverktyg, och en möjlighet att arbeta med deltagande. När 
exempelvis medborgare får möjlighet att både interagera med tjänstemän, men även delta i 
planeringen genom användandet av öppen data, möts den kommunikativa planeringen och 
digitaliseringen. I detta möte, där 
kommunikation och deltagande är 
centrala, kommer även många av de 
övriga begreppen som har att göra med 
en smart region, utöver optimering, in.  

Samarbete understöds enligt genomförd 
läsning i en digital plattform. Genom 
öppen data och crowdsourcing 
tillsammans med sömlös 
kommunikation ses möjligheter till att 
stimulera och understödja kunskap och 
innovation, så väl för enskilda aktörer 
som för företag. Delaktighet är enligt 
vissa central för en kommunikativ 
planering och tillika demokrati, vilket 
läses som en social hållbarhetsaspekt som kan understödjas av arbetet i den digitala 
plattformen. 

De påvisade exemplen på digitala plattformar har legat på en kommunal nivå och varit riktade 
till själva staden. Regionen fortsätter utanför och mellan de urbana delarna, och inbegriper 
rurala områden som kommer påverkas av digitaliseringen, men som idag inte har likvärdig 
tillgång till vare sig den tekniska eller den samhälleliga digitala infrastruktur som städerna 
har. När det smarta samhället byggs upp är det viktigt att dessa kommer med. Den smarta 
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staden inbegriper inte dessa områden, men frågan är om ett regionalt perspektiv kan fånga upp 
dessa områden bättre än ett kommunalt perspektiv kan? Kommuner fokuserar på sin egen 
utveckling, och då det kommunala underlaget för rurala satsningar inom digital infrastruktur 
är påtagligt mycket lägre än för urbana, finns det en poäng att ge förutsättningar för den rurala 
utvecklingen på regional nivå, för att skala upp underlag och möjligheter. För enhetlighets 
skull kan det vara en poäng att kombinera det med urbana satsningar också. 

Gullberg (2016) pekade också på kontakten mellan nivåer, och att en regional digital 
plattform ger större förutsättningar för att lösningar och plattformar sker även utanför 
regionens gränser - på andra nivåer och i andra regioner. Stockholms region siktar på 
flerkärnighet, medan kommuner i stora delar inte bygger för andra kommuners behov. Med 
det följer att om kärnorna är smarta var för sig utan att vara synkade och utan att plocka upp 
varandras synergiska effekter försvinner stora potentialer (Rader Olsson och Cars, 2011). Om 
de däremot är synkade finns stor möjlighet att rurala områden bygger tillräckligt stort 
underlag för att skapa tillräckligt stora och bra tjänster för att de ska kunna synka med det 
övriga systemet. Därför bedöms det finnas en poäng med att göra en digital plattform på 
regional nivå snarare än låta kommuner utveckla det själva. 

8.2.2 Innehållet i den digitala plattformen 
Med det här så presenteras en digital plattform. För att möjliggöra den bedöms den behöva 
vara en konkret digital plats, förslagsvis i form av en hemsida. Utifrån det ovan diskuterade 
skulle den inbegripa:  

• samordning av digitala lösningar och tjänster 
• öppen data, information, big data 
• appar 
• tjänster för individer, företag, organisationer, myndigheter 
• kontakt mellan individer, företag och myndigheter  
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Denna digitala plattform beskriver inte hela bilden i hur en smart region fungerar. Med de 
framtagna begreppen behövs något som arbetar med samarbete, kunskap, social hållbarhet. 
SLL och TRF arbetar med samarbete och byggande av kunskap samt förbättra hållbarhet på 
många olika sätt. Detta tolkas som att SLL och TRF på många sätt är en samarbetsplattform 
allaredan. Utformningen av samarbetsplattformen går utanför detta arbete, men utifrån den 
litteratur som presenterats i 2.4 om smarta regioner och från workshopen i 6.1 skulle den 
exempelvis kunna inbegripa: 

• benchmarking mellan kommuner 
• kommunikationsverktyg 
• samverkan kring regelverk och styrmedel för digitalisering 
• underlättande av andras arbete 
• riktningsbeslut och strategiska val  

Det går säkerligen att utveckla och förbättra detta, men det innebär ett annat arbete än det 
genomförda. 

Utöver detta så kom det från workshopen kom det fram några potentiellt viktiga utmaningar 
för ekologisk hållbarhet, vilka kan arbetas med i plattformarna, genom att utnyttja de sju 
strategierna. Dessa utmaningar är som följer: 

• Resiliens 
• Resor och transport 
• Energiinfrastruktur, exempelvis decentraliserad lagring, smart grid, energiproduktion 
• Markanvändning, lokalisering av nya byggnader 

Nedan följer en tabell med dessa, för att i någon mån illustrera helheten. 

Digital plattform Samarbetsplattform Viktiga utmaningar 

Digitala tjänster för individer, 
företag, organisationer och 
myndigheter 

Benchmarking mellan 
kommuner 

Resiliens 
 

Insamling, lagring, och 
samordning av data 

Kommunikationsverktyg Resor och transport 

Möjligheter till att ta del av och 
använda öppen data 

Samverkan kring regelverk  och 
styrmedel för digitalisering 

Energiinfrastruktur 

Möjligheter att skapa och dela 
med sig av digitala tjänster 

Underlättande av andras arbete Markanvändning 

Samordning av tjänster för 
användarvänlighet och sömlöshet. 

Riktningsbeslut och strategiska 
val 

 

Möjligheter att kommunicera med 
tjänstemän, myndigheter och 
andra användare 

  

Tabell 3: Summering av digital plattform, samarbetsplattform samt viktiga frågor/områden 
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Den digitala plattformen innebär en grupp av tjänster och funktioner som hänger ihop, 
eventuellt med en gemensam startsida som en sedan letar sig vidare från. Den innebär dock 
mycket mer än bara en hemsida – den innebär datainsamling med hjälp av sensorer ute i 
staden, digitala verktyg som hjälper olika funktioner i regionen att samarbeta för att optimera 
och effektivisera regionens aktivitet och utveckling. På själva hemsidan finns sedan alla 
tjänster att tillgå, i form av appar, insamlad data, med mera. Med öppen data och fria tjänster 
möjliggörs crowdsourcade lösningar, och med arbete för att engagera medborgare från olika 
grupper kan problem, som TRF inte ens visste fanns, komma att lösas. 

8.2.3 Digital plattform i en systemsyn 
I en läsning utifrån ett 
systemplaneringsperspektiv kan de tre 
ovanstående områdena, digital plattform, 
samarbetsplattform och potentiellt viktiga 
utmaningar ses som delar i en iterativ 
process. I de viktiga utmaningarna fångas 
problem upp, och möjliga åtgärder 
formuleras i samarbetsplattformen för att 
sedan skickas vidare till den digitala 
plattformens användare där lösningar kan 
utvecklas och testas. Den återkoppling som 
kommer från den digitala plattformens 
användare kan sedan användas för att 
utvärdera åtgärdens verkan. Nya eller annorlunda problem och utmaningar kommer visa sig 
och kan formuleras som viktiga utmaningar, varefter kan den iterativa processen kan börja om 
från nytt.  

8.3 Framtida forskning 
För framtida forskning föreslås en djupare definition av smart region. Digitaliseringens och en 
eventuell digital plattforms roll i planeringen kan utvecklas och få en fullständigare bild. För 
att hitta fler strategier kan regioners dokument studeras djupare snarare än bredare, och det 
skulle kunna utvecklas tydliga analysverktyg som hjälp för detta. 

  

Figur 1: Den iterativa processen 
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