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Smartare Städer

Smartare Städer är flexibla och svarar direkt på de förändringar kring 
förutsättningar, behov och krav som sker i staden.

Andreas Lundgren, IBM
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IBM - En vital hundraåring

 427 000 anställda
 Transformerat till tjänsteföretag
 Ryggraden är forskning & 

utveckling
 3 Nobelpris och flest patent 19 

år i rad

 84 år i Sverige
 Lång erfarenhet av samarbete 

med offentlig sektor
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En Smartare Planet för en förenklad vardag och bättre miljö

Instrumenterat 
Vi kan idag mäta, känna 
och se vilket skick i stort 

sett vad som helst 
befinner sig i.

Ihopkopplat
Människor, system och 
saker kan kommunicera 

och interagera med 
varandra på helt nya 

sätt.

Intelligent
Vi kan analysera och få 

fram kunskap från större 
och mer skiftande 

informationskällor för att 
förutsäga och svara bättre 

på förändringar
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Staden är ett System av System – i ständing förändring

Energi / 
Vatten / Avfall

Hälso-och Sjukvård

Utbildning

Socialomsorg Säkerhet

Medborgartjänster

Transportsystem
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När man tar grepp om systemet-av-system får man effekter

Smart metering in
Malta helps
citizens pay only 
for the energy 
they use

Predictive analytics 
helped slash 
Richmond’s 
crime rate by 

40% 
in one year

In Taiwan,

99%
of smarter
trains run 
on time

Peak energy 
loads fell by 15%
when IBM helped 
homes in the Pacific 
Northwest talk 
straight to the grid

IBM helps Amsterdam Airport

Schiphol move 20 million
more bags every year with a
smarter baggage system

In Delft, developing 
enhanced flood 

prediction and 
protection systems for 

coastal areas and 
river deltas

Data analytics 
helped cut crime

35% in NYC

In downtown Stockholm 
smart traffic systems helped 
reduce gridlock by 20%Miami-Dade 

County Public 
Schools have 
increased 
academic 
achievement 
across the board
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De Smartaste städerna kommuncerar och integrerar utanför stadshuset

Medborgare

Samhällsnyttiga
bolag:
Vatten / El
/ Avfall

Näringsliv
Sjukhus

Universitet

”Non-profits”

Engagerade medborgare, stärkta
universitet och aktiva företag

driver ekonomisk tillväxt
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Smartare städer är städer som driver en hållbar ekonomisk tillväxt 
genom att ...

... öka värdet staden genererar för sina 
medborgare och företag i en snabbt 

föränderlig ekonomisk och urban värld

Utnyttjar information 
för att fatta bättre 
beslut Förutsäga problem 

för att lösa dem 
proaktivt

Koordinerar 
resurserna för att 
fungera mer effektivt
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Utmaningarna är många men också stora mijligheter

– Befolkningen ökar
– Medborgarkraven ökar
– Konkurrensen ökar
– Komplexiteten ökar
– Riskerna ökar
– Marginalerna minskar
– Koordineringen blir svårare
– Konsekvenserna blir värre
– Ursäkterna blir färre
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Hantera
Data1

Analyser
aMönster2

Optimera
Utfall3U
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Nyttja vår Smartare 
Planet till att omvandla 

resultat

Användade av Smarter Planet förmåga

En ny möjlighet att ta tillvara information och skapa nytta
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Var folk bor

Var folk arbetar
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Bus Route Optimization will
•Reduce OPEX by 40%
•Meet 37% more demand
•Reduce average commuter travel time from by 60%
•Reduce per traveler GHG emissions also by 40%

Före Efter
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Ett exempel till
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Offentlig förvaltning - Komplexiteten ökar
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Till att börja med: Förvaltningen är ett system av system – i ständig 
förändring

Energi / 
Vatten / Avfall

Hälsa-och Sjukvård

Utbildning

Socialomsorg Säkerhet

Medborgartjänster

Transportsystem
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Medborgarna ställer högre krav på ledarna att vara innovativa

Utveckling av samhällsvärden

Samhället 
levererar

Medborgar
- krav

Tid

Livsstil,
Kultur

Arbete,
Utbildning

 Vatten,
Energi

 Murar,
Vägar

VälfärdMöjlighetBekvämlighetSäkerhet

“The 19th century was a century of empires… the 20th century was 
a century of nation states… the 21st century will be a century of 
cities”  
                                         Mayor Wellington Webb, Former Mayor, Denver, CO
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Medborgarinteraktion – ett måste 

Medborgaren vill vara:
Informerad, Inspirerad, 
Involverad
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Innovativa leadare skapar möjligheter från dagens hårda verklighet

Åldrande
Infrastruktur

Minskade 
Marginaler

Miljömedveten-
het

Demografisk
förändring

Innovation

Investering

Samhället

Hållbarhet

Bildkälla: http://www.flickr.com/photos/ashraful/4899220046/
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Arbeta hårdare är inte hållbart

Det krävs innovativa metoder

13
Bildkälla: http://www.flickr.com/photos/ashraful/4899220046/
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De smartaste är de som driver en hållbar ekonomisk tillväxt genom 
att ...

... öka värdet du genererar för dina 
medborgare och företag i en snabbt 

föränderlig ekonomisk och urban värld

Utnyttjar information 
för att fatta bättre 
beslut Förutsäga problem 

för att lösa dem 
proaktivt

Koordinerar 
resurserna för att 
fungera mer 
effektivt
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Ett exempel på e-förvaltning - IBMs 
förändringsresa
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IBM decentralisering på 90-talet ledde till förändring
 Decentraliserad organisation (landsbaserad)
 Dålig styrning

 Mini-kopior av IBM i varje land med samma struktur
 Redundanta processer
 För många processer i separata ‘öar’ (inte sammankopplat, svårt med 

helhetsbild)
 266 unika bokföringssystem
 31 interna nätverk
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Infrastruktur och förvaltning förenklades

CIOs 128 1

Datacentra 155 6

Webbaserade datacentra 80 7

Nätverk 31 1

Applikationer 16 000 4 700

Efter

-99%

-96%

-91%

-38%

-71%

FörbättringFöre
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Processerna automatiserades och gjordes om

Finanscentra 67 8

Huvudapplikationer 145 55

Tid att “stänga böckerna”
(dagar) 18 7

Kostnader (US Dollar) $2,1B $1,3B

Före Efter

-88%

-62%

-61%

-38%

Förbättring
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 Lyssna alltid, alltid till användaren av systemet / funktionen
 Förändra konstant eller riskera 'slutet' – det finns inga andra

 alternativ
 Kan inte nog understryka vikten av kulturen, förståelse för

 kulturen gör att du lyckas
 Stäng ner applikationer/system/verktyg när nya lanseras
 Sätt milstolpar och mätbara mål med en livscykel vy från början till slut
 Teknologi möjliggör och skyndar på transformation/förändring
 Granska verksamhetsprocesser för att om de behöver förändras innan ny

 teknologi installeras  
 Skapa en känsla av att det är bråttom som verksamheten kan samlas kring
 Skapa en revisions historia – du blir förvånad hur långt du kommit
 När du skapar, definiera kortare projekt med mål inom kort tid

Erfarenheter – kommentarer gjord av IBMs förändringsledare, Fiona 
Capstick
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Vägen fram – Tankar / Utmaningar
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Strategi / Vision / 
Ledning

Kund
och produkt / 

tjänst

Leverantörs-
kedja

Personer

IT Egendom Information

E-förvaltning – en verklig verksamhetsfråga
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Fyra viktiga faktorer i förvaltningsarbetet



Lagar och förordningar



Renomé



Kostnader



Verksamhetsutveckling
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Förvaltningen är ett System av System – i ständig förändring

Energi / 
Vatten / Avfall

Hälsa-och Sjukvård

Utbildning

Socialomsorg Säkerhet

Medborgartjänster

Transportsystem

Samverkan ett måste
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Vem ser till samhällsnyttan vid myndighetssamverkan?

Samhällsutmaningarna:
– Befolkningen ökar
– Medborgarkraven ökar
– Konkurrensen ökar
– Komplexiteten ökar
– Riskerna ökar
– Marginalerna minskar
– Koordineringen blir svårare
– Konsekvenserna blir värre
– Ursäkterna blir färre
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Integrera viktiga tjänster för att minimera risker

Utnyttjar information 
för att fatta bättre 
beslut

Förutsäga problem 
för att lösa dem 

proaktivt

Koordinerar 
resurserna för att 
fungera mer effektivt

Utvecklings-
tjänster

Infrastruktur-
tjänster

Person-
relaterade-
tjänster

Förvaltnings-
tjänster

Transportsystem

Energi / Vatten / 
Avfall

Stadens Strategi &
Administration

Hälso-och 
Sjukvård

Utbildning

Socialomsorg Säkerhet
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De smartaste kommunicerar och integrerar också utanför förvaltningen

Utvecklings-
tjänster

Infrastruktur-
tjänster

Person-
relaterade-
tjänster

Förvaltnings-
tjänster

Medborgare

Samhällsnyttiga
bolag:
Vatten / El
/ Avfall

Näringsliv
Sjukhus

Universitet

”Non-profits”

Engagerade medborgare, stärkta
universitet och aktiva företag

driver ekonomisk tillväxt
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Förvaltningen är ett System av System - nyttja det för framtiden

1. Förändrade attityder
– Visioner istället för detaljreglering
– Våga testa nya vägar
– Lär både av internationella, men 

också exempel från andra branscher

2. Använd tekniken smart
– Utveckla och behåll rätt

IT-kompetens internt
– Använd öppna standarder

3. Handla rätt
– Billigast är inte alltid bäst
– Funktionsupphandla – köp inte 

datorer och program

Optimera huvudsystemen genom:

Ihopkopplad

Instrumenterad

Intelligent
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