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Om Viable Cities 

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara 

städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för en 

gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet 

med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella 

konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable 

Cities samordnas av KTH. 

Om detta dokument 

Detta dokument har tagits fram som underlag till Vinnovas uppdrag från 

regeringen att genomföra en kartläggning och analys av hur väl artificiell 

intelligens och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i 

det svenska samhället. 
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Styrkor 
Prediktion 
Eftersom städer är beroende av varor och tjänster utifrån, inklusive mat- och 
vattenförsörjning, så kan prediktiva modeller för behov underlätta planering, 
särskilt vid särskilda händelser eller besvärliga väderförhållanden, såsom 
stormar. 

 

Tidiga signaler 
Eftersom städers data i stor utsträckning kan användas för analys av viktiga 
händelser, nästan i realtid dessutom, så kan dataanalys hjälpa till att definiera 
och utveckla smarta larm av olika slag. Oftast handlar det om att ge tidiga 
signaler på att någonting kommer att ske, så att beredskap finns; det behöver 
inte vara så dramatiskt som att en damm hotar att brista vilket kan orsaka en 
översvämning, utan det kan också vara löpande övervakning av en stads 
utgifter t ex, med larm för dålig utveckling på utgiftskurvorna. Detta kan i sin 
tur stödja en motståndskraftig demokrati och ge stabilitet åt viktiga 
samhällsfunktioner. Det går att använda AI och ML för att enkelt kunna förstå 
om olika insatser för att främja ett klimatsmart samhälle verkligen gör nytta. 
Genom att samla in data i realtid och visualisera den för invånarna går det att 
få redan på hur staden mår, i någon mening. 

 

Informationsfusion 
Även om nästan all AI-användning för städer syftar till att förbättra 
beslutsunderlag för politiker och policymakare, så finns det särskilda styrkor 
just i en multi-modal AI-analys. Att kunna ensa innehållet i och förstå 
betydelsen av många olika indataströmmar i en viss situation har ML visat sig 
extra användbart för. Detta leder i sin tur till att man kan samköra 
dataregister, trots att dessa är av olika typ. För exempelvis information om 
stadsinvånares hälsa så kan man se till kvalitetsregister, patientjournaler, men 
även omvärldsinformation som kvaliteten på inomhus- och utomhusluften, 
buller, tillgången till tjänligt vatten, m m. Andra aktörer, såsom start-ups, kan 
erbjuda tjänster till stadens invånare och deras erbjudanden och deras 
datahantering kan på olika vis ensas med stadens dito. Det kan vara relevant 
för t ex mediatjänster, intelligenta hus och smarta transportlösningar. 
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Automatisering 
Inte bara inom transport utan snart sagt alla näringar i och kring en stad kan 
använda AI och ML för att automatisera processer, vilket leder till bättre 
resursutnyttjande. Det gäller inte bara fysiska förlopp, utan även 
resursallokering. Datadriven allokering av gemensamma resurser och tjänster, 
såsom sjukvård och barnomsorg (fördelning av dagisplatser utifrån 
behovsprognoser exempelvis) kan göras nära nog optimal med moderna ML-
metoder. Automatisering med hjälp av AI är i sig en tjänst, som kan erbjudas 
också för framtagandet av nya tjänster för stadens invånare, inte bara 
befintliga. 

 

Individanpassning 
Inom vård och andra tjänster beroende av en stabil statlig och icke-
korrumperad kontroll växer sakta fram en bild av en framtida stadsinvånare 
som har personlig service på alla möjliga vis, en utveckling möjliggjord av AI 
och ML.  
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Svagheter 
Opålitliga sensorer och låg datakvalitet 
En möjlig utveckling är att AI kan bygga på Internet of Things (IoT). IoT 
bygger i sin tur på att vi tolererar brus som genereras av opålitliga billiga 
sensorer, ett slags Wisdom of the Crowd. Men användning av sådana sensorer 
i en framtida stad för att t ex mäta luftföroreningar missar de farliga 
partiklarna och deras färd genom luften, eftersom de inte detekteras av billiga 
sensorer, det krävs stora investeringar för att göra detta. Snedvriden data, 
eller data som på annat sätt håller låg kvalitet ger också snedvridna 
tillämpningar och suboptimal resursallokering. Dataintegriteten kan alltså 
vara låg även om kvalitén på sensorerna är hög. Ett notabelt exempel är 
snedvridning genom bias i urval eller insamling av data. 

 

Ogenomskinlighet 
AI- och ML-metoder beskylls ofta för att vara svarta lådor, särskilt när något 
går fel. Det skapar osäkerhet i ansvarsfrågor. Lagstiftning och normer har en 
inbyggd tröghet och en snabb teknikutveckling har givit många en känsla av 
att juridiken släpar efter den praxis som teknikutvecklarna och deras 
användare kräver. Systemen blir också svåra att felsöka i. Denna 
ogenomskinlighet leder till att städerna är osäkra på hur de bör förhålla sig till 
leverantörer som erbjuder AI-lösningar. AI och ML kan ge väldigt god 
prestanda (bättre än vad människor kan prestera), men det är svårt att 
prediktera när de fallerar. Det räcker att träningsdata kan ha missat någon 
detalj eller att aktuellt användarfall ligger utanför de scenarion man tänkt sig. 
Det är också möjligt att ML-systemet kan bli övertränat eller korrumperat 
(hackat). I slutändan innebär det att det är svårt att resonera om systemens 
tillförlitlighet och för kritiska funktioner kommer därmed under överskådlig 
tid kompletterande system/arkitekturer (övervakning) att behövas. 

 

Inlåsning 
En stad är ett ekosystem av upphandling, policy, uppföljning och ständig 
utvärdering och förhoppningsvis förbättring. Att AI och ML används i en stad 
är i grunden bra, men vem leverantören är kan styra hur användningen sker, i 
väldigt långa tidsperspektiv dessutom. Kort sagt, om infrastrukturen är aktiv, 
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så att val görs hela tiden åt stadsinvånarna så gynnas stora etablerade multi-
nationella företag. Om den är passiv, så får medborgarna större 
påverkansmöjlighet och marknader får fler spelare, inklusive nystartade 
småföretag och nya myndighetsfunktioner. Historien har visat, inte minst på 
vårdområdet, att det är lätt att en stad låser in sig vid korta listor av 
leverantörer och att korruption och ökade kostnader följer av detta försök att 
styra ekosystemet åt ett visst håll. Det är särskilt känsligt i tidsperioder med 
stora omvälvande förändringar, som vissa skulle beskriva världens städer just 
nu (även om alla inte håller med). 

 

Brist på kontroll och översikt 
Städerna har idag inte kontroll på vilken data som är öppen, sluten och delad. 
Policy och realistiska värderingar av vad data kan användas till saknas i såväl 
små som stora städer idag, världen över. Eftersom AI- och ML-metoder 
behöver stora datamängder, vilket oftast betyder betydligt större än vad 
städernas beslutsfattare tror, så blockerar denna brist utvecklingen i stor 
utsträckning idag. Teknikleverantörer kan även otillbörligt påverka 
datainsamling, beräkningsplattformar, med mera och därmed också städernas 
tillämpning av AI. Invånarnas medgivande (informed consent) måste också 
samlas in och lagras på ett integritetsbevarande sätt. Ibland har sensorsystem 
ingen möjlighet att ens veta hur man når en individ vars data samlats in. 
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Hot 
Kompetensbrist 
Brist på personer med lämplig kompetens riskerar att leda till att AI nyttjas 
okritiskt utan förståelse för eventuella fallgropar. 

 

Privathelgd 
Inom industriell datahantering hörs allt oftare att ”privacy is a showstopper”. 
Nya direktivet GDPR bara spär på osäkerheten kring vad som kan och får 
lagras. Eftersom ML nästan helt baserat på inlärning från stora datamängder 
så utgör underutnyttjande av AI och ML för framtidens smarta städer ett hot 
emot en optimal utveckling av dessa. Man kan också vända på showstopper-
argumentet och säga att utan datadirektiv finns ingenting som hindrar AI-
bottar från att mjölka människor på användbar data och sedan använda detta 
för tvivelaktiga syften som t ex riktad reklam. Hotet blir då att människor 
tappar förtroendet för AI-system som datainsamlare och förutsätter det värsta 
så snart AI är inblandat. 

 

Demokrati 
En svart låda med AI är inte acceptabel som beslutsstöd för städer, men är det 
därför rimligt att kräva att skattepengar ska användas för transparens? Det 
stora hotet mot demokratin är att AI-tekniker vänds emot medborgarna och 
att GDPR och liknande direktiv inte räcker för att skydda individens 
demokratiska fri- och rättigheter. Att hela samhällen kan bli sårbara genom 
manipulering av data av anti-demokratiska intressen leder förstås till att 
städer blir det, i det vidare perspektivet. 

 

Felriktad optimering och kontroll av komplexa lärande system 
Om vi t ex vill göra det lätt för människor att röra sig i en stad, så behöver det 
inte vara rätt att optimera trafikflödet som det nu ser ut. Kostnadsfunktionen 
kan således vara felformulerad, vilket är svårt att upptäcka i förväg. I en stad 
där många olika slags AI-system interagerar direkt med varandra så kan detta 
få följder som är nära nog omöjliga att förutspå konsekvenserna av. Detta 
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System-of-systems är kanske inte stabilt, än mindre pålitligt. Ansvarsfrågor 
kring autonoma fordon är ett högaktuellt exempel på detta. 

 

Dålig tillgänglighet till data 
De stora mängder data som redan nu finns i städerna är inte alltid tillgängliga 
på ett bra sätt. I många fall äger en leverantör data och saknar incentiv att dela 
med sig till staden. Det kan också vara juridiskt eller organisatoriskt oklart 
vem man får dela data med och då tar man inga risker. Det finns mängder av 
’legacy data’: ostrukturerat data eller data på utdaterade medier eller format, 
för vilka gemensamma datamodeller och API:er saknas. 

 

Omognad kring öppen och delad data 
Mycket av det som är öppen data idag kan inte vara det i framtiden eftersom 
man kan korrelera det med annan data och därmed hota integriteten hos 
individ, organisation och infrastruktur. Delad data kan vara en lösning, men 
ansvaret och äganderätten blir då nya utmaningar, eftersom det är ett helt 
nytt sätt att tänka som många städer ännu inte har. 

 

Orealistiska förväntningar 
Idag blandas stark AI (som inte kan erbjudas städerna i någon närliggande 
framtid) ihop med svag AI (som är AI-lösningar på ett specifikt problem, inom 
en domän). Det leder till att förväntningarna på AI skruvas upp orimligt högt. 
Rädslor för vad AI kan ställa till med likaså. Ansvaret för att förklara hur det 
egentligen ligger till med forskning och utveckling inom AI faller på många 
parter: tekniker, journalister, policymakare, politiker, företag, m fl.  
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Möjligheter 
Immersion 
Vi har ännu inte upplevt latensfri kommunikation som låter oss tala med AI-
verktyg som hjälper oss planera vårt liv i framtidens hållbara städer. Att 
infrastrukturen kommer på plats i framtiden innebär t ex att vi kommer att 
förflytta oss mycket mindre genom våra städer. Med AI-metoder kan vi också 
mäta saker vi idag inte mäter och visualisera resultaten på begripligt sätt, så 
att stadens invånare kan få nya möjligheter att leva hållbart. Det kan även 
påverka upphandling, leverantörers hållbarhetssäkrade arbete, förutom 
stadens invånare. 

 

Data 
I städernas egna regi, men även på nationell nivå och via företag (som kan 
verka över landsgränser också) samlas nu nya datamängder. AI-metoder som 
databrytning kan användas för att finna tidigare oupptäckta samband mellan 
olika mätbara fenomen, som genomströmning i trafiken som en funktion av 
vädret och många andra faktorer, kanske i icke-linjära system. Data kan också 
vara multi-modal, t ex en blandning av tal, text och bild, eller 
systemöverskridande: fakturainformation kan i någon mening samköras med 
stadsplaneringsdokument, t ex. 

 

En hållbar stadsmiljö 
Att minska biltrafiken, men framför allt att förändra den genom säkrare trafik 
tack vare autonoma fordon, kommer ge kaskadeffekter på alla städer. Det ges 
mer och bättre utrymme till fotgängare, lokaltrafiken kan effektiviseras, städer 
kan syresättas på flera nya sätt, osv. AI har också möjlighet att hjälpa till med 
övergången till transport som tjänst, en industriell förändring som just har 
börjat men som kommer få stor påverkan på våra städer, inte minst vad gäller 
hållbarhet. En smart stad erbjuder flexibilitet med avseende på arbetsmiljöer, 
fritidsaktiviteter, samt kontakter mellan invånarna. 
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Attraktor 
Ny teknik drar åt sig fler innovatörer och människor som vill bidra till en 
positv utveckling av städer. AI och ML har just nu gott renommé hos många 
människor, varav några kommer att flytta till en stad för att få jobba med 
dessa tekniker. Det finns också gott om företag i våra städer som är villiga att 
investera både i tekniken och människorna som ska vidareutveckla den. 

 

Effektiv smart teknik 
Många hållbarhetsutmaningar kan mötas med hjälp av teknik. 
Forskningsstudier har t ex visat att man med smart teknik kan minska 
utsläppen i en urban miljö med upp till 15 procent (enablement effects). Detta 
gäller många områden såsom energi, fordon, logistik, byggnader, transporter, 
samhällsplanering, utbildning, med mera. 
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Förslag till insatser, åtgärder eller 
övriga kommentarer 
Även om ett viktigt hot är oförutsägbarheten hos systems-of-systems så kan 
lärande system möjligen lära av varandra på ett fantastiskt användbart sett. 
Precis hur detta går till kan ingen idag vara säker på, men en möjlighet är att 
AI-system i förening kan vara behjälpliga vid sällsynta viktiga händelser, 
såsom ett strömavbrott som drabbar en hel storstad. En forskningsinsats kan 
här göras kring spegelvärldar, inom vilka man skapar digitala kopior av 
fenomen, för att exempelvis simulera och övervaka olika förlopp. Dessa kan 
sedan användas för prediktion, t ex för trafikstockning efter en olycka (kort 
räckvidd), vattenbrist kommande sommar (medellång), eller behov av 
infrastrukturinvesteringar i form av vägnät (lång). Detta ger i sin tur 
stadsinvånarna en god medvetenhet om vad som händer i deras stad. 

Den omtalade oron kring etiska AI-relaterade frågor handlar nästan 
uteslutande om stark AI, alltså sentient AI som besitter generell intelligens och 
är medveten om sig själv och sin omgivning. Väldigt få forskare tror idag på att 
sådana AI-system kan realiseras under detta sekel, vilket får till följd att etiskt 
framtidssäkrade AI-städer handlar om städer som planeras och byggs om 
hundra år eller mer, i denna tolkning. Den etiska debatten bör för att vara 
något mer säker och praktiskt användbar ligga på svag AI, dvs AI-system 
utvecklade för ett enda syfte, utan möjlighet att reflektera eller generalisera 
till andra domäner. 

Mycket av teknikutvecklingen sker utanför Sverige. För att Sverige ska kunna 
dra nytta av det nya behövs kompetens. Den erhålls i städerna genom 
utbildning på vad AI och ML kan erbjuda. 

 

Övrig kommentar 
Ordningen på punkterna i denna SWOT speglar inte någon prioritetsordning, 
utan alla punkter kan sägas vara på samma nivå. 


