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Förord 
 
Inledningsvis vill vi passa på att tacka alla de som varit med och bidragit till att detta forsk-
ningsarbete varit möjligt.  
 
Primärt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Darek Haftor som varit ovärderlig i form 
av hans aktivt uppvisade intresse för forskningen, samt givande råd och kunskapsbidrag.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till Åsa Vagland, biträdande direktör för Näringsdepartementet, 
som på kort varsel gick med på ett frågesamtal angående den nationella och internationella 
utvecklingen av automatiserade fordon och som visade sig vara ett ytterst givande samtal.  
 
Vidare vill vi även passa på att ge ett stort tack till Mats, vars erfarenhet och kunskap om hur 
det är att äga ett automatiserat fordon bidrog stort till det resultat och den kunskapsprodukt som 
studien i slutändan kunnat presentera. 
 
Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till alla de som var med och deltog i den enkätunder-
sökning som genomfördes som visade sig bidra med ett flertal värdefulla tankar, synpunkter 
samt erfarenheter om hur det är att använda sig av automatiserade fordon.  
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Sammanfattning  
 
Tekniska innovationer förknippas alltmer med modernt, utvecklade IT-komponenter i dagens 
samhällsutveckling. Detta framträder framförallt inom fordonsindustrin där självkörande/auto-
matiserade fordon1 tagit ett rejält språng på den globala fordonsmarknaden. Automatiserade 
fordon anses av många som framtidens teknik inom områden som framförallt berör kollektiv-
trafik2 och varutransporter, men visionen om en helt automatiserad trafik3 lämnas inte oberörd. 
Men då ny, främmande teknologi även kan ses som avskräckande för gemene man - vad krävs 
då för att ändra på detta synsätt? Hur kan det säkerställas att tekniska innovationer såsom auto-
matiserade fordon accepteras av allmänheten och används i praktiken? Dessa är frågor som 
legat till grund för föreliggande rapport som syftat till att presentera en studie som undersöker 
vilka faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon. Detta har ge-
nomförts genom en omfattande litteratursökning av tidigare och aktuell forskning inom ämnet, 
samt intervjuer och enkätundersökningar för att ta del av synpunkter och erfarenheter från be-
fintliga användare av automatiserad teknologi. Forskningen har resulterat i en kunskapsprodukt 
som utgörs av en tabell innehållandes ovan nämnda faktorer med en kort beskrivning, typ av 
faktor, samt en motivering till varför de bedömts till att ha en inverkan på användningen av 
automatiserade fordon. Tabellen har därtill kompletterats av en relationsmodell som beskriver 
hur faktorer samverkar och är beroende av varandra. Resultatet ska med förhoppningar kunna 
användas som stöd till framtida studier och forskningsprojekt, samt ge inspiration till företag 
och organisationer som bedriver verksamhet med koppling till automatiserade fordon och dess 
användning. 
 
Nyckelord 
Självkörande/automatiserade fordon, autonoma fordon, faktorer, inverkan, användning, relat-
ionsmodell 
  

																																																								
1	 Automatiserade fordon (eng. automated vehicles) är fordon som delvis har kapaciteten att navigera och fram-
föras på väg på egen hand utan interaktion från föraren. Med automatiserade fordon anses det att föraren inte 
längre är ansvarig (ITS Sweden, 2016).   
2	Med kollektivtrafik (eng. public transport) avses i denna studie trafik som transporterar personer, med fokus på 
busstrafik.   
3	Med automatiserad trafik (eng. automated traffic) avses i denna studie trafik som är helt eller delvis beståendes 
av automatiserade fordon. 
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Abstract 
 
Technological innovations are increasingly associated with modern, developed IT-capabilities 
in today’s societal evolution. This is seen primarily in the automobile industry where self-driv-
ing/automated vehicles has taken a great leap on the global automobile market. Automated ve-
hicles are considered by many to be the technology of the future which mainly involves public 
transport and transport of goods, but the vision of a completely automated traffic is not left 
untouched. But because new, foreign technology also can be seen as detrimental to people - 
what is then required to change this approach? How can it be ensured that technical innovations 
such as automated vehicles are accepted by the public and used in practice? These are issues 
that gave rise to the following report with a purpose to present a study that investigates which 
factors that has an impact on the use of automated vehicles. This has been accomplished through 
an extensive literature search of previous and current research of the topic, along with inter-
views and surveys to acquire personal opinions and experiences from existing users of auto-
mated technology. The research has eventuated in a knowledge product represented by a table 
of above mentioned factors including a brief description, type of factor, and a justification to as 
why they have been assessed as having an impact on the use of automated vehicles. Further-
more, the table has been supplemented with a relational model that describes how factors inter-
act and depend on each other. Hopefully, the result can be used as support for future studies 
and research projects, as well as inspire companies and organizations engaged in automated 
vehicles and their use.   
 
Keywords 
Selfdriving/automated vehicles, autonomous vehicles, factors, impact, usage, relational model 
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1. Inledning      

1.1 Bakgrund 

Världen har de två senaste decennierna bevittnat en eskalerande utveckling inom IT, som inte 
verkar ha några begränsningar för vad som går att åstadkomma i form av nya, teknologiska 
innovationer. Många ställer sig nu frågan - Hur långt kan vi gå? Kommer vi i framtiden komma 
till en punkt där vi har nått den absoluta toppen av vår utvecklingskapacitet? Mycket talar emot 
detta. Istället har vi på senare tid fått bevittna en ny, revolutionerande teknik i form av automa-
tiserade/självkörande fordon. Sådana fordon är konstruerade med en teknik benämnd Artificiell 
Intelligens4 där datorer programmeras med en förmåga att självständigt lära, ta in ny kunskap, 
samt ta egna beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Dessa datorer kan på egen 
hand ta beslut och helt eller delvis framföra ett fordon på publika vägar.  
 
Bakgrunden för vår studie behandlar vårt gemensamma intresse för att undersöka vilka faktorer 
som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon. För svar på detta krävdes en 
djupdykning i hur teknologin är uppbyggd, hur den används, hur befintliga användare av auto-
matiserade fordon upplever teknologin i nuläget, samt hur automatiserade fordon samverkar 
med andra olika system och aktörer i trafiken. Allt fler företag har inlett utvecklingen av auto-
matiserade fordon. Till exempel, den 24 januari 2018 inleddes det första skandinaviska försöket 
med automatiserade bussar i Kista, Stockholm - ett projekt utfört av organisationen Drive Swe-
den med finansiering från den svenska staten (Stockholms stad, 2018). Tanken är att automati-
serade fordon ska bli verklighet på svenska vägar och övriga världens vägar med syfte att mi-
nimera kostnader och bidra till en ökad trafiksäkerhet (Westin, 2018). Men för att uppnå denna 
vision krävs således en acceptans för teknologin från den allmänna befolkningen, samt en smi-
dig och felfri kommunikation mellan de system som driver fordonen och alla de system och 
aktörer de interagerar med i realtid. 
 
Automatiserade fordon har redan existerat ett antal år där Tesla kan sägas ha bidragit med en 
av de mest revolutionerande innovationerna när de år 2015 introducerade teknologin “Autopi-
lot” på den globala fordonsmarknaden. Denna teknologi medförde en banbrytande modernise-
ring av den globala fordonsutvecklingen där fordon för första gången introducerades med semi-
automatiserade driftsfunktioner och parkeringskapaciteter, det vill säga att fordonet delvis 
kunde navigera och parkera på egen hand (Business Insider, 2017). Teknologin för automatise-
rad körning har sedan dess undergått en konstant vidareutveckling och förbättring, och fungerar 
i dagsläget väldigt bra i normala förhållanden. Det har dock på senare tid inträffat incidenter 
där det tydligt framstår att automatiserade fordon inte är felfria. En sådan incident inträffade år 
2016 när en Tesla-förare hade ställt in sitt fordon på autopilot för att fördriva tiden med en film 
på sin inbyggda TV-skärm. Föraren omkom olyckligt efter att fordonet kört rakt in i ett släp på 
en lastbil. Enligt Teslas egna teorier om vad som kan ha varit orsaken till olyckan menar de på 
att Tesla-fordonets sensorsystem misslyckades med att upptäcka den vita karossen på lastbilens 
släp på grund av att himmelen, vid tidpunkten för olyckan, bestod av en näst intill identisk 
färgton (The Guardian, 2016).  

																																																								
4 Artificiell intelligens (eng. artificial intelligence) är ett begrepp som används för att beskriva ett datorsystem som 
visar prov på ett intelligent beteende. Detta beteende syftar till att efterlikna den mänskliga hjärnans förmågor att 
tänka självständigt, dra slutsatser, lösa problem, inhämta ny information, etc. (Nationalencyklopedin, 2018). 
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1.2 Problembeskrivning/Område 

Nollvisionen i trafiken, det vill säga att antal olyckor i trafiken uppgår till noll, har varit ett 
ständigt mål för Trafikverket sedan 1997 då Sveriges Riksdag antog visionen. Arbetet med 
nollvisionen har sedan dess varit väldigt framgångsrik och antalet omkomna i fordonsolyckor 
har sedan millennieskiftet minskat till hälften. Men på senare tid har denna utveckling tämligen 
planat ut och målet med nollvisionen har blivit allt mer svåruppnåeligt (Trafikverket, 2018). En 
potentiell lösning som just nu diskuteras är implementationen av automatiserade fordon vilket 
skulle kunna eliminera problem i trafiken som grundas i den mänskliga faktorn. Dock i sam-
band med en sådan förändring uppstår ett nytt huvudsakligt problem - hur automatiserade for-
don samverkar med övrig trafik. Då automatiserade fordon inte kan påverka hur mänskliga 
aktörer agerar i trafiken, kan detta ses som ett potentiellt hinder för visionen om en säker tra-
fikbild.  
 
För gemene man kan det vara lätt att lägga stort fokus på de tekniska faktorerna vid använd-
ningen av ett automatiserat fordon, det vill säga att det är lätt att preliminärt tänka att det är de 
tekniska faktorerna som ska: 

• Driva ett fordon, 
• Anta den “tänkande rollen”, det vill säga att systemet ska kunna agera självständigt ut-

ifrån den information som finns tillgänglig, 
• Ta beslut, samt 
• Vara den huvudsakliga grunden till att ett fordon tar sig från punkt A till punkt B.  

 
Däremot ur ett systemvetenskapligt perspektiv krävs ett bredare tänk samt en syn på ett hel-
hetsperspektiv. För att en teknisk innovation såsom ett automatiserat fordon ska användas och 
fungera i praktiken, spelar en hel del icke-tekniska faktorer in som är med och påverkar om och 
hur automatiserade fordon används i praktiken. Den huvudsakliga uppgiften med studien har 
därför varit att identifiera, tolka, undersöka, analysera samt evaluera olika faktorer som har en 
inverkan på användningen hos automatiserade fordon. Detta då det kan finnas många olika fak-
torer som på förhand inte är lika uppenbara som andra. Kan det exempelvis vara så att körgläd-
jen med att köra en bil kan försvinna helt och hållet i samband med att bilen blir automatiserad? 
Kan det i så fall leda till att människor avstår från att köpa och använda sig av automatiserade 
fordon då det helt enkelt inte är lika spännande att vara en passagerare som att vara en förare? 
Detta forskningsområde bedömde vi som högst aktuellt och av hög relevans då det kvarstår 
många frågetecken kring automatiserade fordon som är värda att forska djupare i. Resultatet av 
forskningen har vi förhoppningar om ska kunna bidra med ny kunskap och förståelse kring 
vilka faktorer som måste tas i beaktning för att framtida automatiserade fordon ska kunna an-
vändas på ett säkert och hållbart sätt.  

 
1.3 Automatiserade fordon 

Ett självkörande fordon kan ses som ett helautomatiskt system som har en stor mängd inbyggd 
teknologi som bland annat ska kunna fatta egna beslut, ha uppfattning om miljön runt omkring 
sig, samt inneha teknik som ska kunna planera och förutse hur fordonet ska röra sig. Allt detta 
ska kunna göras utan interaktion från föraren. Självkörande fordon kallas även automatiserade 
fordon, eftersom de system som driver fordonet ska kunna köra bilen helt eller delvis på egen 
hand. Ett automatiserat fordon ska därmed ha uppfattning om allt som är i fordonets absoluta 
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närhet såsom andra fordon på vägen, bebyggelser, människor och djur, samt andra rörande och 
statiska objekt. Detta görs med hjälp av avancerade sensorer som finns utspridda på fordonet 
vars uppgift är att samla in data från fordonets direkta omgivning för att därefter analysera 
denna data och utifrån detta fatta beslut om hur den ska bete sig (Kichun et al., 2014). 
Vidare bör det förtydligas att fordon har kategoriserats gradvis i sex olika nivåer av National 
Highway Traffic Safety Administration [NHTSA] där nivå noll kan ses som vanliga fordon 
utan någon som helst assistans av ett system vid körning. Föraren är då ensam ansvarig för alla 
beslut, manövrar och övriga handlingar som görs vid körning. Därefter finns ytterligare fem 
nivåer där graden av automatiserade system ökar för varje steg upp. Det första steget innefattar 
ett fordon där föraren är ansvarig för det mesta av körningen, men där det ändå finns enstaka 
inbyggda automatiserade system, exempelvis regnsensorer. En regnsensor kan uppfatta när det 
börjar regna och automatiskt hjälpa till att aktivera vindrutetorkaren för att hjälpa föraren med 
sikten. De efterföljande nivåerna i NHTSA är fordon med allt mer inbyggda automatiserade 
system där det sista steget har benämnts full automatisering. Full automatisering är därmed ett 
fullständigt automatiserat fordon som inte behöver interaktion från en förare, men där det ändå 
finns möjlighet för föraren att ta kontroll över fordonet. (National Highway Traffic Safety Ad-
ministration, 2018) 
 
De övriga stegen upp till full automatisering benämns i denna studie som semi-automatiserade 
fordon.  
 
Enligt Liu et al. (2018) är automatiserade fordon inte endast en enda teknologi, utan kan brytas 
ned i flera subsystem kategoriserade i tre huvudsakliga delar;  

• Algoritmer som styr sensorer med syfte att uppfatta den omkringliggande miljön (bland 
annat GPS och LiDAR5), samt algoritmer som tar beslut. 

• Klientsystem, vilket inkluderar operationella system och hårdvara i fordonet 
• Molnplattformen som fordonet använder, vilket bland annat inkluderar en så kallad 

High-Definition Map6, en träningsmodell för djupinlärning, simulering, samt system för 
lagring av data.  

 
Tillsammans ska dessa tre subsystem kunna ta beslut och framföra ett fordon utan att köra av 
vägen, misslyckas med att upptäcka skyltar och svängar, eller orsaka incidenter som involverar 
människor eller andra fordon.  

 
1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie har varit att identifiera faktorer som har en inverkan på användningen 
av automatiserade fordon. 
 
Forskningsfråga:  

• Vilka faktorer har en inverkan på användningen av automatiserade fordon? 
 

																																																								
5	LiDAR (Flight detection and ranging) - Är ett optiskt mätinstrument för att mäta avstånd till andra objekt med 
hjälp av en laser (Gregersen, 2011). 
6 High-Definition Map -  Kartor med extremt hög precision byggda för automatiserade fordon (Geospatial 
World, 2017). 
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Med inverkan (eng. impact) avses här olika medverkande krafter och omständigheter som, i det 
här fallet, kan leda till en ökad eller minskad användning av automatiserade fordon. 
Med faktorer (eng. factors) menas här olika ting eller fenomen som har en inverkan på använd-
ningen av automatiserade fordon. Dessa ting och fenomen kan representeras av exempelvis 
ekonomiska dilemman, etiska aspekter, inflytande från media, etc.  
Med användning (eng. usage) syftas det i denna studie på stadiet som sker innan ett automati-
serat fordon används i realtid, det vill säga vad som påverkar om en individ väljer att använda 
sig av ett automatiserat fordon eller inte. 
Med automatiserade fordon (eng. automated vehicles) avses här fordon som delvis har kapa-
citeten att navigera och framföras på väg på egen hand utan interaktion från föraren. Enligt 
ITS Sweden (2016) anses det att föraren inte längre är ansvarig när automatiserad drift är akti-
verat. 
Ett autonomt fordon (eng. autonomous vehicles), till skillnad från ett automatiserat, avser for-
don som är helt självkörande och som inte behöver någon interaktion från föraren för att navi-
gera och framföra fordonet.  
 

1.5 Kunskapsprodukt  

Studien har resulterat i en kunskapsprodukt beståendes av en tabell av faktorer som utifrån 
litteraturgenomgången och den empiriska undersökningen bedömts ha en inverkan på använd-
ningen av automatiserade fordon. Här har redan kända faktorer identifierats genom en omfat-
tande litteratursökning, för att sedan komplettera listan med nya faktorer som identifierats ge-
nom intervjuer och enkätundersökningar med aktörer från diverse områden kopplade till an-
vändningen av automatiserade fordon. Kunskapsprodukten ska med förhoppningar kunna an-
vändas av organisationer som utvecklar denna teknik där tanken är att listan ska påvisa på ett 
antal faktorer som bör tas hänsyn till för att öka sannolikheten att automatiserade fordon kom-
mer att köpas och användas. 
 

1.6 Avgränsningar 

Då föreliggande studie har utgjorts av ett omfattande forskningsområde har vi valt att avgränsa 
oss enbart till användningsfasen i ett fordons livscykel. Att studera utvecklingsfasen och even-
tuella positiva eller negativa följder med införandet av automatiserade fordon är inte relevant i 
denna studie.  
 
För att forskningen ska kunna bedrivas ur ett modernt tidsperspektiv har vi även valt att av-
gränsa oss från artiklar publicerade före år 2010. Detta då teknologin för automatiserade fordon 
har genomgått en drastisk utveckling bara de senaste åren.  
 
För att förenkla studien har vi även valt att göra en geografisk avgränsning till svensk trafik. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsansats 

Grunden till vårt val av forskningsansats är direkt kopplat till fallet vi valt att undersöka - vilka 
faktorer som har en inverkan på användningen hos automatiserade fordon. Då automatiserade 
fordon fortfarande är en relativt ny teknik som fortfarande ligger i en generell utvecklingsfas, 
finns det i dagsläget ringa information tillgänglig om hur teknologin fungerar i praktiken. För 
att få information om detta har det lämpat sig bra att bedriva forskningen med en kvalitativ 
forskningsansats för att tolka och analysera det sociala sammanhanget som innesluter använd-
ningsområdet för automatiserade fordon. Detta då målet med forskningen har handlat om att 
presentera faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon där sociala 
sammanhang kan visa sig spela en stor roll. 
 
Då vi varit intresserad av att identifiera nya och redan befintliga faktorer som ska kunna stödja 
framtida forsknings- och utvecklingsprojekt har vår forskningsansats således bestått av en kva-
litativ forskningsansats men också bedrivits genom en explorativ studie. En explorativ studie 
kan enligt Oates (2006, Kap 10, ss. 143) användas för att definiera frågor och/eller hypoteser 
som ska kunna användas i efterföljande studier. En explorativ studie har därmed lämpat sig bra 
för vår forskningsprocess då det i dagsläget finns ringa information från tidigare studier som 
berör vilka faktorer som kan vara med och inverka på användningen av automatiserade fordon. 
Forskningen har uppfyllt kriterierna för en explorativ studie på så sätt att vi har definierat egna 
teorier och hypoteser om vilka faktorer som vi bedömt har en inverkan på användningen av 
automatiserade fordon. Detta har genomförts genom tolkning, analys och förståelse av den data 
som erhållits genom litteratursökning, intervjuer, samt enkätundersökningar.   
 

2.2 Forskningsprocess 

Forskningsprocessen för denna studie har genomförts i tre faser; 1. Litteraturgenomgång och 
kritisk identifiering och granskning, 2. Empirisk undersökning, samt 3. Analys & Slutsats. 
Denna process har genomförts i enlighet med efterföljande figur som visar ordningsföljden på 
respektive steg i processen, samt vad som genomförts i respektive steg (se Figur 1)  
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Figur	1.	Forskningsprocess 

 
 
Dessa faser beskrivs mer utförligt i efterföljande punkter.  
 

2.2.1 Litteraturgenomgång och kritisk identifiering och granskning 

Denna fas har huvudsakligen berört sökning på webb efter litteratur där det funnits dokumen-
terat vilka faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon. Från dessa 
har nyckelord och begrepp identifierats, samt bevis från tidigare forskning som styrker våra 
teorier kring faktorer som vi på förhand anteciperade ha en inverkan på användningen av auto-
matiserade fordon. Steg för steg har vi kritiskt granskat och analyserat denna litteratur för att 
slutligen beskriva vilka faktorer som identifierats och hur de inverkar på användningen av auto-
matiserade fordon. Sammanfattningsvis har litteraturgenomgången resulterat i totalt 10 faktorer 
som presenteras och beskrivs under 3.3 Faktorer. Nedan visas en tabell (se Tabell 1) som visar 
vilka nyckelord och begrepp som använts vid sökning efter litteratur på webb, följt av en lista 
med de databaser nyttjats.	  
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Sökstrategi 

Sökord Självkörande for- 
don 

Artificial Intelli- 
gence 

Använd-
ning  

Inverkande fak-
tor 

Synony-
mer 
och 
närlig-
gande 
termer 

Self-driving vehicles AI  Use Factor 

Driverless vehicles Machine learning Utilize Impact 

Automated vehicles Machine intelli-
gence 

Make use of Aspect 

Autonomous vehicles Robotics Use for Effect 

Smart vehicles Data learning Drive Element 

Automobile techno-
logy 

Intelligent agent Buy  

Vehicles technology    

Tabell 1 
 
 

Databaser 

• Google Scholar 
• UU:s biblioteksdatabas 
• IEEE Explore Digital Library 
• Nationalencyklopedin 
• ACM Digital Library	

 
2.2.2 Empirisk undersökning 

Den empiriska undersökningen har huvudsakligen genomförts i fem faser; 1. Planerande av 
intervjuer, 2. Genomförande av intervjuer, 3. Planerande av enkätundersökning, 4. Genomfö-
rande av enkätundersökning, samt 5. Analys och presentation av intervjuer och enkätundersök-
ning. I samband med studien intervjuades olika aktörer som på ett eller annat vis har kopplingar 
till användning av automatiserade fordon, samt aktörer som har kunskap och erfarenhet om hur 
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automatiserad teknik samverkar med infrastruktur7. För att sedan komplettera den empiriska 
undersökningen valde vi att genomföra en enkätundersökning med aktörer som använder sig 
av automatiserade fordon i vardagen. Detta för att erhålla en så bred kunskapsbas som möjligt 
kring användningen av automatiserade fordon. 
 
Potentiellt har det funnits flera olika aktörer som har kunnat vara med och bidra till resultatet 
av denna studie, exempelvis utvecklare och användare av automatiserade fordon. Denna studie 
har dock prioriterat användare av automatiserade fordon, vilket är anledningen till att intervjuer 
och enkätundersökningar primärt riktat sig till användare snarare än utvecklare av teknologin. 
 
Planerandet av intervju med en aktör som innehar kompetens och erfarenhet av hur automati-
serade fordon kopplas samman med infrastruktur resulterade i att vi kontaktade Näringsdepar-
tementet och mer specifikt Åsa Vagland - Projektledare för samverkansprogrammet Nästa Ge-
nerations Resor och Transporter. Vaglands huvudsakliga uppgift är att överse projektet som 
ska bidra till ett mer transporteffektivt samhälle genom att göra fordon mer resurseffektiva, 
utforma lösningar för förnybara bränslen, samt utforma lösningar som ska minska miljöfarliga 
utsläpp (Regeringen, 2018). Vaglands erfarenhet och kompetens inom detta område har bidragit 
till en ökad förståelse kring hur automatiserade fordon förknippas med infrastrukturutveckling, 
hur infrastruktur och samhälle påverkas av utvecklingen av automatiserade fordon, samt vilka 
faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon.  
 
För att sedan bedriva en intervju med en aktör som äger och använder sig av ett automatiserat 
fordon upprättade vi kontakt med en ägare vid namn Mats (vars efternamn han föredrog att 
hålla anonymt) och vars Tesla Model S bestod av automatiserad funktionalitet. Mats har varit 
verksam inom IT-branschen i över 30 år, vilket var en starkt bidragande anledning till den kom-
petens han besatt rörande de teknologiska funktionaliteterna som automatiserade fordon består 
av. Utöver den kunskap som Mats bidrog med rörande teknologin hos ett automatiserat fordon, 
fick vi även en inblick i hur det är att sitta bakom ratten när föraren själv inte ansvarar för 
manövrering och navigering av fordonet. I slutet av intervjun gav vi även Mats möjligheten att 
dela med sig av sina egna synpunkter kring hur han tror att utvecklingen av automatiserade 
fordon kommer att fortskrida framöver, samt vilka faktorer han tror kan ha en inverkan på an-
vändningen av automatiserade fordon.  
 
Enkätundersökningen bestod av frågor som riktade sig till ägare av automatiserade fordon och 
som berörde användningen av dessa, samt eventuella förbättringar/ändringar med dessa som 
respondenterna identifierat utifrån deras erfarenheter. Enkäten publicerades bland annat på 
Tesla Club Swedens forum under kategorin Övriga Frågor vilket har en historik med många 
visningar per inlägg vilket i sin tur ökade sannolikheten för bra svarsfrekvens. Syftet med en-
kätundersökningen var att bekräfta och validera redan identifierade faktorer, samt med förhopp-
ningar om att identifiera nya faktorer. Enkäten publicerades även på Tesla Clubs Swedens Fa-
cebook-sida, där administratören delade enkäten till de cirka 3000 följarna. 	

																																																								
7	En infrastruktur (eng. infrastructure) representeras av system av anläggningar och som är den primärt medver-
kande kraften för att produktionen i ett samhälle skall fungera. Dessa anläggningar kan bestå av exempelvis vägar, 
järnvägar, flygplatser, med mera (Nationalencyklopedin, 2018). 
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2.2.3 Analys & Slutsats 

Utifrån det insamlade materialet från litteraturgenomgången och empirin har vi i analysen pre-
senterat och analyserat de faktorer som bedömts ha en inverkan på användningen av automati-
serade fordon. Inledningsvis har vi presenterat vilka faktorer som identifierats och därefter sam-
manställt dessa i en relationsmodell som visar på hur relationerna mellan de olika faktorerna 
ser ut, hur de samverkar, samt hur de är beroende av varandra. Dessa relationer har bidragit 
med förståelse i hur faktorer kan kopplas samman vilket gjorde att vi valde att klassificera nära 
relaterade faktorer till mer generella faktorer. Forskningsfrågan har därefter besvarats genom 
att presentera en tabell som tydligt visar vilka faktorer som identifierats samt hur de inverkar 
på användningen av automatiserade fordon.	
	

2.3 Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingen för denna studie har inledningsvis bestått av sökning efter redan existerande 
forskning rörande automatiserade fordon, den teknik som styr dem, samt potentiella faktorer 
som kan inverka på användningen av dem. Därefter har intervjuer och enkätundersökningar 
genomförts med aktörer som framförallt har erfarenhet av hur det är att använda sig av auto-
matiserade fordon i praktiken.  
 
Vid genomförande av intervjuer finns det enligt Oates (2006, Kap 13, ss.187) tre olika ansatser 
att följa; Ostrukturerad, Semi-strukturerad samt Strukturerad. Samtliga av de intervjuer vi ut-
fört har genomförts med en Semi-strukturerad ansats, det vill säga våra frågeställningar har 
riktat in sig på mer specifika frågeområden där ordningen på frågeställningarna har varierat 
beroende på flödet av intervjun. Nya frågor och frågeområden har även påträffats i samband 
med dessa intervjuer, vilket har varit ett positivt tillskott till resultatet för studien. Genom att 
ha riktat in oss på större frågeområden har respondenten fått mer fria tyglar i hur denne valt att 
svara där denne själv kunnat avgöra vad som kan tänkas vara värdefull kunskap för studien. 
Denna typ av ansats har bidragit till ett brett kunskapsbidrag till den studie som genomförts och 
den kunskapsprodukt som i slutändan framställts.  
 
Den intervju som genomfördes med Åsa Vagland inriktade sig främst på hur automatiserade 
fordon samverkar med infrastruktur, framtida planer och visioner med automatiserade fordon i 
svensk trafik, samt vad som krävs för att göra detta möjligt. Frågorna under intervjun hade 
formulerats för att främst ta reda på vad som krävs för att en samverkan mellan infrastruktur 
och automatiserade fordon ska vara möjlig, samt om och hur det kan påverka hur människor 
använder sig av dem. Planen med frågorna var att de skulle vara öppet ställda för att kunna 
besvaras fritt där förhoppningen var att identifiera nya faktorer som har en inverkan på använd-
ningen av automatiserade fordon.  
 
Intervjun med Mats (2018) skiljde sig från den intervju som genomfördes med Vagland (2018) 
på så sätt att den var mer inriktad på användares erfarenheter av automatiserade fordon. For-
matet på frågorna formulerades därför ur detta perspektiv för att erhålla information om faktorer 
som har en direkt inverkan på användningen av automatiserade fordon. Detta innefattade fram-
förallt frågor som riktade sig till positiva erfarenheter som respondenten upplevt med automa-
tiserade fordon, samt vad som måste förbättras.  
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För att få en bred uppfattning om hur automatiserade fordon fungerar i praktiken, samt vilka 
för- och nackdelar som finns med dem, valde vi att skicka ut enkät innehållandes 25 frågor. 
Syftet med en enkätundersökning är enligt Oates (2006, kap 7) att samla på sig samma typ av 
data från en större grupp för att sedan identifiera mönster i denna data. En stor majoritet av 
enkätundersökningen utgjordes därför av frågor med givna svarsalternativ, men även med frå-
gor där det gavs möjlighet för respondenterna att svara med egna ord. Detta för att förenkla och 
förminska arbetsbördan för respondenterna och därmed öka sannolikheten för en högre svars-
frekvens. Frågorna formulerades för att ta del av användarnas egna erfarenheter och upplevelser 
om hur det är att använda sig av automatiserade fordon.   
 

2.4 Metodik för dataanalys 

Analyseringen av insamlade data har överlag genomförts med en kvalitativ ansats. Denna an-
sats har valts då vi varit intresserad av att identifiera:  

• Egna erfarenheter och upplevelser från användare av automatiserade fordon. 
• Befintliga faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon.  
• Nya faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon. 
• Mönster utifrån användares erfarenheter gällande när automatiserade fordon fungerar 

bra respektive när de fungerar mindre bra.  
 
Oates (2006) beskriver kvalitativ dataanalys som ett sätt att analysera alla icke-numeriska ting 
såsom ord, bilder, ljud och så vidare. Han menar på att de flesta kvalitativa dataanalyser innebär 
att sammanfatta de verbala, visuella, samt fonetiska teman och mönster som anses vara rele-
vanta för forskningen. Detta har i denna studie genomförts enligt två steg som beskrivs i efter-
följande punkter.	

 
2.4.1 Förberedelse av data 

Data har strukturerats och transformerats till en hanterbar form redo att analyseras. Detta har 
innefattat att sammanfatta materialet i likartade format genom transkribering och identifiering 
av nyckelord. 	

 
2.4.2 Analys av data 

Analys av data inleddes med att läsa igenom materialet för att erhålla en generell uppfattning 
om materialets innehåll. Därefter har vi sökt efter mönster och gemensamma nämnare från lit-
teraturgenomgång, empiriskt material samt enkätundersökning för att validera redan befintliga 
faktorer, identifiera nya faktorer, alternativt identifiera mönster som kan ge befintliga faktorer 
en ny innebörd.  
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3. Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången har givit upphov till totalt tio faktorer som har identifierats till att ha en 
inverkan på användningen av automatiserade fordon. Genom omfattande sökning av tidigare 
forskning och artiklar har vi sorterat ut information och material för att identifiera nya eller 
befintliga faktorer som indikerar till att ha en inverkan på användningen av automatiserade 
fordon. Dessa faktorer listas nedan under 3.2 Faktorer. 	

 
3.1 Summering litteraturgenomgång 

Nedan summeras en tabell (se Tabell 2) av de faktorer som litteraturgenomgången har resulterat 
i. Tabellen beskriver i den första kolumnen vilken faktor som tyder på har en inverkan på an-
vändningen av automatiserade fordon, samt med en klassificering i den andra kolumnen. Ob-
server att dessa faktorer endast representerar exempelfall som inte behöver gälla i alla situat-
ioner, men som ändå kan inträffa i vissa.  
 

Faktor Klass/typologi 

Bristande förtroende till automatiserade fordon. Acceptans 

Olaglig hantering av data. Datahantering 

Automatiserade fordon skiljer sig ekonomiskt mot icke-automatiserade 
fordon.  

Ekonomi 

Problem att hantera etiska frågor. Etik 

Publicerade artiklar i media rörande trafikincidenter med automatiserade 
fordon.  

Media 

Fördröjd anpassning av lagar. Politik & Juridik 

Automatiserade fordon uppvisar ett osäkert körbeteende.  Säkerhet 

Tekniska problem som uppstår vid körning.  Teknologi 

Svårigheter för automatiserade fordon att föras i olika väderförhållanden.  Väderförhållan-
den 

Allt fler företag går in i branschen för automatiserade fordon.  Ökad konkurrens 

Tabell 2 
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3.2 Faktorer 

3.2.1 Acceptans 

Ett problem samhället står inför vid övergången till allt mer automatiserade fordon är hur sam-
hället ska acceptera dessa automatiserade objekt i vardagen. Det är inte bara hur fordonen är 
programmerade, det är även på vilket sätt vi människor uppfattar fordonen för vad de är eller 
hur vi missuppfattar dem. Människors attityd, förväntningar, värderingar och hur vi med tiden 
förändrar vår syn på exempelvis teknologiska innovationer är faktorer för vår acceptans gente-
mot olika fenomen och ting. Frågan är hur vi kommer att acceptera denna övergång från det 
som vi idag uppfattar vara en bil, till vad en bil kommer att vara i framtiden. Definitionen av 
ett fordon kan se helt annorlunda ut i framtiden då den teknologi och de datorer som är integre-
rade i fordonet snarare kommer utgöra de fundamentala delarna än det som idag utgör ett for-
don. (Maurer et al., 2016, kap 29) 
 
Acceptans är hur människor kommer att erkänna automatiserade fordon som en del av sam-
hället, både hur fordonen fungerar tekniskt och hur de ändrar den sociala sidan av använd-
ningen. Ekonomiska, sociologiska och psykologiska faktorer är relaterade till den tekniska ac-
ceptansen för automatiserade fordon. Införandet av nya tekniker och innovationer tar alltid tid 
att bygga upp en acceptans för. Vissa människor är positivt inställda till utveckling av ny tek-
nologi, medan andra människor sällan litar på nya teknologiska innovationer utan istället litar 
mer på sig själva som exempelvis chaufför av ett fordon istället för att låta över den sidan till 
en dator. (Maurer et al., 2016, kap 29) 
 
För att gemene man ska använda sig av automatiserade fordon måste även en tillit byggas upp 
som innebär att framtida användare har förtroende för den teknik som används i automatiserade 
fordon. Utan ett starkt förtroende för att fordonet som en person befinner sig kan hantera alla 
situationer och inte haverera under körning, måste tillverkare bevisa att tekniken de använder 
är 100% säker och fullt funktionell. Ett starkt förtroende för de automatiserade fordonen som 
produceras kommer vara av stor betydelse för att människor ska vilja ersätta sina relativt ana-
loga fordon med denna nya teknik. Enligt Choi & Ji (2015) består tillit av tre viktiga kompo-
nenter, som vardera kan kopplas till användningen av automatiserade fordon:  

1. Funktionalitet - Innebär att det måste finnas en tillit till att fordonet har förmågor, funkt-
ioner och/eller egenskaper att kunna utföra grundläggande funktioner.  

2. Hjälpsamhet - Innebär att det måste finnas en tro och tillit till att systemet i fordonet 
kommer ge rätt assistans och hjälp vid körning.  

3. Förutsägbarhet - Innebär att fordonet kan bete sig konsistent och att beteendet på för-
hand kan förutsägas.     

 
Enligt J. Holden och Karsch (2010) kan teknologisk acceptans även uppnås genom att den tek-
nologi som finns tillgänglig är användarvänlig och användbar. Technology Acceptance Model 
[TAM] (se Figur 2) är en modell som utvecklades på 80-talet då anställda inom företag inte 
nyttjade tillgängliga IT-produkter som var gjorda för att underlätta deras arbete. 



	 13	

 
Figur 2. Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989) 

 
För att lösa detta utvecklades därför TAM som säger att teknologi måste uppfylla ett syfte 
som ska lösa en viss uppgift. Att utforma teknologi som inte har ett tydligt syfte och mål är 
enligt TAM-modellen inte optimalt. TAM-modellen visar även på hur viktigt det är att tek-
nologi uppfyller kraven för användbarhet (Percieved Usefulness) samt användarvänlighet 
(Perceived Ease of Use). Skulle dessa krav inte uppfyllas kan det minska sannolikheten att en 
acceptans (Attitude Toward Using & Behavioral Intention to Use) för teknologin kommer att 
uppnås, vilket i sin tur kan påverka användningen (Acutal System Use). (Holden J. & Karsch, 
2010) 

 
3.2.2 Datahantering 

Ett automatiserat fordon är mycket mer än bara ett objekt som kan ta sig från punkt A till B. 
Det är i stora drag en dator som i de flesta fall innehar svagheter rörande säkerhet. Att skydda 
automatiserade fordon mot exempelvis cyberhot är något som kommer att bli mycket viktigt 
inom fordonsindustrin. Hur data ska hanteras är också ett problem som kommer att behöva 
lösas och som ständigt diskuteras när det kommer till den enorma mängd data automatiserade 
fordon kommer att producera. Information kan komma att lagras i moln vilket gör att de perso-
ner och företag som kommer att äga fordonen måste vara medvetna om vilken data som lagras 
av det fordon man äger, samt hur denna data lagras och används. Är det organisationer som bär 
ansvar över denna data är det upp till dem att hantera den på ett lagligt, etiskt, och moraliskt 
sätt samt vara tydliga med hur data kommer att användas och analyseras. Är det däremot ägaren 
till fordonet som bär ansvaret är frågan om ansvaret inte lika svår, så länge den data som pro-
duceras av fordonet inte lämnar dess inbyggda dator. Om lagring av data sker på annan plats i 
stora databaser kommer det vara upp till ägaren av databaserna att hantera den på ett lagligt, 
etiskt samt säkerhetsmässigt rätt sätt. Enligt Maurer et al. (2016, kap 24) finns det två indika-
torer som pekar på att organisationer med stor makt kan komma att kräva att ta del av den data 
som fordon producerar: 

1. Brottsbekämpande organ tar ofta chansen att peka på att stora mängder data som pro-
duceras för tekniskt eller kommersiellt syfte även bör göras tillgänglig för brottsbekäm-
pande ändamål.  
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2. Stora internetföretag som Google och Amazon har ofta sina största vinningar i att lagra 
data som produceras av människor och koppla samman enheter vid internet. Dessa ak-
törer kommer troligtvis på ett eller annat sätt vilja lägga beslag på den data som produ-
ceras av automatiserade fordon. 

 
De aktörer och områden som Maurer et al. (2016, kap 24) menar på förväntas kunna se ett 
vinnande syfte med att lagra data är följande:  

• Fordonstillverkare: Fordonstillverkare kan vara intresserade av att lagra data som deras 
bilar producerar för att lära sig hur fordon hanterar extrema situationer. Detta kan an-
vändas för att förbättra användningen av dem.  

• Försäkringsbolag: Försäkringsbolag kan komma att se vinst i att ta del av data som 
produceras av automatiserade fordon för att på ett bättre sätt kunna hantera försäkrings-
kostnader. Ett exempel på detta kan vara att veta hur ett fordon har hanterat en olycka 
och baserat på detta räkna ut ersättning för skador.  

• Företag som hyr ut fordon: Dessa företag kan vilja analysera de fordon de själva äger 
för att bedöma risker med olika fordon och basera sina kostnader på vilken risk det är 
att hyra ett visst fordon och till vilket ändamål det hyrs ut.  

• Reklamföretag: För att bättre kunna placera ut reklam på strategiska platser kan många 
företag vilja ta del av stora mängder positionsdata från bilar för att garantera att så 
många människor som möjligt tar del av reklamen.  

• Statliga organisationer: Organisationer som polisen kan ha stor nytta av att samla in 
data om fordons positioner och hur de rör sig för bättre övervakning i syfte att minska 
olyckor och brott. Till exempel skulle trafikpolisen kunna använda data för att se hur 
fordon beter sig och om någon gör något olagligt som exempelvis fortkörning.  

• Peer Ad-hoc Networks (direkt nätverkskommunikation): Utbyte av information mellan 
automatiserade fordon kommer att kunna vara viktigt för att räkna ut optimala rutter för 
fordon. Om alla fordon befinner sig inom ett nätverk kan de ta del av varandras inform-
ation för att förmedla information om exempelvis vägförhållanden. Ägaren av detta 
moln av data som flödar mellan fordon är därmed ansvarig för att datahantering sker på 
ett lagligt och korrekt sätt.  

• Trafikkontrollcentra: För att få ett bättre flyt i trafiken, ha koll på trafikstockningar och 
för att minska olyckor kan trafikkontrollcentras vara intresserade av att ta del av data 
som produceras av automatiserade fordon. Att ha ett övergripande trafikkontrollcentra 
som samlar in dynamisk trafikinformation från fordon kan ge många fördelar för trafi-
kens flöde och säkerhet. Här kommer det att finnas stora möjligheter för andra företag 
som biltillverkare att samarbeta med dessa centras, genom att i utbyte mot likvida medel 
låta trafikkontrollcentras ta del av data.  

 
Beroende på hur data lagras och hur detta exponeras för kunder kan det öka respektive minska 
hur attraktivt det är att köpa och använda sig av ett automatiserat fordon eller ej.  

 
3.2.3 Ekonomi 

En av de mest betydelsefulla faktorerna för att en ökad användning av automatiserade fordon 
ska bli verklighet på allmänna vägar är ekonomiska kostnader såsom pris för fordonet, försäk-
rings-, underhålls-, samt driftskostnader. Är dessa kostnader för höga för den genomsnittliga 
användaren kan det leda till en minskad användning av fordonen. Detta då kostnaden att köpa 
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ett fordon alltid är av betydelse för köparen. I dagsläget kostar exempelvis en Tesla Model S ca 
en 1.000.000 SEK vilket kan ses som en alldeles för hög prislapp för den genomsnittlige an-
vändaren (Tesla Club Sweden, 2016). Detta är något som Tesla själva har insett och har därför 
inlett arbetet med att ta fram en Tesla Model 3 som ska kosta från ca 450.000 SEK (Tesla Club 
Sweden, 2017), vilket skulle kunna öka intresset och användningen från den genomsnittliga 
användaren.  
 
Rörande underhålls- och driftskostnader menar Tomita (2017) på att kostnaderna för exempel-
vis reparation av automatiserade fordon troligtvis kommer att minska då det anses att automa-
tiserade fordon bidrar med en ökad säkerhet gentemot icke automatiserade fordon. Att majori-
teten av automatiserade fordon även drivs på elkraft resulterar i sin tur till sänkta driftskostna-
der, vilket i sin tur kan bidra till en ökad användning av dem.  
 
Det finns även andra ekonomiska fördelar i samband med exempelvis köp av automatiserade 
fordon. Då dessa fordon anses vara säkrare än mer analoga fordon kan försäkringskostnader för 
dessa att kunna vara betydligt lägre än i dagsläget, vilket kan locka kunder att välja ett automa-
tiserat fordon framför ett icke-automatiserat. (Vi Bilägare, 2015) 

 
3.2.4 Etik  

För att förstå varför etik är en viktig faktor vid användningen av automatiserade fordon kan det 
vara bra att titta på ett vanligt exempel. Föreställ dig att en olycka mellan ett automatiserat 
fordon och två fotgängare är oundviklig och att fordonet är tvungen att välja mellan att köra på 
en tioårig flicka eller en 80-årig farbror varpå en krock skulle innebära att fotgängaren avlider. 
Fordonet har tre alternativ att gå för att lösa problemet: 

1. Fordonet agerar inte alls och kör ihjäl båda fotgängarna  
2. Fordonet svänger vänster och kör över den tioåriga flickan 
3. Fordonet svänger höger och kör över den 80-åriga farbrorn 

 
Frågan som uppstår blir alltså vem av personerna som är mest etiskt korrekt att offra vid 
krocken, vilket är ett problem som programmerare står inför vid utvecklingen av automatise-
rade fordon. Enligt många skulle det troligtvis vara mer etiskt rätt att rädda den tioåriga flickan 
och offra den 80-åriga farbrorn. Men enligt Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE, 2018) ska alla personer värderas lika, oberoende ålder, nationell härkomst, religion, 
handikapp, sexuell läggning, eller könsidentifiering. Detta etiska dilemma kan därmed inte lö-
sas genom att identifiera ålder och genom detta utgå från att det är mer etiskt rätt att rädda den 
unga personen. Beroende på hur teknologin är programmerad kan det då vara mer lämpligt att 
offra den tioåriga flickan om fordonet skulle vara programmerat till att orsaka minst skada på 
de personer som befinner sig i fordonet. Den tioåriga flickan skulle högst troligt vara en mindre 
massa att krocka in i än den 80-åriga farbrorn, vilket skulle öka sannolikheten att rädda passa-
gerarna i fordonet. 
 
Detta etiska problem kan vara lätt att säga att lösningen är att aldrig låta automatiserade fordon 
hamna i en situation där en olycka är ett faktum. Men så länge inte varje fordon på alla vägar 
är automatiserade kan situationer uppstå där en krock är oundviklig och problemet kommer att 
kvarstå. Till det kan tilläggas att etiska dilemman alltid kommer att uppstå även om alla fordon 
är automatiserade; Ett fordon kan oväntat behöva utföra en kraftig inbromsning på grund av ett 
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plötsligt hinder, men att göra en sådan inbromsning kan vara farligt vid dåligt underlag och kan 
sätta sladd på bilen. Automatiserade fordon har även svårt att upptäcka små hinder som mindre 
stenbumlingar vilket kan sätta ett fordon totalt ur kontroll. Detta leder till att en lösning, där 
fordonet snabbt skulle överlämna kontrollen till en människa i fordonet istället för en dator, inte 
skulle fungera eftersom att dessa hinder skulle dyka upp allt för plötsligt.  
 
De etiska dilemman som utvecklare står inför kommer på sikt att bli svårlösta. Ovan beskrivet 
exempel ger en kort inblick om den komplexitet som utvecklingen står inför och som måste 
lösas för att automatiserade fordon ska kunna ersätta mänskliga förare. Etiska problem kan re-
presenteras som både hindrande och främjande sett från den synvinkel att de hinder vi idag står 
inför förhoppningsvis kommer leda till väl utvecklad teknik vilket kommer leda till framgångs-
rika implementationer av automatiserade fordon. (Maurer et al., 2016, kap 4) 
	

3.2.5 Media 

För att automatiserade fordon ska kunna implementeras och användas i större grad krävs först 
att fordonen köps, vilket enligt Feldhütter et al. (2016) innefattar social pålitlighet och accep-
tans. Vidare menar Feldhütter et al. (2016) på att dessa faktorer i sin tur är beroende av graden 
av information som en person har tillgång till rörande automatiserade system. För detta framstår 
en specifik informationskälla mer än andra - nämligen media. Media kan innefattas av exem-
pelvis nyhetstidningar, magasin, samt offentliga videos där automatiserade fordon i dagsläget 
är ett starkt diskuterat ämne. Enligt Feldhütter et al. (2016) finns det idag en bristande kunskap 
i hur teknologin för automatiserade fordon fungerar där media, kompletterat av marknadsföring 
från fordonstillverkare, är den enda informationskälla som finns och som i dagsläget dominerar 
de allmänna diskussionerna som förs kring automatiserade fordon. Feldhütter et al. (2016) me-
nar därför på att det är viktigt att förstå processen för förtroendebyggande, samt förutspå för-
ändringar i allmänhetens inställning till automatiserade fordon så fort de införs på marknaden.  
 
För att studera hur media kan inverka på människors allmänna inställning till automatiserade 
fordon valde Feldhütter et al. (2016) att genomföra ett experiment beståendes av tre faser; 

1. Deltagarna fick genomföra en enkät rörande automatiserade fordon med frågor som in-
nefattade bland annat pålitlighet, säkerhet, samt bekvämlighet. 

2. Deltagarna blev presenterade olika typer av media som adresserade ämnet “automatise-
rade fordon” och fick därefter svara på samma enkät återigen. 

3. Deltagarna fick uppleva en simulation av att köra ett automatiserat fordon i en simulator, 
och fick därefter svara på samma enkät en sista gång. 

 
Totalt deltog 31 personer i experimentet där resultatet indikerade att människor kan bedömas 
som felinformerade rörande specifika aspekter kring automatiserade fordon och har därmed 
felaktiga förväntningar på teknologin. Detta då svaren på enkäten förändrades efter att delta-
garna blev presenterade för olika typer av media som adresserade ämnet “automatiserade for-
don”, vilket är en indikation på den inverkan som media kan ha på allmänhetens inställning till 
teknologiska innovationer (Feldhütter et al., 2016). Det kan därmed konstateras att media har 
ett stort inflytande i hur nya teknologiska innovationer uppfattas av allmänheten, vilket i sin tur 
kan påverka användningen av automatiserade fordon.  
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3.2.6 Politik & Juridik 

Något som är av betydande vikt vid användningen av automatiserade fordon är den politiska 
makt som styr. Den teknik som utvecklas till automatiserade fordon gör snabba framsteg i dags-
läget, vilket kan innebära ett problem för det juridiska och politiska kopplat till denna teknik. 
Lagar tar längre tid att utforma och instifta än teknikens snabba framsteg, vilket gör att vissa 
nutida regelverk kan gynna användningen, medan andra föråldrade lagar kan hindra använd-
ningen. Politiska aktörer kommer därmed bli tvungna att instifta nya lagar där vissa kan på-
skynda och möjliggöra en snabbare utveckling, medan andra lagar som ersätter de föråldrade 
kan utgöra ett hinder för utvecklingen på grund av exempelvis miljökrav. Det kommer ligga en 
stor mängd faktorer bakom dessa beslut där för- och nackdelar noga måste övervägas. Dessa 
inverkande faktorer kan bland annat utgöras av miljömässiga, ekonomiska eller konkurrens-
kraftiga skäl, där lagar som sedan beslutas baserat på dessa kommer vara av stor betydelse för 
användningen av automatiserade fordon. (Maurer et al., 2016, kap 29) 
 
Inom EU finns det policies och program som stödjer utvecklingen av innovationer vilket kan 
påverka utvecklingen av tekniska framsteg inom automatiserade fordon positivt. Detta är ex-
empelvis viktigt inom transportsektorn, där Europeiska Unionen har så kallade Rodmans (Eltis, 
2018) som uttrycker hur viktigt det är att ta fram innovationer som bidrar till mer effektiva 
lösningar på nya motorer, samt säkrare användning av fordon genom informations- och kom-
munikationssystem.  

 
3.2.7 Säkerhet 

Säkerhetsmässiga aspekter rörande automatiserad teknologi kan ses som ett hinder för använd-
ningen av automatiserade fordon så länge de inte är fullt utvecklade och innehar brister i system. 
Men det finns även faktorer som kan gynna utvecklingen av automatiserade fordon när det 
kommer till säkerhet. Det som tyder på en utveckling mer åt semi-automatiserade fordon idag 
är implementationen av allt fler automatiserade system i dagens fordon, som exempelvis 
elektronisk stabilitetskontroll eller antisladdsystem (EPS), elektronisk bromsfördelning, samt 
bromsassistans. Elektroniska system som hjälper föraren finns för ett specifikt syfte; att hjälpa 
till för en säkrare trafikmiljö. Detta kan ses som en indikator att automatiska elektroniska sy-
stem i bilar som hjälper föraren vid farliga situationer är positivt för fordonsutvecklingen, samt 
att dagens fordon som är semi-automatiserade troligtvis kommer att i framtiden behöva övergå 
i fullt automatiserade bilar för en optimal säkerhet. (2008, National Highway Traffic Safety 
Administration) 

Samtidigt som nollvisionen är något som gynnar användningen av automatiserade system och 
automatiserade fordon är paradoxalt nog säkerhet även något som kan hindra denna utveckling. 
Den allt ökade uppmärksamheten rörande automatiserade fordon gör säkerheten ett hett ämne 
som inte går att undvika. Människor förväntar sig att automatiserade fordon ska vara smartare 
än människor och vara fullständigt säkra och befriade från olyckor. Den senaste tiden har dock 
två test med automatiserade fordon lett till två dödsolyckor, vilket givit upphov till stora rubri-
ker i nyhetstidningar. (The Guardian, 2018) 
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3.2.8 Teknologi 

En av den mest betydelsefulla faktorn för att automatiserade fordon ska fungera i praktiken är 
att de automatiserade systemen har en fungerande teknologi. Skulle teknologin för ett automa-
tiserat fordon brista under körning så skulle det kunna innebära livshotande faror för passage-
rare och andra närbelägna trafikanter. Ett hot för en funktionell teknologi av automatiserade 
system, eller system överlag, kan därför innefattas av exempelvis systembuggar. I en artikel 
från The Guardian (2016) beskrivs en incident rörande en Tesla-förare som omkom efter att det 
automatiserade fordonet kört rakt in i ett släp på en lastbil där fordonet upprepade gånger upp-
manat föraren att ta över för att den kände att den inte klarade av situationen. Uppmaningarna 
från fordonet ignorerades av föraren och trots detta så fortsatte fordonet i samma hastighet utan 
att vidta några ytterligare åtgärder för att säkerställa passagerarens säkerhet. Detta kan argu-
menteras för att vara en systembugg som kräver vidareutveckling från fordonstillverkaren ge-
nom att exempelvis implementera säkerhetsåtgärder i fordonets automatiserade system med 
syfte att hantera just en sådan situation. Detta är något som Drive Me-projektet, som bedrivs av 
Volvo Car Group (Volvo Car Group, 2018), arbetar frekvent på där fordon ska programmeras 
att köra in på en sidficka om uppmaning till föraren att ta över kontrollen av fordonet ignoreras. 	

 
3.2.9 Väderförhållanden 

Olika väderförhållanden har i dagsläget visat sig vara ett problem för användningen av auto-
matiserade fordon. De ska kunna fungera även vid exempelvis kraftiga skyfall, tät dimma eller 
snöstormar. Flera komponenter i automatiserade fordon är fortfarande under utveckling, fram-
förallt den teknik som automatiserade fordon använder i form av olika typer av sensorer, ka-
meror och framförallt det optiska mätinstrumentet baserat på laser - LiDAR. Kraftiga snöfall är 
bara ett exempel på väderförhållanden som försvårar sikten för sensorerna som har i uppgift att 
identifiera närliggande miljö och objekt i förhållande till fordonet. Detta då sensorerna kan 
blanda ihop olika objekt med snöflingor genom att lasern reflekteras på snöflingor istället för 
viktiga hinder. (Financial Times, 2018) 
 
Detta innebär en säkerhetsrisk vid användning av automatiserade fordon och så länge detta inte 
är fullt utvecklat kommer automatiserade fordon inte gå att använda endast än vid bra väder där 
dålig sikt inte är ett hinder. Väderförhållanden som involverar snö och is är i dagsläget det 
problem som framstår mer än andra då dessa har större tendenser att skymma vägar, väglinjer 
samt sikt för automatiserade fordon. Nyhetsbrevet “Vi Bilägare” publicerade en artikel år 2017 
där problemet tas upp - att självkörande bilar inte klarar av vinterförhållanden (Fredrik Diits 
Vikström, 2017). Forskare från University of Michigan samt från Ford genomgår därför en 
process att ta fram en ny teknik som innebär att fordon ritar 3D-kartor som talar om för fordonet 
var närliggande hinder och vägskyltar finns, samt hur närliggande topografiska och geografiska 
miljöer ser ut. Dessa kartor kan sedan delas av andra fordon i samma nätverk så de lär sig om 
olika platser. (Giarratana, 2018) 
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3.2.10 Ökad konkurrens 

Flera biltillverkare har idag som mål att ha säljklara, automatiserade fordon redan år 2020. 
Bland dessa biltillverkare finns bland annat Nissan (Inge, 2017) samt Volvo (Björklund, 2018). 
Konkurrensen om vem som blir den primära fordonstillverkaren ökar ständigt i och med den 
tekniska utvecklingen vilket leder till billigare teknik och att allt fler aktörer kan ge sig in i 
racet. Det som har blivit intressant med detta är att biltillverkare inte längre är de enda som är 
intresserade av att utveckla automatiserade fordon. Fordonsbranschens gränser tycks sakta sud-
das ut och flyta ihop med IT-branschen. Företag som tidigare endast har kopplats till IT ligger 
nu långt fram i utvecklingen av automatiserade bilar. Bland dessa kan Google nämnas som har 
forskat i ämnet sedan år 2009 (Waymo, 2018). När fler intressenter blandar sig i utvecklingen 
av automatiserade fordon kan tekniken bli billigare och kunna används av allt fler företag. Detta 
kan dock leda till mer politisk inblandning i ämnet då politiska makter ibland vill accelerera 
utvecklingen av något, alternativt sakta ner eller stanna av utvecklingen helt, vilket kan bero på 
många olika faktorer. Ett exempel på detta är EU som skjutit till en miljard euro till utveckl-
ingen av transportnät för att påskynda utvecklingen (European Commission, 2017). Politiska 
aktörer kan även stödja utvecklingen av automatiserade fordon på andra sätt genom att bland 
annat kräva utveckling av nya lösningar på teknologier och finansiera denna forskning med 
likvida medel. (Maurer et al., 2016, kap 8)  
 
Genom större konkurrens kan utvecklingen av automatiserade fordon gå allt snabbare, vilket 
gynnar den tekniska utvecklingen. Detta kan leda till ökad användning av automatiserade for-
don. Att ökad konkurrens kan leda till billigare fordon kan även vara en indikation på att billi-
gare material har använts vid tillverkning av fordonen. Detta kan i sin tur leda till att teknologin 
för fordonen är mindre säkra vilket då kan leda till en minskad användning av dem. 
	  



	 20	

4. Empiri 
 
Den empiriska undersökningen har resulterat i nya identifierade faktorer som utifrån genom-
förda intervjuer och enkätundersökningar bedömts ha en inverkan på användningen av automa-
tiserade fordon. Den empiriska undersökningen har, utöver tillkomna faktorer, även resulterat 
i material som validerar redan befintliga faktorer framtagna i tidigare delar av studien. 

 
4.1 Summering empirisk undersökning  

Nedan visas en tabell (se Tabell 3) som summerar de faktorer som den empiriska undersök-
ningen har resulterat i. Totalt har undersökningen resulterat i åtta faktorer som består av både 
nya faktorer, samt faktorer som validerat redan befintliga faktorer identifierade i tidigare delar 
av studien.   
 

Faktor Klass/typologi 

Olaglig eller olovlig hantering av data. Datahantering/kom-
munikation 

Billigare försäkring för fordon med automatiserade funktionaliteter.  Försäkring 

Fördröjd anpassning av lagar. Juridiskt ansvar 

Automatiserade och icke automatiserade fordon har ingen uppdel-
ning i trafiken. 

Körfält 

Automatiserade fordon ökar antalet körda mil per person.  
 
Automatiserade fordon minskar antalet körda mil per person.  

Miljö 

Föråldrade regelverk och otydliga regler rörande hur automatiserade 
fordon får föras på allmän väg och vem. 

Regelverk 

Tekniska problem som uppstår vid körning.  Teknologi 

Automatiserade fordon har svårt att identifiera väglinjer. Väglinjer 

Tabell 3 
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4.2 Intervju Åsa Vagland - Kansliråd Näringsdepartementet 

 
4.2.1 Bakgrund 

För att automatiserade fordon ska fungera i praktiken krävs att infrastrukturutveckling följer 
med parallellt med utvecklingen av automatiserade fordon. Enligt Vagland (2018) kan utveckl-
ingen av infrastrukturen variera sett till utvecklingshastighet. Hon menar på att i vissa perioder 
så går utvecklingen mer långsamt, medan i andra perioder går den mer snabbt. Vagland (2018) 
lägger därtill tyngd på den långsiktiga planeringen av infrastrukturutvecklingen, som hon menar 
på inte riktigt hänger med utvecklingen med automatiserade fordon. Med det lyfter hon fram 
några exempel på förändringar som infrastrukturen skulle vara i behov av på sikt, såsom nya 
prognosmodeller, nya metoder för trafikanalyser, samt körfält dedikerade för automatiserade 
fordon. Vid övergången till en automatiserad trafik kan en samverkan mellan automatiserade 
fordon och icke automatiserade fordon därmed vara problematiskt. Vagland (2018) nämner 
därför två förändringar som till exempel utvecklingen av väginfrastruktur kan kräva för att en 
samverkan mellan automatiserade fordon och infrastruktur ska vara möjlig: 

1. Uppdelning av automatiserade och icke automatiserade fordon 
2. Smalare bredd på körfält dedikerade för automatiserade fordon 

 
Dessa förändringar beskrivs mer utförligt i efterföljande punkt.  

 
4.2.2 Anpassning av körfält 

Vagland (2018) menar på att en uppdelning av automatiserade respektive icke automatiserade 
fordon kan vara nödvändig för en mer säker trafik. Även om automatiserade fordon kan iden-
tifiera icke automatiserade fordon som objekt så kan det ändå påverka flödet i trafiken om dessa 
fordonstyper blandas. Vagland (2018) föreslår därför en lösning som innefattar att filer dedike-
ras för specifika fordonstyper separerade av en mittbarriär där exempelvis några filer dedikeras 
för automatiserade fordon och övriga filer dedikeras för icke automatiserade: 
 

- “Om fordonen är uppkopplade och samverkande kan de ju ligga väldigt tätt intill 
varandra, och då har körfälten en helt annan kapacitet, eftersom körfälten räcker till 
många fler bilar när de kan ligga väldigt tätt utan att de krockar. Exempelvis Essinge-
leden består idag av fyra körfält. Där kanske man då dedikerar ett körfält till automa-
tiserade fordon, gör det mycket smalare, och kanske separerar det med mittbarriär.” - 
Vagland (2018) 

 
Att bredden på körfält kan minskas förklarar Vagland (2018) är tack vare att automatiserade 
fordon kan köra med en mer stabil körlinje eftersom de kan vara helt dedikerade till körningen: 
 

- “Om man tänker sig en körfil i dagsläget, den är ju anpassad för mycket vingelbredd. 
Men ett automatiserat fordon vinglar inte, den är helt dedikerad till sin körning, den 
käkar inte äpplen, plockar upp nappar, byter radiokanaler, eller pratar med någon i 
bilen, den gör ju bara en sak. Så den kräver ju mycket smalare körfält.” - Vagland 
(2018) 
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Om ovanstående förändringar rörande körfält inte genomförs kan det påverka säkerheten med 
hur automatiserade fordon framförs på väg. En minskad säkerhet kan då i sin tur leda till en 
minskad användning av dessa typer av fordon. Med utgångspunkt från detta och utifrån det 
Vagland (2018) beskriver rörande detta, har vi därmed fått insikt i att en ny faktor benämnd 
“Körfält” kan ha en inverkan på användningen av automatiserade fordon.  

 
4.2.3 Kommunikation & Datahantering 

Enligt Vagland (2018) är alla automatiserade fordon uppkopplade, men eftersom det i dagsläget 
finns många olika tillverkare av automatiserade fordon är det inte garanterat att alla fordon kan 
kommunicera med varandra. Detta eftersom fordonen varken pratar på samma “språk” eller på 
samma frekvenser. Den kommunikationsteknologi som idag fungerar, enligt Vagland (2018), 
är cellulär kommunikation, det vill säga att fordonen är uppkopplade till mobilmaster. Hon 
nämner däremot ett problem som kan uppstå i samband med en sådan typ av uppkoppling be-
nämnd Latency eller mer specifikt fördröjning, som innefattar tiden det tar att få tillgång till 
data. Ett praktiskt exempel på detta kan vara om automatiserade fordon samverkar i trafiken 
genom att vara uppkopplade till ett virtuellt moln (Cloud) där stora mängder dynamisk trafik-
information konstant lagras från automatiserade fordon i trafiken. För att ett automatiserat for-
don snabbt ska kunna hämta och lära sig av denna information krävs då att det inte får före-
komma någon fördröjning när den vill få tillgång till denna information. Detta då ett automati-
serat fordon snabbt måste kunna ta beslut i realtid för att minska risken för trafikincidenter. 
Utifrån det Vagland (2018) berättat rörande Latency och hur viktigt det är att ta hänsyn till för 
att automatiserade fordon ska fungera i praktiken, har vi fått bekräftelse på att Teknologi re-
spektive Datahantering, som båda innefattar Latency och Kommunikation, är två faktorer som 
är av stor betydelse för att automatiserade fordon ska fungera på ett säkert och hållbart sätt, 
vilket i sin tur ökar sannolikheten att de kommer att användas. 
 

4.2.4 Juridiskt ansvar 

En annan aspekt av stor betydelse för att infrastrukturen ska tillåta en automatiserad trafik, är 
tillkomsten av nya lagstiftningar och förordningar. Detta då det måste finnas regelverk som 
reglerar hur automatiserade fordon får föras på allmän väg. Vagland (2018) berättar att en stat-
lig utredning har lämnat förslag på lagstiftning som har skickats ut som remiss där organisat-
ioner först får tycka till och ge synpunkter, innan ärendet bereds inom regeringskansliet där 
sedan ett förslag till ny lagstiftning beslutas av regering och riksdag. I dagsläget finns det dock 
en förordning som reglerar hur försöksverksamhet med automatiserade fordon får bedrivas, e.g. 
Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon (Regeringen, 2018). 
Förordningen innebär att för att få bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon krävs 
ett tillstånd som gäller under en begränsad tidsperiod med möjlighet till förlängning (SFS 
2017:309, 4§) där ansvarsplikt prövas och beslutas av Transportstyrelsen (SFS 2017:309, 6§). 
Denna förordning ställer även krav på att en fysisk förare måste finnas i eller utanför det auto-
matiserade fordonet vid körning. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2017 och upphör att 
gälla den 1 juli 2022, där den vid denna tidpunkt troligtvis blivit ersatt av nya lagar eller för-
ordningar som för närvarande genomgår prövning.  
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Ovanstående exempel rörande juridiskt ansvar är endast ett exempel på lagstiftningar som kom-
mer att krävas för att infrastruktur ska samverka med automatiserade fordon på ett säkert och 
hållbart sätt. Men denna utveckling kommer även att kräva otaligt många fler lagstiftningar, 
förordningar och regelverk för att reglera hur automatiserade fordon för föras i allmän trafik 
och av vem. I Tabell 3 har sådana lagstiftningar och förordningar kopplats till faktorn Regel-
verk.  

 
4.2.5 Miljö 

Miljöaspekter är idag är väldigt diskuterat ämne i samband med nya teknologiska innovationer. 
Människor blir allt mer medvetna om vilka effekter som giftiga ämnen och utsläpp har på vår 
planet, vilket i sin tur leder till att människor ställer högre krav på till vilken omfattningsgrad 
som miljöutsläpp avseende avgaser, emissioner, etc. får uppgå till i samband med de teknolo-
giska innovationer som idag utvecklas. Enligt Vagland (2018) kommer miljöutsläpp minska i 
samband med övergången till en mer automatiserad trafik. Detta då exempelvis lastbilstrans-
porter kommer kunna nyttja tekniken Truck Platooning8 vilket kommer minska luftmotståndet 
som lastbilarna bemöts av då de kommer kunna köra tätt intill varandra. Vagland (2018) säger 
att det minskade luftmotståndet då även kommer kunna resultera i mindre bränsleåtgång för 
fordonen att föras på vägen. Hon menar dessutom att automatiserade fordon kan hålla en mer 
jämn hastighet och därmed inte behöva gasa och bromsa i samma utsträckning som människor 
gör. Detta gäller både individuella fordon och fordonståg. 
 
Efter att ha diskuterat ovanstående positiva effekter som automatiserade fordon kan ha på mil-
jön, valde vi även att lyfta fram en aspekt hos eldrivna automatiserade fordon som kan ha ne-
gativ effekt på miljön - nämligen batterier. När batterier har förbrukats, hur hanteras dessa? 
Vagland (2018) påpekar att detta är en fråga som det forskas mycket kring där man försöker 
hitta någon form av andrahandsmarknad för förbrukade batterier. Enligt Vagland (2018) kan 
detta innebära att man samlar ihop x antal batterier som sedan får stå och exempelvis värma 
upp lokaler: 
 

- “När man inte kan ha batterierna i fordonen, för där måste de ju fungera hela tiden, så 
kan det bli som en batterikyrkogård där de står och värmer någon lokal. Och om du då 
har tio batterier som fungerar 80% bra, då får du ju jättemycket ström. Så du måste 
hitta de här andrahandsmarknaderna och kunna byta komponenter, hela det där måste 
ju också utvecklas” - Vagland (2018) 

 
Vagland (2018) anser att det i dagsläget inte finns någon riktig bra lösning till detta ännu, men 
forskare är väl medvetna om problematiken.  
 
	  

																																																								
8	Truck Platooning - Fordonståg med upp till fyra lastbilar som hanteras av en förare positionerad i lastbilen 
längst fram i tåget. Övriga lastbilar kommer nyttja automatiserade funktioner för att automatiskt följa efter fordo-
net framför.  
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4.2.6 Teknologi  

Det teknologi som idag kommer med automatiserade fordon är mycket avancerade, och med 
avancerad teknologi kommer ofta så kallade systembuggar. Dessa buggar kan antingen vara 
interna buggar där själva mjukvaran har sina brister, eller externa buggar som påverkas av något 
utifrån systemet. Ett exempel på en extern bugg skulle kunna vara om det exempelvis uppstod 
ett nätverksfel om en telemast brustit i en storm. En sådan situation skulle då kunna påverka 
det automatiserade fordonets kapacitet att navigera samt kommunicera med andra automatise-
rade fordon i trafiken. Detta skulle i sin tur kunna leda till att fordonet inte känner av var den 
(fordonet) eller övriga fordon i trafiken befinner sig, vilket då tvingar den till att uppmana fö-
raren att ta över, alternativt att stanna helt och hållet. Vagland (2018) menar på att det inte 
kommer att gå att skydda sig helt och hållet mot detta, eftersom att det alltid kommer att finnas 
buggar: 
 

- “Men det är klart att det kommer vara buggar, det vet man ju. Det hjälper ju inte att du 
har en säkerhet på 100 000, för du har ju fler komponenter än 100 000, så det betyder 
ju att minst en kommer att gå. Så du måste jobba med de här stora talen. ” - Vagland 
(2018) 

 
Med utgångspunkt från det Vagland (2018) beskriver rörande systembuggar och det som tidi-
gare undersökts i litteraturgenomgången kan det konstateras att en fungerande teknologi är av 
oerhörd betydelse för att en teknologisk innovation såsom ett automatiserat fordon ska fungera 
i praktiken. Detta kommer i sin tur påverka användningen eftersom om teknologin inte är funkt-
ionell, så kommer den heller inte gå att använda.  

 
4.2.7 Ägandeskap 

Vad ett fordon används till och ägandeskapet av fordon kan komma att se annorlunda ut när 
automatiserade fordon tar över fordonsmarknaden. Enligt Vagland (2018) kan hela bilden kring 
ägandeskap av fordon förändras totalt, där allt färre personer kommer att se behovet av att äga 
ett eget fordon. Snarare finns det en bransch som behöver växa - bilpooler och olika mobilitets-
tjänster som hyr ut bilar. Att äga en bil privat är något som i framtiden kan ses som omodernt 
och gammalmodigt. Att ägandet av en bil innebär status menar Vagland (2018) på är ett synsätt 
som i framtiden måste förändras, vilket dagens yngre generationer kommer att spela en bety-
dande roll för. Att använda sig av bilpooler eller andra mobilitetstjänster med möjligheter att 
hyra/nyttja automatiserade fordon menar Vagland (2018) på är det nya framtida tänket där 
många andra fördelar medföljer, såsom att slippa betala för försäkring och underhåll av fordo-
net, inte vara i behov av ett garage, med mera. Definitionen av ett fordon kan därmed komma 
att se annorlunda ut där vi måste ställa oss frågor som; i vilka sammanhang använder vi fordon? 
Vad är ett fordon och vad är dess primära uppgift? Kommer automatiserade fordon passa in i 
samhället och människors vardag och hur stor kommer denna omställning att vara? 
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4.3 Intervju Mats - Ägare av ett automatiserat fordon 

 
4.3.1 Bakgrund  

För att få en helhetsbild av användningen av automatiserade fordon är det viktigt att få med den 
viktigaste rollen - användaren. Vår intervju med Mats (2018) var främst inriktad på hur det är 
att äga och använda ett automatiserat fordon i praktiken, där fördelar vägs mot nackdelar. Det 
bör tilläggas att det huvudsakliga syftet när Mats (2018) köpte sin automatiserade bil inte var 
för teknikens skull, det viktiga var att det var ett miljövänligt fordon. Dagens miljötänk gör att 
populariteten av miljöfordon ökar, och många som bor i städer kör gärna elbilar eller hybridbi-
lar som helt eller delvis drivs på el. De flesta fordon med automatiserad teknik som idag ut-
vecklas och används drivs på elkraft, vilket gör att allt fler använder sig av automatiserad tek-
nik. Mats (2018) köpte en Tesla för dess miljövänlighet och menar på att han fick den automa-
tiserade tekniken på köpet.  

 
4.3.2 Användning 

Enligt Mats (2018) har det hänt mycket sedan han köpte sin Tesla för tre år sedan. I början hade 
den inte det inbyggda autopilot-systemet, då detta fortfarande var under utveckling. Han menar 
på att en fördel med automatiserade system är att de kan uppdateras på avstånd, ungefär som 
en mobiltelefon. Enligt Mats (2018) genomförs kontinuerliga uppdateringar på den mjukvara 
som driver hans Tesla, ibland varje vecka och ibland med ett par månaders mellanrum. Med 
tiden har det implementerats nya uppdateringar vilket uppgraderade den befintliga mjukvaran 
till att få det som kallas autopilot, det vill säga när bilen kan köra automatiserat. Enligt Mats 
(2018) fungerar den automatiserade teknologin bra i praktiken på utvalda vägar och helst utan-
för storstäder. Systemet är idag inte anpassat för trafikmiljöer med mycket människor, oväntade 
hinder och varierande trafikregler. Enligt Mats (2018) fungerar Teslan som bäst på stora vägar 
som E4:an mellan Uppsala och Stockholm, samt andra större landsvägar. Kvaliteten på vägarna 
är också av stor betydelse såsom tydligt dragna väglinjer med stor kontrast mellan svart asfalt 
och vitmålade linjer. Detta då de inbyggda sensorerna i fordonet då lätt kan skilja på körfält och 
vägren vilket ger en mer säker användning av systemet. Mats (2018) ger även en beskrivning 
på hur han upplever automatiserad körning vid skymning:  
 

- “Den fungerar bättre på kvällen faktiskt. Det blir ju mer kontrast på mörk väg och 
linjerna syns betydligt tydligare.” - Mats (2018) 

 
Mats (2018) påstår att vägarnas utformning i dagens infrastruktur har en inverkan på använd-
ningen av automatiserade fordon. Motorvägar och större landsvägar är mest optimalt, medan 
stadskörning inte är lika optimalt för hans bil. Han menar även på att en kombination av bra 
väder och perfekta vägförhållanden är det bästa för att använda de automatiserade funktionerna 
som hans Tesla innehar.  
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4.3.3 Datahantering 

För att hantera svåra situationer fordonet inte är van vid måste de automatiserade systemen på 
ett eller annat sätt lära sig nya hinder som de tidigare inte stött på, exempelvis för att kunna 
köra på svåra underlag som grusvägar. För att detta ska göras måste data lämna bilarna vid 
körning och skickas till tredje parter. Vi var därför nyfikna på om Tesla har ett eget moln 
(Cloud) som gör att alla Teslor kan kommunicera med varandra över internet. Men enligt Mats 
(2018) är detta inte fallet. Teslas fordon kan inte kommunicera med andra fordon på vägen, 
utan endast centralt tills Teslas kontor som då kan välja att skicka ut informationen till andra 
Tesla-fordon i trafiken:  
 

- “Fordonet använder data som produceras till någonting. Den skickar data till Tesla om 
vilka hinder och objekt som finns på just den vägen. Men vad Tesla gör med det där vet 
jag inte exakt. Jag har för mig att jag såg ett exempel på att om det finns till exempel en 
vägskylt som bilen ofta missförstår och misstar för något annat, så skickar den inform-
ation centralt till Tesla. Tesla delar sedan vidare denna information till alla bilar. Då 
lär de sig att “här finns en sådan skylt och så här ska du hantera den”. Det finns även 
en inställning i bilen där man kan reglera om man vill dela med sig av data eller inte.” 
- Mats (2018) 

 
Tesla ger sina kunder valet att själva få besluta om de vill dela med sig av data eller inte. Alltså 
behöver inte data lämna fordonet om inte ägaren själv vill, vilket kan vara positivt för använd-
ningen då vissa människor kanske inte vill känna att en tredje part ska kunna ta del av personlig 
information, exempelvis platsinformation. Exakt hur Tesla använder sig av data och hur den 
processeras är dock tämligen oklart, men enligt Mats (2018) var han inte orolig för hur data 
används. Han menar på att det är viktigt att i nuläget dela med sig av den data som hans fordon 
producerar för att hjälpa Tesla med utvecklingen av mjukvara. I och med att han valt att dela 
med sig av data till Tesla kommer okända hinder från hans bil att skickas till Tesla där den först 
genomgår en utvärderingsprocess, för att sedan skickas ut till andra Tesla-fordon i trafiken. 
Mats (2018) menar på att det är vardagliga trafiksituationer som är viktiga att dela med sig av 
för att de system som automatiserade fordon använder sig av ska kunna lära sig att hantera dem 
vid senare tillfällen. Ju mer data och trafiksituationer, skyltar och okända hinder som datorerna 
utsätts för, desto bättre blir dem i längden.  
 
Rörande frågan kring delning av data och hur det kan inkräkta på människor integritet, är enligt 
Mats (2018) något som inte oroar honom. Han var väldigt noggrann med att läsa alla villkor 
innan han köpte bilen och hittade inget som tycktes vara märkligt eller oroande. Han litar på att 
Tesla behandlar data som de lovat för att göra kunderna nöjda och han förmodar att om detta 
inte hade gjorts hade detta förr eller senare kommit ut på nyheterna om misstanke om brott mot 
personuppgiftslagen. Om tillverkare av automatiserade fordon är tillräckligt transparenta och 
tydliga med hur data kommer att användas, samt genom att ge användaren ett val att inte dela 
med sig av personlig information, menar Mats (2018) på kan kunna bidra till ökad acceptans 
och användning av dem.    
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4.3.4 Teknologi 

Teknologin kan sägas vara själva hjärtat bakom automatiserade fordon och är en viktig faktor 
som vi tidigare beskrivit i litteratursökningen. För att automatiserade fordon ska kunna framfö-
ras i trafiken på ett säkert och hållbart sätt måste tekniken kunna hantera buggar. Mats (2018) 
menar på att som förare är det även viktigt att kunna känna en trygghet och tillit till fordonet 
när automatiserad drift är aktiverat. Rörande buggar är det något som är vanligt förekommande 
enligt Mats (2018):  
 

- “Teslan kryllar av buggar. [...] Det är inga allvarliga buggar i autopilotsystemet, men 
i resten. Det är massa saker såsom generella mjukvarubuggar, uppdatering av skärmen 
och knappar som inte fungerar. Sådana vanliga programmeringsbuggar har det funnits 
mycket av. Den dator som styr det viktiga i bilen inklusive autopiloten är separerad från 
den datorn som styr displayen. Den	(displayen) har ju kraschat ibland, mitt på motor-
vägen. Displayen blir bara svart, och sen 15 sekunder senare blir den grå och Tesla-
loggan dyker upp och så bootar den upp allting. Men då är det den dator som styr 
displayen, men den som styr bilen och sådana saker som blinkers, den fungerar fortfa-
rande.” - Mats (2018)  

 
Eftersom det är separerade datorer för de olika systemen, är buggar inget som Mats (2018) har 
upplevt vara farligt för den grundläggande körningen. Han menar på att hans bil varnar varje 
gång den upplever att bilen själv inte kan ha kontroll och att föraren måste ta över. Tekniken 
för automatiserade fordon utvecklas hela tiden, där buggar ständigt motarbetas. Hur automati-
serade fordon kommer att utvecklas måste stämma överens med hur väginfrastrukturen ser ut 
för en optimal användning. Något som Mats (2018) tydligt lyfter fram är hur väginfrastruktur 
bör optimeras för att möjliggöra att bilar kan ligga mer nära varandra samt för att göra vägkors-
ningar mer effektiva:  
 

- “Om bilarna kan prata med varandra kan man få sådana häftiga saker som att du sitter 
på motorvägen och kör i 150 km/h med minimalt avstånd mellan bilarna, och därmed 
utnyttja kapaciteten på vägen på ett helt annat sätt. I USA finns det en teststräcka där 
de har en kabel i vägen som styr bilarna, och det har funnits ganska länge tror jag. 
Sedan t.ex. hur man hanterar en korsning - är alla bilar automatiserade och pratar med 
varandra behövs inte trafikljus, bilarna kan ju köra precis så de undgår varandra. Det 
blir en helt annan effektivitet med systemet. Och sen förstås att alla bilar vet vad den 
andra bilen tänker göra, det är inga missförstånd om de kommunicerar. Där blir det 
intressant.” - Mats (2018)   

 
Att vår teori om att brister i den drivande teknologin är ett problem hos automatiserade fordon 
bekräftas alltså av ovanstående diskussion med Mats (2018). I och med att buggar är vanligt 
förekommande och att tekniken har mycket kvar kan det komma att påverka om och hur vi 
använder oss av automatiserade fordon.  
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4.3.5 Försäkring 

Under intervjun med Mats (2018) lyfte han fram en faktor vi tidigare inte identifierat - hur 
försäkringar kan komma att förändras vid köp av automatiserade fordon. Vid köp av fordon 
med automatiserad teknik kan försäkringskostnader förändras än vid köp av vanliga bilar, då 
automatiserade bilar klassificeras av vissa försäkringsbolag som säkrare än fordon utan auto-
matiserad teknik:  
 

- “Jag bytte försäkring på bilen nyss. För Tesla hade samarbete med ett bolag som upp-
hörde och de inledde ett nytt samarbete med Trygg-Hansa istället. Jag pratade med 
Trygg-Hansa och de sa “Jaha det är en Tesla, men har den autopilot”? Jag sa att ja, det 
har den. “Ja men då får du rabatt på försäkringen”. För Trygg-Hansa anser att bilar 
med autopilot är lite säkrare, vilket ger 85 kronor i rabatt per månad. Det är inga stora 
kostnader men det tyder ändå på att Trygg-Hansa anser att de är säkrare än vanliga 
bilar. Det är alltså på väg åt rätt håll, vilket är det viktiga, att det är ett symboliskt 
värde.” - Mats (2018) 

 
Lägre försäkring på automatiserade fordon innebär därför minskade kostnader för underhåll, 
vilket i många ögon är en attraktiv faktor vid köp av dessa typer av fordon. Det kan därmed 
konstateras att försäkringskostnader kan vara av betydelse vid köp och användning av automa-
tiserade fordon. Med utgångspunkt från detta och det som Mats (2018) beskrivit i ovan stycke, 
har vi bedömt Försäkring som en faktor som inverkar på användningen av dem.  

 
4.3.6 Anpassning av väglinjer 

Den teknik som idag hjälper automatiserade fordon är ofta beroende av att vägar är av hög 
kvalitét för att kunna avgöra vad som är väg och vad som är dike. Exempelvis grusvägar kan 
därför sägas utgöra ett problem för automatiserade fordons kapacitet att identifiera sin position 
på vägen på grund av avsaknad av väglinjer. Detta är dock något som Mats (2018) menar på 
inte borde vara något problem i framtiden. Han påstår att för att ett automatiserat fordon ska 
fungera bra i praktiken ska det även kunna hantera grusvägar där fordonet inte kan förlita sig 
på väglinjer. Enligt Mats (2018) kan en potentiell framtida lösning för en mer säker infrastruk-
tur vara att ersätta dagens befintliga väglinjer som är målade med färg. Om väglinjerna istället 
stödjer den teknik som sensorerna i automatiserade fordon använder, skulle automatiserade for-
don alltid veta hur vägen går. Genom att väglinjer exempelvis implementeras med en teknologi 
som reflekterar IR-strålning skulle fordon alltid kunna hålla koll på vägbredden och var på 
vägen de befinner sig. Sådan teknologi skulle då kunna vara nergrävda under marken och där-
med inte slitas ut på samma sätt som dagens väglinjer, samt förhoppningsvis då även kunna 
vägleda ett fordon trots snö på vägen. Att automatiserade fordon är beroende av tydliga väglin-
jer för att kunna identifiera sin position på vägen är även en indikation på den säkerhetsbrist 
som detta medför. Om väginfrastruktur, som exempelvis väglinjer, är otillräckliga kan det på-
verka säkerheten med hur automatiserade framförs på väg, vilket i sin tur då kan påverka an-
vändningen av dem. Därav har vi bedömt detta som en faktor som inverkar på användningen 
av automatiserade fordon och som benämnts Väglinjer.  
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4.3.7 Regelverk 

Vi har tidigare pratat om den faktor som berör Politik & Juridik, det vill säga hur regler ska 
utformas och instiftas. Vid intervjun med Mats (2018) frågade vi om han vet vem som exem-
pelvis är juridiskt ansvarig vid händelse av olycka där ett automatiserat fordon är inblandad:  
 

- “Idag är det bilföraren som fortfarande är ansvarig. De sägs att juridiskt kommer man 
att komma fram till en punkt där det är biltillverkaren som har ansvar, men vi är inte 
där ännu. Det är väl ingen biltillverkare som vill ta det ansvaret heller i nuläget.” - 
Mats (2018) 

 
Enligt Mats (2018) är Regelverk en faktor som kommer att behöva anpassas för att en ökad 
användning av automatiserade fordon ska realiseras. Han menar på att flera olika typer av re-
gelverk måste moderniseras såsom att trafikregler måste anpassas efter automatiserade fordon, 
samt att regler kring körkort kan behöva se annorlunda ut än hur det ser ut idag. Det kan därmed 
konstateras att modernt instiftade regelverk med klara regler rörande hur automatiserade fordon 
får föras på väg och av vem, är en faktor av stor betydelse för att användningen av dem ska vara 
ett faktum.  
 

4.4 Enkätundersökning Tesla Club Sweden 

Genom att ha genomfört en enkätundersökning som riktat sig till ägare av automatiserade for-
don har vi fått ett vidare perspektiv på vad det faktiskt innebär att äga ett automatiserat fordon. 
Genom denna undersökning har vi kunnat stärka faktorer som bland annat vår intervju med 
Mats (2018) adresserade, samt identifiera nya faktorer som har en inverkan på användningen 
av automatiserade fordon. Undersökningen har endast riktat sig till bilägare av bilmärket Tesla 
och bestod av både frågor med givna svarsalternativ, samt frågor där respondenterna gavs möj-
ligheten att svara med egna ord. Totalt svarade 38 st. enskilda Teslaägare på enkäten.  
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4.4.1 Resultat 

 
Figur 3 

 
 

 
Figur 4 
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Figur 5 

 
 

 
Figur 6 
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Vilket	värde	tillför	din	Tesla	dig?	
30 svar 
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det största värdet som automatiserade fordon bidrog 
med personligen var en ökad körglädje, samt de minskade negativa effekterna som fordonen 
har på miljön. En sammanställning av respondenternas synpunkter listas nedan graderade efter 
antal röster inom parentestecken9: 

1. Körglädje (14) 
2. Miljövänlig (14) 
3. Lägre driftskostnader (5) 
4. Lyxig/bra image (4) 
5. Användarupplevelse (3) 
6. Prestanda (3) 
7. Bekvämt (4) 
8. Säkerhet (2) 
9. Gott samvete (2) 
10. Köregenskaper (2) 
11. Teknologi (1) 

 
Utifrån dessa svar har fyra faktorer identifierats som validerar redan befintliga faktorer fram-
tagna i tidigare delar av studien, e.g. Miljövänlig, Lägre driftskostnader, Säkerhet, samt Tek-
nologi. Värt att notera är de märkbara antalet röster som fallit på Körglädje, vilket var tämligen 
överraskande då vi på förhand hade teorier om att just körglädjen vid körning av automatiserade 
fordon skulle minska.  
 
	 	

																																																								
9	Observera att antal svar på denna fråga inte överensstämmer med antal svar på den sammanställda listan då 
vissa respondenter har beskrivit fler värden än vad frågan krävde. 
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Vilket	värde	tillför	automatiserade	fordon	samhället	enligt	dig?	
32 svar 
 
Den klart viktigaste faktorn gentemot samhället som automatiserade fordon bidrar med anser 
respondenterna vara säkerhet. En av respondenternas motivering till detta är:  
 

- “Fordonet sätter säkerheten först, ett autonomt fordon blir aldrig aggressiv bara för 
att det är mycket trafik och att du är sen. Den håller avstånd till framförvarande bilar, 
läser av trafiken både framför, bakom och runt hela bilen konstant, snabbare och bättre 
än mig. För samhället så kommer trafiksäkerheten att öka ju fler bilar med autonoma 
funktioner det blir. Färre olyckor kommer att ske vilket både kan rädda liv men också 
motverka små olyckor där det endast är fordonsskador.” 

 
En sammanställning av de värden respondenterna tror automatiserade fordon kan bidra med till 
samhället listas nedan, med antal röster inom parentestecken10:  

1. Högre säkerhet (21) 
2. Bättre trafikrytm (8) 
3. Effektivare transporter (3) 
4. Kombination bil och människa (3) 
5. Bekvämare (2) 
6. Utvilad förare (2) 
7. Färre bilar (1) 
8. Revolutionerande (1) 

 
Detta stämmer väl överens med vår litteratursökning och tidigare empiri - att automatiserade 
fordon främst kommer kunna bidra till en säkrare trafik. Bättre trafikrytm kan ses vara kopplad 
till högre säkerhet eftersom en bra och flytande trafikrytm leder till mer säkra trafikförhållan-
den.  
 
	 	

																																																								
10	Observera att antal svar på denna fråga inte överensstämmer med antal svar på den sammanställda listan då 
vissa respondenter har beskrivit fler värden än vad frågan krävde.  
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Ser	du	några	nackdelar	med	automatiserade	 fordon	och	automatiserad	kör-
ning,	både	för	dig	själv	och	för	samhället?	
31 svar 

- “Innan bilarna är helt autonoma finns det en fara att många förare inte sätter sig in 
ordentligt i hur hjälpsam funktionerna i bilen är just nu eller exakt vad de kan göra och 
inte kan. Det gör att en del släpper all kontroll och en olycka kan ske när föraren inte 
tar sitt ansvar. Tyvärr gör det att ryktet för autonomi skadas och utvecklingen kan ta 
längre tid och hindras av myndigheter mm. För mig själv ser jag inga nackdelar, jag är 
istället tacksam för att jag får vara en del av den här utvecklingen.” 

 
Ovanstående svar från en av respondenterna överensstämmer väl med det som tagits upp i tidi-
gare delar av studien och som är en central del för användningen av automatiserade fordon - 
ryktet. Det är av stor betydelse att vara medveten om begränsningarna hos ett automatiserat 
fordon i vilka situationer de faktiskt kan hantera. Utöver detta svar var de flesta respondenter 
positiva till utvecklingen av automatiserade fordon där majoriteten menade på att det inte fanns 
några nackdelar. Respondenternas svar har sammanställts i nedanstående lista graderade efter 
antal röster inom parentes11:  

1. Nej (14) 
2. Ansvarsfrågor vid olyckor, tvister, med mera (3) 
3. För stor tillit till systemet och autopiloten (3) 
4. Inte fullt utvecklat system, svårt att lita på att det fungerar (3) 
5. Dålig samverkan med icke-automatiserade fordon (2) 
6. Folk använder tekniken på ett sätt den inte är gjord för (2) 
7. Kan bli långsamt i stadstrafik och andra komplicerade områden (2) 
8. Stort steg till full automatisering (1) 
9. Inga chaufförer i framtiden (1) 
10. Ökad trafik (1) 

 
Figur 7 

																																																								
11	Observera att antal svar på denna fråga inte överensstämmer med antal svar på den sammanställda listan då 
vissa respondenter har beskrivit fler värden än vad frågan krävde.  
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Om	"Ja"	på	föregående	fråga,	vilka	är	dessa?	Om	"Nej"	krävs	inget	svar	
på	denna	fråga.	
29 svar 
 
En övertygande majoritet av respondenterna ansåg att det finns möjligheter till förbättringar där 
systemet för autopiloten var den klart framstående. Respondenterna menar på att autopiloten 
kan vara otydlig med dess instruktioner om att föraren alltid måste ha händerna på ratten, sam-
tidigt som systemet för autopiloten i princip tvingar föraren att släppa taget om ratten för att 
kunna ta över kontrollen av fordonet. Detta är något som en av respondenterna tydligt beskriver 
som ett problem för en ökad trafiksäkerhet: 
 

- “Tesla måste vara mycket tydligare med att autopiloten kräver händerna på ratten. Men 
utformningen av systemet gör att bilen tar över styrningen, vilket gör att man mer eller 
mindre är tvungen att släppa taget. När bilen sedan förr eller senare gör fel måste man 
ingripa snabbt och bestämt, och detta bidrar inte till en säkrare körning. Bilen har inte 
förmågan att se situationer som den inte klarar av, det måste föraren veta. Och det är 
inte alltid så lätt. Andra tillverkare, t.ex. VW, har löst detta på ett bättre sätt genom att 
göra filassistenterna mer distinkta. De håller sig mer i bakgrunden och hjälper föraren 
bara att styra, utan att ta över.” 

 
Andra förbättringar som beskrivits av respondenterna berör bland annat avläsningssystemet för 
skyltar och objekt som respondenterna menar på inte alltid fungerar korrekt. Exempelvis en 
felaktig avläsning av en hastighetsskylt kan resultera i olaglig och mindre säker körning.  
En sammanställning av respondenternas synpunkter graderade efter antal röster inom parentes-
tecken listas nedan12:  

1. Förbättra autopilot (10) 
2. Förbättra avläsningssystem (3) 
3. Mindre väderberoende teknisk utrustning (2) 
4. Fullständig autonomisering (2) 
5. Förbättra prestanda (2) 
6. Förbättra kvalitén (1) 
7. Utöka inställningarna för köregenskaper (1) 
8. Minska kostnader (1) 
9. Förbättra säkerhetsrutiner (1) 

 

 
 

																																																								
12	 Observera att antal svar på denna fråga inte överensstämmer med antal svar på den sammanställda listan då 
vissa respondenter har beskrivit fler värden än vad frågan krävde. 
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Figur 8 

 
 

 
Figur 9 
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Varför?	(forts.	föregående	fråga)	
25 svar 
En klar majoritet av respondenterna menade på att deras automatiserade fordon bäst klarade av 
motorväg före andra vägförhållanden. En av respondenterna beskriver motorvägar som mer 
standardiserade och med tydligare väglinjer, medan landsvägar kan innehålla kraftiga svängar 
och mer otydliga linjer:  
 

- “Motorvägar har ofta bättre standard och linjer är ofta tydligare och större. Flera filer 
kan bilen också hantera enormt bra på motorväg. Landsvägar hålls inte efter lika bra 
och kan både vara sämre, ha kraftiga svängar, dåliga linjer, skarpa backkrön mm. Bilen 
får då jobba hårdare för att köra lika bra i en sådan miljö.” 

 
Utifrån detta kan det konstateras att motorvägar är mer standardiserade och med bättre väg-
struktur än vad landsvägar har, vilket underlättar för automatiserade fordon. Respondenterna 
menar även på att landsvägar har fler svängar vilket ger en mer ryckig körning, samt att de är 
sämre underhållna än motorvägar vilket gör det svårare för bilen att följa väglinjer. Detta kan 
kopplas till den infrastruktur som idag finns på svenska vägar och hur utvecklingen av dem har 
en inverkan på användningen av automatiserade fordon.  
 
Övriga situationer som respondenterna menar på att deras bilar har svårt att hantera är bland 
annat rondeller, mötande trafik, för breda eller för smala vägar, samt filbyten: 
 

- “Teslas AP behöver tydliga vita linjer för att kunna fungera. Mötande trafik klarar den 
inte så bra heller. Dessutom kan den inte köra genom rondeller, korsningar osv. Vägen 
får inte heller vara för smal eller för bred och helst inte för kurvig.” 
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Figur 10 

 
Om	"Ja"	på	föregående	fråga,	beskriv	dessa?	Om	"Nej"	krävs	inget	svar	
på	denna	fråga.	
22 svar 
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det mest märkbara systemfelet var att fordonet vid 
vissa tillfällen kan manövrera omotiverat, exempelvis genom att kraftigt gira åt ett visst håll. 
En av respondenterna beskriver en situation där fordonet inte längre kunde identifiera vägens 
riktning vid ett backkrön: 
 

- “Bilen tappar ibland kontrollen i kraftiga backkrön där den inte ser hur vägen fortsät-
ter, då svänger den kraftigt åt vänster för att förmodligen hitta en sida av vägen istället 
för att följa den kurs som bilen har tills den ser vägen igen.” 

 
Utöver detta ansåg respondenterna även att fordonet kan bromsa omotiverat, samt att fordonet 
har svårt att bibehålla en korrekt farthållning. En sammanställning av respondenternas syn-
punkter listas nedan graderade efter antal röster13: 

1. Felaktig manövrering (12) 
2. Bromsa utan anledning (5) 
3. Håller felaktig hastighet (5) 
4. Felaktig parkering (1) 
5. Dålig reaktionsförmåga (1) 
6. Dålig identifieringsförmåga (1) 
7. Dålig förmåga att förutse situationer (1) 

 
Dessa synpunkter kan direkt kopplas till säkerheten hos automatiserade fordon, vilket i sin tur 
kan ha en inverkan på användningen av dessa.  
 

																																																								
13	 Observera att antal svar på denna fråga inte överensstämmer med antal svar på den sammanställda listan då 
vissa respondenter har beskrivit fler värden än vad frågan krävde 
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5. Analys 
 
I denna del av studien har litteraturgenomgången jämförts mot den empiriska undersökningen. 
Samtliga svar av respondenter från enkätundersökningen har jämförts med insamlat material 
från intervjuer för att sedan ha analyserat samband mellan dessa. Denna analys kommer att leda 
till svar på vår forskningsfråga:  

• Vilka faktorer har en inverkan på användningen av automatiserade fordon? 
 
Varför begreppet automatiserade fordon? 
Valet av begreppet automatiserade fordon kommer ursprungligen från den intervju som ge-
nomfördes med Åsa Vagland (2018). Till en början hade vi valt att kalla dessa fordon för auto-
noma fordon vilket vid djupare analys inte visade sig vara en korrekt definition av de fordon vi 
har undersökt. Ett autonomt fordon är en nod i ett trafiksystem som helt på egen hand, utan 
interaktion från förare eller vidare kommunikation med andra fordon, kan framföras på vägar. 
Att vara autonom innebär att fordonet är helt självständigt från andra objekt. Att använda be-
greppet automatiserat fordon är därmed en mer lämplig definition då självkörande fordon i 
dagsläget är delvis autonoma. Automatiserade fordon har automatiserad teknik som kan fram-
föra fordonet helt på egen hand, men kräver ändå delvis interaktion från föraren.  

5.1 Vilka faktorer har en inverkan på användningen av automatiserade for-
don? 

Studien har resulterat i totalt 17 faktorer som utifrån insamlat material från litteraturgenomgång 
och empirisk undersökning bedömts ha en inverkan på användningen av automatiserade fordon: 

• Politik & Juridik 
• Acceptans 
• Datahantering 
• Konkurrens 
• Media 
• Etik 
• Väderförhållanden 
• Säkerhet 
• Teknologi 
• Användarvänlighet/Användbarhet 
• Miljö 
• Körfält 
• Väglinjer 
• Regelverk 
• Försäkring 
• Drift- & Underhållskostnader 
• Pris 

 
I samband med studien har det kunnat dras slutsatser om relationer mellan dessa faktorer som 
visar hur faktorerna hänger ihop och hur de är beroende av varandra. Studien har steg för steg 
identifierat kausala samband mellan dessa faktorer där vi valt att presentera en modell (se Mo-
dell 1) som visar på hur dessa samband ser ut. 
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5.1.1 Relationsmodell 

 
Modell 1. Relationsmodell 

Modellbeskrivning 

Längst upp i modellen listas Användning som endast har en koppling - Acceptans. Detta då 
studien har kunnat konstatera att Acceptans är av avgörande betydelse för att människor ska 
vilja köpa och använda sig av automatiserade fordon. Acceptans är i sin tur beroende av en 
mängd andra faktorer av kausala samband som måste säkerställas för att en acceptans ska upp-
nås. Studien har därför identifierat fyra huvudsakliga faktorer som är avgörande betydelse för 
att en acceptans ska uppnås: 

1. Ekonomi - Om fordonet är för dyrt för att köpa och underhålla, samt om drifts- och 
försäkringskostnader är för höga, minskar det sannolikheten att fordonet kommer att 
köpas och användas. Faktorerna Drift & Underhåll, Pris, samt Försäkring har i denna 
del klassificerats som en ny faktor benämnd “Ekonomi”.  

2. Media - Artiklar från media rörande exempelvis trafikincidenter med automatiserade 
fordon tenderar att ha en negativ effekt på den sociala acceptansen gentemot automati-
serade fordon, vilket kan bidra till minskad användning av dem. 

3. Användbar/Användarvänlig - TAM-modellen (Davis & Bagozzi & Warshaw ,1989) 
menar på att teknologi accepteras om den är användarvänlig och användbar. Uppfylls 
inte dessa krav så minskar det sannolikheten att teknologin kommer att accepteras och 
användas. 

4. Säkerhet - Om ett automatiserat fordon inte innehar funktioner och säkerhetsåtgärder 
som garanterar passagerarnas och andra närbelägna trafikanters säkerhet, minskar det 
sannolikheten för att teknologin kommer att accepteras av allmänheten, vilket i sin tur 
minskar sannolikheten för att teknologin kommer att användas.  

 
För att Säkerheten med automatiserad teknologi i sin tur ska kunna säkerställas spelar en mängd 
andra faktorer in. Studien har därför identifierat tre huvudsakliga faktorer som har en stor in-
verkan på om säkerheten med ett automatiserat fordon ska kunna säkerställas: 
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1. Väderförhållanden - Är en av de faktorer som upprepade gånger betonats i samband 
med studien och som bedömts ha en stor påverkan på säkerheten med automatiserad 
fordonsteknologi. Respondenter från enkätundersökning respektive intervjuer menar på 
att väderförhållanden har stor påverkan på säkerheten hos automatiserade fordon.   

2. Väginfrastruktur - Material från intervjuer respektive enkätundersökning menar på att 
anpassning av väginfrastruktur är av stor betydelse för att säkerheten med automatiserad 
körning på allmän väg ska säkerställas. Detta kan exempelvis innebära uppdelning av 
körfält, samt ny teknologi som ska ersätta väglinjer för att sensorerna hos ett automati-
serat fordon inte ska vara beroende av väderförhållanden som blockerar sensorernas 
identifieringsförmåga. Faktorerna Körfält samt Väglinjer har i denna del klassificerats 
som en ny faktor benämnd Väginfrastruktur.  

3. Teknologi - Kan ses som den mest självklara faktorn när det gäller att garantera säker-
heten hos ett automatiserat fordon. Om fordonet inte har en fungerande teknologi så 
kommer heller inte en säker körning vara möjlig.  

 
Studien har i sin tur identifierat fyra huvudsakliga faktorer som bedömts ha en inverkan på hur 
Teknologin för automatiserade fordon utformas: 

1. Konkurrens – Kan påverka teknologin både positivt och negativt. Hög konkurrens 
tvingar konkurrerande företag att producera bättre teknologi för att öka sannolikheten 
att kunder väljer deras produkt före andra, vilket kan bidra till en mer säker teknologi. 
Å andra sidan kan hög konkurrens även innebära att priser för produkter sänks, vilket 
kan vara en indikation på att tillverkningsprocessen hos företag har använt sig av billi-
gare material. Detta kan då leda till en mindre säker teknologi. 

2. Etik – Etik kan påverka hur teknologi utformas och programmeras. Detta då ett fordon 
konstant bemöts av etiska situationer i trafiken där ett automatiserat fordon måste ha 
kapaciteten att avgöra vilket utfall som bedöms som mest etiskt korrekt. 

3. Datahantering - Många är måna om sin integritet och medvetna om faktumet att tredje 
parter kan komma att använda data i annat syfte än utveckling av den automatiserade 
tekniken, vilket i slutändan kan påverka användningen av automatiserade fordon.  

4. Regelverk - Är en faktor som påverkar hur teknologi får och inte får utformas. Regelverk 
finns till för att ställa krav på exempelvis hur utveckling av automatiserad körteknologi 
får genomföras, samt hur teknologin i slutändan får användas och av vem. 

 
Regelverk utformas i sin tur av politiska makter, e.g. Politik & Juridik, genom att förslag på 
nya lagstiftningar och förordningar tas fram som sedan regeringen och Sveriges riksdag beslutar 
om. Utifrån detta har vi beslutat att ersätta faktorn Politik & Juridik med Regelverk i efterföl-
jande sammanfattningstabell (se Tabell 4) då det i slutändan är regelverk som reglerar hur auto-
matiserade fordon får användas och av vem. Därtill finns det även andra regelverk som finns 
till för reglera hur lagar och förordningar får utformas där faktorer såsom Miljö-aspekter måste 
tas hänsyn till. Lagar och förordningar rörande exempelvis utveckling och användning av auto-
matiserad körteknologi måste upprätthålla en viss standard rörande till vilken grad av miljöpå-
verkan som automatiserade fordon får orsaka och/eller bidra med. Att teknologi i sin tur är 
miljövänlig är en faktor som identifierats utifrån intervjuer och enkätundersökningen där re-
spondenterna menar på att en hög grad av miljövänlighet är den huvudsakliga faktorn till varför 
de valt att köpa och använda sig av ett automatiserat fordon. Regelverk ställer även krav på hur 
exempelvis data får och inte får hanteras, e.g. Datahantering.    
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6. Slutsats 
 
Som svar till vår forskningsfråga “Vilka faktorer har en inverkan på användningen av automa-
tiserade fordon” har vi valt att presentera en tabell (se Tabell 4) som sammanfattar samtliga 
faktorer som identifierats i studien. Tabellen består av fyra kolumner innehållandes faktorn i 
sig, en kort beskrivning av faktorn, dess inverkan på användningen av automatiserade fordon, 
samt hur den har klassificerats. Denna tabell utgör den kunskapsprodukt som i slutet av studien 
skulle framställas.  
 
Faktor Beskrivning Inverkan Klassifice-

ring 

Bristande för-
troende till 
automatise-
rade fordon.  

Automatiserade fordon 
måste accepteras av all-
mänheten för att öka san-
nolikheten att de kom-
mer att användas. 

Saknas det tillit och förtroende till 
teknologin hos automatiserade for-
don leder det till en minskad an-
vändning av dessa.  

Acceptans 

Automatise-
rade fordon  
skiljer sig 
ekonomiskt 
mot icke- 
automatise-
rade fordon.  

Automatiserade fordon 
kostar ofta mer än van-
liga fordon utan automa-
tisering, men de kan även 
ha ekonomiska fördelar 
som lägre försäkrings- 
kostnader.  

Beroende på de ekonomiska 
aspekterna kring automatiserade 
fordon kan användningen antingen 
ökas eller minskas. Är det framför 
allt ekonomiska fördelar att äga ett 
automatiserat fordon kan det 
komma att öka användningen av 
dem.  

Ekonomi 

Automatise-
rade fordon 
uppvisar ett 
osäkert kör- 
beteende.  

Automatiserade fordon 
måste vara säkra att köra 
på allmän väg.   

Är inte automatiserade fordon 
säkra kommer det ha en negativ in-
verkan på användningen av dem. 
Brister i system kan leda till svåra 
olyckor och irritationer vilket i sin 
tur minskar förtroendet för auto-
matiserade fordon.  

Säkerhet 

Svårigheter 
för automati-
serade fordon 
att föras i 
olika väder- 
förhållanden. 

Automatiserade fordon 
måste kunna föras på ett 
säkert sätt oberoende av 
väderförhållanden.  

Extrema väderförhållanden leder 
till att tekniken i fordonen fungerar 
sämre, t.ex. om radar kan miss-
tolka snöflingor som objekt som 
då hindrar dess framfart. Kan leda 
till trafikolyckor och skador på 
fordon och trafikanter, vilket i sin 
tur kan leda till minskad använd-
ning. 

Väderför-
hållanden 
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Tekniska pro-
blem som 
uppstår vid 
körning.  

Teknologi berör ett auto-
matiserat fordons funkt-
ionalitet. Teknologin på-
verkar säkerheten vilket i 
sin tur har en inverkan på 
användningen.  

Teknologi kan vara den mest bety-
delsefulla faktorn för att automati-
serade fordon ska fungera i prakti-
ken. Skulle teknologin brista under 
körning kan det innebära fatala 
skador på passagerare och närbe-
lägna trafikanter. Om teknologin 
visar sig vara bristande kan det ha 
en negativ inverkan på använd-
ningen.   

Teknologi 

Användar-
vänlighet och 
användbarhet 
kan variera 
mellan olika 
automatise-
rade fordon. 

För att öka acceptansen 
och användningen av 
automatiserade fordon 
måste de vara använd-
bara och lätta att an-
vända. Detta kan identi-
fieras genom TAM-mo-
dellen (Davis, Bagozzi, 
Warshaw, 1989). 

Beroende på hur användbara och 
användarvänliga ett automatiserat 
fordon är, kommer den teknologi 
de besitter antingen få högre eller 
lägre acceptans, vilket i sin tur på-
verkar användningen av dem. 

Användar-
vänlighet & 
Användbar-
het 

Allt fler före-
tag går in i 
branschen för 
automatise-
rade fordon. 

Inte bara “vanliga” bil-
tillverkare såsom BMW 
och Volvo utvecklar och 
använder sig av automa-
tiserade fordon. Även 
stora IT-företag som 
Google är en viktig aktör 
inom branschen.  

En ökad konkurrens leder till att 
företag tvingas att ta fram bättre 
lösningar och teknik, vilket ökar 
användningen av automatiserade 
fordon. Billigare teknik kan dock 
leda till att fordonen blir mindre 
säkra, vilket kan leda till minskat 
förtroende och därmed minskad 
användning.  

Konkurrens 

Problem att 
hantera etiska 
frågor. 

Automatiserade fordon 
måste konstant ta etiska 
beslut i vardagliga trafik-
situationer.  

Om automatiserade fordon orsakar 
livshotande skador på passagerare 
och/eller närbelägna trafikanter 
kan det leda till långa rättegångs-
processer, samt konflikter mellan 
olika parter rörande om beslutet 
var rätt eller om ett annorlunda be-
slut borde tagits från fordonet. Le-
der i sin tur till minskad acceptans 
samt användning av automatise-
rade fordon.  

Etik 
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Olaglig eller 
olovlig hante-
ring av data. 

Företag måste ta beslut 
om hur data från automa-
tiserade fordon ska han-
teras, det vill säga vem 
som ges åtkomst samt 
vad som får göras med 
den.  

Om inte data hanteras rätt kan sek-
retessbelagda uppgifter offentlig-
göras och användas utan samtycke 
från ägaren, vilket kan leda till 
minskat förtroende för teknologin 
och därmed en minskad använd-
ning.  

Datahante-
ring 

Automatise-
rade fordon 
har dålig 
samverkan 
med vägin- 
frastruktur. 

Väginfrastruktur måste 
anpassas för att automa-
tiserade fordon ska 
kunna föras på ett säkert 
och hållbart sätt. 

Om automatiserade fordon exem-
pelvis har svårt att identifiera väg-
linjer kan det leda till olyckliga tra-
fikincidenter, vilket i sin tur kan 
leda till en minskad användning.  

Väginfra-
struktur 

Fördröjd an-
passning av 
regelverk i 
form av lagar 
och förord- 
ningar. 

Automatiserade fordon 
måste regleras med lag-
stiftningar för att reglera 
hur fordonet får föras på 
allmän väg och av vem.  

Kan exempelvis leda till att det 
inte är lagligt att framföra ett auto-
matiserat fordon på vissa vägar 
och i vissa förhållanden.  

Regelverk 

Automatise-
rade fordon 
påverkar an-
talet körda 
mil per per- 
son.  

Automatiserade fordon 
måste utvecklas med 
hänsyn till miljöaspekter. 

Ökat antal mil körda per person 
kan ge en negativ effekt på miljön, 
vilket kan leda till en minskad an-
vändning. Å andra sidan drivs ma-
joriteten av fordonen på el, vilket 
ger en positiv effekt på miljön i 
form av minskade utsläpp och som 
därmed kan leda till en ökad an-
vändning. 

Miljö 

Publicerade 
artiklar i me-
dia rörande 
trafikinciden-
ter med auto-
matiserade 
fordon.  
 

Innefattar hur media kan 
komma att ändra inställ-
ningen till hur människor 
ser på automatiserade 
fordon som teknik.  

Nyheter rörande trafikincidenter 
där automatiserade fordon är in-
blandade kan leda till att förtroen-
det för automatiserade fordon för-
sämras, vilket därmed kan minska 
användningen av dessa. 

Media  

Tabell 4 
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7. Avslutande del & Diskussion 
 
För att summera den studie som genomförts vill vi inleda med att återkalla den forskningsfråga 
som utformades i början av studien - Vilka faktorer har en inverkan på användningen av auto-
matiserade fordon? Resultatet av studien har besvarat denna och därmed uppfyllt syftet med 
studien på så vis att faktorer som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon 
har identifierats, motiverats och sammanställts i en tabell. Då forskningen bedrivits på ett om-
fattande forskningsområde och med en given sluttid kan resultatet sägas utgöra endast en del i 
vad som har en inverkan på användningen av automatiserade fordon. Troligtvis finns det även 
andra faktorer som inte identifierats i denna studie som har en inverkan på användningen av 
automatiserade fordon, men som då skulle kunna kompletteras i efterföljande studier. Utifrån 
det material som samlats in från intervjuer och framförallt enkätundersökningen kan det kon-
stateras att den huvudsakliga faktorn till varför människor väljer att använda sig av automati-
serade fordon är att teknologin för fordonet är miljövänlig. Trots detta har vi ändå bedömt att 
den huvudsakliga faktorn till att en användning av automatiserade fordon ska vara möjlig är att 
en acceptans för teknologin är uppfylld. Detta då samtliga faktorer som identifierats kan i 
slutändan kopplas till just acceptans av teknologin. Att ett fordon är miljövänligt ökar sanno-
likheten för att teknologin accepteras, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att teknologin kom-
mer att användas i praktiken.  
 
Några styrkor vi upplevt i samband med studien är framförallt den positiva svarsfrekvensen på 
enkätundersökningen där totalt 38 respondenter deltog i undersökningen. Detta gav ett starkt 
bidrag till att mönster lättare kunde identifieras som indikerade på nya faktorer enligt respon-
denternas synpunkter, samt mönster som validerat redan identifierade faktorer. En svaghet med 
enkätundersökningen kan dock riktas till urvalet av respondenter. Då enkätundersökningen 
endast riktat sig till fordonsägare av bilmärket Tesla kan det argumenteras för att resultatet kan 
vara missvisande då fordonsägare av andra bilmärken kanske hade svarat annorlunda. En annan 
svaghet har visat sig vara brist på tidigare forskning och litteratur rörande faktorer som kan ha 
en inverkan på användningen av automatiserade fordon. Detta är något som medfört att vi tving-
ats till att tolka och evaluera litteratur för att därefter bedöma om det kan finnas “dolda” mönster 
som indikerar på faktorer som kan ha en inverkan på användningen av automatiserade fordon. 
 
En annan styrka med studien är att studien genomgående har flödat på utan några väsentliga 
hinder. Intervjuer samt enkätundersökning har genomförts på ett effektivt sätt utan att gå miste 
om värdefull information. Detta har medfört att majoriteten av studiens tidsåtgång har kunnat 
ägnats till att presentera materialet för läsaren på ett tydligt och välstrukturerat sätt.  
 
En del frågor vi dock ställt oss under studien har inte kunnat besvaras annat än med egna tankar. 
En sådan fråga är vem som faktiskt bör vara juridiskt ansvarig vid en trafikolycka där ett auto-
matiserat fordon är inblandat. Respondenterna från enkätundersökningen bidrog med sina syn-
punkter rörande detta där en klar majoritet menade på att föraren (66,7%) av fordonet bör stå 
som ansvarig vid olyckor. Det svar med näst flest röster var att fordonstillverkaren (13,9%) bör 
stå som ansvarig vid olyckor där ett av deras automatiserade fordon är delaktig vid en olycka. 
Det som vi författare av denna studie menar på skulle kunna gynna användningen av automati-
serade fordon mest är att just fordonstillverkarna bör stå som ansvariga vid en olycka. Den dag 
fordonstillverkaren tar på sig detta ansvar kan vi som användare få en större tillit till att deras 
teknik faktiskt fungerar i praktiken. Det är upp till utvecklare av automatiserade fordon att se 
till att acceptansen till denna teknik växer bland användare, och att stå som ansvarig vid olyckor 
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är en stark indikator på att de tror på den teknik de själva utvecklar vilket i sin tur kan öka 
försäljningen och användningen av dem.  
 
Värt att förtydliga är att det genomgående förts en diskussion kring huruvida Körglädje bör tas 
med som en faktor som kan inverka på användningen av automatiserade fordon. Detta då just 
körglädje var ett begrepp som återkom upprepade gånger vid både intervjuer och enkätunder-
sökning där respondenterna menade på att de upplever en ökad körglädje i samband med drift 
av automatiserade fordon. Vid exempelvis köp av ett automatiserat fordon är det dock tämligen 
svårbedömt om huruvida den kommer bidra med en ökad eller minskad körglädje. Detta har 
därmed bedömts vara en följd som uppstår i efterhand, vilket har resulterat i att Körglädje ute-
lämnats som faktor i denna studie.  
 
Studien har resulterat i forskning som med förhoppningar ska kunna användas i praktiken av 
företag och organisationer som bedriver utveckling av automatiserade fordon, i efterföljande 
studier och forskningsprojekt, alternativt även för användare av automatiserade fordon som är 
intresserad av att veta när deras fordon kan användas som bäst. Tanken är att resultatet med 
forskningen ska bidra med kunskap om vilka faktorer som kan vara värda att ta hänsyn till för 
att öka användningen av automatiserade fordon. Generellt kan det argumenteras för att studien 
skulle kunnat breddas ytterligare genom att genomföra intervjuer och enkätundersökningar med 
användare som inte enbart använder sig av automatiserade fordon av märket Tesla. Detta då det 
i dagsläget är mångfaldiga företag och organisationer som bedriver utveckling av automatise-
rade fordon. Detta skulle då kunnat bidra till ett mer brett empiriskt material som då skulle 
kunna validera redan identifierat material ytterligare. Något som även hade kunnat bidra med 
viktig information till denna studie hade varit att göra en enkät som riktar sig till personer som 
inte använder sig av automatiserade fordon. En sådan enkätundersökning hade kunnat riktat sig 
till att fråga respondenter om vad som skulle behövas för att de faktiskt skulle välja att köpa 
och använda sig av ett automatiserat fordon, samt vilka faktorer de bedömer som väsentliga för 
att öka attraktiviteten på dem.  
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