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Abstract:  
Artificial intelligence, or more commonly known as “AI”, is a growing phenomenon that gets 
more and more integrated in today’s technology. Since AI is starting to become a reality in 
the automotive industry it’s important to examine how these vehicles could be implemented 
both ethically and morally with the support from the general population. The current 
legislation in Sweden has not taken self driving vehicles in consideration, a reason for this 
being that AI driven cars has not yet been implemented in a large scale. Through a 
quantitative study the general public's acceptance and attitude towards the phenomenon has 
been researched. The study has also gathered data regarding who should be held 
accountable for accidents surrounding different scenarios with autonomous vehicles. After a 
statistical review of the survey the authors could conclude that if automated cars were to be 
implemented in Sweden to a larger extent there should also be a change within the 
legislation where automated cars are taken into consideration to better match the public eye. 
Through analysis of the study the authors concluded that a change in the current legislation 
concerning autonomous cars could become reality which would mean that the development 
process needs to be supplemented in order to assure a high level of safety. 
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Sammanfattning 
Artificiell Intelligens, i vardagligt tal förkortat som ”AI”, är ett växande fenomen som blir allt 
mer integrerad i dagens teknologi. Då den nya AI-teknologin börjar bli en verklighet i 
bilindustrin är det viktigt att undersöka hur bilar som är självkörande på ett etiskt och 
moraliskt sätt skall införas i samhället. Nuvarande svensk lagstiftning är inte tillämpad för 
autonoma fordon eftersom bilar utrustade med denna teknologi ännu inte har blivit 
implementerad i en stor skala. Genom en kvantitativ undersökning har allmänhetens 
inställning och acceptans kring fenomenet undersökts, samt vem de anser bör stå till svars 
vid olika olyckor där självstyrande bilar är involverade. Därefter intervjuades en expert inom 
autonoma fordon för att ta reda på dennes åsikter och inställning för att sedan jämföra dessa 
med allmänhetens. Efter en statistisk sammanställning av enkätens resultat kunde 
författarna konstatera att om autonoma bilar skall implementeras till en större grad i Sverige 
bör det ske en förändring i lagstiftningen för att bemöta den allmänna uppfattningen kring 
självstyrande bilar. Analysen av studien gav resultatet att en ändring av lagstiftning gällande 
autonoma fordon skulle kunna bli aktuell vilket innebär att systemutvecklingsprocessen 
behöver kompletteras för att säkerställa en hög grad av trafiksäkerhetsnivå. 
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1. Inledning 
Vem är skyldig om en självkörande bil orsakar en olycka och/eller ett dödsfall? Joshua 
Brown, Ohio, omkom 2016 i sin Tesla Model S när den var i Autopilot-läge. Det var sagt att 
Brown kollade på en film i sin bil medan den körde, även fast han hade accepterat Teslas 
krav om att alltid ha händerna på ratten. Olyckan orsakades av att bilen misstog en lastbil för 
en vägskylt. Detta hade kunnat undvikas om Brown, föraren, hade varit mer uppmärksam. 
Därför lades National Highway Safety Administration ned åtalet mot Tesla. (Loh & 
Misselhorn 2018). 

AI - som står för Artificiell Intelligens - är ett växande fenomen i världen och har redan blivit 
tillämpad till flertal olika produkter som nu även används inom bilbranschen. Bilar som kan 
räkna ut avstånd och fickparkera på eget bevåg finns redan ute på marknaden. Begreppet AI 
har funnits väldigt länge men har nu fått stor uppmärksamhet i både forskningsvärlden och i 
media tack vare de etiska och moraliska dilemman när AI planeras att integreras i samhället. 
AI i framtiden kommer enligt förväntan att ansvara för miljontals människors liv och säkerhet 
i trafiken.  

Tack vare maskininlärning kan datorer hämta information från en källa för att sedan tolka 
informationen och skicka tillbaka utdata baserat på indata. Konceptet bygger på att använda 
artificiella neurala nätverk som metod för att bearbeta informationen och kallas för deep 
learning (djupinlärning). Användningsområdet för deep learning är brett och kan användas 
för olika typer av indata som exempelvis ljud, video eller text för att dra människoliknande 
slutsatser med undantaget att bearbetningen för AI är snabbare än den hos en människa 
(LeCun, Bengio, Hinton 2015). Denna nya teknik används i stor del vid användandet av 
privata tjänster där exempelvis Netflix med hjälp av algoritmer skickar ut 
filmrekommendationer baserat på användarens tidigare historik. Deep learning används i 
Teslas fordon där bilens mjukvara lär sig om förarens olika beteenden. Om exempelvis 
föraren har som vana att inte hålla i ratten skickar bilen ut varningssignaler snabbare än om 
användaren har som vana att aktivt hålla händerna på ratten. Områdena där AI kan 
effektivisera människors vardag är många. Bland dessa områden kan den framtida 
biltrafiken komma att påverkas av självstyrande bilar som använder sig av maskininlärning 
för att kunna ta snabbare beslut.  

I en tidskriftsartikel som handlar om hur autonoma bilar kommer förändra bilkörningen i 
städer har författaren valt att ta upp de många fördelar som han anser finns med autonoma 
fordon. Enligt artikeln kommer det bland annat bli lättare för minderåriga och 
funktionshindrade att ta sig runt utan att aktivt själva behöva ha kontroll över fordonet. 
Fordonen kommer också att välja den väg som blir optimal för att trafiken ska flöda på ett 
optimalt sätt och därmed kunna undvika köer (Zakharenko 2016). Trots fördelarna med 
denna teknologi finns även nackdelar som hur bilen ska hantera moral och etik ute i trafiken, 
transportbranschen kan drabbas kraftigt och ett flertal människor kan förlora sina jobb, t.ex 
taxichaufförer, vilket kan leda till en ekonomisk instabilitet (Hussain, Lee & Zeadally 2018).  
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2. Problemdiskussion  

Självstyrande bilar är en ny teknologi, vilket innebär att allmänheten har en låg grad av 
förståelse av hur dessa fordon fungerar. Detta kan skapa en lägre grad av acceptans för 
autonoma fordon då de förväntas ansvara för människors säkerhet. Därför är det viktigt att 
fordonen utvecklas på ett sätt som skapar tillit bland konsumenterna. Lagstiftningar kan 
också påverka utvecklingen och kan exempelvis göra en implementering omöjlig. 
Avsaknaden av lagar kring autonoma fordon skulle å andra sidan kunna leda till olyckor som 
skulle kunna påverka den allmänna acceptansen. 

Artificiell Intelligens är på väg att bli verklighet, men hur skall de självkörande bilarna välja 
när det kommer till etiska dilemman? Ska bilen alltid prioritera passagerarnas liv? Eller ska 
bilen programmeras att alltid göra det val som resulterar i den minsta totala skadan mot 
människor, exempelvis rädda livet på fler antal fotgängare eller cyklister utanför bilen jämfört 
med ett färre antal passagerare inne i bilen? Dilemman som dessa visar på att de som 
påverkas av en implementering av AI-drivna fordon inte endast är de som innehar körkort 
och dagligen vistas i biltrafiken, utan alla de som vistas i samhället, särskilt i tätorter och i 
större städer. Om en olycka faktiskt sker, vem ska stå till svars? Enligt Lohmann (2016) så 
bör ett ansvarssystem inrättas för att undvika att biltillverkarna får ett för högt eller för lågt 
ansvar. Detta ansvarssystem skulle kunna påverka domstolsbeslut när det ska avgöras vem 
som ska anses ansvarig ifall en olycka inträffar.  Autonoma funktioner har funnits en längre 
tid: bland annat har Audi och Ford skapat bilmodeller som kan utföra automatisk 
fickparkering. Funktioner som dessa har nått en acceptans på marknaden. Det som kan 
klyva allmänhetens uppfattning om helt automatiserade fordon (bestående av nivå 4 på 
automationsskalan) är att dessa kan komma att framföras bland högt trafikerade vägar i hög 
hastighet utan någon mänsklig interaktion under körningen. De olika skalorna för automation 
beskrivs ytterligare i kapitel 4.6.  

Trots att biltillverkarnas rykte och kapital kan ta skada av missnöje från allmänheten, 
prognostiseras det även flera möjligheter och fördelar som samhället kan gå miste om, enligt 
forskare. Exempel på dessa fördelar är att tillgängligheten att ta sig fram med bil ökar för 
minderåriga och funktionshindrade, samt en minskning av köer i trafiken eftersom bilen med 
AI-teknik skulle välja den mest framkomliga vägen (Zakharenko 2016). Det blir därför 
relevant att ta reda på den svenska befolkningens åsikter och uppfattningar kring ämnet 
självkörande bilar. Att belysa ämnet är av stor vikt då effekterna av en implementering inte 
endast påverkar konsumenterna av den nya teknologin, utan även de som vistas på 
allmänna platser vid vägförbindelser.  

 

3. Syfte  
För att ta reda på hur en utveckling av autonoma fordon bestående av nivå 4 i 
automationsskalan bör gå till så studeras allmänhetens samt en experts åsikter kring vem 
som ska stå till svars vid olyckor som inträffar i samband med användning av nivå 4-fordon. I 
studiens kvantitativa del har en mätning om allmänhetens acceptans och tillit gjorts i syfte att 
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ta reda på ifall en större automatisering i trafiken skulle vara implementerbar. Dessa åsikter i 
jämförelse med nuvarande fordonslagstiftning samt insamling av sekundärdata (data 
insamlad från andra studier) görs för att indikera hur ny lag kan tänkas bli implementerad 
och hur detta kan påverka systemutvecklingsprocessen. Forskare uppskattar att AI-drivna 
fordon kommer ansvara för ett stort antal människoliv i framtiden. Det blir därför viktigt att ta 
reda på vilka nuvarande regler och lagar som utvecklare inom ämnet bör ta hänsyn till. Att 
inte ta människors etiska värderingar i beaktning under utvecklingen kan också resultera i att 
tekniken inte slår igenom och att de fördelar som kan nås med hjälp av autonoma fordon 
försvinner.  

 

Vi kommer i denna rapport besvara frågeställningen: 

● Hur bör utveckling av autonoma fordon ske för att förhålla sig till lagen samt nå en 
acceptans från allmänheten? 

 
4. Relaterad forskning & Teoretiskt ramverk 

I en artikel om problematiken för ansvarstagande för självkörande fordon skriver författarna 
om vem som skall hållas till svars och hur ansvaret antas skifta när man implementerar 
självkörande fordon. I nuläget ligger nästan allt ansvar på föraren, men med en 
implementering av självkörande fordon så kommer antas det att ansvaret kommer skiftas 
mot tillverkaren, eftersom anledningen till varför olyckor uppstår antagligen kommer att gå att 
spåra tillbaka till tillverkaren. För att förhindra att tillverkaren inte skall behöva bära ett alltför 
stort ansvar, vilket skulle avskräcka en fortsatt produktion av självkörande bilar, så måste ett 
ansvarssystem införas. Ansvarssystemet skall resultera i att tillverkaren inte behöver bära ett 
alltför högt eller lågt ansvar för att inte avskräcka produktion av den nya tekniken (Lohmann 
2016).  

Det finns ett behov från tillverkare och utvecklare inom temat självstyrande bilar att lyssna på 
potentiella konsumenters åsikter. Nya teknologiska framgångar och optimala lösningar kan 
misslyckas om de inte får acceptans eller tillit från allmänheten (Kohl, Knigge, Baader, 
Böhm, Krcmar 2018). Därför behöver de producerande företagen använda sig av 
kommunikationsstrategier för att lyckas hantera felaktiga uppfattningar kring de risker och 
fördelar som finns vid implementering av självstyrande bilar (Kasperson, Kasperson 1996). 
Om allmänheten överskattar de fördelar som uppkommer via teknologin kan det leda till 
missanvändning, en viss besvikelse bland användarna och i värsta fall olyckor med dödliga 
konsekvenser. Å andra sidan kan en överskattning av de risker som finns leda till att ett visst 
motstånd till självstyrande bilar uppkommer innan en bred tillgänglighet hos återförsäljare är 
möjlig (Kleijnen, Lee, Wetzels 2019).  

Introduktionen av autonoma fordon kommer att skapa en blandning av både manuellt 
framförda fordon och AI-styrda fordon på vägarna, där de AI-styrda bilarna troligtvis kommer 
att ha olika grad och typer av automation och styrassistans. Problemet som uppstår då är att 
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autonoma bilar är programmerade till att köra på ett optimalt sätt och att strikt följa regler. 
Människor eller manuellt styrda bilar kommer å andra sidan framföras likt idag med viss brist 
av hänsyn till olika trafikregler. Därför kommer denna blandning av förare och olika fordon att 
skapa koordinationsproblem, vilket kan orsaka farliga situationer som kan leda till olyckor. 
Ett förslag till att minska detta koordinationsproblem är att försöka få AI-styrda bilar att tänka 
och köra som en människa. Ett annat förslag är att försöka involvera människor i driften av 
autonoma bilar. Ett tredje förslag är att försöka komma fram till en möjlig teknologisk lösning 
för att få människor att agera mer som robotar i trafiken (Nyholm & Smids 2019).  

Borenstein (2017) undersöker etiska dilemman angående självkörande bilar samt 
ingenjörers ansvar vid design, utveckling och testning av säkerhetskritiska system för 
självkörande bilar. Borenstein föreslår att designers, testare, managers och andra 
intressenter vid skapandet av självkörande bilar borde läsa sig in i Moral Responsibility for 
Computing Artifacts: The Rules, vilket är ett ramverk utvecklat av en grupp professionella 
utvecklare, ingenjörer och etiker (Miller 2016). Detta ramverk har skapats i syfte för att 
utvecklare, ingenjörer och designers skall kunna reflektera över hur deras val påverkar 
produktion och driftsättning av självkörande bilar. På en individuell nivå så bör varje designer 
och ingenjör överväga hans/hennes etiska skyldigheter i att skapa säkrare teknologi. 
Borenstein föreslår ett tillvägagångssätt som använder detta sätt att tänka, nämligen 
Value-Sensitive Design. Utöver detta så borde även samhällen med väl utvecklad teknologi 
bli mer involverade i de aktiviteter som kan minimera den negativa påverkan som 
självkörande bilar kan tänkas skapa (Borenstein 2017). 

 

 

4.1 Avgränsning 
Studien är avgränsad till autonoma bilar och de olika informanternas samt respondenternas 
åsikter vid en framtida implementering. Denna avgränsning har även varit underlaget för den 
relaterade forskningen inom temat autonoma bilar. Idag återfinns olika bilmodeller som kan 
framföras med AI och mänsklig assistans. Författarna valde att avgränsa studien till 
helautomatiska bilar som endast är AI-styrda, vilket består nivå 4 som är den högsta nivån 
av automatisering (National highway safety administration Preliminary Statement of Policy 
Concerning Automated Vehicles 2019). Det teoretiska ramverket som används innefattar 
avgränsningar men sträcker sig utanför ramarna då detta ramverk beskriver hur intelligenta 
A/IS system i största allmänhet bör utvecklas för att uppnå människors etiska principer. 
Detta innefattar AI drivna bilar då det ligger i samhällets intresse att dessa utvecklas och 
framförs på ett sätt som anses säkert. Ramverket kan dock även användas för andra syften 
som exempelvis hur människors integritet ska skyddas trots användandet av deep learning 
med hjälp av AI. För den kvantitativa studien har en avgränsning gjorts genom att endast 
förhålla sig till den svenska befolkningen. Genom olika kulturella skillnader skulle en 
liknande studie kunna skilja sig om utförandet görs på en annan geografisk plats, 
exempelvis annan kontinent beroende på respondenternas förhållningssätt kring temat. Då 
olika lagar och regler, däribland trafikregler skiljer sig bland olika länder var även en 
avgränsning inom Sverige nödvändig. En avgränsning bland de som har körkort och får 
framföra ett fordon i trafiken har inte gjorts. Detta beror på att alla som vistas ute i samhället 
på allmänna platser kan komma att påverkas av den nya tekniken, däribland även 
exempelvis cyklister och fotgängare. Kompetensen från aktivt framförande av en bil i trafiken 
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samt innehavandet av körkort har däremot inte bortsetts, istället återfinns dessa som 
grupper i den kvantitativa studien.  

 

För att öka trovärdigheten kring studien har en kvantitativ enkät utformats för möjligheten att 
göra resultatet mer generaliserbart. Då temat självstyrande bilar är ett relativt nytt fenomen 
kan kunskapen kring ämnet skilja sig bland den generella populationen. Därför har denna 
studie även baserats på den expertis som finns att tillgå via VTI (statens väg- och 
transportforskningsinstitut) där de varierande synsätten tillsammans bidrog till studiens 
resultat.    

 

Nedan presenteras följande delar i det teoretiska ramverket: Systemutvecklingsprocessen, 
The IEEE Global Initiative, risker med artificiell intelligens, tillit till självstyrande bilar och 
Transportstyrelsen. För att visa hur framtagandet av ett system vanligtvis går till, hur 
utvecklare bör förhålla sig för att skapa etiska produkter och påvisa osäkerheten med 
artificiell intelligens. Tillit till självstyrande bilar tas upp för att författarna för denna studie 
också undersöker allmänhetens tillit och acceptans till AI-drivna fordon. Transportstyrelsen 
inkluderas för att förtydliga vilka olika nivåer av automation som definierats samt nuvarande 
lagstiftning gällande självkörande bilar. 

 
 

4.2 Systemutvecklingsprocessen 
Den styrande direktören av Atlascode har förklarat vad de olika rollerna i ett 
mjukvaruutvecklingsprojekt har för uppgifter och ansvar (Swords 2017). Då detta inte 
innebär att alla företag världen över använder detta arbetssätt så ger det ändå en indikation 
på hur utveckling av programvara går till inom ett utvecklande företag.  

 

1. Projekt sponsor 
Projekt Sponsorn (PS) består av en eller flera personer som ger direktiv och resurser 
(inklusive finansiella resurser för mjukvaruprojektet). Projekt sponsorer arbetar med 
projekt management team:et och hjälper till med bredare projektfrågor såsom 
räckviddsförklaring.  
 

 
2. Subject matter experts (SME) 

Personer som innehar rollen subject matter expert innehar en stor kunskap om 
utvecklingsområdet gällande disciplin, teknologi, produkt, affärsprocess eller ett helt 
affärsområde. Men har nödvändigtvis ingen teknisk kunskap till utvecklingen av 
mjukvaran utan fokuserar istället på vilka fördelar projektet kan bidra med till 
verksamheten.  
 
 

3. Product owner 
Produktägaren innehar en mjukvaruutvecklingsroll som representerar företaget eller 
slutkonsumenter och arbetar med användargruppen för att fatta beslut om vilka 
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funktioner som skall vara med i produktutgåvan. De fungerar som huvudkontakt för 
alla beslut rörande projektet och som sådant måste ha befogenhet att utföra sitt 
ansvar utan att behöva söka för mycket förhandsgodkännande från projektets 
sponsorer. 
 

4. Project manager 
Projektledaren ansvarar för projektets planering gällande resurser och tid. Några av 
projektledarens uppgifter kan innehålla: 

- Utveckla en mjukvaruprojektsplan 
- Hantera leveranser enligt mjukvaruprojektplanen 
- Rekrytering av mjukvaruprojektpersonal 
- Leda och hantera mjukvaruprojektetlaget  
- Bestämning av metodiken som används för projektet 
- Fastställa ett projektschema och bestäm varje fas 
- Tilldela uppgifter till projektlagmedlemmar 
- Ger regelbundna uppdateringar till ledande befattningshavare 

 
 

5. Technical lead 
Technical lead är utvecklingslagets ledare och översätter företagskraven till en 
teknisk lösning. Därför är det viktigt att denna personen är medverkande vid 
planeringsfasen för att ta del av företagskraven från kunder och ställa frågor. 
Technical lead är också ansvarig för att upprätta och tillämpa standarder och praxis 
med mjukvaruutvecklingslaget. 
 
 

6. Software developers 
Utvecklarna ansvarar för att använda de tekniska kraven från den tekniska ledningen 
för att skapa kostnads- och tidslinjestimat. Utvecklarna är också ansvariga för att 
bygga upp leveranserna och kommunicera status för mjukvaruprojektet till teknisk 
ledare eller projektledare. 
 
 

7. Software testers 
Mjukvarutestare ansvarar för att ta reda på ifall projektet bemöter affärskrav samt 
testa tjänsten och felsöka fel såsom exempelvis buggar. 
 

8. User acceptance testers 
UAT-tester utförs i syfte att ta reda på ifall mjukvaran kan användas av de slutliga 
användarna. Detta mäts genom kvalitet i form av exempelvis laddningstider och hur 
pass lättnavigerad mjukvaran är (Swords 2017). 

 

 

4.3 The IEEE Global Initiative 
The IEEE Global Initiative har skapat ett dokument som beskriver hur IT-system och AI ska 
samverka med människor och uppfylla de etiska principer och värderingar som styrs av 
människor. Syftet med detta dokument är att ge information och riktlinjer om hur framtida 
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intelligenta system (A/IS) kan utvecklas för att fortsätta vara människocentrerade, 
upprätthålla mänskliga värderingar och följa etiska principer (The IEEE Global Initiative 
2018). 

En del riktlinjer och principer som ingår i detta dokument går att härleda till vår studie då det 
prognostiseras att autonoma bilar kommer att tillämpas i trafiken och ansvara för människors 
liv och säkerhet. 

  

 

4.3.1 Mänskliga rättigheter 

Målet med intelligenta system är att vara fördelaktigt för människor, men också att 
respektera mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter måste också respekteras av de individer, 
företag, forskningsinstitutioner och myndigheter som utvecklar och tillverkar dessa system. 
Artificiell Intelligens borde vara konstruerat på ett sätt så att det respekterar och uppfyller alla 
mänskliga rättigheter och friheter, samt anpassas till olika kulturer. Användandet av A/IS 
måste vara säkert under hela dess operationella livstid. Om A/IS skulle orsaka skada måste 
det alltid vara möjligt att upptäcka grundorsaken för skadan och därmed försäkra 
spårbarheten i systemet (The IEEE Global Initiative 2018). 

Artikeln nämner flera rekommendationer som myndigheter, utvecklare och tillverkare av A/IS 
bör tillämpa i verkligheten. 

● Ramverk som är skapade av myndigheter (inklusive standarder och 
tillsynsmyndigheter) borde etableras för att på så sätt övervaka de processer som 
försäkrar att användningen av A/IS inte strider mot de mänskliga rättigheter och 
friheter som finns enligt lag i landet, samt inte motstrider människors värdighet och 
integritet. Utöver detta så bör A/IS ha en hög spårbarhet för att hjälpa till att bygga en 
allmän tillit för A/IS-produkter. 

● A/IS borde inte få rättigheter och privilegier som är jämställt mänskliga rättigheter, 
A/IS bör alltså alltid vara underlydande människor (The IEEE Global Initiative 2018). 

För denna undersökning innebär det att myndigheter bör skapa ramverk som går att tillämpa 
till självkörande bilar i Sverige. Att de självkörande bilarna inte skall få mänskliga rättigheter 
kan ses som en självklarhet men ändå nämnvärt. 

 

4.3.2 Mänskligt välmående 

A/IS-produkter bör prioritera mänskligt välmående, då traditionella mått på välmående inte 
inkluderar den fulla effekten som A/IS-teknologi har i verkligheten (The IEEE Global Initiative 
2018). 

 

Ett ökande fokus på att skapa AI som är etiskt och ansvarstagande har tillämpats hos 
tekniker (t.ex mjukvaruutvecklare) under den senaste tiden. Problemet är att identifiera de 
specifika mätvärdena för samhällets framgång i utvecklingen av etisk artificiell intelligens. 
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För att A/IS teknologier skall kunna påvisa framsteg och nytta för mänskligheten måste 
denna nytta och dessa framsteg gå att mäta (The IEEE Global Initiative 2018). I dagens läge 
så är BNP (bruttonationalprodukt) oftast den enda indikatorn för att mäta denna nytta och 
grad av framsteg för A/IS-teknologier. Men för att effektivt kunna identifiera dessa 
nyckelfaktorer måste man först definiera vad “välmående” är för något. I detta ramverk 
identifieras en människas välmående som; en omfattande tillfredsställelse med livet, samt en 
lämplig balans mellan positiva och negativa effekter i en människas liv. Att kunna mäta 
människors livskvalité är grundläggande när man bedömer samhällets framsteg. Därmed är 
kunskapen för att kunna mäta subjektivt välbefinnande en nödvändig del för mätning av total 
livskvalité (Organisation For Economic Co-Operation Development 2013). Varför detta är ett 
problem i nuläget är för att BNP inte är ett fullständigt sätt att mäta människors välmående i 
ett samhälle (Adler & Fleurbaey 2016). Detta innebär att A/IS-teknologier kan enligt BNP 
vara lagliga, lönsamma och säkra att använda, men samtidigt inte vara en bidragande faktor 
till människors välmående. The IEEE Global Initiative rekommenderar att A/IS borde ha 
mänskligt välmående som ett prioriterat resultat, där användning av de bästa universellt 
förstådda mått av välmående används. 

(The IEEE Global Initiative 2018). I slutändan betyder detta att självkörande bilar som är 
skapade med goda avsikter fortfarande kan ha otroligt negativa konsekvenser på 
människors välmående i ett samhälle. Därför är det viktigt att undersöka om företagen som 
kommer producera självkörande bilar har identifierat indikationer på människors välmående, 
eller om en annan typ av identifiering och mätning av välmående görs innan, efter och under 
implementeringen av självkörande bilar i Sverige. 

  

4.3.3 Ansvarstagande 

Hur man skall försäkra sig att designers, operatörer, tillverkare och ägare av intelligenta 
system tar ansvar för sina produkter och handlingar är väldigt viktigt för att konsumenter 
skall kunna känna sig säkra vid dess implementering. 

Institutioner, myndigheter och människor i allmänhet behöver tydlighet kring tillverkning och 
användning av A/IS-teknologier för att kunna försäkra sig om vem som skall stå till svars - 
och när. Tillverkare av dessa teknologier måste kunna visa ansvarstagande ända ner på en 
programmatisk nivå, för att visa på varför ett system agerar på ett visst sätt vid en given 
tidpunkt. För att undvika rädsla och motgång av A/IS-produkter borde skulden fördelas bland 
flera ansvariga operatörer, designers, tillverkare och ägare om så nödvändigt (The IEEE 
Global Initiative 2018).  

The IEEE rekommenderar: 

● att lagstiftande myndigheter borde skapa tydlighet kring problem angående 
ansvarstagande vid utveckling, tillverkning och implementering av A/IS system, så att 
användare och tillverkare förstår sina rättigheter och skyldigheter inför försäljning och 
användning av dessa system.  

● System för registrering och lagring där det alltid går att söka upp information om vem 
som är ansvarstagande enligt lag för respektive A/IS (The IEEE Global Initiative 
2018). 
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Alla dessa rekommendationer är för A/IS-teknologier i allmänhet men går att tillämpa till 
självkörande bilar, dess tillverkare och myndigheter i Sverige. 

 

4.3.4 Transparens 

Artificiell intelligens kommer att lyckas utföra uppgifter som är mer komplexa och har en 
större påverkan på omvärlden än någon tidigare generation av teknologi. A/IS system som 
dessutom interagerar med den fysiska världen kräver därför en ännu större transparens, då 
dessa system skapar en större risk för att en skada mot miljö eller människa uppstår. 
Exempel på sådana system skulle kunna vara medicinska diagnostiksystem som är styrda 
av AI, eller som i denna studie: autonoma fordon (The IEEE Global Initiative 2018). Därför är 
frågor om sådana system extra viktiga att försöka besvara för denna studie. Teknologier 
såsom självkörande bilar behöver en viss grad av transparens för att allmänheten skall 
kunna lita på dessa fordon samt för att främja skapandet av säkrare metoder vid 
implementering och drift av dessa fordon. 

 

Transparens inom A/IS är viktigt för en stor mängd olika intressenter av olika anledningar. 
För användare så är transparens betydelsefullt eftersom det ger dem ett enkelt sätt att förstå 
vad systemet/produkten gör och varför. För validering och certifiering av ett A/IS så är 
transparens viktigt eftersom det exponerar systemets olika processer och indata för 
granskning. Vid olyckor så är transparens av väsentlig vikt vid senare undersökning av 
olyckan, så att interna processer som ledde till att olyckan uppstod blir tydliga. Efter olyckan 
så behöver domare, advokater, åklagare, vittnen etc. transparens kring A/IS-produkten som 
orsakade olyckan för att kunna identifiera bevis och fungera som underlag för 
beslutsfattande (The IEEE Global Initiative 2018). 

 

4.3.5 Missbruk av A/IS-teknologi 

Hur man skall agera för att öka fördelarna och minimera riskerna att A/IS kommer att 
missbrukas? Det är en svår fråga, som får ett komplicerat svar. Nya teknologier medför alltid 
större risker för missbruk, detta gäller även för A/IS-produkter. En risk som kan uppstå, 
såsom hackning av ett A/IS, ger högre konsekvenser jämfört med tidigare teknologier (The 
IEEE Global Initiative 2018). Att hackning av självstyrande bilar kan leda till dramatiska 
negativa konsekvenser är inte svårt att förstå. Ett sådant scenario är inte enbart teoretiskt 
utan har redan inträffat, ett exempel på detta är ett lyckat dataintrång av en Tesla S Autopilot 
där förövarna lyckades inaktivera bilens sensorer som skall upptäcka objekt och hinder 
framför bilen (Greenberg 2016).  

 

4.4 Risker med artificiell intelligens 
I det teoretiska ramverket The real risk of Artificial Intelligence tas implikationer med AI upp. 
Artikeln beskriver bland annat den osäkerhet som användandet och implementering av 
artificiell intelligens ger upphov till. Detta ger underlag för vår studie då vi kan ta reda på ifall 
de experter som är verksamma inom området tar hänsyn till riskerna och därmed arbetar 
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proaktivt för att förhindra dessa. Artikeln är skriven av mjukvaruingenjören David Parnas. 
Han är en välkänd pionjär inom mjukvaruutveckling och hans kännedom för allmänheten 
uppkom då han utvecklade konceptet Information hiding, som är en stor del av 
objektorienterad programmering som används än idag.   

 

En definition för AI är välbehövlig men har ännu inte lyckats få en formell definition. Inom 
områden kan begreppet betyda olika saker och användas för olika ändamål (Parnas 2017). 
Begreppet artificiell intelligens är vanligt förekommande och tämligen öppet för eget 
tolkande. Detta kan skapa problem vid avgränsningar kring vad begreppet ska betyda för ett 
visst tema eller fenomen. I denna studie betraktas självstyrande bilar som kan framföras 
utan mänsklig assistans i trafiken som artificiell intelligens. Det enda som krävs av en 
människa är således indata kring vilken destination som blivit vald.  

 

Nyligen har det riktats stark kritik till artificiell intelligens och teknologins säkerhet. Kända 
profiler inom både forsknings- och den kommersiella världen har uttryckt en oro att 
användandet och implementering av AI kan göra mänskligt arbete överflödigt i framtiden. 
Artikeln nämner att AI kan komma att ersätta till exempel advokater i framtiden (Parnas 
2017). Kring temat självstyrande bilar skulle olika typer av yrkeschaufförer kunna komma att 
ersättas, exempelvis lastbils-, buss- och taxichaufförer. Olika typer av Artificiell intelligens 
kritiseras i artikeln. Bland annat nämns risker med att bygga program som imiterar mänskligt 
beteende för att lyckas förstå det mänskliga tänkandet, och praktiska datoriserade produkter 
som kan använda samma metoder som människor (Parnas 2017). Dessa aspekter kommer 
även att krävas vid en implementering av självstyrande bilar då teknologin inte endast kräver 
att bilen följer landets trafikregler till punkt och pricka, utan även har ett utvecklat tankesätt 
till hur människor hanterar olika trafiksituationer. Det är också viktigt att bilen är medveten 
om vilken miljö där användningen äger rum då trafiksituationen exempelvis kan skilja sig 
mellan de skandinaviska landsvägarna och de indiska storstäderna samt de kulturella 
skillnader som finns i trafiken.  

 

Författaren hävdar däremot att artificiell intelligens som utformats i syfte att imitera 
människors beteende kan resultera i program som inte blir pålitliga. Författaren beskriver AI 
som lämplig för uppgifter där användare är beredda på ett ogiltigt resultat eller inget resultat 
alls. Detta menar författaren kan vara problematiskt (Parnas 2017). Med detta tankesätt 
kommer fordon som styrs automatiskt med hjälp av AI inte bli en snar verklighet möjlig för 
implementering då det ansvarar för människors liv och säkerhet.  

 

 

4.5 Tillit till självstyrande bilar 
Självstyrande bilar som styrs av artificiell intelligens istället för mänskliga förare beskrivs som 
en ny teknologisk revolution. En faktor kring temat är också den oro och osäkerhet som finns 
hos allmänheten till denna nya teknologi. Denna studie behandlar inte endast självstyrande 
fordon, utan beskriver även temats koppling till allmänheten. Forskningsartikeln kan således 
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användas som underlag för utförandet av liknande kvantitativa studier på olika geografiska 
platser (Kaur, Rampersad 2018).   

 

Studien utfördes kvantitativt. Forskarna kom fram till att viktiga aspekter kring allmänhetens 
godkännande av tekniken är att bilens prestanda möter upp till deras förväntningar, samt att 
fordonet är pålitligt. Den oro som upptäckts hos allmänheten inkluderade integritet genom 
autonomi, spårbarhet och övervakning. En annan oro var bilens säkerhet och ifall användare 
av tekniken skulle kunna skydda sig mot hackare. Enligt den studie som tidigare utförts 
visade det sig att människor var mer positivt inställda till användandet av självstyrande bilar i 
stängda miljöer som exempelvis en parkeringsplats, i kollektivtrafiken (med en övervakare) 
eller på motorvägen där föraren kan ta kontroll vid behov. (Kaur, Rampersad 2018).  

 

Studien baserades i en stängd miljö, på ett universitetscampus vilket skiljer sig från denna 
studie som ska ta samtliga svenska vägar och åldersgrupper i beaktning. En del av de frågor 
som utformats i den tidigare studien var intressanta för att få fram graden av tillit bland 
respondenterna. 

 

4.6 Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till huvuduppgift att 
svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. 
Transportstyrelsen ansvarar för att kontrollera att samtliga bilar och förare som infinner sig 
på statliga vägar möter de säkerhetskrav som ställs.  

 

I en rapport från Transportstyrelsen (2014) kommer fordon med en högre grad av 
automation få en genomgripande påverkan på vägtrafiksystemet och dess funktion i 
samhället. Detta komplexa system kan ge effekter på samhälls- och stadsplanering, 
bosättningsmönster, resmönster och resvanor, trafikarbete, former för ägande av bilar etc. 
Denna utredning har även kommit fram till att det inte finns något i den svenska 
lagstiftningen som förhindrar ägandet eller framförandet av autonoma bilar på statliga vägar. 
Enligt de trafikregler som används idag tar föraren ansvar för sitt framförande av fordon. För 
fullt automatiserade fordon där föraren kanske helt kommer att saknas behöver 
ansvarsbegreppet utvecklas för att det ska finnas någon som är ansvarig för bilens färd. 
Fordonslagar i Sverige styrs av EU samt UNECE där det idag inte finns några krav som 
säkerställer en identifierad säkerhetsnivå på självkörande funktioner hos fordon 
(Transportstyrelsen 2014). 

 

Det finns 5 olika grader av automation för bilar där föraren som kör ett fordon med nivå 0 har 
full kontroll över bilen och används av manuell styrning utan AI. Nivå 1 som kallas för 
funktionsspecifik automatisering som omfattar en eller ett flertal kontrollfunktioner där de 
olika funktionerna arbetar oberoende av varandra. Föraren innehar fortsatt övergripande 
kontroll och har ansvar för hur bilen framförs då endast funktioner som exempelvis 
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farthållare och automatisk bromsning är ansvarsområden för bilens artificiella intelligens. 
Nivå 2 kallas för funktionskombinerad automatisering  och skiljer sig från nivå 1 då minst två 
av AI:ns olika huvudsakliga funktioner arbetar tillsammans. Föraren hålls fortfarande 
ansvarig för framförandet av fordonet och förväntas hela tiden kunna ingripa vid kort varsel. 
Genom denna nivån kan föraren dock avlastas från fysisk manövrering av fordonet genom 
exempelvis en farthållare som samverkar med en funktion för körfältscentrering. Nivå 3 
begränsad autonom körning, under vissa trafik eller miljömässiga förhållanden förväntas 
föraren kunna lämna över kontrollen för bilens säkerhetskritiska funktioner. Föraren ska dock 
kunna ta kontroll över fordonet, det som skiljer nivå 3 från nivå 2 är att föraren ska ha en 
bekväm övergångstid vid återtagande av kontroll över fordonet. Vid Nivå 4 fullständigt 
autonom körning ska fordonet kunna utföra alla säkerhetskritiska förutsättningar i samtliga 
miljöer. Ett fordon i nivå 4 kräver endast input för vald destination där fordonets framförande 
förlitas helt på bilens AI (National highway safety administration , Preliminary Statement of 
Policy Concerning Automated Vehicles 2019). 

 

Det är oklart när fordon som innehar den högsta nivån av automatisering (där fordonet 
förväntas hantera framförandet under hela resan) förväntas finnas tillgängliga på marknaden 
samt hur de kommer att ägas. Transportstyrelsen har slagit fast att dagens bestämmelser 
kring trafik som utgår från att föraren ska inneha kontroll och ansvar över fordonet inte är 
anpassat till framtida fenomen. Detta antyder att ytterligare regelverk kommer att behövas 
för att säkerställa tillräcklig trafiksäketshetsnivå vid implementering av fordon som överstiger 
nivå 3 på automationsskalan. (Transportstyrelsen 2014). 

 
 

 

5. Metod 
Studien har utförts med hjälp av ett tidigare beaktat teoretiska ramverk och med hjälp av 
relaterad forskning (i form av sekundärdata) för att samla in information om självstyrande 
bilar och redan existerande undersökningar om AI-drivna fordon för att driva denna studie 
framåt. 

Denna studie har genomförts i syfte att hitta redan existerande undersökningar kring etik och 
lagar kring självstyrande bilar för att få en uppfattning om hur detta applicerats på olika 
platser i världen. Som primärdata (data insamlad från denna studie) har en kvantitativ studie 
genomförts för att få en mer generell bild av allmänhetens åsikter kring självstyrande bilar. 
Denna studie avgränsas till invånare i Sverige, och har genomförts med en enkätstudie för 
att fånga en generell allmän åsikt. Som ett komplement till den kvantitativa undersökningen 
har även en kvalitativ intervju med en forskare från VTI (statens väg- och 
transportforskningsinstitut) genomförts i syfte att få fram en insatt forskares uppfattning inom 
självkörande fordon. Den kvantitativa studien kommer jämföras med den kvalitativa delen för 
studien med en forskare inom väg och transportsektorn. De scenarion som var en del av den 
kvantitativa studiens utformning var inspirerad från MIT Media Lab (2019).  
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5.1 Insamling av teori 

Inom denna studie har en identifiering av positiva respektive negativa resultat om ämnet 
skett. Därefter har studien innefattat olika vetenskapliga artiklar med varierande resultat 
(avsnitt 4 - Relaterad forskning & teoretiskt ramverk). En granskning och identifiering av de 
lagar som utformats kring området har även utförts i syfte med att se ifall den allmänna 
befolkningens åsikter stödjer de etiska och moraliska aspekterna kring lagarna. Författarna 
är medvetna om att ämnet är relativt nytt och att det finns en viss problematik att identifiera 
lagar som är direkt relaterade med autonoma fordon. Insamling av teori har genomförts med 
hjälp av Högskolan i Borås biblioteksdatabas, med sökord inom ämnet, exempelvis 
autonomous cars.  

 

5.2 Fältarbetet 

Fältarbetet med den kvalitativa studien har gjorts med hjälp av en telefonintervju med en 
forskare från VTI. Transkribering och sammanställning av intervjuerna har skett med hjälp av 
dator och inspelningsenheter. Utformningen av den kvantitativa studien har gjorts med hjälp 
av verktyget ”Google forms”. För att få en uppfattning om svenskarnas allmänna åsikter kring 
självkörande bilar har enkäter skickats ut och spridits med hjälp av sociala plattformar. Då 
studien skulle utföras kvantitativt och under viss tidsbegränsning ansåg författarna att 
användandet av sociala plattformar skulle vara optimalt för att nå ut till en större population 
under kort tid. För att uppnå ett representativt urval för hela Sveriges befolkning har även 
enkäter besvarats på plats av respondenter utanför livsmedelsbutiker i syfte att få med även 
de respondenter som inte använder sig av sociala plattformar. Något som kan uppfattas 
gynna studien genom att även inkludera de som inte är aktiva inom sociala 
internetplattformar. Förutom intervjun, har forskaren Anna Anund, forskningschef vid Statens 
väg- och transportforskningsinstitut, fått besvara samma enkät som skickats till allmänheten 
för att på ett enkelt sätt jämföra åsikter. Då en forskare inom AI-drivna fordon förväntas ha 
en mycket högre teknisk och allmän kunskap om ämnet gjordes jämförelsen i syfte att 
upptäcka ifall kunskap om ämnet förändrar inställningen gentemot AI-drivna fordon.  

Datan från den kvantitativa undersökningen har analyserats med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Studiens enkätsvar har författarna sedan använt för att generera 
visuella tabeller där sambandet mellan olika svar som exempelvis ålder och övriga enkätsvar 
undersökts 

Författarna utförde endast en intervju på grund av tidspress samt brist på frivilliga 
medverkande. Intervjun utfördes via telefon då detta var det mest ekonomiska och effektiva 
tillvägagångssätt.  

5.3 Utformning av enkät 
Enkätens olika frågor har inspirerats av studiens teoretiska ramverk samt relaterad forskning 
och kunde således utföras parallellt med den kvalitativa studien. Den kvalitativa studien har 
alltså inte hjälpt till att utforma enkätens frågor.  
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Nominalskalor används i fråga 1-2 som utgör respondenternas kön och ålder. Fråga 2 
ställdes som en öppen fråga för att sedan delas in i olika åldersgrupper beroende på 
respondenternas svar. Genom att utforma nominalskalor kan klasser av 
undersökningsobjekt placeras. Frågorna 3, 6 och 7 bestod av dikotomiska frågor som endast 
kan besvaras med “ja” eller “nej”. Att använda sig av denna typ av fråga var nödvändigt då 
exempelvis frågan kring innehavande av körkort endast kan besvaras med något av de två 
alternativen. För fråga 4 ansåg författarna att en kvotskala var nödvändig då det finns en 
naturlig nollpunkt ifall respondenten inte kör bil så mycket. Frågan hade kunnat vara 
utformad med hjälp av en intervallskala där respondenten får tillfälle att ange hur pass 
mycket den kör bil inom en viss skala. Vad som är mycket eller lite för just den individen blir 
dock en definitionsfråga och blir svårare att sammanställa. Frågorna 5,8,9,11 och 12 består 
av av typen intervallskala. Denna typ av skala används då respondenternas grad av tillit 
samt inställning ska mätas och jämföras gentemot varandra. Dessa frågor skulle kunna 
använda sig typen ordinalskala för att uppnå samma resultat då författarna i studien inte valt 
att inkludera medelvärde vid presentation av studiens resultat.  

 

Fråga 1-3 

Frågor gällande gruppering som även tas upp i (Kaur, Rampersad 2018). Dessa frågor ger 
möjlighet att gruppera på körvana, ålder och kön. Vi har ett bredare spektrum av ålder då vi 
ska se till hela befolkningen medan denna studie endast baseras på ett campus.  

 

Fråga 4 

Ställs för att ta reda på respondenternas vanor kring körandet av bilar. Finns inte konkret 
med i teoretiskt ramverk men vanor kring bilkörning beskrivs i (Kaur, Rampersad 2018) 
genom att ställa frågan kring vilken typ av bil som körs, exempelvis SUV eller sedan. Denna 
omformulering av frågan med samma syfte har gjorts då antagandet av typ av bil inte har 
lika stor relevans som antalet timmar per dag som spenderas bakom ratten.  

 

Fråga 5  

Allmän åsikt kring temat. Om respondenten exempelvis inte tycker självstyrande bilar bör 
implementeras används denna åsikt som underlag senare vid enkätens olika scenarier. 
Visar också tecken på tillit och inställning till temat vilket beskrivs ska undersökas i studiens 
syfte.  

 

Fråga 6 

Respondenten kan utge sig för att vara positivt inställd till temat men inte själv vilja använda 
teknologin vilket i den stora bilden kan leda till minskad implementering än vad som 
ursprungligen utges. 

 

Fråga 7 
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Ställs som kontrollfråga gentemot nr 6. För att ta reda på grad av inställning och villighet till 
implementering. 

 

Fråga 8 

Ställer temat självstyrande bilar gentemot det som redan implementerats. Detta för att 
respondenterna ska få en chans att ställa sig lika negativt till det som redan finns dvs. 
manuellt styrda bilar då respondenten kan vara positivt/negativt inställd mot all typ av 
biltrafik.  

 

Fråga 9 

Missbruk av teknologin i form av att förare kan bli hackade och därmed förlora kontrollen 
över sitt fordon. Tas upp i teoretiskt ramverk (Kaur, Ramperstad 2018) och missbruk av AI/S 
från (IEEE global initiative) 

 

Fråga 10 

Ytterligare inställningsfråga. Man kan dock vara negativt inställd till självstyrande bilar även 
fast man anser att det kommer leda till färre olyckor. Dock med mer orättvisa då AI orsakar 
dödsfallen, istället för människor.  

 

Fråga 11 

Frågan: “Jag skulle känna mig trygg vid att sätta mitt barn i ett fordon som automatiskt kör 
honom/henne till skolan” är direkt tagen från (Kaur, Rampersad 2018). Dock så har 
författarna för den studien inte lyckas få svar från äldre respondenter. Enligt riktlinjer från 
The IEEE Global Initiative angående implementering av A/IS-teknologier så bör tillverkare 
och designer skapa transparens för att allmänheten skall kunna lita på dessa teknologier. 
Därför undersöks individens tillit till självkörande fordon för att identifiera ifall mer förtroende 
behöver byggas upp för en lyckad implementering av självkörande bilar i Sverige (The IEEE 
Global Initiative 2018) 

 

 

Scenario 1-4 (Fråga 12-15) 

I riktlinjer från The IEEE Global Initiative tas det upp hur viktigt det är att tillverkare och 
användare av system som använder sig av artificiell intelligens är medvetna om deras 
ansvarstagande. Riktlinjerna säger också att tillverkare och designer ska kunna påvisa sitt 
ansvarstagande ända ner på en programmatisk nivå. Därför är det intressant att undersöka 
hur den allmänna befolkningen ser på ansvarsfrågor vid olika scenarion. I verkligheten så 
behövs dessutom en transparens kring varför olyckan uppstod. För validering och certifiering 
så är transparens viktigt för att det exponerar systemets olika processer och indata för 

19 



granskning samt för att kunna identifiera bevis och fungera som underlag för beslutsfattande 
(The IEEE Global Initiative 2018). 

För att underlätta tolkningen av vad som sker vid respektive scenario har författarna valt att 
även utforma bilder som visuellt demonstrerar vad som sker i respektive scenario. Dessa har 
gjorts genom att rita upp scenariot med hjälp av programmet Paint och med hjälp av 
Photoshop lägga in bilder på trafikljus, fordon, träd och fotgängare. 

I samtliga scenarion benämns förare för det fullt autonoma fordonet som framförs med nivå 
4  på automationsskalan. Föraren i det här fallet skulle även kunna definieras som en 
passagerare då den inte aktivt styr fordonet under resans gång. Trots detta har författarna 
valt att använda ordet förare då denne person ger input som anger bilens destination.  

 

 

5.4 Metodreflektion 
 

5.4.1 Kvalitativ studie  

Fördelen med en kvalitativ studie i form av intervju är att man kan få överraskande svar där 
informanternas egna tankar bättre kan absorberas med hjälp av öppna frågor. Varför den 
kvalitativa studien med hjälp av en informant från VTI sker i samband med de kvantitativa 
enkäterna är för att möjliggöra en jämförelse mellan de åsikter och uppfattningar kring 
ämnet. Nackdelen med den kvalitativa studien är att det sker en begränsning av antalet 
respondenter som kan medverka då detta är tidskrävande. Författarna har därför valt att 
endast genomföra en intervju med en forskare som är expert inom trafik och 
transportforskning. För att stärka den kvalitativa metodens trovärdighet har författarna valt 
att använda sig av en oberoende källa som bedriver forskning från ett statligt institut. 
Således görs intervjun med hjälp av en expert som ger trovärdiga svar utifrån den forskning 
som denne utfört inom området. Det kan vara intressant att notera att författarna har varit i 
kontakt med ett flertal biltillverkare, men ingen ville ta del i studien kring utvecklingen av AI i 
bilar. Detta kan vara dels för att deltagandet är tidskrävande samt att man vill undvika att 
information om utvecklingen “läcks ut” till konkurrerande tillverkare.  

5.4.2 Kvantitativ studie  

Fördelen med dem kvantitativa enkäterna är att man bättre kan ta reda på den svenska 
befolkningens allmänna uppfattning kring självkörande bilar eftersom det går att nå ut till ett 
större antal personer via enkäter, samt att det lättare går att jämföra statistik kring ett så stort 
urval genom ställandet av mer slutna frågor. En pilotundersökning har genomförts för den 
kvantitativa studien vilket säkerställer att samtliga frågor ställs på ett sätt som är begripligt för 
respondenter som inte är insatta i området. Dessutom så kan resultatet jämföras med åsikter 
från den kvalitativa studien. En webbenkät möjliggör även anonymitet, geografiska 
möjligheter att nå ut till hela landet, kostnadseffektivitet och snabbare databearbetning. 
Nackdelen med detta metodval är att vi delar enkäterna på sociala medier, vilket begränsar 
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urvalet till de individer som använder sig av sociala medier. Därför krävdes även fysiska 
möten med respondenter i de äldre åldersgrupperna för att få med denna grupp i urvalet. 
Den data som samlats in i fält registreras på nätet på samma sätt som de webbaserade 
enkäterna. Författarna anser att detta är det mest lämpliga metodval för att nå ut till så 
många personer som möjligt inom en kort tidsram. För att därmed på bästa sätt reflektera 
Sveriges allmänna uppfattning vill författarna nå ut till så många respondenter av olika 
åldersgrupper som möjligt med hjälp av de kvantitativa enkäterna. Enkäten är utformad på 
svenska för att höja sannolikheten för att endast svenskar respondenter deltar.  

5.5 Studiens generaliserbarhet 
Studiens urval är inte helt slumpmässigt då det enbart är de individer som frivilligt har 
deltagit i studien som inkluderats, vilket påverkar generaliserbarheten genom hela studien. 
Följden av detta innebär att de som valt att delta i studien uttrycker ett större intresse kring 
temat självstyrande bilar. Det finns därför möjlighet att ett annat urval av respondenter skulle 
kunna ge ett annorlunda resultat. Generaliserbarheten ökar tack vare webbenkäterna då 
respondenter deltagit från olika geografiska platser runtom i landet. De äldre deltagarna 
nåddes till stor del från en och samma geografiska plats, vilket inte nödvändigtvis 
representerar åsikter och tankar för hela Sveriges befolkning. Författarna för studien vidtog 
åtgärder för att få så stor variation på ålder och kön för deltagare som möjligt. Detta gjordes 
genom att dela enkäten på så många olika sociala medier som möjligt för att nå ut till så 
många olika individer som möjligt.  

5.6 Alternativa metoder  
En kvalitativ undersökning med den allmänna befolkningen skulle kunna göras, exempelvis 
genom att utföra intervjuer. Fördelen med detta är att författarna kan få mer utvecklade svar 
genom att få möjligheten att ställa öppna frågor. Anledningen till att detta val av metod har 
bortsetts är för att det skulle vara för tidskrävande och eftersom det inte skulle generera en 
generell attityd som sträcker sig över hela populationen utan istället spegla ett fåtal 
utvecklade åsikter hos ett fåtal individer.  

Fallstudie hos exempelvis Volvo skulle vara möjlig för att undersöka Volvo och dess 
medarbetares åsikter, tankar och uppfattningar kring självstyrande bilar. Detta metodval 
valdes bort då det inte fyller det syfte som rapporten försöker uppnå, vilket var att nå ut till 
Sveriges befolkning i en större utsträckning 

Representanter från olika biltillverkare skulle kunna medverka som i form av en kvalitativ 
studie som ett komplement till den kvantitativa delen. Detta valdes bort på grund av att 
biltillverkare som författarna varit i kontakt med inte ville delta i arbetet. Denna typ av studie 
löper även risk för att förlora sin trovärdighet då representanter för olika biltillverkare skulle 
kunna vara partiska vid samtal kring sin egen utveckling inom AI. Genom att istället föra 
intervjuer med hjälp av en erfaren forskare som är verksam inom en statlig institution inom 
området kan intervjun klassas som mer trovärdig då institutionen samt informanten inte 
gynnas av att delta i studien. 
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6. Resultat 
 

 

6.1 Den kvantitativa undersökningen 
Nedan presenteras resultatet från studiens enkät i form av tabeller och diagram, samt vilken 
fråga i enkäten som varje tabell/diagram hänvisas till och vad respektive svarsalternativ 
innebär (se analys av resultat i avsnitt 7). 

 

6.1.1 Bakgrundsinformation kring respondenter/undersökningsenheter 

I den kvantitativa undersökningen nåddes enkäten ut till 228 respondenter. Av dessa var 206 
stycken respondenter över 18 år gamla och används således som underlag för studien, 
bortfallet för de respondenter som angav att de var under 18 år gjordes då deltagarna ännu 
inte är myndiga och får inte delta i studier utan samtycke från målsman. Andelen 
undersökningsenheter som svarade att de hade körkort var 91,3%, vilket resulterade i en 
alltför liten andel personer som inte hade körkort för att statistiskt undersöka skillnaden 
mellan dessa. 

6.1.2 Respondenternas inställning till fenomenet 

Inställningen till självstyrande bilar varierade hos respondenterna. I studien fick de 
möjligheten att uttrycka sin acceptans och inställning till fenomenet genom en  intervallskala 
med värdena 1-5. Frågan riktade sig till huruvida respondenterna tyckte att självstyrande 
bilar skulle vara tillåtet i Sverige. Värdet 5 menar på att man har ett högt instämmande i 
frågan medan värdet 1 är att respondenten inte uttrycker att tillåtelse av autonoma fordon 
bör vara lämpligt.  
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Som diagrammet visar ovan så svarade majoriteten (36,4%) 5 på denna fråga, vilket innebär 
att de instämmer helt med påståendet. Det var 16,5% som svarade 1 och därmed starkt 
motsätter sig självkörande bilar i Sverige. Det var 18% av respondenterna som svarade 3, 
vilket tolkas som en neutral inställning. Sammanlagt så var det 54,4% (som svarade 4 och 5) 
som hade en positiv inställning för tillåtelsen av självstyrande bilar i Sverige. Medan 27,7% 
(som svarade 1 och 2) av respondenterna hade en negativ inställning mot fenomenet och vill 
inte se självkörande bilar på svensk väg. 

 

Vid förfrågan ifall respondenterna var villiga till att sätta sig i en självstyrande bil med 
möjligheten att ingripa vid behov med hjälp av exempelvis ratt eller broms så svarade 78,6% 
ja på frågan. Nästkommande fråga ställdes på ett liknande sätt fast bilföraren skulle då inte 
ha möjligheten ingripa då bilen istället skulle framföras helt på eget bevåg vilket motsvarar 
nivå 4 av automatisering. På den sistnämnda frågan svarade endast 35,4% av 
respondenterna ja.   

 

6.1.3 Respondenternas tillit till fenomenet 

Respondenterna har fått svara på olika frågor som kan visa hur stor tillit dem har till 
självkörande bilar om de skulle implementeras i Sverige. Första frågan vars syfte är att ställa 
deras tillit mot traditionella manuellt styrda bilar gentemot självstyrande bilar. Frågan 
besvarades på en skala 1-5, där 5 innebär att man instämmer helt med påståendet och 1 
innebär att respondenten motsätter sig påståendet fullt ut. Påståendet respondenterna fick 
besvara var: “Jag skulle känna mig mer trygg till att dela trafiken med självstyrande bilar 
gentemot andra manuellt styrda bilar.”     
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Som diagrammet visar ovan så blev resultatet att den största andel respondenter (28,6%) 
svarade 5, vilket innebär att dem på högsta nivå instämmer med påståendet. 18% av 
respondenterna svarade 3 och tolkas därför som om de har en neutral inställning till 
fenomenet. 23,8% svarade 1 och därmed visade en stark motsägelse mot detta påstående. 
Totalt så var det 46,1% (de som svarat 4 och 5) av respondenterna som hade en positiv 
inställning mot detta påstående och därför skulle känna sig mer trygg i trafiken med 
självkörande bilar på svenska vägar. Å andra sidan så är det 35,9% (som svarade 1 och 2) 
av respondenterna som hade en negativ inställning och skulle känna sig mindre trygga med 
självkörande bilar i trafiken. 

Vid förfrågan kring huruvida respondenterna skulle vara oroliga över att någon obehörig 
eventuellt skulle ta kontroll över deras automatiskt drivna bil var värdena spridda. Värdet 5 
innebär att respondenten uttrycker stor oro för att bli hackad och värdet 1 innebär att 
respondenten visar ingen eller liten oro för eventuella dataintrång. 42 stycken (20,4%) av 
deltagarna uttryckte en stark oro för hackning genom att svara 5. Medan 28 stycken (13,6%) 
var inte alls för oroliga genom att svara 1. 48 stycken (23,3%) hade en neutral inställning till 
graden av orolighet genom att svara 3 på påståendet.  
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För att vidare ta reda på respondenternas tillit till fenomenet självkörande bilar så fick 
respondenterna besvara frågan: “Tror du att införandet av självkörande bilar skulle minska 
antalet bilolyckor som sker i Sverige?”. Där svarsalternativen var: “Ja, Nej, Ingen förändring”. 
Majoriteten (58,3%) av respondenterna ansåg att en implementering av självstyrande bilar i 
Sverige skulle minska antalet bilolyckor som sker. 15% av respondenterna ansåg att ingen 
förändring i antalet bilolyckor skulle inträffa. Slutligen så var det 26,7% av respondenterna 
som ansåg att antalet bilolyckor inte skulle minska på grund av införandet av självkörande 
bilar. 

Graden av tillit sattes på prov när respondenterna fick svara på frågan ifall de skulle känna 
sig trygga att sätta sitt barn i en bil som automatiskt kör honom/henne till skolan utan en 
mänsklig förare. Svarsalternativen var graderade 1-5 där 1 innebär att man starkt motsätter 
sig påståendet och 5 att man instämmer helt med påståendet. 71 stycken (34,5%) kände sig 
inte alls trygga vid denna handling genom att svara 1 på påståendet. Medan 34 stycken 
(16,5%) kände sig väldigt trygga vid detta scenario genom att ange 5 som svar. 

 

Självkörande bilar för med sig en högre grad av digitalisering av fordonen och kommer 
därför antagligen resultera i att utomstående personer kommer kunna se exakt var ditt 
fordon befinner sig. Fråga 12 riktar sig därför mot respondenterna för att ta reda på ifall dem 
anser att detta är kränkande mot deras integritet. Respondenterna fick besvara frågan med 
en 1-5 skala, där 5 menar att dem  känner sig väldigt kränkta och 1 att dem inte alls upplever 
det som kränkande. 
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Som visas i diagrammet ovan så är det den en stor andel (36,4%) av respondenterna som 
svarat 5 och tycker därför att avslöjandet av deras fordons position är mycket kränkande mot 
deras integritet. 15,5% av respondenterna hade en neutral inställning gentemot detta 
påstående genom att svara 3. 24,8% svarade 1 och höll absolut inte med detta påstående 
och ansåg därför att det inte var kränkande mot deras integritet. Totalt sett så var det 46,6% 
(som svarade 4 och 5) som anser att avslöjandet av deras fordons position var kränkande 
mot deras integritet, medan 37,9% (som svarade 1 och 2) av respondenterna tyckte inte att 
det var kränkande. 

 

6.1.4 Korrelation mellan körvanor och enkätsvar 

I studien fanns olika intervaller där de respondenter som hade körkort skulle svara hur 
mycket sammanlagd tid de tillbringade som förare i trafiken. Frågan kring körvanor ställdes 
emot samtliga enkätsvar med hjälp av en korrelationstabell. Inga samband kunde hittas 
mellan den andel tid respondenten tillbringar framför ratten varje dag jämfört med enkätens 
övriga frågor. Den andel som körde bil i över tre timmar varje dag visade sig dock ha en klar 
majoritet som var emot införandet av självstyrande bilar. Denna grupp bestod dock endast 
av 6 personer vilket gör att gruppen inte är statistiskt tillämpbar. 

 

 

6.1.5 Korrelation mellan ålder och enkätsvar 

För att få en ökad överblickbarhet delades de olika respondenterna in i åldersgrupper där 64 
stycken deltagare tillhörde åldersgruppen 18-29 år, 67 stycken var mellan 30-41 år och 75 
stycken var över 42 år gamla. Dessa grupper refereras sedan som grupp 1-3 genom en 
rangordning där åldersgrupp 1 representerar de respondenter som är mellan 18-29 år 
gamla. Åldersgrupp 2 representerar de som är 30-41 år gamla och åldersgrupp 3 
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representerar de som är 42 år och över. Detta var intressant för att ta reda på ifall de olika 
svaren skiljer sig bland de olika åldersgrupperna som deltog i studien. De resultat som visas 
nedan är de som visade en märkvärd skillnad i svar beroende på ålder. 

Fråga 5: Jag tycker att vi skall tillåta självstyrande bilar i Sverige 

 

Ovan är en distribution av svaren från fråga 5 i en korstabell. Där deltagarna fick möjlighet 
att uttrycka sin acceptans kring självstyrande bilar med hjälp av en skala mellan 1-5. Där 1 = 
instämmer inte alls, och 5 = instämmer helt. Respondenter som svarat 3 på frågan antas ha 
en neutral inställning till frågan. Det första intressanta resultatet från denna tabell är att ju 
högre upp i ålder respondenterna var, ju större portion av respondenterna svarade 1 
respektive 2 på frågan. Det var endast 9.38% av åldersgruppen 18-29 som motsatte sig helt 
(som svarade 1) och 17,19% som överlag (som svarat 1 och 2) inte vill tillåta självstyrande 
bilar i Sverige. I åldersgruppen 42+ ser vi en markant skillnad där 25,3% (som svarade 1) 
motsatte sig starkt, och 44% (svarade 1 och 2) av respondenterna i denna åldersgruppen vill 
inte att självkörande bilar skall tillåtas. Antal respondenter som svarat att dem vill att 
självstyrande bilar skall tillåtas skiljer sig också från de olika åldersgrupperna. En stor 
majoritet av respondenter ifrån åldersgrupper 18-29 samt 30-41 tyckte att Sverige bör tillåta 
de automatiska fordonen medan respondenter som var äldre än 42 var emot detta beslut.  

 

 

 

 

Fråga 10: Tror du att införandet av självkörande bilar skulle minska antalet bilolyckor 
som sker i Sverige? 

27 



 

Genom ytterligare korstabeller med enkätens olika frågor samt åldersgrupper kan vissa 
skillnader uppkomma. I den äldre åldersgruppen som består av människor med åldern 42+ 
var svaren ganska jämnt fördelade. Hos den allra yngsta populationen (18-29 år) är 
inställningen istället att autonoma fordon kommer leda till mindre olyckor enligt en klar 
majoritet.  

 

Fråga 12: Tillverkare av de självkörande bilarna kommer antagligen att kunna se exakt 
vart ditt fordon befinner sig, är detta något du skulle uppfatta som kränkande mot din 
integritet? 

 

I fråga 12 ser vi en större andel av de äldre respondenterna gentemot de yngre som ansåg 
att avslöjandet av deras fordons position var kränkande mot deras integritet. 
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6.1.6 Enkätens scenarion med självstyrande bilar 

Scenario 1 där den autonoma bilen kolliderade med ett träd. 

 

Som visas ovan så är Biltillverkaren det mest valda alternativet för alla respondenter oavsett 
ålder, däremot så finns det en större andel yngre från åldersgrupp 1 som ansåg att det var 
mjukvaruutvecklarna för bilens autopilotsystem som bör vara ansvarig för olyckan. En väldigt 
liten andel svarade annat respektive föraren. 

 

Scenario 2 där den autonoma bilen kör på en fotgängare då bilen har grönt ljus och 
fotgängaren har rött ljus. 

 

Det som skiljer scenario 2 från scenario 3 är endast att trafikljusen har bytt plats, här har 
fotgängaren rött ljus medan bilen har grönt. Detta fick markanta skillnader i respondenternas 
svar. Denna skillnad resulterade i en mycket större andel respondenter som ansåg att 
ansvaret bör läggas på fotgängaren (40,29% av alla respondenter ansåg detta). Vad som 
kan vara intressant att notera är att ju äldre respondenterna är ju större andel tyckte att 
ansvaret istället bör läggas på biltillverkaren. Det var endast 4,36% av respondenterna som 
ansåg att föraren bör ställas till svars. 
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Scenario 3 där den autonoma bilen kör på en fotgängare trots röd ljussignal för bilen 

  

 

I detta scenario ansåg en majoritet av respondenterna (66,99%) att biltillverkaren ansågs stå 
till svars för olyckan. (16,01%) av respondenterna tyckte att ansvaret låg hos 
mjukvaruutvecklare för bilens autopilotsystem. De som svarat annat på frågan skiljde sig så 
mycket så de olika alternativen får en liten statistisk relevans i sammanhanget. (5,34%) av 
respondenterna ansåg att föraren till den automatiserade bilen bör stå till svars för olyckan. 
De olika åldersgrupperna hade ingen signifikant skillnad för valet av svar. 

 

På samtliga scenarion så svarade forskningschefen från VTI att ansvaret låg på 
mjukvaruutvecklarna för bilens autopilotsystem. Detta synsätt skiljer sig gentemot 
majoriteten av populationen som deltog i den kvantitativa undersökning 

 

Scenario 4 där den manuella bilen enligt lag ska följa högerregeln och lämna företräde 
åt den automatiserade bilen i en t-korsning 

 
I detta scenario svarade en stor majoritet av respondenterna att föraren i den manuellt 
drivna bilen bör stå till svars för olyckan (68,44%). Endast (6,79%) ansåg att ansvaret låg 
hos mjukvaruutvecklarna för det autonoma fordonet. Resultatet från den kvantitativa studien 
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skiljer sig från resultatet i den kvalitativa undersökningen då forskningschefen från VTI 
ansåg att mjukvaruutvecklare bör stå till svars för olyckan trots att det autonoma fordonet 
följer högerregeln.  

 

6.2 Den kvalitativa undersökningen 
Den kvantitativa enkäten var komplett innan intervjutillfället, vilket hjälpte författarna att 
utforma frågor till den kvalitativa undersökningens intervjufrågor. Intervjun kan beskrivas 
som ett komplement till Annas svar i den kvantitativa enkäten som hon fick besvara enskilt, 
för att jämföras med allmänhetens åsikter. 

Som forskningschef inom autonoma fordon hos VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut var Anna Anund mycket positivt inställd till att införa självstyrande 
bilar i Sverige. Anna hävdar att människan är bra på att göra många saker, men att sitta still 
och inte göra någonting under en längre tid är inte en av dem.  

 

Anna Anund: “Om man då tar dem här exemplen som man a: tittar på motorvägen och köra 
utan att ha någonting att göra, det är inte vår grej. Och där behöver man ju absolut hjälpa 
upp människan så att den kan göra vettiga saker under den tiden. Så där tycker jag att det 
är jättebra. Men det förutsätter ju då att vi har koll på hur hon mår när hon ska som sagt ta 
tillbaka kontrollen”. 

 

I en bil som inte är på den fullt automatiserade nivån utan istället kan styras med hjälp av AI 
och/eller manuellt av en människa, anser informanten att här är det viktigt att bilens AI har 
kontroll över föraren och bedömer dennes tillstånd vid återtagandet av bilens styrning. Detta 
kan användas för att kontrollera så att föraren exempelvis inte somnat under färden då bilen 
har använt sina självstyrande funktioner. Detta betyder att mjukvara innehar ett stort ansvar 
kring hur denna teknik implementeras i trafiken och samtidigt även ansvarar för förarens 
säkerhet. 

 

Det är många som tror att vi har kommit väldigt långt i utvecklingen med autonoma fordon. 
Men i verkligheten så har vi en lång väg att gå förklarar informanten. Forskaren tror att vi kan 
se självkörande fordon i speciella körfält redan om några år. Men en trafikmiljö som är 
specifikt anpassad och där helt självkörande bilar tar sig fram på vägarna är något vi inte 
kommer få se förrän om ca 15 år. 

 

Anna Anund: “Jag tror att i sådana här speciella körfält eller så kan vi nog se det om några 
år, men när det gäller helt självkörande bilar där trafikmiljön är specifikt anpassat till dom: 
Jag gissar: 15 år. Det är så mycket frågor kvar att lösa. Och alla dem här frågorna som 
kopplar tillbaka till människan i det här exemplet då som vi jobbar med: Hur ska du veta att 
föraren är i tillräckligt bra skick för att kunna ta tillbaka kontrollen? Att dem inte är allt för 
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trötta eller tittar på andra saker och är ouppmärksamma, hur ska man tänka kring det och 
hur ska man kunna göra en sådan säker överlämning? Det är inte lätt.”  

 

Deep learning är något som i dagsläget inte är fullt implementerat i självkörande fordon 
förklarar informanten. I frågan om en självkörande bil tillämpar deep learning gav Anna 
Anund svaret:  

“Ja det gör den, men det är mer lokala lösningar, man mäter in ett geografiskt område och 
talar om för den vart den får gå eller inte. Så det är mera så. Men sen är det så att när vi 
börjar jobba med till exempel att dom inte ska vänta på tidtabeller utan att dem ska gå 
automatiskt, då kommer vi jobba mer med deep learning och prediktiva modeller för att den 
ska veta hur det ska vara i ett visst läge, då kommer det vara mer AI - eller deep learning.” 

 

Dagens lösning för helt autonomiska fordon är att man mäter in ett geografiskt område och 
talar om för det självkörande fordonen vart det får köra och inte får köra, och just den 
funktionen finns inte deep learning. Däremot är AI-funktioner som skall se ifall föraren är i ett 
bra nog skick att ta över ratten i en halvautomatiskt självkörande en verklighet. Alltså: 
AI-funktioner existerar i dagens självkörande bilar - men det är inte en AI som självständigt 
styr bilen utan används för att mäta förarens uppmärksamhet genom att säkerställa att 
föraren exempelvis håller händerna på ratten. 

 

Risken för dataintrång i en självkörande bil är en verklighet och bör tas med högsta allvar. I 
tidigare avsnitt har det nämnts exempel på ett lyckat intrång i en Tesla S Autopilot där man 
lyckades inaktivera flera av bilens sensorer vars huvudsakliga uppgift är att upptäcka objekt 
och hinder som befinner sig framför bilen (Greenberg 2016).  Anna Anund uttrycker sin oro 
för risken att en självkörande bil kan bli hackad: 

 

“Ja absolut, och det är någonting som man jobbar mycket med, speciellt transportstyrelsen 
som går igenom mycket noga när dem ger tillståndet, Men det är också ett 
forskningsområde i sig. Att säkra att det inte går att hacka dem här självkörande fordonen. 
Så att fordonen inte kan användas för att agera i IS-trupper i värsta fall”. 

 

 

7. Analys  
Efter att ha sammanställt resultatet så har analysen delats in i  flera delar; inställning, 
skillnader bland ålder, skillnader mellan en experts och allmänhetens åsikter, hur nuvarande 
lagstiftning stämmer överens med allmänhetens åsikter samt en kortfattad analys av 
studiens intervju. 
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7.1 Allmän inställning till självstyrande bilar 
En tendens som har påvisats är en viss acceptans kring fenomenet självkörande bilar, där 
en majoritet är positivt inställd till att tillåta AI-styrd trafik. Ett tecken på detta är resultatet från 
fråga 5 i enkäten „Jag tycker att vi ska tillåta självstyrande bilar i Sverige“, där majoriteten av 
respondenterna är för att tillåta bilar som framförs med hjälp av AI. Detta betyder dock inte 
att alla respondenter var samstämmiga om att automatisk styrning var optimalt i trafiken då 
många valde att ge ett neutralt svar. En tolkning av detta kan vara att respondenterna menar 
på att det beror på grad av tillämpning, i vilken miljö som fordonet framförs i, och vilken 
teknik som kommer att användas. En stor skillnad kring åsikterna kring fenomenet var även 
graden av kontroll hos föraren. 78,6% av respondenterna skulle vara villiga att sätta sig i en 
självstyrande bil med möjligheten att ingripa, jämfört med de 35,4% som var villiga att sätta 
sig i en bil utan tillgång till kontroll. Svaren från enkäten tyder till stor del att flera av 
respondenterna skulle känna sig otrygga vid att lita på att bilen framförs på ett säkert sätt 
och kan istället se manuell körning som ett komplement till den autonoma. Detta synsätt 
liknar det som implementerats i trafiken idag med hjälp av Teslas bilar där autonom körning 
endast är tillgänglig när föraren är uppmärksam och har händerna på ratten. När 
respondenterna fick frågan kring huruvida de skulle känna sig mer trygga till att dela trafiken 
med autonoma fordon gentemot manuellt styrda fordon visade det sig att en svag majoritet 
skulle känna mer tillit till autonoma fordon. Det som skiljer respondenterna kring en negativ 
uppfattning av att dela trafiken med autonoma bilar gentemot de som har en positiv 
uppfattning kring frågan kan även härledas till det två föregående frågorna. Svaret kring 
frågan skulle kunna skilja sig beroende på vilken uppfattning respondenten har av graden 
automation där de som har en mer positiv uppfattning skulle kunna betrakta manuell körning 
som ett komplement till den AI som används.  

 

Oron över att någon utomstående skulle kunna inneha kontroll över fordonet var neutral hos 
respondenterna. Detta visar på att respondenterna har en viss tillit till tekniken och att 
mjukvarusystem vid en implementation skulle ta detta i beaktning. Detta synsätt skulle dock 
kunna komma att ändras på grund av exempelvis eventuella terrorattentat i framtiden som 
skulle kunna orsaka att den generella oron ökar hos befolkningen, särskilt om autonoma 
fordon skulle användas i sådana syften. Tack vare att den AI som finns i de autonoma 
fordonen behöver kontrollera vart någonstans fordonet befinner sig kommer det vara 
teoretiskt möjligt att spåra autonoma bilar. Detta skulle även kunna ge underlag för fordonet 
att ge förslag på olika destinationer som föraren brukar åka till vid liknande tidpunkter på 
dygnet tack vare deep learning. Detta uttryckte en majoritet av befolkningen som en 
kränkning mot deras integritet och skulle kunna vara en stor faktor kring den allmänna 
acceptansen kring autonoma fordon. Deep learning och fordons spårbarhet skulle dock 
kunna ses som en möjlighet vid stadsplanering där tekniken skulle kunna möjliggöra en 
överblick av trafiksituationer och vilka vägar som är högt belastade under olika tider på 
dygnet. Flertalet respondenter kände sig otrygga vid att sätta sitt barn i en automatiskt driven 
bil utan någon mänsklig förare, vilket ytterligare påvisar att befolkningen anser att både 
manuell styrning och autonom styrning är två förhållningssätt som bör komplettera varandra 
vid implementation av autonoma fordon. 

 

I enkätens olika scenarion svarade flertalet respondenter att biltillverkaren eller 
mjukvaruutvecklare bör stå till svars för olyckorna. En mycket liten andel svarade att föraren i 
den automatiskt drivna bilen var ansvarig för de olika olyckorna. En möjlig anledning till detta 
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svar var att föraren inte hade någon kontroll att ingripa genom att styra undan eller bromsa 
under situationen. Det vi kan tolka från detta resultat är att ifall fordon bestående av nivå 4 - 
fullt autonom körning på automationsskalan skulle implementeras anser befolkningen att 
ansvaret ligger till stor del hos de som utvecklat/tillverkat fordonet och inte hos föraren. För 
att inneha den allmänna acceptansen hos befolkningen vid implementering av autonoma 
fordon bör bilindustrin fortsätta tillåta sekventiella byten för förare mellan autonom och 
manuell körning även i framtiden. I praktiken skulle detta vid eventuella olyckor leda till att 
föraren fortfarande innehar ett visst ansvar då denne kan ta kontroll över fordonet vid behov. 

 

7.2 Skillnader bland inställning hos olika åldersgrupper 
Vad som går att utläsa från enkätens resultat är att det finns en generellt högre acceptans 
för autonoma fordon hos de yngre respondenterna än hos de äldre respondenterna. Detta 
ser vi exempelvis vid fråga 5, där respondenterna fick svara på om de tyckte att självkörande 
bilar borde tillåtas i Sverige. Då en stor andel yngre respondenter tyckte att detta bör tillåtas 
så var det en stor andel äldre respondenter som var emot detta beslut. Liknande resultat 
återfanns vid fråga 10 där det var en större andel äldre respondenter som ansåg att 
självkörande bilar inte skulle minska antalet bilolyckor som kommer ske i framtiden. Medan 
en klar majoritet av de yngre respondenterna ansåg att en klar positiv skillnad i antal 
bilolyckor går att uppnå med självkörande bilar. Slutsatsen som går att dra ifrån dessa 
resultat är att de yngre respondenterna har en högre grad av förtroende och tillit för de 
självkörande bilarna gentemot de äldre respondenterna. Därför kan det totala förtroendet 
tänkas öka med tiden. 

 

7.3 Skillnader mellan en forskare i AI inom trafik gentemot 
allmänhetens åsikter 
I många av frågorna som besvarades av allmänheten stämde överens med svar från 
forskningschefen från VTI. I frågorna 5-10 var forskningschefens svar samma som 
majoriteten av allmänheten. I fråga 11 (Jag skulle känna mig trygg vid att sätta mitt barn i en 
bil utan mänsklig förare som automatiskt kör honom/henne till skolan) svarade informanten 
neutralt (3) på frågan, medan majoriteten av allmänheten svarade 1, att dem inte skulle 
känna sig trygga nog att sätta sitt barn i en bil utan mänsklig förare. En liknande skillnad 
uppstod vid fråga 12 (Tillverkare av dem självkörande bilarna kommer antagligen att kunna 
se exakt vart ditt fordon befinner sig, är detta något du skulle uppfatta som kränkande mot 
din integritet?). Där informantens svar återigen var neutralt. Majoriteten av respondenterna 
från enkätstudien svarade 5, att dem uppfattade detta som kränkande mot deras integritet. 
Den största skillnaden mellan forskningschefens svar och allmänhetens svar uppstod vid 
scenario 1-4. Här svarade forskningschefen Anna att det var mjukvaruutvecklarna för bilens 
autopilotsystem som bör ställas till svars vid samtliga scenarion. Mjukvaruutvecklarna var ett 
alternativ som aldrig fick majoritet av enkätstudiens respondenter i något scenario. Detta kan 
bero på att som forskningschef för en enhet vars huvudsakliga syssla är autonoma fordon så 
känner man ett visst ansvar för hur dessa fordon uppför sig i trafiken.  
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7.4 Nuvarande tillämpning av lagar jämfört med deltagarnas 
åsikter 
Enligt Transportstyrelsen innehar föraren allt ansvar kring framförandet av fordonet. 
Förarens förpliktelser är bland annat att kontrollera så att bilens olika funktioner kan sättas i 
bruk vid framförandet, exempel att bromsar och blinkers fungerar som de ska. Det som i sin 
tur kontrolleras av Transportstyrelsen är besiktning av bil samt att föraren innehar ett körkort. 
Det finns idag inga begränsningar för tillåtelse av automation från Transportstyrelsen så 
länge bilen går igenom besiktningen. Bilen måste däremot ha tillgång till manuell styrning för 
att lyckas gå igenom besiktningen och de krav som krävs för att framföra fordonet. Enligt 
dagens lagstiftning kan endast föraren hållas ansvarig vid eventuella olyckor, detta innefattar 
både felaktiga beslut vid manuell körning men även fel i systemet vid autonom körning 
(Transportstyrelsen 2014). I framtiden kan en högre grad av automation bli tillämpbar i 
trafiken tack vare teknikens utveckling. Detta skulle kunna leda till att nuvarande lagstiftning 
inte längre är aktuell. En stor del av respondenterna svarade i enkäten att 
mjukvaruutvecklarna eller biltillverkarna bör stå till svars vid framförandet av en helt autonom 
bil som innehar nivå 4 av automatisering. Detta visar på att den nuvarande lagstiftningen inte 
stämmer överens med den allmänna åsikten kring fenomenet i Sverige. Rapporten från 
Transportstyrelsen hävdar även att den nuvarande lagstiftningen kan komma att bli inaktuell 
i takt med att samhället går mot en alltmer autonom trafik. Fordonslagstiftningen i Sverige 
styrs till stor del av EU samt UNECE vilket kan leda till att organen kan inneha en 
beslutsfattande roll gällande autonoma fordon och dess lagstiftning. Författarna från 
Transportstyrelsen menar att en förändring av lagen behöver implementeras i syfte att 
säkerställa en tillräckligt hög trafiksäkerhetsnivå för fordon som innehar en högre nivå på 
automationsskalan (Transportstyrelsen 2014). I ett sådant scenario behöver 
utvecklingsteamet kompetens inom juridik för att säkerställa att den utvecklade produkten 
uppnår de krav som kan uppkomma vid en eventuell lagstiftning. För att få en god acceptans 
kring produkten bör utvecklingsteamet även bestå av personer kunniga inom etik och hur 
detta ska appliceras vid utvecklandet av AI. Om konsumenten kan komma att likt nuvarande 
lagstiftning stå till svars för de olyckor som inträffar kan detta leda till att tekniken för 
självstyrande fordon inte får önskad genomslagskraft. Att biltillverkaren ska inneha allt 
ansvar för hur konsumenter använder produkten kan å andra sidan skada fordonsindustrin. 
För att undvika att en allt för stor eller för liten ansvarsfördelning sker emot producent 
och/eller konsument bör ett ansvarssystem implementeras likt det Lohman rekommenderat 
(Lohman 2016).  

 

7.5 Analys av intervju 
Forskningschefen Anna Anund var positivt inställd till att införa självkörande bilar i Sverige . 
En stor anledning den positiva inställningen är för att hon menar att människan är dåligt 
lämpad till att “inte göra någonting” under en längre tid, medan en datorbaserad 
programvara är högt lämpad för detta ändamål. Vad som menas med “inte göra någonting” 
är att utföra uppgifter som är så pass simpla och monotona att den mänskliga hjärnan 
kopplas bort från aktiviteten och börjar tänka på annat än att köra bil. Exempel på en sådan 
aktivitet skulle kunna vara att köra flera timmar i sträck på en motorväg. 
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I den kvantitativa undersökningen menade informanten på att de olika olyckor som sker i 
samtliga av de scenarion som författarna tagit fram bör mjukvaruutvecklarna för bilens 
självkörande system stå till svars. Detta synsätt skiljer sig från den allmänna opinionen som 
undersökts genom samma olycksscenarier i den kvantitativa studien. Synsättet skiljer sig 
också från det teoretiska ramverk som är hämtat från transportstyrelsen där föraren i 
dagsläget har fullt ansvar för de konsekvenser som bilen kan orsaka.  

    

I intervjun fick författarna bekräftat återigen att dataintrång i en självkörande bil är möjligt. 
Anna Anund menar att detta och bör tas med största allvarlighet då detta kan i värsta fall 
användas i en terrorattack eller i andra fall som kan orsaka dödsfall och förstörelse. 

 

8. Slutsats 
Det fanns ett flertal skillnader mellan olika åldersgruppers attityder om acceptans och 
förtroende för självkörande bilar. Generellt sett så var de yngre respondenterna mer positivt 
inställda till fenomenet och dess framtida införande i Sverige, genom en högre grad av 
acceptans och förtroende för tekniken. Jämförelsen mellan allmänhetens och forskarens 
åsikter var förvånansvärt lika, där den enstaka avvikelsen var att forskaren ansåg att 
mjukvaruutvecklarna bör stå ansvariga för samtliga scenarion, medan allmänheten oftast 
ansåg att biltillverkarna bör stå till svars. Dock så menar både allmänheten och forskaren att 
det på ett sätt eller annat är producenten av det automatiserade fordonet som bör stå till 
svars vid eventuella olyckor som involverar fordon av den högsta graden av automatisering. 
Respondenternas svar vid frågor kring tillit mot autonoma fordon tyder på att Sverige inte är 
redo för fullt automatiserade fordon eftersom sådana fordon enligt enkätstudien generellt har 
ett lågt förtroende. Införandet av automatiska fordon där föraren vid behov kan ta kontroll 
ses därför som ett mer genomförbart alternativ i dagsläget. Resultatet i studien påvisar en 
stor avvikelse mellan allmänhetens åsikter och nuvarande lagstiftning kring automatiserade 
fordon - då det i dagsläget i samtliga scenarion är föraren som är ansvarig när en olycka 
sker.  

 

Under rubrik  4.2 Systemutvecklingsprocessen nämndes olika roller och dess ansvar vid 
framställning av mjukvara. Ingen av de nämnda rollerna sades skulle ha någon juridisk 
kunskap, något som denna studien identifierat ett behov av. Transportstyrelsen menar att en 
förändring kring fordonslagstiftningen skulle kunna vara möjlig tack vare teknikens 
utveckling. Därför bör personer som innehar juridiska kunskaper samt personer som kan 
tillämpa etiska principer medverka vid systemutveckling av autonoma fordon för att 
säkerställa en högre trafiksäkerhetsnivå. Detta arbetssätt skulle även kunna gynna företag 
inom andra branscher där utveckling av artificiell intelligens kräver att produkten både följer 
lagar, de etiska principer som stöds av konsumenter och den allmänna acceptansen. För att 
i dagsläget utforma AI-lösningar som följer de etiska principer kan utvecklare ta hjälp av 
dokument som exempelvis Ethically Aligned Design från IEEE. 
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9. Fortsatt forskning 
Eftersom författarna i denna undersökning kommit fram till att den nuvarande lagstiftningen 
gällande AI som används i bilar inte överensstämmer med befolkningens åsikter kring 
aktörer som bör stå till svars gällande olyckor bör ytterligare studier utföras. Dessa studier 
skulle kunna fokusera på att undersöka vilka åtgärder som skulle tas från biltillverkare eller 
mjukvaruutvecklare för att förhindra olyckor med självstyrande bilar. Då författarna 
identifierat ett behov av etiska och juridiska erfarenheter vid utveckling av autonoma fordon 
bör ytterligare studier utföras för hur dessa kunskaper kan tillämpas i en utvecklingsmiljö på 
ett optimalt sätt. Studien skulle också kunna genomföras internationellt för att undersöka 
människors perspektiv på fenomenet på andra geografiska platser samt vilka eventuella 
regelverk och lagstiftningar som applicerats internationellt. Författarna i denna studie har 
noterat att graden av acceptans kring fenomenet har skiljaktigheter bland befolkningen 
därför skulle kvalitativa intervjuer kunna genomföras med medborgare i syfte att med hjälp 
av öppna frågor ta reda på vilka förhoppningar och farhågor som finns gällande autonoma 
fordon.  
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