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What is generally considered with automation in driving is the possibility for the driver to pass on 

driving tasks, or the complete driving, to the vehicle. But it can also be considered that the vehicle 

automatically will take over control in situations where the driver cannot cope. 

It is more or less unknown how drivers are reasoning about these future systems. Examples of questions 

the drivers might have about automation of driving are the reasons for introducing it and which drivers it 

should be made for.  

Focus group discussion was used as the method to reach a broad and rich description on this. Four 

discussions were carried out with a total of 28 participants. They were encouraged to think about the 

future (5-20 years) and the possibilities that automation might bring. First, the discussion focused on 

more general aspects of automated driving. Then, selected video clips on automation were shown and the 

participants discussed their reflections on these. Last, a questionnaire was used in order to catch thoughts 

and opinions on automated driving. 

Subjects in focus were mostly connected to whom the system was designed for and who could afford it. 

A great deal of the discussions were about different aspects on safety and security – if it would increase 

safe driving or not. A question raised was a concern that drivers will lose knowledge of driving and that 

education will be important. When it came to future vehicles it was not obvious that what you will see is 

the same kind of vehicles that you see today. Also, issues like responsibilities and legal matters were 

discussed. The focus group discussions also resulted in a long list of innovative ideas. 

When it came to full automation the participants were more positive to systems where the driver 

supervises the driving than the systems where the driver can attend to something else. In general, the 

participants were more positive to systems that already exist, than to the more advanced, future systems. 

If looking at main user needs it can be seen that some want to have automation when driving long and 

boring distances (e.g. for comfort reasons) while others want to have automation to help them cope with 

difficult driving situations (e.g. for safety reasons). Both these needs are probably necessary to fulfill in 

the future. 
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Förord 
Denna studie är gjord inom projektet HMI för aktiv säkerhet (2010-2012), ett projekt 

finansierat av FFI-programmet (Fordonsstrategisk forskning och innovation, ett 

samarbete mellan staten och fordonsindustrin) där Autoliv Development AB, Saab 

Automobile AB och VTI deltog. Syftet med projektet var att anpassa varningar till 

körsituation och förarens status för att få effektiva varningar med hög acceptans, men 

även att få en uppfattning om förares tankar kring framtida automatiserad körning. 

Studien genomfördes som fyra fokusgrupper under hösten 2012. De fyra grupperna var 

sammansatta för att fånga upp synpunkter från en bred förarpopulation för att täcka in 

olika förares önskemål, förutsättningar och behov. 

Företaget Concilia Information AB rekryterade deltagare till fokusgrupperna på uppdrag 

av VTI. Anna Anund och Carina Fors planerade och genomförde studien och Inger 

Forsberg hjälpte till med transkribering. 

 

Göteborg, maj 2013 

 

Arne Nåbo 

Projektledare 
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Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning. En fokusgruppstudie. 

av Arne Nåbo, Anna Anund, Carina Fors, VTI och Johan G Karlsson, Autoliv Development  

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 
Det man ofta avser med automatiserad körning är möjligheten att låta föraren överlåta en del 

eller hela köruppgiften till fordonet själv. Det kan även handla om att fordonet själv ska kunna 

ta över kontrollen i en situation som föraren inte klarar av. Mer avancerad automatisering kan 

göra det möjligt för föraren att helt överlåta kontrollen till fordonet, antingen i vissa specifika 

situationer eller under en hel körning.  

Metoden diskussion i fokusgrupp har använts för att få en bred och omfångsrik beskrivning av 

hur förare kan resonera kring automatiserad körning. Sammanlagt fyra diskussioner 

genomfördes; en med unga, en med äldre, en med män och en med kvinnor. Totalt deltog 28 

personer. Deltagarna ombads att tänka i framtida möjligheter, att tänka 5–20 år fram i tiden. 

Exempel som gavs var: Vad ser man framför sig? Finns det skäl att införa automatiserad 

körning? Vilka funktioner vill man ha? Finns det för- och nackdelar? Vilka skulle kunna vara 

de största nackdelarna/problemen? Hur skulle man kunna tänka kring tillit/säkerhetsfrågor om 

man har en bil som kör av sig själv? 

Varje diskussion genomfördes i två delar. Den första delen var mer generellt fokuserad på 

synpunkter på automatiserad körning. I den andra delen fick deltagarna se några valda 

filmklipp som exemplifierade olika grader av automatiserade system, och diskussionen 

handlade om reflektioner på dessa. Efter avslutad diskussion fick deltagarna fylla i en enkät 

för att fånga varje individs tankar och åsikter om automatiserad körning. 

Flera olika infallsvinklar på autonom körning belystes och ämnen som var i fokus var 

framförallt kopplat till vem systemet är till för och vem som har råd. En hel del av 

diskussionen handlade om säkerhet med lite olika infallsvinklar. Det som berördes var om det 

kommer att innebära en ökad säkerhet eller inte, om det medför en ökad hastighet, om föraren 

själv kan välja automatiserad körning, tekniska problem och datasäkerhet, om föraren kan 

upprätthålla vakenhet och uppmärksamhet. Tekniska problem kom upp trots att man 

uppmanats att inte fokusera på detta.  

En fråga som ofta kom upp var en oro för att framtidens förare tappar kunskap och att 

utbildning blir viktigt.  När det gällde framtidens fordon var det inte helt självklart att det man 

ser framför sig är en bil som den ser ut idag. Samtidigt konstateras det att det är svårt att se 

hur det blir i en framtid eftersom vi inte är där än. Frågor kring ansvar, lagar och förordningar 

diskuterades och bilden var att det måste utredas. En lång lista med innovativa lösningar blev 

även utfallet från gruppernas diskussioner. 

När det gällde de helautomatiserade systemen så var deltagarna mer positivt inställda till 

system där föraren övervakar det som sker, än system där föraren kan ägna sig åt annat. 

Deltagarna var i allmänhet mer positivt inställda till system som finns idag, än till mer 

avancerade, framtida system. Värt att notera är även att spridningen mellan svaren var större 

för de mer avancerade, framtida systemen än för system som finns idag. 
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Generellt kunde det noteras att vissa förare ville ha automatik för de tråkiga långa körpassen 

(dvs. av komfortskäl), medan andra ville ha automatik för att klara av svåra körsituationer 

(dvs. av säkerhetsskäl). Båda dessa behov behöver sannolikt tillgodoses i framtiden. 
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Drivers reasoning about automated driving in the future. A focus group study 

by Arne Nåbo, Anna Anund, Carina Fors, VTI and Johan G Karlsson, Autoliv Development  

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 
What generally is considered automation regarding driving, is the possibility for the driver to 

let the vehicle take over the driving or some of the driving tasks. But it can also be that the 

vehicle automatically will take over control in situations where the driver cannot cope. More 

advanced automation could make it possible for the driver to let the vehicle control all 

driving, in special situations or during a complete trip.  

It is more or less unknown how drivers are reasoning about these future systems. Examples of 

thoughts the drivers might have about automation of driving are the reasons for it and who it 

will benefit.  

Focus group discussion was used as the method to investigate this in order to reach a broad 

and rich description on how drivers are reasoning about automated driving. Four discussions 

were carried out; one with young people, one with older drivers, one with men and one with 

women, in total 28 participants. The participants were encouraged to think about the future, 

say 5-20 years from now, and the possibilities that it might bring. Examples of open questions 

asked were; how would you like your car to function? What do you see coming? Are there 

any reasons to introduce this? What kind of functions do you want to have? Are there pros 

and cons? What could be the largest cons and pros? What concerns could there be regarding 

trust and safety when having a car that drives by itself? 

Each discussion was divided in two parts. The first part was focusing on more general aspects 

of automated driving. In the second part selected video clips on different levels of automation 

were shown and the participants discussed their reflections on these. After the discussion the 

participants filled out a questionnaire in order to catch each individual’s thoughts and 

opinions on automated driving. 

Several angles on automated driving were highlighted and subjects in focus were mostly 

connected to whom the system was designed for and who could afford it. A great deal of the 

discussions were about different aspects on safety and security – if it would increase safe 

driving or not, if speed would increase, if the driver can select automated driving himself, 

technical problems, data security and if the driver can maintain alertness and attention.  

A question often raised was a concern that drivers in the future will lose knowledge of driving 

and driving skills, and that education will be important. When it came to future vehicles it was 

not obvious that one would see the same kind of vehicles that we see today. At the same time 

it was stated that it is difficult to predict what the future will look like. Issues like 

responsibilities and legal matters were discussed and the understanding was that this must be 

investigated. The focus group discussions also resulted in a long list of innovative ideas. 

When it came to full automation the participants were more positive to systems where the 

driver supervises the driving than the systems where the driver can attend to something else. 

In general, the participants were more positive to systems that already exist, than to the more 

advanced, future systems. An observation though was that the spread between answers were 

larger for the more advanced, future systems than for the already existing. 
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If looking at main user needs it can be seen that some want to have automation when driving 

long and boring distances (e.g. for comfort reasons) while others want to have automation to 

help them cope with difficult driving situations (e.g. for safety reasons). Both these needs are 

probably necessary to fulfill in the future. 
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1 Inledning  
Det man ofta avser med automatiserad körning är möjligheten att låta föraren överlåta en del- 

eller hela köruppgiften till fordonet. Det kan även handla om att fordonet själv ska kunna ta 

över kontrollen i en situation som föraren inte klarar av. I det enklaste fallet kan det till 

exempel vara att bilen hjälper föraren att hålla rätt hastighet eller avstånd till fordonet framför, 

eller att bilen bromsar då det finns risk för kollision om inte föraren själv har uppmärksammat 

faran. Exemplen är funktioner som redan finns på marknaden till viss del. Mer avancerad 

automatisering kan göra det möjligt för föraren att helt överlåta kontrollen till fordonet, 

antingen i vissa specifika situationer eller under en hel körning. Även här finns det redan 

system som till viss del gör det möjligt med automatiserad körning. Dessutom finns idéer och 

exempelsystem för sådant som kan komma att användas i framtiden, men exakt vilka system 

som kommer att finnas inom de kommande decennierna är det ingen som vet. Att veta i vilket 

tillstånd föraren är och vad som sker runt det egna fordonet är sannolikt helt nödvändigt. Men 

för att kunna konstruera och erbjuda system med hög föraracceptans måste man veta mer om 

vad förare förväntar sig av automatiserad körning, exempelvis vad de har för tankar, 

inställning och förväntningar på detta.  

Idag finns ett forskningsområde etablerat kring hur förare använder och uppfattar system som 

finns på marknaden, eller snart kommer att introduceras (Strand et.al., 2011a and 2011b, 

Brookhuis et.al., 2001). Detta område tillhör forskningen kring Human Machine Interaction 

(HMI) där acceptans, användbarhet, tillit, behov, motivation och utbildning i relation till 

system är några av de centrala frågorna. Denna studie riktar sig dock mot framtida system 

som erbjuder mer eller mindre automatiserad körning, och där är det relativt okänt hur förare 

resonerar. Exempel på frågeställningar som kan vara intressanta att belysa för deltagarna i 

fokusgrupperna är bland annat; Vad man ser framför sig avseende automatiserad körning; 

Vad det finns för skäl till att införa automatiserad körning; Vilka funktioner för automatiserad 

körning förare skulle vilja ha; Vilka fördelar och vinster de ser med automatiserad körning; 

Vilka nackdelar och problem de ser med automatiserad körning; samt hur förare tänker kring 

tillit och säkerhet när det gäller automatiserad körning? 
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2 Syfte 
Syftet med studien har varit att öka kunskapen om förarens perspektiv kring ämnet 

automatiserad körning. 
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3 Metod 
3.1 Diskussion i fokusgrupp 
Motivet till att använda fokusgrupper var att möjliggöra en bred och omfångsrik beskrivning 

av hur man kan resonera kring ett specifikt ämne eller en specifik företeelse, i detta fall 

automatiserad körning. Inför genomförandet av fokusgrupperna fick deltagarna en skriftlig 

inbjudan som också innehöll information om automatiserad körning, se Bilaga 1. I samband 

med fokusgruppen lästes denna information även upp för deltagarna. De ombads att reflektera 

kring följande frågor: 

 Vad ser du framför dig när du tänker på automatiserad körning? 

 Vad finns det för skäl till att införa automatiserad körning? 

 Vilka funktioner för automatiserad körning skulle du vilja ha? Vilka fördelar och 

vinster ser du med automatiserad körning? 

 Vilka nackdelar och problem ser du med automatiserad körning? 

 Hur tänker du kring tillit och säkerhet? 

De uppmanades även att tänka i framtida möjligheter, att tänka 5–20 år fram i tiden. Vidare 

uppmanades de att bortse från tekniska problem och det betonades att det inte finns något rätt 

eller fel. Som tack för deltagandet bjöds de på fika och fick dessutom två biobiljetter var. 

Diskussionerna var tänkta att vara förhållandevis strukturerade och en intervjuguide hade 

tagits fram i förväg, se Bilaga 2. Efter att deltagarna presenterat sig kort för varandra 

introducerade moderatorn den första frågan med syfte att diskussionen sedan skulle förlöpa 

med så liten inblandning som möjligt från moderatorns sida. Moderatorns roll vara att vid 

behov introducera frågor och att i den mån det behövdes styra diskussionen så att alla 

deltagare kom till tals. Endast vid ett fåtal tillfällen fick moderatorn agera. Fokusgruppen var i 

två delar. Den första var mer generellt fokuserad på automatiserad körning. I den andra fick 

deltagarna se några valda filmklipp från ”YouTube” som exemplifierade olika grader av 

automatiserade system. De system som visades var parkeringshjälp, adaptiv farthållare, 

filhållningsassistans, fordonståg/platooning, Helautomatiserad körning i en specifik situation 

samt ett helautonomt fordon, se Bilaga 4. Diskussionerna spelades in på band, dels som stöd 

för minnet, dels för att kunna återge korrekta citat för att förstärka tolkningen av 

diskussionerna. I denna rapport återges kortare citat i löpande text i kursiv text inom 

citationstecken, medan längre citat skrivs med kursiv text och indrag. Analysen har skett 

utifrån de transkriberade digitala ljudbanden. Citat som återges är mer eller mindre exakt och 

återges i kursivstil. 

Diskussionerna i form av anteckningar och bandinspelning har analyserats och strukturerats 

dels med hjälp av intervjuguidens frågor, dels utifrån de aspekter som deltagarna själva 

fokuserat på under fokusgrupperna. Analysen har varit innehållsbaserad och tematiserad. För 

mer information om metoden, diskussion i fokusgrupp, och den analysansats som varit 

utgångspunkten hänvisas till Kreuger, (1994); Morgan & Krueger, (1998). 

Det var sammanlagt fyra grupper som ingick med totalt 28 deltagare. En ung grupp (17-18 

år), en äldre grupp, en grupp med kvinnor i blandade åldrar och en grupp med män i blandade 

åldrar. Motivet till valet var att hitta till grupper där vi förväntade att man hade likvärdig 

erfarenhet av bilkörning (äldre gruppen, unga gruppen), eller hade en gemensam öppenhet för 

framtiden (unga gruppen). Det förutsattes även att en grupp med enbart kvinnor eller män 

skulle medföra en gemensam utgångspunkt avseende vad bilen används till. Det viktiga var 

att få en sammansättning av individer som brett och djupt kunde diskutera kring 

automatiserad körning. 
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Unga gruppen 

Den unga gruppen bestod av fyra kvinnor och två män i åldern 17-18 år. De gick samtliga på 

gymnasiet. Av de sex var det fem med teoretisk inriktning (natur eller ekonomi) och en med 

inriktning på barn och ungdom. En hade körkort sedan mindre än en vecka tillbaka och fyra 

övningskörde. En person hade inte börjat övningsköra. Gruppen var talför och alla deltagare 

kom väl till tals och bidrog på ett mycket konstruktivt sätt. 

 

Äldre gruppen 

I gruppen var det fyra män och fem kvinnor. De var i genomsnitt 69 år (sd 4.8), den yngsta 

var 62 år och den äldsta var 74 år. Samtliga i gruppen hade tillgång till egen bil. Gruppen var 

inte strukturerad i sina samtal och två individer dominerade diskussionerna vilket påverkade 

möjligheten för gruppens övriga deltagare att komma till tals. Vid några tillfällen gjordes 

försöka att bryta dominansen, men det lyckades inte. En stund in i diskussionen tystnade 

några individer helt och det gick även att känna en viss irritation i gruppen. 

 

Gruppen med kvinnor 

Gruppen bestod av fem kvinnor med en genomsnittlig ålder på 47 år (sd 14.1). Tre kvinnor 

var 54-58 år och två kvinnor var 28-35 år. Gruppen var strukturerad och alla deltagare kom 

till tals. De hade samtliga tillgång till bil och vid presentationen framkom tydligt en glädje i 

att ha bil, samtidigt som de vid flera tillfällen reflekterade över miljöaspekter kring bilinnehav 

och bilåkande. I gruppen fanns en blandning av stort och litet behov av bilen och flera 

uttryckte att de nog kunde vara utan men att det påverkade deras möjligheter att till exempel 

besöka barn och barnbarn. 

 

Gruppen med män 

Gruppen bestod av åtta män i medelåldern med en genomsnittsålder på 40 år (sd 5.4 år). 

Diskussionen flöt på bra och det var ingen extremt dominant individ och vi upplevde att alla 

kom till tals. Alla hade bil och körde i varierad omfattning.  

 

3.2 Enkät 
Efter avslutad diskussion fick deltagarna fylla i en enkät. Avsikten var dels att fånga varje 

individs tankar och åsikter när de efter diskussionen tänkt igenom ämnet, dels att testa om det 

går att få ut användbar information om framtida system via frågor i en enkät. 

Enkäten innehöll 13 frågor där fem var adresserade till förarens bakgrund (kön, ålder, 

körkortsinnehav, hur ofta man kör och om man tycker om att köra), en fråga handlade om 

vilka system man är van vid och sju frågor handlade om deltagarnas inställning till 

automatiserad körning, se Bilaga 3. 
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4 Resultat av fokusgrupperna 
4.1 Diskussionsämnen i samtalen 
I Bilaga 5 redovisas resultaten från varje fokusgrupp detaljerat. I detta avsnitt har vi valt att 

presentera och analyser resultaten tematiserat, vilket innebär att samtliga gruppers 

diskussioner används parallellt. När man gör fokusgrupper finns det en förväntan att man efter 

några grupper ska uppleva att datamängden är mättad. I denna studie så har vi inte riktigt nått 

fram till den mättnadskänslan. De olika grupperna med unga, äldre, kvinnor och män har en 

hel del gemensamt i sina samtal, men även en del som inte är gemensamt. I Tabell 1 redovisas 

de teman eller ämnen som diskuterats i de olika grupperna under den inledande öppna 

diskussionen. Syftet är inte att jämföra gruppernas resultat utan snarare att beskriva bredden i 

diskussionerna. 

Tabell 1 Sammanställning av ämnen som varit i fokus under diskussionerna i de olika 
grupperna. 

Unga Äldre Kvinnor Män

Vem

Vem är systemet till för x x x

Vem har råd x x x x

Säkerhet

Säkerhet x x x

Vaken och uppmärksam x

Hastigheten ökar x

Flexibilitet x x

Tekniska problem/dataintrång x x x x

Tappad kunskap och utbildning x x x

Framtiden

Ser inte en bil x

Vi är inte där än x

Miljöfokus x

Ansvar x

Lagar och förordningar x

Innovativa lösningar x x x x  

 

Ämnen som kopplar till vem som har råd att ha automatiserade fordon och tekniska problem/ 

dataintrång har samtliga grupper pratat kring. De flesta har även pratat om vem systemen är 

till för, säkerhet, risken för att man förlorar kunskap och vikten av utbildning. Värt att notera 

är även att endast gruppen med kvinnor pratat om ansvarsfrågan och männen tar upp lagar och 

förordningar. Kvinnorna hade stor fokus på trötthet och vakenhetsproblematiken, men även på 

att detta kommer innebära en ökad hastighet i transportsystemet. Den enda gruppen som 

pratade om miljöaspekter var den unga gruppen. 

De inledande områdena som presenterades för deltagarna återkommer i de teman som 

diskussionerna visade sig fokuseras på. När det gäller frågan kring vad man ser framför sig så 

tas det mest upp under temat framtid men även under ämnet som handlar om vem systemet är 

till för. När det gäller frågan kring vad det finns för skäl att införa automatiserad körning så 

sammanfattas den i ämnet säkerhet men även till viss del avseende vem systemet är till för. 
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Frågan kring vilka funktioner man vill ha belyses i stort sett i samtliga ämnen och grupper. 

Även frågan vad det finns för för- och nackdelar täcks in men är då vanligtvis invävt i de 

flesta ämnen som diskuterades. Det som nu hamnat under säkerhet och då specifikt tekniska 

problem och dataintrång är ett av de ämnen som täcker in frågan om hur man skulle kunna 

tänka kring tillit/säkerhetsfrågor.  Vi har valt en tematiserad analys som också har matchats 

mot de i förväg tänkta områdena. I analysen utgår vi från teman. 

 

4.2 Vem är automatiserad körning till för? 
I diskussionerna ges det uttryck för två olika grundläggande argument för automatiserad 

körning. Den ena är kopplad till trafiksäkerhet och den andra till komfort. Trafiksäkerhet tar 

sig i uttryck som en önskan om automatik för att klara av svåra körsituationer, medan 

komfortskälen snarare handlar om att slippa tråkiga, långa körpass. Båda dessa behov behöver 

sannolikt tillgodoses i framtiden.  

Vid flera tillfällen diskuteras att en förutsättning för att det ska fungera är att alla har denna 

typ av system. Många anser att de är till för alla och att just ”för alla” är en förutsättning. Det 

finns en risk om det är några som inte har systemen. När det gäller specifika grupper som kan 

ha nytta av systemet så nämns följande: 

 

 Barn som kan få ”köra” bil 

 Kortväxta 

 Synskadade 

 Hörselnedsättning 

 Onyktra som kan åka hem trots att de druckit 

 Förare som kör barn 

 Äldre som kan ha körkortet kvar lite längre 

 Lata som bara kan sitta och åka med 

 Studenter som kan få sova lite extra länge i bilen till skolan 

En fråga som även den berör vem som kommer ha systemen handlar om vem som har råd. 

Många tror att det kommer vara dyrt i början och att bara en viss grupp av förare kommer att 

ha råd. Det finns dock en tro att systemen under årens gång kommer att bli billigare och mer 

till för allmänheten och det liknas vid hur GPS:n har gått från en exklusiv vara till att alla har 

det. Det finns även en tro att tekniken redan finns installerad och att man som köpare betalar 

extra endast för att aktivera mjukvaran för en given funktion. Kostnaderna var något som alla 

grupper hade uppe till diskussion. 

Att som förr ha möjlighet att själv serva sin bil är endast gruppen med kvinnor önskar, men 

det lyfts även som en frustration bland de äldre. De andra grupperna betonar snarare att om 

det är kopplat till säkerhetsfunktioner så är det extra viktigt att det är en verkstad som servar 

bilen.  

 

4.3 Säkerhet 
Säkerhet med systemen kommer upp på olika sätt. Det kan handla om att nyttan med systemet 

är att det ger en ökad trafiksäkerhet då alla fordon körs med avstånd i jämn fart. Ett typiskt 

citat med avseende på detta är: 

”…bilen stannar när den känner av när en annan bil stannar…” 
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I gruppen med äldre betonades särskilt säkerhetsaspekten och då inte enbart för den egna 

säkerhetens skull utan även de trafikanterna man interagerar med. Ett exempel som visar på 

hur man diskuterade i äldre gruppen kring säkerhet är följande citat: 

”…Vi kör definitivt inte för att det ska vara spännande. Det ska vara tryggt…” 

 

Det kan också handla om mer specifikt att förare kommer att bli trötta och mindre vakna om 

systemen de använder kräver att de övervakar situationen. Ett exempel på detta är citatet: 

”…faktiskt hur automatiserat ska det vara innan man tappar skärpan. Det tror jag blir något 

som blir viktigt i framtiden…”. 

 

Det finns de som tror att en konsekvens av systemen blir att bilarna går fortare. Det finns 

delade åsikter om det är bra eller dåligt.  En åsikt var att man inte vill ha system som tvingar 

en att köra fortare än man vill. Ett exempel på det är citatet:  

”…någon ska inte kunna bestämma hur fort jag kör egentligen…jag kanske inte tycker om att 

köra i 150 km/h. Jag kanske vill åka 100 km/h. De andra vill åka i 150 km/h…” 

 

Vi ska samtidigt komma ihåg att exempel med fordonståg visar att det kommer gå saktare för 

personbilstrafiken.  En viktig fråga i detta avseende är den risk som uppstår när systemen inte 

fungerar som det är tänkt. Det som tas upp är när sensorer inte fungerar som det är tänkt eller 

när tekniken går sönder eller förlorar förmågan till kommunikation.  

” …om den dör, inte en bil utan internet så måste det finnas flera back-ups…” 

 

Likaså ser man dataintrång som ett bekymmer. Det målas upp scenarion där man ”hackar” en 

hel fordonsflotta, men även där man vid till exempel polisiära insatser kan stoppa en hel 

fordonsflotta. Vid upprepade tillfällen diskuteras relationen mellan tekniska problem, 

mänskliga felhandlingar och nyttan med systemen upp. Det finns de som tror att även om det 

blir tekniska problem i början så kommer de inte vara större än de risker som uppstår på grund 

av mänskliga felhandlingar. Tron är ändå stor när det gäller systemens tillförlitlighet, efter det 

att barnsjukdomar har åtgärdats. 

Det finns enligt en av grupperna (kvinnorna) en inbyggd oro för fel eftersom det är system 

som vi inte känner till och förstår oss på. En parallell dras till hur det var innan bilen kom och 

vi reste med häst och vagn. Ett citat som belyser detta är: 

”… Jag tänker att människor som satte sig i vanliga bilar efter häst och vagn. Jag menar att 

vi är i häst och vagn och det här är en bil. De måste tycka att det var så otäckt att de åkte 

utan att det var en häst framför som drog. Vi tycker så om det här för vi har inte det…” 

 

Det finns en farhåga att förare tappar kompetens om man inte behöver utföra den, ett sådant 

fall är parkering. Hur man säkerställer att de som åker med framtidens fordon kan hantera 

körning när de inte får träna att köra blir en svår nöt att knäcka. Ett exempel på detta är citatet: 

”…någonstans på vägen tappar vi kunskap om hur saker och ting faktiskt fungerar…” 
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Just utbildningsfrågan kommer upp till diskussion och då är det framförallt vad man ska ställa 

för krav på utbildningen för att den ska motsvara denna typ av körning. Här var det någon 

som sa: 

”…Jag tänker mer som hur ska man utbildas? Trycka på en knapp, behöver man gå i 

körskola då?...” 

 

En aspekt som lyfts är om bilen används i miljöer som den inte är avsedd för. I gruppen med 

kvinnor diskuterades exempelvis vad som händer om man åker på bilsemester i ett land med 

t.ex. vänstertrafik: 

”…om du kommer till England och ska köra vänstertrafik helt plötsligt…” 

 

4.4 Framtid 
I diskussionerna kring vad man ser när man tänker på automatiserad körning är det inte 

självklart en bil man ser framför sig. Det finns tankar om att det måste bli mer bekvämt och 

man måste kunna använda tiden för umgänge eller arbete. Det finns de som ifrågasätter varför 

man inte vill köra och ser det som roligt snarare än något man vill slippa. Det finns en idé att 

det är svårt att sätta sig in i hur det blir eftersom vi inte är där än, lite i linje med exemplet 

med häst och vagn tidigare. Ansvarsfrågan är uppe till diskussion framförallt bland kvinnorna. 

En fråga som tas upp är vem som är ansvarig om något händer. Om bilen kör själv och man 

har lämnat över uppgiften då kan man väl inte gärna som förare vara ansvarig? Det 

diskuterades vidare om det är biltillverkaren eller försäkringsbolaget som ska hantera 

eventuella problem som uppstår. En aspekt på detta är vad som händer om det som en 

deltagare uttryckte blir en ”hacker attack”. Detta är en fråga som kräver vidare utredning. 

Man skulle kunna tänka att det redan i dag finns parallella situationer. Gruppen med kvinnor 

konstaterar till exempel att det redan idag är svårt att se vem som har ansvar om något 

oförutsett händer. Ett citat som beskriver detta är: 

”… Faktum är att när du kör bil så sitter du hela tiden i en sak som du tror att du styr över 

och så händer en olycka och det är inte du som styr ändå. För kommer det en älg framför 

bilden då är du mos…”. 

Även gruppen med män pratar kring lagar och förordningar och har en allmän reflektion att 

det sannolikt inte är tekniken som är problemet utan snarare att det är vi människor som måste 

bestämma oss för om vi vill ha system som dessa eller inte. De vittnar om en tro att även om 

det kommer finnas problem initialt som kommer de att lösa sig med tiden. 

I alla grupperna kommer det fram långa listor med förslag på hur man kan gå vidare och vad 

man ser att man göra mer förutom de system som redan finns idag. På listan finns: 

 

 Röststyrda bilar 

 Rälsgående fordon 

 Magnetvägar 

 Ambulansbilar 

 Nykter bil 

 Bilar som pratar med varandra och 

talar om var de finns innan de syns 

 Bilar som drivs av solceller 

 Sensorer i vägbanan som håller 

bilen i rätt spår. 

 Möjlighet att ha 1 körfält ut från 

staden och 2 in till staden på fm 

och vice versa på em. 

 Högre placering av fordonslyktorna 

för att gör det lättare att byta 

lampor. 
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 Belysning som anpassar sig 

ljusförhållanden, vid möten etc. 

 System som gör att bilen inte går 

att köra om man har för tung last. 

 Logga hur många hästkrafter man 

använder och betala extra för det. 

 Farthållare som gör att du inte kan 

köra fortare än hastighetsgränsen 

 Fordonet måste kunna känna av när 

du slappnar av. Detta framförallt 

om du bara ska åka med. 

 Hastighetsreducering i takt med att 

förarens sömnighet.  

 Bilen bestämmer när torkaren och 

ljuset ska gå på. 

 System som gör att du inte kan köra 

på någon i mörkret på ett övergång-

ställe 

 System som gör att du får stöd vid 

körning i rondell. 

 Hjälp att välja alternativa vägar om 

det är kö utmed den vanliga vägen. 

 Bilen måste kunna känna av hur 

föraren mår. 

 Bilen ska inte göra saker som är i 

strid med lagen t.ex. parkera på ett 

parkeringsförbud detta även om 

föraren säger att han/hon ska. 

 Bilen ska inte kunna startas om 

föraren är trött, full eller för 

gammal för att köra. 

 I en framtid ska polisen kunna 

stoppa en bil under biljakt. 

 Nödstoppsknapp 

 Automatiskt system som hittar 

lediga parkeringar. 

 Satellitnavigering 

 System som väljer avstånd till 

framförvarnade så du hinner stanna 

när du kör i den fart du valt i 

farthållaren. 

 

Vissa av dessa förslag finns redan att köpa idag, men långt ifrån alla. 

 

 

4.5 Tankar kring specifika system visade på film 
Den andra delen i diskussionerna innebar att deltagarna fick titta på ett urval av filmklipp. 

Efter filmklippet diskuterades filmen och där den inledande frågan var: ”Vad tänker ni när 

det ser det här”. 

  

Parkeringshjälp 

Detta var den första filmen som visades och det som kommer upp till diskussion först är 

framförallt hur det fungerar rent tekniskt. De flesta är medvetna om att denna typ av system 

finns på marknaden och de flesta anser att det är bra. Ett typiskt citat är: 

”… parkera i garage eller köra i en trång gränd utan att skrapa i bilen på bägge sidor…” 

 

Det kommer även upp diskussioner om det inte trots allt bör finnas krav på att man som förare 

ska klara av vissa grundläggande köruppgifter. Det finns en medvetenhet om att systemen 

kommer fylla ett större behov i de trånga städerna snarare än i små orter och det finns en 

tanke att utöka systemet så de även kan stötta när man kör in i trånga utrymmen. 
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Adaptiv farthållare 

De flesta ser nyttan med adaptiva farthållare och kopplar dessa till en ökad möjlighet att öka 

hastighetsefterlevnaden.  Även här diskuteras hur tekniken fungerar och man kan notera en 

oro för vissa situationer t.ex. om en bil tränger sig in eller om det är mycket trafik. Det 

konstateras att detta system förutsätter en automatväxlad bil. Det lyfts även att det är bra om 

alla bilar har detta system annars tror man det finns en risk för att körningen blir ryckig. Ett 

citat som är typiskt här är: 

- ”Jag tror det blir ryckigt. 

- Om det blir standard så blir det inte ryckigt då kommer alla att ha det. 

- Men folk kommer ändå att gå in i luckorna. 

- Man kan koppla bort det. ” 

 

Filhållningsassistans 

Systemets funktion ses som mycket bra och speciellt lyfts att det är bra för förare som är trötta 

eller håller på att somna, men de lyfter även att det kan vara bra för personer som är nyblivna 

körkortsinnehavare och att det kan ge dem ett stöd så de vet var i filen de ligger. 

En person i den unga gruppen sa: 

”…Det låter asbra ifall man typ håller på att somna och så men risken är att man förlitar sig 

på att det ska fungera. Att man slappnar av lite för mycket…” 

En farhåga som kommer fram är om denna typ av system kan bidra till att förare kör längre än 

de borde dvs. när de är för trötta eller till och med om de är onyktra. Om detta stämmer 

behöver utredas vidare. I flera av grupperna diskuteras hur det fungerar rent tekniskt och hur 

systemet reagerar om det kommer upp ett vilt djur på vägen eller om det ligger ett dött djur på 

vägen. 

 

Helautomatiserad körning i en specifik situation 

Systemets funktion tas emot positivt, men med viss oro över tekniken och om det kommer att 

fungera. I den unga gruppen sa en av deltagarna: 

”…tänk om det kommer fågelbajs eller någonting på kameran vad händer då? Måste man 

tvätta bilen varje gång man ska ut och köra?...” 

I flera av grupperna finns en insikt om att även människan har brister och att det nog är så att 

tekniken fungerar bättre än människorna. En hel del fördelar med systemet konstateras och 

framförallt handlar det om möjligheten att göra annat som att vila, umgås med vänner. Det 

lyfts att ett bekymmer kommer att vara att hålla sig vaken samtidigt som man inte ska göra 

mer än övervaka. Kanske är det så att man måste hålla i ratten hela tiden? Vid flera tillfällen 

lyfts frågan om man verkligen vill ha ett sådant system. Trots allt så är det roligt att köra 

enligt flera av grupperna.  

 

Fordonståg 

Upplevelsen av detta filmklipp var delat. En del tyckte de såg otäckt ut, andra tycket det 

verkade bra. Ord och utryck som ”häftigt” och ”härligt det skulle jag vilja ha…” förekom. I 

några av grupperna reflekterades det över att det blir svårt att se när man ligger bakom en 
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lastbil, en viss oro kunde även noteras när det gäller avgaser och att det kommer att gå för 

sakta om man ska ligga i 80 km/h bakom en lastbil. Oro kom även fram när det gäller andra 

fordons status t.ex. om ett fordon har dåliga däck. Under diskussionerna reflekterades även 

om vem som har råd, och några lyfte att det kanske blir billigare att åka tåg. En grupp 

uttryckte en oro för att detta system ger mindre utrymme för egna initiativ och att 

flexibiliteten avtar på ett negativt sätt. Diskussioner fördes om vem det är som vill ligga först i 

ett fordonståg och det konstateras att det måste bygga på att man tjänar pengar. Hur förare 

som följer ska betala problematiserades och just vad som händer om någon inte kan betala var 

ett av de scenarion som var i fokus. 

 

Helautonomt fordon 

Filmklippet med den blinda föraren leder per automatik in diskussionerna på vem detta är till 

för. Stor nytta ses för personer med olika typer av funktionshinder (synskadade, hörsel-

skadade, kortväxta etc.).  Att det blir dyrt inser de flesta grupperna och hur man löser det 

kommer upp till diskussion i ett flertal grupper. Ett alternativ kan vara att de inte ägs av 

enskilda personer utan att man istället ringer in dem vid behov. En viktig aspekt som kommer 

upp är vem som har ansvar om det händer något. I en av grupperna sägs att om man måste 

välja ett system av de man sett så är detta bättre än att ligga efter en lastbil (fordonståg). I 

gruppen med män ifrågasattes om någon skulle vilja ha ett sådant system. Ett exempel på 

detta är citatet: 

”… Det är väl mer frågan om det är någon som vill ha det…” 
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5 Resultat från enkäten 
Allmänna frågor om automatiserad körning 

Totalt var det 28 personer som besvarade enkäten varav 6 var unga, 9 var äldre, 8 var män och 

5 var kvinnor.  Antalet tillfrågade och svar är litet och vi har därför avstått från att tolka 

resultatet per grupp. 

Deltagarna fick besvara tre frågor om när och varför man vill kunna utnyttja automatiserad 

körning, samt två frågor om fördelar och nackdelar man ser med automatiserad körning. I 

varje fråga fanns ett antal svarsalternativ, där det var möjligt att välja ett eller flera alternativ. 

I alla frågor fanns alternativen Inga alls samt Annat.  I Figur 1 redovisas andelen deltagare – 

per grupp och totalt – som kryssade i respektive alternativ. 

 

Figur 1  I vilka trafikmiljöer/situationer skulle du vilja kunna utnyttja automatiserad körning. 

 

Omkring 80 % av deltagarna vill kunna utnyttja automatiserad körning på motorväg och i 

köer.  Omkring 60–70 % av deltagarna vill kunna utnyttja automatiserad körning i besvärliga 

väderförhållanden och vid knepiga manövrar. I stadstrafik och på landväg vill omkring  

50–60 % av deltagarna kunna utnyttja automatiserad körning. De som svarade Annat vill 

kunna utnyttja automatiserade funktioner som ingriper vid viltolyckor eller andra faror/hinder. 

I Figur 2 redovisas vid vilka slags resor man vill kunna använda automatiserad körning. 
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Figur 2 Vid vilka slags resor skulle du vilja kunna utnyttja automatiserad körning. 

 

Majoriteten av deltagarna, ca 85 %, vill kunna utnyttja automatiserad körning vid längre 

resor. Omkring 60 % vill kunna utnyttja automatiserad körning vid rutinmässiga resor (till och 

från jobbet etc.), medan 25 % vill kunna utnyttja automatiserad körning vid kortare resor. 

Deltagarna fick ta ställning till vad de ser för fördelar, se Figur 3. 

 

Figur 3 Fördelar med automatiserad körning. 

 

De fördelar som flest av deltagarna ser med automatiserad körning är ökad trafiksäkerhet (ca 

90 %), bättre trafikflöde (ca 80 %) och bränslebesparing (ca 75 %). Nästan 60 % tycker att 

ökad komfort och att körningen blir enklare är fördelar med automatiserad körning. Omkring 

30 % tycker att ökade möjligheter att göra annat under körningen är en fördel med 
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automatiserad körning. Färre än 10 % ser ökade resmöjligheter som en fördel med 

automatiserad körning. Deltagarna fick även ta ställning till om de ser några nackdelar, se 

Figur 4. 

 

Figur 4 Generellt sett, ser du några nackdelar med automatiserad körning? 

Omkring 70 % tycker att en nackdel med automatiserad körning är att det är obehagligt att 

låta bilen ha kontrollen. Omkring 60 % tror att kostnaden kommer att bli för hög. Lika många 

tycker att det kommer att bli tråkigare att köra. 40 % anger att de inte litar på tekniken. 

Omkring 10 % tycker att minskad trafiksäkerhet, ökad biltrafik och ökat antal konflikter med 

andra trafikanter är nackdelar med automatiserad körning. 10 % av deltagarna har svarat 

Annat och nämner då juridiska problem vid olyckor, risk för tappad koncentration och initialt 

obehagligt att låta bilen ha kontrollen. Deltagarna fick ta ställning till varför de vill kunna 

använda automatiserad körning, se Figur 5. 
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Figur 5 Av vilka skäl skulle du vilja kunna utnyttja automatiserad körning? 

Omkring 80 % av deltagarna anger trafiksäkerhet som skäl till varför de vill kunna utnyttja 

automatiserad körning. Omkring 50 % anger bekvämlighetsskäl eller att de vill kunna 

förflytta sig säkert när de är trötta. Färre än 30 % anger något av de övriga alternativen: 

koppla av (ca 30 %), kunna ägna sig åt annat (ca 25 %), kunna förflytta sig när man är 

påverkad av alkohol eller mediciner (ca 25 %), teknikintresse (ca 20 %), osäkerhet (ca 15 %) 

eller annat (ca 10 %). 

 

Inställning till olika typer av automatiserad körning 

Deltagarna fick ange sin inställning till elva olika typer av automatiserad körning på en 

femgradig skala, där ett motsvarade Mycket negativ och fem motsvarade Mycket positiv. I 

figuren nedan visas gruppernas medelvärden, samt det totala medelvärdet för alla deltagare, se 

Figur 6. 
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Mycket negativ Mycket positiv

Helautomatiserad, föraren kan ägna sig åt annat

Helautomatiserad, föraren övervakar det som sker

Helautomatiserad i vissa situationer, föraren kan ägna sig åt annat

Helautomatiserad i vissa situationer, föraren övervakar det som sker

Fordonståg, föraren kan ägna sig åt annat

Fordonståg, föraren övervakar det som sker

Automatisk fart- och avståndshållning

Funktioner som ingriper automatiskt i kritiska situationer

Automatisk anpassning av hastigheten

Farthållare

Parkeringshjälp

 

Figur 6 Förarnas inställning till elva olika typer av automatiserad körning på en femgradig 
skala, där ett motsvarade Mycket negativ och fem motsvarade Mycket positiv. 

Deltagarna är mest positivt inställda till funktioner som ingriper i kritiska situationer (4,7), 

farthållare (4,6) och automatisk fart- och avståndshållning (4,4). De är även positiva till 

automatisk anpassning av hastigheten (4,1), helautomatiserad körning i vissa situationer där 

föraren övervakar (4,1) och parkeringshjälp (4,0). När det gäller de helautomatiserade 

systemen, inklusive fordonståg, är deltagarna mer positivt inställda till system där föraren 

övervakar det som sker, än system där föraren kan ägna sig åt annat. Deltagarna är i allmänhet 

mer positivt inställda till system som finns idag, än till mer avancerade, framtida system. Värt 

att notera är även att spridningen mellan svaren är större för de mer avancerade, framtida 

systemen än för system som finns idag.  

 

Frågor om helautomatiserad körning 

Den sista delen av enkäten bestod av åtta påståenden om automatiserad körning, där 

deltagarna fick ange på en femgradig skala huruvida de instämde i påståendet eller inte, se 

Figur 7. 
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Instämmer inte alls Instämmer helt

Helautomatiserad körning kommer
att vara mer bränslesnål än manuell körning

Helautomatiserad körning leder till
ökad trafik eftersom att fler kommer
att välja bilen istället för t ex tåg eller buss

Föraren ska ha ansvaret för körningen,
även när fordonet kör automatiserat

Helautomatiserad körning leder
till minskad trängsel

Helautomatiserad körning kommer
att göra det tråkigare att köra bil

Helautomatiserad körning
bör inte tillåtas

Helautomatiserad körning leder till
ökad trafiksäkerhet och färre olyckor

Ett helautomatiserat fordon ska få användas av
personer som idag inte får köra (t ex barn,
synskadade, alkoholpåverkade etc.)

 

Figur 7 Förarnas inställning till helautomatiserad körning. 

 

Det tydligaste ställningstagandet gäller om helautomatiserad körning bör tillåtas eller inte, där 

medelvärdet är 1,6, dvs. deltagarna är emot att förbjuda helautomatiserad körning. Deltagarna 

instämmer till viss del i att helautomatiserad körning kommer att vara mer bränslesnål än 

manuell körning, samt att helautomatiserad körning leder till ökad trafiksäkerhet. När det 

gäller ansvarsfrågan instämmer deltagarna till viss del i att föraren ska ha ansvaret även vid 

automatiserad körning, och de är i någon mån emot att helautomatiserade fordon ska få 

användas av t ex barn eller synskadade.  
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6 Metoddiskussion och slutsats 
Att använda diskussioner i fokusgrupp är ofta ett bra sätt att få en insikt i vad en grupp tänker 

och tycker om en företeelse. En begränsning är att det inte är möjligt att säga om det som lyfts 

går att generalisera, det innebär dock inte att det är av mindre betydelse. I den genomförda 

studien var gruppsammansättningen i de flesta fall mycket bra. Det fanns utrymme till 

reflektion och diskussion och ofta var känslan att det var möjligt att dela med sig av sina 

tankar. I en av grupperna var gruppdynamiken mer begränsad och det var då några individer 

som var förhållandevis dominerande. Detta är inget som går att styra och upplevelsen var 

ändå att det viktigaste kom fram. 

Enkäten som användes var en första testversion för att utreda möjlighet att fånga förares 

upplevelse kring system som de inte själva använt på riktigt. Det är svårt att avgöra om 

enkäten lyckats eller inte, det har dock gett varje deltagare en möjlighet att föra fram sin 

personliga åsikt. De förvalda alternativen har i de flesta fall täckt de svarandes åsikter och 

alternativet Annat har endast använts vid ett fåtal tillfällen. 

En nackdel med enkäten är att de allmänna frågorna om automatiserad körning kan syfta på 

många olika slags system. Om samma eller liknande frågor ska användas i framtida studier 

bör det vara tydligare vilket system som avses (i den här studien var det dock inte möjligt av 

utrymmesskäl att ställa dessa frågor för flera olika typer av system). En annan sak som är värd 

att notera är att deltagarna i enkätsvaren generellt sett var mer positivt inställda till hel-

automatiserade system där föraren övervakar det som sker än helautomatiserade system där 

föraren kan ägna sig åt annat, trots att de i diskussionerna lyfte risken med att förare som 

övervakar tappar koncentrationen eller t.o.m. somnar. Detta väcker frågor om deltagarnas 

tolkning av enkätfrågorna – kanske var frågorna otydligt formulerade. 

Analysen har varit tematiserad med utgångspunkt i det som kom fram i samtliga diskussioner. 

De huvudfrågor som introducerade stämmer inte helt överens med hur utfallet blev avseende 

teman. Det går att koppla frågorna till ämnen i alla avseenden. En begränsning är att vi 

uppmanade deltagarna att försöka att bortse från tekniska problem och det betonades att det 

inte finns något rätt eller fel. Tanken var att minska fokus på tekniska delar och snarare ha 

funktionalitet i tanken. Det kan dock vara en fara då just tekniska problem kan visa sig vara 

det bärande argumentet för hur man ser på automatiserad körning.  

I studien har vi genomfört fyra fokusgrupper med unga, gamla, män och kvinnor med 

sammanlagt cirka 30 deltagare. Som komplement har alla även fyllt i en enkät.  Flera olika 

infallsvinklar på autonom körning har belysts och ämnen som har varit i fokus var framförallt 

kopplat till vem systemet är till för och vem som har råd. En hel del av diskussionen handlade 

om säkerhet med lite olika infallsvinklar. Det som berördes var framförallt följande: om det 

kommer att innebära en ökad säkerhet eller inte, att systemen sannolikt medför en ökad 

hastighet, att en förutsättning är att man som förare själv kan välja om man vill att det ska 

vara aktiverat, hur det blir med tekniska problem och datasäkerhet, hur man säkerställer att 

förare kan upprätthålla vakenhet och en hög grad av uppmärksamhet. En fråga som ofta kom 

upp var en oro för att framtidens förare tappar kunskap och att utbildning blir viktigt.  Under 

diskussionen var ett ytterligare område kopplat till framtiden: här pratades det mycket om att 

det i framtiden inte är helt självklart att det vi åker i är en bil som den ser ut idag. Samtidigt 

konstateras det att det är svårt att se hur det blir i en framtid eftersom vi inte är där än, att det 

blir bra för miljön, men även att frågor kring ansvar, lagar och förordningar måste utredas. En 

lång lista med innovativa lösningar blev även utfallet från gruppernas diskussioner. 

När det gäller de helautomatiserade systemen, inklusive fordonståg, så visar enkäten att totalt 

sett är deltagarna mer positivt inställda till system där föraren övervakar det som sker, än 
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system där föraren kan ägna sig åt annat. Här ska det betonas att det finns stora skillnader 

mellan grupperna. Deltagarna är i allmänhet mer positivt inställda till system som finns idag, 

än till mer avancerade, framtida system. Värt att notera är även att spridningen mellan svaren 

är större för de mer avancerade, framtida systemen än för system som finns idag. 

Det kan noteras att vissa vill ha automatik för de tråkiga långa körpassen (dvs. av 

komfortskäl), medan andra vill ha automatik för att klara av svåra körsituationer (dvs. av 

säkerhetsskäl). Båda dessa behov behöver sannolikt tillgodoses i framtiden. Det kan även 

konstateras att gruppernas diskussioner pekar på viktiga designfaktorer och där det 

identifierats aspekter som belyser vad man ska göra när det inte fungerar som det ska, t.ex. 

”safeguards”, ”barriers” och ”graceful degradation”. Ett sådant är nödstopp och ett annat är 

system som hanterar situationen när utryckningsfordon ska fram. 
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Bilaga 1 Välkomstbrev 
 

     2012-10-11 

 

 

 

Välkommen till fokusgruppsdiskussion på VTI! 

 

 

Vi vill börja med att tacka för att du har accepterat att komma till VTI och 

dela med dig av dina tankar kring framtidens bilkörning och vi ser 
framemot att få träffa dig. 

 

Med det här brevet vill vi ge dig en möjlighet att i förväg fundera på några 

av de frågor som kommer att diskuteras i fokusgruppen. 

 

Från början av 1900-talet tills nu har det skett en enorm utveckling när 
det gäller hur en bil fungerar. Just nu arbetar fordonsbranschen med 

forskning kring framtida system där möjligheten till automatiserad körning 

är en del.  

 

Det man ofta avser med automatiserad körning är möjligheten att låta 
föraren överlåta en del- eller hela köruppgiften till fordonet själv. Det kan 

även handla om att fordonet själv ska kunna ta över kontrollen i en 
situation som föraren inte klarar av. I det enklaste fallet kan det till 

exempel vara att bilen hjälper föraren att hålla rätt hastighet eller avstånd 
till fordonet framför, eller att bilen bromsar då det finns risk för kollision 

om inte föraren själv har uppmärksammat faran. Exemplen är funktioner 
som redan finns på marknaden till viss del. Mer avancerad automatisering 

kan göra det möjligt för föraren att helt överlåta kontrollen till fordonet, 
antingen i vissa specifika situationer eller under en hel körning. Även här 

finns det redan system som till viss del gör det möjligt med automatiserad 
körning, dessutom finns idéer och exempelsystem för sådant som kan 

komma att användas i framtiden, men exakt vilka system som kommer 

att finnas inom de kommande decennierna är det ingen som vet. 
Fokusgruppsdiskussionen kommer att handla om automatiserad körning 

sett från förarens perspektiv. Relevanta frågeställningar kan vara bland 
annat: 

Bilaga 1 
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 Vad ser du framför dig när du tänker på automatiserad körning? 

 Vad finns det för skäl till att införa automatiserad körning? 
 Vilka funktioner för automatiserad körning skulle du vilja ha? Vilka 

fördelar och vinster ser du med automatiserad körning? 

 Vilka nackdelar och problem ser du med automatiserad körning? 
 Hur tänker du kring tillit och säkerhet? 

 

Självklart kommer det finnas lite tekniska problem att lösa men vi ber dig 

att försöka att bortse från dem när du tänker på detta. Begränsa dig inte 
heller till de exempel på automatiserad körning som nämns ovan, utan 

fundera fritt kring frågeställningarna. Hur kan det vara om 5-20 år? 

 

Just dina åsikter och tankar om automatiserad körning är viktiga för oss. 
Det finns inga åsikter som är rätt eller fel i det här sammanhanget. 
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Genomförande 

Du kommer att tillsammans med en grupp på cirka 7 personer diskutera 
ämnet under ca 1,5 timme. Diskussionen kommer att utgå från de 

generella frågeställningar som presenterats ovan, men även andra frågor 

kan komma att tas upp. Diskussionen leds av en moderator. 

 

Diskussionen kommer att spelas in med en ljudinspelare. Det som sägs i 
diskussionen kommer inte att kopplas dig eller ditt namn. Vi är enbart 

intresserade av vad som sägs – inte av vem. Resultaten kommer att 
redovisas i en offentlig rapport som kan laddas ner från VTIs hemsida. 

Inga namn eller andra uppgifter som kan identifiera enskilda deltagare 
kommer att redovisas i rapporten. 

 

Praktisk information 

Samling sker utanför VTI:s entré kl. 17.00 (porten är låst så dags så 
vänta utanför så hämtar vi dig där). Diskussionen beräknas ta ungefär 1,5 

timme. Vi bjuder på kaffe/te/dricka och smörgås. Hör av dig snarast om 
det är något du inte kan eller vill äta.  

 

VTI ligger på Olaus Magnus väg 35, nära universitetet (se karta nedan 
eller http://www.vti.se/sv/om-vti/kontakta-vti/). Cykelparkering och 

bilparkering finns mittemot entrén. Busslinjerna 12 och 20 går från 
resecentrum till VTI (hpl VTI). Du hittar mer information om VTI på 

www.vti.se.  

 

Frågor 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller 

epost: 

 

Anna Anund   Carina Fors 

Epost: anna.anund@vti.se Epost: carina.fors@vti.se 

Tel: 013 – 20 43 27  Tel: 013 – 20 41 41 
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Välkommen! 

 

 

 

 

 

 

VTI huvudentré 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Ämne: Automatiserad körning 

Procedur: 

Deltagarna hälsas välkomna (fika och lite allmänt mys).  

En allmän presentation av vad som avses med automatiserad körning. 

Moderatorn inleder med att berätta om automatiserad körning utifrån välkomstbrev. 

Problematisering: 

- Vad ser ni framför er när ni tänker på automatiserad körning? 

- Vad tror ni gör att man kommer vilja ha automatiserad körning? 

- I vilka situationer finns störst behov/nytta med automatiserad körning? 

- Hur skulle det optimala automatiserade systemet fungera? 

- Hur tänker ni kring säkerhet? 

- Hur tänker ni kring trygghet/tillit? 

- Skulle ni vilja ha funktioner för automatiserad körning själva? I så fall vilka? 

- Hur tänker ni kring vilka som ska ha rätt att köra automatiserat? 

- Vilka fördelar och vinster finns med automatiserad körning? 

- Vilka nackdelar och problem finns med automatiserad körning? 

- Ska funktioner för automatiserad körning vara standard eller tillval? 

- Tre huvudsakliga frågeställningar: tillit, ansvar och lagar. 

Några filmer på olika slags automatiserad körning visas. 

Först visas två filmer om existerande system 

 Parkeringshjälp  

 Adaptiv farthållare med stop & go 

 

Därefter visas fyra filmer (en i taget) om framtida system: 

 Filhållningsassistans (active lane keeping assist)  

 Helautomatiserad körning i en specifik situation där föraren har ansvaret 

 Fordonståg (platooning) 

 Helautomatiserad körning (Google driverless) 

Problematisering: 

- Vad tror ni om det här systemet? 

- Hur kommer det att vara? 

- När ska det vara tillåtet? 

- Varför skulle detta vara bra? 

- Hur tror ni att det kommer att fungera rent tekniskt? 

- Vad för krav ska man ställa på föraren? 
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- Är det skillnad om det är en eller flera bilar som ingår? 

- Vilka situationer ställer extra krav på föraren? 

- Semiautonomt: hur lång tid behöver föraren för att kunna ta över? 

- Vad händer om man somnar? 

- Vad händer om man jobbar på sin dator / läser etc? Ska det vara tillåtet att jobba, 

läsa tidningen eller liknande? Säkerhetsfrågor, t ex laptop i knät är inte bra p g a 

airbagen. 

- Vad ska vara motivationen för förarna för att detta ska var attraktivt? 

- Hur ska man veta att man har en automatiserad möjlighet? 

- Hur ska man veta att man är i ett automatiserat läge? 

- Förstår föraren systemets begränsningar? 

- Förarens förståelse av systemen och dess begränsningar: Hur tror ni att detta funkar? 

Funkar det alltid? 

- Konflikter mellan förare och system. 

- Vill man veta och hur ska man i så fall få veta att andra fordon kör autonomt? 

- Fordonståg: Hur vet man att det går att lita på den som ligger först? 

- Om lagstiftningen föreskriver att föraren alltid har ansvaret för framförandet av 

fordonet även då man kör automatiserat, hur länge ska det då vara möjligt att få köra 

autonomt med tanke på uppmärksamhet och sömnighet? 

- Vad får det kosta? 

Syftet med problematiseringslistorna är att de ska fungera som ett stöd för moderatorn för att 

föra diskussionen vidare när/om det behövs och för att se till så att gruppen inte missar någon 

relevant/intressant aspekt. Det är inte meningen att moderatorn ska ställa alla frågor till 

gruppen. 

 

Summering 

Vad är de viktigaste frågorna att jobba vidare med? 
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Bilaga 3: Enkät 

Innan vi avslutar vill vi be dig att med utgångspunkt i vad du själv tycker svara på några 
frågor. 

Först lite om din bakgrund 

1. Hur gammal är du? ___________ år 

 

2. Är du:  ☐ Kvinna     eller      ☐ Man 

 

3. Har du körkort? ☐ Nej ☐ Nej, men jag 

övningskör 

 

 ☐ Ja, jag har haft körkort i _____ år 

 

Om nej gå vidare till fråga 7. 

 
4. Hur ofta kör du bil? 

☐ Varje dag 

☐ Nästan varje dag 

☐ Flera gånger i veckan 

☐ Enstaka gånger i veckan 

☐ Några gånger varje månad 

☐ Några gånger varje år 

☐ Aldrig 

 
5. Tycker du om att köra bil? 

☐ Ja, mycket 

☐ Ja, för det mesta 

☐ Varken eller 

☐ Nej, oftast inte 

☐ Nej, inte alls 

 
6. Vilken typ av system i bilen har du erfarenhet av som förare? 

☐  Farthållare (håller en av föraren vald hastighet) 

☐  Adaptiv farthållare (håller en av föraren vald hastighet, men anpassar farten 

efter fordonet framför när det behövs) 

☐  Fartvarnare, ISA (varnar när föraren kör för fort) 
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☐  Avåkningsvarning (varnar när man korsar mitt- eller kantlinjen och inte har 

blinkat) 

☐  Filhållningsassistans (fungerar som LDW, men kan även styra tillbaka till 

körfältet om föraren inte agerar) 

☐  Kollisionsvarning (varnar när det är stor risk för kollision med ett fordon framför 

den egna bilen) 

☐  Döda-vinkeln-varning (system som uppmärksammar föraren på att det finns ett 

fordon i döda vinkeln) 

☐  Trötthetsvarning (varnar när föraren är trött eller okencentrerad) 

☐  Mörkerseendesystem (hjälper föraren att upptäcka gående och vilt i mörker) 

☐  Backvarnare/backsensor (indikerar avståndet till föremål bakom bilen då 

föraren backar) 

☐  Parkeringshjälp (hjälper föraren att fickparkera) 

☐  Annat:_________________________________________ 

☐  Har inte erfarenhet av något av systemen 

 

 

 
Bilaga 3 

Sida 2 (9)

 
Bilaga 3 

Sida 2 (9)

VTI rapport 788



 

Nu kommer några allmänna frågor om automatiserad körning  

7. I vilka trafikmiljöer/-situationer skulle du vilja kunna utnyttja automatiserad körning? 

(flera svar är möjliga) 

☐ I stadstrafik 
☐ Vid knepiga manövrar 
(fickparkering etc.) 

☐ På landsväg ☐ Inga alls 

☐ På motorväg ☐ Annat:____________________ 

☐ I köer ____________________________ 

☐ Vid besvärliga väderförhållanden ____________________________ 

 

8. Vid vilka slags resor skulle du vilja kunna utnyttja automatiserad körning? (flera svar 

är möjliga) 

☐ Rutinmässiga resor (Till och från 
jobbet) 

☐ Inga alls 

☐ Vid kortare resor (handla, 
fritidsaktiviteter etc.) 

☐ Annat: ____________________ 

☐ Vid längre resor (semester etc.) ____________________________ 

☐ Vid tjänsteresor ____________________________ 

 
9. Generellt sett, ser du några fördelar med automatiserad körning? (flera svar är 

möjliga) 

☐ Ökad trafiksäkerhet ☐ Ökade resmöjligheter 

☐ Ökad komfort 
☐ Ökad möjlighet att göra annat 
under tiden 

☐ Körningen blir enklare ☐ Inga alls 

☐ Trafikflödet blir bättre ☐ Annat: ____________________ 

☐ Bränslebesparing ____________________________ 
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10. Generellt sett, ser du några nackdelar med automatiserad körning? (flera svar är 

möjliga) 

☐ Minskad trafiksäkerhet 
☐ Obehagligt att låta bilen ha 
kontrollen 

☐ Tråkigare att köra 
☐ Ökat antal konflikter med andra 
trafikanter 

☐ Tekniska problem ☐ Inga alls 

☐ Biltrafiken kommer att öka ☐ Annat: ____________________ 

☐ Kostnaden blir för hög ____________________________ 

☐ Litar inte på tekniken  

 

11. Av vilka skäl skulle du vilja kunna utnyttja automatiserad körning? (flera svar är 

möjliga) 

☐ Av bekvämlighetsskäl 

☐ För att kunna koppla av 

☐ Av trafiksäkerhetsskäl 

☐ För att kunna förflytta mig när jag 
är trött 

☐ För att kunna förflytta mig när jag 
är påverkad av mediciner eller alkohol 

☐ För att kunna ägna mig åt annat 
(prata i telefon, surfa, läsa, ta hand 
om barn etc.) 

☐ Inga alls 

☐ För att jag känner mig osäker när 
jag kör själv 

☐ Annat: ____________________ 

☐ För att jag är teknikintresserad ____________________________ 

 ____________________________ 
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Några frågor om helautomatiserad körning 

Kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning. 

Instämmer du i följande påståenden 
om helautomatiserad körning? 

Instämmer 
inte alls 

 Varken 
eller 

 Instämmer 
helt 

Helautomatiserad körning leder till ökad 
trafiksäkerhet och färre olyckor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Helautomatiserad körning bör inte tillåtas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Helautomatiserade körning kommer att 
göra det tråkigare att köra bil 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Helautomatiserad körning leder till 
minskad trängsel 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Föraren ska ha ansvaret för körningen, 
även när fordonet kör automatiserat 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Helautomatiserad körning leder till ökad 
trafik eftersom att fler kommer att välja 
bilen istället för t ex tåg eller buss 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ett helautomatiserat fordon ska få 
användas av personer som idag inte får 
köra (t ex barn, synskadade, 
alkoholpåverkade etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Helautomatiserad körning kommer att 
vara mer bränslesnål än manuell körning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 
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Bilaga 4 Filmtexter 

 

Allmänt om filmerna 

Filmerna vi kommer att visa syftar till att visa olika exempel på automatiserad körning. 

Samtliga filmer har tagits fram av fordonstillverkare eller av forskningsprojekt. Det gör 

att filmerna har reklamfilmskaraktär, med allt vad det innebär. Det är inte vår avsikt att 

göra reklam för olika företag. Det finns fler biltillverkare som erbjuder dessa system än 

de som syns i filmerna. 

Nästan alla filmer är på engelska. Det gör inget om ni inte uppfattar allt som sägs. Vi 

kommer att berätta lite kort om varje film innan vi visar den. Syftet med filmerna är att 

ni ska få en bild av vad automatiserad körning kan innebära. Detaljer för hur systemen 

fungerar är inte viktiga här. 

 

Parkeringshjälp 

Parkeringshjälp, Ford (4:40, visa 0:40-2:33, eng): 

http://www.youtube.com/watch?v=ST4tlagzQ7s 

Filmen visar ett exempel på parkeringshjälp. 

Filmen visar hur bilen kan hjälpa föraren att fickparkera. När föraren kör längs en gata 

med parkeringsplatser, där hon/han skulle vilja parkera, så kan hon/han välja att aktivera 

parkeringshjälpen. Det gör att bilen börjar söka efter lediga parkeringsplatser. När en 

lagom stor lucka har hittats meddelar bilen föraren, som då stannar. Bilen ger sedan 

föraren instruktioner för när hon/han ska gasa/bromsa. Bilen tar hand om styrningen. 

Föraren har fullt ansvar för de manövrar bilen gör. Parkeringshjälpen kan avbrytas av 

föraren när som helst. 

Adaptiv farthållare med stop & go 

Adaptiv farthållare med stop&go (4:35, visa 0-1:40, 2:45-3:30 eng): 

http://www.youtube.com/watch?v=own_VaRZ9M8 

Filmen visar ett exempel på automatisk fart- och avståndshållning. 

Adaptiv farthållare med stop & go är en form av halvautomatiserad körning som kan 

användas även i tät trafik där en vanlig farthållare inte fungerar så bra. Föraren väljer 

själv vilken fart och vilket minsta avstånd till fordonet framför hon/han vill hålla. Den 

adaptiva farthållaren håller den valda farten där det är möjligt, men anpassar farten till 

fordonet framför när det behövs. Den ser även till att hålla det valda avståndet till 

fordonet framför. Föraren ansvarar för styrningen. Funktionen fungerar även i köer i 

mycket låga farter, där fordonet behöver stanna då och då. Detta kallas stop & go. 

Active lane keeping assist (filhållningsassistans) 

Active lane keeping assist, Mercedes (1:40, eng): 

http://www.youtube.com/watch?v=V7r7jPAYxqA 

Filmen visar ett exempel på funktion som ingriper i kritiska situationer. 

Filmen visar en variant av automatiserad körning som föraren i normalfallet inte märker 

av, eftersom den bara griper in om föraren håller på att köra av vägen eller in i mötande 

körfält. Systemet styr då bilen tillbaka in i det egna körfältet. Till skillnad från 

exemplen vi har sett tidigare, dvs. farthållare och parkeringshjälp, så är det i det här 
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fallet bilen och inte föraren som fattar beslut om vad som ska göras. Föraren kan dock 

enkelt ta över kontrollen igen genom att greppa tag i ratten och styra. 

Helautomatiserad körning i en specifik situation 

 Adaptiv farthållare med automatiserad styrning, Volvo (2:14, eng): 

http://www.youtube.com/watch?v=fgwoqywAcfw 

Filmen visar ett exempel på helautomatiserad körning i en viss situation, medan föraren 

övervakar det som sker. 

I den här filmen har bilen hand om farthållning och avståndshållning, på samma sätt 

som i en av de tidigare filmerna. Till skillnad från den tidigare filmen så har bilen även 

hand om styrningen. Föraren behöver varken ha fötterna på pedalerna eller händerna på 

ratten, men det är fortfarande föraren som är ansvarig för körningen och hon/han måste 

ha full uppmärksamhet på trafiken. Speakern berättar att systemet så småningom 

kommer att vidareutvecklas så att det klarar mer komplexa situationer och högre 

hastigheter.  

Fordonståg/platooning 

SARTRE konceptfilm (3:00, ej tal): 

http://www.youtube.com/watch?v=_bPnyAluqG8 

Filmen visar ett exempel på fordonståg där föraren kan ägna sig åt annat. 

Filmen visar en variant av automatiserad körning som kallas fordonståg eller platooning 

på engelska. Längst fram i tåget kör en certifierad fordonstågförare. Bakom 

ledarfordonet kan sedan ett eller flera andra fordon "haka på". De efterföljande fordonen 

följer automatiskt ledarfordonet. Föraren behöver varken hålla farten eller styra, utan 

kan ägna sig åt annat. Fordonen kommunicerar med varandra och ser till att körningen 

är säker. "Platsen/biljetten" i fordonståget bokas via internet. Föraren som vill åka med i 

ett fordonståg kör ikapp fordonståget och "anmäler" sig till föraren i ledarfordonet via 

ett datasystem. När föraren i ett av de efterföljande fordonen vill lämna fordonståget 

meddelar hen det till föraren i ledarfordonet, och lämnar sedan kolonnen. 

Helautonomt fordon 

Google driverless, synskadad förare (3 min, visa 0-2:30, eng): 

http://www.youtube.com/watch?v=cdgQpa1pUUE 

Filmen visar ett exempel på helautomatiserad körning där föraren kan ägna sig åt 

annat. 

Föraren kliver in i bilen och knappar in sin destination och sedan tar bilen hand om 

köruppgiften helt och hållet. Föraren i filmen berättar att han är nästan helt blind. Han 

säger att ett helautonomt fordon skulle göra honom oberoende och mer flexibel, och att 

han skulle kunna åka var han vill när han vill. 

Bilen i just den här filmen ingår i ett forskningsprojekt och den har därför en del extra 

utrustning som ett helautonomt fordon i framtiden troligtvis inte kommer att ha. 
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Bilaga 5 Detaljerade resultat för varje grupp 

Den unga gruppen 

Den unga gruppen var en mycket kreativ grupp där man i många avseende hade en 

positiv syn på framtiden och diskuterade inte enbart sina egna behov utan även andra 

gruppers behov. Det var en stor kreativitet när det gällde nya förslag på framtida 

möjligheter och system. 

 

Automatiserad körning – vad ser ni framför er? 

Säkerhet 

Det som gruppen först fokuserade på var frågor som indirekt handlade om olika typer 

av system som är till för att öka säkerheten för förare och för omgivningen. De 

diskuterade framförallt system som stöttar när man kommer för nära andra fordon eller 

föremål, det vi kallar för kollisionsvarning med bromsaktivering/nödbromsning (FCA 

eller FCW).  Ett typiskt citat var: 

”Stannar när den känner av när en annan bil stannar” 

 

Ett annat system som nämndes var trötthetsvarning. Det som lyftes var inte varningen i 

sig utan snarare hjälpen man kan få: 

 

 ”…Som kör rakt när man är trött…” 

 

Ett tredje system som ofta kom i fokus var stöd under körning i kö.  

 

”…Om man står i bilkö eller så där. Då är det rätt skönt om man bara kan släppa och 

sedan om man rör sig så rör sig bilen…” 

 

I diskussionen berättde en deltagare om ”google-bilen”. Den frågan som var i fokus 

relaterade till säkerhet. En deltagare sader: ”…Vad händer om det kommer en katt på 

vägen liksom?”  

Svaret blev: ”…Dödar den, jag vet inte…”. 

 

En annan aspekt som lyftes var vad som händer om vägförhållandena inte är optimala 

t.ex. vid halka.  

 

”…Det kan vara någon som tvärnitar. Fattar bilen att man ska tvärnita då. Det är 

sådana grejer...” 
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Flexibilitet 

En del av diskussionen vittnade om att man nog gärna vill ha möjlighet att välja själv 

om systemet ska vara aktivt eller inte. Det var speciellt tydligt i samtal där 

diskussionerna handlade om en viss tveksamhet när det gäller om man kan lita på 

systemet fullt ut. 

 

”…att man skulle kunna ha både och att man kan ta över kontrollen ifall något skulle 

hända, tekniskt” 

 

”… Alltså jag känner lite att man om man kan koppla över till manuellt. Jag tänker på 

dom helstyrda bilarna som du pratade om. Om man kopplar över dom till manuellt så 

kan det vara en standardgrej.” 

 

 

Vem är systemet till för? 

I olika sammanhang kom frågan upp vem systemet är till för. Exempel som lyftes var 

att t.ex. barn ska kunna köra och att man ska kunna använda bilen även om man är full. 

  

”…Då kan barn köra. Var ska gränsen gå då?...” 

 

”…köra rattfull…” 

 

Det diskuterades även om det är nödvändigt att alla ska ha detta och hur det i så fall 

skulle gå till: 

”…Men det kan inte vara lag på att alla måste ha det. Det går inte för det funkar inte i 

alla länder. Inte i alla städer…” 

 

”…Vi kan tänka på Sverige. Det kan vara lag i Sverige för vi är ett välutvecklat land…” 

 

En grupp som man förutspådde skulle kunna får problem var den äldre gruppen. 

”-… Om vi säger att det skulle bli standard om 20 år typ eller någonting och tänk typ 

våra föräldrar som är äldre och som har kört bil typ jättelänge sedan typ 60-70-talet 

någonting som kanske har svårt att anpassa sig till det liksom…”. 

” -… Svårt att anpassa sig att trycka på en knapp – kör dit!...”  

 

Inledningsvis diskuterades fördelen med automatiserade system i termer av att man som 

förare kan vara lat och göra ingenting.  

”Du behöver inte göra något. Bara sitta.” 
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Alternativt: 

”Det ska bli så enkelt för oss som möjligt” 

 

En konsekvens av att uppgiften förenklas blir att man får för lite att göra och bristen på 

uppgifter i samband med körning var en fråga som kom upp. Vad gör man när man inte 

måste köra men ändå sitta i bilen? Kanske måste man inte ens vara med i bilen? 

 

”…sätta in sina barn och sedan skjutsar bilen dom till skolan själv…” 

 

”…om han bara hade kunnat låta bli men köra själv, haft sovmorgon på morgonen eller 

göra läxor eller någonting…” 

 

 

Vem har råd? 

En annan grupp som diskuterades var de med sämre ekonomi.  

 

” - Har alla råd att köpa en sådan bil då?” 

” - Det är också frågan.” 

” - Alla i Sverige måste köpa ny bil.” [kommentar: personen menar lite ironiskt att alla 

måste köpa nu bil] 

 

Detta ämne kom även upp i samband med filmvisningen och de konstaterades att det 

skulle vara dyrt i början och att det skulle innebära att det blir lite ”coolt och hipt” att 

ha, men att det efter några år och då alla ska ha det kommer att bli avsevärt billigare. 

 

Tekniska problem/dataintrång 

Vid flera återkommande tillfällen diskuteras vad som händer om inte systemet fungerar 

exakt som det var tänkt. Det som framförallt lyftes är då tekniken går sönder, att det inte 

fungerar i det land man är eller att det sker ett dataintrång. 

 

Panikknapp: 

”- Men alltså hur ska man liksom. Det är det jag menar när det händer grejer. Man 

håller på att dö, man kvävs i bilen, man kan inte köra fortare. Vad händer då? Förstår 

ni vad jag menar? Ska man ha en panikknapp då kommer bara folk att utnyttja, 

missbruka det där.” 

”- Får ringa polisen.” 

 

”- Om den dör, inte en bil utan internet så måste det finnas flera back-ups. 
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”- Ifall det skulle bli krångligare ju större risk är det att det inte funkar. Tänk om det 

skulle bli krig i Sverige då kanske inte dom här grejerna funkar.” 

 

I andra länder: 

” - Men om man tänker lite så här. Dom här typ automatiserade skulle bara funka i 

västvärlden.  

”- Men om man åker typ till Bangladesh. Då kan man inte bara köra dit för det är lite 

saker emellan” 

”- Lite kor och så där” 

 

Människan är problemet: 

”..- Det finns alltid människor som kan ställa till systemen. 

”-  Eller någon som bråkar med systemet. 

” -  Eller någon tar fram en pistol och skjuter något bilhjul. 

 

Deltagarna återkommer vid upprepade tillfällen till hur man ska säkra att det är rätt 

indata i systemet. Det sker mycket i trafiken och det gavs uttryck för att en förutsättning 

för att det ska fungera är att denna uppdatering sker i realtid och är tillförlitlig.  

 

”- Uppdaterad, någon måste jobba med det här hela tiden. Tänk om någon sätter upp 

en skylt någonstans och det inte varit någon skylt innan. 

” - Vägarbeten, tänker jag.” 

” - Ja, typ sådana saker.” 

” - Men en krock på en väg måste också komma in.” 

”-  Det måste också rapporteras direkt.” 

”-  Allting måste in direkt alltså.” 

”- Om man har alla automatiserade bilar då kommer det aldrig att hända en krock.” 

 

 

Miljöfokus 

Flera av deltagarna vittnade om att det är viktigt att tänka miljösmart och de gav i olika 

sammanhang uttryck för att det är viktigt att spara bränsle.  

 

”- Jamen, precis spårvagn liksom. Det skulle förhindra massor med olyckor” 

”- Spara miljön” 

”- Ja, verkligen absolut.” 
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I samband med bildklippen för de mer autonoma systemen så diskuterade ungdomarna 

fördelarna med att man i framtiden lättare kommer att kunna samåka. Alla behöver inte 

ha en egen bil utan de trodde att det snarare blir så att man ringer in en bil som finns till 

för allmänheten.   

 

Utbildning 

Ett ämne som kom upp och som inte var med som en punkt på intervjuguiden men som 

är i högsta grad relevant är utbildningsfrågan. Det i frågasattes hur man ska utbildas i 

körning om bilen är automatiserad. 

 

”- Jag tänker mer som hur ska man utbildas? Trycka på en knapp behöver man gå i 

körskola då?” 

”- Det är bra om någon i bilen har lite kontroll, eller hur?” 

”- Om man måste ” 

”- Annars kan man lägga in hastighetsbegränsningen i det här systemet så att man 

liksom inte kan köra fortare.” 

”- Det är jättebra” 

 

Ansvar 

Vid några olika tillfällen såväl innan som under filmvisningen kom gruppen till 

diskussion kring vem som har ansvar. De resonerade i termer av att om alla har en 

automatiserad bil och det händer något så kan inte gärna föraren vara ansvarig. Då 

måste man ”skylla på” bilen. Någon föreslog att det nog snarare är så att det blir en 

försäkringsfråga. 

Ett bekymmer de såg var hur man rent ansvarsmässigt ska kunna säkra att det inte blir 

någon ”hackerattack” mot automatiserade fordon. 

 

Innovativa lösningar 

Deltagarna var fulla av innovativa lösningar inför framtidens system. En rad olika 

tillämpningar kom upp. 

 

Röststyrd bil: 

” -Röststyrd bil vore ballt som man kan göra med telefonen, sväng vänster och så 

svänger den vänster.” 

” - Då är roligt om man har problem med höger och vänster” 

 

Rälsgående bil: 

”..det är jättedumt men jag säger det ändå, då skulle man kunna typ ha att man kunde 

koppla bilen till en räls så man kan köra på den så man inte kan köra av vägen.” 
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” Tänk typ autobahn att det fanns en sådan. Då får man verkligen kör in i som en tull 

och då kopplas bilen på liksom och så kör man och så kör man till en tull igen och så 

kopplas den av liksom. På den här sträckan ska man inte kunna svänga. Det ska inte 

finnas några avfarter eller så typ” 

 

Magnetvägar: 

” - Egentligen borde man bygga magnetvägar som man har på tågen i Kina typ så 

skulle alla tåg vara magnetiska så dom blir som dom svävar för det blir så starka poler 

så dom bara åker i luften.” 

”- Vad driver dom framåt med?” 

” - Jag vet inte. En magnet som åker framför bilen.” 

 

Ambulansbil: 

”- Om du har automatiserade bilar du har en ambulansbil. Klicka på en knapp ur 

vägen. Alla bilar får en signal flytta på er. Det måste vara lätt att kommunicera. Det 

måste vara ett centralt system så alla är ur vägen så flyttar alla på sig. Sedan när du åkt 

förbi så kommer du tillbaka och kör. Det är ingenting du behöver tänka på som förare. 

”- Det är läskigt om man sitter i bilen och så plötsligt så svänger den ut. Kan inte 

kontrollera.” 

 

Nykter bil: 

”- Om allas blås identifieras och vi bara hade en som var nykter som kan sitta i 

förarsätet annars startar inte bilen det skulle vara något kanske.” 

”- Men samtidigt om man har en självkörande bil så kör den själv. Bilen är inte full.” 

 

Bilar som pratar med varandra: 

”- Det vore så jäkla ballt en bil som bara kunde stanna, tvärnita så här på en sekund 

liksom. 

”Så du blir påkörd bakifrån?” 

”Nej, men typ skicka en signal till andra bilen att den ska göra likadant. Det vora 

ganska ballt.” 

”Tänk dig hur ont det skulle göra för föraren.” 

”Fast hellre det än köra in i en älg….” 

 

Solcellsbil: 

En ide som lyftes fram för en framtida mer möjligvänlig bil var solceller på taket. Detta 

var ett förslag som de såg som speciellt framgångsrikt för Kalifornien.  

 

Vid flera tillfällen återkom diskussionen till hur man rent tekniskt ska lösa funktionerna 

och då var system som kopplade mot infrastrukturen en viktig diskussionspunkt. 
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 ”-… Typ att man skulle ha sensorer vid vägkanten…” 

 ” -… Istället för sådana bucklor…” 

 

Ett annat uttryck var: 

”…Alltså du får ju ha alla bilar typ mot ett nätverk. Alla är sammankopplade så alla vet 

var varandra är…” 

 

 

Tankar kring några specifika system  -  diskussioner efter filmvisningen 

Parkeringshjälp 

Ungdomarna hade en del frågor kring tekniken och om den fungerar i alla miljöer och 

vid alla typer av platser t.ex. sneda parkeringsplatser. De diskuterade även om systemet 

är gjort så att det fungerar i såväl Stockholm som New York och de hade en del tvivel 

kring att det går att generalisera ett system så pass att det fungerar överallt.  

 

Adaptiv farthållare  (anpassad farthållare) 

Flera av ungdomarna har erfarenhet av adaptiva farthållare och diskuterade i positiva 

termer om dessa system. Det gled över och fokuserade på nyttan med att bli påmind om 

vilken hastighet det är som gäller antingen genom att bilen själv anpassar sig eller 

genom att den piper. 

”… Vår GPS har sån den känner av vilken hastighet det är om man kör fort så tjuter 

den.” 

”…Jo, varning direkt…” 

 

Filhållningsassistans  (active lane keeping assist) 

Den första kommentaren som kom var: 

”…Det låter asbra ifall man typ håller på att somna och så men risken är att man 

förlitar sig på att det ska funka. Att man slappnar av lite för mycket…” 

Citatet var typiskt för den kommande diskussionen. Flera lyfte att trötthet är vanligt hos 

förare och såg positivt på att man kan stötta föraren så inget farligt händer. Samtidigt 

som de såg en fara i att man blir för säker och fortsätter. En deltagare pratade om att 

detta nog är bättre än ”gupplerna i vägen” som kan komma för sent så man inte hinner 

vakna. 

Diskussionen handlade inte enbart om trötthet utan även om att det kan vara bra med 

stöd som detta om man som nybliven förare kör för nära andra körfältet. 

”… Det kan också vara bra så här att bilen kör när man kör typ det är mest en vanesak 

men precis när man börjar köra om man kör på motorväg eller så där det kan bli om 

man inte är så van att man åker in lite för mycket till mitten, inte håller rak kurs. Det är 

bra också…” 
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Helautomatiserad körning i en specifik situation 

Ungdomarnas första kommentar var att ”…det såg läskigt ut när ratten ställer si själv 

som ett spöke…”, men de gick snabbt vidare och konstaterade att det ändå är bra.  

En del av det kommande samtalet kretsadekring hur tekniken fungerar och vad som 

skulle kunna orsaka problem. Någon sade ”… tänk om det kommer fågelbajs eller 

någonting på kameran vad händer då? Måste man tvätta bilen varje gång man ska 

köra?...” 

De gav på olika sätt uttryck för vikten av att denna typ av system fungerar och de kände 

en oro för att det inte går att garantera. Samtidigt reflekterade de över att inte heller 

”…människan är 100 %-ig…”. 

Gruppen pratade en del om den möjlighet som öppnar upp sig om man har system som 

detta. Man kan till exempel på ”…road-trip med kompisarna”. I stället för att köra kan 

man be bilen att köra och istället spela kort med kompisarna. 

Vartefter diskussionen fortlöpte kom frågan upp om man inte trots allt vill köra själv. 

Ungdomarna gav uttryck för att de ser framemot att få köra och känner en viss tvekan 

att inte få göra det själva utan överlämna det åt bilen. De gick så långt att de även 

diskuterade hur motorsporten skulle överleva framöver när alla bilar är inställda på 

samma sätt 

- ”…då når dom mål samtidigt…” 

- ”…det blir en teknisk tävling…” 

 

Fordonståg (platooning) 

Diskussionen vittnade om att de inte är helt positiva och de pratade en del om 

begränsningarna framförallt när det handlar om hur föraren påverkas. Någon lyfte en 

oro att förare när det inte är automatiserat glömmer bort att han/hon ska köra själv. 

Någon upplevde systemet som ”…overkligt…”. Det fanns även de som upplevde att det 

skulle kunna var bra vid långsträckor, om man vill sova eller behöver köra 11 timmar i 

sträck. Likaså såg man fördelar att det leder till en mer miljövänlig körning. 

 

Helautonomt fordon 

Ungdomarna var mycket positiva och diskuterade möjligheter framförallt utifrån det 

behov det kan fylla för personer med olika typer av funktionshinder. De såg fördelar för 

blinda (som på filmen), döva, kortväxta. 

De såg på framtidens bil som ett förverkligande av det gamla barnprogrammet med 

bilen som levde ”…Brum, spännande…” 
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Den äldre gruppen 

Automatiserad körning – vad ser ni framför er? 

Säkerhet 

Ett område där stort fokus lades är fördelarna sett utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Områden som diskuterades där automatisering kan vara till hjälp är för att hålla avstånd 

eller få stöd i samband med parkering, Någon uttryckte det som att: 

”… dom här små enkla sakerna….” 

När det gällde just avståndsfrågan är fokus inte avståndet till framförvarande, utan 

snarare att man upplever oro att bakomvarande fordon ligger för nära.  

I en senare fas i diskussionen kom önskemål om system där alla bilar är 

sammankopplade virtuellt och där effekten blir att om någon bromsar bromsas alla. 

”…Det kanske finns en sensor bak på den framförvarande lastbilen som upplyser nästa 

bil att nu ska du bromsa….” 

Ett system som lyftes som säkerhetshöjande var klimatanläggningen och möjligheten att 

reglera temperaturen i bilen. 

”…när den inte fungerar så ….blir man jättetrött snabbt… Det är dyrt om det här går 

sönder om man ska ha en ny och rätt många ungdomar dom anser sig inte ha råd att 

byta. Dom kör sedan utan AC. Det tror jag ökar…” 

 

Under diskussionen kom det upp att deltagare i gruppen tydligt anser att prioritet när det 

gäller bilkörning är att det ska vara säkert. Det handlar då inte enbart om den egna 

säkerheten utan även att de man interagerar med är säkra. 

- ”…Vi kör definitivt inte för att det ska vara spännande. Det ska vara tryggt…” 

- ”…Håller med…” 

- ”…Inte bara för mig utan även för alla dom där andra som finns omkring mig, 

cyklister, ungar, mopeder allihop. På något sätt måste vi få det att fungera. Det 

tycker jag är det viktigaste…” 

 

Flexibilitet 

Det som först av allt kom upp i diskussionen i den äldre gruppen var möjligheten att 

njuta lite av färden. Detta skulle vara möjligt med ett automatiserat system och aspekter 

som att kunna ”…titta ut lite…” lyftes som positivt. Det fanns även de som lyfte att det 

finns en risk att körningen blir tråkig och i detta sammanhang blev möjligheten att 

kunna välja en viktig del.  

 

Tekniska problem/dataintrång 

Under diskussionen framkom en oro över att tekniken inte kommer att fungera som det 

är tänkt. En utgångspunkt var de brister man ser i navigationssystemen. Någon sade: 

”…Jag har läst om de som litat på GPS:n rätt som det är står dom ute på en åker och 

har inte tänkt sig för….” 
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En annan utgångspunkt var ett exempel på en av deltagarnas vänner vars bil varnat för 

att det inte fanns några hjul på bilen. Föraren hade gått ut och tittat och där satt 4 hjul. 

Här drogs även en parallell till att den egna bilen ibland inte fungerar. 

”…lika som på Volvon får den fnatt ibland att bromssystemet är ur funktion, sladd….ur 

funktion. Då har det kommit skit på sensorerna.” 

En av deltagarna konstaterade att systemen i bilarna måste bli säkrare innan man 

”…plockar på mer…”. 

En annan reflektion som kom upp är om systemen fungerar när vi har till exempel snö 

på vägarna. Några deltagare delade med sig av erfarenheten från andra system under 

mer krävande förhållanden och där de tack vare systemet klarat sig bra. 

”…Jag har en ganska ny bil. Den har räddat mig en gång när jag blev överraskad av 

ishalka…” 

En fråga som kom upp i samband med diskussionen om filhållningsassistans var hur 

man som förare ska veta om ett system ska vara påslaget eller inte i givna situationer. 

En önskan var att systemet själv ska reglera detta. 

”…jag hade hållit på och bromsat för det slirade ju och när jag läste instruktionsboken 

sedan, den var ju tjock, då skulle jag läst det. Då skulle jag kopplat ur det antispinn. 

Det visste inte jag. ….” 

 

Tappad kunskap och utbildning 

Under samtalen kom frågan upp om det inte är så att man faktiskt måste klara av att 

behärska vissa saker som till exempel att backa.  

”..jättebra, men jag tycker att jag känner att jag ska förlora lite känslan av att köra bil 

om jag inte kan backa….”. 

Alla var inte övertygade i frågan och någon tyckte att det gick alldeles utmärkt att köra 

utan att kunna backa.  

 

Vem är systemet till för? 

När diskussionen nådde en punkt där man ska identifiera vem som ska ha systemen så 

var den första grupp som kom på tal förare som kör barn. 

”…Dom som kör våra barn….” 

I diskussionen kom även möjligheten upp att äldre personer har möjlighet att fortsätta 

köra längre om de har stöd från system av denna typ. 

”…Då kan du behålla körkortet längre kanske 95…” 

Det framkom även en tanke att detta är något som alla bör ha. 

”…Jag tycker alla ska ha hjälpmedel som gör att det är trafiksäkrare….” 

En förare berättade om dottern som lånat bilen och sedan klagade på att den plingade. 

Pappan hade ställt in systemet på 110 km/h så när dottern körde fortare varnade den.  

Under en diskussion i samband med filmklippen kom frågan upp om man ska ha lampor 

som lyser när allt fungerar. De flesta verkade inte vara förtjusta i detta och uttryckte att 

det är bättre att det lyser endast när det inte fungerar.  
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”…tänd en varningslampa när det behövs…” 

I samband med en av filmerna kom frågan upp kring manligt och kvinnligt och om det 

finns ett behov av olika lösningar. Det fanns deltagare som upplevde att det fanns 

dambilar. Vad som rymdes i det begreppet framgick dock inte vare sig i termer av 

design eller funktioner. 

 

Vem har råd? 

Under diskussionerna kom det vid olika tillfällen upp samtal som kopplade till att det är 

dyrt att ha dessa tillägg. Det fanns de som ansåg att alla bilar är i stort sett lika utrustade 

och att man betalar för att mjukvaran i bilen ska aktiveras. Någon trodde att det är just 

tillbehören som kostar. Om man är beredd att betala eller inte får var osagt. Någon sade 

tydligt nej ”…. då vill jag inte ha en Mercedes…”. 

De äldre förarna har i ett historiskt perspektiv kört bilar där man själv kunde göra en del 

av servicen.  

Det fanns de i gruppen som lyfte frågan att det inte är önskvärt att man ska kunna serva 

bilens säkerhetssystem själv. Speciellt inte om det bygger på att alla bilar ska fungera 

för att hela systemet ska fungera.  

”..men ska det vara så att bilen bromsar själv då tror jag inte att jag skulle vilja att 

grannen står och vrider på grejerna. Då vill jag nog att en expert ska ha servat, annars 

kanske han krockar med mig om bilen ska köra själv.”  

Samtidigt framkom en viss frustration över att det inte går att åtgärda ens den enklaste 

saken själv. En förare hade problem med en lampa som lyste och som inte gick att 

släcka. Deltagaren vände sig till verkstaden ett flertal gånger men ingen lyckades släcka 

lampan. 

 ”… jag är lite trött på sådant där….” 

 

Innovativa lösningar 

En i gruppen berättade om ett system i Washington där man använder fler körfält in mot 

staden på morgonen och fler ut från staden på eftermiddagen.  

Under diskussionen kring möjligheterna att själv serva bilen och till exempel att själv 

kunna byta lampa på bilen så framkom att man hade önskat att lyktorna fram satt lite 

högre.  

I samtalen ifrågasattes hur det kommer sig att det inte finns belysningssystem som 

automatiskt anpassar den egna bilens ljus stryka till mötande trafik, det handlar då om 

såväl att blända på som att blända av. Att det finns sådana system verkade inte vara känt 

för deltagarna. 

En förare tog upp hur det kommer sig att inte bilen kan säga ifrån om den är för hårt 

lastad.  

”…Varför finns det inga sensorer som säger att då säger bilen nehejdu, det här går 

inte. Du har 40 kg eller 100 kg förmycket.” 

En parallell gjordes med kontroll system för alkohol och droger. Varför finns det inte 

sensorer som kontrollerar reaktionstiden före avfart? 
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 ”…ett lås som tar reaktionsförmåga för då tar man både trötthet, knark och alkohol..” 

 En annan önskan var att fordonen och infrastrukturen ska prata mer med varandra. Ett 

förslag var att bilen skulle kunna spara hur många hästkrafter man nyttjat och sedan 

skulle man kunna få betala för det.  

”..om man trycker till på gasen så får man hästkrafterna så kommer det en räkning lite 

senare, en månadsräkning, så säger man ja ha du har kört med 300 hästar under 15 

minuter men här har du bara använt 50 hästar…” 

 

Tankar kring några specifika system 

Parkeringshjälp 

Flera sade att de var positiva och ville ha ett sådant system när de byter bil nästa gång. 

Någon önskade att det skulle finnas så att det även underlättade att köra i trånga 

utrymmen. 

”… parkera i garage eller köra i en trång gränd utan att skrapa i bilen på bägge 

sidor…” 

Förarna resonerade kring om detta är ett säkerhetssystem eller ett bekvämlighetssystem? 

En förare kommenterade att det finns vissa gränser för vad man måste klara av. 

”…Någonstans måste man ändå dra gränsen för vad föraren måste kunna göra för att 

få framföra en bil…” 

 

Adaptiv farthållare  

Överlag var deltagarna positiva. En undran fanns om det verkligen kommer att fungera i 

till exempel situationer som på väg ut från Stockholm och där andra fordon tränger sig 

in i filen.  

”…Har man då den minsta lilla lucka då kommer man få en bil som åker in där hela 

tiden…” 

Det fanns de som ifrågasatte om tekniken är testad och om det verkligen fungerar.  

”… hur fungerar det om någon tvärnitar…?” 

Diskussionen handlade även om hur själva tekniken fungera och om de sensorer som 

används är helt ofarliga.  

En oro var att körningen med adaptiv farthållare medför en ryckighet och speciellt om 

inte alla bilar har det. 

- ”Jag tror det blir ryckigt. 

- Om det blir standard så blir det inte ryckigt då kommer alla att ha det. 

- Men folk kommer ändå att gå in i luckorna. 

- Man kan koppla bort det.” 

 

Filhållningsassistans 

Gruppdeltagarna var förhållandevis eniga i att detta är ett system som är bra och finns 

ett behov av, men gled snabbt över i andra frågor. En sådan var om det går att få ett 
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system som varnar när det finns vilt på vägen, eller att man närmar sig en sträcka med 

70 km/h eller att man snart kommer förbi en skola. 

- ”…På min bil finns fartbegränsning så man kan lägga in när det är 30 

exempelvis. Då kan jag inte köra fortare än 30. Det hjälper inte hur mycket jag 

än gasar…” 

- ”…Min tjuter men han begränsar…” 

- ”…Det finns det med…” 

- ”…Hur gör du då och du vill köra fortare?..” 

- ”…Då kopplar jag ur det…” 

Helautomatiserad körning i en specifik situation 

Den första frågan som togs upp efter visningen av filmen var: 

”… Vad säger juridiken om det här och om det händer något?” 

De som deltog i diskussionen landade i att det inte är fordonstillverkarens ansvar utan 

förarens. De upplevde ett bekymmer i att föraren ska ha ansvar samtidigt som han/hon 

ska hålla sig vaken. Någon betonade att den enda lösningen är att man hela tiden måste 

hålla i ratten annars kommer det inte att fungera. 

”…Därför måste du jobba med att hålla i ratten….” 

 

Fordonståg/platooning 

Uppfattningen om systemet var delad. Någon uttryckte med starka ord att det kändes 

otäckt. 

”….Jag tycker det är otäckt att bilen kör så och han vänder sig om och han börjar leka 

med barnen. Ingen kontroll. Jag tycker det är otäckt…” 

Det fanns även de som förtjust konstaterade ”…härligt det skulle jag vilja ha…”. 

Fördelar som togs upp var kopplade till den lägre bränsleförbrukningen och de 

säkerhetsproblem som togs upp var kopplade till om bilar i ett tåg har olika däck och 

vad det skulle innebära i en kritisk situation. En fråga som kom upp var svårigheterna 

att se skyltar etc. när man som förare ligger bakom en långtradare. 

 

Helautonomt fordon 

Den första frågan som kom upp är hur systemet kan hantera till exempel hundar och 

katter? Diskussionen kretsade kring hur detta har lösts tekniskt, men landade i att det 

oavsett system är föraren som är ansvarig. Att få uppleva denna typ av transport verkade 

lockande för några i gruppen. En förare sade ”… Det är spännande. Det går inte att 

lägga av än på ett tag….”. 
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Gruppen med kvinnor 

 

Automatiserad körning – vad ser ni framför er? 

 

Ser inte en bil 

Diskussionerna mellan kvinnorna om framtida automatiserad körning handlade inte om 

fordon i egentlig bemärkelse. 

”…Jag ser inte en bil överhuvudtaget egentligen…” 

Det man såg var snarare fordon som ”…svävar…”, …”flyger…” eller något som var 

”…spårbundet…”. Sättet att kommunicera med fordonet var något som nämndes och i 

en framtid så trodde man snarare att man pratat med bilen om var man vill åka. 

Vid några olika tillfällen berörde kvinnorna att de har en förväntan att män och kvinnor 

tänker olika kring de framtida systemen. En kvinna sade ”… män bara flyger i väg upp i 

rymden. De är jättehäftigt och ser inte alls det vi ser. Det är vad jag tror….” 

 

Vi är inte där än 

Kvinnorna diskuterade kring vad som gör eller inte gör att man har svårt att ta till sig 

framtida lösningar. De diskuterade utifrån att just för att det är så främmande gör att 

man inte riktigt vågar tro på det.  

”… det är liksom för långt fram för att vi egentligen ska kunna greppa det…” 

En kvinna jämförde vår inställning till framtida system med hur det har varit när andra 

system har varit nya. ”… Jag tänker att människor som satte sig i vanliga bilar efter 

häst och vagn. Jag menar att vi är häst och vagn och det här är bil. Dom måste tycka 

att det var så otäckt att dom åkte utan att det var en häst framför som drog. Vi tycker så 

om det här för vi har inte det…” 

 

Hastigheten ökar 

Under diskussionen framkom att flera av deltagarna tror att hastigheten hos fordon som 

kör automatiserat kommer att öka. En kvinna sade ”…då kommer den också självklart 

att öka hastigheten…” en annan kvinna uttrycker det så här: ”…det är en risk i det hela, 

tror jag. När man automatiserar mer så ökar farten av sig själv. Det är jag hundra på 

att det kommer att göra…”. 

En del av diskussionen handlade om att förväntningen är att bilen måste kunna se och 

agera på egen hand. Det förutsattes till viss del att den saktar ner när framförvarande 

saktar ner ”…det måste vara att bilen saktar ner när bilen framför saktar ner. Självklart 

när det kommer en boll så måste den stanna…”. 

 

Ansvar 

Ett ämne som kom upp till och från var vem som har ansvar när fordonet gör saker 

själv. Det finns de i gruppen som uttryckte en oro över att lämna över kontrollen till 

bilen helt.  
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Det fanns vissa delar i diskussionen som vittnade om en oro att man inte är positiv till 

att någon annan ska avgöra hur jag ska köra. Som ett exempel kan nämnas val av 

hastighet. En kvinna sade ”…någon ska inte kunna bestämma hur fort jag kör 

egentligen…jag kanske inte tycker om att köra i 150 km/h. Jag kanske vill åka 100 km/h. 

Dom andra vill åka i 150 km/h…” 

Under diskussionen drogs en parallell mellan olycksutvecklingen med häst och vagn till 

bil. Detta konstaterande ledde fram till nästa slutsats som kopplar till att antal olyckor 

har ökat sedan bilen kom och att det finns en risk att det gör det nu med.  

Frågan kring vem som har ansvar kom upp ett upprepat antal gånger och då frågan 

kopplar till helautonoma system var det framförallt om det är biltillverkaren eller 

föraren som har ansvar.  Det rådde ingen konsensus i hur det fungerar och de hade inte 

heller någon lösning på problemet. De var dock insiktsfulla och konstaterade att redan i 

dag när de kör så tror de att de har full kontroll, men om man tänker på allt oförutsett 

som kan hända så har de nog inte det trots allt. 

”…Faktum är att när du kör bil så sitter du hela tiden i en sak som du tror att du styr 

över och så händer en olycka och det är inte du som styr ändå. För kommer det en älg 

framför bilen då är du mos…” 

 

Vaken och uppmärksam 

Diskussioner fördes kring risken att man som förare blir alltför inaktiv om fordonet är 

halvautomatiserat. Att sitta som förare och bara titta på kommer enligt kvinnorna att 

leda till en lägre nivå av vakenhet. 

”…om man automatiserar en bil att man fortfarande håller mig vaken…” 

De jämförde att köra med ett autonomt fordon som att sitta bredvid som passagerare. En 

roll som ofta leder till att man somnar. 

- ”…Att sitta bredvid då vet man hur det blir. Hur lätt man somnar om man är 

trött och så…” 

- ”…Frågan är om man kan det när man kör även om det är bilen som kör…” 

- ”…Det är så många som somnar ändå. Jag menar när de kör bil. Jag har jobbat 

på sjukhuset...” 

- ”…I dagens läge är det farligt om man somnar när man kör bil…” 

- ”…Det är många som gör idag. När man måste vara alert…” 

I sin diskussion utgick de ofta från de fordon och de system de hade idag, de hänvisade 

till berättelser om bilar som är ombonade leder till trötthet. 

”…det bara susar lite i dom man blir så fruktansvärt trött…” 

Frågan var gränsen går när det gäller grad av automation och om man kan hålla sig 

vaken är en svår fråga enligt någon i gruppen. 

”…faktiskt hur automatiserat ska det vara innan man tappar skärpan. Det tror jag blir 

något som blir viktigt i framtiden…”. 

”…Det viktiga, tänker jag, att man tänker på just det här med att man kanske inte är 

riktigt alert. Man kanske inte har sovit. Det kanske finns det här hur länge ska man 

ligga och köra? Eller sitta och köra? Eller vad det handlar om? Ska jag sova i bilen? 
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Eller kan jag sova i bilen? Det finns massor med saker som det är risker med om det 

blir för automatiserat, som jag ser det…” 

Kvinnorna diskuterade även om de som förare löper en större risk för till exempel 

whiplash skador vid hårda inbromsningar om de inte är mentalt med när det sker. Någon 

sade: ”… man far ju mer fram än den som stannar för den är beredd på det. Så jag tror 

nog ändå att man måste vara med…” 

Detta och flera andra exempel i samma linje ledde fram till konstaterandet att man som 

förare måste vara med även om fordonet är automatiserat. Den stora frågan blir om man 

verkligen är det. 

”… Det är det som är bekymret. Alltså det är inte frågan om man inte borde vara med 

utan frågan är om man verkligen är det då? När det blir så pass automatiserat…” 

En fördel med automatiserad körning som kvinnorna lyfte trots allt var att det kanske 

kan resultera i att det frigörs resurser från koncentration på körningen till att kunna 

umgås och kommunicera med passagerare.  

 

Tekniska problem/dataintrång 

Kvinnorna pratade med olika termer kring faran av falska varningar. Det man vanligtvis 

vände sig mot är system som använder ljud. 

”…jag blir galen när det piper hela tiden…” 

Samtidigt fanns det i gruppen en förståelse för att det ska pipa när något inte är bra och 

det framkom att det nog är just det som är avsikten. Någon sade ”… annars är det ingen 

vits att ha dem…”.  

Kvinnorna pratade om hur det blir i framtiden och såg scenarion som är långt från där vi 

är i dag. Det känns som om de gjorde det med förväntan, även om de tydligt markerade 

att de inte vill vara med de första åren när systemen är i drift. En kvinna sade ”… fast 

jag vill inte vara med i början när alla barnsjukdomar kommer, aldrig. Hoppa fram fem 

år…”. 

Att ”…buggarna…” är en oro framträdde vid upprepade tillfällen under diskussionen.  

Någon sade ”… tänk om det bli en bugg i systemet…”, en annan kvinna höll med men 

visade samtidigt på en förståelse för att det nog är så det måste vara ”…så är det lite när 

det är nya saker. Samtidigt så är det här, det är väl därför man tar en sak i taget i 

bilarna att dom inte gör allting på en gång…”. 

När det gällde eventuella tekniska problem så var just den minskade möjligheten att 

själva åtgärda problem mindre ju nyare bil man har. Detta var inte något som kvinnorna 

var helt nöjda med. En kvinna sade: ”…det går inte att meka med bilarna för idag är 

det bara elektronik….” 

En aspekt som kan vara en källa till problem enligt kvinnorna är om man kör med sin 

bil i andra länder där förarna har en annan körstil. 

”…om jag tar min svenska bil i Italien kommer det att vara jätteläskigt att försöka 

anpassa sig…” 

”…om du kommer till England och ska göra vänstertrafik helt plötsligt….” 

 

Vem har råd? 
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Diskussionen vittnade om att gruppen reflekterade över kostnaderna för denna typ av 

system och det faktum att inte alla har råd.  

”… Vi har alltså familjer som lever på försörjningsstöd. Dom kanske åker kollektivt i 

och för sig då men dom kanske inte ens har bil…” 

 

Tappad kunskap och utbildning 

Diskussionen kretsade kring frågan om att förare glömmer hur det är att köra bil och att 

det finns en risk för tappad kunskap om man inte underhåller den. 

- ”…någonstans på vägen tappar vi kunskap om hur saker och ting faktiskt 

fungerar…” 

- ”…men vi behöver inte kunna vi kan googla…” 

- ” …Men då kanske det systemet brakar…” 

När det gällde utbildning så diskuterades det kring vilken kompetens framtidens förare 

egentligen behöver. Kanske behöver man inte det i en framtid? Ett förslag som nämndes 

var att de blivande förarna kanske får köra simulator i stället. Samtidigt lyftes frågan hur 

förare ska klara sig när de måste agera. 

 

Innovativa förslag 

Diskussionen kretsade till och från runt olika framtida system. Ett förslag som kom upp 

var en mer automatiserad körning i samband med att man ska köra rondell. Exakt hur 

det ska lösas var oklart. Berättelser om hur svårt det är att hålla koll på fordonen runt 

omkring och hur svårt det är att hamna i rätt fil var de problem man vill ha hjälp att 

lösa.  

Diskussionen handlade även om hastighetsval och den potential det måste finnas i att 

framtidens autonoma system alltid väljer rätt hastighet.  

”… Det är jättebra om dom kan göra så man inte kan köra för fort…” 

De såg även möjligheten i att systemen i framtiden ska kunna känna av om en person 

som sätter sig vid ratten är onykter eller till och med acceptera att onyktra får köra. 

”…eller också så kan man vända på det, dom kan köra onyktra om bilen kör själv…” 

Under diskussionen kring att förare löper risk att bli trötta och rent av somna föreslog 

kvinnorna att framtidens bil måste kunna känna av att man slappnar av. De spekulerade 

kring vilken typ av motåtgärd man skulle kunna tänka sig: ”…elektrisk stöt…”, 

”…piller…”, ”…radio eller något som går in…”, ”…kaffe i bilen, fika eller någonting 

sådant…”. 

När det gällde uppgifter som kvinnorna såg att de i en framtid ska få hjälp med så 

nämns att inte behöva sätta på vindrutetorkarna själv, att inte behöva köra på någon som 

man inte ser på ett mörkt övergångställe, att kunna köra i rondellen utan att känna att 

man håller på att köra in i någon eller att någon kör in i en, ett system som kan läsa 

skyltar själv och som den använde för beslut.  

En annan support de önskade var att de vill ha hjälp att välja väg om det är en kö utmed 

den vägen de tänkt köra: ”… att någon talar om för mig att den här vägen är bättre för 

dig att åka just nu…”. 
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Ett framtida autonomt system behöver enligt kvinnorna vara möjligt att sätta på och 

stänga av när man själv vill. 

Det fanns också en önskan att bilen ska kunna känna av själv hur föraren mår och om 

man är lämplig som förare:  

- ”…bilen stannar inte om man inte får stanna…” 

- ”…Det kanske vore bra…”  

- ”..släppa av någon…” 

- ”…Det går inte. Gud vad roligt…” 

I detta sammanhang nämndes inte bara onyktra och trötta förare utan även äldre förare 

som borde sluta köra. Kvinnorna såg även en nytta för polisen in en framtid där de kan 

kontrollera fordonen. Ett exempel som togs upp var om det var en biljakt, då kunde 

polisen gå in och stoppa alla bilar i ett område. Vidare förordar de att det måste finnas 

någon slags nödstoppsknapp. 

 

Tankar kring några specifika system 

Parkeringshjälp 

Kvinnorna kommenterade inte detta system överhuvudtaget. 

 

Adaptiv farthållare  

Den första reflektionen som kom fram var att det måste vara en automatväxlad bil.  

”…om den går ner och stannar så måste jag växla hela tiden…” 

En andra reflektion var hur man ska säkerställa att förarna verkligen är med så att de 

inte sitter ”…med mobilen i stället…”. 

En ytterligare reflektion var vad som händer om inte alla har systemet. 

 ”…om den då inte har samma system som jag har i bilen, skulle den kunna få bilen 

bakom att sakta in…” 

Ett annat exempel av en annan kvinna var: 

”.. Då kanske det finns ett slags säkerhetssystem, ett tänk i lagar och förordningar att 

du får inte ha en sådan bil där du inte har det här säkerhetstänket eller vad det nu kan 

vara. Då måste alla ha även om du har en veteranbil så kanske du var tvungen att 

installera ett sådant system i bilen…” 

Kvinnorna tänkte kring hur varningen i denna typ av system kommer att se ut. Eftersom 

de tidigare uttryckt oro över att det kommer att pipa i bilen hela tiden blev detta ännu 

starkare när de tänkte i termer av detta konkreta system i en  miljö som Essingeleden: 

”…Fy Essingeleden, dom kommer att blir tokiga om det är varningssystem i bilen…” 

 

 

Filhållningsassistans 

Efter att filmklippet visats fokuserades diskussionen framförallt på hur systemet 

fungerar tekniskt och de kom snabbt in på aspekter som kopplar till problem som kan 

uppstå. De reflekterade även över hur systemet skulle agera om det låg till exempel ett 
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dött djur på vägen: ”… Ett dött djur skulle inte jag vänta tills jag är precis framför 

sedan bestämt hoppa ut och sedan bestämt hoppa tillbaka…” 

De jämförde detta system med frästa räfflor som de tycker mycket om: ”…Det tycker 

jag varit en superuppfinning som dom kommit på vägarna dom här att du hör att du 

kommer fel…”. 

 

Fordonståg/platooning 

Kvinnornas första kommentar var ”…häftigt…”. Även efter detta filmklipp 

diskuterades vem som har råd att köra och det togs upp om det trots allt inte kommer att 

vara billigare att åka tåg. 

 

Helautomatiserad körning i en specifik situation 

Kvinnorna kommenterade inte detta system överhuvudtaget. 

 

Helautonomt fordon 

Att ha ett fordon som helt klarar sig själv var något som kvinnorna tror är bra för till 

exempel blinda eller för personer med andra typer av funktionshinder. 

Även i detta avseende kom frågan upp vem som egentligen har ansvar.  

”…Ja vad händer och vems är ansvaret. Hur gör man då? …..” 

En av kvinnorna gjorde en jämförelse som mynnade ut i konstaterandet att människan 

nog trots allt gör mer fel än ett system. 
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Gruppen med män 

Gruppen var strukturerad och deltagarna var nyanserade i sin diskussion. Alla kom till 

tals. En stor del av samtalet handlade säkerhet, men även vem som kan tänkas ha nytta 

av systemen.  Tekniska problem och dataintrång var uppe till diskussion men även 

betydelsen av att ha lagar och förordningar inte enbart för yrkesförare.  

 

Automatiserad körning – vad ser ni framför er? 

 

Säkrare 

Det första som nämndes när frågan släpptes fri var relaterat till längre körningar som 

motorvägskörningar och där miljön är ganska tråkig. Det kan då vara ett sätt att få en 

säkrare och snabbare transport. Andra stämde in och höll med om att just motorvägen är 

tråkigast. 

”…Det är ju verkligen motorvägarna som är dom tråkigaste. Jag håller med om det. 

Man skulle vilja, ja, men väck mig när vi kommer fram till Stockholm…”. 

Även på landsväg kan automatiserad körning vara till nytta. En i gruppen lyfte att det 

kan förhindra att man kommer över på fel sida och att det kan känna av när det finns 

djur utmed vägen. 

Diskussionen gav en känsla av att de upplevde att det skulle kunna vara skönt att slippa 

köra, speciellt när det är långt. Här var det även de som såg fördelar i staden. 

 

Tappad kunskap och utbildning 

Gruppen reflekterade över risken att man som förare tappar kunskap om man inte 

underhåller sin körning.  

 

Vem är systemet till för? 

Efter en fråga från moderatorn diskuterade gruppen kring vem systemet är till nytta för. 

De grupper som i första hand nämndes är långtradarförare, yrkesförare, äldre förare med 

reaktionssvårigheter och synsvårigheter, men även stressade föräldrar.  

De såg en framtid där man som äldre kan få behålla sitt körkort lite längre och där det 

kan ställas krav på ett automatiserat fordon. Det kan även vara till fördel med denna typ 

av system som ett ”… back-up system…” om någonting händer med föraren. 

En fråga som kom upp var om man verkligen vill ha en bil som kör själv. Det kan ju 

vara så att man ibland vill köra själv och att det är viktigt att man kan välja. 

Diskussion kretsade en stund kring frågan om att alla måste ha det för att det ska 

fungera. En man sade ”…så måste det ju vara alla måste ju annars blir det listigt…” 

 

Lagar och förordningar 

Gruppen pratade spontant om lagar och förordningar och kom fram till att det är nog 

detta som är det stora problemet. Ett exempel på uttalande är: 
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”…överhuvudtaget så är det nog inte tekniken som är det svåraste här, folk och lagar 

och regler och övergångsperioder osv…” 

En aspekt som togs upp är bristen på kör- och vilotider för privata förare. De hade dock 

inget konkret förslag på hur detta ska lösa. 

De flesta i gruppen såg nog egentligen inga större hinder i detta utan konstaterade att det 

som kommer ha betydelse är människornas inställning. 

”… det är nog mer att vi människor måste bestämma oss för om vi vill ha det här 

systemet…” 

 

Vem har råd? 

En person i gruppen letade vid tillfället för diskussionen efter en ny bil och han var 

därmed lite extra fokuserad på priset. Han hävdade att det är dyrt och att han själv avstår 

från extra saker om det är för dyrt. Under diskussionen nämndes att det kan ta många år 

innan detta slår igenom eftersom det är så dyrt att köpa ny bil. En parallell gjordes med 

GPSen. Från början var den dyr men nu är den tillgänglig för de flesta att köpa. 

Ett sätt att stimulera utvecklingen kan vara att ge förmåner till de som köper denna typ 

av system. 

”…Man ger förmåner på den här typen av fordon att man ser samhällsekonomiska 

vinster med det…” 

Diskussionen kring priset återkom vid flera tillfällen och vid ett tillfälle handlade det 

om systemen ska vara tillval eller inte. Frågan hur man ska motivera framtidens 

bilköpare att lägga pengar på detta. Ett sätt kan vara att ”…paketera det i något snyggt 

helhets säkerhetspaket till en rimlig peng för att det inte ska kännas jobbigt att välja till 

alla fina funktioner…”. 

Moderatorn tog upp frågan hur de ställer sig till möjligheten att själv laga bilen. 

Gruppen var inte tydlig i sin uppfattning. Det fanns en känsla att det är helt ok att inte 

behöva laga allt själv.  Någon sade att det är mer bilentusiasterna som vill detta och de 

väljer äldre bilar.  

 

Tekniska problem och dataintrång 

En del i diskussionen kretsade kring om det går att lita på tekniken. En farhåga som 

lyftes var hur det är när bilen börjar bli några år  ”…Funkar dom om 10 år…”? Det 

gjordes även kopplingar till andra system som ju säkert testats ett flertal gånger och som 

de sedan inte lyckats få att fungera. Ett exempel som togs upp var Volvos demonstration 

där ”…det gick smack rakt in och ändå hade dom kört en 500 gånger…” . 

Efter en lång diskussion om man kan lita på tekniken och med en parallell till flyget 

konstaterades det ändå att det nog är som i flyget att man i industrin kommer att ha olika 

nivåer på kraven beroende på dess viktighet sett ur ett säkerhetsperspektiv. 

Det fanns även uttryck för en oro att bilen, helt korrekt, agerar på egenhand.  

”…Vad fan tvärnitade han för jaha, där kom en cyklist också. Då hade den hjälpt mig 

på ett sätt som jag inte själv klarat av då. Jag hade ändå velat själv vara beredd om 

man ska hård dra det då…” 
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Innovativa lösningar 

En av innovationspotentialerna som togs upp var möjligheten att kunna boka en ledig 

parkeringsplats. 

”…informationssystem som finns och automatiskt kunna hitta en parkering, reservera 

en parkering när man kommer i närheten och ta en dit liksom istället för att snirkla runt 

stan flera varv…”. 

I en framtid så trodde gruppen på en ökad användning av satellitnavigering. 

Ett förslag som lyftes var att man skulle kunna ändra om på motorvägarna så att det blir 

”en styrd bana i varje riktning” så de som ännu inte hunnit köpa de dyra bilarna kan 

hålla sig till andra halvan.  

Ett system som de önskar är trötthetssensorn som automatiskt sänker hastigheten när 

föraren blir trött. 

I samband med filmen adaptiv farthållare diskuterades ett alternativt sätt och det slutade 

med att förorda en funktionalitet som gör att föraren kopplas bort och att systemet själv 

väljer avstånd till framförvarande utifrån den tid det tar att stanna om något händer. 

Systemet skulle även kunna ta hänsyn till yttre faktorer som om det är dimma alternativt 

halt väglag. 

En annan är möjligheten att låta fordonen kommunicera med varandra så man vet att det 

kommer en bil som svänger ut längre fram även om man inte ser den. 

 

Tankar kring några specifika system 

 

Parkeringshjälp 

Deltagarna i gruppen sade spontant att detta var ett system de vill ha. Kanske är det inte 

i Linköping den fyller bäst funktion utan snarar i större städer som Stockholm. Någon 

sade att det känns som om det är tajtare att parkera där än i Linköping. Exempel på 

utökat användningsområde som att köra i parkeringshus togs upp.  

 

Adaptiv farthållare  

Det rådde en liten osäkerhet i hur systemet fungerar och flera tog upp frågan hur man 

ställer in det.  Diskussionen kom även in på vad som är den egentliga orsaken till att det 

behövs ett system av detta slag överhuvudtaget. En deltagare sade att det beror på att vi 

är för stressade i trafiken och att vi därmed har för bråttom och ligger för nära.  

 

Filhållningsassistans 

När denna film har visats kom samtalet in på vem systemet är till för. En deltagare sade 

”…det är klockrent om man är rattfyllerist…”, en annan att det är ”…jättebra om man 

är trött…”. Det fanns en viss skepsis till om systemet är bra även när det är snö ute och 

hur det kommer att fungera då, men även då det saknas linjer.  

Diskussionen kom in på frågor kring om det kan vara så att en förare som har ett sådant 

system tar större risker än om de inte har det.  
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”…Jag är jättetrött och jag borde nog stanna men vad fanken jag har köpt det här och 

la in assist systemet så jag kör en timme till…”. 

 

Helautomatiserad körning i en specifik situation 

Den första frågan som kom upp handlade om hur systemet fungerar tekniskt. Frågor 

som ”…vad händer om man följer bilen framför vad händer om den bilen kör av 

vägen?...”  var vanliga. 

Det fanns en oro för felkällor och flera deltagare gav uttryck för att det finns gott om 

sådana möjligheter och det fanns de som sade att de kommer känna oro i början med ett 

sådant system. 

Samtidigt var det flera som var positiva och sade att de skulle vilja ha ett sådant system. 

De såg dock en fara i att om man nyttjar systemet ofta så är risken stor att man slappnar 

av, kanske tar upp telefonen och smsar. En förare sade: ”… man kanske inte litar på 

sina egna signaler att nu är jag trött utan bilen hjälper mig så pass mycket att jag kör 

trots att det egentligen är farligt… 

En positiv effekt av ett sådant system är om föraren förhoppningsvis lär sig att blinka 

enligt gruppen. Återigen betonades vikten av att om man har denna typ av system så bör 

alla ha det. En parallell drogs till hur det fungerar mellan flygplan.  

 

Fordonståg/platooning 

Filmen triggade till diskussion. Gruppen var generellt sett negativ. Det som framförallt 

tos upp var frågor kring varför det är en lastbil som ska ligga först. Det kommer göra 

det mindre attraktivt enligt flera i gruppen. Man kommer ha svår att se något, det 

kommer att gå sakta (80 km/h) (Sak kommentar: tunga lastbilar får köra 90 km/h på 

motorväg och motortrafikled), det kommer att vara svårt att slippa avgaser från fordon 

framför, tanken tappar flexibilitet när man måsta ansluta ett visst fordon vilket gör att 

möjligheten att vara spontan försvinner. En fråga som dök upp var hur man ska göra om 

man inte kan betala? Kommer lastbilsföraren att trycka nej då? 

En annan fråga som togs upp var vem det är som vill åka först när det går att åka efter 

och kanske sitta och läsa. Den enda fördel som togs upp med att ha en lastbil först var 

om det händer något. Då är det bra att ha en tung bil framför. 

 

Helautonomt fordon 

Gruppen var generellt positiv och det fanns till och med ett uttryck som vittnade om att 

man var mer positiv än till fordonståget ”…hellre det än att åka bakom en lastbil…”. 

Men det fanns också de som kände att man har lämnat över för mycket av kontrollen.  

En annan fråga som togs upp var om detta är möjligt eller inte. Det fanns de i gruppen 

som hävdar att det är fullt möjligt.  

En fråga som kom upp var varför det ens ska vara en bil om man inte ska sitta och köra? 

Någon sade: ”…bekväm en fåtölj där inne…”. 

Det fanns en mindre oro för tekniken och den stora frågan var snarare om det är så här 

människorna vill ha det.  

”…Det är väl mer frågan om det är någon som vill ha det…” 
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Gruppdiskussionen handlade en del om att det blir dyrt att ha en sådan bil och att 

kanske är så att det inte går för en enskild familj eller enskild person att äga den. Ett 

förslag är att någon annan instans äger bilar som man sedan kan hyra in sig i. Ett motiv 

till att köpa en bil är om man kan nyttja tiden man kör för att istället jobba. Då trodde 

flera i gruppen att man snart kan visa att det är ekonomiskt försvarbart. 

 
Bilaga 5 

Sida 24 (24)





www.vti.se
vti@vti.se
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facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 920 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8072
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 29 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida



