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Förord 

Våren 2015 tilldelades jag Nordiskt Vägforums (NVF) stipendium. Jag vill härmed rikta ett stort tack 

till alla gymnasieungdomar som fyllt i enkäten, de lärare som hjälpte till att dela ut den samt NVF vars 

finansiering möjliggjorde studien. 

 

Borlänge, april 2016 

Henriette Wallén Warner 

Projektledare 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon 

av Henriette Wallén Warner (VTI) 

 

Trots att den tekniska utvecklingen kring förarlösa fordon går mycket snabbt saknas idag kunskap 

både om medtrafikanters allmänna inställning till förarlösa fordon och deras inställning till att som 

fotgängare, cyklist, mopedist, motorcyklist eller passagerare vistas i en trafikmiljö där förarlösa fordon 

ingår. Syftet med denna studie var därför att undersöka gymnasieungdomars inställning till förarlösa 

fordon på NHTSAs Nivå 4: Fullständigt autonom körning där föraren är helt passiv medan fordonet 

sköter hela färden. Totalt besvarade 172 gymnasieungdomar från tre skolor i Falun och en skola i 

Ludvika enkäten. Resultaten av studien visar att nästan hälften av deltagarna inte hört talas om 

förarlösa bilar innan de deltog i studien. Efter att läst den inledande beskrivningen av förarlösa bilar 

var ungefär hälften av deltagarna rent allmänt positiva till förarlösa bilar och nästan hälften trodde 

dessutom att antalet trafikolyckor skulle minska med förarlösa bilar i trafiken. Samtidigt trodde en 

majoritet av deltagarna att de skulle känna en viss oro med förarlösa fordon i trafiken. Mest oroliga 

trodde deltagarna att de skulle känna sig som passagerare i en förarlös buss medan de trodde att de 

skulle känna sig minst oroliga som passagerare i en privatägd förarlös bil. Vidare var de flesta fördelar 

som nämndes med förarlösa bilar kopplade till praktiska saker så som tidsbesparing och ökad mobilitet 

medan många av nackdelarna var kopplade till den personliga upplevelsen av otrygghet och bristande 

kontroll. För att få en hög acceptans av framtida teknikutveckling krävs därför ett ökat fokus på 

trafikanternas upplevelse av tekniken oavsett om de befinner sig inuti de förarlösa fordonen eller om 

de i egenskap av fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister delar trafikmiljön med de 

förarlösa fordonen. Detta är inte minst viktigt med tanke på att mindre än hälften av deltagarna i 

dagsläget själva är intresserade av att ha tillgång till en förarlös bil och därmed framför allt skulle 

komma i kontakt med tekniken som medtrafikanter i en trafikmiljö där förarlösa fordon ingår. 
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1. Inledning 

Enligt det amerikanska trafiksäkerhetsverket NHTSA (National Highway and Traffic Safety 

Association) kan autonoma fordon delas in i fem olika kategorier där förarna på Nivå 0 hela tiden 

måste ha fullständig kontroll över körningen medan de på Nivå 4 är helt passiva under körningen. 

Nivå 0: Ingen automatisering 

Föraren är hela tiden i full kontroll över de primära fordonsreglagen, 

t.ex. broms, styrning, gas, koppling. 

Nivå 1: Funktionsspecifik automatisering 

Enskilda funktioner är automatiserade och aktiveras vid vissa tillfällen för att stödja föraren, 

t.ex. automatisk inbromsning. 

Nivå 2: Funktionskombinerad automatisering 

Minst två funktioner är integrerade och samverkar i syfte att avlasta föraren, 

t.ex. adaptiv farthållning och filhållningsfunktion. 

Nivå 3: Begränsad autonom körning 

Föraren kan överlåta kontrollen till fordonet under vissa förhållanden, t.ex. vid kökörning. 

Föraren förväntas dock hela tiden vara tillgänglig för att med kort varsel ta tillbaka kontrollen. 

Nivå 4: Fullständigt autonom körning 

Föraren behöver bara ange en destination eller färdbeskrivning så sköter fordonet hela färden, 

dvs. föraren är helt passiv under körningen. Denna nivå inkluderar även fordon utan passagerare eller 

förare. 

Internationellt sett finns det flera fordonstillverkare som i dagsläget testar autonoma fordon på 

allmänna vägar. Ett av de projekt som kommit längst är the Google Self-Driving Car Project 

(www.google.com/selfdrivingcar/) vars Toyota Prius på Nivå 4 redan 2012 fick tillstånd att köra på 

allmänna vägar i hela Nevada, USA (Adlercreutz, 2012). 

Sverige ligger i detta sammanhang också långt framme med Volvo Cars Drive Me projekt 

(www.lindholmen.se/nyheter/drive-me-autonoma-bilar-pa-lindholmen). Tillsammans med 

Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborg stad planerar Volvo Cars 

världens första storskaliga försök med autonoma fordon på Nivå 3 där de första fordonen kommer att 

börja rulla i Göteborgsområdet under 2017. Inom ramen för projektet kommer det bland annat att vara 

möjligt för förarna att lämna fordonen vid infarten till en parkering och sedan låta fordonen hitta en 

parkeringsficka och parkera på egen hand. 

Drive Me projektet inkluderar teknisk utveckling och kundanalys men, så vitt jag vet, inkluderar det 

inte andra trafikanters allmänna inställning till förarlösa fordon eller deras inställning till att som 

passagerare eller oskyddad trafikant (fotgängare, cyklist, mopedist, motorcyklist) vistas i en 

trafikmiljö där förarlösa fordon ingår. Eftersom en stor utbredning av förarlösa fordon i den vanliga 

trafikmiljön fortfarande ligger några år fram i tiden är det extra intressant att studera vilken inställning 

framtidens trafikanter har på dessa fordon. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka gymnasieungdomars inställning till förarlösa fordon 

på NHTSAs Nivå 4: Fullständig autonom körning där föraren är helt passiv medan fordonet sköter 

hela färden. 

http://www.google.com/selfdrivingcar/
http://www.lindholmen.se/nyheter/drive-me-autonoma-bilar-pa-lindholmen
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2. Metod 

2.1. Deltagare 

I studien deltog totalt 172 gymnasieungdomar från Lugnetgymnasiet (81 deltagare), 

Kristinegymnasiet (42 deltagare) och Musikkonservatoriet (13 deltagare) i Falun och från 

Högbergsskolan (36 deltagare) i Ludvika. Totalt 152 av deltagarna läste på olika 

högskoleförberedande program (estetiska programmet samt naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- 

och teknikprogrammet) medan 20 läste på olika yrkesprogram (barn- och fritidsprogrammet samt 

hotell och turismprogrammet). Av deltagarna var 60 procent kvinnor och 39 procent män medan 

1 procent valde att inte besvara frågan. Deltagarna var 16 till 20 år (medelålder 17.5 år) och enbart 

10 procent hade körkort med B-behörighet. Deltagarna erhöll ingenting i utbyte för sin medverkan. 

2.2. Genomförande 

En enkät togs fram och testades i en minde pilotstudie med tre gymnasieungdomar innan 

datainsamlingen inleddes. Datainsamlingen genomfördes sedan genom att undervisande lärare gav 

en kort beskrivning av studien innan enkäten delades ut till deltagarna under pågående lektion. 

Läraren betonade samtidigt att deltagandet var helt frivilligt. 

2.3. Material 

Baserat på hur långt den tekniska utvecklingen redan kommit i kombination med olika 

framtidsvisioner inleddes enkäten (se Bilaga 1: Enkät) med följande beskrivning: 

Den förarlösa Google-bilen har tagit körkort! 

Den förarlösa Google-bilen får numera köra runt för egen maskin i hela delstaten Nevada 

i USA. 

Den förarlösa Google-bilen klarade en riktig uppkörning på motorvägar, landsvägar, gator i 

Carson City och i den hektiska trafiken på Las Vegas Strip. Efter uppkörningen fick bilen röda 

registreringsskyltar med en evighetssymbol strax bredvid siffrorna 001 och den får nu ta sig 

runt på allmänna vägar i Nevada utan förare. 

I Sverige kommer Volvo inom några år att köra igång ett liknande projekt i Göteborg och 

utvecklingen är densamma på många håll i världen. På sikt är tanken med de förarlösa bilarna 

att passagerarna ska kunna använda sin tid till annat än att köra (sociala medier, plugga, 

jobba) men även att bilarna ska kunna transportera passagerare som själva inte får köra (barn 

och ungdomar utan körkort, blinda, alkoholpåverkade med flera). De förarlösa bilarna ska 

också kunna köra omkring helt utan passagerare, till exempel först lämna lillasyster på dagis, 

sedan storebror på skolan innan de tomma kör hem och parkerar på familjens garageuppfart. 

Beskrivningen följdes av ett antal allmänna frågor om inställningen till förarlösa fordon så väl som 

mer specifika frågor om inställningen till förarlösa fordon i en trafikmiljö där deltagarna själva 

befinner sig som passagerare eller oskyddade trafikanter (fotgängare, cyklister, mopedister och/eller 

motorcyklister). Enkäten innehöll även ett antal bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, studieprogram 

och körkortsinnehav. 

2.4. Analys 

Analyserna genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21. 

I de fall bipolära skattningsskalor använts (Bilaga 1: Enkät; Fråga 6 + 9) har svarsalternativen 

mycket och ganska/lite slagits ihop. 
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3. Resultat 

Resultaten visade att knappt hälften (42 procent) av deltagarna inte hade hört talas om förarlösa bilar 

innan de deltog i studien. 

Efter att ha läst den inledande beskrivningen av förarlösa bilar var hälften av deltagarna rent allmänt 

positiva, knappt 37 procent var neutrala medan drygt 12 var negativa till förarlösa bilar. 

Samtidigt trodde 43 procent av deltagarna att antalet trafikolyckor skulle minska, knappt 20 procent 

trodde att antalet trafikolyckor skulle vara oförändrat medan resterande 37 procent trodde att antalet 

trafikolyckor skulle öka med förarlösa bilar i trafiken. 

Vidare trodde en klar majoritet av deltagarna att de skulle känna viss oro med förarlösa fordon i 

trafiken (se Tabell 1). Mest oroliga trodde deltagarna att de skulle känna sig som passagerare i en 

förarlös buss och minst oroliga som passagerare i en privatägd förarlös bil. 

Tabell 1. Uppskattad oro i olika situationer med förarlösa fordon i trafiken. 

 

 

Hur orolig skulle du känna dig som 

 

 

N 

Mycket 

orolig 

(%) 

Ganska 

orolig 

(%) 

Något 

orolig 

(%) 

Inte alls 

orolig 

(%) 

 

 

M 

 

 

S.D. 

passagerare i en förarlös buss? 166 28,9 37,3 24,1 9,6 2,1 0,9 

mopedist om det fanns förarlösa bilar? 69 18,8 34,8 37,7 8,7 2,4 0,9 

passagerare i en förarlös taxi? 166 19,3 34,9 33,1 12,7 2,4 0,9 

motorcyklist om det fanns förarlösa bilar? 38 15,8 39,5 28,9 15,8 2,4 0,9 

cyklist om det fanns förarlösa bilar? 163 14,1 30,7 37,4 17,8 2,6 0,9 

fotgängare om det fanns förarlösa bilar? 165 13,9 33,9 30,9 21,2 2,6 1,0 

passagerare i en privatägd förarlös bil? 167 11,4 28,1 44,3 16,2 2,7 0,9 

N=Antal; M=Medelvärde; S.D.=Standardavvikelse 

1=Mycket orolig, 2=Ganska orolig, 3=Något orolig, 4=Inte alls orolig 

Ju lägre medelvärdet är ju oroligare känner sig alltså deltagarna. 

De flesta nackdelar deltagarna nämnde med förarlösa bilar var kopplade till den personliga 

upplevelser, minskad tillförlitlighet och minskad trafiksäkerhet. Nackdelarna relaterade till den 

personliga upplevelsen handlade om känslan av otrygghet/osäkerhet både bland passagerarna och 

bland andra trafikanter, bristen på kontroll och att det är en skrämmande utveckling. Ytterligare 

nackdelar handlade om att vi som människor skulle bli ännu passivare, latare och mer inaktiva samt 

mindre engagerad i våra familj som ett resultat av att inte längre behöva skjutsa våra barn till olika 

aktiviteter. Slutligen menade en del att det skulle vara tråkigt och/eller konstigt att inte själv få köra. 

Nackdelarna relaterade till minskad tillförlitlighet handlade om risken att den förarlösa bilen skulle 

sluta fungera (ex. tekniskt fel, något annat går sönder, slut på bensin), konsekvenserna av ett fel eller 

en olycka med exempelvis en ensam minderårig passagerare i en förarlös bil samt att hela 

transportsystemet skulle bli mer sårbart. Nackdelarna handlade även om riskerna med att de förarlösa 

bilarna skulle komma att användas på fel sätt (ex. genom att någon ”hackar” sig in i systemen) eller att 

de skulle komma att ta över världen. Nackdelarna relaterade till minskad trafiksäkerhet handlade om 

fler olyckor på grund av de förarlösa bilarnas oförmåga att hantera oförutsedda händelser och att 

anpassa sig efter andra trafikanters olämpliga beteenden samt risken att andra trafikanter inte skulle 

samarbete eller ens veta hur de skulle bete sig i interaktionen med förarlösa bilar. Övriga nackdelar 
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som nämndes var minskad mobilitet/flexibilitet (ex. minskad kunskap och begränsade valmöjligheter 

för dem som väljer att inte ta körkort samt svårare för cyklister och fotgängare att ta sig fram), ökad 

miljöbelastning (bl.a. på grund av ökad bilism), ökad arbetslöshet inom transportindustrin, svårare och 

dyrare att åtgärda fel, oklarare ansvarsfråga vid olyckor samt ökad möjlighet för barn att förflytta sig 

och även rymma. 

De flesta fördelar som nämndes med förarlösa bilar var kopplade till tidsbesparing, ökad mobilitet och 

ökad trafiksäkerhet. Fördelarna relaterade till tidsbesparing handlade om att som passagerare under 

resan kunna göra andra saker (ex. sova, vila, jobba, prata i mobilen eller titta på internet) eller helt 

enkelt slippa följa med i bilen (ex. jobba eller laga mat medan bilen skjutsade barnen). Fördelarna 

relaterade till ökad mobilitet handlade om att personer som av olika anledningar (ex. alkoholpåverkade 

personer eller personer utan körkort) lättare skulle kunna ta sig fram med hjälp av förarlösa bilar men 

också om att dessa personer skulle slippa be om skjuts och/eller ta körkort. Ytterligare fördelar 

handlade om att en förarlös kollektivtrafik skulle vara billigare än dagens. Fördelar relaterade till ökad 

trafiksäkerhet handlade om möjligheten att eliminera mänskliga misstag och olämpliga förare 

(ex. alkohol- eller drogpåverkade, stressade, distraherade) från trafiken. Förutsatt att tekniken 

fungerade trodde en del även att förarlösa bilar skulle vara bättre än människan på att följa trafikregler 

och att sensorerna skulle kunna minska antalet trafikolyckor. Slutligen nämndes även att skadade eller 

sjuka personer skulle kunna få hjälp av förarlösa bilar att ta sig till sjukhuset. Övriga fördelar som 

nämndes var minskad miljöbelastning (bl.a. på grund av lägre hastigheter och minskad 

tomgångskörning), förbättrade godstransporter, positiv utveckling, ökad bekvämlighet, minskat ansvar 

för förarna samt att förarlösa bilar är coola. 

Bland de övriga kommentarerna framgick att flera av deltagarna trodde att vissa nackdelar, så som 

känslan av otrygghet/osäkerhet, skulle avta efter en tid då de hunnit vänja sig vid den nya situationen. 

Slutligen var drygt 31 procent av deltagarna inte alls intresserade av att själva ha tillgång till en 

förarlös bil medan knappt 28 procent var lite intresserade och drygt 41 procent var ganska eller mycket 

intresserade. 
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4. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars inställning till förarlösa fordon på 

NHTSAs Nivå 4: Fullständigt autonom körning där föraren är helt passiv medan fordonet sköter hela 

färden. 

Enkäten inleddes med en beskrivning av förarlösa bilar vilket visade sig nödvändigt då 42 procent av 

deltagarna inte hört talas om förarlösa bilar innan de deltog i studien. En jämförelse med Schoettle och 

Sivak (2014) studie i sex olika länder visar att andelen svenska deltagare utan kännedom om förarlösa 

bilar ligger på ungefär samma nivå som i Japan (43 % utan kännedom), Australien (39 % utan 

kännedom) och Storbritannien (34 % utan kännedom); medan den är betydligt högre än i Kina (13 % 

utan kännedom), Indien (26 % utan kännedom) och USA (29 % utan kännedom). De svenska 

deltagare som helt saknade kännedom om förarlösa bilar måste uteslutande ha baserat sina svar på 

beskrivningen de fick i anslutningen till enkäten. På frågan om vilka fördelar deltagarna ser med 

förarlösa bilar återfinns även många exempel från beskrivningen vilket är en svaghet med studien. 

Efter att ha läst den inledande beskrivningen av förarlösa bilar var hälften av de svenska deltagarna 

rent allmänt positiva till förarlösa bilar och 43 procent trodde dessutom att antalet trafikolyckor skulle 

minska med förarlösa bilar. Andelen svenska deltagare som rent allmänt var positiva till förarlösa bilar 

ligger därmed på ungefär samma nivå som i Australien (62 % positiva), USA (56 % positiva), 

Storbritannien (52 % positiva) och Japan (43 % positiva) medan den är betydligt lägre än i Kina (87 % 

positiva) och Indien (84 % positiva). Kina och Indien är också de två länder där störst andel deltagare 

(87 respektive 74 %) hade kännedom om förarlösa bilar innan sitt deltagande. I Kina och Indien hade 

störst andel deltagare (11 respektive 19 %) också egen erfarenhet av att köra bilar på NHTSAs Nivå 2: 

Funktionskombinerad automatisering jämfört med i Japan, USA, Storbritannien och Australien (4-5 

%). Detta skulle kunna tyda på att kunskap om och erfarenhet av förarlösa bilar resulterar i en allmänt 

mer positiv inställning vilket även stödjs av det faktum att flera av de svenska deltagarna uppgav att de 

trodde att en del nackdelar med förarlösa bilar, så som känslan av otrygghet/osäkerhet, skulle avta 

efter en tid då de hunnit vänja sig med den nya situationen. 

Rent allmänt trodde en majoritet av de svenska deltagarna att de skulle känna en viss oro med 

förarlösa fordon i trafiken. Minst oroliga trodde de svenska deltagarna att de skulle känna sig som 

passagerare i en privatägd förarlös bil och därefter som fotgängare, cyklister och motorcyklister med 

förarlösa bilar i trafiken, som passagerare i en förarlös taxi, som mopedist med förarlösa bilar i 

trafiken samt som passagerare i en förarlös buss. Som passagerare i en privatägd förarlös bil trodde 40 

procent av de svenska deltagarna att de skulle känna sig mycket eller lite oroliga medan 66 procent av 

de svenska deltagarna trodde att de skulle känna sig mycket eller lite oroliga i en förarlös buss. För att 

kunna avgöra om denna oro är kopplad till själva trafiksituationen (eg. risken att råka ut för en 

trafikolycka) eller till den sociala situationen (eg. att dela fysiskt utrymme med andra medpassagerare 

utan någon ansvarig anställd på plats) krävs dock ytterligare forskning. 

Vidare var den personliga upplevelsen av otrygghet/osäkerhet bland både passagerare och andra 

trafikanter, tillsammans med exempelvis bristen på kontroll, den vanligaste nackdelen som nämndes 

med förarlösa bilar. Vissa svenska deltagare menade också att det skulle vara tråkigt och/eller konstigt 

att inte själva få köra. Denna uppfattning ligger även i linje med tidigare forskning (Nåbo m.fl. 2013). 

Andra nackdelar som nämndes var relaterade till minskad tillförlitlighet, minskad trafiksäkerhet, 

minskad mobilitet/flexibilitet, ökad miljöbelastning, ökad arbetslöshet inom transportindustrin, 

svårare och dyrare att åtgärda fel, oklarare ansvarsfråga vid olyckor samt ökad möjlighet för barn att 

förflytta sig och även rymma. De fördelar som nämndes var relaterade till tidsbesparing, ökad 

mobilitet, ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning, förbättrade godstransporter, positiv 

utveckling, ökad bekvämlighet, minskat ansvar för förarna samt att förarlösa bilar är coola. 
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Medan de flesta fördelar var kopplade till praktiska saker så som tidsbesparing och ökad mobilitet var 

många av nackdelarna alltså kopplade till den personliga upplevelsen av otrygghet och bristande 

kontroll. För att få en hög acceptans av framtida teknikutveckling krävs därför ett ökat fokus på 

trafikanternas upplevelse av tekniken oavsett om de befinner sig inuti de förarlösa fordonen eller om 

de i egenskap av fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister delar trafikmiljön med de 

förarlösa fordonen. Detta är inte minst viktigt med tanke på att mindre än hälften av de svenska 

deltagarna i dagsläget själva är intresserade av att ha tillgång till en förarlös bil och därmed framför 

allt skulle komma i kontakt med tekniken som medtrafikanter i en trafikmiljö där förarlösa fordon 

ingår. 
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Bilaga 1: Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du delta i en forskningsstudie om 
förarlösa bilar? 

 
 
Vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) pågår just nu en 
studie om trafikanters inställning till förarlösa bilar och jag hoppas att du 
vill hjälpa mig genom att besvara denna enkät. Varje svar är 
betydelsefullt och det är viktigt för mig att få ta del av just dina åsikter. 
 
Enkäten beräknas ta cirka 5-10 minuter att besvara. Dina svar kommer 
enbart att användas i bearbetad form där uppgifter om någon enskild 
person aldrig kan utläsas – din anonymitet är därmed garanterad. Jag 
vill betona att ditt deltagande i studien är helt frivilligt och det är upp till 
dig själv om du väljer att svara på enkäten eller inte. 
 
Försök vara så uppriktig som möjligt när du svarar på frågorna. 
Läs varje fråga noga. 
 
Vill du läsa om studien när den är klar kan du kontakta mig i slutet av 
året eller ladda ner rapporten gratis från (www.vti.se). 
 
Har du några frågor eller funderingar kring studien är du också varmt 
välkommen att kontakta mig. 
 
Vänliga hälsningar, 
Henriette Wallén Warner 
# 070-943 01 19 
henriette.wallen.warner@vti.se 

http://www.vti.se/
mailto:henriette.wallen.warner@vti.se
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Den förarlösa Google-bilen har tagit körkort! 
Den förarlösa Google-bilen får numera köra runt för egen maskin i hela 

delstaten Nevada i USA. 

 

 

Den förarlösa Google-bilen klarade en riktig uppkörning på motorvägar, 
landsvägar, gator i Carson City och i den hektiska trafiken på Las Vegas 
Strip. Efter uppkörningen fick bilen röda registreringsskyltar med en 
evighetssymbol strax bredvid siffrorna 001 och den får nu ta sig runt på 
allmänna vägar i Nevada utan förare. 

I Sverige kommer Volvo inom några år att köra igång ett liknande projekt 
i Göteborg och utvecklingen är densamma på många håll i världen. På 
sikt är tanken med de förarlösa bilarna att passagerarna ska kunna 
använda sin tid till annat än att köra (sociala medier, plugga, jobba) men 
även att bilarna ska kunna transportera passagerare som själva inte får 
köra (barn och ungdomar utan körkort, blinda, alkoholpåverkade med 
flera). De förarlösa bilarna ska också kunna köra omkring helt utan 
passagerare, till exempel först lämna lillasyster på dagis, sedan storebror 
på skolan innan de tomma kör hem och parkerar på familjens 
garageuppfart. 
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Enkät 

1. Vilket år är du född? 19    
 
2. Kön:         O    Kvinna   O    Man 
 
3. Vilket program läser du? 
_____________________________________________ 
 
4. Har du B-körkort? O  Ja O  Nej 
 
5. Hade du hört talas om förarlösa bilar innan du deltog i denna studie? O  Ja O  Nej 
 
  Mycket 

positivt 
Ganska 
positivt 

Varken eller Ganska 
negativt 

Mycket 
negativt 

6. Vad tycker du rent allmänt 
om förarlösa bilar? 

O O O O O 

 
7. Vilka fördelar ser du med förarlösa bilar? 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
8. Vilka nackdelar ser du med förarlösa bilar? 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
  Ökar 

mycket 
Ökar 
lite 

Lika 
många 

Minskar 
lite 

Minskar 
mycket 

9. Vad tror du kommer hända med antalet 
trafikolyckor om förarlösa bilar införs? 

O O O O O 

 
 

 

Hur orolig skulle du känna dig som 
Mycket 
orolig 

Ganska 
orolig 

Något 
orolig 

Inte alls 
orolig 

Ej 
relevant 

10. passagerare i en privatägd förarlös bil? O O O O O 
11. passagerare i en förarlös taxi? O O O O O 
12. passagerare i en förarlös buss? O O O O O 
13. fotgängare om det fanns förarlösa bilar i trafiken? O O O O O 
14. cyklist om det fanns förarlösa bilar i trafiken? O O O O O 
15. mopedist om det fanns förarlösa bilar i trafiken? 

Kryssa för ’Ej relevant’ om du inte kör moped 
O O O O O 

16. motorcyklist om det fanns förarlösa bilar i 
trafiken? 
Kryssa för ’Ej relevant’ om du inte kör mc 

O O O O O 

 
  Mycket 

intresserad 
Ganska 

intresserad 
Lite 

intresserad  
Inte alls 

intresserad 

17. Hur intresserad är du själv av att ha 
tillgång till en förarlös bil? 

O O O O 

 
18. Övriga kommentarer: Skriv på baksidan 
 

 

TACK FÖR HJÄLPEN! 


