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Sammanfattning
Traditionella fordonstillverkare är inte längre ensamma aktörer på fordonsmarknaden – utan
stora IT-företag som Apple och Alphabet har ökat sina forskningsanslag och arbetar på
kommersialiserad självkörningsteknologi. Fler inblandade IT-aktörer och en ökad mängd IT i
fordonen gör att vi bedömer att autonoma fordon kan betraktas som IT-produkter, vilket vi ser
kan medföra olika risker och utmaningar.

Autonoma fordons testverksamhet pågår aktivt runt omkring i världen. I Sverige introducerades
en ny lagstiftning 2017 som tillåter testningen av autonoma fordon på allmänna vägar. Detta har
lett till att vi idag ser ett antal olika projekt runt om i landet som involverar autonoma fordon på
vägarna. I Linköping bedrivs bland annat ett projekt som går ut på att testa fyra autonoma bussar
av modellen Olli i en specifik stadsdel. För att undersöka risker och utmaningar kopplade till
autonoma fordon valde vi att genomföra en fallstudie på Olli.

Resultatet har påvisat ett antal utmaningar och risker, vissa av dem unika för projektet men
ändock applicerbara på andra autonoma fordon. Utmaningarna involverar både tekniska och
icke-tekniska aspekter, och vi ser utifrån dessa att balansen mellan båda delarna är viktiga att ha i
åtanke under en designprocess.
Nyckelord: autonoma fordon, IT, utmaningar, fallstudie
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Abstract
Traditional vehicle manufacturers are no longer sole players on the market — IT companies like
Apple and Alphabet have increased their R&D-funding and are working on their own
commercialized self driving technologies. Due to more involved IT companies and an increase of
IT in the vehicles, our onset is to view the autonomous vehicle as an IT product, which could
result in different forms of risks and challenges.

Autonomous vehicle testing is taking place around the world. In Sweden, a new legislation
introduced in 2017 has made it possible to test autonomous vehicles on public roads. As a result,
a number of projects involving autonomous vehicles have been initiated around the country. In
Linköping, for example, there's a planned project that focuses on testing four autonomous buses
of a model called Olli in a specific district. To examine risks and challenges related to
autonomous vehicles we decided to do a case study of Olli.

The result shows a number of risks and challenges, some of them are unique to the project but
still applicable on other types of autonomous vehicles. The challenges involves both technical
and non-technical aspects, and judging from these we have noticed that the balance between both
parts are important to have in mind during the design process of the vehicles.
Keywords: autonomous vehicles, IT, challenges, case study
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Förord
Efter tre år på det systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet avrundar vi vår
utbildning med denna uppsats. Vi vill först och främst tacka vår handledare Kayvan Yousefi
Mojir för all konstruktiv återkoppling under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka vår
medbedömare Malin Granath som hjälpte oss att komma i kontakt med VTI och höll oss fast på
rätt spår – trots alla våra svängningar i ämnesval början av uppsatsen.

Slutligen vill vi tacka våra tre respondenter som tog sin tid att svara på våra frågor, vilket även
gjorde denna undersökning möjlig. Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår kontaktperson på
VTI som hjälpte oss att komma i kontakt med dessa.

Linköping, maj 2018.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Visionerna om de autonoma fordonens positiva effekter på samhället är stora. Bland annat ämnar
de i framtiden att bidra till reducera resekostnader, en förbättrad reseupplevelse samt en ökad
säkerhet och bättre framkomligheten i trafiken (Zakharenko, 2016). Fordonsindustrin har
utvecklats under många år, men de stora förändringar som sker just nu – från fordon som körs av
människor till fordon som är självkörande – kommer att ha stora föränderliga effekter på
samhället (Krasniqi och Hajrizi, 2016). Idag är traditionella fordonstillverkare som Volvo,
General Motors och BMW inte längre ensamma aktörer på fordonsmarknaden. Bland drivande
aktörer bakom den autonoma utvecklingen återfinns numera stora IT-företag som Apple och
Google [numera Alphabet], vilka har ökat sina forskningsanslag i området och offentliggjort
planer för kommersiell självkörningsteknologi (Todorovic et al., 2017). Inom taxisektorn har
Uber – vars tjänst bygger på att personer med en app kan beställa och betala taxi- och
samåkningsresor (Uber, u.å.) – själva börjat utveckla och testa autonoma fordon i syfte för att
hålla sig relevanta på taxi- och samåkningsmarknaden (Bhuiyan, 2017).

Testverksamhet av autonoma fordon förekommer på flera platser runt omkring i världen. I
exempelvis Kalifornien, USA, har nya regulationer möjliggjort testning av förarlösa fordon från
och med april i år. Fordonen är dock inte helt förarlösa då de tillåts under förutsättningen att det
finns en fjärroperatör som överser fordonet och har möjlighet att återta kontrollen vid behov.
Med det sagt är det första gången som företag har möjligheten att testa autonoma fordon i
delstaten utan att en förare fysiskt befinner sig bakom ratten (Bhuiyan, 2018). I dagsläget tillåter
20 delstater i USA åtminstone någon form av testning av autonoma fordon, och delstaten
Arizona har blivit ett fokusområde för Uber och Alphabets Waymo att utföra tester av teknologin
(Government Technology, 2018).
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Förra året tog den svenska regeringen ett beslut att tillåta tester av självkörande fordon på
allmänna vägar – vilket trädde i effekt den 1 juli 2017 (Regeringskansliet, 2017). Lagstiftningen
kräver att det måste finnas en fysisk förare i eller utanför testfordonet (ibid). Detta har lett till att
vi nu ser fler olika typer av projekt som involverar autonoma fordon ute på vägarna runt omkring
i Sverige. Till exempel är Göteborgs stad med och delfinansierar Volvo-projektet Drive Me där
målet är att vanliga familjer ska testa självkörande bilar på utvalda allmänna vägar i staden. Flera
familjer i projektet har redan fått nycklarna till sina självkörande bilar, som väntas vara en del av
Göteborgstrafiken senare under 2018 (Göteborgs stad, u.å.). I Stockholm pågår i skrivande stund
ett pilotprojekt av transportföretaget Nobina där en självkörande buss testas på en drygt 1,5
kilometer lång vägsträcka i Kista, med runt 200–300 personer som åker varje dag (Wiklund,
2018).

Även utanför storstäderna ser vi liknande projekt växa fram. I Linköping planerar Statens vägoch transportforskningsinstitut (hädanefter refererat till som VTI) tillsammans med bland annat
Linköpings universitet, Linköpings kommun, Trafikverket, IBM och Östgötatrafiken att
genomföra ett forskningsprojekt som går ut på att testköra den självkörande bussen Olli (se
härnäst figur 1) i stadsdelen Vallastaden (Svedin, 2017). Det är ett av de första projekten i
Sverige där autonoma bussar kommer att testköras i en tätbebyggd miljö bland andra trafikanter,
och det största i sitt slag utanför storstäderna. Projektet omfattar allt från trafiksäkerhet till
digitala tjänster och bussarna beräknas vara ute och testas på gatorna i slutet av 2018 eller i
början av 2019 (ibid). Totalt handlar det om fyra självkörande bussar som ska användas och det
direkta målet med projektet är att visa hur en självkörande fordonslösning kan vara en del av
mobiliteten i den moderna och förtätade staden. Hypotesen som VTI har är att bilismen kan
minskas och kollektivresandet bli mer attraktivt genom att nuvarande kollektivtrafik
kompletteras med självkörande fordon som löser den så kallade ”last-mile”-problematiken.
Enligt Moorthy et al. (2017) handlar denna problematik om bristen på transporteringsmedel för
den första och sista delen av en resa – vilket i sin tur försvårar resenärers åtkomst till
kollektivtrafik och gör att fler väljer privata färdsätt istället. I nuläget befinner sig projektet i
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finansierings- och planeringsfasen och de inblandade aktörerna har höga förhoppningar om
vilken kunskap om autonoma fordon som projektet ska generera.

Figur 1: Den autonoma bussen Olli (Ibmphoto24, 2016).
Samtidigt ser vi att mängden IT-artefakter1 i bland annat bilar ökar kraftigt (Durisic et al., 2012).
Faktum är att 80 procent av alla innovationer i bilar relaterar till IT och majoriteten av dem ökar
interaktionen mellan tidigare mindre beroende delar i bilens system. Framsteg inom molntjänster
och Internet of Things (IoT)2 har också lett till stora möjligheter för IT och tjänster inom
fordonsmarknaden (ibid). Kirk (2015) ger som exempel en applikation utvecklad av Volvo som
tillhandahåller en sömlös uppkoppling för kroppsburna enheter som Apple Watch och Android
Wear. Med appen kan Volvo-ägaren ändra bilens inställningar och skicka information till bilen i
navigeringssyfte.

Med fler inblandade aktörer, ökad integrering av IT-artefakter i fordonen och fler pilotprojekt på
vägarna runt omkring i världen kan vi se att autonoma fordon som forskningsområde är väldigt
aktuellt och att det omfattar både teknologi, människor och samhälle, och således att det behöver
studeras ur ett IS-perspektiv.

1

En människoskapad teknologi med någon form av informationsteknologi och förmedlingsförmåga (IGI, u.å.).

2

Samlingsord för enheter som är uppkopplade mot internet genom sensorer eller datorer (Nationalencyklopedin,
u.å.-b)
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1.2 Problemformulering
I litteraturen tar flera författare upp olika typer av risker och utmaningar som följer i spåren av
den IT-drivna förändringen som sker inom det autonoma fordonsområdet. Krasniqi och Hajrizi
(2016) tar bland annat upp utmaningar med att mjukvaran i autonoma fordon inte får innehålla
några fel, medan Li och Offutt (1996, refererad i Durisic et al., 2012) tar upp högre känslighet
vid ökad integration av IT. Kirk (2015, 18) summerar detta i det något förebådande citatet:
“History has shown us that highly integrated IT systems are prone to failure, which is something
that cannot be tolerated in [autonomous vehicles]”. Som konsekvens av att IT blir alltmer
komplex i fordon (Durisic et al., 2012) och att de i högre grad blir en del av ett ekosystem med
andra enheter – förenade genom IoT (Kim, Oh och Kang, 2017) – instämmer vi när Arora et al.
(2016) skriver att en ökning av risker och utmaningar kopplade till IT i autonoma fordon uppstår.

Många av de utmaningar som beskrivs i litteraturen handlar om rent tekniska utmaningar men vi
ser att utvecklingen av ett autonomt fordon involverar både tekniska och icke-tekniska aspekter
såsom användares förhållningssätt till fordonen och diverse juridiska gråzoner. Till det här kan vi
koppla den sociotekniska systemteorin (STS) som handlar om att designprocessen för system bör
ta hänsyn till både sociala och tekniska faktorer, vilka kan påverka funktionaliteten och
användningen av datorbaserade system (Baxter och Sommerville, 2010). Mumford (1997)
förklarar att när en designprocess involverar slutanvändare och sociala aspekter i ett system
tenderar det att leda till en bättre matchning mellan tekniken och människorna som använder
den. Författaren förklarar att bristande harmoni mellan tekniska och icke-tekniska aspekter dels
blir en utmaning för användaren som inte integrerar tillfredsställande med produkten, men även
för företagen när användarna inte kan använda produkterna ordentligt (ibid). Vi ser det därför
som viktigt att utforska fordonens utmaningar och risker ur ett informationsystemsperspektiv
(IS-perspektiv) och kommer således använda STS, vilket är ofta förekommande inom
forskningsområdet IS, för att fånga upp både tekniska och icke-tekniska aspekter. Utifrån vår
litteratursökning ser vi en brist på just det sociotekniska perspektivet på autonoma fordon och vår
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bedömning är att en sådan brist kan leda till problem för både utvecklare och användare, men
också för andra trafikanter som befinner sig i samma miljö som autonoma fordon.

I branschtidningen Computer Sweden hittar vi en, enligt oss, tankeväckande summering av
utvecklingen vi beskrivit ovan när Malmqvist (2018) skriver att bilar blir “allt mer av en
IT-produkt”. Mycket i litteraturen understödjer indirekt detta påstående genom att lyfta olika
IT-funktioner i olika typer av fordon. Det skrivs inte uttryckligen att dessa fordon kan betraktas
som IT-produkter men sett till tekniken som används och bredden på involverade aktörer såsom
Alphabet är vår ansats i denna studie är att betrakta dem som det. Att autonoma fordon blir mer
som en IT-produkt medför som vi ser ovan många tekniska och icke-tekniska utmaningar, precis
som i fallet med andra sorters IT-produkter.

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tekniska och icke-tekniska utmaningar som
uppstår i samband med att IT-tillämpning realiseras i autonoma fordon.

För att undersöka detta kommer vi först att ta reda på vilken IT-funktionalitet som finns i
autonoma fordon genom insamling av litteratur och med detta som underlag genomföra en
fallstudie. Som vi nämnde tidigare genomför VTI tillsammans med andra aktörer ett
forskningsprojekt som går ut på att inom ett år testa den autonoma bussen Olli i trafiken i en
stadsdel i Linköping. Dessa bussar kommer att innehålla en mängd IT-artefakter, och som i fallet
med andra produkter med hög integrering av IT-funktionalitet kan inte dess risker uteslutas.
Därför ser vi att vi kan använda fallet Olli som ett konkret exempel att utgå och samla empiri
från, och sedan jämföra den mot vad som sägs i litteraturen. I och med att många projekt
befinner sig i ett tidigt stadium, inte minst forskningsprojektet i Linköping, bedömer vi att det
finns god potential för kunskapsinhämtningar och lärdomar genom en studie av området. En
sådan studie skulle kunna generera nya infallsvinklar för de intressenter som deltar i olika
autonoma fordonsprojekt.
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1.4 Frågeställning
För att undersöka vilken roll IT spelar i autonoma fordon samt ta reda på vilka risker och
utmaningar som uppstår vid realisering av IT-funktionalitet, har vi fastställt följande
frågeställning att arbeta med under vår fallstudie, som ämnar besvara detta:

● Vilka risker eller utmaningar uppstår vid IT-tillämpning av autonoma fordon?

1.5 Avgränsningar
När vi talar om självkörande fordon i den här studien menar vi detsamma som autonoma fordon.
Området autonoma fordon är väldigt brett och vi har därför i denna studie valt att avgränsa oss
till en fallstudie av den självkörande bussen Olli i en stadsdel i Linköping. Det vi valt att
fokusera på inom projektet är vilken IT-funktionalitet som finns i bussarna, och om det finns
risker kopplade till att tillämpa dessa funktioner. Empirin har således samlats in från tre olika
respondenter verksamma i projektet med kunskap kring ovanstående område. Denna avgränsning
är gjord för att vi ska kunna besvara vår frågeställning. Vi är medvetna om att det finns andra
autonoma bussprojekt och busstyper än det i Linköping, men vår bedömning är att en fallstudie
på Olli ger en god översiktsbild av IT-funktionaliteten i autonoma bussar i allmänhet. Vi har
även valt att avgränsa oss när det gäller vilken nivå av automation vi fokuserar på. Enligt SAE
International (2016) finns det sex olika typer av nivåer av automation – vilket täcker allt från
fordon som inte har några assisterande system alls (nivå 0) till fullständigt autonoma fordon
(nivå 5). När vi talar om autonoma fordon i uppsatsen har vi nivåerna fyra och fem i åtanke.
Definitionerna av varje autonom nivå förklaras i början av kapitel 3 Litteraturöversikt.

1.6 Målgrupp
Vår primära målgrupp för studien är verksamheterna som är medverkande i bussprojektet i
Linköping. Då tänker vi på VTI i första hand eftersom det är ett forskningsinstitut som
förhoppningsvis kan använda denna studie som komplettering till deras egen forskning – särskilt
13

då projektet fortfarande befinner sig i ett väldigt tidigt stadium där vissa samarbetspartners
såsom IBM fortfarande är avvaktande med vilken icke-operativ IT-funktionalitet som ska
implementeras. Vår bedömning är att denna studie kan ge VTI och deras samarbetspartners som
är med och utformar IT-funktionaliteten i fordonen en mer samlad bild av utmaningar kopplade
till olika sorters IT-funktionalitet. Detta underlag kan de sedan ha i åtanke i fortsatt forskning
kring vilken IT-funktionalitet som ska realiseras. I ett större perspektiv ser vi även att den här
studien har ett värde i och med att den fokuserar på ett mindre utforskat område, nämligen
autonoma bussar, och således kan arbetet fungera som en grund för fortsatta studier för forskare
och praktiker inom området.

1.7 Disposition
Uppsatsen har följande disposition:

1. Inledning
Bakgrunden och problemformuleringen till studien presenteras, vilket i sin tur genererar
studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och målgrupp.

2. Metod
Går igenom studiens forskningsstrategi och metoder för insamling av litteraturöversikt
och

empiri.

Dessutom redogörs tidigare

förkunskaper och

diskussion kring

undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet.

3. Litteraturöversikt
Tidigare forskning, teori och viktiga begrepp relaterat till studien presenteras. Detta
används sedan som grund för analysen av det empiriska materialet.

4. Empiri
Den insamlade empirin presenteras. Empirin inleds med en presentation av de olika
organisationer som vi varit i kontakt med och därefter presentation av våra respondenter.
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5. Analys & diskussion
Den insamlade empirin analyseras och diskuteras i samband med den tidigare
forskningen.

6. Slutsatser och kunskapsbidrag
Resultatet utifrån analysen redovisas. Studiens frågeställningar besvaras och studiens
slutsatser presenteras.

7. Reflektion, kritik och fortsatta studier
Avslutande del med reflektioner kring genomförd studie och hur studien kan fortskrida i
framtiden.
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2. Metod

2.1 Förförståelse
Båda författare av denna studie läser Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings
universitet med inriktning systemutveckling. Under den treåriga utbildningen har vi erhållit
kunskaper som berör IT samt förståelse för hur IT relaterar till människor och organisationer. Vi
har inte genomfört ett arbete som har berört autonoma fordon tidigare, men vi ser att
förändringen som väntas ske av att fordon blir mer av en IT-produkt kan härröras till IS-ämnet i
det att det inbegriper en IT-driven förändringsprocess för människor och organisationer. Det
sistnämnda syftar i sammanhanget på städer vars infrastruktur påverkas av övergången till
autonoma fordon. Vidare har båda författare grundläggande kunskaper om ämnesområdet efter
att ha läst flertalet branschtidningar och webbpublikationer som tar upp autonoma fordon utifrån
olika perspektiv. Vi har i dessa publikationer, samt på teknikkanaler på Youtube, noterat att
autonoma fordon likställs alltmer som IT-produkter. Bland annat har vi sett recensenter på stora
Youtube-kanaler som normalt gör traditionella teknikrecensioner på bland annat mobiltelefoner
plötsligt recensera funktionaliteten i uppkopplade fordon. Denna mediala IT-vinkel kan vi se
återspeglas i mycket av den vetenskapliga litteratur som vi använder oss i denna studie, där
många författare tar upp olika IT-artefakter i fordonen. Att vi valt autonoma fordon som
ämnesområde, trots att det inte varit en del av vår utbildning, baseras på vårt intresse på området
och nyfikenhet för hur den IT-drivna utvecklingen kommer att påverka samhället.

2.2 Forskningsstrategi
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi i denna studie. En kvalitativ
forskningsstrategi lägger inte vikt på kvantifieringen av ord – till skillnad från den kvantitativa
strategin – utan istället på tolkandet av ordens betydelse (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning
har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som bygger på förståelsen av den sociala verkligheten av
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hur deltagarna i en särskild miljö tolkar denna verklighet (ibid). Eftersom vi valt att undersöka
IT i en autonom buss i ett specifikt projekt har vi således bedömt att kvalitativ forskning är att
föredra framför den kvantitativa diton. Det är många olika organisationer inblandade i projektet,
med olika roller och uppfattningar om vad som är viktigt i det. Till skillnad från en kvantitativ
strategi ger en kvalitativ strategi oss möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur de
studerade organisationerna arbetar i sina respektive roller och vad som driver dem.

Det tolkande perspektivet handlar om att se verkligheten som en social konstruktion – att
människor ser olika på den (Bryman, 2011; Myers, 1997), i jämförelse med den positivistiska
synen där verkligheten anses vara objektiv och mätbar samt inte unik för respektive fall (Myers,
1997). Vi anser att det tolkande synsättet är relevant i vår undersökning eftersom att projektets
intressenter, som vi nämnde ovan, har olika uppfattningar om vad som är viktigt.

Bryman (2011) har sammanställt fyra av de mest förekommande punkter som används som kritik
mot den kvalitativa forskningen – nämligen att den är alldeles för subjektiv, svår att replikera,
har problem gällande generaliserbarheten och avslutningsvis brister i sin transparens. För att
motverka problem relaterade till bristande transparens och replikerbarhet har vi försökt att
sammanställa vårt tillvägagångssätt så pass tydligt som möjligt – bland annat genom att vara
öppna med vilka val och antaganden vi gjort. Rörande kritiken om subjektivitet säger Bryman
(ibid) att subjektivitet i en kvalitativ studie är oundviklig då den bygger på forskarens
osystematiska uppfattningar och intresse om vad som är betydelsefullt och inte. Med det sagt
försöker vi ändå vara transparenta med det subjektiva inflytandet genom att sträva efter att vara
tydliga i våra tankegångar och hur vi förhållit oss till vår problemformulering samt studiens
syfte.

Vi har valt att undersöka bussens tekniska och icke-tekniska aspekter ur ett sociotekniskt
perspektiv. I kombination med att vi har genomfört en fallstudie (mer om denna i kapitel 2.4.1)
är vår ansats abduktiv, vilket är en metod som används vid många fallstudiebaserade
undersökningar (Alvesson och Sköldberg, 2017). Metoden har drag av både induktion och
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deduktion. Den förstnämnda utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som
uppmärksammats inom dessa också är generellt giltigt (ibid). Den sistnämnda bygger på en
motsatt princip och utgår från en generell regel som konstateras vara sanna och utifrån denna
regel avgöra vad som bör gälla i det allmänna fallet (ibid). Skillnaden mellan dessa är att
induktion bygger på kvantitativa observationer och deduktion på teori. I abduktion samlar
forskaren in empiri med hjälp av teorier. När lämpliga teorier har samlats in prövas dessa genom
en undersökning för att se om resultatet blir det förväntade (ibid). I vårt fall använde vi oss av
den sociotekniska systemteorin. Vi jämförde våra respondenters intervjusvar med vad som lyfts
fram i litteraturen för att se om det fanns områden de var överens på, områden de inte var
överens på och områden som respondenterna tog upp som vi inte alls hittat i litteraturen. Utifrån
detta itererade vi vår litteraturgenomgång.

2.3 Litteratururval och källkritik
Nedan presenterar vi vårt tillvägagångssätt för vårt litteraturval och även hur vi arbetat med
källkritik.

2.3.1 Litteratururval
Litteraturinsamlingen påbörjades redan inför uppsatsplanen i syfte att skapa en grund inför denna
uppsats. Den har därefter bedrivits med stort fokus på att hitta information och infallsvinklar på
IT i autonoma fordon. Dels för att vi ville undersöka om det fanns belägg för att fordon kan
betraktas som en IT-produkt, vilket påstods i branschtidningar, men även för att skapa en grund
för utformningen av våra intervjufrågor. Efter att vi utförde våra intervjuer valde vi att iterera vår
befintliga litteratur genom att samla in mer information om den operativa delen i autonoma
fordon, med anledningen av att mycket av datan vi samlade in var kopplat till fordonets operativa
delar., men även filtrerat bort litteratur som blivit irrelevant.

Sökord som vi använt i vår litteraturinsamling har varit sådana som vi bedömt vara relevanta för
ändamålet. Dessa sökord är: Autonomous vehicles, autonomous cars, autonomous cars,
connected cars, self-driving buses, self-driving vehicles, self-driving cars, IT in autonomous
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cars, technology, technologies, internet of things, iot, security, infotainment, over-the-air, ota,
integrity, issues, safety, socio-technical systems theory, socio-technical design history. Vi har
använt sökorden både enskilt samt testat att kombinera dem för att se vilka resultat vi får, med
hjälp av Linköpings universitets biblioteksdatabas och Google Scholar. Det senare alternativet
användes dock i andrahand med universitets biblioteksdatabas som referens för att undersöka om
källan är akademiskt peer reviewed – då det inte framgår i Google Scholar.

2.3.2 Källkritik
För att öka kvaliteten på vår studie har litteraturgenomgången baserats på akademiskt peer
review-material i form av tidskrifter, avhandlingar och konferenser samt information från aktörer
på marknaden såsom Tesla, Mobileye, och akademiska föreningar samt myndigheter (SAE
International, American Public Transportation Assocation, National Highway Traffic Safety
Administration – sistnämnda hädanefter refererad till som NHTSA). Sedan har vi även
kompletterat med artiklar från massmedia för att skapa en form av kontext för nuläget – då det
hjälper oss att påvisa vad som sker i dagsläget och inte i något analyssammanhang.

Någonting som vi har uppmärksammat i litteraturen är att det kan vara luddigt med särskilda
begrepp. Ett exempel på detta är Krasniqi och Hajrizis (2016, 269) påstående: “Today's cars are
already connected and have been connected for some time, since they can link to smartphones,
offer emergency roadside assistance, register real-time traffic alerts etc.”. Vi håller med att bilar
är uppkopplade, och att de har varit det ett bra tag, men endast till en viss grad. Detta då många
andra författare anser att begreppet “uppkopplade bilar” associerar till mycket mer
IT-funktionalitet än vad som faktiskt finns tillgängligt idag. Detsamma kan även appliceras på
autonoma fordon. Oftast när man hör begreppet “autonomt fordon” förknippas det vanligtvis
med ett fordon med full automation, men tekniskt sett kan fordonet bara vara semi-autonomt.
Detta är någonting vi har varit medvetna och kritiska om när vi samlat in litteratur.

Merparten av insamlingen genomfördes innan vi samlat in empiri från våra intressenter.
Walsham (1995) talar om att det finns en risk i att låta teorin styra empiriinsamlingen, men i och
19

med att vi har varit medvetna om detta när vi utövade vår abduktiva ansats, anser vi att vi har
minskat risken.

2.4 Forskningsmetod
Då vår inställning från start var att genomföra en kvalitativ studie tittade vi på vilka metoder för
empiriinsamling som hör till den kvalitativa forskningsstrategin. Vi valde semistrukturerade
intervjuer samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument – anledningen till att vi
valde dessa är att vi såg dem som mest relevanta för vår uppgift. De är även de vanligaste
metoderna inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Vårt första steg vid insamling av empiri
var ett inledande möte med en av forskningscheferna på VTI, som är ansvarig för flera projekt
som rör autonoma fordon. Det rörde sig inte om en renodlad intervju, utan istället hade vi ett
antal öppna frågor ämnade för att skapa en bild av forskningschefens roll på VTI och projekt
rörande autonoma fordon som VTI är delaktiga i. Syftet var att det skulle hjälpa oss välja
inriktning och snäva vår problemformulering. Detta möte hjälpte oss att formulera vårt syfte och
våra frågeställningar. Vi återkopplade därefter till forskningschefen som hjälpte oss att komma i
kontakt med personer aktiva i projektet som bedömdes vara relevanta för studien. Dessa
kontaktpersoner kommer att beskrivas mer ingående i 2.4.2 Urval av respondenter.

2.4.1 Fallstudie
Bryman (2011) beskriver en fallstudie som ett detaljerat och djupgående studium av ett enda fall.
Ett fall kan till exempel vara allt från en viss plats, samhälle eller organisation och till och med
människor (ibid). Fallstudier är viktiga för att skapa en bättre förståelse för människor för att
både öka och ackumulera kunskap (Flyvbjerg, 2006) och är den vanligaste kvalitativa metod som
används för studier relaterade till informationssystem (Myers, 1997). Som nämnt tidigare har vi
valt att begränsa vår studie till ett projekt och inom det projektet genomföra en fallstudie av den
autonoma bussen Olli. För oss var det naturligt att använda en fallstudie i vår undersökning då
den är kopplad till en specifik entitet – nämligen bussen i projektet – och eftersom projektet
befinner sig i ett tidigt stadie och det finns begränsad tidigare forskning är det ett bra
tillvägagångssätt för oss att skapa en bred förståelse för intressenternas tankegångar och
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projektets nuläge. Det ger också en möjlighet att undersöka en specifik typ av autonomt fordon i
en kontext.

Walsham (1995) skriver att det inte alls är vanligt med välutförda fallstudier när det kommer till
ämnet IS – dock klarlägger han att det finns mycket potential i framtiden för strategin om den
utförs korrekt. Walsham menar att problemet med fallstudier är att situationer kan tolkas
annorlunda beroende på vilken synvinkel de observeras ifrån (ibid). Fallstudier bemöts ofta av
kritik, bland annat att man inte kan generalisera utifrån ett enskilt fall och att det därmed inte
bidrar till en vetenskaplig utveckling, att de innehåller en partiskhet för verifikation, och de kan
vara svåra att sammanfatta och utveckla teorier ifrån (Flyvbjerg, 2006). Flyvbjerg argumenterar
dock att det går att generalisera utifrån ett enda fall såvida fallet antingen är tillräckligt unikt eller
att studien är av stor omfattning. Samtidigt påpekar Flyvbjerg (2006) att generalisering som källa
för vetenskaplig utveckling är överskattat samt att bara för att fallet inte kan generaliseras
betyder det inte att det inte går att skapa en kollektiv process där kunskap ackumuleras. En rent
beskrivande fallstudie utan något försök att försöka generalisera kan även bidra med värde för
vetenskaplig innovation (ibid).

2.4.2 Intervjuer
Kvalitativa intervjuer kan variera mycket sett till upplägg och stil (Bryman, 2011) och för denna
studie har vi, som tidigare nämnt, valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. En fördel med
dessa är att vi får en grundstruktur på frågorna medan vi samtidigt är öppna för sidospår och
improviserade följdfrågor baserade på vad respondenten svarar. Då respondenterna har olika
positioner inom sina respektive organisationer med varierande tekniska kunskaper, har det
semistrukturerade formatet också möjliggjort att vi kunnat anpassa oss efter respondentens
kunskap i specifika frågor. Vi har lagt upp intervjuerna (se indelningen på Bilagorna 1–3) på ett
sätt som liknar trattmodellen, det vill säga att vi har inlett den med att ställa mer övergripande
frågor rörande projektet och respondentens roll i det, för att sedan snäva av och undersöka
IT-funktionaliteten i autonoma bussar, följt av olika potentiella risker och utmaningar kopplade
till denna IT-funktionalitet. En nackdel med det semistrukturerade formatet är att intervjun
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riskerar tappa för mycket fokus och glida ifrån kärnämnet, men eftersom området vi intervjuar
respondenterna i är så pass nytt ser vi inte att det går att ha helt strukturerade frågor – i så fall
riskerar vi att missa mycket. När något oväntat men intressant har dykt upp i respondentens
resonemang har vi kunnat undersöka detta närmare fastän det ligger utanför vår intervjumall.

Det finns ett antal problematiska fallgropar inom kvalitativa intervjuer som Myers och Newman
(2007) tar upp. Innan vi genomförde intervjuer bedömde vi att de största fallgroparna för oss
kunde vara att respondenten upplever en brist på förtroende för oss; eftersom vi talar om IT och
säkerhetsrisker såg vi en risk att responden skulle vara känslig om att delge viss information. Vi
upplevde dock inte detta under genomförandet av våra intervjuer. En annan fallgrop vi
identifierade var tvetydighet och språk. Som Myers och Newman (2007) skriver kan syftet
bakom intervjuarens ordval ofta vara tvetydiga och inte tillräckligt förståeliga för respondenten
att förstå frågeställningen. Initialt trodde vi att begreppet “autonoma fordon” kunde tolkas som
abstrakt eftersom det finns olika nivåer av automation och det går att läsa in olika
funktionaliteter i vad som gör ett fordon autonomt, men detta blev inte heller något problem.
Däremot har vi inte undgått fallgropen med tvetydighet och språk helt då några frågor
uppfattades av respondenten som aningen oklara, särskilt om huruvida vi menade något ur ett
generellt perspektiv eller om frågan berörde Olli eller projektet specifikt. Vi har mellan varje
intervju försökt förtydliga dessa oklarheter inför nästa.

Intervjuerna har genomförts via telefon eller Skype. Detta på grund av svårigheter med att hinna
besöka våra respondenter i tid. En av dem är etablerad i Köpenhamn och en annan kom vi i
kontakt med tämligen sent i projektet, vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att boka ett fysiskt
möte utan fick klämma in intervjun via telefon. Enligt Bryman (2011) finns det flera fördelar
med telefonintervjuer som exempelvis att metoden är lätthanterlig och flexibel, men även att
respondenternas svar inte påverkas av intervjuarens närvaro eller andra faktorer såsom kön,
klass, ålder, eller etnisk bakgrund. Det finns dock nackdelar med metoden, som att
intervjupersonen inte kan se respondentens kroppsspråk (ibid) och att samtalskvaliteten kan
variera. Vår bedömning är dock att fördelarna överväger nackdelarna i vårt fall eftersom
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respondentens svar har helt enkelt vägt tyngre än hur respondenten gestikulerat under tiden
intervjun fortgått. Två av tre intervjuer har genomförts på svenska. Den tredje har genomförts på
engelska. I de fall det har uppstått oklarheter eller att vi känt ett behov av att komplettera något
har vi hört av oss till intervjupersonerna med kompletterande frågor – detta har då gjorts via
mejl.

2.4.3 Urval av respondenter
Vanligt inom kvalitativ forskning är att forskaren sysslar med målinriktade eller målstyrda urval
(Bryman, 2011). Sådana urval handlar i huvudsak om att välja ut individer, organisationer,
avdelningar eller dylikt som bedöms relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats
(ibid). Så har det gått till även inför denna studie. Vi har dock inte varit ensamma i vårt beslut av
vilka respondenter vi ska kontakta utan detta har fattats i samverkan med en av
forskningscheferna på VTI, som hjälpt oss komma i kontakt med respondenter verksamma inom
områden som relaterar till det vi undersöker. Genom forskningschefen har vi kommit i kontakt
med IBM, Autonomous Mobility och Östgötatrafiken – av vilka vi valde att intervjua de tre
förstnämnda med motivering att dessa respondenter hade mest relevanta kunskaper inom vårt
fokusområde. Via forskningschefen kom vi också i kontakt med en annan forskningschef på
VTI, vilken blev vår tredje intervjuperson. Vi ville inkludera denna person för att få VTI:s eget
perspektiv på projektet och bussarna.

2.4.4 Inspelning
Eftersom kvalitativa forskare är särskilt intresserade av vad människor säger, och hur de säger
det, är det nödvändigt att dialogerna i intervjun fullständigt redogörs (Bryman, 2012). Vi har valt
att spela in våra intervjuer eftersom det gör det möjligt för oss att vid ett senare tillfälle
återanvända datan för vidare granskning (ibid). Vi anser att det är viktigt att kunna vara fullt
fokuserad på vad respondenten säger för att kunna följa upp med relevanta följdfrågor – istället
för att riskera att missa saker på grund av att man försöker hinna anteckna resultatet. För att
minimera risken för tekniska problem valde vi att använda två enheter för inspelningen. När vi
utförde våra telefonintervjuer använde vi oss av två smarta telefoner. Den som användes för att
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prata med respondenten spelade också in samtalet med en särskild mobilapplikation. Den andra
telefonen fick ligga bredvid med ljudinspelning påslagen. Inför intervjuerna såg vi till att få
godkännande från respondenterna om att få spela in våra samtal i transkriberingssyfte. För mer
information om våra riktlinjer gällande bland annat samtyckeskrav för inspelning, se 2.7 Etiska
överväganden. En risk som vi ser med inspelningar är att respondenten kan bli mer reserverad
när denne vet om att samtalet spelas in. En annan risk kan vara att respondenten helt enkelt inte
vill bli inspelad och vägrar att ställa upp på intervjun. Lyckligtvis tackade ingen av våra
respondenter nej till att bli inspelade, och vi upplevde heller inte att de var återhållsamma om
informationen på grund av inspelningsformatet.

2.4.5 Transkribering
Transkriberingen har liknande tankegångar med vår inspelningsmetod; att vi bevarar äktheten i
datan genom att inte föra anteckningar och därmed göra omedvetna urval och tolkningar på det
som respondenten säger. Transkriberingen gör istället att vi får respondentens svar ordagrant på
papper. Bryman (2012) understryker dock vikten med att tillgodose tillräckligt med tid för
transkriberingsprocessen och att vara realistisk med antalet intervjuer som hinns med sett till
tillgänglig tid. Det huvudsakliga problemet med transkriberingen är att det är tidskrävande –
därav rekommenderar Bryman (2012) att räkna med att varje timma av tal motsvarar fem till sex
timmar av för transkribering (ibid). Med detta i åtanke uppskattade vi att cirka två till tre dagar
skulle spenderas åt transkribering för våra tre intervjuer. Bryman (2012) betonar vikten av att
den skrivna texten ska motsvara exakt vad respondenten sagt. Om det uppstår en situation där det
är otydligt genom inspelningen vad respondenten säger är det viktigt att inte försöka gissa sig till
vad personen säger. Vid en sådan situation använder vi konventionen “{???}”, vilket Bryman
(2012) anser bygger upp läsarens förtroende i datainsamlingen. I intervjuer är det inte ovanligt
att respondenten använder sig av ofullständiga meningar, upprepar sig och använder verbala
“ticks” i form av vaneord (ibid). Enligt Brymans (2012) rekommendationer har vi valt att
utesluta dessa delar för tydligheten och textens längd skull, samtidigt som vi är noga med att
bevara respondentens äkthet.
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2.5 Analys
I analysen började vi med att identifiera kategorier utifrån den data vi erhållit från
empiriinsamlingen med en så kallad tematisk analys – vilket bygger på vad som sägs och inte hur
det sägs (Bryman, 2011). Det finns inga tydliga standarder för hur teman identifieras i denna
metod (Bryman, 2011; Ryan och Bernard, 2003), dock har Ryan och Bernard sammanställt fyra
övergripande steg som kan användas vid analysering av text: 1) identifiering av teman och
subteman, 2) begränsning av mängden teman genom att bestämma vilka som är av mest
betydelse i studien, 3) strukturering av hierarkier utifrån teman och 4) länka samman teman med
teoretiska modeller. Vi använde oss av författarnas tekniker för identifieringen, nämligen att
hitta nyckelord, likheter och skillnader i det insamlade materialet. Eftersom intervjufrågorna
redan var strukturerade utifrån en typ av trattmodell, med ett inledningsvis bredare perspektiv på
projektet i fråga, för att senare smalna av mot IT-artefakter och utmaningar, var det
förhållandevis enkelt för oss att bryta ut vad respondenterna var ense och oense om i de olika
underkategorier som vi delade in våra intervjufrågor i (se indelningen på Bilagorna 1–3). Det
underlättade även för att hitta sådant som stack ut från mängden och sådant som inte bedömdes
vara relevant för studien. I fall av sistnämnda sållades respondentens svar bort – i synnerhet svar
som inte ansågs vara relevanta för ämnesområdet IT i autonoma fordon.

Med hjälp av ovanstående steg plockade vi ut material vilket sedan kategoriserades under de fyra
variabler som Bostrom och Heinens (1977) sociotekniska ramverk bygger på, vilka är
människor, struktur, teknologi och uppgifter. Eftersom vi betraktar autonoma fordon som en
IT-produkt går det således också att betrakta autonoma fordon som ett sociotekniskt system, då
det bygger på både tekniska och icke-tekniska aspekter. Med detta som utgångspunkt ser vi att vi
kan använda variablerna som ingår i ovanstående ramverk som teman för att ta reda på vilka
tekniska och icke-tekniska utmaningar som finns vid realisering av IT-funktionalitet i autonoma
fordon. Mer information om ramverket och den sociotekniska systemteorin finns i kapitel 3.5
Socioteknisk systemteori.
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Enligt vissa forskare omnämnda av Bryman (2011) är de kriterier som används vid
identifieringen av teman ofta otydliga, och anledningen är hur regelbundet ett visst karaktärsdrag
för ett tema uppstår. Om exempelvis ett ord eller en fras förekommer väldigt ofta inom en viss
verksamhet kan det finnas en implicit kvantifiering i verksamheten som påverkar
identifikationen av olika teman, vilket gör att ett visst tema kan upplevas som viktigare än ett
annat (ibid). Vi har förhållit oss till denna risk och undvikit den genom att använda teman
baserade på Bostrom och Heinens (1977) ramverk. Enligt Ryan och Bernard (2003) har även
identifieringen av teman kritiserats för subjektivitet. Vår tolkning av datan har givetvis påverkat
detta, men för att säkerställa validitet har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt för både
framtagningen och reduceringen av våra identifierade kategorier.

Enligt Bazeley (2009) är teman opålitliga och riskerar att smalna av ens studie. Hon anser att
kvalitativa forskare förlitar sig allt för mycket på citat från respondenterna som underlag i
analysprocessen – och att forskare bör komplettera med andra underlag såsom tydliga kategorier
och teori (ibid). Detta är något som vi hade i åtanke när vi strukturerade våra intervjufrågor i
respektive kategorier och när vi använde vår teori som underlag i analysen.

2.6 Tillförlitlighet och äkthet
För att säkerställa undersökningens kvalitet finns ett antal kriterier för bedömning av
samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2011). Ett viktigt kriterium är reliabilitet, eller
tillförlitlighet, som handlar om huruvida resultatet av en undersökning blir desamma om
undersökningen skulle genomföras en gång till, eller om undersökningens utfall är beroende av
slumpmässiga eller tillfälliga grunder (Bryman, 2011). Ett annat viktigt kriterium är validitet,
vilket handlar om att bedöma huruvida de slutsatser som genererats ur en undersökning hänger
ihop eller inte.

Bryman (2011) skriver att många kvalitativa forskare motsätter sig relevansen för kriterierna
reliabilitet och validitet eftersom kvalitativa undersökningar bygger mindre på mätbarhet och
mer på det kontextuellt unika (ibid). Enligt Bryman (2011) menar vissa forskare att det är
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nödvändigt att specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ
forskning som utgör alternativ till det som reliabilitet och validitet står för. Två grundläggande
kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning presenteras: Tillförlitlighet och och äkthet
(ibid).

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier enligt Bryman (2011):

● Trovärdighet. För att resultatet ska vara trovärdigt behöver forskaren säkerställa att
forskningen utförts i enlighet med de regler som satts upp. Vidare behöver resultatet
presenteras för de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats. Detta
för att säkerställa att forskaren uppfattat den den studerade verkligheten på rätt sätt.
Företeelsen kallas oftast för respondentvalidering (ibid). I slutet av våra intervjuer har vi
kommit överens med respondenten att de ska få ta del av resultatet, och detta med syfte
att få en bekräftelse på att den beskrivning vi förmedlar är riktig. Bryman (2011) lyfter ett
antal praktiska svårigheter med detta tillvägagångssätt, bland annat att responsen kan vara
defensiv från deltagaren och att deltagaren i värsta fall vill censurera delar av rapporten
(ibid). Vi ser ingen omedelbar risk för att detta skulle drabba denna studie, då dess syfte
inte är att kritisera någon särskild företeelse utan snarare belysa tekniska och
icke-tekniska utmaningar som berörda aktörer kan ta med sig i sin egen fortsatta
forskning.

● Överförbarhet. Kvalitativa undersökningar har ofta fokus på det kontextuellt unika och
en specifik aspekt av den sociala verkligheten som studeras. Således kan det vara svårt att
överföra resultaten till en annan miljö. För att främja överförbarhet uppmanas forskare att
producera utförliga beskrivningar av detaljer inom den kultur som studeras (ibid). Detta
kriterium har varit utmanande för oss då bussprojektet befinner sig i ett så pass tidigt
stadium och mycket ännu inte är bestämt, och vi har försökt hantera det genom att vara
transparenta med det.
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● Pålitlighet. Detta delkriterie kan ses som en motsvarighet till reliabiliteten inom
kvantitativ forskning. Pålitlighet handlar om att man ser till att det finns en fullständig
redogörelse över alla faser under forskningsprocessen så att kollegor har möjlighet att
granska dessa för att bedöma kvaliteten (ibid). För oss har det här kriteriet motsvarats av
handledningstillfällen och framläggningar, vilka genererat värdefull feedback och
konstruktiv kritik på innehållet.

● Möjlighet att styrka och konfirmera. Forskaren ska kunna visa att personliga
värderingar och teoretisk inriktning inte medvetet har påverkat studiens genomförande
och dess slutsatser (ibid). Vi ser det här som ett utmanande kriterium eftersom det enligt
oss kan vara lätt hänt att man blir färgad av ämnet eller tenderar att vilja förhålla sig till
något som passar in i sin egen bild av en social verklighet, men för att förebygga detta
och uppnå kriteriet har vi arbetat medvetet med våra formuleringar för att inte lägga in
egna värderingar och därmed vinkla studien. Detsamma gäller i formuleringen av våra
intervjufrågor.

Det andra kriteriet som Bryman (2011) tar upp, äkthet, bygger på fem generella frågor ämnade
som ett mått över hur rättvis bild som undersökningen ger och hur studien bidragit till att ge
deltagarna i studien ökad förståelse för sin situation och hur de kan påverka den. Den första av de
fem frågorna handlar om huruvida undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de olika
åsikter och uppfattningar som finns hos de människor som studerats. Andra frågan handlar om
huruvida undersökningen hjälper de personer som medverkar i den att komma fram till en bättre
förståelse av sin sociala situation och miljö som de verkar i. Tredje frågan berör huruvida
undersökningen bidragit till att deltagarna i den får en bättre bild av hur andra personer i den
berörda miljön upplever saker. Fjärde frågan handlar om huruvida undersökningen gjort att de
som deltagit i den kan förändra sin situation? Sista frågan berör huruvida undersökningen
förbättrat deltagarnas möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (ibid). Vår empiriinsamling
från de olika respondenterna och vår analys av den insamlade datan har gett oss resultat på olika
typer av tekniska och icke-tekniska utmaningar. Vi ser att vi uppfyller äkthetskriteriet genom att
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vi presenterar resultatet för de olika respondenterna så att de får en möjlighet att reflektera över
våra slutsatser och använda sig av dem i det fortsatta projektarbetet.

Eftersom vår fallstudie rör ett projekt som vid själva genomförandet befann sig i en tidig fas med
många frågor fortfarande olösta, bedömer vi det som svårt att genomföra en likadan studie och få
ut samma resultat. Vid genomförandet av empiriinsamling var det till exempel fortfarande inte
bestämt exakt vilken av de två bussmodellerna från leverantören Autonomous Mobility som
skulle användas, eller exakt vilken IT-funktionalitet i bussen som skulle realiseras. Detta ledde
ofrånkomligen till en viss nivå av spekulation hos våra respondenter. Skulle undersökningen
genomföras i ett mycket senare skede i projektet är det således mycket möjligt att en del
information kommer att skilja sig mot den vi fick ut.

2.7 Etiska överväganden
Det finns ett antal etiska principer som gäller för svensk forskning (Bryman, 2011) som berör
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. För att inte orsaka deltagarna någon form
av skada har vi varit noga med att ta dessa principer i beaktning vid utformning och
genomförande av vår empiriinsamling. Vi har informerat deltagaren om vad syftet med vår
undersökning är och gått igenom hur intervjun är strukturerad. Vi har dubbelkollat med
deltagaren om denne vill vara anonym samt försäkrat att de kommer att få ta del av resultatet. I
ett av fallen glömde vi att fråga under själva intervjun om önskad anonymitet, så i det fallet
hörde vi av oss i efterhand via mail och frågade. Vi har även inför varje intervju dubbelkollat att
deltagaren är bekväm med att vi spelar in samtalet i transkriberingssyfte. Ingen av deltagarna
uttryckte önskemål om anonymitet men vi har ändå valt att inte använda oss av deras namn – helt
enkelt för att vi inte ser att de behövs för ändamålet.
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3. Litteraturöversikt

I detta kapitel går vi igenom litteratur som berör IT-funktionaliteten i autonoma fordon.
Litteraturgenomgången omfattar både teknik i bussar samt bilar, med anledning att många av
teknikerna som används i den ena sortens fordon också återfinns i den andra, eller åtminstone
kan införas i den andra. Vidare tar vi upp olika utmaningar och risker relaterade till olika
IT-artefakter, både tekniska och icke-tekniska, som författarna identifierar. Dessa inbegriper dels
mjukvarurelaterade utmaningar och risker, men också utmaningar i form av datasäkerhet och
integritet för användarna. Avslutningsvis redogör vi den sociotekniska systemteorin, med syfte
att klargöra vad den handlar om eftersom vi använder teorin vid undersökningen av balansen
mellan teknik och användare i analyskapitlet.

Innan vi går in på den generella biten av den autonoma fordonsteknologin är det bra att känna till
de olika definitionerna av automation. Enligt SAE International (2016) kan automation delas upp
i sex olika delnivåer, där full automation innebär att fordonet har nivå fem. För ökad förståelse
av de olika nivåerna har vi har sammanställt en mer utförlig beskrivning av vad som definierar
dem i nedanstående tabell (1).

Nivå

Namn

Definition

0

Ingen automation

Föraren är ansvarig över alla aspekter av körupplevelsen. Även
att fordonet är utrustad med avåkningsvarnare, automatiserade
nödbromsar och ABS klassificeras det fortfarande som nivå 0.

1

Förarassistans

Bilen har möjligheten att antingen kontrollera den laterala
(styrningen) eller longitudinella (acceleration/deacceleration)
rörelsekontrollerna. Föraren kan ta hjälp av bland annat
adaptiva farthållare och parkeringsassistans.

2

Delvis automation

Bilen har möjligheten att kontrollera både rörelsekontrollerna,
men endast under särskilda förhållanden samtidigt som föraren
håller uppsikt.
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3

Villkorlig automation

Bilen har full kontroll över körupplevelsen under särskilda
villkor medan föraren kan göra annat. Om bilen inte klarar av
situationen frikopplar systemet sig, inom lämplig tid, för
föraren att ta tillbaka kontrollen.

4

Hög automation

Fungerar precis som nivå 3 bortsett från att om föraren inte
väljer, eller klarar av, att ta kontroll över bilen när det begärs,
klarar bilen av att parkera sig själv.

5

Full automation

Inget mänskligt ingripande behövs. Så fort en destination har
valts är fordonet kapabel att utföra hela resan oavsett var den
börjar, slutar, eller hur väg-, trafik- eller väderförhållandena ser
ut.

Tabell 1. Redogörelse av de olika nivåerna av autonomi, enligt SAE Internationals (2016) standard.

3.1 Autonoma fordonsteknologier
Moderna fordon blir alltmer utrustade med kraftfulla sensorer och nätverks- samt
kommunikationsenheter tack vare att framväxande teknologier sprider sig från andra fält såsom
IT och hemelektronik (Lu et al., 2014; Uhlemann, 2015; D’Orazio et al., 2011, refererad i Kim,
Oh och Kang, 2017). Framstegen inom molntjänster och IoT har lett till stora möjligheter för IT
och tjänster inom fordonsmarknaden vilket föranlett både den akademiska världen och
bilindustrin att utforska pålitliga och effektiva anslutningsmöjligheter (Felipe et al., 2009; Paul,
Thoma och Irvine, 2015; Wang et al., 2013, refererad i Kim, Oh och Kang, 2017).

Det krävs tre olika typer av moduler för att framföra ett autonomt fordon från punkt A till punkt
B, nämligen: global perception, local perception och vehicle control (Fang et al., 2007, refererad
i Deelertpaiboon och Parnichkun, 2008). Global perception-systemet handlar om att identifiera
fordonets position i förhållande till en global karta – vanligtvis genom longitudinella och latituda
koordinater, men även att fastställa vägbanan som fordonet ska följa. Men eftersom den verkliga
körmiljön är dynamisk krävs det mer än bara perception-systemet för att lyckas manövrera
fordonet till sin destination. Local perception-modulen använder därav så kallade sensing-system
i realtid för att uppfatta fordonets omgivningar. Med hjälp av datan från de relaterade local
perception-systemen kan fordonet då undvika både statiska och dynamiska hindren som
blockerar fordonets väg samt följa trafikreglerna. Den sista modulen – vehicle control –
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integrerar information med de två tidigare nämnda modulerna i syfte att fastställa en lämplig
handling av fordonet (ibid).

USA har inte några regulationer eller krav på att en viss specifik hårdvara eller IT-artefakt måste
vara implementerad i autonoma fordon, däremot finns ett antal nyckelteknologier definierade av
NHTSA som vi valt att fokusera på (NHTSA, 2013, refererad i Center for Sustainable Systems –
University of Michigan, 2017), se figur 2 nedanför som summerar dessa nyckelteknologier.

Figur 2. Nyckelteknologier i ett autonomt fordon. Baserad på en figur från Center for Sustainable Systems –
University of Michigan (2017, 1).

Teknologierna som vi visar i ovanstående figur återkommer i litteraturen. Bland annat nämner
Montes et al. (2017) experiment om utvecklingen för autonoma bussar, där författarna förklarar
att det finns flera alternativ för att fastställa fordonets färdbana, till exempel att: köra bussen
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normalt och spela in GPS-koordinaterna, eller navigera bussen med datorseende eller LIDAR3 för
att sedan logga datan med en vägmätare eller en GPS. LIDAR kan även användas som ett
pålitligt hinderdetekteringssystem – eftersom det är designat att fungera i svåra förhållande som
regn, snö, dimma, varmt eller kallt väder (ibid). Fernández et al. (2013) förklarar att när ett
hinder upptäcks av LIDAR-sensorerna, modifieras den planerade rutten i syfte att undvika
hindret och fortsätta till slutdestinationen. Allt från hindrets form, storlek, distans och storlek kan
uppskattas och användas som inmatning för både kollisionsundvikande system och vägplanering.
LIDAR har även en hög precision när det kommer till mätning av avstånd och kan förse
intensitetsinformation. Således har LIDAR-sensorer möjlighet att upptäcka körfältsmarkeringar
genom att analysera variationer i intensitetsinformationen (ibid).
Det finns andra teknologier för kollisionsdetektering, nämligen ultrajudssensorer, datorseende
och RADAR. Ultraljudssensorer används för kollisionsdetektering på kortare distanser (en till tre
meter) i exempelvis parkeringssituationer. Datorseende används för att upptäcka fordon (Milanés
et al., 2012a, refererad i Fernández et al., 2013) eller att undvika kollisioner med fotgängare
(Milanés et al., 2012b, refererad i Fernández et al., 2013). Kajiwara (2011, refererad i Fernández
et al., 2013) förklarar att sensorer baserade på ultraljuds- eller datorseendeteknologier är
fördelaktiga i och med att de är billiga, dock är de känsliga för olika väderförhållanden.
RADAR-sensorer är vanligtvis applicerade på adaptiva farthållare (ibid), givet att det uppnår en
mätlängd på 150 meter samtidigt som det har ett synfält på 15 grader. En viktig fördel med
RADAR-enheter är att dess mikrovågor inte påverkas av plastmaterial. Därför kan de byggas in
– och därmed gömmas – i fordonets främre stötfångare (Fernández et al., 2012; Labayrade et al.,
2010, refererad i Fernández et al., 2013).

Det finns även infraröda sensorer som också används för att upptäcka vägmarkeringar,
fotgängare, cyklister och andra objekt som de andra sensorerna har svårt att upptäcka i låg
belysning och särskilda väderförhållanden (Center for Sustainable Systems – University of
Michigan, 2017). Mobileye – en ledande utvecklare av datorseendeteknologier för avancerade
3

LIDAR: Laser Imaging Detection and Ranging, är en sensor som används för rekonstruktion av omgivningar och
hinderdetektering (Fernández et al., 2013).
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förarassisterande system och autonoma fordon – har filosofin att om en människa kan köra en bil
med enbart vision kan även en dator åstadkomma det (Mobileye, u.å.). De menar att det finns en
överflödande mängd information som bara kamerasensorer med 360 graders räckvidd kan
extrahera. Mobileye erkänner vikten att använda sensorer såsom RADAR och LIDAR för
hinderdetektering, men att kameran är den enda realtidssensorn för vägbansgeometri och andra
statiska scener som exempelvis trafikskyltar, trafikljus och vägmarkeringar. Däremot finns det
problem som dessa sensorer inte kan lösa, bland annat fordonets förutseende beteende – vilket
kan lösas med högupplösta kartor (ibid).
LIDAR, kameror och GPS kan användas tillsammans för att skapa högupplösta kartor – HD
maps (Marks, 2014, refererad i Seif och Hu, 2016). Dessa kartor kan som tidigare nämnt
användas av fordonet för att förutse en lämplig åtgärd i ett kommande trafikområdet som ligger
bortom sensorernas räckvidd. Problemet är att det inte finns någon sensor som kan lokalisera och
fastställa fordonets position i förhållande till dess omgivning, därav är högupplösta dynamiska
kartor av största betydelse för autonom körning. Lokalisering fastställs genom kartläggning med
hjälp av högupplösta kartorna som räknar ut fordonets position i relation med olika landmärken
och byggnader som referenspunkter. Sensordata från tusentals olika fordon gör det möjligt att
sammanställa dynamiska högupplösta kartor med realtidsinformation och hög precision, vilket
sedan kan integreras med andra fordon i flottan över en cellulär 4G-anslutning. Desto fler fordon
som deltar, desto mer detaljerade blir kartorna (ibid). Högupplösta kartor kan även användas för
att rätta till felaktiga positioneringsfel som kan drabba de GPS-baserade systemen (Center for
Sustainable Systems – University of Michigan, 2017). För att förbättra precisionen med GPS
används Inertial Navigation Systems (INS) – vilket är utrustat med gyroskop, och accelerometrar
för att ordentligt kunna fastställa fordonets position, orientation och hastighet. En nackdel med
att behöva kartlägga varje väg och körbara yta är att det begränsar antalet möjliga rutter (ibid).
På tal om integration med andra fordon kan Dedicated Short-Range Communication (DSRC)
användas för vehicle-to-vehicle (V2V) och vehicle-to-infrastructure (V2I) system för att motta
och skicka kritisk data gällande exempelvis vägförhållanden, trafikköer och olyckor till en flotta
av fordon.

34

Utifrån litteraturen och genom vår empiriinsamling ser vi att oavsett om det autonoma fordonet
är en buss eller bil använder det sig till viss grad av samma nyckelteknologier för att uppnå den
autonoma funktionaliteten. En bil kan visserligen förväntas ha en högre standard när det kommer
till den autonoma funktionaliteten då den ska kunna köra i dynamiska miljöer, i jämförelse med
en buss som håller sig till statiska rutter. Med det sagt är det ändå noterbart att vissa IT-artefakter
nödvändigtvis inte är begränsade till respektive transportmedel – faktorer som till exempel vilken
typ av miljö och trafik fordonet kommer användas i, hur många som ska dela fordonet och hur
snabbt fordonet förväntas kunna åka spelar in i vilken IT som implementeras. Bara för att en
teknologi omnämns i samband med just bilar, eller autonoma fordon i allmänhet, betyder det inte
att den inte kan appliceras på bussar. Vilka IT-artefakter som finns i dessa två olika typer av
transporteringsmedel, och vad som kan skilja dem åt, är någonting som vi undersöker närmare i
nedanstående delkapitel.

3.2 Autonoma fordons IT-artefakter
3.2.1 Intelligent Transport Systems
Intelligent Transport Systems (ITS) och dess olika transporteringsteknologier – som exempelvis
kollisionsundvikning, flotthantering- och övervakning, samt körfältskontroll – kräver alla någon
form av kommunikationsteknologi för att: 1) huvudsakligen kunna fungera, 2) tillhanda data till
andra system och 3) erhålla data (American Public Transportation Association [APTA], 2010).
De flesta bussar har åtminstone ett alternativ för att kommunicera med omvärlden, oavsett om
det är genom förarens mobiltelefon eller en WLAN-antenn. Enligt APTA (2010) kan
kommunikation brytas ned till två olika kategorier: live och deferred. Live syftar på data som
överförs genom normala operationer – när bussen inte befinner sig inom gränserna från ett
garage. Datakapaciteten är därav begränsad till en liten mängd (3–5 MB i månaden per buss),
och vanliga sätt att överföra live-data kan vara genom en mobiltelefon eller ett
långdistans-radiosystem. Deferred-data hänvisar till data som lagras på bussen och som sedan
överförs under en viss tid eller när bussen är vid ett garage. Exempel på deferred-data kan vara:
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1)

antalet

passagerare,

2)

fordonsdata

som

exempelvis

bränslekonsumption,

3)

videoövervakningsklipp, 4) uppdateringar om rutt, meddelanden och scheman, och så vidare.
Eftersom deferred-data oftast reserveras för stora dataöverföringar, kan det bli kostsamt per
kilobyte att överföra datan över cellulära nätverk. Därför används följande metoder för att
överföra deferred-data: WLAN, infraröd och kortdistans-radiosystem. Varje buss har en
wi-fi-brygga som länkar samman bussen med garaget, eller ett områdes trådlösa accesspunkt. Ett
begränsat täckningsområde och kryptering är hjälpmedlen för att motverka olovliga dataintrång
(ibid).

Uppkopplingsmöjligheten i ITS gynnar busspassagerare då teoretiska och förbestämda
tidtabellsinformation vid stationer kan ersättas med realtidsinformation – vilket tar förseningar
och andra variabler som kan påverka ankomst- och avgångstiden i åtanke (APTA, 2010).
Realtidsinformationen genereras med hjälp av algoritmer som noggrant kan räkna ut
ankomsttiden tack vare datan från satellitbaserade GPS:er och sensorer vid sidan av vägkanten.
Dessutom har passagerare åtkomst till kommersiell information och reklam, tack vare en eller
flera LCD-paneler som finns ombord fordonen – även känt som Transit TV. Systemet som driver
Transit TV är en plattform som hanterar antingen lagrad, eller dynamiskt uppladdat, innehåll.
Bortsett från reklam kan panelerna även visa transportinformation i realtid; som exempelvis
meddelanden om nästa stopp eller fordonets position på en karta. Dessutom finns det tillgång till
nyheter och väder samt varningar (ibid). Figur 3, härnäst, visar en övergripande bild om hur den
cellulära kommunikationen ser ut i en bussflotta.
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Figur 3. En cellulärbaserad kommunikationsstruktur i en bussflotta. Baserad på Apta (2010, 4).

ITS har under många år varit ett populärt forskningsområde, där Bus Rapid Transit (BRT) har
varit ett av de mer fokuserade områdena (Montes et al., 2017). Ur transporteringsperspektiv är
bussen ett mer intressant och välvilligt lågkostnadsalternativ med hög passagerarkapacitet. I
dagens storstads- och förortsområden finns det en konflikt mellan kollektivtrafik och privata
transporteringsmedel vilket leder till ökad trängsel i trafiken. Detta gör resandet obekvämt,
långdraget, dyrare och mer förorenat än vad det egentligen behöver vara. Denna konflikt
resulterar i att kvaliteten på de kollektiva transporteringstjänsterna försämras – vilket medför att
utvecklingen av nya koncept och teknologier för dessa transporteringsområden får allt större
betydelse. BRT syftar på att förse ett högkvalitativt, bussbaserat transporteringssystem med ett
flexibelt och kostnadseffektivt mobilitetssystem. BRT strävar efter att uppnå en kombination av
tunnelbanans kapacitetsförmåga och fart, och bussens flexibilitetet, simplicitet och lägre kostnad.
Vissa BRT-system använder sig av mekaniska, optiska och magnetiska hjälpmedel för att öka
hastigheten i trånga utrymmen. Detta kan medföra bättre säkerhet och så kallad precision
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docking4 – vilket är varför BRT anses vara i ett intermediärt stadie från klassiska busstjänster till
fullt autonoma system (ibid).

3.2.2 Uppkopplade kontra autonoma fordon
Branschen satsar i dagsläget stora resurser på två typer av nya teknologier; den uppkopplade
bilen och den intelligenta bilen (Bahles och Cook, 2017). Den förstnämnda innebär en
wi-fi-kapabel bil som möjliggör kommunikation mellan fordon, har åtkomst till information- och
underhållningstjänster, appar, plats- och trafiktjänster samt diagnostikverktyg (ibid). Dessutom
gör den trådlösa anslutning det möjligt för bilen att kommunicera med våra hem, kontor och
andra infrastrukturer (Kim, Oh och Kang, 2017). Den sistnämnda, den intelligenta bilen, innehar
många teknologier och funktioner som finns i dagens bilar, exempelvis självparkering,
självbromsning,

kollisionsundvikande

system

och

avancerade

farthållare

som

tar

vägförhållanden i hänsyn (Bahles och Cook, 2017). Tanken med den intelligenta bilen är att den
så småningom ska leda till framtagningen av ett helt autonomt fordon (ibid).
Uppkopplade och autonoma fordon är två skilda begrepp som ofta går hand i hand. För att en bil
ska uppnå full automation måste den nämligen vara kapabel att uppfatta sin körmiljö samtidigt
som den planerar sin färdväg med hjälp av sensorer och uppkopplingsmöjligheter (Meng et al.,
2018). Med anledning av ovanstående konstaterande tar vi upp både uppkopplade och autonoma
fordon i denna litteraturgenomgång, i vilken vi fokuserar på IT-artefakter samt utmaningar
relaterade till dess realisering.

3.2.3 Nya aktörer på fordonsmarknaden
Att fordon stegvis blir mer av en ”IT-produkt”, som Malmqvist (2018) uttrycker det, går att
skönja i den vetenskapliga litteraturen som berör den tekniska utvecklingen i fordonen.
Författarna Tian, Chin och Karg (2016) ger i sin artikel “Digital Services in the Automotive

4

När bussen anländer eller avgår från stationsplattformen används optiska, mekaniska eller andra vägledande
tekniker för att minska gapet mellan plattformen och bussens chassi så mycket som möjligt. Dessutom dockar
bussen vid plattformen lika pålitligt vid varje tillfälle (APTA, 2010).
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Industry” en inblick i hur biltillverkare idag inte längre är ensamma nyckelspelare på
fordonsmarknaden utan utmanas av andra sektorer såsom mjukvaru- och serviceindustrin.
IT-jättar som Apple och Google har släppt bilplattformar som utnyttjar mobila serviceplattformar
anpassade för navigering, infotainment och kommunikation, och som ger intelligenta, personliga
och kontextuella körupplevelser (ibid). Företag som Tesla och Faraday Future har redan
presenterat bilmodeller som är mer miljövänliga, mer anpassade för IT och som levererar en
bättre användarupplevelse än hos många konkurrenter (ibid). Därtill har otaliga start-up-företag
med olika affärsmodeller, såsom såsom Uber, Waze och Mojio varit inblandade och innoverat
marknaden (ibid). Enligt Ohnemus och Perl (2016) kommer det att ske ett skifte från privatägda
fordon till en flotta av delade autonoma fordon. Bardhi och Eckhardt (2012 refererad i ibid) drar
liknelser med dagens trender; konsumenter äger inte produkten, utan betalar bara för den när de
är i behov av den, ungefär som att de hyr produkten (exempelvis streaming av musik- och
videoinnehåll). Ägarskap är inte längre det ultimata uttrycket för konsumentens behov. Ohnemus
och Perl tar upp de populära samåkningstjänsterna Uber, Lyft och TNC samt hur de har lagt en
grund för nya mobilitetsbehov samt bekantat miljoner av resenärer runt omkring i världen med
en helt ny typ av transporteringssätt. Detta anser författarna kan potentiellt skapa grunden för en
hög adaption av autonoma fordon – genom välbekanta tjänster.

3.2.4 Infotainmentsystem
Mängden IT i dagens bilar ökar kraftigt. Ökningen förklaras ligga i det faktum att över 80
procent av alla innovationer i bilar relaterar till IT och att majoriteten av dem ökar interaktionen
mellan tidigare mindre beroende delar i bilens system (Durisic et al., 2012). Greengard (2015)
förklarar att de flesta av dagens bilar är uppbyggda av dussintals styrenheter med
mikroprocessorer

som kontrollerar

alltifrån

styrning och bromsning till navigation,

multimediafunktioner och luftkonditionering. Bakom systemen döljer sig miljontals rader kod
som ansvarar för funktionaliteten och synergin mellan dessa. Ett problem med denna komplexa
uppsättning är konsumentens förväntan att kunna integrera alla dessa system sömlöst med sin
smarta telefon (ibid). Sam Abuelsamid, analytiker på Navigant Research, lyfter i Greengards
(2015) artikel fram problematiken med att förse bilföraren med rätt mängd information vid rätt
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tidpunkt. Informationen får inte ha en effekt på bilföraren där denne känner sig överväldigad,
distraherad eller där viktig information riskerar att försvinna i mängden (ibid). Biltillverkare
implementerade appar och röstbaserade system i hopp om att lösa detta problem. Trots att
systemen tillhandahöll förarna med många funktioner, upplevde förarna dem ändå som
begränsande och användargränssnitten som klumpiga. Förarna föredrog istället att fortsätta
använda sina egna smarta telefoner då dessa kändes mer användarvänliga och bekanta. John
Maddox (ibid, 18) förklarar anledningen till detta:

“Consumers have become enamored by the breadth, variety, and timeliness of
information they get on their phone, and they are now expecting this level of
information in a vehicle. In some cases, they want the same display and the same
choices built into their car.”

Greengard (2015) belyser att medan biltillverkare präglas av problemet med att integrera alla
kommunikations- och underhållningssystem och ny teknik på ett effektivt sätt, börjar
teknikjättarna arbeta på sina egna infotainmentsystem5 för fordon. Detta markerar vad Krasniqi
och Hajrizi (2016) beskriver som infotainment-eran; en period när informations- och
underhållningsapplikationer introduceras i bilar och nya aktörer såsom mjukvaruutvecklare och
tredjeparts- och applikationsutvecklare ansluter sig till ekosystemet (Krasniqi och Hajrizi, 2016).
2013 visade Apple för första gången upp sitt eget infotainmentsystem: CarPlay och kort därefter
introducerade konkurrenten Google sin egen motsvarighet: Android Auto (Greengard, 2015).
Dessa två system gör det möjligt för bilföraren att parkoppla sin mobila enhet med fordonet,
vilket i sin tur visar ett simplifierat mobilgränssnitt på en skärm vid instrumentbrädan. Både
systemen löser biltillverkarnas problem med röstigenkänning tack vare systemens respektive
röstassistenter, Siri och Google Now. Det mest betydelsefulla med systemen är deras möjlighet
5

En sammanslagning av de engelska orden information och entertainment. Genren används inom radio och TV där

informativa och underhållande segment blandas (Nationalencyklopedin, u.å.-a).
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att anpassa sig till vilket fordon de befinner sig i – det har ingen betydelse om bilens
infotainmentfunktioner kontrolleras med hjälp av hårdvaruknappar, kapacitetsknappar, eller
pekskärmsteknologi. Oavsett vilket kontrollalternativ bilen har lyckas IT-systemet översätta de
viktiga hårdvarusignalerna på ett sådant sätt som mobiltelefonen känner igen. Föraren har nu
möjligheten att använda ett välkänt system istället för att behöva anpassa sig till biltillverkarnas
egna system (ibid, Fleming, 2016).

3.2.5 Cellulära anslutningar
Ytterligare argument för att definiera fordon som en IT-produkt ser vi i att särskilda biltillverkare
har börjat implementera stöd för cellulära anslutningar i sina fordon. Detta möjliggör både
kryptering och kodning av data, men även kommunikationssystem som låter fordonen
kommunicera med varandra (V2V) och infrastrukturen (V2I) (Greengard, 2015; Fleming, 2016).
Krasniqi och Hajrizi (2016, 270) beskriver denna fas som V2X-eran, där inbyggda system och
tjänster kommunicerar med varandra med hjälp av olika sensorer i syfte för att dela data mellan
varandra.
Andra möjligheter med cellulära anslutningar är exempelvis OTA-uppdateringar6. Mark
Boyadjis (Greengard, 2015) beskriver OTA som en plattform som låter infotainmentsystem och
andra integrerade system uppgraderas trådlöst – vilket öppnar upp för helt nya möjligheter för
biltillverkarna. Bilar kommer att kunna uppdateras med funktioner och korrigera brister baserat
på kunders feedback – inte alls olikt den modell vi ser idag för smarta telefoner. Tesla (2015;
2016) är ett exempel på en biltillverkare som har möjligheten att uppdatera sina fordon genom
OTA (ibid). I en OTA-uppdatering under 2015 introducerade Tesla (2015) två nya applikationer
och flera mindre funktioner. Den första applikationen kommunicerar i realtid med Teslas nätverk
av superladdare och destinationsladdare i syfte att varna föraren när bilen börjar befinna sig långt
bort från en aktiv laddningsplats. Den andra applikationen beräknar den mest optimala rutten till

6

Over-the-air-uppdateringar: Gör det möjligt för originaltillverkare (på engelska betecknat: OEM - Original

Equipment Manufacturer) att avlägset kunna hantera och uppgradera, i denna kontext, bilens mjukvara genom olika
trådlösa teknologier såsom cellulär, wi-fi och bluetooth (Arora et al., 2016).
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den inmatade destinationen med de bästa laddningsstationerna i åtanke. Även denna applikation
kommunicerar med Teslas laddningsnätverk i realtid och utesluter både inaktiva och upptagna
stationer. Dessutom inkluderades nya säkerhetsrelaterade funktioner, såsom varningssystem för
sidokollisioner och en automatisk nödbroms i syfte att förhindra en oundviklig kollision (ibid). I
en av Teslas (2016) senare mjukvaruuppdateringar 7.1 introducerades även en funktion som
automatiserar parkeringsprocessen.

OTA-uppdateringar används inte bara som ett sätt för tillverkare att släppa nya funktioner, utan
det kan även användas för att åtgärda tekniska fel i bilens IT-system – utan att ägaren behöver
lämna in bilen på service. Ett exempel på detta är när Tesla upptäckte en anomalitet med en av
passagerarsätets krockkuddar i deras Model X. Följande är ett utdrag från Teslas uttalande till
drabbade kunder som Lambert (2017) erhållit:

“[W]e were able to isolate the anomaly to the software controlling the passenger
airbags … [and] we are already developing an over-the-air software update that
fixes it. We will be deploying that update to all affected cars this weekend. There
is no need to bring your vehicle into service. All you need to do is accept the
over-the-air software update that we will be deploying to your car.”

Arora et al. (2016) förklarar att adopteringen av OTA inom bilindustrin fortsätter att öka
inom

respektive

mjukvaruområde.

Samtidigt

beräknas

originaltillverkarnas

kostnadsbesparingar öka från 2.7 miljarder dollar (2015) till 35 miljarder dollar (2022).
En av de viktigaste anledningarna för originaltillverkare att bedriva en OTA-driven
strategi är på grund av att antalet mjukvarurelaterade återkallningar uppskattas vara 50
procent av den totala mängden återkallningar (ibid).

3.2.6 Sammanfattning
Härnäst följer en sammanfattning (tabell 2) av våra identifierade centrala IT-artefakter:
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Område

IT-artefakter

Intelligent Transport Systems

ITS-driven buss
Transit TV
BRT-system
Kommunikation: live och referred

Uppkopplade kontra autonoma fordon

Uppkopplade bilen
Intelligenta bilen
Autonoma fordon

Nya aktörer på fordonsmarknaden

Nytt IT-fokus kan leda till mer IT-artefakter i fordonen

Infotainmentsystem

Infotainment

Cellulära anslutningar

V2V
V2I
OTA
Infotainment-applikationer

Tabell 2: Sammanfattning av våra identifierade centrala IT-artefakter.

3.4 Allmänna utmaningar
3.4.1 Tekniska utmaningar
Det finns ett flertal utmaningar kopplade till autonoma fordons intåg på marknaden. Krasniqi och
Hajrizi (2016) identifierar ett antal nyckelproblem, eller utmaningar, med självkörande fordon
som involverar IT-artefakter och hårdvara:

● Brist på bra IT. Det förväntas vara felfritt för att vara helt säker på att inga problem
inträffar. Vid Tesla-incidenten i maj 2016 misslyckades Teslas bil att urskilja ett vitt
traktorflak när det korsade en väg mot en ljus himmel. Potentiella mjukvaruproblem kan
ha dödliga konsekvenser för bilanvändaren (ibid).

43

● Brist på bra kartor. Det krävs kartor med förmågan att känna igen objekt i omgivningen
och återskapa dessa i kartan. Detta hjälper den självkörande bilen att hitta vägen och
fokusera på dynamiska objekt såsom bilar och fotgängare. Hittills täcks bara en bråkdel
av vägarna i USA med den här sortens förbättrade kartor. I utvecklingsländer är det ett
ännu större problem då det kommer ta lång tid, sannolikt flera år innan samma kartor
finns tillgängliga där (ibid).

● Brist på bra sensorer. Sensorer ska känna av olika oförutsägbara situationer och avgöra
hur pass allvarliga de är. Nuvarande sensorer är inte kapabla till detta och kan inte
processa dessa situationer tillräckligt snabbt (ibid).

Durisic et al. (2012) lyfter ett antal problem, eller utmaningar, som mjukvaruförändringar i
autonoma

bilar kan

medföra. Bland annat

ökar

kostnaderna

för

integration och

regressionstestning. Durisic et al. (2012) pekar på forskning som säger att bara 25 procent av en
bils funktionalitet skapas av originaltillverkare medan resten integreras efter leverans från andra
företag (Broy et al., 2007, refererad i Durisic et al., 2012). Detta medför visserligen att kvaliteten
ökar på levererade komponenter eftersom leverantören hinner samla mycket erfarenhet av att
leverera komponenter till flera olika originaltillverkare. Med det sagt ökar också
utvecklingskostnaderna då det ofta krävs modifieringar och uppgraderingar av redan
implementerade komponenter. En sådan uppdelad utveckling gör kommunikationen mellan
originaltillverkare och leverantörer extremt svår, särskilt under själva utvecklingsprocessen
(ibid).

Utvecklingen av mjukvarufunktioner påverkar arkitekturen i autonoma mjukvarusystem då de
flesta ändringar som görs antingen är tillägg eller förbättringar av redan existerande
funktionalitet (Williams och Carver, 2010, refererad i Durisic et al., 2012). Arkitektoniska
förändringar är troligt att orsaka splittring av kod i olika subsystem och kan därigenom riskera
allvarliga fel i andra system (Li och Offutt 1996, refererad i Durisic et al., 2012). Som exempel
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beskriver Durisic et al. (2012) hur en testare utan särskild anledning plötsligt inte kan starta
bilmotorn, fastän det fungerade utan problem bara sekunder tidigare. Förklaringen bakom detta
ligger sannolikt i att det genomförs många olika tester vid uppstarten av motorn och att
åtminstone ett av dem misslyckats. Anledningen bakom detta misslyckande kan vara att det finns
ett fel i ett av subsystemen som kanske inte alls har något att göra med själva motorn eller någon
annan viktig uppstartsmodul, men som ändå, på grund av hög interaktion mellan olika
subsystem, kan sprida sig och skapa ett felaktigt tillstånd, vilket resulterar i att
uppstartsprocessen av bilen avbryts (ibid). Fenomenet att ett relativt litet fel i ett subsystem
orsakar ett större fel i ett annat kallas för “ripple effect” (Briand et al., 1999, refererad i Durisic
et al., 2012) och detta representerar ett av de största hoten mot mjukvarusystem. Risken för
“ripple effects” ökar kraftigt vid introduktionen av arkitektoniska förändringar.

3.4.2 Osäkra nätverk
En annan utmaning som IT medför är osäkra nätverk och riskerna som detta medför. Arora et al.
(2016) förklarar att bilindustrin kommer att ha en integrerad del i det digitala samhället vid 2022
när 75 procent av antalet sålda bilar beräknas vara utrustade med en trådlös anslutning. Eftersom
den uppkopplade bilen är en logisk härledning av IoT kommer anslutningsbarheten leda till mer
osäkra nätverk och öppnare inbäddade system, vilket är ett stort säkerhetsproblem som kan vara
livshotande (ibid). Arora et al. (2016, 196) understryker vikten av att säkerhet inte får vara en
eftertanke genom ett exempel som inträffade 2015, när infotainmentsystemen i en bil blev
“hackad”:

Chrysler ended up recalling 1.4 million vehicles as [...] two security researchers
[...] were able to remotely hack into a Jeep Cherokee. They used the infotainment
system as the entry point to dashboard functions, steering, brakes and
transmission using a laptop connected to Sprint’s cellular network.

Intel Securitys CTO Raj Samani intervjuas i Ring (2015) och förklarar att han var imponerad
över hur snabbt Chrysler reagerade och återkallade alla drabbade fordon. Samani menar dock att
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biltillverkarna inte ska behöva återkalla fordonen så fort det uppstår ett behov av en
mjukvaruuppdatering. McCluskey (2017) argumenterar för att error-loggning skulle kunna
användas för att urskilja funktionsfel från designfel, mänskliga fel eller avsiktliga intrång. I
utfallet med Chryslers jeepar skulle detta kunna användas för att meddela biltillverkarna i tid att
hackare försöker hitta svagheter i deras system, eller att tillämpa OTA-lösningar för att patcha
säkerhetsbristerna i god tid (ibid). Tänk om användare var tvungna att lämna in sin dator till
Apple varje gång en mjukvarusårbarhet uppstod (Ring, 2015).

3.4.3 Integritet
Om autonoma fordon kan likställas med en IT-produkt ser vi att det också kommer medföra
integritetsrelaterade frågor. Carsten Maple, professor inom cyberrelaterad systemteknik vid
Warwicks universitet, förklarar (McCluskey 2017, 56) varför integritet inte kommer att vara ett
fokus i den framtida affärsmodellen för uppkopplade bilar, utan varför dess data kommer att vara
det:

“I’m very careful to delete all my navigation history from rental cars before I
hand them back. If I drive from home to the university and back again five times a
week, it’s not hard to guess where I live and what my job is.”

McCluskey (2017) förklarar att bilar blir alltmer anpassade för användarnas funktioner, vilket
gör det allt vanligare för dess data att avslöja viktig personlig information om föraren som bland
annat personens körvanor, geolocation7, och internethistorik. De nya uppkopplade funktionerna
kommer att driva bilförsäljningen framåt, dock medför det ett konstant kommunikationsbehov i
realtid mellan användare och deras miljöer samt datainsamlare, vilket skapar många möjligheter
för integriteten att äventyras (ibid). Rogers (Ring, 2015) och Arora et al. (2016) är eniga om att
det är ytterst nödvändigt att utvärdera bilen och dess kärnsystem ur ett säkerhetsperspektiv, för
att sedan återuppbygga det från grunden med datasäkerhet i åtanke. McCluskey (2017)
7

Fastställandet av den geografiska positionen av en person, plats, eller ett föremål. I modern kontext hanteras detta
av internetbaserade enheter som exempelvis datorer, routrar, smarta telefoner, eller GPS-system (Holdener III,
2011).
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understryker att uppkopplade bilar ser ut att instinktivt kommer att följa samma spår som smarta
telefoner, vars globala cyberrelaterade brottskostnader uppgick till 3 miljarder dollar 2015.

3.4.4 Användarens resistans
Användarens syn på säkerheten i autonoma fordon kan också betraktas som en utmaning. Bahles
och Cook (2017) utförde en internationell undersökning bestående av respondenter mellan
åldrarna 19–26 i syfte att bland annat undersöka generation Ys (betecknat millennials på
engelska) attityd mot bilar och ny teknik inom området. I undersökningen visade det sig att
respondenternas kunskaper om nya teknologier inom bilindustrin var ytliga. Respondenterna var
väl medvetna om framtida utvecklingar såsom e-mobility och autonoma bilar, mer specifikt
Google [numera Alphabet] och Apples respektive projekt, dock hade de inga personliga
erfarenheter eller mer konkret information om områdena. Någonting som intervjuaren fann
intressant var svaren som respondenterna gav vilket var tveksamma mot den nya teknologin:
“Det finns fortfarande säkerhetsrelaterade problem att åtgärda” och “Jag är inte säker på om det
är säkert”, samt “Det är läskigt”. Dessutom uttryckte de sig kritiskt om att den självkörande
aspekten skulle förstöra nöjet med att köra bil: “Jag skulle inte köpa [en självkörande bil], jag
vill kunna fortsätta njuta av att köra själv”.

I en fallstudie undersöker Ingrid Pettersson (2017) Los Angeles-baserade användares
förväntningar på autonoma bilar. I studien deltar elva personer, sex män och fem kvinnor, där
den yngsta deltagaren är 27 år och den äldste är 54 år (medelåldern på deltagarna är 46). Alla
deltagare har teknikvana och äger moderna bilar med avancerad funktionalitet som exempelvis
farthållare. Respondenterna delar inställningen att det finns ett stort värde i autonoma fordon –
vilket till stor del kan förklaras av att de bor i en av världens mest trafiktäta och bilberoende
städer. Figur 4 härnäst visar vad deltagarna värderar i ett autonomt fordon:
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Figur 4: Visar undersökta människors värderingar av autonoma bilar. Översatt, modifierad och illustrerad utifrån
Petterssons (2017, 6) figur.

I Petterssons (2017) studie visar respondenterna en viktig avvikelse – nämligen att vilja ha någon
form av “safe exit” – det vill säga en funktion för att stänga av, eller kontrollera självkörningen.
Deltagare ritade sketcher på en “kill switch” och HUD-liknande layouter8 som visar
ruttinformation och avståndsinformation för närliggande fordon. Även denna studie understryker
det faktum att individer med tidigare erfarenheter av mer avancerade bilkörningssystem har en
mer positiv attityd till autonoma bilar (ibid), vilket även att visats i tidigare undersökningar
(Kyriakidis, Happee, och de Winter, 2015; Rödel et al., 2014 refererad i Pettersson, 2017).

Utifrån studierna ovanför ser vi ett antal gemensamma nämnare som att desto mer personen vet
om den autonoma tekniken desto mer positivt inställd är denne. Yngre personer och personer
med mer praktisk erfarenhet av avancerade bilkörningssystem är också mer positivt inställda än
äldre (60 och uppåt i undersökningen från König och Neumayr, 2017) eller de som saknar
kunskaper helt om ämnet. De största orosfaktorerna som användare hyser gentemot den
autonoma tekniken är eventuella juridiska problem och säkerhetsproblem såsom risken att få
fordonet “hackat” av kriminella.

8

Visuell information som presenteras i ett gränssnitt.
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3.4.5 Sammanfattning
Nedanstående tabell (3) sammanfattar de utmaningar som vi identifierat:
Område

Utmaning

Teknik

Brist på bra IT
Brist på bra kartor
Brist på bra sensorer

Osäkra nätverk

Uppkoppling, trådlös anslutning
Risk för intrång

Integritet

Konstant kommunikationsbehov i realtid mellan användare och
deras miljöer samt datainsamlare
Data kan avslöja viktig personlig information

Användarens resistant

Uppfattar autonoma fordon som osäkra
Tar bort körglädjen
Attityden varierar beroende på ålder och tidigare erfarenhet av
autonoma fordon, samt hur mycket körvana personen har
generellt
Juridiska- och säkerhetsrelaterade problem

Tabell 3: Sammanfattning av identifierade utmaningar

3.5 Socioteknisk systemteori
Den sociotekniska systemteorin bygger på att överväga de mänskliga och tekniska faktorerna i
utvecklingsprojekt (Appelbaum, 1997; Baxter och Sommerville, 2011). Försäkringen av att dessa
aspekter ses som en helhet leder till en bättre förståelse hur mänskliga, sociala och
organisatoriska faktorer påverkar hur arbete utförs och tekniska system används (Baxter och
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Sommerville, 2011). Enligt Mumford (2006) är historien bakom STS väldigt anknuten till
aktionsforskning – vilket är mer av en filosofi än vad det är en metodik eftersom det handlar om
en samling av humanistiska principer som är associerade med teknologi och förändringar.
Termen aktionsforskning myntades av medlemmar från Londons Tavistock-institutet i början av
50-talet när de insåg att deras försök om att förändra den dåvarande industriella praxisen även
skulle inkludera både forskning och terapi. Forskarna hade tekniker som hjälpte krigsskadade
soldater att återfå sin psykologiska hälsa för att kunna fungera som normala civilpersoner. De
ansåg att dessa tekniker inte bara skulle öka mängden kunskap i forskningsprojektet, utan även
omfatta förbättringar av arbetssituationer som var otillfredsställande i förhållande till mänskliga
villkor – vilket ledde till utveckling av den sociotekniska systemteorin (ibid).

Den aktionsforskning som Mumford (2006) själv varit involverad i sedan 60-talet, är orolig över
vad introduktionen av nya datorsystem har för effekter, men författaren har själv alltid fortsatt att
följa det sociotekniska demokratiska förloppet om att involvera framtida användare av system i
designprocessen. Författaren tar ett exempel från 70-talet där företag var intresserade om att
använda socioteknisk design av flera anledningar. Det fanns företag som introducerade nya
IT-system som saknade grundläggande kunskaper om dem, och därav var oroliga över att
användarna inte skulle kunna hantera dem ordentligt. Däremot förstod de vikten om att
introduktionen av nya IT-system skulle medföra organisatoriska ändringar för att involvera
användare i designprocessen – vilket skulle undvika systemfel (ibid). Maguire (2014)
understryker att bara för ett system fungerar som förväntat när utvecklarna testar det, betyder det
nödvändigtvis inte att slutanvändaren upplever detsamma. Misslyckandet att identifiera de
sociala behoven kan leda till ett otillfredsställande resultat (ibid). Den huvudsakliga frågan med
STS handlar om att designa arbetet så de mänskliga och tekniska aspekterna leder till ett positivt
utfall – detta kallas för joint optimization (Appelbaum, 1997), se figur 5 härnäst. STS motsäger
traditionella metoder, vilka enligt Appelbaum (1997) prioriterar design av teknologin före
anpassningen för användaren. Dessa metoder leder oftast till medelmåttig prestanda till en hög
social kostnad (ibid).
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Figur 5: Det sociotekniska tillvägagångssättet utifrån Appelbaums (1997) beskrivning (Egen illustration).

Bostrom och Heinen (1977) nämner ett ramverk som förslag för gemensam optimering på de
olika aspekter av ett sociotekniskt system. Ramverket fokuserar på de interaktiva variablerna
Struktur (organisation), Människa, Teknologi och Uppgifter i ett sociotekniskt system – och
interaktionen mellan dem (ibid), se figur 6 härnäst. Vi ser att ramverkets struktur bär många
likheter med modellen Leavitts diamant. Leavitt argumenterar att det är sällsynt att förändringar
sker utan att andra företeelser påverkas (Leavitt, 1965 refererad i Smith, Norton och Ellis, 1992).
Författarna menar att det finns fyra integrerade variabler som är beroende av, och påverkar,
varandra – vilka tillsammans visualiserar fyra delar av en diamant. Om en del av diamanten
påverkas kommer det att påverka några, eller alla, av delarna – en ändrad uppgift kommer att
påverka människorna som är delaktiga i processen, strukturen som de arbetar i och den teknologi
som används (ibid). Bostrom och Heinen (1977) anser att alla typer av förändringar ska vara
designade för att komplettera och förstärka variablerna. Vi kommer att använda oss av Bostrom
och Heinens (1977) ramverk under analysen då variablerna hjälper oss undersöka vilka tekniska
och icke-tekniska utmaningar som uppstår vid realisering av IT i autonoma fordon. Genom att
fördela de olika utmaningarna på variablerna kan vi även se hur balansen mellan dem ser ut – om
exempelvis de tekniska aspekterna är i majoritet, eller kanske någon annan aspekt.
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Figur 6: De interaktiva variabler som finns i ett system ur ett sociotekniskt perspektiv (översatt). Bostrom och
Heinen (1977, 25).
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4. Empiri

I detta kapitel presenterar vi vår empiri som vi samlat in genom våra intervjuer med
representanter från VTI, IBM och Autonomous Mobility. Vi inleder med att ge en kort
beskrivning av varje organisation och hur de är inblandade i bussprojektet i Linköping. Det följs
upp av en beskrivning av varje respondent och dennes roll i projektet. Slutligen presenterar vi det
empiriska materialet från intervjuerna vi genomfört, vilket följer samma struktur som vi använde
oss av i vår intervjuguide. Då kapitel 4.3.4 är ganska omfattande har vi för läsbarhetens skull
delat upp det i ett antal underkategorier. Dessa val av kategorier är oberoende av de teman vi
plockar ut i analyskapitlet – då vi har enbart valt ut dem med syfte att göra det lättare för läsaren
att lättare urskilja vad de olika respondenterna talar om.

4.1 Organisationer
Det autonoma bussprojektet i Linköping är ett samarbete mellan flera intressenter. Av dessa har
vi intervjuat aktörer från nedanstående tre organisationer:

VTI
Statens väg- och transportforskningsinstitut är ett oberoende och internationellt forskningsinstitut
med fokus inom transportsektorn (VTI, u.å.). Deras huvudsyfte är att utöva forskning och
utveckling gällande infrastruktur, trafik och transportmedlen, och arbetar med att förbättra
kunskaper inom transportsektorn vilket i sin tur bidrar till Sveriges transportpolitiska mål (ibid).
Det är VTI som tagit initiativet till bussprojektet i Linköping, som ett resultat av att VTI
samarbetar med Linköpings universitet med målet att samverka för att skapa forskning kring
framtidens digitala och automatiserade transportsystem.
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IBM
IBM är ett globalt företag med verksamhet i över 170 länder (IBM, u.å.). IBM har sedan 1928
varit verksamma i Sverige och är landets äldsta IT-företag. IBM levererar branschanpassade
lösningar främst inom digital transformation, kognitiv teknik, molnbaserade lösningar,
dataanalys, IT-säkerhet, mobilitet och samverkan (ibid). IBM utvecklar nya lösningar som
förstår, analyserar och lär sig, baserat på mängder av data – något de kallar kognitiv
affärsverksamhet (ibid). IBM:s roll i projektet i Linköping var i början som diskussionspartner då
IBM har tidigare erfarenhet av liknande fordon. Vidare är IBM:s roll senare att tillföra en form
av IoT-plattform för att samla upp information från fordonen och utveckla viss funktionalitet.
Det är ännu inte inte bestämt vilken sorts funktionalitet det kommer handla om men det rör sig
inte om IT-system för att styra den operativa delen av bussen utan supportsystem.

Autonomous Mobility
Autonomous Mobility importerar eldrivna och autonoma fordon i syfte att fylla mobilitetsbehov i
nordiska och baltiska länder (Autonomous Mobility, u.å.). Autonomous Mobility är också
operatör för fordonen, vilket innebär att de ansvarar över alla tekniska, logistiska och
säkerhetsrelaterade frågorna av de självkörande tjänsterna (ibid). Deras självkörande tjänster
fungerar som ett komplement till dagens nuvarande transporteringssätt, vilket skapar en ny form
av

mobilitet

i

stadsområdena

(ibid).

Fordonen

tillhandahålls

från

amerikanska

fordonstillverkaren Local Motors och franska Navya.

4.2 Respondenter
Forskningschefen, VTI
Respondenten arbetar som forskningschef på VTI vars roll är att agera drivkraft för att gå från
konceptidé till beviljad ansökan.
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Kundansvarig, IBM
Respondenten arbetar som Client Executive, hädanefter refererad till som kundansvarig i vår
studie, hos IBM i Stockholm och är företagets samordnande representant i projektet i Linköping.
Respondentens roll kommer senare involvera styrning av de resurser, oavsett om det är
utvecklingsteam eller molntjänstutvecklare som IBM kommer att tillföra projektet.

IT-ansvarig, Autonomous Mobility
Respondenten arbetar som Technology and Data Lead, hädanefter refererad till IT-ansvarig i vår
studie, vid Autonomous Mobility och har jobbat där sedan i februari i år. Han är inte aktivt
inblandad i vad som händer i själva projektet i Linköping utan ansvar för all IT relaterad till
bussarna Olli och Arma som företaget levererar. Respondentens ansvarsområde omfattar både
IT-funktionaliteten i bussarna och den mobila plattform som kommer att användas i samband
med att bussarna börjar köra på gatorna.

4.3 Empirisk data från respondenter
Nedan följer en sammanställning av den empiriska data vi erhållit genom våra intervjuer med
ovanstående respondenter. Strukturen följer samma upplägg som vår intervjuguide vilket inleder
med respondenternas syn på autonoma fordon som IT-produkt, följt av respondenternas egna ord
om befintlig IT-funktionalitet i de autonoma bussarna idag och vilken IT-funktionalitet som de
bedömer vara viktigast. Därefter presenterar vi respondenternas syn på likheter och skillnader
mellan autonoma bilar och autonoma bussar. Vi avslutar empirin med en genomgång av vilka
utmaningar och risker som respondenterna identifierar vid realiseringen av IT i autonoma bussar,
och då fordonet Olli i synnerhet.

Förtydligande gällande bussen i projektet
Ursprungligen fick vi intrycket att det var fastställt vilken typ av buss som skulle användas i
projektet, nämligen bussen Olli från den amerikanska tillverkaren och återförsäljaren Local
Motors. Men i samband med vår andra intervju framkom det att valet av bussmodell inte var helt
fastställt ännu. Valet står för närvarande mellan den tidigare nämnda Olli och Arma – från den
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franska tillverkaren Navya. De två bussarna är dock väldigt snarlika varandra sett till utformning
och funktionalitet och därför kommer vi, för läsbarhetens skull, att fortsätta referera till bussen
som Olli.

4.3.1 Synen på autonoma fordon som IT-produkt
Att fordon blir mer av en IT-produkt är ett uttryck som användes av en skribent i en svensk
branschtidning – det finns således inget exakt kriterium av vad som definierar ett fordon som
IT-produkt. Det är dock ett uttryck som alla respondenter vi talat med instämmer i. Kundansvarig
hos IBM menar att IT återfinns i många olika produkter idag: “Titta på en tvättmaskin eller
något annat så har du mycket, mycket mer komplex embedded code i dem än vad du hade för ett
antal år sedan, och de blir ju allt mer intelligenta och mer och mer uppkopplade”. Respondenten
lyfter att det inte bara är mängden kod och komplexitet som ökar, utan även möjligheten att
samla in data och använda den för olika ändamål. Kundansvarig menar att ju mer data som man
kan skapa ifrån ett fordon desto mer kan man göra med den. Respondenten avrundar med att
konstatera att även om det är ett fordon i botten så blir det mer kod och mer inbyggd intelligens i
produkten.

IT-ansvarig på Autonomous Mobility säger att autonoma bussar idag är en integrerad produkt
där säljaren Navya levererar både hårdvara och IT-system för bussen, men han tror att det i
framtiden kommer vara mer som att köpa en dator eller telefon när du själv väljer vilken
mjukvara du vill installera på den. Respondenten menar att i början görs allt för en specifik
produkt, en specifik hårdvara, men i takt med att utvecklingen går framåt blir saker och mer och
mer utbytbara, lättare att uppgradera och kombinera – helt enkelt mer modulära. IT-ansvarig ger
som exempel att du kanske installerar ett stads- eller landbygdsnavigationpaket, eller kanske
installerar appar i fordonet. IT-funktionaliteten kan enligt respondenten uppdateras i bussen i
dagsläget: “Den autonoma programvaran kan uppdateras. Det är en kontrollerad process i ett
samarbete mellan oss och säljaren [av bussen]. Processen är oansenligt mer komplext än att
uppdatera en telefon eller bärbara dator – så jag skulle inte klassificera det som OTA”.
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Forskningschefen på VTI stämmer också in i uttrycket att fordon blir mer av en IT-produkt och
nämner att det redan idag finns bilar som har nivå tre i automation ute på marknaden, samt
otaliga personbilar med avancerade nivå 2-system. Respondenten ger som exempel bilen som
respondenten själv sitter i under vår telefonintervju, som har teknologi som gör att respondenten
i princip bara behöver vila handen lätt på ratten. “Så länge [bilen] ser de vita strecken och ser
fordonen framför så håller [bilen sig] både lateralt och longitudinellt, på ett trafiksäkert sätt i
förhållande till övrig trafik och vägmarkeringar, så det finns ju redan superavancerade
sensorstyrda system som påverkar framförandet av fordonet”.

4.3.2 Befintlig IT-funktionalitet och vilken som bedöms vara viktigast
IT-ansvarig på Autonomous Mobility anser att bussarna som de tillhandahåller, Olli och Arma,
på många sätt är “mjukvara på hjul”. IT är huvudkomponenten i bussarna och om den tas bort
finns det ingenting som driver den. IT-ansvarig tar som exempel sensorteknologin LIDAR, som
bussarna är utrustade med, och menar att den går att byta ut, medan den data som genereras av de
olika sensorerna och som i sin tur kan användas för att tala om hur bussen ska navigera har ett
mycket högre värde. Kundansvarig hos IBM delar samma åsikt om att det måste finnas någon
form av IT-funktionalitet i fordonen för att det operativa ska fungera. Vidare menar
kundansvarige att valet av IT-funktionalitet styrs av vad som förväntas av fordonet.
Kundansvarig understryker det inte finns många praktiska exempel på implementerade
IT-artefakter då autonoma bussar är väldigt tidigt ute. Forskningschefen på VTI håller med att
fordonet är utrustat med IT-funktionalitet sett till den självkörande förmågan – som bygger på att
fordonet har samlat data specifikt för den rutt den ska köra med hjälp av RADAR- och
LIDAR-sensorer. Sedan klarar fordonet av att jämföra den lagrade sensordata med vad som sker
i realtid för att navigera, identifiera och undvika hinder – genom att stanna eller köra runt annat
som är i vägen.

IT-ansvarig bedömer att den viktigaste IT-funktionaliteten i autonoma bussar är dels att de ska
kunna navigera korrekt, men också övervakningen av vad som händer i och med bussen. I början
kommer en operatör att åka med bussarna, men när denna person plockas bort är det viktigt att
57

bussen har IT-funktionalitet som gör det möjligt för Autonomous Mobility att kunna följa vad
som händer i bussen och, i händelse av att något skulle inträffa, kunna agera på det. IT-ansvarig
utvecklar att oavsett om det handlar om att bussen gör en hård inbromsning eller stannar på en
plats där den inte är ämnad att stanna måste Autonomous Mobility kunna iaktta detta, genom att
använda den data som sensorerna genererar. Särskilt viktig kommer denna operationella
övervakning att vara i projektet i Linköping. Kundansvarig håller med IT-ansvarig om att
navigeringsaspekten är viktigt och drar en parallell med händelserna i USA förra veckan
involverande olyckan med Uber-bilen. Kundansvarig anser att IT-systemen ska fungera
tillfredsställande och som avsett för att dessa typer av autonoma fordon ska ha en framtid.
Kundansvarig pratar också om vikten med IT ur ett samhällsperspektiv – bortom självaste
fordonens utveckling.

Kundansvarig på IBM tycker också att det är viktigt att ta ett steg tillbaka för att föreställa sig
hur den framtida staden kan se ut och vad för typ av samhällsvision som ska eftersträvas. Ett
exempel på vision kan vara ett minskat utrymme för bilar i städer till förmån av andra
fordonsslag som cyklar och gångtrafik. I ett sådant scenario anser respondenten att det kommer
att behövas en lösning såsom Olli som komplement då det kanske går mer från linjetrafik till
behovstrafik – eller dynamisk allokering. Dynamisk allokering handlar om att anpassa antalet
fordon utifrån ett behov – exempelvis om det är regnigt väder och många som ska till jobbet eller
skolan kan fler fordon tillsättas. Respondenten anser att detta skulle medföra en programvara
som kan styra det här på ett intelligent sätt. Programvaran skulle behöva använda sig av data från
omvärlden, som exempelvis väderförhållanden, och även behöva kommunicera med systemen
runt omkring fordonet på något sätt. När det kommer till bussens förmåga att kommunicera med
andra utomstående system – i exempelvis andra fordon eller infrastrukturer – berättar
IT-ansvarig på Autonomous Mobility att fordonet inte har den möjligheten i dagsläget och att
Olli inte stödjer några V2V- eller V2I-teknologier. IT-ansvarig säger att det inte varit en prioritet
i jämförelse med alla andra saker som de arbetar på, men att det finns med i färdplanen.
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Forskningschefen på VTI nämner precis som Kundansvarig på IBM också konceptet med
behovstrafik. Forskningschefen tycker det är enormt viktigt att ha möjligheten till trafikledning
och

trafikstyrning

–

en

centraliserad

transportplanering

utifrån

ett

utbuds-

och

efterfrågansperspektiv. Forskningschefen menar att det är helt centralt för att någon
bussoperatör, eller någon kommun, eller vem som helst som driftar det här ska ha en möjlighet
att matcha utbud och efterfrågan.

Forskningschefen betonar även under intervjun vikten med att förse passagerarna med
lättillgängliga gränssnitt. Respondenten anser att det bör finnas ett modernt designat gränssnitt i
fordonet som ansvarar för bland annat betalstyrning och information om hur passagerare ska
kunna åka till deras slutdestinationer. Detsamma gäller även samma typ av gränssnitt som bygger
på touch och tal, som bör placeras ut på hållplatser – såvida det ska användas – för att visa
realtidsinformation om bussen. Det kan handla om att trafikanten med ett enkelt ögonkast, eller
om personen ställer en fråga, får en uppfattning om när bussen beräknas komma och hur lång tid
tar det innan personen är framme. Dessutom förklarar forskningschefen att hållplatserna kan vara
utrustade med exempelvis kartor som visar fordonets nuvarande position. Forskningschefen
anser att både bussen och hållplatserna bör tillgängliggöras – via öppen data – så att det lätt går
att utveckla lättanvända motsvarade gränssnitt på mobila enheter såsom mobiltelefoner och
surfplattor så att användare lätt kan beställa fram en sådan här buss, on-demand.
Forskningschefen menar att det måste finnas ett typ av IT-gränssnitt som matchar efterfrågan och
är lättanvändligt för att bli ett konkurrenskraftigt alternativ till att köra egen bil. Utformandet av
olika gränssnitt för hållplatser och mobilitetsgränssnitt förtydligas i ett mejlsvar:

“[U]tformningen av både hållplatsers info- och kom-gränssnitt samt mobila gränssnitt till denna
mobilitetstjänst är just ett sådan område som ska utvecklas i projektet. En partner i projektet är
IBM som arbetat med Watson IOT i andra projekt med Olli i USA bl.a., för att erbjuda talstyrda
gränssnitt till fordonet och transporttjänsten.”
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I dagsläget finns det inga kognitiva funktioner i bussarna – IT-ansvarig beskriver detta som
funktionalitet i “slutet på vägen”. Fokus just nu för Autonomous Mobility ligger på att få igång
arbetet med att leverera bussar och se hur de presterar. Om det dock blir en framgång och
företaget bestämmer sig för att plocka bort operatören ur bussen uppstår frågor i stil med “Hur
ger vi nu service till kunderna? Vad kan vi göra inuti bussen?”. Som exempel på kognitiv
funktionalitet i en sådant läge anger IT-ansvarig ett röstbaserat gränssnitt. Det kan handla om
IBM Watson, Google Assistant, Alexa eller något annat – i slutändan kommer det handla om ett
beslut ur en affärssynpunkt. Kundansvarig på IBM håller med om att kognitiva system inte är
någonting “standard” som medföljer, utan att det är någonting som får implementeras i
efterhand. Samtidigt säger kundansvarig att man ska tänka på att fordonen i framtiden inte
kommer att behöva ha någon bussförare och att det kan medföra kognitiva lösningar.
Kundansvarig berättar att det idag finns lagkrav på att det ska vara en operatör med på bussen
som dessutom ska vara legitimerad bussförare. Men i framtiden när den här teknologin har
mognat kommer den förarlösa bussen inte ha en förare och då kan det finnas behov av att ha en
ökad kommunikationsförmåga mellan dem som använder bussen och själva bussen.
Kundansvarig förklarar att detta kan lösas på flera olika sätt; exempelvis med en app i en
mobiltelefon eller funktioner där man pratar direkt med bussen för att exempelvis få information
om närområdet, styrning i framtiden – var man ska köra och så vidare.

4.3.3 Autonoma bussen och autonoma bilen
Respondenterna ser både likheter och skillnader mellan autonoma bilar och autonoma bussar.
IT-ansvarig på Autonomous Mobility ser många likheter i synnerhet när det gäller typen av
sensorer som används. Precis som autonoma bilar använder autonoma bussar tekniker såsom
LIDAR, video, GPS-funktionalitet och liknande för att fastställa bussen positionering. Samtidigt
finns det också många skillnader mellan dem, inte minst i de olika trafikmiljöer som de används
i. Medan en bil ofta kör mellan punkt A till punkt B måste en buss stanna på flera ställen och
inhysa mycket fler passagerare än en bil. Dessutom går den autonoma bussen långsammare.
Forskningschefen på VTI är inne på samma spår och talar om skillnaden i olika typer av
trafikmiljöer: forskningschefen säger att det ingen finns någon artskillnad mellan bilar och
60

bussar, men att det är helt olika trafikmiljöer och körhastigheter som det handlar om, så det finns
definitivt skillnader i applikationsområdet. Vidare resonerar forskningschefen att skillnaden på
IT-funktionalitet i de olika fordonen beror på i vilket sammanhang som det personbilsliknande
fordonet ska ingå i. Om en personbil inte är tänkt att användas i en mobilitetstjänst där fordonet
ska delas mellan många användare så finns det kanske inte så stora skillnader, men om det å
andra sidan är ämnat för ett sådant syfte där personbilen ska kunna köra i höga hastigheter,
alltjämt som det ska kunna beställas fram genom en mobilitetstjänst, så ser forskningschefen att
differensen i IT-funktionalitet kommer att skilja sig mer.

4.3.4 Utmaningar eller risker relaterade till IT i Olli
4.3.4.1 Människors resistans
Vid frågan om respondenterna ser några utmaningar eller risker kopplade till den
IT-funktionalitet som används i bussarna svarar alla jakande, men tar upp olika typer av
exempel. IT-ansvarig på Autonomous Mobility konstaterar att bussen uppenbarligen måste
kunna navigera på ett korrekt sätt och kunna fatta rätt beslut i en given situation, men
utmaningen som respondenten lägger störst betoning på är risken att andra människor kommer
att köra in i det autonoma fordonet istället för tvärtom. Bussen har väldigt strikta regler i hur den
agerar och i många fall kommer den att stanna om det uppstår osäkerhet i något. I jämförelse
med en mänsklig chaufför kan den alltså bete sig en aning oförutsägbar och andra fordon
kommer inte kunna läsa av den på samma sätt som om det handlade om ett fordon med en
mänsklig chaufför i. IT-ansvarig ger ett exempel från en händelse involverande bussmodellen
Arma i Las Vegas:

“Det var en olycka i Las Vegas som involverade [Arma] där en lastbil backade in i bussen.
Bussen var stillastående och den här lastbilen backade in i den, och jag tror det var för att
föraren inte var uppmärksam. I en normal situation hade en förare i bussen kunnat agera på det,
eller kanske gått och ut ropat och viftat på armarna för att få lastbilen att sluta backa. Så jag
tror att vi kommer se sådana här situationer där andra människor i trafiken har en påverkan på
våra bussar.”
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Utöver att bussarna stannar i fall av osäkra situationer kommer de också initialt att köras i låg
hastighet. IT-ansvarig berättar att man kommer att köra dem i 25 kilometer i timmen på ställen
där en del människor kanske normalt kör i 50 kilometer i timmen vilket är en del av att de
autonoma bussarna beter sig annorlunda mot en normal buss. IT-ansvarig ser att skillnaden i
hastighet kan bli en riskfaktor om folk visuellt identifierar fordonet som en vanlig buss och inte
som en självkörande buss, varpå de förväntar sig att fordonet även kommer att agera som en
vanlig buss.
“I Danmark har det kommit många elektriska cyklar på vägarna”, berättar han. “Har du någon
gång åkt en vet du att det kan vara ganska farligt, inte för att cykeln går fort utan för att andra
människor i trafiken inte läser av dig på rätt sätt. De ser dig på en cykel och tänker att de ska
hinna över vägen innan du hinner fram, för de förväntar sig att du färdas i en hastighet på
kanske 15–20 kilometer i timmen, men i själva verket åker du i en hastighet på 25–30 kilometer,
och då kommer du att komma fram tidigare än de tror, vilket försätter inblandade i en farlig
situation. Folk tittar oftast på någon i trafiken och läser av denne i kanske en sekund och sedan
fattar de ett beslut, och jag tror att samma sak kommer gälla bussar.”

Med det sagt tror IT-ansvarig att folk kommer vänja sig vid elektriska cyklar i takt med att fler
av dem är ute på vägarna, och på samma sätt kommer folk vänja sig vid autonoma bussar.

När det kommer till balansen mellan användare och teknik, förklarar IT-ansvarig att det i början
av bussprojektets realisering kommer att finnas en person i bussen som vägleder människor –
eftersom de varken är bekanta eller bekväma med hur det nya transporteringssättet fungerar.
IT-ansvarig förklarar att människor i början kommer att behöva ”tränas” så att säga för att de
ska bli bekväma, och drar en parallell med de självkörande tunnelbanesystem i Köpenhamn. Där
har man ett tunnelbanesystem som är förarlöst och som har varit det i mer än tio år. I början
fanns det förtroendemän (på engelska: stewards) i tågen. Tunnelbanorna hanterade sig själva,
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men folk var tvungna att bli bekanta med det. I början stod alla vid framsidan av tåget och
kollade ut genom fönstret och var förbluffade över att tåget körde sig självt utan någon förare.

IT-ansvarig använder sig av ett exempel för att visa hur Köpenhamnsinvånarna ser på
tunnelbanesystemet idag: ”[E]tt bra sätt att identifiera turister i Köpenhamn är att se [vilka som
står vid framsidan av tåget] eftersom folk som tar tunnelbanan regelbundet bryr sig inte om att
det är förarlöst – ingen tänker på det”. IT-ansvarig tror att Olli kommer att ha samma typ av
effekt som det självkörande tunnelbanesystemet, rättare sagt förklarar IT-ansvarig att de redan
har utfört användartester på en bana som visar detta: ”[V]i har haft många personer som har
varit nyfikna på att få en testkörning, och folk har kommit förbi och suttit ner i bussen och frågat
om sensorerna – vi förklarar och visar för dem att bussen bromsar automatiskt om man springer
framför den och så vidare. Sedan gör vi en [åktur] och alla pratar om [självkörningsförmågan]
och [att att den] är häftig, och på andra [åkturen] börjar de kolla åt sidorna, på deras telefoner
och de bryr sig inte längre. Det tar 10 minuter ibland eftersom det känns precis som att åka en
vanlig buss, och efter att du kommer över den första känslan att [upplevelsen] är lite annorlunda
[…] har du glömt bort det.”

Forskningschefen förklarar att VTI har ett helt och hållet användarcentrerat angreppssätt. Tanken
är att under hela projektet jobba utifrån ett antal användarfall och utgå från användarupplevelsen
och utvärdera den under ett antal iterationer i projektet. Forskningschefen förklarar att det
kommer krävas behovsinventering hos olika intressenter som exempelvis resenärer och
operatörer.
4.3.4.2 Karttjänster och kodmängd
När vi tar upp exempel på tekniska utmaningar och risker som nämns i litteraturen (mjukvara,
karttjänster och sensorer) håller IT-ansvariga på Autonomous Mobility med i utmaningar med
karttjänster. I dagsläget körs bussen manuellt längst den utstakade vägen för att med hjälp av
sensorerna kartlägga den. Därefter går tillverkaren igenom all insamlad data och plockar bort
cyklister, gångtrafikanter och liknande objekt som inte är permanenta inslag längs rutten. När
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detta är klart sätts kartan in i bussen. Processen innebär att bussen inte bara kan placeras ut på en
väg någonstans och sedan köra sig själv, utan det erfordras väldigt detaljerad kartläggning. Det är
en stor utmaning i början, men i takt med att fler och fler kartläggningar görs av fler fordon
kommer mjukvaran att kunna skala väldigt bra och sammanställa dynamiska, högupplösta kartor
med hög precision. Kartorna kommer kunna delas mellan fordonen så att alla kan köra den
kartlagda vägen.

Forskningschefen på VTI tar upp att bilar och uppkopplade fordon redan idag innehåller väldigt
mycket kod. Att få all mjukvara att fungera sammankopplat och integrerat med varandra –
samtidigt som mjukvara ska kunna uppdateras oberoende av varandra och utan att det påverkar
funktionalitet i en annan mjukvara – ser forskningschefen som en stor, datalogisk utmaning.
4.3.4.3 Förväntningen på felfri mjukvara
Just mjukvaran i autonoma fordon förväntas av många, enligt IT-ansvarige på Autonomous
Mobility, vara nästintill felfri eller rentav perfekt, men detta är något han motsätter sig då han
menar att ingen mjukvara någonsin kommer vara felfri och kallar det en fullständig illusion. “Vi
förväntar oss inte att mjukvaran ska vara perfekt”, berättar IT-ansvarig, “uppenbarligen behöver
den hålla väldigt hög kvalitet eftersom du befinner dig i trafiken och kör en buss på två ton,
alltså ett farligt objekt om det inte är under kontroll, men istället för att förvänta sig att göra allt
perfekt lägger vi in väldigt mycket trygghetsförbyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för att
försäkra oss om att den [bussen] inte gör något som vi inte förväntar oss att den ska göra”.

IT-ansvarig förklarar att för alla saker som kan gå fel finns det en åtgärd, vilket i de flesta fall
innebär att den kommer att stanna. Om bussen ser något som inte matchar kartan den följer,
kommer den att stanna. Om något kommer för nära sensorerna kommer den att stanna. Om
någon trycker på en nödstoppsknapp inne i bussen kommer den att stanna. Det finns massor av
scenarion där bussen helt enkelt stannar tills någon från leverantören startar om den. IT-ansvarig
berättar att man kommer vara väldigt måna om att samla in data från alla tillfällen när något gått
fel. Denna data samlas in från operatören som initialt kommer vara med i bussen, från den
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operationella övervakning som finns inkorporerad, från sensorerna och videoinspelningarna och
dylikt, och precis som andra företag verksamma inom branschen kommer Autonomous Mobility
att titta på varje enskild situation och i diskussion med tillverkaren bedöma vad som behöver
ändras i mjukvaran för att undvika att samma fel inträffar i framtiden.

En fördel med tillvägagångssättet, menar IT-ansvarig, är att när man hittat och löst ett felande
beteende hos bussen kan detta appliceras på alla andra bussar och på alla platser som bussen körs
på. Respondenten tror att ett av misstagen som folk gör är att de tror att autonoma fordon, eller
autonoma bussar i det här fallet, ska vara perfekta och bara lösa alla problem. Respondenten
berättar att de ofta stöter på människor som frågar dem hur de ska kunna säkerställa att
mjukvaran är perfekt, men det kan de inte eftersom ingen mjukvara är perfekt. “Vad du kan göra
är att se till att det finns regler och säkerhetsregleringar för att säkerställa att när mjukvaran
misslyckas så gör den inte det på ett kritiskt sätt, den kommer inte orsaka att någon skadas, den
kommer inte göra något dåligt, utan den kommer bara, i de flesta fall, att stanna bussen”, säger
IT-ansvarig.

Kundansvarig på IBM är inne på samma spår och slår fast att toleransen för maskinen är mycket
lägre än för människan. Kundansvarig jämför med att om en människa orsakar ett problem så
accepterar man det därför att människan är ju inte felfri, medan man å andra sidan förväntar sig
att maskinen är felfri, vilket gör att toleransen för fel är mycket lägre hos maskinen.

IT-ansvarig tar ett exempel med bilolyckor längst motorvägen. Om någon upplever en olycka på
vägen kommer inte denne efteråt att gå till varenda chaufför och peka ut platsen för olyckan och
berätta vad som hände och hur den kan undvikas. IT-ansvarig menar att många människor begår
samma misstag flera gånger, ibland rentav på samma ställe som innan. “När vi gör ett misstag
kommer vi att försöka fixa det permanent”, berättar IT-ansvarig. Folk kommer att behöva vänja
sig vid att det i början kommer att finnas utmaningar och att autonoma bussar inte är lika mogna
som vanliga diton, men respondenten säger att mognadsprocessen samtidigt kommer att gå
väldigt fort. Kundansvarig talar också om mognad och tror att den autonoma funktionaliteten
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kommer göra att riskerna minskar. Kundansvarig tror att människan är en sämre framförare av
fordon än vad maskinen klarar av att vara, när tekniken är mogen. Generellt sett tror
respondenten att IT-funktionaliteten kommer att minska olycksfrekvensen.
4.3.4.3 Säkerhetsintrång
Som exempel på risker tar kundansvarige på IBM upp intrång i styrningen i form av “hacking”.
Även forskningschefen på VTI nämner fenomenet i samband med att vi talar om utmaningar och
risker kopplade till IT. Forskningschefen drar som parallell olika terrordåd i Europa som
involverat fordon som vapen. Att kunna fjärrstyra ett autonomt fordon för ett sådant destruktivt
syfte skulle kunna vara en attraktiv möjlighet för attentatsmannen. Forskningschefen ser dock
inte att hotet är särskilt överhängande sett till de autonoma bussar som de använder i projektet i
Linköping eftersom det rör sig om väldigt långsamtgående fordon.

IT-ansvariga på Autonomous Mobility å andra sidan ser i dagsläget ingen påtaglig risk för sådan
typ av hacking i de autonoma bussar som de levererar. “Det är en väldigt vanlig fråga som dyker
upp och självklart måste man vara försiktig med sådana här saker”, berättar respondenten, “men
för att ge ett kort svar på frågan; det som framförallt förhindrar hacking idag är det faktum att
bussarna inte kan fjärrstyras.” Varken tillverkaren Navia, Autonomous Mobility eller någon
annan kan fjärrstyra dem, och även om någon mot förmodan – respondenten vet själv inte hur det
skulle gå till – lyckas få tillgång till system finns det inget kontrollschema för att göra något med
bussarna. Men om de i framtiden skulle bestämma sig för att skulle införa ett sätt att kunna
fjärrstyra bussen, skulle det införas på ett extremt säkert sätt – som all annan typ av väsentlig IT.
4.3.4.4 Dataintegritet
Sett

till

dataintegritet

tar

IT-ansvarige,

liksom

forskningschefen,

upp

den

nya

dataskyddsförordningen GDPR. IT-ansvarige menar att de inte kan samla data som är personligt
identifierbar information och lagra den utan folks godkännande. De är inte heller själva
intresserade av att samla information om vem som är på bussen – utan vad de vill ha är
information om är hur många som finns ombord på bussen. Det förekommer diskussioner hur
detta ska balanseras med att upprätthålla den personliga integriteten och IT-ansvarige tar upp att
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man bland annat diskuterat att använda video för att räkna antalet ansikten och behandla
information, antingen direkt i bussen eller via en molntjänst och därefter radera videomaterialet
och bara spara siffran på antalet passagerare. Dessutom förklarar IT-ansvariga att videomaterialet
som används för att navigera fordonet enbart lagras i ett dygn på en krypterad hårddisk och
överskrids nästkommande dag. Om en olycka skulle inträffa, menar IT-ansvariga att bussen
skulle behöva stannas och materialet skulle behöva extraheras från hårddisken och överlämnas
till myndigheterna för att sedan tas bort.

Kundansvarig på IBM tar upp att man jobbat mycket med just integritetsfrågan, inte specifikt för
projektet i Linköping ännu, men i andra sammanhang, och då har man diskuterat hur integriteten
kan hanteras. Respondenten ger som exempel:

“Om du skulle ha en buss som går en viss linje så kan du då ha statiska busshållsplatser, vill du
inte ha det utan du vill stoppa fordonet på olika sätt, då kan du till exempel ha att man gör som
när man liftar längs vägen, man kör upp tummen, och då måste man ha bildigenkänning utanför
för att att någon gör den rörelsen, där måste man ju då kanske jobba med att avidentifiera bilden
bilden och bara titta på den generella biten.”

Kundansvarig betonar att man inte får identifiera människor eller göra att de går spåra på något
sätt, vilket ställer krav på att lösningen noga övervägs så att den följer de lagkrav som finns.
IT-ansvarig säger att bussarna de levererar i dagsläget kommer att stanna vid traditionella
busshållplatser, men att en framtida utvecklingspunkt kan vara att införa möjlighet att stanna
fordon via en applikation.

Forskningschefen menar att det nästan inte finns någon gräns för vilka lösningar som går att ta
fram för att öka trafiksäkerheten med hjälp av uppkopplade och samverkande IT-system, men
samtidigt medför detta en problematik där det måste finnas en balans för att inte äventyra den
personliga integriteten och datasäkerheten. Forskningschefen säger inte att det är ett problem
unikt för just projektet i Linköping utan att det rör sig om ett mera allmänt problemområde för
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autonoma fordon. I fallet personbilar bedömer forskningschefen att industrin fokuserat på
autonoma lösningar, där fordonet självt ska sköta sitt eget framförande utan att förlita sig så
mycket på uppkopplade tjänster och annan information, vilket i sig minskat risker av typen att
uppgifter ska behöva skickas någonstans.

68

5. Analys & diskussion

I detta kapitel relaterar och diskuterar vi empirin i relation till vår litteraturinsamling och teori
som vi presenterade i kapitel 3. Vi har delat upp analysen i 5.3 Utmaningar relaterade till
IT-tillämpning i autonoma fordon efter de huvudpunkter som ingår i Bostrom och Heinens
ramverk (1977), vilket vi skrivit om i 3.5 Socioteknisk systemteori och 5.2 Teman. Efter vår
analys av utmaningar i kapitel 5.3 för vi en diskussion i kapitel 5.5 om utmaningarna med
autonoma fordon. I det sista kapitlet 5.6 Diskussion om autonoma fordon som IT-produkt
diskuterar vi vårt initiala antagande att autonoma fordon kan betraktas som IT-produkter.

5.1 Frågeställning
Kommande analys och diskussion ämnar besvara den forskningsfråga som vi tagit fram för
studiens syfte: Vilka risker eller utmaningar uppstår vid IT-tillämpning av autonoma fordon?

5.2 Teman
I arbetet med att analysera och diskutera vår insamlade empiri och litteratur tillämpar vi Bostrom
och Heinens (1977) sociotekniska ramverk – vilket hjälper oss att studera utmaningarna utifrån
ett sociotekniskt perspektiv. Utifrån dessa fyra huvudteman – Struktur, Människa, Teknologi och
Uppgifter – har vi kategoriserat de typer av utmaningar vi identifierat i vår litteraturgenomgång
och empiriinsamling. Vi har valt att slå ihop Teknologi med Uppgifter då vår bedömning är att
de i det här fallet går in i varandra väldigt mycket, där Teknologi rör själva IT-artefakterna,
sensorer och annan hårdvara, medan Uppgifter syftar på vad olika teknologier gemensamt
åstadkommer.
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5.3 Utmaningar relaterade till IT-tillämpning i autonoma fordon
5.3.1 Teknologi & Uppgifter
Det nämns många typer av risker eller utmaningar relaterade till IT-mjukvaran i litteraturen och
vi ser områden som respondenterna instämmer i, ställer sig skeptiska till och även områden som
artikelförfattarna inte tar upp. Krasniqi och Hajrizi (2016) identifierar ett antal nyckelproblem,
eller utmaningar, med självkörande fordon som bland annat handlar om att mjukvaran som
används i autonoma fordon behöver vara nästintill felfri och buggfri. Respondenterna instämmer
i påståendet men vi ser att IT-ansvarige på Autonomous Mobility problematiserar det genom att
säga att det inte finns någon sådan mjukvara och att det inte heller kommer att finnas.
IT-ansvariga berättar att utmaningen med bristande mjukvara hanteras genom att arbeta mycket
med förebyggande åtgärder som minimerar effekterna ett mjukvarufel kan leda till. Om
mjukvaran skulle misslyckas görs det inte på ett kritiskt sätt – det orsakar ingen skada eller gör
någonting dåligt, utan bussen kommer i de flesta fall bara att stanna. Det är värt att understryka
att IT-ansvariga berättar detta ur sitt företagsperspektiv, alltså hur Autonomous Mobility ser på
det och hur de arbetar med frågan, men vi anser att det tillför en intressant nyansering av det
Krasniqi och Hajrizi (2016) skriver. Kundansvariga på IBM berör också indirekt ämnet när
denne säger att toleransen för maskinen är mycket lägre än för människan. Det väcker frågan om
det finns en diskrepans mellan yrkesverksamma personer inom det autonoma utvecklingsområdet
och utomstående i uppfattningen om vad det autonoma fordonet förväntas vara. Oavsett är
förstås kravet på stabil och fungerande mjukvara väldigt hög för att autonoma fordon ska tillåtas
användas i trafiken.

Forskningschefen på VTI tar upp att det redan idag finns väldigt mycket kod i många fordon, och
att få denna mjukvara att fungera tillsammans och samtidigt fungera och kunna uppgraderas
oberoende av varandra är en stor utmaning. Vi känner igen detta från vad som sägs i litteraturen
om att utvecklingen av mjukvarufunktioner påverkar arkitekturen i autonoma mjukvarusystem
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(Williams och Carver, 2010, refererad i Durisic et al., 2012), vilket kan resultera i en splittring av
kod som i sin tur medför fel i andra system (Li och Offutt, 1996, refererad i Durisic et al., 2012).
Forskningschefen talar aldrig explicit om “ripple effect”-fenomenet i vår intervju men vi ser
ändå att termen kan appliceras på beskrivningen som han ger ovan.

Som vi gick in på tidigare nämner Krasniqi och Hajrizi (2016) bland annat bristande IT och att
den förväntas vara garanterat felfri – vilket kan kopplas till vad Arora et. al (2016) går in på;
nämligen risker kopplade till uppkopplingsbarheten, eftersom härledningen av IoT naturligt leder
till mer osäkra nätverk och öppnare system (ibid). Vi ser en tydlig koppling med vad
kundansvarig på IBM säger om risken om att den operativa funktionaliteten i bussen på något
sätt skulle bli “hackad”. Även forskningschefen går in på riskerna med intrång i bussen sett till
IT-funktionaliteten, och forskningschefen menar det är en stor “datalogisk” utmaning men att det
är långt ifrån olösbart. Även sett till bussar drivna av ITS benämns hjälpmedlen för att motverka
olovliga dataintrång; att finns det en wi-fi-brygga som länkar samman bussen med andra system
där kryptering och ett begränsat täckningomsrådet skyddar IT-systemen från intrång (Apta,
2010). IT-ansvarig kommenterar att det som huvudsakligen förebygger olovliga intrång i Olli är
det faktum att ingen kan fjärrstyra bussen, och om någon skulle lyckas få åtkomst till de
operativa systemen i bussen finns det inga kontrollscheman tillgängliga för att kunna göra något
med bussen. Här talar respondenten om risken att någon skulle försöka hacka fordonet med
avsikten att använda fordonet i ett direkt skadligt syfte. Risken att någon skulle försöka hacka
fordonet med syfte att komma åt exempelvis videomaterial från fordonet ser vi inte heller som
stor då videomaterialet som spelas in dels bara sparas lokalt på en hårddisk för en dag och dels är
krypterat. Ett liknande område berörs dock när vi talar om dataintegritet och användarens
ruttdata i 5.3.2 Struktur – miljö och lagmässiga problem.
När det gäller intrång gällande bilar i litteraturen tog vi tidigare upp incidenten gällande
Chrysler-jeepen som lyckades fjärrstyras av två säkerhetsforskare med hjälp av säkerhetsbrister i
fordonets infotainmentsystem (McCluskey, 2017; Arora et al., 2016; Ring, 2015). I denna
situation var Chrysler tvungna att återkalla 1.4 miljoner fordon, vilket inte är optimalt varje gång
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det krävs en mjukvaruuppdatering (Ring, 2015). OTA-teknologier kan även användas för att
patcha säkerhetsbristerna i tid (McCluskey, 2017), vilket exempelvis Tesla (Lambert, 2017)
lyckades göra när en anomali upptäcktes med mjukvaran som kontrollerade passagerarsätets
krockkuddar. I Ollis fall, som vi nämner i 5.4 Autonoma fordon som IT-produkt, säger
IT-ansvarig att det finns möjlighet att uppdatera den autonoma mjukvaran men att processen är
mycket mer komplex än den i en dator eller smart telefon. Ur ett tekniskt perspektiv kan vi förstå
skillnaden i komplexiteten som IT-ansvarig pratar om. Jämför till exempel komplexiteten med en
uppdatering som lägger till en ny väderapplikation i en smart telefon mot att uppdatera hela
operativsystemkärnan (dess kernel). Därutöver samarbetar Autonomous Mobility med
tillverkaren medan exemplet med Tesla, som vi nämnde ovan, bygger på att de utvecklar allting
“in-house” – det vill säga de är både tillverkare, säljare och mjukvaruutvecklare av sina fordon.
Vi anser dock att uppdateringsförmågan fortfarande kan appliceras i denna kontext som ett
alternativ för att patcha säkerhetsbrister. Samtidigt ser vi en paradox i att den ökade
uppkopplingen som OTA medför också ökar risken för säkerhetsintrång.

V2X-teknologier används i syfte för att kryptera data, och möjliggöra kommunikation mellan
olika fordon i en flotta (Center for Sustainable Systems – University of Michigan, 2017;
Greengard, 2015; Fleming, 2016) där information om vägförhållanden, köer och olyckor delas
mellan varandra (Center for Sustainable Systems – University of Michigan, 2017). IT-ansvarig
förklarar att Olli inte har stöd för några V2X-teknologier för tillfället då det inte har varit i fokus
i jämförelse med andra arbetsuppgifter, men det finns med i deras färdplan.

5.3.2 Struktur – miljön och lagmässiga problem
Bussprojektet i Linköping befinner sig som vi beskrivit tidigare fortfarande i en mycket tidig fas
och vi ser att många av de inblandade aktörerna som vi talat med inte har hunnit formulera några
klara lösningar på hur dataintegriteten ska hanteras för just det projektet. Samtidigt är det ett
område som aktörerna diskuterat i andra sammanhang, och både kundansvarig på IBM och
forskningschefen på VTI tar upp problematiken med att fler uppkopplade och samverkande
IT-system kan öka trafiksäkerheten, alltjämt som det måste balanseras för att inte äventyra den
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personliga integriteten och datasäkerheten. Både kundansvarig och IT-ansvarig tar upp exempel
på hur det kan hanteras. Kundansvarig menar att i de fall som bildigenkänning används för att
identifiera personer längs vägen kan datan som används kasseras, medan IT-ansvarig tar upp att
datan som samlas in används för exempelvis att fastställa en kvantitet av människor, inte för att
identifiera individer, för att sedan även i detta fall kasseras. Vi ser i respondenternas resonemang
att det är effekten av allt mer uppkopplade fordon som skruvar upp problematiken med
dataintegritet. I litteraturen förklarar McCluskey (2017) att bilar blir alltmer anpassade för
användarnas funktioner, vilket gör det allt vanligare för dess data att avslöja viktig personlig
information om föraren som bland annat personens körvanor och internethistorik. De nya
uppkopplade funktionerna medför ett regelbundet kommunikationsbehov i realtid mellan
användare och deras miljöer samt datainsamlare, vilket skapar många möjligheter för integriteten
att äventyras (ibid).

Vi anser att dataskyddsförordningen GDPR, vilken gäller alla EU-länder och kommer träda i
kraft den 25 maj 2018, kommer att tillföra en ny dimension av krav på medvetenhet hos de
företag som hanterar denna typ av data som IT:n i autonoma fordon genererar. Detta är också
något som två av våra respondenter tar upp under våra intervjuer. Återigen handlar det inte om
något konkret om hur respondenterna kommer förhålla sig till GDPR, annat än att reglerna
kommer att följas. Utmaningen med att bibehålla dataintegriteten är förstås inte unik för just
projektet i Linköping utan berör hela fordonsindustrin, så riktlinjerna för hur man hanterar det
kommer sannolikt att ritas upp gemensamt av många fordonsaktörer.

5.3.3 Människor
Litteraturen vi gått igenom fokuserar ganska mycket på utmaningar kopplade till tekniska
aspekter i autonoma fordon (Arora et al., 2016; Durisic et al., 2012; Krasniqi och Hajrizi, 2016;
McCluskey, 2017; Ring, 2015), men utifrån vår insamlade empiri ser vi att många utmaningar
också relaterar till mer sociala aspekter. En av de största riskerna som en av respondenterna tog
upp under vår intervju matchar inget som vi hittat i vår litteraturgenomgång. IT-ansvarig på
Autonomous Mobility berättar att en av de största riskerna de ser är hur andra människor i
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trafiken kommer att reagera och förhålla sig till de autonoma bussarna. Som följd av att bussen
följer väldigt strikta regler i hur den tillåts agera kan beteendet uppfattas som oförutsägbart och
inte i linje med hur en mänsklig chaufför hade valt att agera i en given situation. Här ser vi en
koppling till det IT-ansvariga talade om tidigare, om hur man förebygger risker med att
mjukvaran skulle fela. Det är, enligt oss, svårt att bortse från möjligheten att som ett resultat av
att försöka förebygga mjukvarufel och minimera riskerna av dem genom att säga åt fordonet att
stanna i fall av problem, så skapas därmed också nya risker – och detta är alltså risken som
IT-ansvariga tar upp här.

Ser vi till projektet i Linköping, där bussarna kommer att gå i låg hastighet och i en miljö med
låg trafiktäthet, tror vi inte att det kommer resultera i några större praktiska problem, men vi
anser att tankegången är intressant eftersom det handlar om en utmaning som vi inte läst mycket
om men som enligt vår bedömning borde vara mer aktuell. Eftersom mycket fokus tycks ligga på
att hantera och förebygga problem i mjukvaran – vad blir då konsekvenserna om dessa
säkerhetsförebyggande åtgärder i sig resulterar i beteenden hos fordonet som andra trafikanter
uppfattar som oförutsägbart? I det sociotekniska systemperspektivet talar Maguire (2014) om att
bara för att ett system fungerar som förväntat när utvecklarna testar det behöver det inte betyda
att slutanvändaren upplever samma sak. Vi anser att i det här fallet är det inte bara
slutanvändaren som påverkas utan även de runt omkring fordonet. Den autonoma bussen kanske
stannar som utvecklarna avsett att den ska göra, men hur påverkar stoppet omgivningen?

När vi talade med våra respondenter sett genom det sociotekniska systemperspektivet och
frågade hur de ser på balansen mellan teknik och människa i Olli berättar IT-ansvarig om att det
inledningsvis kommer att finnas operatörer som åker med dem och besvarar frågor som dyker
upp. Vi ser att detta är i enlighet med lagstiftningen som säger att det ska finnas en fysisk förare i
eller utanför testfordonet (Regeringskansliet, 2017). Vi tolkar det också som en brygga mellan
människa och teknik; ett sätt att fasa in människor och bekanta dem med tekniken i autonoma
bussar. IT-ansvarig gör en liknelse med hur de självkörande tunnelbanesystem i Köpenhamn såg
ut vid uppstarten – då fanns det även där personer vars roll var att hjälpa och förklara för
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resenärer hur saker fungerade. Idag, drygt tio år senare, är det ingen som ens reagerar på att tågen
kör sig själva, och IT-ansvarig tror att vi kommer se en liknande effekt med autonoma bussar i
framtiden. Detta går att jämföra med Petterssons (2017) studier om användarnas syn på
autonoma fordon, i vilket det framkommer att desto mer personen känner till om den autonoma
tekniken desto mer positivt inställd är denne. Undersökningen av Bahles och Cook (2017), i
vilken respondenter i åldern 19–26 intervjuas i syfte att bland annat undersöka vilka attityder
målgruppen har mot bilar och ny teknik, visar på att respondenterna har basala kunskaper om
bland annat autonoma bilar men saknar personliga erfarenheter av dem. Att då “utsätta” sig för
dem som i projekt liknande det vi kommer se i Linköping är, enligt oss, en effektiv väg för att
skapa en relation mellan människor och den nya tekniken.

I König och Neumayrs (2017) undersökning om synen på autonoma fordon framgick det att de
största orosmomenten som respondenterna upplevde var juridiska och säkerhetsproblem som
involverar olovliga intrång. Som IT-ansvariga nämnde tidigare är olovliga intrång inte ett särskilt
sannolikt säkerhetsproblem i Ollis fall. Däremot påpekar respondenten att om de skulle införa
fjärrstyrd styrbarhet, skulle det införas på ett extremt säkert sätt – som all annan väsentlig typ av
IT. Som tidigare nämnt anser vi inte att ett olovligt intrång i Olli har lika stor betydelse i
jämförelse med ett autonomt fordon som är kapabelt till mycket högre hastighet och är större till
storleken, men vi ser samtidigt att frågetecken kring intrång rörande åtkomst av exempelvis
videomaterial kvarstår.

När

det kommer till

juridiska

aspekter

i förhållande till

Olli

ser vi inte

att

dataintegritetsrelaterade problem, som exempelvis kundansvariges bildigenkänningsexempel, är
lika signifikanta i denna typ av buss. Detta med tanke på att, som IT-ansvarige sade, information
som skulle kunna användas för identifiering kommer att kasseras. Om vi tillåter oss själva att slå
an på en mer spekulerande sträng ser vi i framtiden, när detta kommersialiserats, en potentiell
risk i att detta kan ändras när bussen som plattform öppnas upp för andra aktörer och utvecklare,
varpå användaren i sig blir produkten – inte olikt hur exempelvis Facebook och Google fungerar
idag.
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5.4 Sammanfattning
Utifrån den empiri vi samlat in kan vi skönja att respondentens bakgrund och roll i projektet
speglat vad respondenten valt att lyfta för utmaningar med autonoma fordon. Nedanför följer en
tabell (4) som sammanfattning av utmaningar och risker kopplade till IT-tillämpning av
autonoma fordon:
Tema

Utmaning

Teknologi och uppgifter

Mjukvara kommer aldrig vara felfri
Olika syn på hur mjukvaran förväntas prestera
Högt integrerade system
Olovliga, yttre dataintrång

Struktur

Fler uppkopplade och samverkande IT-system i
fordonen risker äventyra den personliga integriteten
och datasäkerheten
Hantering av GDPR

Människor

Människors inställning till autonoma fordon
Andra trafikanters beteende i trafiksituationer

Tabell 4: Sammanfattning av utmaningar kopplade till IT-tillämpning i autonoma fordon. Listade i samband med
våra identifierade teman.

5.5 Diskussion om utmaningar med autonoma fordon
Ovanstående sammanfattning över utmaningar visar fyra primära utmaningar relaterade till våra
teman teknologi och uppgifter, som i vårt sociotekniska perspektiv är kopplade till de tekniska
aspekterna av ett autonomt fordon som IT-produkt. Jämför med den icke-tekniska aspekten
människor som omfattar två typer av utmaningar. Räknar vi in de två utmaningarna kopplade till
struktur, som vi också räknar som en icke-teknisk aspekt, är intrycket att det råder balans i
identifierade utmaningar sett till tekniska och icke-tekniska aspekter, men betyder verkligen det
att utmaningarna går i linje med den sociotekniska systemperspektivet? Den juridiska
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utmaningen med GDPR är en icke-teknisk utmaning som togs upp under empiriinsamlingen och
som således kunde placeras under struktur-temat, men samtidigt är det en utmaning som
respondenterna inte reflekterat nämnvärt över i samband med bussprojektet i Linköping. Med
andra ord är det förvisso en identifierad utmaning men samtidigt en som inte tagits i beaktning
lika mycket som exempelvis hur fordonet rent operativt ska agera i vissa trafiksituationer. Vi
frågar oss därför huruvida det verkligen råder balans mellan tekniska och icke-tekniska aspekter
när en del utmaningar identifierats men inte behandlats i samma utsträckning som andra.

Vi kan också se att hur stor eller viktig en utmaningar med autonoma fordon uppfattas beror på
flera faktorer. Dels varierar svaret beroende på vem som blir tillfrågad, om det exempelvis
handlar om en person som jobbar med fordonets IT-funktionalitet eller en person som arbetar i
en projektledarroll och har ett bredare samhällsperspektiv. Utöver det är vår bedömning att det
också spelar in vilken typ av autonomt fordon det handlar om, i vilken miljö det används och i
vilken hastighet det framförs. Utmaningen med att övertyga användaren om att ett autonomt
fordon är säkert är till exempel troligtvis större när det handlar om ett fordon som ska köra i en
mer dynamisk körmiljö och i högre hastighet än en buss som ska rulla fram i 15 kilometer i
timmen på en en begränsad vägsträcka.

5.6 Diskussion om autonoma fordon som IT-produkt
Vi har i denna studie utgått från att autonoma fordon kan likställas med en IT-produkt och utifrån
detta antagande undersökt relaterade utmaningar. Malmqvists (2018) påstående att fordon “steg
för steg blir mer av en IT-produkt” har även diskuterats med våra respondenter under
empiriinsamlingen. Påståendet fick gehör från alla respondenter som på olika sätt motiverade
varför det är en rättvis jämförelse. En motiverar det med den stora mängden rader kod och
graden av intelligens som dagens bilar har, vilket återspeglas i vad Greengard (2015) säger om
att de flesta av dagens bilar är uppbyggda av dussintals styrenheter med mikroprocessorer och att
bakom systemen döljer sig miljontals rader kod som ansvarar för funktionaliteten och synergin
mellan dessa. Vi ser att respondenterna är inne på ett spår att fordon redan idag går att likställa
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med IT-produkter, vilket litteraturgenomgången i kapitel 3.2 Autonoma fordons IT-artefakter
också visar tecken på.

Vi kan konstatera att det finns olika typer av IT-funktionalitet i autonoma fordon. Vi har dels den
rent operativa biten, alltså IT-funktionaliteten som erfordras för att driva fordonet, och sedan
finns det kognitiv IT-funktionalitet som omfattar gränssnitt och andra medel för att kommunicera
främst mot användare. Infotainment är en mycket aktuell genre inom fordonsindustrin då, som vi
kort var inne på tidigare, företag som Apple och Google har släppt sina egna bilplattformar (Chin
och Karg, 2016; Greengard, 2015; Todorovic et al., 2017) som bland annat tillför kognitiva
egenskaper i bilfordonen i form av virtuella assistenter (Greengard, 2015; Fleming, 2016). Som
forskningschefen på VTI säger är det i Ollis fall bestämt att informations- och
kommunikationsgränssnitt för hållplatser kommer att utvecklas, i samband med en
mobilitetstjänst. Tanken är att Olli i slutändan kommer att ha en on-demand-funktion där det
kommer att vara möjligt att kalla till sig bussen. Synsättet reflekterar Ohnemus och Perl (2016)
som talar om ett kommande skifte från privatägda fordon till en flotta av delade autonoma
fordon, där samåkningstjänster såsom Uber lagt en grund för nya mobilitetsbehov runt omkring i
världen. Författarna menar att dessa välbekanta tjänster kommer att leda till en hög adaption av
autonoma fordon. Detta kan vi se som ytterligare en anledning att det kan betraktas som en
IT-produkt, men även i form av en IT-präglad tjänst.

Många IT-artefakter som används i en autonom fordonstyp går att realisera i den andra – men
hur pass stor skillnaden är i implementerad IT-funktionalitet determineras av vad fordonet ska
användas till. På en rent operativ nivå är det mycket som förenar dem. En av våra respondenter
tar upp att bilar och bussar har många gemensamma typer av sensorer, som LIDAR, video och
GPS-funktionalitet. Detta tas också upp av Seif och Hu (Marks, 2014, refererad i Seif och Hu,
2016) i samband med HD-kartor. Jämför vi också med de nyckelteknologier i ett autonomt
fordon som definierats av NHTSA (refererad i Center for Sustainable Systems – University of
Michigan, 2017) i figur 2 ser vi även här att dessa går att applicera på båda fordonstyper.
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Vad vi kan se utifrån vår empiri är att de främsta skillnaderna mellan fordonstyperna är de olika
trafikmiljöerna de är ämnade att användas i. Medan en autonom bil förväntas köra mellan två
punkter, och ofta i högre hastighet än en autonom buss, behöver en autonom buss stanna på flera
ställen och även inhysa ett större antal passagerare. Vidare är färdrutterna som autonoma bilar
kör i dynamiska medan en autonom buss förväntas köra en bestämd rutt. Utifrån respondenternas
svar ser vi att en betydande faktor som avgör hur pass mycket som skiljer en autonom bil från en
autonom buss är miljön – inte så mycket teknologin som nämns i kapitel 3.1 i
litteraturgenomgången eftersom denna går att realisera i båda fordonstyper. Med det ser vi att
många av de risker och utmaningar som medförs av realisering av IT-funktionaliteten i Olli
också går applicera på andra autonoma fordon.

Sammanfattningsvis är vår bedömning utifrån ovanstående diskussion att vårt antagande om att
autonoma fordon kan betraktas som IT-produkter är korrekt – även när fordonet inte är helt
självkörande. Samtidigt går det att vända på det och se det ur synvinkeln att bara den
självkörande aspekten i sig medför att fordonet kan betraktas som en IT-produkt eftersom bilen
kan användas som en IT-relaterad tjänst. Den grundläggande IT-funktionaliteten i fallet Olli
omfattar IT för den operativa biten – det vill säga IT som behövs för att fordonet ska kunna ta sig
fram. Utöver det kan det läggas till annan typ av kognitiv IT, såsom användargränssnitt.
Skillnaden i IT-funktionalitet i Olli skiljer sig inte märkbart från andra autonoma fordon – det
som främst avgör skillnaden är vilken miljö fordonet är ämnat att användas i.
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6. Slutsatser och kunskapsbidrag

6.1 Slutsatser
I vår syftesformulering tog vi upp att vi ämnade undersöka vilka risker och utmaningar som
följer vid realiseringen av IT-funktionalitet i autonoma fordon. Som fall för vår undersökning har
vi haft den autonoma bussen Olli, vilket har gett oss ett konkret exempel att utgå från och
jämföra med vad som sägs i litteraturen. Resultatet av vår empiriinsamling och analys har lett oss
till ett antal slutsatser.

Vilka risker eller utmaningar uppstår vid IT-tillämpning av autonoma fordon?
Dessa är slutsatserna vi kommit fram till baserat på vår analys:

● Kraven på mjukvaran som används i fordonen måste vara extremt hög, men
förväntningarna som finns på att mjukvaran ska vara helt felfri är inte rimliga. Ingen
mjukvara kommer vara perfekt utan det är bättre som utvecklare att utgå från att den inte
är det och försöka minimera effekterna av felande mjukvara.

● Risken för yttre intrång, så kallad “hacking”, i autonoma fordon är närvarande men risken
är olika hög beroende på vilken typ av fordon det handlar om, och vilka IT-artefakter
fordonet är utrustat med. I fallet Olli bedöms risken som väldigt låg då det i dagsläget
saknar ett styrschema i fordonet – så även om Ollis operativa system på något sätt skulle
“hackas” skulle det inte vara möjligt att fjärrstyra fordonet.

● Det finns en risk att andra trafikanter uppfattar det autonoma fordonet som svårläst och
oförutsägbart när det är ute i trafiken.
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● Introduktionen av dataskyddslagen GDPR kommer påverka hur dataintegriteten hanteras
i autonoma fordon, men hur denna hantering ska skötas är i många fall, bland annat i
projektet i Linköping, inte fastställt. Utmaningen med GDPR gäller fordonsmarknaden i
sin helhet.

● Desto mer fordon blir anpassade för användarens önskade funktioner och behov, desto
mer ökar risken att äventyra den personliga integriteten och datasäkerheten.

● Tilliten mellan användaren och det autonoma fordonet bygger på hur mycket erfarenhet
användaren har av tekniken. Ett effektivt sätt för att skapa en bättre relation mellan
människa och teknik kan vara att fasa in tekniken och i samband med detta ha människor
till hands som informerar och besvarar frågor rörande fordonet. Enligt den svenska
lagstiftningen från 2017 är det också ett krav att ha en operatör i eller utanför fordonet,
och detta kan då ses som en länk mellan människa och teknik.

● Många utmaningar som lyfts berör inte enbart teknologin utan sociala aspekter såsom
användarens syn på fordonen och hur människor i trafiken förhåller sig till autonoma
fordon. Således är det vår slutsats att det är viktigt att ha de sociala aspekterna i åtanke
vid design av autonoma fordon. Som tidigare nämnt påverkar variablerna teknik,
människa, struktur och uppgifter varandra, och därför behöver både tekniska och
icke-tekniska aspekter i en designprocess vara i harmoni.

6.2 Kunskapsbidrag
Vår undersökning av IT-funktionalitet i autonoma fordon och risker samt utmaningar kopplade
till denna bygger på en fallstudie av en buss i ett projekt som befinner sig i ett tidigt stadie. Det
är fortfarande många detaljer som inte är bestämda, bland annat exakt vilken IT-funktionalitet
som kommer realiseras i fordonet. Således är vår förhoppning att denna studie kan fungera som
kunskapsbidrag för involverade intressenter, i synnerhet VTI. Vi ger en bild av olika
intressenters syn på autonoma fordon, och då bussar i synnerhet, och hör vilka utmaningar de
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identifierar. Detta kan VTI förhoppningsvis använda för att få en ökad överblick av potentiella
utmaningar som kan uppstå i projektet och vid hanteringen av autonoma fordon.

I litteraturen som vi gått igenom i detta arbete saknar vi en bredare syn på tekniska och
icke-tekniska aspekter av autonoma fordon som IT-produkter, vilket vi ser att det sociotekniska
systemperspektivet tillhandahåller. Vår bedömning är att perspektivet är viktigt eftersom en
IT-produkt är mer än bara vad för sorts IT den innehåller – ska den bli framgångsrik krävs
bredare perspektiv i designprocessen av produkten; människan behöver också inkluderas. För att
autonoma fordon ska bli framgångsrika ser vi alltså att det sociotekniska systemperspektivet med
fördel kan användas, och således är denna studie av värde då den bygger på detta perspektiv och
belyser utmaningar kopplade till både tekniska och icke-tekniska aspekter av autonoma fordon
som IT-produkt. Arbetet kan med fördel användas som en grund för fortsatta studier med STS
som teoretisk grund. Vidare anser vi att resultatet kan ge en mer nyanserad bild än vad som sägs
i litteraturen, och då syftar vi främst på att mjukvaran ska vara felfri, vilket i vår studie
framkommit inte är realistiskt.
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7. Reflektion, kritik och fortsatta studier

7.1 Reflektion
7.1.1 Bakgrund till val av ämne
Processen som lett fram till vår nuvarande problemformulering och frågeställning har varit lång.
Vår första tanke var att undersöka hur tillit skapas mellan konsumenter och självkörande bilar,
men frågeställningen kändes för bred och efter ett första handledningsmöte ändrade vi fokus. Vi
behöll perspektivet på autonoma fordon och vinkeln att autonoma fordon kan betraktas som en
IT-produkt, men istället för att undersöka konsumentperspektivet valde vi att titta på hur den
ökande IT-integrationen i fordon påverkar professioner.

Som avgränsning valde vi att undersöka hur serviceverksamheter påverkas. Vi valde ut tre olika
företag inom området: Tesla; då vi ville ha ett företag som profilerat sig mot just autonoma
fordon, Honda; för att få perspektivet hos en biltillverkare som enligt bedömare inte ligger lika
långt fram i det autonoma utvecklingsområde, och Mekonomen; för att få perspektiv från en
fristående serviceverksamhet. Det var dock väldigt svårt att hitta personer som hade tid för att
ställa upp på intervjuer, vilket gjorde att vi riktade in oss mot lokala serviceverkstäder istället. Vi
talade med ett antal olika servicechefer men få hade funderat kring frågan om hur denna
IT-drivna förändring skulle påverka deras verksamhet och personal, och intresset att ställa upp på
intervju var lågt.

För att inte riskera att stå helt utan intervjupersoner bestämde vi oss för att ändra fokus igen, men
utan att överge kärnfrågan om autonoma fordon. Vi började samla litteratur om IT-artefakter i
autonoma fordon för att få en tydligare bild om huruvida det är befogat att likställa dem med en
IT-produkt. I samband med detta besökte vi VTI och hade ett möte med en av
forskningscheferna. Vår tanke med mötet var att samla mer information om projekten som VTI
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var inblandade i och se huruvida vi kunde forma vår nya vinkel utifrån detta. Efter mötet med
forskningschefen formulerade vi de frågeställningar och det syfte som utgör grunden för denna
studie. Noterbart är att trots många omformuleringar av syfte och frågeställningar har vi hållit
fast vid ämnet autonoma fordon och den ökande integrering av IT-funktionalitet i fordonen.

7.1.2 Reflektion över slutprodukt
Fallstudien har omfattat tre genomförda intervjuer med intressenter inom olika företag som är
verksamma i projektet. Vidare har vi kompletterat en del oklarheter som uppstått i intervjuerna
med uppföljningsfrågor via mail. Allt som allt ser vi att omfånget på undersökningen är ganska
litet för att dra några alltför definitiva slutsatser. Att bussprojektet även befinner sig i ett så pass
tidigt stadie bidrar också till detta konstaterande.

Om vi hade gjort om studien skulle vi ha försökt definiera syfte och frågeställningar tidigare för
att ge oss mer tid att genomföra fler intervjuer, samt i den mån det är möjligt boka in
öga-mot-öga-intervjuer. Detta hade även kunnat hjälpa att göra vår analys mer grundad. Som vi
även nämnde i analysen kan vi utifrån den empiri vi samlat in också skönja att respondentens
bakgrund och roll i projektet speglar in i vad respondenten väljer att lyfta för utmaningar med
autonoma fordon. Detta är inte förvånande, men det är värt att ha i åtanke och om en liknande,
ny studie hade gjorts skulle vi gärna se att den omfattade fler personer för att få en bredare bild
av vilka utmaningar och risker som bedöms vara störst för området.

En svaghet under processen som vi identifierar härrör till början av studien när vi fortfarande inte
hade fastställt vår vinkel, det vill säga vår problemformulering, vårt syfte och frågeställning. Vi
ville undersöka huruvida autonoma fordon blir alltmer av en IT-produkt och för att hantera detta
valde vi att börja i en annan ände, nämligen att samla in så pass mycket litteratur som – indirekt
eller direkt – kunde definiera fordonen som en IT-produkt. Detta ledde oss in på vårt nuvarande
spår om vad för utmaningar och risker som kan identifieras utifrån diverse IT-artefakter.
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Eftersom vi betraktat autonoma fordon som en IT-produkt och då det autonoma fordonsområdet
är relativt nytt har vi sett det som ett lämpligt val att använda oss av socioteknisk systemteori för
vår analys. Teorin har gett oss en allsidig bild av både tekniska och icke-tekniska aspekter som
uppstår av att autonoma fordon är en IT-produkt. Vi har fångat in utmaningar som inte fått så
mycket utrymme i litteraturen som berör mer sociala aspekter än rent tekniska. Trots begränsad
empiri och en lång uppstart ser vi därför att vi har en produkt som ger en inblick i hur
resonemanget kring utmaningar och risker med realiserandet av IT i bussarna ser ut hos några av
de inblandade intressenterna i projektet i Linköping, vilket vi ser även går att applicera på
autonoma fordon som helhet. Avslutningsvis konstaterar vi att vi har en produkt som är värdefull
i det att den belyser utmaningar kopplade till autonoma fordon ur ett både tekniskt och
icke-tekniskt perspektiv.

7.2 Fortsatta studier
Vi berör flera olika sorters risker och utmaningar men går inte in på dem i någon detaljnivå, så vi
ser att mycket i denna studie går använda som en kunskapsbas att bygga vidare på i fortsatta
studier – både mer IT-inriktade studier och studier som undersöker samspelet mellan teknik och
människa. Ett exempel på det sistnämnda skulle kunna vara att undersöka hälsorisken som
medföljer autonoma fordon, i synnerhet när dessa blir en last mile-lösning, vilket två av våra
respondenter var inne på. En sådan frågeställning skulle kunna vara: Vad blir hälsoeffekterna av
intåget av autonoma fordonslösningar för dagliga transporter?

I vår empiri snuddar vi vid en del juridiska utmaningar kopplade till autonoma fordon, men då
resonemanget från respondenterna bara berör området ytligt har vi valt att inte fokusera på denna
i uppsatsen. Vi ser att den juridiska biten är så pass omfattande i sig självt att det lämpar sig
bättre för en egen uppsats. Vi ser även en möjlighet att göra en uppföljning av denna studie när
IT-funktionaliteten i Olli är mer fastställd och projektet kommit igång. Exempelvis skulle man
kunna jämföra det faktiska resultatet av projektet med denna studie för att påvisa likheter och
skillnader i resultatet kontra visionen.
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Bilagor
Bilaga 1: Intervjuguide Kundansvarig
Projektet
1. Berätta lite om projektet – vad går det ut på? Vad är IBM:s roll i projektet och hur blev ni
delaktiga? Hur många från IBM är inblandade? Vilket steg är IBM i projektet nu?

2. Berätta om din roll i projektet?

3. Vilka IT-relaterade aktörer är inblandade i utvecklingen och realiseringen av Olli? Hur
ser samarbetet mellan er ut?

Synen på autonoma fordon som IT-produkt
4. Antalet mjukvara i bilar ökar liksom integrationen av olika system. I en branschtidning
påstår man att bilar “blir allt mer av en IT-produkt”. Håller du med i den liknelsen?
Varför/varför inte?

Befintlig IT-funktionalitet och vilken som bedöms vara viktigast
5. Finns det IT-funktionalitet i Olli? I sådana fall vilken? Vad har IT för roll i Olli? Vilka
IT-funktioner bedömer du är viktiga? Skulle du säga att liknelsen med IT-produkter även
kan appliceras på autonoma bussar?

Autonoma bussen och autonoma bilen
6. Vilka likheter och skillnader ser du mellan Olli och konceptet av ett autonomt fordon?
Vilka likheter och skillnader sett till IT-funktionalitet?
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Utmaningar och risker relaterade till IT i Olli
7. Ser du några utmaningar eller risker relaterade till den IT-funktionalitet som används i
bussen? I så fall, vilka? Om inte- hur har du kommit fram till det?

8. Punkter som lyfts i litteraturen rörande utmaningar med mjukvaran berör bland annat att
mjukvaran måste vara garanterat felfri, bristande karttjänster samt sensorer som inte är
tillräckligt bra. Känner du igen dig i detta?

9. Ser du några utmaningar som är unika för autonoma bussar och inte autonoma bilar?
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Bilaga 2: Intervjuguide IT-ansvarig
Projektet
1. Tell us about the project involving Olli in Linköping – what’s the purpose? What is
Autonomous Mobility’s role in the project, and how did you initially get involved in it?
What stage is Autonomous Mobility currently in the project?

2. What is your role in the project?

Synen på autonoma fordon som IT-produkt
3. The amount of software in cars, as well as the integration of software in cars, is
increasing. In a Swedish tech magazine the writer says that cars “is becoming more and
more like an IT product.” Do you agree with that metaphor? Why/why not?

Befintlig IT-funktionalitet och vilken som bedöms vara viktigast
4. Does IT functionality exist in Olli? If so, what kind? What kind of significance does IT
have in Olli? Which IT functions would you deem as important? Do you think that the
metaphor about cars becoming more like an IT product can be applied to autonomous
buses?

Autonoma bussen och autonoma bilen
5. Are there any similarities or differences between Olli and the concept of a autonomous
vehicle? What similarities and differences are there in terms of IT functionality?

Utmaningar och risker relaterade till IT i Olli
6. Do you see any challenges or risks related to the IT functionality that’s being used in the
bus? If so – which ones? If not - how come?
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7. In the sociotechnical system theory, the emphasis is on the balance between the
technology and the user. Is this something you’ve considered in the current project in
Linköping?

8. In the literature we’ve read, the authors talk about different challenges with autonomous
vehicles, such as software that must be flawless and bug-free, insufficient mapping and
sensors that aren’t good enough. Do you agree with these challenges?

9. Do you see any conflict in terms of balancing security with data integrity in Olli?

10. We’ve read on your website about the autonomous mobility cloud you’re building. Can
you tell us about it?

11. What kind of challenges and risks exists when developing the cloud solution - both in
general and security wise? What challenges do you identify with these aspects?

12. Finally, is there anything else that you would like to add?

Bilaga 2.1: Mejlfrågor
1. Does Olli/Arma support any vehicle-to-vehicle (V2V) or vehicle-to-infrastructure (V2I)
technologies? If so, how? If not, why not?

2. What autonomous level (in regards to SAE International's six levels) is Olli/Arma
classified as?

3. In our interview, you stated that you're not going to be driving the buses like a Waymo
car in every single situation – directly to level 5, and that you had a different approach.
Would you care to elaborate on what you meant; is it because the buses are more
restricted compared to Waymo's cars in its sensing/mapping capabilities?
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4. Do you know if Olli/Arma uses/supports over-the-air (OTA) updates? If so, in what
ways? If not, why not?

5. How does a passenger hail the bus? Will there be a set of bus stops placed around the
mapped area that the bus stops at?
6. How does a passenger notify the bus that he/she wants to stop the bus?

7. Will the passengers be able to hail the bus at all given times, or just at bus stops?

8. Does Olli/Arma have “kill switch” or some other way for passengers to force stop the bus
in emergencies?
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Bilaga 3: Intervjuguide Forskningschefen
Projektet
1. Berätta lite om projektet – vad går det ut på? Vad är VTI:s roll i projektet och hur blev ni
delaktiga? Hur många från VTI är inblandade? Vilket steg är VTI i projektet nu?

2. Vad är din roll i projektet?

3. Är det Olli (Local Motors) eller är det Arma (Navya) som kommer att användas i
bussprojektet? Vad, eller vilka, är det som avgör valet av bussen?

Synen på autonoma fordon som IT-produkt
4. Antalet mjukvara i bilar ökar liksom integrationen av olika system. I en branschtidning
påstår man att bilar “blir allt mer av en IT-produkt”. Håller du med i den liknelsen?
Varför/varför inte?

Befintlig IT-funktionalitet och vilken som bedöms vara viktigast
5. Finns det IT-funktionalitet i Olli? I så fall vilken? Vad har IT för roll i Olli? Vilka
IT-funktioner bedömer du är viktiga? Skulle du säga att liknelsen med IT-produkter även
kan appliceras på autonoma bussar?

Autonoma bussen och autonoma bilen
6. Vilka likheter och skillnader ser du mellan Olli och konceptet av ett autonomt fordon?
Vilka likheter och skillnader sett till IT-funktionalitet?

Utmaningar och risker relaterade till IT i Olli
7. Ser du några utmaningar eller risker relaterade till den IT-funktionalitet som används i
bussen? I så fall, vilka? Om inte- hur har du kommit fram till det?
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8. Punkter som lyfts i litteraturen rörande utmaningar med mjukvaran berör bland annat att
mjukvaran måste vara garanterat felfri, har bristande karttjänster samt sensorer som inte
är tillräckligt bra. Känner du igen dig i detta?

9. Inom sociotekniska systemteori talar man om balansen mellan tekniken och användaren.
Är detta någonting som ni har övervägt i detta forskningsprojekt? Hur tänker du kring
balansen mellan teknik och användaren?

10. Ser du några utmaningar som är unika för autonoma bussar och inte autonoma bilar?

11. Ser du några konflikter sett till att balansera säkerhet med dataintegritet i Olli?

12. Avslutningsvis, är det något du vill komplettera eller tillägga?

Bilaga 3.1: Mejlfrågor
1. Är det bestämt att ett modernt designat gränssnitt kommer att användas i bussprojektet; i
bussarna/busshållplatser? I så fall – vilket?
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