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Sammanfattning 

Den mänskliga faktorn står för nio av tio utav alla trafikolyckor, och eftersom att allt fler fordon 

kommer ut på vägarna så leder det till att olycksantalet ökar. På grund av detta så har olika 

automatiserade funktioner applicerats i fordonet för att undvika den mänskliga faktorn i 

körningen.  

Denna utveckling har accelererat och fordon som ska kunna utföra hela det dynamiska 

framförandet utan mänsklig assistans har börjat utvecklas i olika projekt runt om i världen. Dock 

så har det autonoma fordonet många barriärer kvar att övervinna, för säkert framförande, varav 

en av dessa barriärer är fordonets förmåga att visuellt uppfatta omgivningen. Dels genom att 

något kan täcka kamerasensorerna men även att kunna omsätta det sensorerna uppfattar till något 

värdefullt för passageraren.  

Situationen skulle dock kunna förbättras om trådlös kommunikation gjordes tillgänglig för det 

autonoma fordonet. Istället för att försöka uppfatta omgivningen via kamerasensorer, skulle det 

autonoma fordonet kunna få den information som behövs via trådlös kommunikation, vilket är 

vad denna studie behandlade.  

Studien visade att trådlös kommunikation kommer att ha en betydelse för det autonoma fordonet 

i framtiden. Slutsatsen grundar sig på att trådlös kommunikation varit en lösning inom andra 

transportsystem som haft en liknande barriär som för det autonoma fordonet. Man planerar 

dessutom på att hantera det autonoma fordonets barriär via trådlös kommunikation i pilotprojekt 

i dagsläget. 
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Abstract 

The human factor accounts for nine out of ten out of all traffic accidents, and because more 

vehicles are being deployed on the roads, the number of accidents will increase. Because of this, 

various automated functions have been implemented in vehicles in order to minimize the human 

factor in driving. 

In recent year, this development has accelerated and vehicles able to perform the complete 

driving task without any human assistance have begun to emerge from different projects around 

the world. However, the autonomous vehicle still has many barriers to overcome before safe 

driving in traffic becomes a reality. One of these barriers is the difficulty to visually perceive the 

surrounding. This is partly because of the fact that something can cover the camera sensors, but 

it is also problematic to translate the perceived data, that the sensors are collecting, into 

something valuable for the passenger. 

The situation could be improved if wireless communications were available to the autonomous 

vehicle. Instead of trying to understand the surrounding by the use of camera sensors, the 

autonomous vehicle could obtain the necessary data via wireless communication, which was the 

subject of this study. 

The study showed that wireless communication will be significant for the autonomous vehicle in 

the future. The conclusion is based on the fact that wireless communication was a solution in 

other transport systems that have had the similar barrier as for the autonomous vehicle. There are 

also plans on managing the barrier via wireless communication in pilot projects related to 

autonomous vehicles.  
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1 Introduktion 

Meningen med detta kapitel är att redogöra för kortfattad bakgrund till problemet och 

redovisa problemformuleringen som rapporten avser att behandla. Syfte, undersökningens 

olika slags avgränsningar och en kortfattad disposition kommer också inkluderas. 

1.1 Bakgrund 

Människan i dagens samhälle är beroende av mobiliteten, man tar bilen för att åka till arbetet, 

storhandla, lämna barnen på skolan, åka till olika aktiviteter och mycket annat. I dagsläget 

finns det över 900 miljoner personbilar runt om i världen och i Sverige så hade vi vid 

årsskiftet över 4,5 miljoner registrerade personbilar ute i trafik (Regionfakta, 2015). På grund 

av den omfattande urbaniseringen och att det blir allt fler människor som föds i städerna så 

leder det till att fler fordon sätts i trafik, denna ökning leder i sin tur till mer trängsel och till 

ett ökat antal olyckor (Forrest & Konca, 2007; Rigole, 2014). 

Ungefär nio av tio utav alla trafikolyckor sker på grund av den mänskliga faktorn (Volvo, 

2014; Litman, 2014), vilket är oroväckande då allt fler fordon kommer ut i trafik. Detta har 

man försökt adressera genom att implementera funktioner som assisterar föraren i fordonet till 

att undvika olyckor, exempel på detta är automatiska bromssystem och ABS-system (Rigole, 

2014).  

Denna utveckling har accelererat och fordon som ska kunna utföra hela det dynamiska 

framförandet av fordonet utan mänsklig hjälp står vid horisonten. Aktörer från olika branscher 

har visat intresse för fenomenet på grund av de många fördelar som kan utvinnas ur en flotta 

av autonoma fordon. En annan anledning till detta är att teknik från andra industrier, som 

vanligtvis inte brukar relateras till bilindustri, kommer att behöva implementeras i fordon om 

de ska kunna vara autonoma (Anderson, et al., 2014).  

Trots att det är stora kapitalstarka aktörer som investerat resurser i fenomenet (Trafikanalys, 

2015) så finns det många barriärer kvar att övervinna för att det autonoma fordonet ska kunna 

framföras på ett säkert sätt ute i trafik. En av dessa barriärer är det autonoma fordonets 

förmåga att visuellt uppfatta omgivningen (Anderson, et al., 2014; Pinto, 2012), det kan 

exempelvis handla om att fordonets kamerasensorer förlorar sin sikt på grund av dåliga 

väderförhållanden. Detta måste adresseras och är ämnet denna studie kommer att behandla. 

Ämnet anses vara relevant på grund av den osäkerhet och litteraturgap som råder kring den 

framtida tekniska utvecklingen för det autonoma fordonet (Trafikanalys, 2015; Arrias, et al., 

2014; Bierstedt, et al., 2014). 

1.2 Det autonoma fordonet 
När man läser populärvetenskap kring fenomenet så skriver man med entusiasm. Ett exempel 

är att titeln på en artikel från vetenskapsradion löd följande: 100 självstyrande bilar i 

Göteborg (Hansson, 2013). Antalet tolkningar på denna titel är beroende av antalet 

definitioner läsarna har för det autonoma fordonet, anser man att ett autonomt fordon är ett 

fordon som ska kunna framföras på vilken väg som helst utan en förare så är titeln 

missvisande. I artikeln skrivs det dock senare att fordonet enbart kommer att kunna köra 

autonomt på vissa vägar i Göteborg, bland annat E6:an, Älvborgsbron och Tingstadstunneln. 
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Vad artikeln behandlade var Volvos planerade lansering utav att låta 100 stycken 

privatpersoner prova ett självstyrande fordon år 2017 (Hansson, 2013) i ett pilotprojekt. Man 

kan alltså således konstatera att definitionen för ett autonomt fordon är diffust. För att 

klargöra detta så måste en definition för det autonoma fordonet att stadgas för denna studie. 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har stadgat en 4-nivådefinition 

(Aldana, 2013) utav automatisering utav den dynamiska körningen för fordon, alltså 

funktioner såsom exempelvis accelerering, retardation och styrfunktion. Detta innebär att 

sekundära reglage såsom vindrutertorkare, strålkastare osv. inte är de funktioner som 

adresseras i definitionen. Definitionen är följande (Aldana, 2013; Arrias, et al., 2014): 

Ingen automation (nivå 0):  

Föraren är i total kontroll, inte en enda kontrollfunktion existerar för det dynamiska 

framförandet av fordonet, det vill säga retardation, acceleration, styrning sker hela tiden utav 

förare. Ett fordon med enbart vindrutetorkare och körriktningsvisare skulle alltså fortfarande 

klassas som nivå 0 enligt skalan. 

Funktionsspecifik automation (nivå 1):  

Automation på denna nivå involverar en eller fler specifika kontrollfunktioner. Ett exempel är 

farthållaren och det automatiska bromssystemet. En kontrollfunktion arbetar solitärt för att 

uppnå en viss funktion, det kan exempelvis handla om en automation av bromsfunktionen om 

man kommer för nära framförvarande fordon. Kontrollfunktionerna samarbetar och arbetar 

helt oberoende från varandra, detta innebär att föraren inte kan släppa ratt, gas eller 

bromspedal och måste ständigt vara närvarande för säkert framförande. 

Kombinerad funktionsautomatisering (nivå 2): 

När minst två specifika kontrollfunktioner arbetar tillsammans i samklang för att uppfylla en 

funktion. Ett exempel är då en farthållare samarbetar med körfältscentreraren. Föraren kan 

släppa kontrollen delvis, men måste dock ständigt övervaka vägbanan efter eventuella hinder. 

Begränsad självstyrningsautomation (nivå 3):  

Fordon på denna nivå har automatiserats till den grad att förare kan släppa kontrollen helt för 

alla säkerhetskritiska funktioner i fordonet enligt viss trafik eller miljömässiga förhållanden. 

Föraren är alltså starkt beroende utav att fordonet övervakar förändringar i dessa förhållanden 

och om förändring sker så måste föraren ta tillbaka kontrollen. Föraren förväntas alltså ha 

tillfällig kontroll under resan.  

Full självstyrningsautomation (nivå 4):  

Fordonet är konstruerat på det sätt att alla säkerhetsfunktioner går att uppfylla under en hel 

resa, det enda som föraren kan göra är att signalera destination till fordonet så kommer 

fordonet att åka till den valda destinationen vare sig föraren sitter i fordonet eller inte. 

1.3 Syfte och problemformulering 
Att framföra ett fordon är en komplex handling som innebär att föraren måste uppfatta 

information från omgivningen för att sedan fatta beslut och köra säkert, när en person framför 

ett fordon så uppfattas över 90 % via synen (Chen, et al., 2011). I ett autonomt fordon, från 

nivå tre och uppåt, så kommer uppfattningen av omgivningen att behöva ske automatiskt då 
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människan inte förväntas behöva utföra detta. Därav så kommer denna studie tillägnas åt att 

studera hur man adresserar det autonoma fordonets förmåga att uppfatta omgivningen och hur 

detta kan komma att utvecklas. 

Syftet med studien är att beskriva hur olika typer av innovationer kan leda till 

transformationer i tekniska system. 

För att besvara frågeställningen så kommer följande delfrågor att besvaras 

1. Hur hanteras den visuella uppfattningen hos det autonoma fordonet? 

2. Vilka teknologier kommer att adressera det autonoma fordonets förmåga att 

uppfatta omgivningen? 

3. Hur ser aktörer på utvecklingen av autonom fordonsteknik? 

4. Hur har man hanterat problemet med att visuellt uppfatta omgivningen i andra 

transportsystem? 

1.4 Avgränsningar 
Det autonoma fordonet står inför många barriärer (Anderson, et al., 2014; Fagnant & 

Kockelman, 2013), denna studie syftar till att enbart fokusera på det autonoma fordonets 

förmåga att visuellt uppfatta omgivningen 

Utveckling utav autonoma fordon utvecklas runt om i världen, men i denna rapport så 

kommer de primära källorna vara svenska. Autonoma lastvagnar och autonoma 

tunnelbanesystem är också under utveckling och det finns intressanta fenomen att studera 

kring det, men denna rapport kommer enbart att fokusera på hur situationen ser ut för 

personbilar, men termen fordon används genomgående i rapporten. 

Studien kommer inte gå in i djupgående studier kring olika teknologier som presenteras i 

studien, om det inte anses vara relevant. Studien syftar till att beskriva hur olika typer av 

innovationers förmåga att transformera ett tekniskt system. 
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1.5 Disposition 
Tabell 1 presenterar denna studies disposition i kronologisk ordning.  

Kapitel Beskrivning 

Introduktion 

Meningen med detta kapitel är att ge en kortfattad bakgrund till problemet 

och redovisa problemformuleringen tillsammans med hypotesen. Syfte, 

undersökningens olika slags avgränsningar inkluderas. 

Metodbeskrivning 
Den valda metodologin presenteras tillsammans med diskussion kring 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Teori 

Det teoretiska ramverket presenteras tillsammans med studiens 

systemperspektiv därefter följer en litteraturstudie. Teorier relaterat till 

innovation, tekniska system och transformationer beskrivs. 

Litteratur 

En beskrivning av litteraturens syn på hur den visuella uppfattningen 

hanteras hos det autonoma fordonet idag. Även en historisk anekdot 

relaterat till visuell uppfattning inom flygväsendet presenteras. 

Analys och 

diskussion 

Teori och empiri sammanfogas i en argumentation för att besvara 

frågeställningen. 

Slutsats 
Slutsatsen presenteras tillsammans med diskussion kring resultatet, 

forskningsförslag för framtiden kommer även att presenteras. 

Tabell 1. Denna studies disposition i kronologisk ordning. 
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2 Metodbeskrivning 

Detta kapitel avser att redovisa den valda metoden för att kunna besvara 

problemformuleringen och delfrågorna i denna undersökning. Kapitlet inleds med att 

beskriva forskningsansatsen och avslutas med att diskutera i studien i termer av reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. 

I denna studie så kommer bland annat en utveckling utav det autonoma fordonet, alltså ett 

fenomen som ännu inte finns tillgänglig för kommersiellt bruk, att försöka adresseras. På 

grund av detta så insågs det i ett tidigt stadium att studien skulle vara av explorativ karaktär. 

Enligt (Collins & Hussey, 2009) så är explorativa tillvägagångssättet lämpligt då få eller inga 

studier tidigare gjorts. 

2.1 Fallstudier  
Studien har olika delfrågor och för att besvara alla dessa frågor så användes fallstudier. 

Anledningen till varför fallstudier valdes är för att fallstudierna ger en mer detaljrik empiri av 

verkligheten när komplexa fenomen ska beskrivas (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Ett exempel är att om man vill studera hur utvecklingen kommer att se ut för det autonoma 

fordonet via enkätundersökningar eller intervjuer så är risken stor att svaren blir ganska 

subjektiva då det inte finns en bestämd väg att gå för det autonoma fordonet (Arrias, et al., 

2014). De flesta kommer att nämna vad de tror kommer att ske. Även detta motiverar till att 

använda sig utav fallstudier, alltså en strävan finns i att få en förankring till verkligheten.  

Det finns, självfallet, fallstudier av olika slag, som är lämpade för att undersöka olika typer av 

fall och på grund av att denna studie har olika forskningsfrågor så användes två olika 

fallstudier. Vilka kommer att beskrivas nedan. Mer än en fallstudie ökar även triangulationen 

för studien, vilken även var en anledning till att två fallstudier valdes.   

2.1.1 Fallstudie - Pilotprojektet 

Efter att man beslutat sig för att utföra en fallstudie så behöver man adressera vad för slags 

fallstudie som ska utföras. Olika typer av fallstudier nämns i litteraturen men problematiken 

ligger i att kategorisera den fallstudie som utförs. En explorativ fallstudie är lämplig då det 

existerar få eller inga teorier, eller där kunskapskroppen är mycket liten. En deskriptiv 

fallstudie är då målet är att beskriva hur man hanterar fenomenet idag (Collins & Hussey, 

2009). Dessa två, explorativ och deskriptiv, passar båda in på hur denna fallstudie kommer att 

hanteras. Fallstudien kommer att utföras i ett pilotprojekt som kallas Drive Me, som är 

relaterat till ämnet denna studie behandlar. 

Drive Me är ett världsunikt pilotprojekt då projektet innebär att hundra riktiga kunder kommer 

att få använda ett autonomt fordon, automatiserade till nivå 3 enligt studiens valda definition, 

under år 2017. Man kommer bland annat studera hur det autonoma fordonet fungerar ute i 

riktig trafik och ute på vissa specifika vägar i Göteborg (Volvo, 2015). Det autonoma fordonet 

kommer att leasas ut till en grupp individer som representerar Volvos kundbas. Modellen 

kommer att vara de nya Volvo XC90, vars säkerhetssystem även är grunden till utvecklingen 

av den autonoma fordonsteknologin i projektet (Volvo, 2015).  
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Aktörerna som är involverade i projektet är Volvo Car Group, Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Projektet får stöd av staten 

och deras syfte är att undersöka vilka fördelar som finns med autonom körning ur ett 

samhällsperspektiv och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet 

(Lindholmen, 2014). 

2.1.2 Fallstudie – Hantering av visuellt uppfattande i andra transportsystem 

I litteraturen (Collins & Hussey, 2009) så beskrivs fyra olika typer av fallstudier, vilka är 

beskrivande-, illustrativ-, experimentell- och förklarande fallstudie. Dock så ansågs ingen av 

dessa vara relevant för denna fallstudie. I detta fall krävdes en fallstudie som beaktade 

historisk data då användning utav historiska analyser enligt (Collins & Hussey, 2009) är 

typiska vid explorativa undersökningar.  

lämpliga typer av fallstudier fanns i annan litteratur (Blomkvist & Hallin, 2015), dessa var 

jämförande fallstudier och historiska fallstudier. En historisk fallstudie innebär att man 

studerar generella förändringar över en viss tidsperiod (Blomkvist & Hallin, 2015), och en 

jämförande fallstudie är då man jämför olika fenomen med varandra.  

Denna fallstudie kommer att involvera en jämförelse med hur man hanterat den visuella 

uppfattningen inom den tidiga utvecklingen utav framförandet utav flygplan. Anledningen till 

varför den tidiga utvecklingen utav denna typ av transportmedel var för att det antogs att det 

autonoma fordonet kan komma att vara i en liknande fas av utveckling om några år om 

fordonen lanseras.  

2.2 Datainsamling 
Undersökningen inleddes med att söka efter information relaterat till det valda ämnet, 

databaser såsom KTH Primo och Google Scholar användes till stor del, men även böcker och 

konferenshandlingar har varit till användning. Detta moment utfördes för att generera en 

robust kunskapskropp som skulle användas till att utföra senare steg i undersökningen i sin 

helhet. I och med att denna process var iterativ så innebar detta att kunskapskroppen ständigt 

uppdaterades, vilket skedde på grund av att förståelsen för ämnet ständigt blev djupare under 

undersökningens gång.  

2.2.1 Litteraturstudie 

En viktig del utav forskning innebär att man sätter sig in i hur situationen ser ut i dagsläget, 

vilket även i detta fall gjordes. Utvecklingen utav autonom fordonsteknik går relativt fort så 

på grund av detta så behövs data som är relativt ny. Men på grund av denna studies väldigt 

snäva frågeställning så behövdes äldre litteratur till studien. Fokus låg på att studera material 

som inte var äldre än fem år, då man inte bör göra det vid ny teknologi enligt (Collins & 

Hussey, 2009). 

Litteraturstudien behandlar olika ämnesområden, de viktigaste områdena låg på vilka typer av 

teknologier som kommer att användas för att adressera problemen med det autonoma 

fordonets visuella uppfattning, hur de kommer att användas hos det autonoma fordonet och 

om hur framtiden kan tänka sig utvecklas. Innan litteraturstudien påbörjades så utfördes även 

sonderande studie av litteratur, men då låg fokus på att läsa om det autonoma fordonet för att 
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bli ämneskunnig, främst studerades dess barriärer och möjligheter. Efter att barriärerna 

studerats så valdes en av dessa barriärer ut som studieobjekt för mer djupgående studier. 

Termer som användes vid sökandet efter data listas i Tabell 2 i en generell kronologisk 

ordning, de högst upp användes i tidigare stadium. Medan de längre ner användes i ett senare 

skede. Kolumnen i mitten visar söktermerna, dessa termer kombinerades alltid med termerna 

som visas i cellen näst högst upp i mitten. Kolumnen längs till vänster visar hur mycket data 

som författaren ansåg fanns tillgängligt. Det ska dock påpekas att detta är generellt sagt, 

ibland har man fått gå tillbaka och kolla om litteraturen. 

Ämnesområde Sökterm Tillgänglig data 

Tekniska system 

Hughes, Technological Change, 

teknisk förändring, salient, 

reversed salient, Dahmén, 

Utvecklingsblock, development 

blocks, transformation 

Mycket 

Autonoma fordon 

Autonoma fordon, självstyrande 

bilar, förarlösa bilar, autonomous 

vehicles 

Mycket 

Barriärer för autonoma 

fordon 

Entry barriers, barriärer, hinder  
Mycket 

Trådlös kommunikation hos 

autonoma fordon 

Trådlös kommunikation, Wireless 

communication, V2V, V2I, I2V, 

DSRC 

Medelmåttigt 

Sensorer hos det autonoma 

fordonet 

Radar, kamera, laser, ultraljud, 

infraröd, dessa ord kombinerades 

med sensorer i slutet 

Mindre 

Visuellt uppfattande hos 

autonoma fordon 

Visuellt uppfattande, visual 

perception 
Mycket lite 

Tabell 2. Söktermer och tillgänglig data. 

Rapporterna studerades först genom att läsa sammanfattningen för att få en översiktlig bild av 

vad rapporten behandlade, om det fanns en relevans. Fanns relevansen så lästes rapporten 

igenom och noteringar på ett separat dokument gjordes för att komma ihåg de viktiga ur 

litteraturen så att man senare kunde gå tillbaka om så behövdes. Vid längre rapporter så 

studerades oftast enbart Executive Summary, för att sedan studera de avsnitt i rapporten som 

ansågs ha relevans till studien. Även här gjordes små noteringar om viktiga punkter som 

rapporten hade. 

2.2.2 Intervjuer 

I en fallstudie kan olika typer av metoder användas, både kvantitativa och kvalitativa. I 

fallstudien relaterat till Drive Me så kommer kvalitativ data att sökas. Kvalitativ data kan 

införskaffas på olika sätt, en vanlig metod är intervjuer (Blomkvist & Hallin, 2015; Collins & 

Hussey, 2009). Intervjuer har varit en del utav insamling av kvalitativ data i denna fallstudie, 

metoden valdes på grund av den djupgående data som kan införskaffas enligt (Blomkvist & 

Hallin, 2015). 
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I början av denna studie utfördes sonderande intervjuer, med olika aktörer som i litteraturen 

kopplats till autonoma fordon, det skulle exempelvis kunna vara busstillverkare, 

bussoperatörer, biltillverkare, entreprenörer etc. Meningen med dessa sonderande intervjuer 

var för att få en överblick av hur specifika nyckelpersoner ser på utvecklingen utav autonom 

fordonsteknik för att få en föraning i vad fokus skulle riktas mot. Dessa individer var mycket 

ämneskunniga inom sitt område, men då ingen av dessa direkt arbetade med autonoma fordon 

så valdes dessa bort som studiematerial på grund av validitetsskäl. Det ska dock påpekas att 

dessa hade en vag koppling till autonom fordonsteknik, men inte i den grad att studiens 

resultat skulle påverkas. Deras koppling till autonom fordonsteknik listas nedan. 

 Anna Forsberg – Hänvisning till Anna gavs av en individ som tidigare varit på möte 

relaterat till autonom fordonskörning. 

 Christian Grante – Teknisk specialist i Volvo Bussar. 

 Per-Ola strömberg – Expert inom området helautomatiska tåg, arbetade med 

lanseringen av helautomatiska tåg till röda linjen. 

 Patrik Löfberg – Nissan ansågs vara intressant då Nissan utvecklar automatiska fordon 

(Williams, 2013). 

 Björn Lindh – En entreprenör som har ett intresse i autonoma fordon, har byggt upp en 

grund för en affärsplan relaterat till autonoma fordon.  

Individer relaterat till pilotprojektet Drive Me granskades också, men även i detta fall så var 

det svårt att finna rätt person på grund av validitetsskäl. Figur 1 demonstrerar visuellt på hur 

utsållningen sett ut, till höger visas intervjuobjekt som intervjuats för att få en överblick, som 

alltså inte har någon inverkan på rapportens resultat. Längst till vänster visas individen med 

högst relevans för studien, alltså Dr. Erik Coelingh. 

 
Figur 1. Aktörerna kopplade till Drive Me finns inom den röda linjen. 
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Andra aktörer har även har kontaktats, men på grund av att tidsbrist så har många tackat nej 

till att delta i en intervju.  

Intervjuerna med intervjuobjekten till höger i Figur 1 varade i ungefär 30 minuter, 

intervjuerna skedde ansikte mot ansikte eller per telefon. Dessa intervjuer gav en överblick 

om relevans till denna studie fanns eller inte. Intervjuobjekten i mitten, hade dock mer 

relevans för studien. Intervjun med dessa intervjuobjekt varade mellan 30 till 60 minuter. 

Intervju skedde en gång via telefon på grund av tidsbrist och att individen bodde i Göteborg. 

Frågorna bestod av öppna, sonderande frågor. 

Intervjuobjekt Erik Coelingh har dock visat sig vara högt relevant för denna studie. Då han är 

belägen i Göteborg har intervjuer skett via telefonsamtal och via E-post. Intervju med detta 

intervjuobjekt skedde ett flertal gånger från en period mellan 12 februari till 15 maj, kontakt 

med Erik skedde ungefär två gånger i månaden. Intervjuerna har varit semistrukturerade, 

vilket innebär att ett grundläggande frågebatteri har funnits innan själva intervjun, men frågor 

som inte var förutbestämda kunde ställas under intervjuns gång. Intervjuerna som har bestått 

av frågor av öppen karaktär skedde över telefon då svaren kunde bli långa och komplicerade. 

Vid slutna frågor så ställdes frågor via E-post. Självfallet, har det nämnts att svaren via E-post 

kommer att användas som referens med positiv respons från intervjuobjektet. 

2.2.3 Konferenshandlingar 

En 30 minuter lång inspelad presskonferens från februari år 2015, relaterat till Drive Me, med 

kompletterade material, har även varit tillgänglig och relevant för denna studie. Erik Coelingh 

var med i den konferensen och har även besvarat frågor, både från mig och från andra i 

inspelningen, relaterat till Drive Me.  

2.3 Analysmetod 
I följande avsnitt så kommer metoden för att analysera införskaffad data att redovisas. Då det 

är två fallstudier, som båda kommer generera kvalitativ data. När kvalitativa data ska 

analyseras så beskriver (Collins & Hussey, 2009) att det sker i tre olika steg, dessa listas 

nedan.  

 Reducera data – Finna ett systematiskt sätt att sortera ut relevant data från all data 

som införskaffats. 

 Omstrukturera data – Data som sorterats ut måste struktureras om så att den passar 

det teoretiska ramverket. 

 Formatera om data – Data ska kunna visas i figurer för att underlätta jämförelser och 

diskussion. 

2.3.1 Analysmetod för fallstudie i pilotprojekt 

I första steget utav analysen så kommer en datareduktion att utföras då enligt Miles och 

Hubermann, citerat av (Collins & Hussey, 2009), leder till en högre fokus i det som är 

relevant för studien. Detta skedde genom att intervjumaterialet sammanställdes och 

studerades. Relevanta delar behölls, mindre viktiga sållades ut.   
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Därefter så skedde en utvärdering av datainsamlingen genom att först adressera om den 

visuella uppfattningen var ett problem för de autonoma fordonen i Drive Me och hur detta 

hanteras. Därefter så adresserades alla teknologier som kommer att användas för att uppfatta 

omgivningen i det autonoma fordonet i Drive Me. Efter att ha gjort detta så kommer syftet 

med att använda sig utav dessa teknologier att redovisas, för att se om tekniken finns där på 

grund av att den visuella uppfattningen inte klarar av att hantera detta. Detta kommer även att 

kopplas ihop med det teoretiska ramverket.  

Detta kommer därefter att detextualiseras, vilket innebär att det kommer att placeras i en 

simpel figur för att ge ett visuellt verktyg (Collins & Hussey, 2009) för jämförelser och 

diskussioner.  

2.3.2 Analysmetod för fallstudie vid jämförelse med andra transportsystem 

Till början så studerades litteratur relaterat till utveckling utav andra transportsystem, det som 

noterades var ett mönster i att visuell uppfattning varit ett problem inom dessa 

transportsystem. Därav så sammanfattades de relevanta delarna utav dessa historier, kopplade 

till visuell uppfattning och metoden för att lösa detta. Dessa sammanfattade historier redovisas 

i rapporten. 

Som i fallet med den första fallstudien så utfördes en därefter en datareduktion utav den 

samlade textmassan, vissa nyckelfenomen som var applicerbara inom det teoretiska 

ramverket, specifikt inom ramen av studiens systemperspektiv, staplades upp i punktlistor. 

Detta gjordes för att underlätta förståelsen för fenomenet och för att lättare kunna påvisa 

liknelser med det autonoma fordonet. Avslutningsvis så detextualiserades data och lades upp i 

figurer för att ge ett visuellt verktyg för jämförelser och diskussion.  

2.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Denna studie kommer bland annat att studera en utveckling för det autonoma fordonet, vilket 

är ett relativt nytt fenomen. Det autonoma fordonet kommer i Sverige att testas i pilotprojekt 

först år 2017 (Arrias, et al., 2014), vilket leder till att få källor finns kring en framtida 

utveckling för fenomenet. På grund av detta så studerades olika automatiserade funktioner, 

det skulle exempelvis kunna handla om fordonets förmåga att kommunicera med 

omgivningen. Denna teknik kan även appliceras på fordon som inte är autonoma. Gränsen 

som sattes var att källorna skulle, åtminstone vara kopplad till vanliga fordon, det ska dock 

påpekas att de flesta källor har en koppling till autonoma fordon.  

För det teoretiska ramverket användes källor som anses vara pålitliga, systemperspektivet 

valdes dock med en källa kopplad till vanliga fordon. Detta berodde på att det finns ett 

litteraturgap relaterat till teknisk utveckling av visuell uppfattning hos autonoma fordon.  

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet refererar till frånvaron utav skillnader i resultat om undersökningen skulle 

repeteras. I en kvalitativ studie, vilket denna studie är, så kan reliabiliteten variera beroende 

på vem som utför de olika momenten i studien på grund av subjektiviteten (Collins & Hussey, 

2009). En persons tolkning utav en text kan vara olik en annan persons tolkning av samma 
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text och således leda till att olika teorier genereras. Detta leder till att en studie av kvalitativ 

karaktär kan ha väldigt låg reliabilitet trots att den mycket väl kan vara korrekt. 

För att adressera detta problem så har författaren valt att plocka ut teorier ur litteratur där 

rummet för tolkning varit reducerad. Ett tydligt exempel, som bland annat nämns i det 

introducerande kapitlet, är att populärvetenskap skriver att självstyrande bilar kommer att 

komma ut snart, tolkningsrummet för termen självstyrande bil är ganska stort då ena personen 

kan tolka det som att bilen kommer att kunna föras fram förarlöst när och var som helst, 

medan en annan person tolkar det som att man kan släppa ratten under vissa omständigheter.  

Att tolka resultat från kvalitativa intervjuer har samma problem som i fallet med litteratur men 

även ett annat problem. Skulle man vilja reptera denna undersökning och ställa samma fråga 

till intervjuobjektet vid senare tillfälle så kommer intervjuobjektet besvara frågan på ett 

annorlunda sätt som på så sätt förstorar tolkningsrummet. För att adressera detta problem har 

författaren, efter varje intervju, sammanfattat intervjufrågorna och svaren i en komprimerad 

text som författaren låtit intervjuobjektet granska och godkänna, det ska dock fortfarande 

påpekas att sammanfattningen fortfarande besitter rum för tolkning men är kraftigt reducerat. 

Det är ju enbart en fråga och ett tydligt svar istället för en hel diskussion kring en fråga som 

kan uppstå vid traditionell transkribering.  

För den jämförande, historiska fallstudien så kan man diskutera inställningen hos den som 

undersöker. Alltså, man kan fråga om individen söker efter data anpassat efter studie, alltså 

individen är subjektiv. Detta adresseras genom att därav redovisa en kortfattad 

sammanfattning av den information som genererades ur litteraturen, för att sedan låta läsaren 

adressera data själv om behovet finns. Ytterligare en viktig aspekt att beakta är att fallstudien 

inte menar på att ge ett rätt svar, eller en bestämd riktning. Den vill snarare påvisa vikten av 

visuell uppfattning inom transportsystem och en potentiell lösning.  

2.4.2 Validitet 

En studie med hög validitet innebär att studien avser att studera det som verkligen behöver 

studeras (Collins & Hussey, 2009).  

Anledningen till varför de sonderande intervjuerna utfördes var på grund av att försöka stärka 

validiteten, att finna dessa individer krävde mycket tid och att sedan få en intervju krävdes 

ännu mer tid på grund av att individerna var upptagen. Efter de sonderande intervjuerna så 

insågs det att om denna studie utgått från deras respons, skulle studien ha en låg validitet. 

Dessa individer var mycket ämneskunniga inom respektive områden, vilket demonstreras i 

Figur 1, men de hade ingen direkt koppling till autonom fordonsteknik.  

När projektet Drive studerades så ökade validiteten, Drive Me är ett världsunikt projekt 

relaterat till autonom fordonsteknik. Projektet innebär att 100 riktiga kunder ska få testa ett 

autonomt fordon i riktiga trafikförhållanden, vilket är det största projektet någonsin. Detta har 

aldrig tidigare gjorts förut (Volvo, 2015; Lindholmen, 2014). Men även i detta fall så 

behövdes rätt person för intervju och diskussion, detta ledde till slut att det mest relevanta 

objektet för denna studie var individen som leder detta unika projekt, dels på grund av sin 

position, men även på grund av kunnigheten inom ämnesområdet.  
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2.4.3 Generaliserbarhet 

De fallstudier har valts med tanke på att få så hög reliabilitet och validitet som möjligt, man 

kan dock diskutera om fallstudierna är representativa för en förändring, eller fenomen. För 

fallstudien relaterat till Drive Me, så kan man fråga om detta projekt kan representera en hel 

utveckling. Det må vara världsunikt och störst, men källorna som bekräftar detta är svenska. 

Källor i USA kanske hyllar Googles framgång med sina autonoma fordon och kan på så sätt 

verka världsunikt mer eller mindre. Björn Lindh, ett av de sonderande intervjuobjekten, 

nämnde att amerikanska tidningar skriver väldigt positivt om autonoma fordon i USA, detta 

ska självklart beaktas. På grund av studiens nationella avgränsning och att författaren valde att 

tro på de svenska källorna, om att Drive Me är det största och världsunikt, då de ansetts vara 

pålitliga så kan projektet representera en utveckling i åtminstone, en mindre skala. 

Man kan även diskutera ifall barriären visuell uppfattning inom flygbranschen och dess 

lösning kan representera en lösning för autonoma fordon på grund av de skillnaderna som 

finns mellan flygplan och fordon.  Detta beaktades, men trots skillnaderna så finns även 

likheter såsom i vilken fas de är i utvecklingen och att båda trots allt är transportsystem med 

krav på säkerhet. Framför allt att visuell uppfattning är och har varit en viktig aspekt för 

säkerheten. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel så kommer det teoretiska ramverket att redovisas. Det teoretiska ramverket 

består av innovationsteori och teorier kring tekniska system, studiens systemperspektiv 

kommer även att presenteras. Slutligen kommer även teori som behandlar transformationer i 

tekniska system att redogöras.  

3.1 Innovationer 
Denna studie syftar till att beskriva hur innovationer av olika slag kan leda till att ett tekniskt 

system förändras. Innan beskrivning av vad för olika typer av innovationer som finns så bör 

en definition för vad en innovation är för något klargöras. Definitionen av en innovation, som 

denna rapport kommer att följa, beskrivs att vara ett fenomen som används och utnyttjas 

effektivt ur ett kommersiellt perspektiv (Tidd & Bessant, 2013).  

Med denna definition så inses det att innovation, involverar ett brett spektrum utav olika typer 

av fenomen som kan användas och utnyttjas effektivt. (Tidd & Bessant, 2013) nämner att 

innovationer kan uppstå i olika sammanhang, de väljer att beskriva detta som 4P i 

innovationsrummet. Där varje P står för en viss typ av innovation. 

 Produktinnovation – Förändringar hos produkten. 

 Processinnovation – Förändringar i tillverkningsprocessen för produkten. 

 Positions innovation – Förändringar i kontexten som produkten används i. 

 Paradigminnovation – Förändringar i den mentala modellen kring organisationen.  

En innovation kan även vara helt nyskapande eller någon mindre förbättring utav något redan 

befintligt, man talar om radikala och inkrementella innovationer. En ny teknologi 

implementerat i ett redan existerande fordon skulle anses vara en inkrementell innovation, 

medan en helt ny motor i fordonet skulle vara en mer radikal innovation. Litteraturen 

beskriver även ett konkret, relevant, exempel genom att nämna att förbättringar av redan 

befintliga fordon är inkrementella produktinnovationer (Tidd & Bessant, 2013). 

Ovanstående resonemang sammanfattas enligt (Tidd & Bessant, 2013) i 4P-modellen som 

visas i Figur 2.  
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Figur 2. 4P i innovationsrummet (Tidd & Bessant, 2013). 

Utvecklingen utav automatiserade fordon sker inte på det sätt att målet med utvecklingen är 

att skapa ett autonomt fordon. Målet har snarare varit att försöka undvika den mänskliga 

faktorn i körningen för att göra trafiken så säker som möjligt. Detta visar sig bland annat i 

själva definitionen enligt NHTSA (Aldana, 2013) utav ett autonomt fordon som nämns i det 

introducerande kapitlet. Det vill säga, det som sker är att olika automatiserade funktioner 

implementeras och skapar ständigt en högre nivå av automation. 

Detta stärks även utav (Fagnant & Kockelman, 2013) då de i deras studie relaterat till 

autonoma fordon, nämner att man under en lång period inom bilindustrin, lanserat fordon med 

allt fler innovativa funktioner som i sin tur minskar förarens inflytande. Exempel som nämns 

är bland annat adaptiv farthållare och automatiska parkerare. Detta framförhållningssätt 

kommer denna rapport att följa, det vill säga, inkrementella innovationer görs och leder till att 

ett autonomt fordon utvecklas. 

3.2 Tekniska system 
Ett tekniskt system består av röriga, komplexa, problemlösande delsystem. Tekniska system 

inkluderar väldigt många olika delsystem, självklart är de tekniska objekten ett viktigt 

delsystem i systemet, såsom exempelvis fordonet i hela fordonssystemet. Organisationer är 

ytterligare delsystem i ett tekniskt system, det kan vara tillverkare, användarföretag, 

investeringsbanker och myndigheter exempelvis. Dessa organisationer kan i sin tur använda 

sig utav kunskap från universitet, artiklar, böcker osv. för att kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet. Lagstiftning, råvarutillverkare, kultur, livsstilar kan också vara delsystem i ett 

tekniskt system (Hughes, 2012). Komplexiteten hos ett tekniskt system kan anses vara näst 

intill oändlig då man kan koppla samman delsystem efter delsystem i en lång kedja som aldrig 

slutar. Tekniska system är alltså något vi ser och utsätts för varje dag, det är i princip omöjligt 

att undvika något slags system i dagens samhälle. 
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Ett delsystem i ett tekniskt system, som alltså kan vara både materiell eller immateriell, 

samarbetar med de andra delsystemen för att uppnå systemmålet. Alla delsystem arbetar för 

att uppnå systemmålet vare sig de vill eller inte, medvetet eller omedvetet. Om något av 

delsystemen tas bort eller förändras så kommer de andra komponenterna att behöva ändra på 

sig (Hughes, 2012).  

Beroende på perspektiv kan ett system både vara ett delsystem eller ”huvud”-systemet. Själva 

fordonet kan ses som ett tekniskt system i och med att det är flera olika delsystem i fordonet 

som samarbetar med varandra för att kunna transportera individen på ett säkert och tryggt sätt. 

Man kan även se hela vägnätverket man kör på som ett tekniskt system med fordonet som 

delsystem. Flera olika förare samarbetar för att alla ska kunna ta sig till sina slutdestinationer 

på ett säkert sätt. Och om man ska ”zooma” ut ytterligare och studera hela fordonssystemet så 

kommer man notera att väldigt många olika delsystem spelar sin roll för att bibehålla och 

utveckla systemet vidare. Blomkvist tar bland annat upp olika intressenter såsom fordonen i 

sig självklart, vägarna, fordonstillverkare, oljebolagen, billobbyn, serviceanläggningarna, 

trafiklagstiftningen, immateriella värden osv. (Blomkvist, 2001). 

3.2.1 Dynamik i en teknisk förändring 

När ett tekniskt system utvecklas så utvecklas sällan alla delsystem i detta system i fas med 

varandra. Vissa delsystem kommer att utvecklas snabbare och andra långsammare. Detta 

beror på att det är olika intressenter med olika intressen som skapar dessa delsystem (Hughes, 

1992). Det finns många anledningar till varför situationen ser ut så, det kan exempelvis handla 

om att tekniken inte finns där eller att resurser inte finns tillgängligt för att utveckla 

delsystemet. Det skulle också kunna handla om att en innovation implementeras i systemet 

och utvecklar detta delsystem på ett revolutionerande sätt. 

Thomas P. Hughes kallar ett laggande delsystem för reversed salient, det kan finnas fler än ett 

sådant i ett tekniskt system. Vissa delsystem kan även ligga längre bak i utvecklingen än vad 

andra delsystem kan göra. Ett delsystem behöver inte enbart ligga långt efter i utvecklingen, 

ett delsystem kan även vara väldigt utvecklad i jämförelse med andra delsystem i systemet, 

detta fenomen kallar Hughes för salient. Figur 3 visar exempel på delsystem som laggar efter 

i jämförelse med andra delsystem där systemmålet är högre hastigheter för flygplanet 

(Hughes, 1992). 
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Figur 3. System med en salient (Hughes, 1992). 

3.2.2 Systemperspektiv i denna studie 

Om man utgår från (Hughes, 1992) teori relaterat till tekniska system så innebär det att själva 

körningen av fordonet är en del utav hela ”bilsystemet”. Bilkörning, kan i sin tur beroende på 

perspektiv, delas in i sina respektive delsystem. Detta kommer nedan att beskrivas. 

Över 90 % av den information som krävs vid säkert framförande av fordonet uppfattas 

visuellt, resterande uppfattas med andra sinnen, exempelvis så uppfattas ljud från bilhornet 

via hörsel. Föraren uppfattar alltså omgivningen med sina sinnen, eller som (Chen, et al., 

2011) kallar det med citationstecken; sensorer. Därefter ”processar” man information med 

hjärnan och beslutar sig sedan för att utföra en handling (Chen, et al., 2011).  

Vad som menas med att uppfatta något visuellt kan problematiseras, man kan välja att se det 

från den lätta sidan och säga att det enbart innebär att man ser på något med ögonen. Alltså, 

en person ser ett fordon med sina ögon, alltså uppfattar personen fordonet. Frågan man kan 

ställa då är om personen uppfattar med ögonen eller ser med ögonen. Svaret är nej, en person 

uppfattar inte med ögonen, uppfattning sker i hjärnan (McLeod, 2007). Anledningen till 

varför detta måste tas i beaktande är på grund av att vid diskussion kring termer som 

kamerasensorer, processorer och visuellt uppfattande hos tekniska produkter så kan 

missförstånd uppstå. En kamerasensor ser omgivningen, den uppfattar däremot inte vad det är 

den ser, detta sköts av processorer. I litteraturen så nämner man att de autonoma fordonen inte 

har några problem med att samla ihop information med hjälp av sensorer, men att omsätta det 

till något värdefullt i processorn är ett problem (Anderson, et al., 2014). Således kommer 

alltså visuellt uppfattande innebära att ögonen eller sensor ser men hjärnan och processorn 

uppfattar (McLeod, 2007). Båda måste vara fullt fungerande om visuellt uppfattande ska 

fungera. 

Syftet med att visuellt uppfatta omgivningen vid framförandet av det ickeautonoma-fordonet 

är för att säkerheten ska vara så hög som möjligt. Försvinner denna funktion, eller försämras 

den så leder detta till att det säkra framförandet minskar. Det kan exempelvis handla om en 

dimma som täcker sikten eller regn på vindrutan (Armingol, et al., 2007; Chen, et al., 2011). 

Ytterligare ett exempel för att problematisera detta är att man kan se, men man är trött eller 

berusad, vilket leder till att man inte kan ”processera” det man ser. Man kan även 
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problematisera ytterligare genom att blunda och köra, i det fallet så fungerar ju processorn, 

men inte ”sensorerna”, alltså ögonen. 

Om man väljer att följa (Chen, et al., 2011) beskrivning av hur man kör ett fordon så skulle 

det enkelt kunna förklaras i Figur 4.  

 
Figur 4. Framförande av ett ickeautonomt fordon (Chen, et al., 2011). 

I och med att ett autonomt fordon ska utföra dessa handlingar så har det visat sig att fordonen 

kommer att följa samma princip. Det vill säga uppfatta med sensorer, fatta beslut i processorn 

och sedan utföra en handling (Anderson, et al., 2014; Fagnant & Kockelman, 2013). Detta 

visas i Figur 5. 

 
Figur 5.  Beskrivning på hur ett autonomt fordon fungerar. 

Systemperspektivet är således hur säkert framförande av ett fordon sker med de tre 

delsystemen som nämns ovan. Analogin som gör är alltså att ögon och kamerasensor är ett 

delsystem, hjärna och processenhet ett annat delsystem Utföra en handling med kroppen och 

mekaniskt kontrollsystem det sista delsystemet. Dessa tre delsystem utgör systemet för säker 

körning och är således systemperspektivet i denna studie.  

Så, ett exempel som förtydligar resonemanget är att om en person är blind och vill köra så är 

den förlorade synen en reversed salient, om vi utgår från detta systemperspektiv, och om allt 

annat hos personen är normalt förstås. Ytterligare ett exempel är att om ett autonomt fordon 

inte har fungerande kamerasensorer så är det i det fallet en reversed salient.  

Visuell uppfattning innebär både syn och hjärna i kombination. Det vill säga, när det nämns 

att ett fordon har problem med den visuella uppfattningen så innebär detta att fordonet har 

problem relaterat till att uppfatta omgivningen via kamerasensorerna. Både när det gäller 

funktionen för sensorerna, men även processorns förmåga att förstå. 
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3.3 Transformationer i tekniska system 
I kapitel 3.2.1 så beskrevs dynamiken i ett tekniskt system, alltså att olika delsystem kan ligga 

i framkant och andra kan lagga efter i utvecklingen, exempel på varför dessa delsystem 

förflyttar sig i systemet gavs även. I detta avsnitt så kommer mer djupgående teori att 

redovisas för att beskriva varför dessa förändringar sker i det tekniska systemet. Man kan tala 

om en transformation i ett system, vilket innebär att fokus ligger på att förändringar bland 

olika delsystem över en tid kan ske. Innan dessa förändringar sker så skapas ett tryck, eller en 

press, på det delsystem som bör utvecklas. Vissa typer av fenomen skapar ett tryck hos 

delsystemet till den grad att transformation är ett faktum.  

Innan vidare beskrivning av transformation redogörs så måste termen utvecklingsblock 

beskrivas. Termen användes utav (Dahmén, 1989) och beskrivs att vara ett händelseförlopp 

vilket menar på att om en förändring utförs i ett system, så kommer detta få konsekvenser. För 

att förtydliga redogörs ett citat där (Eklund, 2010) citerar Dahmén; ”en serie händelser i 

företagarverksamhet, teknisk utveckling (inklusive innovationer) där de olika länkarna 

eller leden på ett eller annat påtagligt sätt har orsakssamband med varandra eller betingar 

varandra”. Exempel på vad som menas förtydligas i litteraturen, det skulle kunna vara en ny 

innovation som leder till både för- och nackdelar i systemet (Dahmén, 1989). En radikal 

innovation skulle kunna slå ut en hel organisation, men samtidigt öppna för nya möjligheter 

hos någon annan. Så att man skulle kunna säga att ett utvecklingsblock skapar en 

transformation i ett system. Utvecklingsblocken kan, som enligt definitionen även skapas av 

innovationer, vilket innebär att de kan vara små inkrementella innovationer som sker på 

fabriksgolv eller något helt radikalt och revolutionerande.  

På grund av teori som (Hughes, 1992) och (Dahmén, 1989) beskriver är väldigt lika varandra 

(Fridlund, 1998) så kommer de faktorer som utgör utvecklingsblocken, vilket i sin tur leder 

till en transformation, även gälla för de faktorer som bidrar till förändringar hos det system 

som (Hughes, 1992) beskriver. Dessa faktorer listas nedan och är baserade på (Dahmén, 

1989) litteratur. 

 Introduktion av nya processer för produktion och marknadsföring 

 Uppkomst av nya marknadsförbara produkter och tjänster 

 Uppkomst av nya marknader 

 Utnyttjande av nya källor med råmaterial och energi 

 Förtvinande av gamla metoder för produktion och marknadsföring 

 Försvinnande av gamla produkter och tjänster 

 Förtvinande av gamla marknader 

 Försvinnande av gamla källor med råmaterial och energi 

 Uppkomst av nya ”institut”, exempelvis politik, lagar, sociala normer, etc. 

Ovanstående fenomen kommer att skapa ett tryck, en press i systemet vilket i sin tur måste 

leda till en transformation i systemet (Dahmén, 1984), alltså ovanstående leder till att 

delsystem måste förflyttas i ett tekniskt system.  
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4 Litteratur 

Detta kapitel avser att behandla vad litteraturen beskriver om hur den visuella uppfattningen 

hos fordonet ska hanteras idag och hur det kommer hanteras i framtiden. Inledningsvis så 

kommer en definition av trådlös kommunikation att stadgas. Detta kapitel avser också att 

beskriva hur trådlös kommunikation lyckades hantera den visuella uppfattningen inom flyget, 

vilket är en av studiens fallstudier. 

4.1 Definition av trådlös kommunikation 
Då trådlös kommunikation har visat sig vara en komponent i hur det autonoma fordonet 

hanterar det visuella uppfattandet så kan det vara lämpligt att stadga en definition för den 

trådlösa kommunikationen. Termen har egentligen ett mycket brett spektrum då den 

involverar all slags kommunikation som sker utan en egentlig kontakt mellan parterna som 

kommunicerar. Detta innebär att skyltar, doftsignaler och röksignaler också är olika slags 

trådlösa kommunikationsmedel (Svensson, 2003).  

Denna rapport avser dock att använda den generella tekniska definitionen av den trådlösa 

kommunikationen. Vilket innebär att kommunikationen sker via luft med elektromagnetiska 

vågor (Svensson, 2003). Denna definition är dock fortfarande väldigt bred. Enligt denna 

definition så skulle kommunikation innebära att ett föremål som reflekterar synligt ljus som 

träffar ens ögon kommunicerar med en. För att undvika detta dilemma så läggs en utav 

grundpelarna i kommunikationen till denna definition, vilket innebär att det måste finnas en 

bestämd sändare och en bestämd mottagare (Svensson, 2003).   

Beroende på våglängd hos den elektromagnetiska vågen så får den olika namn och 

egenskaper, bland annat radiovågor och mikrovågor. Vilket i sin tur används i olika 

teknologier såsom radio, WiFi och mobila nät (Svensson, 2003). Figur 6 förtydligar detta.  

 
Figur 6. Olika typer av frekvenser skapar olika typer av teknologier (Svensson, 2003). 

En problematik som finns är om vissa typer av teknologier ska räknas som trådlös 

kommunikation eller inte enligt ovanstående definition. Radarn är ett sådant exempel, 

tekniken bygger på radiovågor som skickas ut från en sändare som sedan reflekteras tillbaka. 

Via denna information kan radarn få exakt information angående hastighet, riktning och 

position hos andra metalliska föremål (Anderson, et al., 2014). Det finns dock ingen bestämd 
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mottagare, sändaren skickar ut radiovågor som automatiskt studsar tillbaka då den träffar 

något metalliskt. Man skulle kunna resonera med att säga att de metalliska föremålen som 

radarn känner av är bestämda mottagare då målet med radarn är att känna av de, alltså man 

väljer att se hela objektet som en sändare. 

På grund av detta problem så anses radarn vara i en slags gråzon i termer av trådlös 

kommunikation, detta kommer dock inte påverka resultaten i någon större omfattning.  

4.2 Problemet hos kamerasensorer 
Enligt litteraturen så kommer det att sitta kamerasensorer på det autonoma fordonet 

(Anderson, et al., 2014; Fagnant & Kockelman, 2013) Problemet med denna typ av utrustning 

är att den inte kan fungera optimalt under vissa omständigheter. Snöfall, dimma eller kraftigt 

regn kan täcka kamerornas vy. Vägbanan kan exempelvis vara täckt av snö, detta leder ju 

bland annat till att kamerasensorerna inte kan mäta avståndet till vägmarkeringarna, vilket är 

en viktig funktion för det autonoma fordonet. Utrustningen kan även frysa igen (Anderson, et 

al., 2014). 

Ett annat problem det autonoma fordonet har är att den inte alltid förstår vad det är den ser 

omkring sig. Sensorer är effektiva när det gäller att se omgivningen då visibiliteten är hög, 

problemet är dock att förstå vad det är den ser (Pinto, 2012; Anderson, et al., 2014). (Pinto, 

2012) Skriver ju bland annat att autonoma fordon inte vet vilken handling som ska utföras då 

exempelvis en polis eller vägarbetare vinkar mot det autonoma fordonet på grund av att den 

artificiella intelligensen inte finns där (Pinto, 2012). Det autonoma fordonet måste kunna 

hantera dessa situationer på ett lämpligt sätt om säkert framförande ska kunna ske. 

På grund av detta så kan fordonen, istället för att se omgivningen med kamerasensorer, så kan 

den få information om omgivningen med hjälp av trådlös kommunikation. Alltså, istället för 

att visuellt uppfatta ett fordon framför, via kamerasensorerna, så får den en signal av fordonet 

framför om hastighet, position, riktning och annan viktig information (Furda, et al., 2010). 

Det som skulle kunna göras istället, om man utgår från exemplet (Pinto, 2012) med den 

vinkande polisen eller vägarbetaren, är att man skulle kunna mata in information i ett trådlöst 

nätverk om att det skett en olycka eller att man arbetar på en plats på vägen som det autonoma 

fordonet uppfattar istället, och utför handlingar efter det. Detta nämner även (Anderson, et al., 

2014) som en potentiell lösning för liknande scenarion. 

4.3 Kommunikation inom autonom fordonsteknik 
Litteraturen beskriver olika typer av trådlösa kommunikationsmedel för det autonoma 

fordonet, följande avsnitt avser att redovisa de trådlösa kommunikationsmedel som 

adresserats i litteraturen. Meningen är inte att gå in på detaljnivå och beskriva vad för typ av 

teknologi som ligger bakom kommunikationsmedlen, meningen är att redovisa andra metoder 

att uppfatta omgivningen för det autonoma fordonet. 

4.3.1 DSRC 

Kommunikation via DSRC (Dedicated Short Range Communication) kan leda till att det 

autonoma fordonet kan få information, trådlöst och i realtid, från andra fordon eller från 
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infrastruktur som är i närheten. DSRC brukar i litteratur användas i följanden syften 

(Anderson, et al., 2014; NHTSA, 2014). 

 V2V – (Vehicle to Vehicle), kommunikation mellan fordon. 

 V2I – (Vehicle to Infrastructure), kommunikation mellan fordon och infrastruktur. 

 I2V – (Infrastructure to Vehicle), kommunikation mellan infrastruktur och fordon. 

V2V innebär att fordon ska kunna kommunicera och samarbeta med varandra, i realtid, för att 

uppnå ett så säkert och effektivt trafikflöde som möjligt. V2V innebär att fordonet ska kunna 

transmittera data såsom fordonshastighet, bromsstatus, riktning och annan viktig information 

till andra fordon och även kunna ta emot denna typ av information. Dessa data har en 

räckvidd på 800 till 1000 meter (NHTSA, 2014; Transportsektorn, 2014; Anderson, et al., 

2014). 

V2I och I2V innebär att infrastruktur och fordon kommunicerar med varandra. Infrastrukturen 

kan uppdatera fordonen med senaste väderprognoserna, olyckor, vägarbete, vägskyltar och 

mycket annat. Tekniken som används i V2V används även inom V2I och I2V (NHTSA, 2014; 

Transportsektorn, 2014; Anderson, et al., 2014).  

4.3.2 Osäkerheterna kring DSRC 

Enligt (Anderson, et al., 2014) så är det osäkert om vilken roll V2V, V2I och I2V kommer att 

ha i det autonoma fordonet. Funktionen skulle troligtvis underlätta för det autonoma fordonet 

och göra det säkrare, men det är dock oklart om det är nödvändigt. Transportstyrelsen 

bedömer också att situationen är som sådan, V2V, V2I och I2V är en teknologi som kan ha 

stor påverkan på hur det autonoma fordonet utvecklas. Men man är dock inte säker på om 

tekniken kommer att implementeras eller inte. Transportstyrelsen är dock intresserad av 

fenomenet och kommer undersöka om funktionen kommer att behövas i Drive Me (Arrias, et 

al., 2014).  

Anledningarna till osäkerheten är för att tekniken bygger på att fordonen och 

väginfrastrukturen som ska kunna kommunicera har radiosändare- och mottagare, detta måste 

göras tillgängligt för alla fordon och vägkomponenter innan detta fungerar. Dessutom ska 

man underhålla tekniken och få det att det ska fungera med en väldigt hög säkerhet. Detta 

innebär alltså kostnader (Anderson, et al., 2014; Transportsektorn, 2014).  

Det ska dock påpekas att man testar funktionaliteten med DSRC för att uppfylla V2V, V2I 

och I2V då man ser fördelarna med detta. Och enligt (MDOT, 2012), som utfört en 

omfattande enkätundersökning, så kan DSRC vara en standard i alla fordon runt år 2017, men 

detta är dock inte säkert. 

4.3.3 Mobila nätverk 

Mobila nätverk är ett kommunikationsmedel som skulle kunna användas på samma sätt som 

det används för DSRC, fast på längre avstånd, detta leder till att radiosändare inte behöver 

implementeras längs vägen på grund av den korta räckvidden. Istället för att ge direkt 

realtidsdata så ska mobilnätet istället ge stöddata åt fordonet som inte har lika höga krav på 

säkerheten (Anderson, et al., 2014; Transportsektorn, 2014; MDOT, 2012).  
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Anledningen till varför litteraturen nämner att mobila nätverk inte kommer att användas till 

funktioner som kräver högre säkerhet är för att fokus ligger på den teknologi som finns 

befintlig idag, exempelvis 3G och 4G. Mindre kraftiga mobilnät som inte är pålitlig till den 

grad att man skulle använda det till att försöka ge det autonoma fordonet realtidsdata 

(Anderson, et al., 2014).  

Däremot så har 5G potentialen att kunna bidra med helt nya funktionaliteter då tekniken 

kommer att kunna överföra och ta emot data betydligt snabbare än tidigare mobilnät (Al-

Alosi, 2014). Enligt (Moore, 2015), som nämner att om man väljer att använda sig utav DSRC 

i alla fordon så kan 5G-teknologin hamna utanför det autonoma fordonets evolution.  

4.3.4 Andra teknologier som uppfattar omgivningen 

Även radarn har en viktig funktion för utvecklingen av det autonoma fordonet, radarn har 

förmågan att ge korrekt data angående hastighet, riktning och position hos metalliska föremål 

i närheten av det autonoma fordonet. Radarns svagheter, exempelvis, är att den inte uppfattar 

vad som står på en skylt eller förstår signalen från ett trafikljus, vilket självfallet måste 

fungera för det autonoma fordonet (Furda, et al., 2010; Anderson, et al., 2014). Ytterligare ett 

problem med radarn är att den inte heller känner igen människor, detta har dock lett till att 

man undersöker radarteknologi som känner av mänsklig närvaro (Anderson, et al., 2014).  

Laser är ytterligare en teknologi som appliceras i det autonoma fordonet, oftast används 

tekniken för att scanna av omgivningen för att se eventuella hinder på vägen. Blåtand och 

WiFi skulle också kunna användas i det autonoma fordonet för att stadga en slags 

kommunikation med omgivningen såsom i fallet med DSRC, alltså för att åstadkomma V2V, 

V2I och I2V (Anderson, et al., 2014).  

4.4 Olika syn på den tekniska utvecklingen 
Denna studie vill ta reda på hur det visuella uppfattandet kommer att hanteras hos det 

autonoma fordonet. Enligt litteraturen så kan trådlös kommunikation vara en del utav 

förmågan att uppfatta omgivningen, det kan exempelvis handla om V2V. Oftast beskriver 

litteraturen att olika sensorsystem måste samarbeta för att uppnå ett så säkert system som 

möjligt. Funktionerna som beskrevs ovan har olika för- och nackdelar som tillsammans skapar 

ett relativt säkert autonomt fordon. Bland annat så beskriver (Anderson, et al., 2014) att det 

autonoma fordonet kommer att ha olika typer av sensorer som tillsammans kommer att 

komplettera varandra. Även (Forrest & Konca, 2007) gör denna bedömning men påpekar att 

det finns osäkerheter. (Forrest & Konca, 2007) nämner dock att fordonet kan komma att få en 

intelligentare mjukvara i framtiden, som då skulle underlätta förståelsen för omgivningen.   

Transportstyrelsen har mer klart för sig om hur de ser på utvecklingen för det autonoma 

fordonet då de nämner att man i dagsläget inte är säker på vad för slags teknologier som 

kommer att användas i det autonoma fordonet i framtiden (Arrias, et al., 2014). Även 

(Trafikanalys, 2015) nämner att det är en relevant fråga att ta upp. Detta är anledningen till 

varför denna studie utfördes då det finns ett tydligt litteraturgap i hur man tror teknologin 

kommer att utvecklas för det autonoma fordonet. Ytterligare studier som visar på att 

svårigheterna att veta vad för slags teknologi det autonoma fordonet kommer att ha bekräftar 
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även (Bierstedt, et al., 2014) då det nämns att det är svårt att sätta finger på hur den tekniska 

utvecklingen kan komma att se ut. 

4.5 Utveckling av trådlös kommunikation inom ATC 
I följande avsnitt så kommer en kort historisk sammanfattning av utvecklingen av trådlös 

kommunikation inom ATC (Air Traffic Control) att redogöras. Detta för att påvisa vissa 

vikten av att visuell uppfattning inom transportsystem. 

Efter bröderna Wrights första motordrivna flygning 17 december år 1903 så påbörjades en 

utveckling kring hur man skulle kunna använda luftrummet till människans fördel. Under 

denna period kunde vem som helst konstruera flygande farkoster utan att behöva reflektera 

över varken licenser eller lagar, men det var inte förrän år 1914 som den första regelbundna 

flygningen uppstod. Thomas Benoist, var entreprenören som erbjöd en 30 kilometer lång 

flygrutt över Tampa Bay i Florida. Denna affärsverksamhet avvecklades dock på grund av 

introduktion av järnvägen (NATCA, 2008; Nolan, 2011). 

År 1920 så etablerades istället ett interkontinentalt postflyg, men eftersom att flyget enbart 

kunde köras under dagar då det var ljust ute, på grund av att piloterna var tvungna att se 

omgivningen, så fick lasten överföras till tågen på slutet av dagarna. Detta problem försökte 

man år 1921, i ett experiment, lösa genom att lysa upp flygrutten med hjälp av eldar. Eldarna 

blev efter experimentet, torn med roterande lysobjekt som staten satte upp (NATCA, 2008; 

Nolan, 2011). 

4.5.1 Ökad flygtrafik 

I och med att postflyget visat sig vara en framgång och att man byggt upp en basal 

infrastruktur kring flygtrafik så började man intressera sig för att använda flyg till andra 

verksamheter än att leverera post. Flygplanen hade dessutom fått en högre fartrutt och 

trafikdensiteten hade blivit högre. Den allmänna opinionen hade också börjat ställa krav på att 

staten skulle reglera flygindustrin. Så för att gynna tillväxt, stadgade man ett regelverk kring 

flygning runt år 1926. Regler kring trafikinstruktioner, pilotutbildning, etablering av luftvägar 

och navigationssystem bland annat (NATCA, 2008; Nolan, 2011). 

År 1927 kom Ford ut med det första passagerarflygplanet, Ford Trimotor, som hade plats för 

12 personer och användningen av detta flygplan ledde till att allmänheten började få 

förtroende för flygplanet. I och med den ökade trafiken blev ju givetvis flygfälten mer 

ockuperade av flygplan, detta ledde till att behovet av att styra flygtrafiken började gro. Detta 

ledde självklart till att säkerheten blev en fråga. 

Åren innan 1930 så var det väldigt lite organisation som krävdes kring ATC. Nästan all trafik 

skedde under dagtid med perfekta flygförhållanden. Vilket innebar helt molnfritt och att 

piloten kunde se fem kilometer framåt (Nolan, 2011). Följande citat beskriver 

säkerhetsstandarden runt denna period. 

”The practice of ”see and be seen” became the principal method of traffic avoidance”  

(Nolan, 2011). 
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Fenomenet kom senare att kallas VFR (Visual Flight Rules), vilket då innebar att man 

använde annorlunda regler då förhållandena var optimala, tillräckligt optimala så att 

kommunikationen blev mindre viktig. VFR används än idag, men i en uppdaterad version. 

När flygplanet styrs efter data från den trådlösa kommunikationen så kallar man det IFR 

(Instrument Flight Rules) (Nolan, 2011).  

4.5.2 Det första kontrolltornet 

På flygfältet, som hade blivit allt mer ockuperade av flygplan, i St: Louis så hyrde staten in 

den första flygledaren, Archie W. League en före detta pilot och mekaniker. Leagues 

”flygtorn”, som var den första, bestod av en skottkärra. I denna skottkärra bar han med sig ett 

paraply, lunchlåda, anteckningsblock och signalflaggor. Figur 7 visar en bild på League och 

hans flygtorn.  

 
Figur 7. Den första flygledaren och hans flygtorn (NATCA, 2008; Nolan, 2011). 

Med flaggorna så signalerade han till piloter om att de kunde lyfta från marken eller landa, 

problemet var dock att det var svårt för piloten att se en flygledare på marken från luften, 

dessutom så var det näst intill omöjligt att veta vilken signal som gick till vilket flygplan 

(Nolan, 2011).  

League fortsatte sin karriär med att utbilda sig till flygingenjör och utveckla ATC (Air Traffic 

Control). Bland annat genom att byta ut flaggorna till olika ljusstrålar som han signalerade till 

olika flygplan, men denna teknik blev obsolet ganska fort, det var den nya radiotekniken som 

såg till att utvecklingen inom ATC tog fart (NATCA, 2008; Nolan, 2011). 

4.5.3 Radiokommunikation 

Clevelands flygplats var den första att etablera ett radioutrustad kontrollrum. Via 

radiokommunikation kunde man kommunicera med piloter med ett avstånd på ungefär 25 

kilometer. Med radiokommunikationen kunde flygledaren uppge väderförhållanden, 
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landningsbanans förhållanden och trafikinstruktioner, ytterligare en fördel med 

radiokommunikation var att den kunde användas både dag och natt, vid bra och dåliga 

väderförhållanden (Nolan, 2011). 

4.5.4 Radionavigation 

År 1932 så hade den amerikanska staten installerat 83 radiotorn runt om i landet. Flygplanen 

blev mer avancerade och de hade radioutrustning som inte bara kunde kommunicera utan 

även navigera. Radiotornen hjälpte piloter att navigera sig då sikten var dålig, 

radiokommunikationen utvecklades ytterligare och man etablerade tvåvägskommunikation 

från mark till luft (NATCA, 2008; Nolan, 2011).  

4.5.5 Radarns uppkomst 

Andra världskriget kom, och verkade som en katalysator för flygplanets utveckling. 

Flygplanen fick en högre topphastighet, kunde nå högre höjder och kunde köra längre rutter, 

men krigets största innovation inom flygväsendet var radarn. Radarn skulle egentligen 

användas inom krigsföring men man undersökte vilka fördelar de hade inom ATC och 

noterade att radartekniken kunde förbättra säkerheten inom ATC väsentligt, som man ställde 

höga krav på, på grund av flygplanens alla förbättringar. Tillslut insåg man dock att det var en 

kostsam teknik att ha implementerat i flygplanen och man valde att enbart ha de i 

kontrolltornen (Nolan, 2011).  

År 1956, 30 juni, så kolliderade två flygplan över Grand Canyon, kollision ledde till att 128 

människor förlorade sina liv. Olyckan tror man skedde på grund av att piloterna i flygplanen 

hade bett om att få åka enligt VFR, vilket ledde till att piloterna åkte utanför kontrollerat 

luftrum och inte fick informationen de behövde från kontrolltornen, såsom exempelvis andra 

flygplans positioner (Nolan, 2011). När piloter körde i VFR så antog flygledarna att de inte 

behövde information på grund av att man antog att piloterna kunde upptäcka faror själva. 

Detta ledde till att staten investerade 250 miljoner dollar för en uppgradering av 

luftvägssystemen inklusive radarutrustning (NATCA, 2008).  

Utvecklingen fortsatte och år 1960 så kunde flygplanen skicka tillbaka signaler till tornen som 

såg flygplanet som en liten prick på radarn istället för att man manuellt flyttade små föremål 

längs en karta efter att ha fått en uppdatering från ett radiotorn om flygplanets position. 

Mellan åren 1965 och 1975 så skedde en datorisering utav ATC och man kunde då få reda på 

planets hastighet, position och altitud på ett effektivt sätt och mot slutet av datoriseringen, 

runt år 1975, så hade de 61 mest trafiktäta flygplatser system som kunde ta emot realtidsdata 

från flygplanen (NATCA, 2008).  

Denna anekdot framhäver tydligt problemet med att visuellt uppfatta sin omgivning och även 

en potentiell lösning. Nedan listas en sammanfattning på vilka punkter där visuell uppfattning 

hade ett inflytande. 

 Piloter kunde till en början enbart köra dagtid på grund av att sämre sikt på nätterna. 

 Åren innan 1930 byggde säkerheten på VFR, alltså att man såg omgivningen tydligt. 

 Piloterna klarade inte av att se flygledarnas signaler, dessutom visste inte piloterna 

vilken signal som gick till vilken pilot. 
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 Piloterna hade problem med att uppfatta andra flygplans positioner. 

Man löste situationen med följande innovationer 

 Radiokommunikation 

 Radionavigation 

 Radarn 

Det noteras alltså ett mönster av att visuell uppfattning var ett problem och den potentiella 

lösningen var trådlös kommunikation.  
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5 Analys och diskussion 

I följade kapitel så kommer teori och empiri sammanfogas i en löpande text för att kunna 

besvara delfrågorna och problemformuleringen. Kapitlet inleds med att redovisa den 

teknologi som ska kunna uppfatta omgivningen hos fordonen i Drive Me. 

5.1 Resultat från Drive Me 
Detta avsnitt avser att redovisa för den teknologi, som bidrar till fordonets förmåga att 

uppfatta omgivningen, i de autonoma fordonen i Drive Me. Teknologins syfte kommer även 

att beskrivas.  

Det man bland annat strävar efter i projektet är att automatisera körningen på vägar där 

köbildning sker frekvent eftersom körning i kö anses vara tråkig och tidskrävande. Man valde 

också specifika vägar där en relativt bra infrastruktur redan finns tillgänglig för det autonoma 

fordonet. Exempel på bra infrastruktur är tydliga vägmarkeringar, mitträcke för att undvika 

mötande trafik och lite bredare vägar av säkerhetsskäl (Coelingh, 2015; Volvo, 2015). 

Fordonet man valt att ha som basmodell är Volvo XC90, man valde att ha detta fordon på 

grund av att det är ett av de säkraste på marknaden (Coelingh, 2015; Volvo, 2015). Den nya 

teknologin tillsammans med teknologins syfte, visas i Tabell 3. 
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Teknologi Beskrivning Syfte 

Trifokalkameror 

Kamerasensorer placerade runt 

hela fordonet för att få en vy på 

360°. Trifokalkameran vid 

vindrutan är tre kameror i en.  

Syftet med denna funktion är för 

att fordonet ska kunna se ur ett 

brett perspektiv, ett smalare och 

ett ännu smalare perspektiv. 140°, 

45° respektive 34°. 

Multipel laserscanner 

Denna teknologi kommer att sitta i 

fordonets front under luftintaget. 

Lasern kommer även att ha 

infraröd. 

Syftet är för att detektera föremål 

framför fordonet med ett 

perspektiv på 140° upp till 150 

meter fram. 

VPS (Vehicle Positioning 

System) 

För att det autonoma fordonet ska 

kunna positionera sig på vägen så 

implementerades en 

superdetaljerad HD och 3D-karta 

utav de vägar fordonet kommer att 

kunna köras autonomt på. Dessa 

kartor innehåller exempelvis 

skyltar, korrekt längd till 

vägmarkering, längd till mitträcke 

osv. Kamerorna som visuellt samlar 

information om omgivningen, kan 

också räkna ut avståndet och veta 

precis vart olika föremål längs 

vägen finns utplacerade. Kartans 

olika detaljer synkroniseras med 

kamerornas, och radarns 

uppfattning och ger ett exakt mått 

på vart fordonet befinner sig på 

vägen. 

Fordonet måste veta exakt var den 

befinner sig på vägen, mycket mer 

precist än vad data från en GPS kan 

ge.  

Radarutrustning 

Radarsensorer kommer att 

placeras på varje hörn runt 

fordonet för att detektera föremål 

på medellånga avstånd. En radar 

som detekterar på längre avstånd 

implementeras också. 

Radarn uppfattar hastighet, 

riktning och position hos andra 

fordon. 

Ultraljudsensorer 
Kommer att användas för att 

detektera föremål.  

Används för att detektera föremål 

som är nära.  

Molntjänster 

fordonet kommer vara uppkopplat 

till ett moln som ligger hos 

Trafikverkets kontrollenheter för 

att ha V2I och I2V 

Via denna uppkoppling så kommer 

även kartan i det autonoma 

fordonet att kunna uppdateras. 

Trafikverket kommer också ha 

möjlighet att stänga av den 

autonoma funktionen om man 

anser den inte går att användas på 

grund av exempelvis dåliga 

väderförhållanden. 

Tabell 3. Teknologier som implementerats i de autonoma fordonen i Drive Me (Coelingh, 2015; Volvo, 2015).  



38 

 

Det som noteras i Tabell 3 är att det många olika teknologier som implementeras för att det 

autonoma fordonet ska kunna uppfatta omgivningen. Dock så finns även kamerasensorerna 

kvar. Dessa sensorer kommer, som inom vanlig körning, att ha en väldigt stor betydelse för 

det autonoma fordonet, då man i Drive Me menar på att alla sensorsystem måste samarbeta 

ihop för att göra det så säkert som möjligt (Coelingh, 2015; Volvo, 2015). 

Enligt litteraturen så nämns det ju att problemet med kamerasensorer är att de kan täckas utav 

något, sikten kan vara dålig eller så uppfattar inte fordonet vad det är vad den ser (Anderson, 

et al., 2014; Fagnant & Kockelman, 2013). Detta problem finns även för de autonoma 

fordonen i Drive Me, uppstår problem med kamerasensorerna så kommer man att stänga av 

den autonoma funktionen via ett trådlöst nätverk. Fordonen kommer ständigt att vara 

uppkopplade via 3G och 4G till ett moln som bland annat Trafikverket har tillgång till 

(Coelingh, 2015; Volvo, 2015). Denna avstängning sker på grund av att fordonet har skickat 

en signal om att den inte klarar av att uppfatta omgivningen, vilket är ett slags V2I (Coelingh, 

2015). Eller att Trafikverket gör en bedömning om att risker finns med autonom körning, 

vilket kanske kan bero på dåligt väder (Coelingh, 2015). 

Kartan i fordonet kommer även att uppdateras av bland annat Trafikverket. Så att istället för 

att fordonet ska behöva uppfatta en ny skylt med kamerasensorer så kommer istället fordonet 

förstå att det är en skylt där på grund av att Trafikverket matat in det i molnet, vilket är ett 

slags I2V (Coelingh, 2015). 

Hur utvecklingen kommer att fortskrida är det svårt att säga utifrån detta projekt, Erik menar 

på att man vill se resultaten i detta projekt innan man funderar på hur de ska se ut i framtiden. 

Projektet visar dock på att kamerasensorer inte ensamt klarar av att hantera trafiksituationer 

då andra teknologier finns etablerat i fordonen. Fordonen kommer att utöva kommunikation 

med infrastrukturen via moln. Det är dock inte högt, säkerhetskritisk information som 

förmedlas utan enbart uppdateringar i kartan och annan trafikrelaterad information (Coelingh, 

2015). Detta stämmer även överrens med vad (Nilsson, 2015) säger om utvecklingen då han 

menar på att man i dagsläget inte riktigt vet om vad för slags teknologi som kommer att finnas 

implementerat i fordonen i framtiden.  

Däremot så kan teknologi i framtiden visa sig ha inverkan på hur det autonoma fordonet 

kommer att se ut, teknik som exempelvis 5G kan visa sig ha stora fördelar då det gäller 

fordonets förmåga att kommunicera med omgivningen (Coelingh, 2015). 

Resultatet från Drive Me kan sammanfattas i följande punktlista. 

 Den visuella uppfattningen en barriär för det autonoma fordonet.  

 Problemet med den visuella uppfattningen adresseras genom att man tvingar fordonet 

till att stänga av den autonoma funktionen vare sig föraren vill eller inte.  

 De teknologier som kommer att hjälpa det autonoma fordonet att uppfatta 

omgivningen listas i Tabell 3 tillsammans med syftet de uppfyller.  

 Hur man vill vidareutveckla de autonoma fordonen är fortfarande osäkert. 



39 

 

5.2 Analys av resultat från fallstudierna 
Det autonoma fordonet har många reversed salient (Anderson, et al., 2014), varav ett är den 

visuella uppfattningen, vilket även framgick i projektet Drive Me. Beroende på 

systemperspektiv så kommer olika typer av salient och reversed salient att kunna adresseras. 

Om utgångspunkten är det systemperspektiv denna studie använder avser att studera, alltså 

sensorer, processor och en handling, och jämföra hur delsystemen ligger i förhållande till 

varandra så skulle det kunna se ut som i Figur 8.  

 
Figur 8. Laggande delsystem i denna studies systemperspektiv. 

Det som noteras i figuren är att den logiska processenheten ligger längst bak i utvecklingen. 

Vilket beror på att fordonets förmåga att förstå vad det är den ser, anses vara den största 

barriären (Anderson, et al., 2014), även (Coelingh, 2015) medger att det är svårt att uppfatta 

vad det är kamerasensorerna ser. Vilket innebär att, om en jämförelse med människan skulle 

göras, att hjärnan är en reversed salient. Det mekaniska kontrollsystemet är en salient då det 

anses vara lättast att tillverka ett fordon som kör av sig själv utan att behöva tänka på 

omgivningen (Volvo, 2015). Detta visar sig även i det stora antalet av autonoma fordon som 

finns i olika projekt men inte ute i kommersiell trafik (Volvo, 2015). Sensorsystemet hamnar i 

mellan på grund av att de fungerar bra om förhållandena är optimala, vilket de dock inte alltid 

är (Coelingh, 2015; Anderson, et al., 2014), detta kommer dock diskuteras senare. 

En viktig punkt att notera är att processorn mycket väl kan vara en fungerande teknologi, men 

poängen är att det är kombinationen av att processorn ska få informationen via 

kamerasensorerna som gör att den är en reversed salient. Man skulle kunna likna det vid en 

person som kör när det är mörkt ute trots att personen har bra syn och är frisk överlag. Synen 

är det inget fel på då personen kan se. Däremot så kommer hjärnan utföra fel handlingar på 

grund av att informationen som fås via ögonen inte är tillräcklig för säker körning. Hjärnan 
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blir alltså en reversed salient på grund av den lilla information som fås via ögonen. Detta leder 

då till slutsatsen att en förändring i hur föraren uppfattar omgivningen skulle kunna förändra 

positionen för hjärnan i detta system.  

På grund av detta är det lämpligt att adressera vad som behöver ändras i det autonoma 

fordonets tekniska system för att den logiska processenheten ska vara mer i fas med de andra 

delsystemen. Innan detta görs så redogörs en analys om hur man hanterade den visuella 

uppfattningen inom flygtransport. 

5.2.1 Visuellt uppfattande – Ett historiskt problem 

Visuell uppfattning är, och har varit en barriär, för många olika slags transportsystem, vilket 

bland annat beskrivs inom ATC.  

 Då utvecklingen av ATC fortfarande låg i sin linda så kunde flygplanen inte föras 

fram under nattetid på grund av att piloterna inte kunde se, varken landningsbanor 

eller i luftrummet. Man utförde experiment med att lysa upp flygrutter från marken så 

att piloten hade någon slags uppfattning om vart denne befann sig och utvecklade 

sakta ATC med experimenten som grund (Nolan, 2011; NATCA, 2008).  

 När man senare valde att införskaffa flygledare på flygplatser så hade piloterna svårt 

att se, vad för typ av signal som flygledaren visade, från luften (Nolan, 2011). 

 Åren innan 1930 så handlade säkerhet kring flygning till stor del kring att man visuellt 

uppfattade sin omgivning och man flög endast dagtid och då väderförhållandena var 

perfekta. Vilket kallades VFR (Visual Flight Rules) (NATCA, 2008; Nolan, 2011). 

Utifrån ovanstående punkter så inses det att synen fungerar hos piloterna, men piloterna fick 

inte tillräckligt mycket information för att kunna köra säkert. Alltså hjärnan är en reversed 

salient på grund av att den enda informationskällan är ögonen, vilket demonstreras i Figur 9. I 

Figur 9 så ser vi att ögonen ser, ”sensorerna” uppfattar. Men eftersom att det inte gick att se 

något från luften så kunde inte hjärnan processera fram något värdefullt för säkerheten. Alltså 

ögonen såg enbart mörker, eller så var flygplanet för högt upp för att se marken för att se 

flygledarna. Samma problem har ju det autonoma fordonet, kamerasensorer uppfattar, men 

processorn har svårt att förstå vad den ser (Coelingh, 2015; Anderson, et al., 2014).  
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Figur 9. Piloten förlitade sig enbart på information som gavs via ögonen. 

5.2.2 Trådlös kommunikation – En möjlig lösning 

En radikal innovation som visat sig vara en lösning på problemet med att man inte kunde se 

omgivningen var den trådlösa kommunikationen. Denna teknologi har uttryckt sig på i form 

av olika innovationer genom historien för flygplan.  

 för ATC uttryckte den sig i termer av radiokommunikation och radionavigation 

(NATCA, 2008; Nolan, 2011). Vilket ledde till att kommunikation mellan både 

flygplan, som ett slags V2V, och mellan flygplan och kontrolltorn, V2I och I2V, 

kunde etableras. 

 Radar är en ytterligare innovation, alla dessa innovationer används än idag inom ATC 

och är en oerhört väsentlig funktion i att upprätthålla säkerhet. Syftet är att ge 

flygplanen regelbunden realtidsdata om omgivningen så att piloten inte behöver 

försöka se ut i omgivningen efter faror (NATCA, 2008; Nolan, 2011).  

Figur 10 visar konceptuellt hur det såg ut när det nya delsystemet, eller utvecklingsblocket, 

alltså trådlös kommunikation, kom in i systemet. Eftersom att förändringar i system får 

konsekvenser i hela systemet så måste något av de andra förändras (Dahmén, 1989; Hughes, 

2012), vilket i fallet för flyg blev att pilotens uppfattningsförmåga inte längre var en reversed 

salient. Transformationen från att se med ögonen till att förlita sig på information som gavs 

trådlöst fick sin startpunkt. 
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Figur 10. Det nya delsystemet "trådlös kommunikation" ökade informationsflödet till processorn. 

Denna implementering av en ny innovation i det systemperspektiv, som denna studie avsett, 

ledde till att säkerheten ökade för flygplanet. Detta visas i konceptuellt i Figur 11, observera 

att det gamla delsystemet ”se omgivningen med ögonen” blev nu en reversed salient som 

senare skulle förtvinas ur detta system. En punkt värd att beakta är att diskussionen inte 

försöker påvisa att piloter inte behöver se när de kör, men däremot så förklarar Figur 11, att en 

mycket hög säkerhet kan uppnås utan en pilot som behöver se sin omgivning efter faror. 
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Figur 11. Säkerheten ökade med hjälp av trådlös kommunikation. 

Man kan alltså konstatera att trådlös kommunikation var en lösning för att öka säkerheten 

inom flygväsendet då visuell uppfattning var en reversed salient. Så om en återgång till de 

autonoma fordonen sker så får följande resonemang förklara situationen för dessa. 

Fordonen i Drive Me kommer att vara uppkopplade till ett trådlöst 3G och 4G-nätverk. Syftet 

med uppkopplingen är att exempelvis kunna ge och ta emot uppdateringar i 3D-kartan om 

exempelvis olyckor längs vägen, väderförhållanden, vägarbeten och mycket mer, vilket är ett 

slags V2I och I2V i en viss mening, denna syn har även (Coelingh, 2015). Detta sker på grund 

av att kamerasensorerna och processorn har svårigheter att handla på ett korrekt sätt om, låt 

säga, en polis vinkar vid sidan av vägen eller om en ny skylt har blivit uppsatt. 

Kamerasensorerna uppfattar, men hur omsättning av informationen blir något värdefullt är det 

svåra (Coelingh, 2015). Detta problem tar även (Pinto, 2012) upp då han använder sig utav 

den vinkande polisen som exempel.  

Förutom detta kombinationsproblem har kamerasensorerna andra problem såsom att de inte 

klarar av att uppfatta omgivningen vid exempelvis dåligt väder eller om de blir bländade av 

solljus (Coelingh, 2015). Detta problem, bland annat, anses vara tillräckligt stort till den grad 

att Trafikverket kommer att kunna stänga av den autonoma funktionen via denna uppkoppling 

till mobilnätet, vare sig föraren vill eller inte. 

Förutom uppdatering utav kartan så har det autonoma fordonet andra teknologier som 

kommer att hjälpa processorn att uppfatta omgivningen. Fordonen kommer även att ha fyra 
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medeldistansradarfunktioner, en i varje hörn av fordonet för att uppfatta fordon i närheten och 

radarfunktioner som noterar föremål i långdistans (Coelingh, 2015; Volvo, 2015). Förutom 

dessa teknologier så är det fler funktioner, vilket visas i Tabell 3. Man kan alltså dra slutsatsen 

om att den visuella uppfattningen är en barriär för det autonoma fordonet, och dessutom se 

tendenser på att trådlös kommunikation kan komma att användas för att göra det säkrare för 

det autonoma fordonet, på grund av bland annat uppkopplingen till ett mobilnät. 

Fordonen i Drive Me kommer alltså att trådlöst kommunicera med infrastrukturen, men inte 

till den grad att kamerasensorer kan försummas. Kamerasensorerna är snarare en väldigt 

viktig säkerhetsfunktion hos fordonet. Frågan man ställer sig är varför? Svaret kommer i 

följande avsnitt att analyseras och diskuteras. 

5.2.3 En möjlig utveckling 

Den visuella uppfattningen har varit en barriär långt bak i historien för bland annat flygplan. 

Visuell uppfattning är också en barriär för det autonoma fordonet. Denna barriär löstes via 

trådlös kommunikation i omfattande grad.  

Teknik för trådlös kommunikation implementeras i dagsläget inom fordonsbranschen och 

autonoma fordon är inte ett undantag. Fordonen i Drive Me kommer att ha en uppkoppling till 

3G och 4G för kommunikation med infrastrukturen. Vilket mycket väl skulle kunna vara ett 

utvecklingsblock i systemet och leda till att man började använda sig av denna teknik i en allt 

större utsträckning. Även radarsystem kommer finnas i fordonen, vilket tyder på att 

kamerasensorer, solitärt, inte ger en tillräckligt hög grav av säkerhet. Vilket (Coelingh, 2015; 

Volvo, 2015) bekräftar. 

I och med IoT (Internet of Things)-trenden och utvecklingen utav robustare nätverk såsom 5G 

(Telenor, 2014; Al-Alosi, 2014; Transportsektorn, 2014) så är det möjligt att utöka 

kommunikationen mellan autonoma fordon och man ser fördelarna med bland annat 5G 

(Coelingh, 2015). Därav är en möjlig utveckling för autonoma fordonet att de i allt större 

omfattning kommer att vara beroende utav att kommunicera med sin omgivning via trådlös 

kommunikation istället för att förlita sig på kamerasensorer.  
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6 Slutsats 

Följande kapitel kommer att redovisa slutsatsen för studiens problemformulering. Kapitlet 

inleds med att beskriva problemformuleringen och därefter resultatet. Vidare kommer även 

resultatets begränsningar att diskuteras och forskningsförslag för framtiden. 

Autonom fordonsteknik möter många barriärer, varav ett är att fordonet inte klarar av att 

visuellt uppfatta omgivningen, det autonoma fordonet har idag svårigheter att både förstå vad 

det är den ser men även problem med att kamerasensorerna kan tappa sikten. Detta skulle 

dock kunna underlättas om man istället använde sig utav trådlös kommunikation. Vilket 

skulle leda till att fordonet istället fick information om omgivningen trådlöst istället för att 

försöka uppfatta omgivningen med kamerasensorer. Detta är även en möjlig 

framtidsutveckling. Anledningen till att denna slutsats dras är på grund av att trådlös 

kommunikation varit en lösning inom andra transportsystem där visuell uppfattning varit en 

barriär. Dessutom så adresseras vissa av de barriärer, relaterat till visuell uppfattning, som det 

autonoma fordonet står inför via trådlös kommunikation inom pilotprojekt kopplade till 

autonom fordonsteknik. 

Den visuella uppfattningen hos fordonet är en väsentlig barriär för det autonoma fordonet. 

Detta visar sig bland annat genom att trafikledningen kommer kunna stänga av den autonoma 

funktionen via ett trådlöst nätverk på grund av att exempelvis kamerasensorer mister sin 

funktion. Det autonoma fordonet kommer, på grund av sin barriär, ha andra teknologier såsom 

bland annat radar, laser, ultraljud och en implementerad högdefinierad 3D-karta i systemet för 

att uppfatta omgivningen. Dessa teknologier kan dock inte ersätta kamerasensorernas brister 

till den grad att kamerasensorerna kan försummas utan kamerasensorerna uppfyller snarare en 

viktig funktion.  

Aktörernas syn på utvecklingen är inte klarlagd, man är ännu inte säker på vad för slags 

teknologier som kommer att finnas i det autonoma fordonet. Men man tror däremot på att ny 

teknologi, relaterat till trådlös kommunikation kommer kunna förbättra situationen för det 

autonoma fordonet. 

6.1 Begränsningar i resultatet 
Att försöka ta reda på hur en utveckling kommer att se ut för en teknologi, som i Sverige 

kommer att testas om två år i ett pilotprojekt, är egentligen en svår uppgift. Svårigheterna har 

varit att hitta personer som har kompetensen för att kunna besvara djupgående frågor 

angående tekniken. Vilket är anledningen till varför fokus enbart låg hos ett fåtal individer 

och ett enda projekt. Projektet är dock det största av sitt slag och unikt på det sätt att 100 

riktiga personer kommer att få testa ett autonomt fordon i riktig trafik. 

Ytterligare en faktor värd att beakta är att projektet Drive Me är under uppbyggnad. Man har 

ännu inte fastställt alla funktioner i fordonet och de som adresserades i denna studie kan 

mycket väl vara helt annorlunda de som faktiskt testat i pilotprojektet år 2017. 

Meningen med denna studie, såsom för all forskning, var bland annat för att ge underlag åt 

vidare studier kring utvecklandet av det autonoma fordonet, vilket görs i denna undersökning; 
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en specifik barriär adresserades och möjlig lösning redovisades. Däremot menar inte resultatet 

på att detta är den utveckling som kommer att ske, hur framtiden kommer att se ut för det 

autonoma fordonet är det ingen som vet. Däremot kan man genom att, som i denna 

undersökning, studera trender, diskutera med aktörer, kolla hur historien utspelat sig osv., få 

en föraning på hur det skulle kunna se ut, och kanske väcka andra personers vilja att 

undersöka djupare i ämnet. 

6.2 Forskningsförslag för framtiden 
För att ta reda på hur framtiden för autonoma fordon kommer att danas så måste man veta i 

vilken riktning man går idag, även (Nilsson, 2015) nämner ju att man bör veta i vilken 

riktning tekniken går åt i dagsläget innan man diskuterar framtiden.  

Detta är anledningen till varför man bör undersöka de andra barriärer som finns för teknologin 

i dagsläget, i denna rapport undersöktes enbart en barriär vilket är en början. Efter att ha 

adresserat alla barriärer så skulle detta i sin tur underlätta scenarioanalyser för det autonoma 

fordonet. 

Jag skulle vilja påstå att projektet Drive Me är, just nu, det mest lämpliga studiematerialet 

relaterat till autonom körning då detta är det största projektet relaterat till fenomenet. Man 

fokuserar dessutom på att låta riktiga kunder få testa fordonet ute i riktig trafik. Så att om 

någon känner sig manad till att studera vidare i fenomenet så skulle författaren starkt 

rekommendera projektet.  
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