
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete med inriktning mot logistik  
15 Högskolepoäng 
Vårterminen år 2017 
 
Författare:  Mikael Pesonen 
 
Examinator:  Sandor Ujvari 

  
 

 

SJÄLVKÖRANDE FORDON  
- och hur de kan komma att påverka vägtransporter 

 
SELF-DRIVING VEHICLES 

- and how they might affect road transportation 
 



i 

Förord 
 
Jag vill tacka alla som bidragit till studien och gjort denna studien möjlig först och främst alla 

representanter från olika företag och organisationer som ställt upp på intervjuer men även alla 

människor som stöttat och givit råd under arbetets gång vid högskolan och även privat.  

 

Med denna studie kommer jag också slutföra min utbildning inom industriell ekonomi och 

logistik, 180 högskolepoäng/ECTS och det har verkligen varit en härlig resa de tre senaste åren 

vid högskolan i Skövde.  

 

Tack för den här tiden! 

 

Skövde, augusti 2017 
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Sammanfattning 
Denna studie har utförts genom att granska relevant teoretiskt material som funnits tillgängligt 

fram till början av andra kvartalet år 2017. Det teoretiska materialet har prövats mot experter 

på området i form av intervjuer och slutligen har det gemensamma materialet av teori och empiri 

tolkats av författaren som också förmedlar sina egna tankar kring självkörande fordon. 

 

Studien fokuserar på självkörande vägfordon som bilar och lastbilar och vilka konsekvenser 

självkörande fordon kan medföra i en framtida situation avseende förflyttning av material, gods 

och människor i och mellan samhällen. Aspekter som belyses är vilka infrastrukturförändringar 

som kan tänkas ske och hur miljön kan påverkas. Ett bidrag i denna studie är bedömningen av 

när fullt självkörande fordon troligtvis kommer finnas tillgängliga och när de har etablerats. 

 

Studien visar att det finns potentiellt stora vinster med att införa självkörande fordon på 

allmänna vägar däribland samhällsekonomiska fördelar och kommersiella aspekter som högre 

säkerhet på väg samt lägre bränsleförbrukning med kolonnkörning och därmed också mindre 

utsläpp. Självkörande fordon bör också kunna medföra ett jämnare trafikflöde när 

trafikolyckorna blir färre och vågliknande mönster i trafiken reduceras eftersom körningen blir 

allt mer automatiserad. Det bör även leda till kapacitetshöjande effekter på vägarna genom att 

fler fordon per tidsenhet kan passera ett område och därmed ökad produktivitet. FN:s, EU:s och 

även Sveriges miljömål bör kunna driva på övergången från fossila fordon till elektriska fordon 

med olika former av incitament och samtidigt när allt fler går över till elektriska fordon (inom 

tidsperioden för satta miljömål) är det även troligt att de elektriska fordonen är utrustade med 

självkörande funktionalitet, inte minst ur säkerhetssynpunkt och därför bör försäljningen av 

elektriska fordon gynna även försäljningen av självkörande fordon eller självkörande system. 

 

Det finns också risker med självkörande fordon eftersom delar eller hela system i självkörande 

fordon möjligen kan manipuleras, störas eller inaktiveras. Det finns frågor kring vilka etiska 

val en AI gör och om den data som samlas in och skickas från fordonen till datormoln. 

Självkörande fordon kan också innebära en inskränkning av den personliga integriteten 

eftersom det möjligen kommer finnas videokameror i fordonen, eller genom att känslig 

information som insamlats med fordonen exponeras och resulterar i förföljelse, högre 

försäkringspremier eller någon annan ovälkommen händelse. 

 

Människan har en begränsad förmåga att tänka rationellt (administrative man) eftersom 

människan bedömer vissa möjliga alternativ och vissa konsekvenser av dessa alternativ samt 

tenderar att välja det första tillfredsställande alternativet som dyker upp. Detta kan skapa vissa 

hinder för bland annat implementeringen av självkörande fordon. De hinder som identifierats 

mot självkörande fordon är främst lagar och regler såsom ansvarsfrågan vid en olycka och 

avsaknad av unifierade lagar och regler som är anpassade till den nya tekniken. Även acceptans 

till den nya tekniken kan vara ett hinder och likaså osäkerheten kring framtidens arbetsmarknad 

eftersom att arbeten kan försvinna och ersättas av maskiner.  

 

Nyckelord: Självkörande fordon, Transport, Infrastruktur, Deep Learning, AI. 
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Terminologi och begrepp 
Studien är gjord under ämnesområdet logistik och eftersom logistik kan vara ett ganska diffust 

område och likaså kopplingen mellan självkörande fordon och logistik finns det ett behov av 

att definiera ämnet logistik. Lumsden (2012) sammanfattar begreppet logistik på följande sätt:  

 

”Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har 

att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och 

till rätt kostnad. Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med 

betoning på kund. Logistik består av planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i 

flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet 

innefattas såväl operativt ansvar vari ingår administration, drift och upphandling som 

konstruktivt ansvar samt uppbyggnad såväl som detaljutformning.” (Lumsden, 2012, 24).  

 

”Kännetecknande är samtidigt den stora spännvidd som ämnet har. En programförklaring kan 

uppta teknisk, ekonomisk och administrativ kartläggning, miljökonsekvensbeskrivning, 

konstruktion, och analys av godstransporter, materialhantering och persontransporter. Man 

bör tänka på att ämnet är ungt och mycket expansivt, och man kan anta att det ännu inte är 

färdigutvecklat. Förmodligen kan detta förklara att gränsdragningen mot andra ämnen är 

vag”. (Lumsden, 2012, 21). 

 

Eftersom självkörande fordon fortfarande är relativt nytt är terminologin av fenomenet 

varierande. I Trafikanalys rapport (2015) belyser de detta problem men använder sedan flera 

olika varianter i rapporten: robotbilar, förarlösa bilar, självkörande bilar, fordonsautomation, 

semi-automatiska modeller. Därför kommer denna studie istället genomgående använda 

självkörande fordon (SKFO) hädanefter. 

 

 
Figur 1. SKFO. Källa: Egen. 
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SAE Internationals standard J3016 
Den mest utvecklade standarden för klassificering av SKFO är Society of Automotive 

Engineers Internationals standard, J3016 (SAE International, 2016). SAE Internationals är en 

global organisation med fler än 128 000 ingenjörer och relaterade experter inom flygindustrin, 

bilindustrin, samt fordon i yrkesmässig trafik för frivilligt utvecklande av eniga standarder. 

J3016-standarden tillämpas av bland annat USA:s trafikdepartement. Syftet med J3016-

standarden är att beskriva de olika graderna av SKFO. När olika nivåer av SKFO diskuteras i 

denna studie är det efter J3016 standarden.  

Sammanfattningsvis: 

➢ Nivå 0: innebär att en mänsklig förare utför alla delar i körningen. 

➢ Nivå 1: det finns enstaka förarstöd för den mänskliga föraren. 

➢ Nivå 2: det finns flera stödsystem för den mänskliga föraren. 

➢ Nivå 3: ett självkörande system kan utföra alla delar vid körning men det kräver dock 

att en mänsklig förare ständigt övervakar och är beredd att ta över om systemet 

obstrueras på olika sätt. 

➢ Nivå 4: innebär ett fullt men begränsat SKFO i det avseendet att det SKFO klarar av 

att hantera alla situationer som kan uppstå utan mänskligt ingripande fast enbart i 

specificerade vägområden. 

➢ Nivå 5: är nivå 4 vid en slutpunkt och klarar därmed av alla vägområden. 

I bilaga 1 finns en mer detaljerad beskrivning av de olika nivåerna på svenska.

Figur 2. J3016-standard för olika grader/nivåer av SKFO. Källa: SAE International (2016). 
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1. Jag kan köra själv! 
Detta kapitel ger en introduktion till ämnet och varför det är av intresse. Inledningsvis målas 

två vitt skilda scenarier upp med avsikten att läsaren snabbt ska få förståelse för ämnet för att 

sedan raskt går över till motivet till studien och bakgrunden till varför SKFO är relevanta. 

Detta mynnar ut till problembeskrivningen och syftet med studien vilket beskriver vad som 

förväntas uppnås med studien och även de avgränsningar som gjorts kommer delges. 

 

Scenario 1: 

Herbert låser sin ytterdörr och kliver in i den redan uppvärmda bilen som kört fram sig självt 

och nu står framför dörren till Herberts bostad. Herbert anger destination till sin arbetsplats i 

fordonet och väljer sedan att ögna igenom nyheter på sociala medier medan fordonet kör honom 

till hans arbetsplats. Väl framme stiger Herbert ur fordonet vid entrén till arbetsplatsen. 

Fordonet kör sedan till en parkering strax utanför stadskärnan där det parkerar sig självt i väntan 

på att bli återkallat till Herberts arbetsplats.  

 

Scenario 2:  

Kitty låser sin ytterdörr och går till parkeringsplatsen ungefär 100 meter bort. Väl framme ser 

Kitty att en annan bil är parkerad tätt intill hennes bil och därför får hon streta lite för att komma 

in i bilen. Det är lite kyligt och det blir imma på rutorna när Kitty andas men eftersom Kitty har 

bråttom till jobbet börjar hon köra och tittar som hastigast i backspeglarna. Då, kör hon nästan 

på en cyklist som var dold i den döda vinkeln. Det kunde gått illa tänkte Kitty. Nåja, det gick 

bra. Kitty kör fram till korsningen lite längre fram, det är ganska dålig sikt i denna korsning 

vilket alltid oroar Kitty eftersom bilarna kommer väldigt fort. Kitty gör en snabb manöver och 

kör vidare till vänster, hon andas ut av lättnad över att det inte kom en bil denna gången.  

 

Nu ska Kitty ut på motortrafikleden. Det är mycket trafik på morgonen när alla ska till jobbet 

och ibland är det lite klurigt vid påfarten till motortrafikleden. Kitty blinkar och visar tydligt 

med hela bilen att hon tänker tvinga sig in i den lilla luckan hon hittat mellan bilen och lastbilen. 

Så där ja! Nu väntar bara 15 minuters körning med farthållaren på innan det är dags för avfarten. 

Tyvärr är motortrafikleden inte helt rak eller jämn heller för den delen och därför får Kitty hela 

tiden göra små justeringar med ratten för att hålla sig innanför körfältet. Kitty får ett sms som 

hon väljer att läsa, det är Kittys arbetskamrat som meddelar att morgonmötet är framflyttat till 

klockan 14:00 stället. När Kitty kommer till avfarten har hon tyvärr blivit lite fartblind och får 

bromsa hårt i kurvan men även det går bra och några minuter senare anländer hon vid 

parkeringen till hennes arbete. Nu börjar det duggregna lite och Kitty startar torkarbladen. Hon 

letar efter en parkeringsplats… där! Men det är lite för trångt och därför hamnar bilen snett i 

parkeringsrutan. Kitty tvingas backa och justera, sedan kör hon fram igen. Så! Nu kan Kitty gå 

till arbetsplatsen med ett paraply i handen.  

 

1.1 Varför behövs självkörande fordon (SKFO)? 
Utvecklingen i samhället går mot ökad automatisering, de arbetsuppgifter som tidigare utfördes 

av människor utförs nuförtiden i allt större grad av maskiner. SKFO kommer troligtvis att 

innebära stora förändringar både för transportbranschen och för samhället i stort. Om människor 

kan vara produktiva under transporten skulle det ge stora samhällsekonomiska fördelar eller om 

människor vill vila under resan skulle det också vara en stor vinst för den enskilda människan, 

och det finns även kommersiella intressen som kör och vilotider. Om fordonen också kan köra 

iväg och parkera sig själva behöver det inte finnas lika många parkeringsplatser på attraktiva 

landområden och om fordonen kan köras i kolonn på ett säkrare sätt än vad som ibland sker 

idag där chaufförer ligger alldeles för nära framförande fordon skulle det ge det en rad fördelar. 
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I kolonnkörning med SKFO kan fordonen köra väldigt nära varandra och fordonen bromsar och 

gasar i stort sett samtidigt eftersom de är sammankopplade trådlöst. Kolonnkörning används för 

att minska luftmotståndet vilket ger lägre bränsleförbrukningen och därmed även mindre 

utsläpp.  

 

SKFO kör sig helt eller delvis själva och genom detta bör det troligtvis erhållas en högre grad 

av effektivitet på vägarna samtidigt som säkerheten på vägarna höjs. Teknologin i fordonen 

skannar och analyserar ständigt över och vid vägbanan efter potentiella risker. SKFO kör inte 

för fort och de behöver inte vila till skillnad mot människor som kan vara trötta, påverkade eller 

ouppmärksamma vilket gör människors reaktionstid långsam. SKFO har potential för att 

upptäcka faror tidigare och fatta snabbare beslut för att kunna påbörja en undanmanöver tidigare 

än en mänsklig förare kan vilket kan vara skillnaden mellan liv och död (Fagnant & Kockelman, 

2013).  

 

Människor har kört bil i över ett sekel och det finns mycket data över hur bra människor är på 

att köra bil. På ett sätt är människor mycket bra förare, människor är bra på att identifiera 

föremål och kan reagera relativt snabbt på informationen men är människan en tillräckligt bra 

förare?  

 

Andelsfördelning vägtrafikolyckor 

Resultatet ovan i venndiagrammet (figur 3) är baserat på rapporter från 80-talet i USA. I figur 

3 är det i fältet med 57 procent enbart människan som är orsak till olyckan och i de resterande 

andelarna av cirkeln ”Förare” är det en kombination av orsaker som tillsammans med föraren 

är orsak till olyckan. Exempelvis kan andelen 27 procent utgöra en kombination av att det var 

halt på vägen och att föraren körde för fort under rådande vägförhållanden. Tillsammans utgör 

alla faktorer där människan är involverad en orsaksbidragande andel av 93 procent (observera 

att totalen inte blir 100 procent på grund av avrundningar). Trettio år senare är fördelningen 

densamma, Tabell 1. Det har dock skett en enorm teknisk utveckling under tiden, fordonen är 

säkrare och skyddar förare, passagerare och medtrafikanter bättre i dessa tider.   

6 % 27 % 

3 % 

1 % 

Figur 3. Orsaksbidragande andel av vägtrafikolyckor i USA. Källa: Lum & Reagan (1995). 



3 

 Tabell 1. Kritiska orsaker till Trafikolyckor. Källa: NHTSA (2015a). 

 
Notering: Med kritiska orsaker menas oftast den sista åtgärden som gjordes direkt före olyckan 

inträffade. 

 

Den systematiska förbättringen av trafikfordon i USA började på 60-talet efter att 

trafikolycksstatistiken ökade fem år i rad enligt Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (CDC, 1999). Fordonen har sedan dess stadigt förbättrats och säkerheten är högre på 

vägarna. Vehicle Miles Traveled (VMT) är ett mått som brukar användas i USA för att bland 

annat mäta antalet dödade i trafiken per mile (1 mile ~ 1,6 kilometer). År 1925 dog 18 personer 

i USA vart 100 miljonte VMT, under 60-talet dog ungefär fem personer per 100 miljonte VMT, 

och numera dör ungefär en person vart 100 miljonte VMT (CDC, 1999; NHTSA, 2016). Vad 

som inte går att utläsa ur statistiken är alla mindre incidenter som sker på vägarna och nära 

tragedi-ögonblick vilket författaren försökt belysa i början av kapitlet med scenario 2. Kitty 

råkade aldrig riktigt illa ut men hade en mycket mer händelserik resa är Herbert. Herberts resa 

var helt odramatisk och nästan lite tråkig. 

 

Det går att minska vägtrafikolyckor och skadorna de orsakar på flera olika sätt, exempelvis:   

 

• Sänka hastigheten på vägarna  

• Bygga säkrare vägar.  

• Tillverka fordon så att de bättre skyddar förare och passagerare. Även fotgängare kan 

skyddas lite genom att strålkastare integreras i fordonen samt att det är mjukare 

avrundade partier runt fordonet och tunnare plåt på motorhuven för att få till en 

dämpande funktion (Wargclou, 2007).  

• Män svarar för 70 procent av bilkörandet i Sverige men står för 88 procent av 

trafikbrotten (Trafikanalys, 2016b) och enligt NHTSA (2008) orsakar män fler 

trafikolyckor än kvinnor. Vidare är det åldersgrupperna mellan 16–25 samt 65+ som 

vållar flest dödsolyckor. En möjlig variant är att män får ta körkort senare än kvinnor, 

alternativt få en avsevärt längre körkortsutbildning än kvinnor. Och när människor 

senare uppnår den respektabla åldern av 65+ kanske de bör genomgå täta kontroller för 

att säkerställa att de fortfarande är kapabla att framföra ett fordon på ett säkert sätt. 

 

Men det finns ett annat alternativ för samhällen att minska trafikolyckorna och det är att 

människor slutar köra fordonen själva och ersätts med artificiell intelligens (AI). Den tekniska 

utvecklingen av fordonen och säkerhetsutrustningen i dem har (som tidigare nämnts) reducerat 

vägtrafikolyckorna rejält och trenden är att det blir allt fler tekniska hjälpmedel i fordonen. 

Många av de nya fordonen som säljs på marknaden för närvarande har exempelvis Autonomous 

Emergency Braking (AEB) vilket är en funktion som gör att fordonet bromsar i en nödsituation 

även om inte föraren uppfattar faran, körfältshjälp som varnar föraren om att fordonet är på väg 

Antal

2 046 000

44 000

52 000

47 000

2 189 000

Okänd anledning 2 % ± 1,4 %

100 %. 

2 % ± 1,3 %

Förare

Miljö (vägförhållanden)

Uppskattningar
Kritiska orsaker

Förare-, Fordon-, och miljörelaterade kritiska orsaker

Fordon

± 95 procentigt konfidensintervall

94 % ± 2,2 %

2 % ± 0,7 %
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utanför körfältet. Dessa är standardfunktioner på dagens moderna bilar med mycket utrustning 

och ingår i European New Car Assessment Program (Euro NCAP) tester för år 2017, dessa 

funktioner krävs för att erhålla graderingen fem stjärnor hos Euro NCAP 2017. Med de allt fler 

tekniska hjälpmedel som finns i fordonen behöver det kanske inte (inom en nära framtid) finnas 

en förare i bilen om alla tekniska hjälpmedel samarbetar med en central AI. Här finns det en 

enorm förbättringspotential med tanke på att den mänskliga faktorn i 9/10 fall är bidragande 

orsak till trafikolyckor. 

 

• I Sverige dör cirka 300 människor och 60 000 människor skadas i trafikolyckor varje år 

enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (MSB, 2011).  

• Statistik från NHTSA (2015a) visar att i amerikanska trafikolyckor antas förarmisstag 

vara huvudorsaken: till >90 % av alla olyckor, i >40 % av alla dödsolyckor var förarna 

påverkade av någon drog, trötta eller distraherade. Cirka 35 000 människor dog och 

2 400 000 miljoner människor skadades i trafikolyckor i USA år 2015 (NHTSA, 2015a).  

• Enligt World Health Organization (WHO) dör det globalt cirka 1,25–1,3 miljoner 

människor och 20–50 miljoner människor skadas i trafikolyckor årligen (Asirt 2016; 

WHO 2013). Med SKFO bör många av dessa hemska tragedier kunna undvikas 

eftersom det i överväldigande majoritet är den mänskliga faktorn som orsakar 

olyckorna.  

 

Varför finns det ett intresse för SKFO just nu? 

Under de senaste åren har det gått att läsa allt mer frekvent om SKFO i dagstidningar. Ford har 

meddelat att deras mål är att kunna erbjuda ett fullt SKFO år 2021 (SvD, 2016). Scania tror att 

deras första självkörande lastbilar kommer att börja massproduceras år 2021 (Wemmenhag, 

2016). Volvo har meddelat att de tror sig kunna uppnå nivå 4 år 2021 (Volvo, 2017a). Tesla 

uppskattar att de kommer vara ännu tidigare, redan år 2018 bedömer de kunna erbjuda ett SKFO 

som uppfyller nivå 4 (Lambert, 2015). Detta är ett tecken på att det finns stort intresse för SKFO 

speciellt eftersom nivå 4 snart verkar realiseras. Nivå 4 innebär att det är ett fullt SKFO som 

kan köra lika bra eller bättre än en människa i specificerade miljöer och områden, exempelvis i 

Göteborgsområdet vid någorlunda bra väder. En mänsklig förare kan fortfarande när som helst 

själv välja att köra fordonet men i det självkörande läget (om det är ett nivå 4 fordon) ska 

fordonet klara av att hantera alla trafiksituationer på ett säkert sätt utan att en mänsklig förare 

behöver ingripa. Det går att läsa mer om nivåerna i SAE Internationals J3016-standard som 

finns precis före detta kapitel och det finns även en beskrivning av de olika självkörande 

nivåerna på svenska i bilaga 1.  

 

Områden som är avgränsade, säkrade och privata kan använda SKFO i sin verksamhet redan 

idag, exempelvis inom gruvnäringen (BHP Billiton, 2014; Volvo på väg, 2016) eller i 

hamnverksamhet. Det är till och med så att det redan finns SKFO på allmänna vägar, Daimler 

blev först i världen med att få tillstånd att köra självkörande lastbilar på allmän väg nära Las 

Vegas i delstaten Nevada, USA i maj år 2015 (Intelligent Logistik 2015; Daimler, 2015). Volvo 

har under ett par år tillsammans med andra intressenter arbetat med ett projekt i Göteborg under 

namnet ”Drive Me” där 100 självkörande bilar kommer testas i trafik i och omkring staden i 

år. (Autoliv, 2016a; Trafikverket, 2013). Faktum är att de flesta fordonstillverkare och även 

vissa mjukvaruföretag (Google/Waymo, Nvidia, Uber m.fl.) utför tester på allmänna vägar med 

SKFO över hela världen.  

 

Hur gick det här till egentligen? 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) anordnade en tävling år 2004 som haft 

stor betydelse för utvecklingen av SKFO. Före år 2004 fanns det endast ett fåtal 

http://www.darpa.mil/
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forskningsprojekt med SKFO och de hade relativt små resurser. DARPA erbjöd en miljon 

United States Dollars (USD) i prispengar till det forskningslag som först klarade av att fullfölja 

en serie av tester med ett SKFO i påfrestande miljö och inom det specificerade tidsspannet. 

Militären ville få fram SKFO som kunde stödja deras trupper i form av bättre logistikaktiviteter 

som att erbjuda transporter in och ut ur krigszoner för att bland annat försörja trupperna med 

förnödenheter. Dessa tävlingar som genomfördes år 2004, 2005 och 2007 fick stort massmedialt 

intresse och startade utvecklingen av SKFO på bred front. Flera aktörer insåg att det började bli 

tekniskt möjligt att framföra ett SKFO i komplexa miljöer (DARPA, 2014).  

 

Risker 

Det finns förstås också risker med självkörande system. En risk är att företag släpper sina 

system innan de är helt färdigutvecklade för att vinna konkurrensfördelar, tekniken kan strula 

och vara direkt farlig om detta sker. En annan risk är att någon skulle kunna ta sig in i ett system 

via ett gränssnitt och ta över kontrollen av ett eller flera fordon, de trådlösa signalerna skulle 

även kunna blockeras. Sammantaget innebär detta att fordonen skulle kunna användas som 

instrument för terrorverksamhet eller att de blir saboterade alternativt bestulna (Anderson et al., 

2014). 

1.2 Syfte och problemformulering 

Men risker finns också avseende dagens trafiksäkerhet (se tidigare avsnitt). SKFO har potential 

för ökad trafiksäkerhet genom att den mänskliga faktorn reduceras, SKFO har också potential 

för förbättring av trafikflödet och minskade utsläpp exempelvis genom kolonnkörning. 

Intentionen med studien är att bedöma hur SKFO kan komma att påverka vägtransporter med 

fokus på bil- och lastbilsanvändandet samt bedöma vilka samhällsaspekter som bör beaktas och 

även vilka kommersiella användningsområden som är möjliga.  

 

Sammantaget: 

Syftet är att undersöka hur SKFO kan komma att påverka vägtransporter. 

 

Detta har brutits ner i relevanta delproblem för att strukturera arbetet och de är numrerade för 

att det lättare ska gå att hänvisa till varje enskilt delproblem i studien. 

 

Delproblem:  

1. Hur kan miljön påverkas av SKFO? 

2. Hur kan SKFO förändra persontransporter?  

3. Hur kan SKFO förändra lastbilstransporter? 

4. Hur kan infrastrukturen påverkas av SKFO? 

5. När kommer fullt SKFO introduceras och när förekommer de i större omfattning? 

1.3 Avgränsning 

Med SKFO i denna studie avses vägfordon primärt som bilar och lastbilar då de anses vara 

relativt lika. Det finns även SKFO exempelvis inom försvarsmakten, flygindustrin, 

fartygsindustrin och tillverkningsindustrin samt SKFO i och omkring olika former av 

lagerbyggnader, terminaler och hamnar såsom självkörande truckar och drönare. Dessa 

kommer inte behandlas.   
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2. Hur har studien utförts? 
Fenomenet SKFO valdes dels för att författaren vill göra en studie inom ämnesområdet logistik 

som inte redan behandlats i överflöd då det troligtvis inte skulle tillföra särskilt mycket och dels 

för att författaren har ett intresse för ny teknik. Fenomenet är ett starkt växande område och på 

sikt är det troligt att det kommer få stora konsekvenser på samhället i stort. Författaren har haft 

för avsikt att ge en balanserad och nyanserad skildring av hur SKFO kan komma att påverka 

vägtransporter. 

 

Tillvägagångssättet författaren använt sig av i denna studie har varit att söka efter relevanta 

studier om ämnet via bland annat högskolan i Skövdes sökverktyg WorldCat Local och via 

Google Scholar med sökord som ”självkörande fordon”, ”autonomous cars”, ”autonomous 

vehicles”, ”self-driving cars”. Främst: forskningsrapporter, myndighetsrapporter, 

bolagsrapporter, analyser av logistikområdet och SKFO gjorda av konsultbolag men även 

branschartiklar, tidningsartiklar och företagshemsidor då fenomenet som undersöks är relativt 

nytt. Den mest åberopade referensen i studien och som därtill har influerat författaren mest är 

Anderson et al., (2014). Författaren har haft en dialog med diverse personer vid institutionen 

för handel och företagande vid högskolan i Skövde gällande avgränsning av arbetet samt fått 

stöd vid utveckling av modeller och struktur av arbetet. Studien är lite bredare än traditionella 

examensarbeten men eftersom fenomenet är relativt nytt kan det finnas ett värde i att beskriva 

det mer omfattande. När arbetet påbörjades var det tänkt som en studie med deduktiv ansats där 

teori testas mot empiri men successivt blev arbetet mer abduktivt, en växling mellan teori och 

empiri och reflektion däremellan för att sedan skapa nya aspekter i teorin (Alvehus, 2013). 

Cybersäkerhet, personlig integritet och Euro NCAP:s influens är prov på delar som utvecklats 

i studien efter diskussioner och intervjuer med praktiker inom ämnesområdet. 

 

Respondenterna har gett samtycke till att intervjumaterialet får användas i denna studie men av 

etiska aspekter menar Alvehus (2013) att det ibland kan vara respektabelt att anonymisera 

respondenterna då det skulle kunna finnas lagbrott eller andra saker som framkommer i 

intervjuer som leder till att individer kommer till skada. Därför för att skydda respondenterna 

har författaren valt att anonymisera respondenterna och endast delge de olika organisationerna. 

2.1 Empiri 

Till en början var det ganska svårt att komma på vilka (förutom fordonstillverkarna) som skulle 

kunna svara på frågor rörande SKFO men efter en genomgång av diverse företags 

pressmeddelanden och omfattande sökning på internet gav det till slut ett antal lämpliga 

intervjukandidater. Tyvärr tackade Scania nej till att medverka i studien med anledningen att 

de endast arbetar med studenter under Scanias regi vilket var tråkigt eftersom de har en del 

projekt i gång som rör ämnesområdet och därmed hade kunnat bidra till ökad förståelse för 

SKFO och även lösningar med elektriska fordon. Mycket av den sekundära datainsamlingen är 

hämtad från USA och det beror dels på lättillgänglighet till data och dels att det ger större 

stickprov vilket ger större statistisk säkerhet. Det fanns vissa problem med detta vilket beskrivs 

i kapitel 7.   

 

En enkätundersökning hade inte gett ett bra underlag för att svara på syftet eller delfrågorna på 

ett relevant sätt, exempelvis på delfrågan om hur SKFO kan påverka persontransporter går det 

inte besvara frågan genom att kryssa för ett par alternativ för även med en väldigt stor 

uppsättning frågor och kryssalternativ skulle det ändå kunna finnas relevant information som 

förbises i enkätfrågorna och svarsalternativen. För denna studie krävdes det primär data i form 

av en intervjustudie med avsikt att fånga upp de omständigheter som ligger bakom SKFO och 
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för att komma till nya insikter. Detta gav en stark kvalitativ prägel av studien men det finns 

även kvantitativa inslag. Enligt Alvehus (2013) och Bryman & Bell (2005) är det snudd på 

utopiskt att tro att det går att skriva rent deduktivt eller induktivt för i praktiken blandas 

metoderna mer eller mindre.  

 

Alla genomförda intervjuer är telefonintervjuer. Det fanns tillfällen i alla intervjuer då det 

ibland var svårt att höra vad respondenterna svarade på grund av dålig ljudupptagning när 

respondenterna exempelvis använde högtalartelefon och förflyttade sig en bit bort från denna 

eller när uppkopplingen fluktuerade. En inneboende problematik med telefonintervjuer är att 

respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kan uppfattas och därför finns en möjlighet 

att vissa saker som sagts kan ha missförståtts. 

 

De första två intervjuerna (i redovisad ordning uppifrån, bilaga 2) är ostrukturerade intervjuer 

och de fyra första intervjuerna gjordes utan inspelning, endast noteringar gjordes under 

samtalets gång. Det insamlade materialet i dessa intervjuer blev därför avsevärt mindre än de 

två sista intervjuerna som spelades in med respondenternas samtyckte. Det kan finnas en 

trygghet för respondenten att intervjun spelas in eftersom vederbörande då vet om att vad denne 

säger kommer tolkas ord för ord (Alvehus, 2013). Den tredje intervjun skiljde sig mest från 

övriga intervjuer eftersom företaget ville ha intervjufrågor, veta målbild och vilket syfte 

examensarbetet hade på förhand. När intervjun var klar ville företaget även se intervjusvaren, 

vilket de fick göra. Intervjumaterialet skickades över och företaget gjorde mindre justeringar i 

materialet som misstolkats av författaren. Både respondenten och författaren tyckte att det 

positiva med detta tillvägagångssättet (strukturerad intervju med förutbestämda frågor) var att 

det gav respondenten tid att fundera över sina svar vilket för det mesta gav genomtänkta bra 

svar och mindre sidospår. Det negativa skulle kunna vara att det finns risk för att frågorna 

behandlas för snabbt och blir ytliga, mer enkätlika (Alvehus, 2013). Även vid femte intervjun 

gavs frågorna på förhand men här var det mycket mer följdfrågor och därför en mer 

semistrukturerad intervju.  

 

Det varierande tillvägagångsättet vid intervjuerna beror dels på att de första två intervjuerna 

egentligen var tilltänkta för att boka in intervjuer vid ett senare tillfälle men respondenterna var 

tillgängliga för stunden och det blev intervjuer direkt, och dels för att teknisk kunskap för 

inspelning saknades vid tidpunkten. Under resans gång förfinades tillvägagångsättet och därför 

sker det också en gradvis förbättring med allt högre kvalitet på intervjuerna men också för att 

alla respondenter varit kunniga, tillmötesgående och samarbetsvilliga. 

2.2 Tolkning 

Alvehus (2013) menar att analysen är starkt påverkad av teoriavsnittet och att de som använder 

orden ”analys” och ”analysmetod” antyder att det finns ett starkt systematiskt tillvägagångssätt 

bakom. Så starkt att andra forskare kan komma fram till samma resultat med samma empiri. 

Traditionellt heter avsnittet ”analys” men ordet ”tolkning” kan i många fall vara mer passande 

när en studie är kvalitativ. För att tolkning är mer som ett hantverk och inte alltid replikerbart 

vilket ger en huvudsaklig inriktning mot kvalitativ och induktiv metod vilket alltså genererar 

ny teori (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2005). Tolkningen blir även starkt betingad av 

forskaren som person och dennes bakgrund. De flesta forskare befinner sig någonstans mellan 

analys och tolkning (Alvehus, 2013). Författaren av denna studie har valt att använda ordet 

tolkning eftersom det inte är troligt att andra skulle komma fram till exakt samma resultat och 

för att studien har en stark kvalitativ prägel. 
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Tolkningen är (som redan nämnts) kraftigt påverkad av teorin och i många fall bekräftades 

teorin med empirin men det tillkom även lite ny teori från respondenterna som lades till teorin 

senare. Exempelvis vad de hade att säga om cybersäkerhet och kolonnkörning. Författaren har 

haft för avsikt att noga reflektera över teori och empiri för att kunna bidra med eget material till 

ämnesområde och inte enbart göra en jämförelse eller återrapportering av teorin och empirin 

utan reflektion. 

2.3 Reliabilitet och Validitet 

Enligt Alvehus (2013) fungerar inte reliabilitet och validitet med kvalitativ forskning. Om det 

skulle skickas ut enkäter med frågan ”är du bra på att köra bil?” skulle den överväldigande 

majoriteten svara ”ja” och det hade varit svar med hög reliabilitet. Men validiteten i svaret, om 

det relevant eller meningsfullt får antas vara väldigt lågt. När det gäller reliabilitet är det svårt 

att tänka sig att två forskare skulle få exakt samma svar från en respondent då forskare har en 

aktiv roll i intervjusituationen och vid tolkning har forskaren en central roll. Men det finns andra 

sätt att säkerställa kvaliteten på kvalitativ forskning och det är: hantverksvaliditet, 

kommunikativ validitet och pragmatisk validitet.  

 

För hantverksvaliditet gäller det att på ett metodiskt sätt arbeta med datainsamling och grunda 

slutsatser och resultat genom att konstant ifrågasätta och kontrollera rimligheten i dem. I bilaga 

2 finns alla intervjuer och de intervjuer som spelades in har transkriberats, där framgår det 

tydligt att arbetet framskridit metodiskt. Ett prov på ifrågasättandet av resultatet är att initialt 

antog författaren att första och sista milen problematiken möjligen skulle kunna lösas helt eller 

delvis med SKFO men det har varit svårt att påvisa och därför att denna del gått från att ha haft 

en central roll och varit ett delproblem till att utgöra en ytterst liten del i studien. Och det hade 

mycket väl kunnat stanna kvar i studien för även om det varit svårt att påvisa är det ändå ett 

resultat men anledningen till att författaren slutligen valde att plocka bort stora delar var för att 

rapporten redan har ett stort omfång. Ett annat prov på hantverksvaliditeten i studien är 

slutsatsen om att incitament för elfordon troligtvis även kommer accelerera övergången till 

SKFO då fler byter ut sina konventionella fordon i allt snabbare takt än tidigare. 

 

I kommunikativ validitet testas kunskapsanspråken med exempelvis den undersökta gruppen 

eller med ett forskningssamhälle. Detta anser författaren gjordes i samband med att intervjuerna 

genomfördes och det återstår det att se hur studien tas emot av forskare och praktiker på 

området. 

 

I pragmatisk validitet undersöks ifall kunskapen är relevant i det att den kan användas och 

påverka samhället. Eftersom potentialen med SKFO är enorm och fordonstillverkarna redan nu 

börjat leverera självkörande funktionalitet får det antas att SKFO kommer kunna användas och 

kommer påverka samhället, frågan är hur? Viktiga delaspekter att beakta här utöver de primära 

som trafiksäkerhet och trafikflöde är cybersäkerhet och personlig integritet. 
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3. Självkörande fordon (SKFO) 
I detta kapitel har det teoretiska materialet som är relevant för studien samlats. Kapitlet inleds 

med en modell som ger en överblick av de områden som kommer behandlas. Som tidigare 

nämnts är det ett relativt nytt och komplext fenomen och därför finnas det ett värde i att beskriva 

vilka de olika delarna i ett SKFO är och hur ett SKFO fungerar samt skildra vilka aktörerna är 

som verksamma på området och den problematik som finns med SKFO. Omvärldsbeskrivning 

har för avsikt att beskriva områden i och kring SKFO och avsnittet är kopplat till alla fem 

delfrågor. Kommersiell användning är kopplat till alla delfrågor och kapitlet avslutas med vilka 

ekonomiska aspekter det finns att beakta med SKFO och även denna del har kopplingar till alla 

delfrågor. 

 

 

 

 

 
 

 

  

Omvärlds-
beskrivning

• Infrastruktur

• Lagar och regler

• När kommer SKFO?

• Kan elbilar accelerera 
övergången till SKFO?

• Är SKFO 
Upphaussade?

Kommersiell 
användning

• Säkerhet på väg

• Transporteffektivitet

• Lastbilstransporter

• Privat område

Ekonomiska 
aspekter

• Samhällsekonomi

• Företags- och 
privatekonomi

 

• Sensorutrustning 

• Mjukvara 

• Cybersäkerhet 

•  

SKFO förutsättningar & funktion 

Figur 4. Överblick över huvudområden som kommer behandlas i denna studie. Källa: Egen. 
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3.1 SKFO förutsättningar och funktion 

3.1.1 Kommunikations- och sensorutrustning för SKFO 

Den tekniska utrustningen utvecklas, förnyas och blir ständigt effektivare för de specifika uppgifter 

utrustningen är konstruerade för. Exempelvis har Autoliv nyligen utvecklat en Radio Detection 

and Ranging (RADAR) så att den tydligare kan urskilja föremål på längre avstånd och 

tillsammans med stöd av satellitbaserad RADAR kan objekt runt hela fordonet upptäckas 

(Autoliv, 2017). Den vanligaste tekniska utrustningen som används av SKFO för att identifiera 

objekt är: RADAR, ultraljud, GPS, videokamera, infrarött ljus, LIDAR med flera. Ett nytt område 

är att använda mikrofoner för att spela in vägljud för att identifiera om vägbanan är våt eftersom det 

kan ha regnat tidigare men när fordonet anländer är det klart väder (Abdić et al., 2015).  

 
Figur 5. Teknik i SKFO. Center for Sustainable Systems - University of Michigan (2016). 

 

Vehicle to vehicle (V2V)  

På svenska fordon till fordon. Fordonen kommunicerar med varandra och informerar om olika 

förhållanden. Det kan vara om riskfyllda förhållanden som halka eller så kan informationen 

vara mer av graden för optimering av trafik förslagsvis: när utryckningsfordon närmas sig ett 

SKFO ger det SKFO plats åt utryckningsfordonet eller om det är trafikstockning längre fram 

kan ett omdirigeringsförslag sändas ut, SKFO kan också kommunicera med varandra om vilket 

fordon som kör eller svänger först vid trånga platser eller vägkorsningar, de kan också hålla 

kortare avstånd mellan fordonen och köras som en enhet. 
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Vehicle to infrastructure (V2I) 

På svenska fordon till infrastruktur. Fordonen kommunicerar med infrastruktur och det är 

ganska vanligt redan idag men kommer troligtvis behöva byggas ut. Det kan vara en kamera 

med en sändare och V2I går att använda exempelvis för att trådlöst betala parkeringsavgifter, 

tull, trängselskatt eller sända väderinformation för att nämna ett fåtal. Fordonen kan även 

använda V2I för att ”se” runt hörn och anpassa sig till andra trafikanter vilket medför ett säkrare 

och bättre trafikflöde.  

 

Dedicated Short-Range Communication (DSRC) 

På svenska dedikerad kortdistanskommunikation. Används för kommunikation mellan V2V 

och V2I upp till en kilometers avstånd. Denna teknik möjliggör bland annat att SKFO kan ta 

emot data i och omkring korsningar eller kurvor före det SKFO kommer dit. DSCR möjliggör 

bättre trafikflöde och är även tilltänkt för ökad datasäkerhet (Anderson et al., 2014) 

 

Global Positioning System (GPS).  

GPS används för lokalisering. Fordonen tar emot signaler från satelliter som beräknar fordonens 

position. Koordinaterna kan sedan jämföras med vägkartor för att återge en mer exakt position. 

Felmarginalen för en GPS idag kan vara ett par meter om det finns objekt i vägen (som 

skyskrapor) och då kan det även bli problem att ta emot signaler (Anderson et al., 2014). 

  

Inertial Navigation Systems (INS) 

På svenska tröghetsnavigationssystem. INS använder gyroskop för att mäta rotationsvinklar 

eller rotationshastighet och accelerometer för att mäta hastighet. INS tillsammans med GPS 

ökar noggrannheten och gör att fordonen bättre kan lokalisera vart de befinner sig (Magnusson 

& Odenman, 2012). 

 

Prebuilt Maps 

På svenska förkompilerade kartor. Ifall fordonen inte får kontakt med en satellit under en period 

och om INS har felkalkylerat en aning då kan fordonet använda förkompilerade kartor istället. 

Dessa kartor generar fordonen genom att programmera in GPS koordinaterna i förväg 

(Anderson et al., 2014).  

 

Light Detection and Ranging (LIDAR) 

På svenska ljusdetektering och avståndsmätning. LIDAR använder laser för att fastställa 

avstånd till objekt. De LIDAR som bland annat Google/Waymo och Uber använder sig av är 

3D LIDAR med speglar som snurrar hastigt vilket genererar ett 360 graders synfält (Amadeo, 

2017). 

 

Radio Detection and Ranging (RADAR)  

På svenska radiodetektering och avståndsmätning. RADAR är bra på att detektera människor 

och andra djur samt dimma, regn, snö som de flesta sett på en väderbild.  

 

Videokameror 

Finns med olika brännvidder: fisköga, vidvinkel, normal och tele för framåtriktade kameror. 

Fisköga och vidvinkel används för trafikljus och föremål på nära avstånd.  

Vidvinkel används på avstånd upp till 60 meter. 

Normal täcker ett brett spektrum av användningsområden och klarar upp till 150 meter. 

Tele gör det enklare att upptäcka föremål på långt avstånd, upp till 250 meter, och är användbar 

i höga hastigheter (Tesla, 2016a). 
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Ultraljudssensorer 

Ultraljudssensorer fungerar bra på korta avstånd, upp till 10 meter. Detta gör sensorerna 

användbara vid parkering för att registrera föremål (Ford, 2011). 

 

Infraröda sensorer  

Detekterar vägmarkeringar och även varmblodiga djur i mörker. 

 

Det går att kombinera sensorerna för att systemet lättare ska identifiera objekt 

Kameror kan detektera färger och LIDAR kan identifiera ett materials egenskaper genom att 

mäta ljusets reflektionsförmåga mot materialet (Prost, 2013). Dessa tillsammans gör att det 

självkörande systemet bättre kan förstå vad det är för objekt som upptäckts. Förslagsvis skulle 

detta kunna vara övergången mellan olika vägunderlag som grus, gräs och asfalt (Thrun et al., 

2006). Beroende på vilka tekniker som kombineras ges olika möjligheter för fordonet att 

bedöma världen omkring fordonet.  

 

Det kan tyckas vara vettigt att ge ett fordon all möjlig teknik som finns disponibelt men 

samtidigt ökar komplexiteten, antal beräkningar och kostnaderna. Vilket innebär att det kan 

vara svårare att felsöka systemet, åtgärda fel eller att få till ett väl fungerande system 

överhuvudtaget. Systemet kan reagera långsammare på grund av alla beräkningar och i 

slutändan finns frågan om lönsamhet. Går det att sälja systemet till ett högre pris om nu all 

teknik skall inkluderas? (Anderson et al., 2014).  

3.1.2 Mjukvara  

Deep Learning-tekniker är det som troligtvis är möjliggöraren för fullt SKFO i nivå 4–5 och 

utvecklingen av neurala nätverk har formligen exploderat de senaste åren (Bojarski et al., 2016). 

Googles före detta VD Eric Schmidt, som var VD mellan åren 2001–2011, har nyligen uttalat sig 

om att han hade totalt fel om Artificiell Intelligens (AI) (Hackett, 2017). Schmidt ansåg att det fanns 

enorma hinder för AI och att det aldrig skulle kunna användas på en större skala. Även Sergey Brin 

som är en av grundarna till Google har sagt att han inte såg AI som något värt att lägga tid på och 

detta var bara för ett par år sedan. Brin ansåg att AI redan hade prövats på 90-talet, likaså neurala 

nätverk, och det fungerade helt enkelt inte. Det var först en tid efter projektet Google Brain, som 

startade år 2011 då Brin verkligen började förstå vilken revolution som skett med neurala nätverk 

(Chainey, 2017). För fem år sedan var intresset för Deep Learning svalt vilket kan ses i diagrammet 

nedan (Figur 6) men trenden är tydlig och nu det är det högsta intresset de senaste 5 åren.  

  

Google Trends: ”Deep Learning”, ”Neural Network”. 

Figur 6. Intresset för Deep Learning de senaste fem åren. Källa: Google Trends. 
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Den blå markeringen i figur 6 representerar ”Deep Learning” och den röda ”Neurala nätverk”. 

Diagrammet anger sökningar i förhållande till den högsta siffran i diagrammet de senaste fem 

åren. Värdet 100 anger när högsta intresset för sökfrågan var och värdet 0 anger det lägsta. I 

februari år 2012 utgjorde Deep Learning endast 1 procent av sökningarna och i februari 2017 

var det högsta intresset under perioden. Den röda markeringen visar att neurala nätverk varit 

relativt jämt jämförelsevis under perioden, det har dock skett en markant ökning de senaste två 

åren då Deep Learning fått allt mer uppmärksamhet. 

 

En kortfattad förklaring av terminologin i Artificiell Intelligens (AI).  

AI är huvudgruppen och bredast i begreppsapparaten. Efter AI finns undergruppen Machine 

Learning som använder svårförstådda statistiska tekniker för att göra det möjligt för maskiner 

att lära sig. Maskinerna blir bättre på att lösa uppgifter ju mer erfarenhet de får, precis som 

människor. Nästa undergrupp, nu i Machine Learning, är Deep Learning. Deep Learning är 

kortfattat en modell som liknar den mänskliga hjärnans nätverk av nervceller (eng. neural 

network). Nätverket består av flera lager därav namnet Deep Learning.  

 

Hur fungerar ett neuralt nätverk? 

Nätverket använder algoritmer (algoritmer är 

väldefinierade instruktioner för att lösa en specifik 

uppgift) för att träna sig självt till att bli bättre på 

att lösa uppgifter som bild- och röstigenkänning 

genom att skicka data genom flera lager i ett 

neuralt nätverk (figur 7). Maskinernas styrka 

ligger i deras förmåga att känna igen mönster men 

maskinerna kan inte resonera logiskt kring saker 

som människor (Parloff, 2016). 

 

Fordonstillverkare försöker förstås kontrollera och 

säkerställa alla delar i ett system innan de släpper 

deras produkter på marknaden och därför gör de 

isolerade tester med en specifik del inom systemet. 

Programkodning har traditionellt inneburit att en 

människa programmerar allt, följaktligen gör 

datorn endast det den är programmerad till. Med 

”IF”, ”THEN” och ”ELSE” kommandon till 

exempel. Problemet är att det är i stort sett 

omöjligt att manuellt programmera in alla möjliga 

scenarier som kan uppstå för ett SKFO i den 

verkliga världen. Fordonet ska exempelvis oerhört 

snabbt och korrekt identifiera alla objekt och de 

väderförhållanden som råder på platsen samt 

förutse potentiellt farliga situationer och därefter 

fatta tillfredsställande beslut vid varje tillfälle. För 

att lösa sådan problematik används Deep 

Learning. Varje lager fungerar ungefär som en 

liten pusselbit som till slut ger en bild av hela 

pusslet.  

 Figur 7. Deep Learning neurala nätverk. Källa: Parloff (2016). 
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Istället för att programmera nätverket med alla möjliga variabler presenteras enbart 

slutresultatet och sedan får det neurala nätverket själv lösa uppgiften, lära sig helt enkelt.  

Detta kan göras på tre olika sätt:  

 

• Supervised learning 

• Unsupervised learning 

• Reinforced learning 

 

Supervised learning är när nätverket matas med data och en beskrivning av vad det är för  

data. När nätverket senare får data som är utan beskrivning känner nätverket igen den data den 

är tränad för att känna igen.  

 

Unsupervised Learning är när nätverket matas med data men ingen beskrivning av vad det är 

för data. Nätverket får själv lära sig vad det är för data och beskriva det utan återkoppling. Det 

var detta Google gjorde när de matade deras Deep Learning neurala nätverk med 10 miljoner 

slumpvisa Youtube-bilder och efter 20 000 bilder kunde nätverket identifiera katt- och 

människoansikten. Nätverket förstår inte vad en katt är men är oerhört bra på att känna igen 

mönster (figur 7) och därför kommer nätverket fram till att det är en katt (Lee et al., 2013).  

 

Reinforced learning är när nätverket matas med data och endast får återkoppling när nätverket 

identifierat data korrekt. Detta är vad AlphaGo bland annat använder sig av (Parloff, 2016). 

 

Deep Learning är ett oerhört kraftfullt verktyg som kan användas på en stor mängd områden: 

biologi, kemi, fysik, datorspel, sjukvård, prognoser, analys, byggbranschen, ekonomi, 

produktutveckling, konst, fordonsindustrin med flera (Parloff, 2016; Giusti et al., 2014).  

Deep Learning gör systemen mer effektiva eftersom systemet lär sig. Det kräver mindre 

kodning (algoritmer) än traditionell programmering och är ändå mer effektivt. Systemet kan 

lära sig självt att känna igen exempelvis en grusväg, barn, djur, objekt enbart genom att det 

matas med enorma mängder data i det neurala nätverket. Fyra terabyte om dagen samlar ett 

SKFO in (Intel, 2016a). Det är därför SKFO just nu över i stort sett hela världen kör omkring 

och samlar in data för att träna upp sina neurala nätverk. Detta kräver förstås mycket stor 

datorkraft för att identifieringen ska kunna gå snabbt och ge säkra fordon på vägarna. Resultatet 

av detta arbetet har lett fram till att problem som tidigare tog månader att lösa nu kan lösas inom 

loppet av ett par dagar. Det svåra är dock att validera resultaten (Bojarski et al., 2016).  

 

Fordonstillverkare ser en högre potential i dessa nya affärsmodeller med AI och mobila tjänster 

än i traditionell fordonsindustri. För att tillverka fordon krävs enorma investeringar i utveckling 

och fabriker vilket genererar en avkastning på ungefär 8 procent medan mobila tjänster kan ge 

avkastning uppåt 20 procent (Isaac & Boudette, 2017). Ford som tillverkat bilar under ett helt 

århundrade satsar nu på mobila tjänster på samma sätt som Uber:s och Lyft:s affärsmodeller. 

Uber och Lyft har med deras affärsmodeller gjort att det inte längre finns samma behov att äga 

ett fordon, 67 procent av USA:s befolkning kan få en taxi inom 10 minuter (Mayor, 2017). I 

KPMG:s (2017) undersökning anser 83 procent av de cirka tusen företagsledarna och cheferna 

som är verksamma i och omkring fordonsindustrin att det är troligt att dagens affärsmodeller 

inom fordonsindustrin kommer revolutioneras och ersättas med något annat. Enligt Isaac & 

Boudette (2017) satsar General Motors (GM) även de på mobila tjänster, GM har investerat 500 

miljoner USD i Lyft.  

 

  

https://www.nytimes.com/by/mike-isaac
https://www.nytimes.com/by/mike-isaac
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För att belysa hur mycket fordonsindustrin tror på AI (eller Deep Learning) kommer här att 

presenteras ett axplock av företag och vad de har delgett om sina planer: Ford satsar en miljard 

USD på att utveckla AI och få fram SKFO i nivå 4 år 2021 (Ford, 2017). Ford hoppas senare 

även kunna sälja det självkörande systemet vidare till andra såsom Google/Waymo gjort till 

Fiat Chrysler och planerar att göra till fler företag (Wakabayash, 2016). Intel satsar 250 miljoner 

USD i AI för SKFO (Intel, 2016a). Intel har tillsammans med BMW och Mobileye meddelat 

att deras mål är att nå SKFO i nivå 5 år 2021. De är även villiga att dela med sig av sin data till 

andra och hoppas därigenom att andra gör likadant för att snabba på utvecklingen och tidigare 

uppnå nivå 5 för SKFO (Mobileye, 2016). Volvo och Autoliv startade i april 2017 också upp 

ett nytt gemensamt bolag (50/50 ägande) som heter ”Zenuity”. Autoliv stoppar bland annat in 

1,1 miljarder svenska kronor i bolaget och både Autoliv och Volvo bidrar med personal (Volvo, 

2017b). Zenuity börjar med cirka 300 anställda för att om ett par år växa till 600 anställda. Detta 

är ett försök att bli världsledande inom Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) och 

självkörande system säger Volvo (2017b). Detta kan jämföras med Google/Waymo:s team för 

utveckling av SKFO som enligt Reuters kartläggning i mars 2016 bestod av 170 personer (Sage 

& Lienert, 2016). Fords forskningslag bestod av 15 personer år 2015, växte till 130 personer år 

2016 och kommer dubbleras till cirka 250 personer mot slutet av år 2017 (Korosec, 2016). GM 

planerar att anställa 1100 ingenjörer under de närmaste fem åren som ska arbeta med 

självkörande teknologi (GM, 2017).  

 

Vilka anses vara ledarna inom SKFO? 

Efter att ha delgivit de enorma investeringar som görs i AI, SKFO och mobila tjänster kan det 

vara intressant att veta vilka som anses vara ledare på området, särskilt SKFO. Navigant 

Research är ett konsult- och marknadsundersökningsföretag som fokuserar på analyser av 

miljövänliga teknologimarknader. De har sedan 2015 haft en ”ledartavla” för SKFO och deras 

marknadsundersökning tycks vara den enda av sitt slag, åtminstone mest utbredd. Navigant 

Research jämför de olika företagens strategier för att uppnå kompletta lösningar för SKFO med 

hur deras utförande varit fram till andra kvartalet 2017. De beaktar företagens strategi, deras 

samarbetspartners, teknologi, marknadsföring, produkternas kapabilitet, kvalitet och pålitlighet 

samt företagens produktportfölj. Resultat av deras undersökning visas i figur 8. Navigant 

Research menar att de flesta hamnar i ”Contenders” (utmanare på svenska) och att utmanarna 

är svåra att åtskilja samt att det troligen kommer ske skiftningar i rankingen speciellt från de 

aktörer som tidigare varit starka inom ADAS. Navigant ansåg att det vid denna evalueringen 

fanns fyra ledare: Daimler, Renault-Nissan, GM och Ford, där Ford innehar topposition i 

strategi och verkställande (Abuelsamid, Alexander & Jerram, 2017). 

  



16 

Navigant Research: Leaderboard Grid 

 
Figur 8. Navigant Research ledartavla. Källa: Abuelsamid, Alexander & Jerram (2017). 

3.1.3 Cybersäkerhet 

Cybersäkerhet behandlar den teknologiska och etiska problematik som finns med SKFO och 

har kopplingar till alla delfrågor utom miljödelfrågan.  

 

Problematik med mjukvara 

Det finns naturligtvis problematik med AI/Deep Learning som behöver adresseras. Förutom det 

mest omtalade ämnet om AI vilket är rädslan för att en AI på något sätt fattar ett beslut som tar 

livet av alla människor på jorden (Urban, 2015) finns det andra delar som är direkt 

sammankopplade med SKFO. Exempelvis på vilka grunder en AI kommer fatta beslut i 

komplexa situationer där alla beslut leder till olika grad av tragedi. Ska AI:n rädda fem personer 

genom att avsiktligt ta livet av en (kanske föraren)? Vad gör AI:n om den måste välja mellan 

att köra på två äldre människor eller ett litet barn? (Bonnefon et al., 2016). Om en AI känner 

till hälsotillstånd eller har tillgång till finansiella data och därmed vet hur rik eller framstående 

en viss person är eller annan information om förare som framför fordon då kan AI:n exempelvis 

beräkna vad sannolikheten är att en förare kommer att insjukna i framtiden och fatta ett beslut 

baserad på den data. Med tillgång till sådan data kommer då en AI välja att skydda: 

högutbildade före lågutbildade, fertila före sterila, unga före äldre, passagerare före 

medtrafikanter? Vem är det som fattar de etiska besluten? Är det AI;n själv eller 

programmerare, företag eller samhällenas valda ledare? Det är troligt att i första hand vill de 

som utvecklar självkörande system få till ett fungerande självkörande system och det är inte 

säkert att de stannar upp och reflekterar över de etiska frågorna i deras arbete (Bonnefon et al., 

2016). 
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Det finns även en risk att fordonstillverkare i sin hast att bli först och att få ut sina SKFO på 

marknaden gör avsteg på säkerheten i systemen, för när ett system verkar redo och är ordentligt 

utvecklat samt identifierar i stort sett alla objekt kan det ändå finnas en liten risk att ett objekt 

feltolkas i en specifik trafiksituation (Harris, 2015), eller att det finns buggar eller säkerhetshål 

i kommunikationen till fordonet. Först när fordonstillverkarna nått målet med att få till ett 

fungerande självkörande system kommer de börja bearbeta eventuella luckor i deras system 

som potentiellt skulle kunna utnyttjas för att göra intrång (Anderson et al., 2014; Golson, 2016). 

Det kommer vara oerhört svårt att stjäla, sabotera eller att på annat sätt påverka ett fordon, eller 

gods under transport men historiskt har det gått att hacka sig in i det mesta. Hackare har redan 

demonstrerat att de från fjärran (två mil bort) kan ta över kontrollen över ett SKFO. Hackarna 

bromsade fordonet, manipulerade information på displayen, öppnade bagageluckan etcetera 

(Golson, 2016). Hackarna har informerat fordonstillverkarna om hur de fick åtkomst till 

systemen och vad fordonstillverkare behöver göra för att stänga till de säkerhetsluckor som 

hackarna funnit (Golson, 2016). Som hackarna demonstrerat skulle hackare, tjuvar eller 

terrorister kunna göra stor skada om de fick kontroll över ett eller flera SKFO över internet. Ett 

sätt att öka cybersäkerheten är att minimera tiden som SKFO är uppkopplade. Google/Waymo 

har meddelat att deras självkörande system endast kommer koppla upp sig mot internet och en 

molntjänst korta perioder vid behov för att uppdatera trafikinformation, sedan kopplar systemet 

ner sig igen. Detta gör Google/Waymo:s system mer robust än andra system som kräver ständig 

uppkoppling mot internet (Campbell & Waldmeir, 2017). Passagerare kan dock fortfarande 

använda internet i fordonen med sina mobiler och koppla upp datorer/TV som inte är 

sammankopplade med det självkörande systemet (Anderson et al., 2014). Med SKFO är hög 

trafiksäkerhet beroende av mjukvara och att mjukvaran beter sig på önskvärt sätt men ju mer 

komplexa systemen blir desto större risk är det att något går fel. Som referens kan nämnas att 

Mercedes S-klass har femton gånger mer rader programkod än trafikflygplanet Boeing 787 

(Mosquet et al., 2015). 

 

Problematik med hårdvara 

Till viss del på grund av problematiken med hackare pågår det diskussioner om att använda 

kortdistanskommunikation (DSRC). DSRC har utvecklats som en del av den tilltänkta 

cybersäkerheten eftersom uppkopplingen mellan V2I och V2V med DSRC endast skulle 

operera på korta avstånd, men det är tveksamt om det kommer fungera då DSRC är tänkt att 

verka inom ett specificerat frekvensspektrum och detta skulle kunna störas av defekta eller 

starka sändare. DSRC kan dock fungera som ett komplement till annan uppkopplingsteknik 

(Anderson et al., 2014).  

 

Med ökad mängd mjukvara, hårdvara och uppkoppling öppnas möjligheter upp för obehöriga 

att få tillgång till känsliga system eftersom alla gränssnitt utgör en eventuell intrångsmöjlighet. 

Problem som framkommit gällande tekniken hos SKFO är att om det finns brus (vilket även 

illasinnade människor kan skapa med egna sändare) så kan LIDAR och RADAR luras att tro 

att det finns människor runt fordonet utan att det finns någon där. GPS kan också manipuleras 

(Charette 2012) och till och med något till synes harmlöst som en trådlös däcksensor kan ge en 

hackare tillgång till systemet (Rouf et al., 2010). En möjlig lösning mot manipulering skulle 

kunna vara att systemet jämför med andra sensorer, t.ex. kameror, ultraljud, infrarött om det 

verkar rimligt vad systemet detekterar med t.ex. LIDAR- eller RADAR-sensorerna. Dock 

kräver detta mer processorkraft och det innebär högre kostnader (Harris, 2015).  
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Personlig integritet 

Personlig integritet har kopplingar till främst delfråga 2 och 3 men även delfråga 4 och till 

viss del delfråga 5. Statens medicinsk-etiska råd beskriver personlig integritet som:  

…”det samlade komplexet av individens värderingar, föreställningar, åsikter och önskningar, 

liksom individens trosföreställningar och mentala liv. Denna får inte bli föremål för intrång 

eller manipulation. Individens åsikter och värderingar får inte kränkas. Personlig integritet 

betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den 

inte upphör för att man själv inte förmår hävda den. Inom hälso- och sjukvården kan den 

personliga integriteten hotas på flera sätt. Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och 

känna sig kränkt som person eller någon kan bryta mot tystnadsplikten och lämna ut känsliga 

uppgifter. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den 

egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv.” (SMER, 2017). 

Vem äger den data som skickas till och från fordonen? Data som skickas från fordonen är 

oerhört värdefull (Intel, 2016b), fordonstillverkarna behöver data för att utveckla deras 

självkörande system och träna deras AI men det finns även andra aspekter, mobila tjänster och 

reklam exempelvis. Om företag har tillgång till platsinformation för fordonet vet de konstant 

och exakt var varje individ befinner sig och kan utnyttja informationen på gott och ont. 

Restaurang och handel skulle säkerligen vilja veta när SKFO närmare sig deras områden för att 

kunna skicka erbjudanden till fordonen och även spara kundernas köpvanor. Försäkringsbolag 

är intresserade av människors körvanor och hur människor mår i allmänhet för deras premier 

ska täcka deras kostnader (Anderson et al., 2014). Stater har potential för att vara både bättre 

eller sämre än företag. Sverige beslutade den första januari år 2009 att försvarets radioanstalt 

har rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik (telefon och internet), den så kallade FRA-lagen. 

IPRED-lagen är en annan lag som tvingar internetoperatörer att lämna ut IP-nummer vilket gör 

det möjligt att ta reda på vem abonnemangsinnehavaren är bakom IP-numret. Problemet med 

detta är det går att ta reda på mycket mer än vad lagen är avsedd för, som surfvanor och 

fildelning (Bahnhof, 2016). I dagsläget är det svårt att föreställa sig att statsmakten skulle 

missbruka sin ställning och spana på och kartlägga enskilda individer eller grupper av 

människor men framtidens samhälle kan se mycket annorlunda ut (Söderlind, 2009). Enligt 

Anderson et al. (2014) pågår diskussioner om att utfärda certifikat för att säkerställa att det inte 

sker några säkerhets eller integritetskränkande kommunikations- och informationsrisker med 

SKFO men vem utfärdar certifikaten? Stater, fordonstillverkare, sker det via en tredje part? Det 

kan också uppstå problem mellan fordon med V2V-teknik och certifieringar och vilka protokoll 

som än används kommer de troligtvis ändå kunna knäckas inom en 10–20 års period, detta är 

en av anledningarna till att mjukvara ständigt behöver uppdateras. Samtidigt finns det vid varje 

uppdatering en risk att det finns buggar eller virus i programmet (Anderson et al., 2014).  

3.2 Omvärldsbeskrivning 

Detta avsnittet fokuserar på att beskriva den omvärld SKFO verkar i för att bättre förstå vilken 

påverkan de kan ha på omgivningen. Delar som ingår är: infrastruktur, miljö, första och sista 

milen problematik, lagar och regler och ifall människor kommer acceptera SKFO? En klassisk 

modell inom beslutsteori behandlas ”the economic man”, där frågan ställs om beslutsfattare 

är kapabla till att vikta alla för- och nackdelar med SKFO på ett rationellt sätt vilket är kopplat 

till alla delfrågor. Det görs en genomgång av när ansedda konsultbolag anser att SKFO 

kommer vara tillgängliga på marknaden och om försäljning av elbilar möjligen kan accelerera 

implementeringen av SKFO vilket direkt är kopplat till delfråga 5. Avsnittet avslutas med 

Gartners Hypecykel för att bedöma hur upphaussat SKFO möjligen kan vara.  
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3.2.1 Infrastruktur 

Dagens vägar är utformade för mänskliga förare, mänskliga förare pendlar relativt mycket i 

körfälten och blir lätt distraherade och därför görs vägarna bredare än fordonen för att ge ökad 

säkerhetsmarginal. Det finns ofta även en vägren att utnyttja. Här följer ett axplock av den 

infrastruktur som är anpassad efter mänskliga förare: 

• Rondeller. 

• Räfflade vägar. 

• Vägräcken, vägavskiljare. 

• Trafikskyltar och trafikljus. 

• Gatubelysning. 

• Chikaner och vägbulor. 

Källa: Silberg et al. (2012) 

SKFO behöver inte ha lika stora marginaler på vägarna eftersom de inte pendlar lika mycket i 

körfälten som människor gör. Flera av punkterna ovan om vägar anpassade för mänskliga förare 

kan troligtvis elimineras när vägar utformas för SKFO istället. Men investeringar i 

kommunikationsutrustning behövs för SKFO ska kunna använda V2I-teknik (Silberg et al., 

2012). Trafikplanerare med tillgång till trafikdata från SKFO kan använda denna data för att 

understödja deras planering vid vägutformningar och vid val av lämpliga teknikstöd som kan 

behövas för SKFO. Genom V2I och V2V går det sända ut data till fordon för att leda om trafik 

vid exempelvis trafikstockning eller olyckor (Trafikverket, 2015). Med SKFO kommer det 

heller inte behövas lika många parkeringsplatser i städer (Anderson et al., 2014). Ungefär 31 

procent av landytan i centrala affärsområden i 41 stora amerikanska städer är tillägnad för 

parkeringsplatser (Shoup, 2005 refererad i Anderson et al., 2014; Ben-Joseph, 2012). Med 

SKFO i nivå 4–5 kan fordonen parkera sig själva en bit utanför centrum och återkomma efter 

behov eller utföra andra uppdrag. Utvecklingsländer skulle i dessa avseenden kunna ha en liten 

Figur 9. Bild över Gullbergsmotet och Olskroksmotet i Göteborg. Källa: Svensson (2013). 
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fördel ifall de inte redan har en färdigbyggd infrastruktur eftersom de kan bygga upp 

infrastruktur som direkt är anpassad efter SKFO (Anderson et al., 2014). I undersökningar har 

det också framkommit att fordonen utnyttjas väldigt sällan, bilar står parkerade 97 procent av 

tiden i genomsnitt och lastbilar ungefär 61 procent (Bates & Leibling, 2012; Trafikanalys, 

2016c). Människor som bor i städer och förflyttar sig kortare sträckor kommer inte vara lika 

beroende av att äga en bil när det finns SKFO och samåkningstjänster som är lättillgängliga i 

städer, alternativt tunnelbana. SKFO kan anlända snabbt och till en åttondedel av priset av taxi 

(Burns, Jordan, & Scarborough, 2013) och därmed minskar behovet av att köpa en bil som 

kräver en stor initialkostnad och därutöver tillkommer ofta parkeringsavgifter, försäkring, 

bilskatt och trängselskatt. Därför kommer stadsbor troligtvis hellre betala för en tjänst när de 

behöver den istället men här finns även flera faktorer att beakta som inkomst, 

familjekonstellation och bostadstyp (Anderson et al., 2014). Unga, äldre, sjuka, handikappade 

och de som saknar körkort, om dessa grupper av människor fick tillgång till SKFO skulle det 

innebära ett mindre beroende av andra människor för att få tillgång till fundamentala samhällstjänster 

och ökad möjlighet till socialt umgänge vilket skulle vara enormt värdefullt för dessa grupper och 

deras nära anhöriga (Lang et al., 2016; Anderson et al., 2014). I KPMG:s (2017) undersökning 

tror en majoritet av cheferna att hälften av de som äger bil idag inte längre kommer vilja äga en 

bil år 2025.  

 

I flera städer har kollektivtrafiken egna körfält och det finns förslag och förhoppningar om att 

SKFO snabbt ska kunna minska antalet trafikolyckor genom att använda ett eget körfält 

(Trafikanalys, 2015), detta skulle innebära att SKFO redan i nivå 2–3 skulle kunna utnyttjas i 

större omfattning. Antingen går det bygga ut ett extra körfält till dagens vägar eller att ett körfält 

av flera existerande körfält designeras specifikt för SKFO (Trafikanalys, 2015). Om det visar 

sig att SKFO minskar trafikolyckorna radikalt behöver SKFO heller inte byggas lika stora och 

tunga som dagens fordon då de är konstruerade för att stå emot kraftfulla kollisioner (Wargclou, 

2007). För fordonstillverkarna skulle det innebära minskade kostnader och fordonen skulle bli 

mer resurseffektiva vilket minskar utsläppen och även ger mindre slitage på vägarna (Silberg 

et al., 2012). 

 

Transportarbete kan komma att förflyttas från järnvägen till vägen 

Sveriges regering satsar 622,5 miljarder svenska kronor på transportinfrastruktur mellan åren 

2018–2029 (Sveriges regering 2016b) och en stor del av summan går till järnvägen. Samtidigt 

står världen inför ett paradigmskifte inom transportvärlden (Hazan et al., 2016; Anderson et al., 

2014; Shanker et al., 2013). För de människor som bor utanför städerna och behöver transport 

till närmaste busstation eller en tågstation (för att resa kollektivt) finns det en uppenbar risk att 

de kommer vara såpass bekväma att de väljer att resa hela sträckan med sitt SKFO istället för 

att byta till buss eller tåg. De är dessutom mer villiga att resa längre sträckor eftersom de inte 

behöver köra själva. (Hazan et al., 2016; Anderson et al., 2014; Shanker et al., 2013). Eftersom 

teknologikostnaderna blir lägre genom effektiviseringar i industrin och genom skalekonomi 

sjunker kostnaderna för SKFO och fler kommer ha råd att köpa ett SKFO. Om det dessutom är 

ett bekvämare sätt att färdas bör detta innebära ett minskat utnyttjande av kollektivtrafik och 

därmed öka trafiken på vägarna istället för att minska den (Anderson et al., 2014). Under 

Consumer Electronics Show (CES) 2017 visade Toyota, BMW, Hyundai upp deras 

konceptbilar. De satsar stort på att göra bilen till en förlängning av hemmet och mer personlig. 

Vilket borde innebära att människor blir mindre benägna att släppa in främlingar i sina bilar 

eftersom det är deras hem och därför inte vill samåka (Langridge & Lowe, 2017; Overly, 2017). 

För fordonstillverkarna är detta fördelaktigt eftersom det öppnar upp möjligheten för nya 

affärsmodeller genom mobila tjänster. Transporter på järnväg är miljövänliga men med SKFO 

kan resenärerna precis som i tåg arbeta i deras SKFO fast utan att bli störda av andra resenärer, 
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de behöver heller inte anpassa deras tid efter en tidtabell och de slipper avbrott som vid byte 

mellan ett transportmedel till ett annat där de behöver packa ihop deras saker och flytta väskor 

för att senare packa upp igen (Hazan et al., 2016; Shanker et al., 2013). Fördelen med buss-, 

eller tågresande har varit att det går att fokusera på andra saker än själva körningen men detta 

kommer vara möjligt även med SKFO i nivå 4 och 5 dessutom får resenärerna dörr-till-dörr 

service från bostaden direkt till önskad destination (Anderson et al., 2014). Vid buss- och 

tågresande tar det också extra tid att plocka upp och släppa av människor med inbromsningar 

och acceleration till följd. Kollektivtrafiken transporterar ofta människor till ett geografiskt 

område som är approximativt till människors egentliga slutdestination och för den enskilda 

människan kan det fortfarande utgöra en avsevärd distans. Det kräver också ytterligare tid och 

väntan på nästa buss eller annat transportmedel för att förflytta sig ”den sista milen”, figur 10, 

till slutdestinationen samtidigt som det kan vara oönskat väder eller oroväckande om det är mörkt. 

Om det dessutom ska flyttas matpåsar, bagage, barnvagnar och liknande vid varje transportbyte 

blir det kollektiva alternativet mindre attraktivt (Hazan et al., 2016). 

 

Första och sista milen problematiken  

 

 

Genom att samordna gods eller människor ges skalekonomi. Den kostnad som tillkommer när 

mer gods eller personer tillförs en transport är låg. Detta kan användas tills kravet för snabbare 

leveranser väger över och kostnaden inte längre är det mest drivande. Kostnaderna stiger vid 

insamling av gods/människor och detsamma när gods/människor ska distribueras eller släpps 

av (Lumsden, 2012).  

Figur 10. Första/sista milen problemet. Modifiering av Lumsden (2012). 

Figur 11. Exempel på hur första och sista milen problematik kan se ut. Källa: Egen. 



22 

3.2.2 Miljö 

Det är ingen hemlighet att människan har påverkat klimatet på jorden och i stort sett alla 

klimatforskare (97 procent) bekräftar detta unisont (Cook et al., 2016). Sveriges miljömål är att 

år 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta (Sveriges regering, 2012). EU:s 

långsiktiga mål är att minska koldioxidutsläppen med 60 procent från 1990 års nivå samt fasa 

ut bilar som kör med fossilt bränsle i städer före år 2050 (Europeiska kommissionen, 2011). 

Kortsiktigt vill EU minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent till år 2020 från 1990 års 

nivå. 195 länder har tagit sig an Parisavtalet, detta innebär att det finns ett långsiktigt mål om 

att jordens medeltemperatur inte ska öka med är två grader och siktet är inställt på 1,5 grader 

(Europeiska kommissionen, 2015). SKFO är ett steg närmare ett förbättrat klimat på jorden för 

att med SKFO går det köra mycket nära andra fordon i kolonn på ett säkert sätt vilket ger mindre 

luftmotstånd och därmed lägre bränsleförbrukning, och med lägre bränsleförbrukning blir det 

mindre utsläpp. SKFO ger också ett bättre trafikflöde och mjukare acceleration. Detta 

sammantaget minskar utsläppen i betydande utsträckning (Bose & Ioannou, 2003). 

 

Det som talar emot att SKFO skulle minska utsläppen är att ifall fordonen kör sig själva i nivå 

4–5 kommer de troligtvis utnyttjas mer och därmed öka trafiken (Hazan et al., 2016). Samtidigt 

sker visserligen en övergång från fordon med fossila bränslen till fordon som använder 

förnyelsebar energi. Om den ökade trafik kommer utgöra ett problem i framtiden beror på hur 

snabbt omställningen sker till fordon med förnyelsebar energi menar International Energy 

Agency (IEA) (IEA, 2016), men sedan finns även aspekter som att samåkningstjänster kan ta 

fart (KPMG, 2017) och att färre SKFO kan täcka upp ett större transportbehov än mänskligt 

framförda fordon (Burns, Jordan, & Scarborough, 2013). För att kunna behålla dagens 

leveransservicenivåer eller förbättra den för framtidens behov av distribution kommer det 

troligtvis vara nödvändigt att använda SKFO som verkar vara både mer resurs- och 

flödeseffektiva.  

 

Luftföroreningar 

Det dör mellan 5000–5500 personer i förtid till följd av luftföroreningar i Sverige enligt 

Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) Svenska Miljöinstitutet AB (IVL, 2015; 

Naturvårdsverket, 2017). Enligt Brauer (2016) orsakar luftföroreningar 5,5 miljoner förtida 

dödsfall världen över och mer än hälften av dessa dödsfall sker i Kina (1,6 miljoner) och Indien 

(1,4 miljoner), luftföroreningar är den fjärde högsta riskfaktorn kopplad till dödsfall globalt.  

 

Vägtransporter står för cirka 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid. Globalt har flera 

städer dålig luft på grund av alla utsläpp och en avsevärd andel kommer från fordonen. I Peking, 

Kina exempelvis är smogen periodvis så svår att de tvingas begränsa trafiken genom att enbart 

tillåta fordon med antingen udda eller jämnt registreringsnummer (Stanway, 2016). Sverige har 

inte lika stora problem med smog som flera andra länder men visst skapar de cirka 17 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter från lastbilar och personbilar ändå problem även i Sverige (figur 12) 

då de bidrar till bland annat: försurning, marknära ozon och växthuseffekten (IVL, 2015). En 

stor bidragande faktor till kvävedioxidutsläpp orsakas av det ökande antal dieselbilar (IVL, 

2015). Dieselbilar släpper i genomsnitt ut sju gånger mer kväveoxider (NOx) i verklig körning 

än vid tester och detta är dubbelt så mycket kväveoxider än bensinbilar (Naturvårdsverket, 

2017). NOx sänker immunförsvaret, påverkar lungor, irriterar hals och ögon. Små partiklar 

bestående av sot och kolväten tros påverka människors hälsa mest. Kolväten är cancerogena 

och kan orsaka ärftliga sjukdomar då de skadar nerv och andningssystem samt irriterar ögon 

och hals (Lumsden, 2012). De följer med inandningsluften in i lungorna och via lungväggarna 

vidare med blodet ut till känsliga organ i kroppen.  
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3.2.3  Lagar och regler 

Kina 

Enligt Spring (2016) har Kina deklarerat att de kommer att skapa en standard för 

kommunikation mellan olika SKFO i Kina någon gång under 2018 för att undvika förvirring 

hos fordonstillverkarna om vilka lagar och regler som gäller i deras land. Detta kommer 

underlätta arbetet för fordonstillverkarna genom bland annat godkännande av mer vägtester i 

Kina. 

 

USA 

I USA har vissa amerikanska delstater lagstiftat om SKFO och flera av delstaterna har olika 

lagar i väntan på en standard, exempelvis Kalifornien nämner inte ens ansvarsfrågan i deras lag 

(Anderson et al., 2014). Lagar som finns just nu är mest möjliggörare för tester och 

förberedande verksamhet (NCSL, 2016; Anderson et al., 2014). I figur 13: betyder ”Enacted” 

att delstaten har antagit en lag och ”Executive Order” är när guvernören i delstaten gett laga 

kraft gällande SKFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Transportslagens utsläpp i Sverige. Källa: Trafikverket (2016). 

Figur 13. De amerikanska stater som stiftat lagar gällande SKFO. Källa: NCSL (2016). 
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EU 

Det europeiska förslaget anser att det ska finnas ett obligatoriskt försäkringssystem och en fond 

för att säkerställa att alla offer är fullt kompenserade vid olyckor orsakade av förarlösa fordon. 

Europaparlamentet kommer också överväga om de mest sofistikerade autonoma robotarna ska 

ges legal status som ”elektroniska personer” i framtiden (Europaparlamentet, 2017a). 

 

”it becomes more and more urgent to address the fundamental question of whether robots 

should possess a legal status.” (Europaparlamentet, 2016). 

 

Detta innebär inte att enskilda SKFO kommer kunna åtalas utan det handlar om att kunna hålla 

företag ansvariga på liknande sätt som företag åtalas numera. Utan en sådan lag kan företag 

smita undan ansvar enligt Europaparlamentet (2017b). Vidare diskuterar EU om vem som ska 

hållas ansvarig vid en olycka och EU vill även ha tillgång till källkod för att kunna utreda vad 

som potentiellt kan ha orsakat en olycka med en maskin (Europaparlamentet, 2016), men det 

kan vara svårt eftersom forskare som konstruerar Deep Learning neurala nätverk inte ens vet 

hur deras AI kommer fram till en lösning. Det kan också vara känsligt att lämna ut källkod på 

grund av kopieringsrisk och företagshemligheter.  

 

BMW och Volvo är exempel på två fordonstillverkare som meddelat att de tar på sig det fulla 

ansvaret ifall deras fordon orsakar en olycka med det självkörande systemet aktiverat (Brodsky, 

2016). Tesla som erbjöd sina kunder ett SKFO nivå 2 redan år 2014 (och även vissa andra 

tillverkare för tillfället) vidhåller dock att det alltid är föraren som har ansvaret för körningen. 

Skillnaden är dock att BMW och Volvo inte kommer släppa självkörande funktionalitet förrän 

år 2021 då de har ett fullt SKFO i nivå 4 att erbjuda. I nivå 4 finns det dock möjligheter för en 

förare att påverka fordonet då ratt eller pedaler fortfarande fysiskt existerar. Om föraren i nivå 

4 fattar ett beslut som påverkar fordonet vilket senare leder till en olycka är det enligt Sveriges 

regering (2016a) föraren som bör vara ansvarig till olyckan. Här går det föreställa sig en rad 

olika scenarier som blir svårtolkade i lagens mening exempelvis: om en förare sover i en 

körande bil som är ett fullt SKFO i nivå 4 där AI:n ansvarar för körningen och föraren i det här 

läget i omedvetet tillstånd stöter till ratten och hamnar på fel sida vägen, är det då verkligen 

rimligt att föraren ska hållas ansvarig vid en eventuell olycka? Det här området är fortfarande 

under debatt och nationer världen över kommer behöva fundera ordentligt över vilka lagar och 

regler som skall gälla i deras länder och helst ska reglerna fungera internationellt. 

 

SKFO har potential för större säkerhet på väg och ett bättre trafikflöde med samtidigt finns det 

negativa faktorer som att det kanske kommer göras inskränkningar i den personliga integriteten, 

att fordonen används för terrorism eller att det SKFO:et gör något oväntat. Hur säkra är 

beslutsfattare på att de kommer fatta ett beslut som gynnar samhället långsiktigt?  

 

Economic man 

Economic man (Jacobsen & Thorsvik 2014, 287) är en klassisk modell inom beslutsteori. 

Economic man bygger på antagandet att människan kan handla helt rationellt: 

 

1. Den enskilda beslutsfattaren har klara mål. 

2. Vederbörande har full information om alla tänkbara alternativa lösningar och alla 

konsekvenser av samtliga alternativ. 

3. Vederbörande kan rangordna alla alternativen från det mest önskvärda till det minst 

attraktiva. 

4. Beslutsfattaren väljer det alternativ som är bäst för att nå målet. 
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Men i verkligheten har människan begränsad rationalitet. Ingen har tillgång till all information 

eller kan se alla möjliga konsekvenser av gjorda val. 

 

Administrative man (Jacobsen & Thorsvik 2014, 289). 

Beteenden som går under modellen administrative man är mer sanningsenliga där människan 

har begränsad rationalitet: 

 

1. Vederbörande har mål, men de är ofta rätt oklara och skiftande. 

2. Vederbörande bedömer vissa möjliga alternativa lösningar och vissa konsekvenser av 

dessa alternativ. 

3. Vederbörande bedömer alternativ sekventiellt, efter hand som man har förmåga att 

behandla dem. 

4. Vederbörande väljer det första tillfredsställande alternativ som dyker upp. 

Begränsad rationalitet är vad som gör oss till människor. Några exempel: bilar är delvis 

statussymboler idag, om människor enbart får köra sina sportbilar själva på racerbanor och inte på 

allmänna vägar förloras mycket av det kundvärdet, och även fast trafikolyckor är vanliga är det 

väldigt många som tycker om att köra. Motorcyklister vet att de är mer utsatta i trafiken än andra 

trafikanter i bilar men väljer ändå att köra motorcykel. Människor gör misstag, människor gör saker 

för att det känns rätt, ibland även av politiska och ekonomiska skäl eller bara för att det är roligt och 

dylikt. Så frågan är om människor kommer vara villiga att lämna ifrån sig kontrollen att framföra 

sina fordon? 

 

I Förenta Nationerna (FN) globala mål för hållbar utveckling till år 2030 deklarerar de bland 

mycket annat att de vill halvera antalet dödsfall och skador i trafiken redan år 2020 (FN, 2016) 

men produktlivscykeln för ett fordon är normalt 10–20 år (Womack et al. 2007), vilket innebär 

att det kommer att ta de åren för att fasa ut befintliga fordon om det inte kommer starka 

incitament från stater som påskyndar utfasningsprocessen.  

 

3.2.4 När kommer SKFO och när blir de etablerade?  

Författaren har i detta avsnittet använt rapporter publicerade av rådgivningsfirmor, 

konsultbolag och investeringsbanker vilket kan vara problematiskt ur trovärdighetssynpunkt då 

dessa bolag kan utföra uppdrag för en kund, exempelvis kan fordonstillverkare betalat för 

tjänsten och bedriver lobbyverksamhet för egna intressen. Det är även värt att ha i åtanke att 

dessa konsultbolag är amerikanska bolag och därför är rapporterna främst riktade mot den 

amerikanska marknaden. Det här avsnittet berör framtida prognoser vilket investmentbolag 

livnär sig på och därför kan det trots allt vara värt att utnyttja deras expertis då det inte har 

gått att finna forskningsrapporter för det här specifika området, detta beror troligtvis på att det 

inte finns tillräckligt mycket data än om SKFO då det är ett relativt nytt fenomen. Avsnittet är 

direkt relaterat till delfråga 5 och är tillämnat att ge åtminstone en indikation till när SKFO 

förväntas finnas tillgängliga på marknaden och när de finns i större skala.  
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Boston Consulting Group (BCG) har 80 kontor i 48 länder och fler än 14 000 anställda och 

enligt dem själva hjälper de företag att få konkurrensfördelar. BCG uppskattar i deras prognos 

från år 2015 att bilar med självkörande funktion kommer finnas på 25 procent av sålda bilar 

varav 9,8 procent är fully autonomous vehicles år 2035, figur 14. BCG:s definition av SKFO 

skiljer sig en del från SAE International standard eftersom SAE-standarden inte var lika utbredd 

vid tidpunkten då rapporten skrevs, bland annat NHTSA antog SAE international standard först 

året efter rapporten publicerats. I BCG:s rapport (Mosquet et al., 2015) kallar de partially 

autonomous vehicles för SKFO som klarar motorvägskörning, självparkering och sådan typ av 

körning som motsvarar nivå 2–3 på SAE-skalan. Fully autonomous vehicles klarar alla 

trafikmiljöer alltså motsvarande nivå 4–5.  

 

BCG baserar sin analys på marknadsekonomiska antaganden som payback-metoden och 

uppskattad marknadspenetrering. BCG menar vidare att de första fullt självkörande systemen 

för fordonen kommer vara relativt dyra, uppskattningsvis cirka 10 000 USD, vilket kommer få 

en avskräckande effekt och hindra en snabb implementering. Boston Consulting Group anser 

också att det kommer ske viss kannibalism då konsumenter köper SKFO i nivå 2–3 vilket tar 

marknadsandelar från fullt SKFO i nivå 4–5 (Mosquet et al., 2015).  

 

  

   

Figur 14. Prognostiserad marknadspenetration för SKFO. Källa: Mosquet et al. (2015). 
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McKinsey&Company är en global firma med 12 000 konsulter och 2 000 forskare samt 

informationsspecialister. McKinsey studerar marknader och trender i alla industrier och 

regioner där deras konsulter utvecklar insikter för att kunna bistå Mckinseys klienter på bästa 

sätt. McKinsey menar att fullt SKFO nivå 4–5 inte kommer finnas tillgängliga på marknaden 

före år 2020 och de hinder för SKFO McKinsey&Company identifierat är lagstiftning som 

släpar efter samt konsumenters acceptants till SKFO. De uppskattar att uppåt 15 procent av 

bilförsäljningen år 2030 kommer vara fullt SKFO och cirka år 2040 tror McKinsey&Company 

att ungefär 90 procent av försäljningen består av SKFO nivå 4–5, figur 15. 

McKinsey&Company menar också att 10 procent av alla bilar sålda år 2030 troligtvis kommer 

att användas för samåkningstjänster i USA (Gao et al., 2016).  

 

McKinsey&Company skildrar också ett scenario där introduktionen av fullt SKFO blir 

förhindrade av olika anledningar som olika tekniska svårigheter eller att lagar och regler helt 

enkelt inte har anpassats för SKFO på allmänna vägar. I det scenariot sker introduktionen av 

SKFO nivå 4–5 först år 2033 och 10 procent av försäljningen är SKFO i nivå 4–5 år 2040, figur 

15 (Gao et al., 2016).  

I figur 15 är “Conditionally autonomous” SAE nivå 3 och “Fully autonomous” nivå 4-5. 

 

  

Figur 15. Prognostiserad marknadsandel för SKFO. Källa: Gao et al. (2017). 
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Investeringsbanken Morgan Stanley har 55 000 anställda och är ett globalt företag. Morgan 

Stanleys verksamhet består av att ge råd, bedriva handel och distribuera kapital åt regeringar, 

institutioner och enskilda individer. Morgan Stanley menar att det kommer krävas en rejäl 

utbyggnad av infrastruktur för anpassning till V2V/V2I teknik för att försäljningen av SKFO 

ska ta fart vilket Morgan Stanley anser kommer ta mycket tid och medföra höga kostnader. 

Dessutom behöver SKFO nivå 1–2 penetrera marknaden först med V2V för att öppna upp det 

SKFO-konceptet och skapa acceptans för SKFO och för att lösa problem som ansvarsfrågan 

och regleringsfrågor (Shanker et al., 2013). Morgan Stanley menar vidare att det måste finnas 

en kritisk nivå av SKFO innan det går att nå ”Phase 4” som de beskriver som ett utopiskt 

samhälle där alla fordon är självkörande, figur 16. Morgan Stanley anser att det kommer ta 20+ 

år (från år 2013) för att nå ”Phase 4” och att alla fordon behöver vara utrustade med V2V/V2I 

teknik.  

 

Morgan Stanley menar att European New Car Assessment Program (Euro NCAP) kan spela en 

stor roll för implementeringen av SKFO genom att de inför självkörande teknik i deras 

krocktester. Euro NCAP är erkänt som det mest avancerade programmet av alla NCAP-tester. 

För att erhålla fem stjärnor av Euro NCAP kommer det kanske krävas att självkörande teknik 

finns installerat på fordonet på liknande sätt som andra förarstöd finns med på Euro NCAP:s 

lista nuförtiden, Autonomous Emergency Braking (AEB), körfältshjälp, Electronic Stability 

Control (ESC) etcetera. (Shanker et al., 2013). Euro NCAP meddelade nyligen att de kommer 

etablera en separat kategori för SKFO (Birch, 2017) 

 

Figur 16. Tidslinje för införande av SKFO. Källa: Shanker et al. (2013). 

Sammanfattning av avsnittet 3.2.4 

Konsultbolagen och investeringsbankerna visar upp väldigt olika prognoser och de skiljer sig 

också mycket från den senaste tidens uttalanden från olika fordonstillverkare, avsnitt 1.1. 

Konsultbolagen gör också deras analyser på marknadsandelar som är baserade på sålda enheter 

vilket inte är någon bra vägledande indikator för SKFO enligt en undersökning. I 

undersökningen gjord av rådgivningsfirman KPMG (2017) tillfrågades ungefär 1000 chefer om 

de ansåg att marknadsandelar ska mätas med sålda enheter varpå resultatet visade att 71 procent 

av dem ansåg att mäta marknadsandelar med enbart försäljningsstatistik är föråldrat på grund 
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av att ett uppkopplat fordon kan generera mer intäkter än tio konventionella fordon sett över 

hela livscykeln. Även köpkriterier har ändrats enligt KPMG (2017), i deras undersökning 

svarade 67 procent av cheferna att de köpkriterier vid fordonsköp som gäller idag för 

konventionella fordon kommer att vara irrelevanta i framtiden för SKFO. Det anser även 

Shanker et al. (2013) som menar att det kommer ske en stor förändring i hur kunder gör sina 

val vid köp av fordon vilket tidigare handlat om motorer, växellåda, fälgar & däck till att skifta 

fokus till saker som mjukvara och upplevelseanpassade system efter behov istället och detta 

kommer förändra fordonstillverkarnas affärsmodeller.  

 

3.2.5 Kan elbilar accelerera övergången till SKFO? 

Det här avsnittet är kopplat till delfråga 5. De flesta fordonstillverkare har annonserat att de nu arbetar 

med elbilar. Om människor byter till elfordon är det stor sannolikhet att dessa elfordon även är 

utrustade med ett självkörande system åtminstone runt år 2020 då de flesta fordonstillverkare 

meddelat att de kommer kunna erbjuda ett nivå 4 system och nivå 2–3 system finns redan. Elbilar 

har potential för att på sikt vara fördelaktigare än fossila bilar på de flesta områden: 

 

• Det är mindre rörliga delar i en elektrisk bil, 30 procent mindre (Powercircle.org, 2016). 

Det finns egentligen bara två huvudkomponenter, en elektrisk motor och ett batteri, 

vilket gör att elbilen inte behöver service lika ofta. Dock, när något väl går sönder kan 

det vara ett stort och komplicerat problem och få som kan laga det. Däremot kommer 

det bli mindre vanligt att skrota elbilar eftersom det bör gå att byta ut de få delarna 

(Nesterova & Quak, 2015).  

• En villa med egenproducerad el via exempelvis solpaneler som energikälla gör det 

möjligt att resa med elbil till väldigt låga kostnader, de kostnader som finns är 

investeringskostnad och underhållskostnad av solpaneler. För de som egenproducerar 

el och lagrar energi i batteripack öppnas möjligheten upp att vara i huvudsak oberoende 

av elbolag och elnätsinfrastruktur. Om energin istället tas via elbolag och elnätet är 

kostnaden cirka 1–2 SEK/10 kilometer (IEA, 2016; Powercircle.org, 2016).  

• Elbilar är mer resurseffektiva, de använder 83 procent av energin som tillförs till att föra 

fordonet framåt medan förbränningsmotorn endast använder 18 procent (62 % blir till 

värme, 15 % försvinner i tomgångskörning och 5 procent i drivlineförluster) 

(Powercircle.org, 2016). Elbilar har också en regenereringsfunktion vilket innebär att 

när en elbil motorbromsar fungerar den elektriska motorn som en generator istället och 

laddar bilens batterier. Rörelseenergin omvandlas alltså till elektrisk energi och kan 

återanvändas till skillnad mot konventionella bilar där rörelseenergin används till att 

komprimera luft i motorn för att bromsa fordonet eller så omvandlas det till värme 

genom den friktion som uppstår när en bil bromsar.  

• Räckvidden för elbilar är kortare än fossila fordon men 10–25 mil på en laddning är inte 

ovanligt för en normal elbil nuförtiden och räckvidden utökas hela tiden på de nyare 

elbilarna som kommer. Energidensiteten har femdubblats på sju år (2008–2015) och 

batterikostnaden som var 1000 USD per kWh år 2008 beräknas vara under 100 USD 

per kWh år 2020 (IEA, 2016). Elfordonen förbrukar också olika mängd kWh eftersom 

det varierar hur effektiva fordonen är på att utnyttja energin ungefär som 

bränsleförbrukning med förbränningsmotorer.  

• Elbilar tar visserligen längre tid att ladda (tanka), faktiskt flera timmar i ett normalt 

uttag. Om elbilen har ett 30 kWh batteri och en normal villa har 230 Volt och 20 

Amperes huvudsäkringar. Då går det teoretiskt ladda elbilen med 230V*16A= 3,68 kW 

(det går inte använda maximala 20A för då löser troligtvis en säkring ut). Det tar alltså 

cirka 8 timmar att ladda ett 30 kWh batteri men det förutsätter också att den interna 

laddaren i elbilen klarar av det, exempelvis till en Nissan Leaf är standardutrustningen 
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en laddare på 10A. Det finns även semisnabbladdare som tar 2–3 timmar och 

snabbladdare som tar 30–40 minuter att ladda fullt vilket är mer hanterligt vid längre 

resor. Men de flesta resor är pendling till och från jobbet och då räcker det att ladda 

bilen hemma under natten (eller på jobbet) och ytterst lite tid spenderas till att koppla 

på ström till bilen på plats i jämförelse med att behöva besöka en bensinstation eller att 

vänta på att laddningen ska bli färdig.  

• Acceleration: Elektriska fordon har nästan ingen fördröjning från att pedalen trycks ner 

till att energin når hjulen och det finns ingen växellåda. 

• Elbilar är tysta och avger mindre vibrationer. 

• De flesta elbilarna har de tunga batterierna på bottenplattan vilket ger bättre 

köregenskaper. 

• Elbilar är miljövänligare än fordon med fossila bränslen så länge inte kolkraft används 

för att producera elektriciteten (Ellingsen, Singh, & Strømman, 2016). Snart är dock 

elfordonen troligtvis miljövänligare även med kolkraft eftersom batteribranschen för 

elbilar fortfarande är ung och gör stora framsteg varje år (IEA, 2016). Exempelvis 

Teslas Gigafactory som nyligen invigts tillverkar fler litiumjonbatterier än vad som 

tillverkades globalt år 2013 dessutom är fabriken självförsörjande på vind och solenergi 

(Tesla, 2017). Om förnyelsebarenergi används i hela livscykeln för ett elfordon finns 

potential för 83–84 procent mindre miljöbelastning än för ett fordon med fossilt bränsle 

(Ellingsen, Singh, & Strømman, 2016). Därtill med elproduktion för elbilar behövs inte 

bränsletransporter vilket krävs för diesel, bensin, etanol och även vätgas. Kina, som är 

den största producenten och användaren av kol har påbörjat deras övergång från kol till 

förnyelsebar energi (Woo, 2017; Birtles, 2017).  

 

Enligt ”Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA) (OICA, 2017) 

såldes det cirka 69,5 miljoner bilar globalt år 2016 (kommersiella fordon som lastbilar, bussar, 

taxibilar är inte medräknade) och den globala bilförsäljningen är grovt fördelad som följer: en 

procent i Afrika, 25 procent i Europa, 17 procent i Amerika och 57 procent av all bilförsäljning 

sker i Asien varav Kina ensamt utgör 35 procent (noterbart är att Kina bilförsäljning endast 

utgjorde 11 procent av sålda bilar globalt år 2006). Kina är väldigt ambitiösa i deras mål för 

elektriska fordon, de vill att åtta procent av deras bilförsäljning ska vara plugin-hybrider eller 

elektriska fordon år 2018 med tvåprocentig ökning årligen fram till år 2025 och totalt utgöra 20 

procent av Kinas bilförsäljning (Mcdonald, 2017).  

 

IEA (2017) har gjort olika distributionsscenarier för elfordon, figur 17, och enligt deras 

beräkningar för att Parisavtalet ska efterföljas med högst 1,75 till 2 graders ökning av jordens 

medeltemperatur menar IEA (2017) att det kommer finnas 20 miljoner elektriska fordon år 

2020, 55–90 miljoner år 2025 och vid år 2030 ska de elektriska fordonens marknadsandel 

utgöra 30 procent av all fordonsförsäljning (IEA, 2017).  

 

EV30@30 (figur 17) är en kampanj som lanserades detta året (2017) där tio länder tagit ett 

gemensamt beslut om att 30 procent av bilförsäljning år 2030 ska vara elektriska fordon. De tio 

länderna som arbetar tillsammans under Electric Vehicle Initiative (EVI) som startades år 2009 

är: Kina, USA, Japan, England, Kanada, Tyskland, Frankrike, Holland, Norge och Sverige. 

Detta innefattar även de kommersiella fordon som bussar, taxibilar och lastbilar (IEA, 2017). 
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Figur 17. Distributionsscenarier av elektriska fordon. Källa: IEA (2017). 

 B2DS = Beyond Two Degree Scenario vilket innebär 1,75 grader Celsius i detta fallet.  

 

2DS = 2 Degree Scenario vilket är samma som Parisavtalet.  

 

Den avvikelse som finns mellan IEA 2DS och Parisavtalet beror på att prognoskurvan för 

Parisavtalet är baserad på prognoser gjorda av United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC) år 2015 och IEA:s prognoser är gjorda senare, år 2017. IEA höjde 

även deras egna prognos för antal elektriska fordon från förra året (IEA, 2016; IEA, 2017). 

 

Olika incitament och hinder som styrmedel för elfordon och SKFO: 

Även om flera incitament är tilltänka för elbilen kan de indirekt gynna även implementeringen av 

SKFO vid antagandet att nya elfordon troligtvis har självkörande system inbyggt i fordonen. Det blir 

helt enkelt för dyrt att köra fordon med förbränningsmotorer och därför är det troligt att övergången 

från förbränningsmotorer till elektriska motorer accelereras, några exempel på detta: 

 

• Sveriges regering har supermiljöpremien på 40 000 svenska kronor med fem års 

skattebefrielse, därefter cirka 360 SEK/år i fordonsskatt. Det finns förslag på ett bonus-malus 

system som kan träda i kraft 1 juli 2018 där regeringen vill höja till 45 000 SEK i bonus och 

slopa fordonsskatten helt för el- och vätgasbilar, samtidigt vill den svenska regeringen höja 

fordonsskatten för fordon som har över 95 gram koldioxidutsläpp/kilometer. För en stadsjeep 

kan det innebära en fordonsskatt uppåt 10 000 SEK (Goldmann, 2017). I Norge är det 

momsbefrielse på el- och vätgasbilar, momsen är 25 % och sänker därmed inköpspriset med 

20 procent (Trafikanalys, 2016a). USA har miljöbilsrabatt på 7500 USD. 

• För de som producerar egen el och installerar energilagring (batteri) ges i Sverige upp till 

50 000 SEK i bidrag, men regeringen har endast avsatt 175 miljoner SEK under perioden 

2016–2019 (Sveriges regering, 2016c).  

• Försäkringsbolag kan komma att införa högre premier till de som inte har SKFO då de 

troligtvis kommer vara involverade i fler trafikolyckor. 

• Det kan tänkas komma förbud för fossila fordon och även mänskliga förare på vissa 

vägsträckor eller vissa innerstäder. Norge, Österrike och Nederländerna med flera, överväger 

att införa förbud på förbränningsmotorer år 2025, Tyskland år 2030 (Fröberg, 2016) 

• Det är troligt att bränsleskatten kommer öka. 
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3.2.6 Gartners Hypecykel för framväxande teknologier 2016 

 

 
Figur 18. Gartners Hypecykel. Källa: Gartner (2016). 

Gartners Hypecykel är indelad i fem områden:  

 

1. Innovation Trigger: I första skedet sker ett teknologiskt genombrott. Bärande idéer 

sprids och medias intresse gör att det publiceras betydande mängder artiklar. I detta 

tidiga skede finns det oftast ingen användbar produkt att visa upp. 

2. Peak of Inflated Expectations: I den tidiga publiciteten kommer solskenshistorier som 

ofta åtföljs av historier med misslyckade försök. 

3. Through of Disillusionment: Intresset minskar allteftersom tester och implementering 

misslyckas att leverera. Aktörer på området lyckas ta steget vidare och överlever eller 

försvinner. Investeringar på området görs endast ifall överlevarna lyckas förbättra deras 

produkter tillräckligt för att de tidiga brukarna ska vara nöjda. 

4. Slope of Enlightenment: Fler möjligheter utkristalliseras över hur företag kan gynnas 

av den nya tekniken och tekniken blir mer allmänt känd. Andra och tredje generations 

produkter erbjuds och fler företag stöttar med kapital. Konservativa företag är 

fortfarande försiktiga. 

5. Plateau of Productivity: Försäljning till gemene man börjar ta fart. Kriterier för 

bedömning av leverantörernas lönsamhet är tydligare definierade och teknologins breda 

användbarhet och relevans börja ge vinster. 

 

Källa: Gartner (2017) 

 

Enligt Gartner (2016) befinner sig SKFO nästan på toppen av en hypecykel i ”Peak of Inflated 

Expectations”, figur 18, och de menar att tekniken är mer är tio år bort för gemene man.  
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3.3 Kommersiell användning 

I avsnitt 3.1.2 nämndes mobila tjänster samt att detta öppnar upp möjligheten för nya 

affärsmodeller. Det görs stora investeringar i mobila tjänster anpassade för SKFO och det är 

ett område som troligtvis kommer utvecklas mycket framöver. Det är ett dock ett område som 

ligger utanför studiens omfång och kommer därför inte behandlas mer ingående. Fokus i detta 

avsnitt ligger istället mer på de självkörande systemen och hur de möjligen kommer påverka: 

miljö, infrastruktur, resandet för enskilda individer, godstransporter och transporter på privat 

område.  

3.3.1 Säkerhet på väg med självkörande system 

Produkten självkörande system har en enorm marknadspotential. I avsnitt 3.1.2 framgår den 

kapplöpning som pågår bland bolagen om vem som först kommer att kunna erbjuda ett komplett 

självkörande system och därmed kan börja ta marknadsandelar. I denna del undersöks hur säkra 

de självkörande systemen anses vara för tillfället. 

 

National Highway Traffic Safety Administrations (NHTSA) har genomfört en utredning av en 

trafikolycka där en Tesla Model S och en trailer var involverad som publicerades den 19 januari 

2017 (NHTSA, 2017). I deras utredning framkom det bland annat att sedan installation av 

”Autopilot” (vilket Teslas självkörande system kallas) har antalet olyckor som orsakat 

krockkuddsutlösningar minskat med cirka 40 procent. En osäkerhetsfaktor i denna statistik och 

som framgår i utredningen är att NHTSA inte tittat på om ”Autopilot” varit aktiverat vid 

olyckstillfällena utan endast om själva systemet varit installerat. I rapporten ges en förklaring 

till varför olyckan inträffade vilket ger en inblick i problemen med dagens nivå 2 SKFO.  

 

En kort sammanfattning av NHTSA:s rapport:  

Den 7:e maj 2016 inträffade en trafikolycka mellan en Tesla model S och en trailer där föraren 

av Teslan tragiskt omkom. Olyckan skedde vid en korsning vid klart väder och torrt väglag. 

Objektklassifikationssystemet som användes av Teslan vid tillfället kunde inte detektera 

trailern som korsade vägen och urskilja trailern mot den starkt upplysta himlen (eftersom 

trailern var vit och hade hög markfrigång (Tesla, 2016b)). Föraren, som ska vara vaksam och 

hålla händerna på ratten hela tiden (vilket det tydligt står i Teslas manual och på skärmen när 

det självkörande systemet aktiverats) var distraherad under de sju sekunder som föraren borde 

ha sett trailern. Teslas självkörande system höll vid olyckstillfället nivå 2 (partiellt SKFO) i 

SAE International J3016 standard för SKFO. Radarsystemet var heller inte konstruerat att 

reagera på sådana mål, radarn reagerar på objekt som rör sig längs med körriktningen. Tesla 

har efter olyckan vidtagit åtgärder för att samma typ av olycka inte ska kunna ske igen. Tesla 

har förbättrat sin mjukvara så att objekt snabbare kan identifieras och de har bättre förarstöd, 

exempelvis måste föraren i jämna mellanrum röra vid ratten annars kopplas systemet ur. Tesla 

har också bytt ut delar av tekniken/hårdvara som användes vid tillfället (NHTSA, 2017). 

 

Fordonstester i Kalifornien, USA. 

För att få göra tester med SKFO på allmänna vägar i delstaten Kalifornien i USA måste en 

rapport skickas in till Department of Motor Vehicles i Kalifornien över hur många gånger det 

självkörande systemet för fordonet kopplats ur (eller stängts av) samt ange orsaken till varför 

det skett. Varje urkoppling räknas när det antingen inträffat något fel i systemet eller när 

testföraren i fordonet tvingats ingripa och ta över kontrollen av fordonet. Det företag som körde 

flest antal mil med SKFO i Kalifornien var Google/Waymo år 2016. Google/Waymo 

dokumenterade 1 000 000 kilometer (635 868 miles) förra året i självkörande läge på allmänna 

vägar i delstaten Kalifornien och de rapporterade att ungefär 1 gång per 10 000 kilometer (totalt 
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124 urkopplingar per 635 868 miles) kopplades deras självkörande system ur på grund av olika 

orsaker, det kunde vara:  

 

• Avvikelse i mjukvara. 

• Oönskat beteende av fordonet. 

• Avvikelse i sensorer. 

• Inkorrekt beteende av andra trafikanter. 

• Hänsynslöst beteende av andra trafikanter. 

• Körde in till en byggarbetsplats.  

• Föremål på vägen. 

• Utryckningsfordon. 

• Extrema väderförhållanden. 

 

Det självkörande systemet är enligt Google/Waymo inställt konservativt för att identifiera de 

områden som behöver förbättras och alltså inte för att rapportera så få urkopplingar som möjligt.  

Resultatet för år 2016 är en 75 procentig förbättring från år 2015 och ändå tillryggalades 50 

procent fler testkörningskilometer (Waymo, 2017). 

3.3.2 Transporteffektivitet 

Det finns flera orsaker som talar för att transporteffektiviteten kommer att förbättras med 

SKFO. Lägre bränsleförbrukning genom kolonnkörning, förbättrad ruttplanering genom V2V 

och V2I-teknik, förbättrat trafikflöde när fordonen körs samstämmigt och det sker färre 

trafikolyckor (Anderson et al., 2014) 

 

Bränsleförbrukning 

Med kolonnkörning beräknas bränslebesparingen bli mellan 5–20 % (Alam, Mårtensson, & 

Johansson 2015a). Det finns andra som tror att bränslebesparingarna kan bli ännu högre, uppåt 

25–35 % med kolonnkörning (Shanker et al., 2013). Den mjukare körningen med SKFO ger 

färre hastiga accelerationer vilket också sänker bränsleförbrukningen, uppåt 28 procent enligt 

Bose & Ioannou (2003). När SKFO implementerats i hög grad är det troligt att olyckor kommer 

att minska och detta möjliggör att fordonen kan göras lättare vilket också ger lägre 

bränsleförbrukning (Anderson et al., 2014). För åkerinäringen har detta stor betydelse eftersom 

deras bränslekostnader utgör en tredjedel av deras operativa kostnader (Alam et al. 2015b), 

dessutom ökar priset på bränsle relativt konstant (Alam, 2014). 

 

Trafikflöde 

Med V2V och V2I-teknik förbättras trafikflödet. Personbilar och godstrafik får genom tekniken 

uppdateringar om trafikstockning, trafikolyckor, vägarbete, väderrapport och SKFO kan 

automatiskt omdirigeras för att snabbare nå deras slutdestination. Det är möjligt att ha en 

specifik signal för utryckningsfordon så att alla andra fordon flyttar sig automatiskt och det 

skulle innebära att utryckningsfordon snabbare kommer fram till olycksplatser och det 

minimerar riskerna för trafikolyckor med utryckningsfordonen (Anderson et al., 2014). 

 

Enligt avdelningen för transportstatistik i USA (Bureau of Transportation Statistics, 2015) har 

den årliga medelfördröjningen för varje pendlare ökat från 26 timmar på 1990-talet till 42 

timmar år 2014. Totalt var det 6,9 miljarder fördröjningstimmar år 2014 i USA. I genomsnitt 

behövde förare använda 241 procent mer restid för att komma fram i tid i 95 procent av fallen 

(Bureau of Transportation Statistics, 2015). SKFO från nivå 3 och uppåt bör kunna reducera 

trafikstockningarna kraftfullt och ifall restiderna för pendlare kortas ner blir det även mer 

attraktivt att bo utanför städerna (Anderson et al., 2014).   
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Trafikanalys har gjort en studie om SKFO (främst bilar) för att undersöka ifall SKFO kan öka 

kapaciteten (fordon per tidsenhet) på Essingeleden i Stockholm. Kapaciteten för en normal 

motorväg är ungefär 2000 fordon per timme och körfält (Trafikanalys, 2015). I studien utförde 

de simuleringar och resultaten visade att om alla bilar var självkörande skulle flödet av fordon 

per tidsenhet på motorvägen öka med 70 procent och om trafiken dubbleras i innerstadsmiljö 

skulle det ändå ge en liten ökning av genomsnittshastigheten ifall alla bilar var självkörande 

(Trafikanalys, 2015). Enligt Anderson et al. (2014) går det öka vägkapaciteten med 200–300 

procent med SKFO. Fernandez and Nunes (2012) menar att kolonnkörning kan öka kapaciteten 

på vägarna (fordon per timme) med uppåt 500 procent. Med kolonnkörning och V2V-teknik 

mellan fordon minskar variationen som finns i trafiken eftersom två till fem (eller fler) lastbilar 

blir en enhet (DHL 2014). Det pågår även försök med fordonskolonner med uppåt tio fordon 

med en tidslucka på enbart 0,1–0,5 sekunder och därefter luckor på två till tre sekunders till 

bakomvarande kolonn (Trafikanalys, 2015). 

 

3.3.3 Lastbilstransporter 

SKFO kan troligtvis förbättra logistikoperationer när allt fler funktioner blir automatiserade och bör 

även ge ökad effektivitet och flexibilitet. SKFO kan öka utnyttjandegraden av utrustning och 

anläggningar och därmed ge ökad produktivitet. En fullt automatiserad försörjningskedja kan 

reducera lastnings- och lossningstider vilket betyder att det går att ha mindre lager i många fall och 

därmed mindre bundet kapital samt möjliggör det mer frekventa leveranser (DHL, 2014). Enligt 

Rådström (2012) består ungefär en tredjedel av kostnaderna för åkerier av löner och lite grovt 

en tredjedel är bränsle och den sista tredjedelen är service och underhåll av fordon, 

administration, däck med mera (Rådström, 2012; Alam et al. 2015b). Eftersom kostnaderna bör 

bli lägre med SKFO borde detta också leda till lägre priser på transport av gods på längre sikt.  

 

När ett fraktbolag misslyckas med att leverera en vara vid första försöket blir kostnaderna höga 

för fraktbolaget. Idag sker paketleveranser den sista milen under dagtid men då är de flesta på 

arbetet eller har annan sysselsättning, SKFO har potential för att leverera paket när det passar 

kunden och dit kunden vill ha leveransen för stunden, därigenom en högre flexibilitet. Istället 

för enbart dagtid under veckodagarna går det få hemleverans 24 timmar och dygnet, 7 dagar i 

veckan. För fraktbolagen skulle detta kunna innebära att de kan ha mindre terminaler och lager 

och därmed binda upp mindre kapital (DHL (2014). 

 

Det är lättare att införa SKFO i fjärrtrafik än i exempelvis distributionstrafik. I fjärrtrafik körs 

långa sträckor på motorväg och länsvägar med få stopp och i fjärrtrafikkörning kan en förare 

av ett SKFO, nivå 4, köra manuellt på små vägar för att sedan på motorvägen aktivera systemet 

för självkörning, därigenom blir säkerheten högre, miljöbelastningen lägre och samtidigt får 

föraren en bättre arbetsmiljö. I distributionstrafik är det fler stopp och distributionstrafik är 

koncentrerat till städer där de SKFO har fler saker att ta hänsyn till än på motorvägar. Ett par 

fördelar med SKFO inom distributionstrafik skulle kunna vara att det SKFO:et följer individen 

som levererar paket, exempelvis i tätbebyggda områden med väldigt korta stopp och därmed slipper 

individen gå tillbaka till fordonet för att: kliva in, köra fram fordonet, stanna, kliva ur och därefter 

fortsätta leverera paket igen. Och när paketen är slut på distributionsbilen skulle det kunna gå att 

koordinera verksamheten så att nästa SKFO med paket anländer i lagom tid för att paketutlämningen 

ska kunna fortsätta utan avbrott (DHL, 2014). 

 

När förare inte är lika mycket involverade i körningen kan de också slappna av mer och oftare. 

I tester har det framkommit att förare blir mindre trötta i SKFO än när de kör själva, mätningar 

gjorda med elektroencefalografi (EEG) som mäter vakengraden, alternativt aktiviteten i våra 

hjärnor (1177, 2016) visar på en 25 procent förbättring (Davies, 2015). Detta är betydelsefullt 
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eftersom ett av kör och vilotidernas reglerande syfte är god trafiksäkerhet (Transportstyrelsen, 

2015). Om det går att påvisa att förare är mindre trötta i SKFO bör kör och vilotiderna justeras 

eller tas bort, enbart slopade kör och vilotider skulle kunna ge en kostnadsbesparing uppåt 40 

procent per kilometer enligt DHL (2014). 

 

European Truck Platooning Challenge 2016 - Utmaningar med kolonnkörning 

European Truck Platooning Challenge initierades av Nederländerna där samtliga 

lastbilstillverkare i Europa bjöds in, bland andra deltog både Volvo och Scania. Volvo körde 

tre fordon i kolonn från Göteborg till Rotterdam via Danmark, Tyskland och Belgien. Scania 

gjorde en liknande rutt, också med tre lastbilar i kolonn från Södertälje. Detta gjordes för att ta 

reda på mer om kolonnkörning, lära genom att göra för att ge EU parlamentet en första inblick 

i hur automatiserad godstrafik kan se ut. Vad de kom fram till var att till en början kommer det 

antagligen krävas single brand (exempelvis enbart Volvolastbilar) för att kolonnkörning ska 

fungera och komma igång för att senare även täckas av multi brand kolonnkörning (flera 

varumärken). Med multi brand kolonnkörning blir det lättare att sprida kolonnkörning vida över 

flera länder och få till effektivare logistiska lösningar. Det kan annars finnas en konflikt mellan 

just utnyttjandet av kolonnkörning och vart godset skall transporteras. Multi brand 

kolonnkörning behöver kunna formas hela tiden (Alkim et al., 2016). 

 

En svårighet med kolonnkörning är att fordon i en kolonn har olika bromskraft, vridmoment 

och lastvikt, vilket gör kolonnkörningen komplicerad när det gäller avstånd mellan fordonen 

men fordonstillverkarna tror att detta går att lösa med mjukvara. Det kan också finnas legala 

problem eftersom länder kan ha olika krav på vilka sorts fordon som får köra i kolonn samt 

vilket det tillåtna avståndet mellan fordonen ska vara, hur långa kolonnerna får vara och 

avståndet till nästvarande kolonn. Här skulle det kunna vara en fördel med single brand i början 

åtminstone (Alkim et al., 2016). Det är ännu fortfarande oklart om kolonnkörning kommer vara 

tillåtet nattetid, det anses också riskfyllt vid dåligt väder, korsningar, trafikstockning, tät trafik 

och annan komplex trafik. Lastbilar som kör nära varandra kommer också slita mer på vägarna 

och sedan finns frågor över huruvida broar kommer klara vikterna med lastbilarna och om det 

kommer vara tillåtet att köra i kolonn i tunnlar (Alkim et al., 2016). Även vid på- och avfarter 

kan det bli problem eftersom förare kommer uppleva lastbilarna i kolonnkörning som en enda 

lång enhet, det blir som en vägg av lastbilar. Med fem långtradare i kolonn är kolonnen cirka 

200 meter lång och därför kan det bli problem att köra av och på motortrafikleder/motorvägar. 

Längre fram i tiden när tekniken har mognat går det tänka sig att det automatiskt bildas en lucka 

mellan lastbilarna i kolonnen så att andra fordon kommer av och på vägarna. Idag när andra 

fordon kommer emellan kolonnkörningsfordon kan de bryta den trådlösa förbindelsen mellan 

lastbilarna vilket sedan kan ta lite tid att återställa och detta skulle givetvis kunna vara störande 

för en lastbilsförare som planerat att ta ut sin vila (Alkim et al., 2016). I Sverige är därför 

villkoren för kolonnkörning väldigt goda eftersom vi har väldigt gles trafik i jämförelse med 

andra länder. 

 

De flesta som körde i European Truck Platoon Challenge ansåg att det skulle behövas någon 

form av certifiering för att förare ska få köra i kolonn. Detta för att skapa mer förtroende bland 

förarna i kolonnkörning men även för förare utanför kolonnen. Andra förare runt omkring 

kolonnerna vet inte riktigt heller hur de ska köra, de blir osäkra, de försöker köra om kolonnerna 

och upptäcker sedan att lastbilarna kör såpass tätt att det blir en väldigt lång omkörning vilket 

kan vara trafikfarligt. Det skulle kunna vara klokt att höja hastigheten till 90 km/h istället för 

80 km/h på länsvägar för lastbilar då detta skulle minska behovet av omkörningar av kolonner. 

I European Truck Platoon Challenge upptäckte de även att det tydligen finns plats att köra om 

även fast en lucka mellan två fordon i kolonn endast var 0,8 sekunder då singel lastbilar försökte 
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köra om kolonnerna, men när luckan endast var 0,5 sekunder var det tydligare för andra lastbilar 

att det var en kolonn och en enhet. Detta skulle även kunna förtydligas visuellt med dekaler och 

text menar Alkim et al. (2016). Som lastbilschaufför i första fordonet behöver man vara 

medveten om kolonnens totala längd, den ska ses som en enhet. Det är chauffören i första 

fordonet som behöver planera allt framåt och meddela fordonen bakåt i kolonnen om potentiella 

problem som kan uppstå och även se till att hålla rätt hastighet och hålla ihop kolonnen. Det 

kan också hända att de väntar en stund ifall det är en lastbil på väg till dem för att resa med 

kolonnen. Lastbilschaufförerna använder radiokommunikation inom kolonnen för att ha koll på 

läget men det kan även vara av sociala skäl (Alkim et al., 2016). 

 

3.3.4 SKFO inom gruvnäringen 

Volvo genomför projekt med självkörande lastbilar i Bolidens gruva i Kristineberg (Volvo på 

väg, 2016). En fördel med SKFO är vid sprängning i gruvan, tidigare behövde malmdammet 

först vädras ut ur gruvan innan transportarbetet kunde fortskrida men eftersom de SKFO:en är 

förarlösa kan de potentiellt hållas i ständig drift. SKFO kan nyttjas i farliga miljöer där det är 

rasrisk, gasbildning etcetera. SKFO i gruvmiljö som är i direktkommunikation med varandra 

kan hålla ett jämt tempo så det inte uppstår köbildning och om koordineringen av arbetet kan 

förbättras därtill bör det även bli kortare tider vid lastning och lossning (Volvo på väg, 2016). 

Gruvindustrin kan uppskattningsvis sänka sina kostnader med 40–50 procent med SKFO 

(Wemmenhag, 2016). 

 

Ett annat exempel på detta är i Australien, där gruvbolaget BHP Billiton sedan 2014 haft 

självkörande lastbilar i bruk. De SKFO kan köras dygnet runt (BHP Billiton, 2014). SKFO 

behöver inte ta några lunchraster, raster, toalettbesök (Shanker et al., 2013). 
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3.4 Ekonomiska aspekter 

3.4.1 Samhällsekonomi 

I tabell 2 redogörs för de uppskattade ekonomiska kostnader för 2010 års motorfordonsolyckor 

då 33 000 människor dog, 3 900 000 människor skadades och även 24 000 000 fordon 

demolerades i vägtrafik i USA. 

 

Tabell 2. Ekonomiska kostnader för motorfordonsolyckor i USA. Källa: (NHTSA, 2015b). 

 
 

Enligt NHTSA (2015b) är den totala kostnaden avsevärt högre om försämrad livskvalitet räknas 

med som härleds till de sociala skador som uppstår till följd av trafikolyckor. Tas detta med i 

beräkningen blir den totala kostnaden uppskattningsvis 836 miljarder USD. 

 

Arbeten 

Fortfarande är det stor efterfrågan efter lastbilschaufförer, enligt Persson (2016) finns det just 

nu ett behov av ytterligare 5000 lastbilschaufförer årligen i Sverige och enligt Davies (2016) 

samt The American Trucking Association är underskottet 48 000 lastbilschaufförer USA och 

det kan vara så många som 175,000 chaufförer år 2024.  

 

Men på längre sikt, kanske 30 år framåt i tiden, riskerar det att försvinna väldigt många arbeten. 

Om lastbilarna kör sig själva i nivå 5 behövs inga lastbilschaufförer, inte heller taxichaufförer, 

busschaufförer, trafiklärare etcetera. Detta i sin tur leder även till att de som arbetar med 

stödjande verksamhet exempelvis bemannade bensinstationer och restauranger vid vägarna, 

riskerar att på sikt att minskas drastiskt (Anderson et al., 2014). Om trafikolyckorna blir färre 

borde även behovet av brandmän, ambulanspersonal, poliser, sjuksköterskor, läkare, ortopeder, 

psykologer, fysioterapeuter och advokater minska. Även rättegångskostnader bör minska, 

likaså användandet av mediciner och därmed apotekare etcetera (Anderson et al., 2014). De 

som arbetar med billackering, lagar repor, bucklor, reparationer efter olyckor bör få mindre 

arbete eftersom olyckorna sannolikt kommer att minska med SKFO (Anderson et al., 2014). 

Däremot kan det uppstå ett ökat behov av systemanalytiker, systemutvecklare, programmerare, 

nätverkstekniker, mekaniker, och liknande för effektivisering och underhåll av SKFO 

exempelvis vid kolonnkörning (Shanker et al., 2013).   

 

Ökad produktivitet 

I nuläget när förare sitter fast i bilköer är det svårt att handla varor eller arbeta men Shanker et 

al. (2013) menar att den amerikanska ekonomin kan öka produktiviteten med 507 miljarder 

USD med SKFO. Detta är bara den ökade produktiviteten beräknad med arbete som skulle 

kunna utföras i bilen för sedan finns även aspekten med ökad produktivitet genom att det sker 

färre trafikolyckor.  

 

Delområde Kostnader i USD

Förlorad produktivitet 77 400 000 000

Skador på egendom 76 100 000 000

Trafikstockning.pga.olycka 28 000 000 000

Sjukvårdskostnader 23 400 000 000

Övriga relaterade samhällskostnader 37 000 000 000

Totalt 241 900 000 000



39 

 
Figur 19. Externa kostnader vid användande av motorfordon. Källa: Anderson et al. (2014). 

 

Anderson et al. (2014) menar att de externa kostnaderna för att använda motorfordon (figur 19) 

när de adderats uppgår till ungefär 0,131 USD per mile. Det betyder att den totala kostnaden 

för motorfordonsolyckor i USA (”Accidents” i figur 19), som totalt var 241,9 miljarder USD år 

2015, motsvarar ungefär  

(𝑥 =
0,024

0,131
) ~ 18 % 1 av den totala externa kostnaden för att framföra ett motorfordon i USA.  

 

Sedan tillkommer kostnader för varje fordonsägare som: försäkring, värdeminskning, 

fordonsskatt, drivmedel, fordonsunderhåll och reparationer samt eventuella parkeringsavgifter 

och trängselskatt. Anderson et al. (2014) anger också att ett fordons bränslekostnad i USA är 

0,14 USD/mile (cirka 7 SEK/10 kilometer) då priset på bensin var 3,5 USD/gallon och 

fordonets bränsleförbrukning är 25 miles/gallon. Vilket betyder att drivmedelskostnaderna och 

de externa kostnaderna för att framföra ett fordon i USA i stort sett är identiska.  

 

Studier visar att det finns potentiellt stora kostnadsbesparingar genom samåkningstjänster med 

SKFO utan förare. I Manhattan, New York, USA kostar det ungefär 4 USD per mile med taxi, 

men om taxibilarna skulle ersätts med SKFO utan förare skulle det kosta 0,5 USD per mile (åtta 

gånger billigare). Därtill skulle det gå att ersätta de 13 000 vanliga taxibilarna med 9000 SKFO 

och ändå få en taxi att anlända snabbare (Burns, Jordan, & Scarborough, 2013). 

 

  

1 En mix av 2010 och 2012 års siffror, så värdet bör endast ses som en indikator och inte 

ett exakt värde. 

 



40 

Sveriges vägtrafikrelaterade kostnader 

• I Sverige var kostnaderna för trafikolyckor ungefär 21 miljarder svenska kronor år 2005 

(MSB, 2011).  

• Hälsoeffekter relaterade till luftföroreningar beräknas kosta det svenska samhället 

omkring 42 miljarder svenska kronor årligen. Ungefär 6,5 miljarder utgörs av 

produktivitetsförluster i samhället vilket innebär att människor inte kan utföra sina 

normala arbetsuppgifter på grund av luftföroreningar (IVL, 2015). 

3.4.2 Företagsekonomi och privatekonomi 

Enligt Shanker et al. (2013) kalkyler kan SKFO (vägfordon) teoretiskt innebära besparingar för 

den amerikanska frakt-, och transportindustrin till uppskattningsvis:  

 

• 620 miljarder SEK i löner 

• 310 miljarder SEK i bränslekostnader 

• 320 miljarder SEK i kostnad för olyckor 

• 240 miljarder SEK i trafikstockningskostnad 

 

Totalt: cirka 1500 miljarder SEK 

 

Dessa kalkyler är förstås ofullständiga men ett försök till en försiktig besparingskalkyl som 

Shanker et al. (2013) uttrycker det. Beräkningar är baserade på fullt implementerade SKFO. 

Lönerna är reducerade, inte helt eliminerade för Shanker et al. (2013) menar att det kommer 

behövas människor som övervakar, programmerar, ruttplanerar, mekaniker samt förvaltare av 

fordonsparker. 

 

Kommunikations- och sensorutrustning samt mjukvara  

Tillverkningskostnaderna för tekniken har och kommer att fortsätta falla då tillverknings-

processerna förbättras och allt fler SKFO säljs (Mosquet et al., 2015). Fordonstillverkarna 

använder lite olika kombinationer av teknik som finns tillgängliga för att få fram 

funktionsdugliga SKFO, framförallt är det LIDAR som diskuteras. Tesla är en av de som anser 

att LIDAR är onödigt och de använder fler videokameror istället. Fordonstillverkarna försöker 

förstås hålla nere deras kostnader och ändå samtidigt erbjuda ett säkert SKFO. Det är fullt 

möjligt att tillverka ett billigt självkörande system bestående av enbart RADAR och 

videokameror vilket en nittonårig student demonstrerade då han byggde ett sådant system med 

enbart 3D RADAR och videokameror för totalt 4000 USD (cirka 35 000 SEK) (Intel, 2013). 

Ett litet självkörande system kräver inte heller lika mycket processorkraft vilket ger lägre 

kostnader eftersom enklare eller färre processorer kan användas, om det däremot är lämpligt att 

förlita sig till minimalt med teknologi är en annan fråga.  

 

Kostnader för teknisk utrustning 

• När Google byggde deras första SKFO betalade de 70,000 USD per fordon enbart för 

deras LIDAR-system (Anderson et al., 2014) idag kostar det 90–8000 USD beroende 

på hur många lasrar det finns med i LIDAR-systemet.  

• En ultraljudssensor kostar ungefär 15–20 USD. 

• En GPS kostar mellan 80 och 6000 USD. 

• En videokamera 125–200 USD 

• RADAR-sensor 50–150 USD beroende på vilket avstånd de ska mäta. 

Källa: Mosquet et al. (2015) 
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Enligt Mosquet et al. (2015) kostar ett komplett självkörande system till ett SKFO ungefär  

10 000 USD vilket motsvarar ungefär 90 000 SEK och systemet kostar ungefär lika mycket för 

bilar som för lastbilar.  

 

Privata SKFO i nivå 4–5 skulle kunna inbringa intäkter i form av taxiverksamhet när de inte 

används privat. Boendeparkering exempelvis i Stockholm (beroende på vilket taxeringsområde 

vederbörande är bosatt i) kostar mellan 300–1100 SEK i månaden (Stockholm stad, 2016), i 

New York City kostar det 4000 USD årligen och i en medelstor stad i Holland cirka 400 USD 

årligen (Hazan et al., 2016). Så istället för att de SKFO står parkerade utanför bostaden kan 

SKFO utnyttjas för transporter liknande Uber och Lyft:s affärsmodeller, helt utan förare. 

Realiseras den möjligheten till taxiliknande verksamhet för ett privat SKFO skulle en 

investering i ett SKFO kunna visa sig vara lönsam till skillnad mot dagens konventionella bilar 

för privatpersoner då de enbart utgör en kostnad och inte inbringar några intäkter.  
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4. Hur resonerar praktiker kring SKFO? 
I detta kapitel redogörs den empiri som ingår i studien. Författaren har tolkat företagens och 

organisationernas svar och författaren har haft en strävan att anpassa intervjufrågorna efter 

varje organisation för det ska leda fram till svar på delfrågorna i studien, exempelvis ställdes 

frågor om infrastruktur, kollektivtrafik, lagar och regler till Trafikverket och frågor om 

kolonnkörning till Volvo Lastvagnar. De viktigaste som framkommit kommer redovisas genom 

en sammanställning av respondenternas svar. 

 

Hänvisning till varje respondent kommer att ske via denna beteckning: 

R-A: Representant från Trafikverket 

R-B: Representant från Boliden. 

R-C: Representant från Autoliv. 

R-D: Representant från ITS-Sweden AB 

R-E: Representant från Volvo Lastvagnar. 

R-F: Representant från Volvo Cars 

4.1 Miljö 

Enligt respondenterna går det förbättra trafikflödet med SKFO och med ett jämnare genomflöde 

blir det mindre luftföroreningar eftersom fordonen gör färre kraftiga accelerationer. Som R-E 

uttryckte det kan det ibland vara svårt för människor att följa direktiv, en enskild individ kan 

tycka att högsta möjliga hastighet är det allra bästa när det egentligen blir mer optimerat med 

långsammare körning för att inte orsaka köbildning, det sänker bränsleförbrukningen och 

genom detta även utsläppen. Ett användningsområde för detta är olika processtationer inom 

gruvnäringen. Det kan tyckas föga överraskande att kolonnkörning ger lägre 

bränsleförbrukning eftersom luftmotståndet blir mindre men det kan vara värt att nämna att 

även elektriska fordon gynnas av att vara SKFO enligt R-F. SKFO är bättre på att hushålla med 

energi i ett batteri än människor och därmed kan det ge en lägre belastning på miljön beroende 

på hur elen producerats och det faktum att med färre laddningar sliter det mindre på batterierna 

som därmed håller längre.  

 

R-D tror inte kommande lagar med ökad bränsleskatt kommer få folk att byta till elfordon och 

i samband med detta få ett SKFO. R-D anser att om vi tycker om vår nuvarande bil och föredrar 

att köra själva så behåller vi bilen även med ökad fordonsskatt. För att först och främst kommer 

funktionen, behöver vi ett stort fordon som klarar långa sträckor och vi vill köra själva så skaffar 

vi ett sådant fordon, först därefter tänker vi på ekonomin och människor kommer alltså 

omprioritera istället. Det kommer troligtvis krävas ett förbud exempelvis i Stockholm mot 

manuellt framförda fordon och/eller förbränningsmotorer annars tar det 25–30 år innan de 

gamla fordonen försvinner enligt R-D. 

 

När respondenterna tillfrågades om hur de tror implementeringen av fullt SKFO kommer gå till 

var det flera (R-C, R-D, R-E, R-F) som nämnde att det troligtvis kommer ske gradvis för att 

sedan gälla inom vissa områden, exempelvis att Manhattan, New York enbart tillåter SKFO 

inom ett specificerat område. Med enbart SKFO på ett område blir det lättare att optimera 

trafiken vilket också ger mindre utsläpp. 
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4.2 Persontransporter 

Kollektivtrafik 

Det rådde lite delade meningar bland respondenterna huruvida kollektivtrafiken kommer öka 

eller minska med SKFO. R-A anser att kollektivtrafiken gynnas av SKFO medan exempelvis 

R-D anser att vissa säkert kommer resa hela vägen med ett SKFO för att det är bekvämast. 

Problemet ligger framför allt i övergången mellan olika transportslag då det blir lite omständligt 

att flytta över människor, väskor med mera ansåg R-D.  

 

Privatbil 

De respondenter som tillfrågades (R-C, R-E, R-F) ansåg att det går att förbättra trafiksäkerheten 

rejält med SKFO, R-F berättar att 90–95 procent av alla trafikolyckor sker på grund av den 

mänskliga faktorn: människor blir trötta, distraherade, överskattar sin förmåga, kör för fort när 

det är halt eller kör in i kurva lite för fort, använder mobilen etcetera. Alla dessa faktorer 

kommer man åt väldigt bra med ett SKFO. SKFO kan med hjälp av V2V/V2I-teknik planera 

körningen bättre, tolka trafiksignaler och därigenom i mindre utsträckning hamna i svåra 

trafiksituationer. R-F spekulerar lite i att självparkerande bilar vid flygplatser och andra 

inhägnade områden är en möjlig plats att börja erbjuda självkörande funktionalitet om 

lagstiftningen går långsamt. 

 

R-F menar att SKFO troligtvis kommer göra stor nytta vid pendling till och från arbetet för det 

är där vi människor spenderar mycket av vår tid och det är ganska tråkig körning. Det är en 

ganska kontrollerad miljö med motortrafikleder, tät trafik och de har ganska bra statistik och 

kontroll på alla parametrar. Det kan vara ett bra ställe att börja på och sedan expandera därifrån.  

 

Vid lansering av SKFO 

Den testkörning som pågår med SKFO kör nivå 4 SKFO fast de övervakas av testförare tills de 

verifierat och validerat att fordonet verkligen uppfyller nivå 4, de hanteras alltså som om de 

vore nivå 2 SKFO. R-F berättade att till en början kommer det inte tillåtas att aktivera det 

självkörande läget vid svårare vädersituationer som snö, dimma, kraftigt regn men i de miljöer 

föraren tillåts aktivera det självkörande läget kommer det vara ett nivå 4 SKFO som tar ansvar 

för körningen. Skulle sedan något gå fel och det händer något kommer fordonet själv kunna ta 

sig till ett säkert stopp, det SKFO är ansvarigt tills antingen föraren tar över eller att fordonet 

står säkert parkerat. R-F berättade vidare att i det första steget är SKFO främst optimerade för 

att framföras säkert och den självkörande funktionen kan endast aktiveras på utvalda vägar. 

Mänskliga förare kan ju ”tvinga sig in” vid filbyten i tät trafik men det kommer inte dessa SKFO 

göra och de kommer heller inte köra för nära andra fordon. Alltså kommer det antagligen inte 

ske någon förbättring av trafikflödet initialt dessutom kommer dessa SKFO inte kunna följa 

med i ett högre trafiktempo än tillåten hastighet men det bör kunna gå att dämpa ut vågorna lite 

i trafikflödet (då det går fort, långsamt, fort igen osv.) Dessa vågor gör att det tar markant 

mycket längre tid att få igenom den mängd bilar som det finns kapacitet för på vägen och därför 

är det ett bra ställe att börja på. Någonstans vid 25–30 procent uppkopplade SKFO anser R-F 

att vi kommer börja se en förbättring av trafikflödet.  

 

Säkerhetsutrustning 

Det har spekulerats i om det går att göra fordonen lättare genom att minska på 

säkerhetsutrustningen eftersom SKFO troligen kommer minska trafikolyckorna markant. En 

lättare bil drar mindre bränsle och ger följaktligen också mindre utsläpp men här svarade alla 

tillfrågade respondenterna unisont nej till att minska på säkerhetsutrustningen. Det ligger 

väldigt långt fram i tiden innan sådant kan tänkas genomföras. 
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Personlig integritet 

När det kom till data som skickas från fordonet vidare till någon molntjänst hade respondenterna 

intressanta svar. Till att börja med ansåg allihop att det ska vara väldigt svårt, helst omöjligt, 

att hacka sig in i uppkopplade fordon för att exempelvis ta kontroll över fordonet eller övervaka 

personer i bilen. När det gäller data gällande trafiksäkerhet (data som inte går att relatera till en 

enskild individ) så delas den mellan alla fordonstillverkare, är det halt på ett visst ställe skickas 

informationen vidare till andra bilar på området och det är till fördel för alla för vi vill ha säkrare 

fordon.  

 

När det berör mer personliga data som positionering så äger personen som äger fordonet den 

data enligt R-C, R-E och R-F. Denna data är mycket värdefull för företag för att kunna erbjuda 

olika tjänster exempelvis när du kommer till en ny stad erhålls information om var det finns 

hotell, teater, bio, restauranger, sevärdheter, sjukhus etcetera. Företagen tittar på olika lösningar 

här och det finns förhoppningar om att det ska gå att anonymisera data för att därefter kunna 

använda den fritt. För även om de inte vet om vem som kör fordonet kan de analysera 

körningsbeteenden och använda data för att förbättra säkerheten i fordonen. 

 

R-F berättade att företagen naturligtvis även vill ha tillgång till den data som genereras när de 

ansvarar för körningen, detta för att utveckla systemen men även ifall det skulle det hända något 

så kommer det antagligen bli någon form av haveriutredning. Om vi reflekterar lite över hur vi 

använder våra mobiltelefoner så har vi varit rätt villiga att dela med oss av vår personliga 

information när vi installerar olika applikationsprogram (App) berättade R-C och även med en 

navigator i bilen samlas data in berättade R-F.  

 

R-C berättade att kameraövervakning i bilen förstås kan vara känsligt men genom 

kameraövervakning i bilen kan företag erbjuda tjänster som individanpassade passiva 

säkerhetssystem t.ex. krockkuddar, säkerhetsbälte med mera. Dessa skulle kunna anpassas efter 

individens längd och vikt och när förare blir trötta kan systemet ta över och köra eller parkera 

fordonet säkert. En kamera i bilen skulle även kunna identifiera tjuvar och vid en olycka finns 

det videomaterial för att utreda orsaken till olyckan. Det kan också hända att myndigheter 

kommer kräva att en viss mängd data sparas i bilen (en svart låda) för bevisning vid en eventuell 

olycka. 

4.3 Lastbilstransporter 

R-E anser att ett SKFO ska ha större säkerhet i genomsnitt än en mänsklig förare. Säkerheten 

är det som är främst (detta ansåg förövrigt alla tillfrågade respondenter). De utmaningar som 

lastbilstillverkarna står inför är samspelet mellan fordon och människa, ifall det missbrukas 

eller om blir det en smidig övergång men även acceptansen för SKFO. Vart det tar vägen 

återstår att se och fordonstillverkarna kommer anpassa sig efter hur det utvecklas. 

 

Säkerhetsutrustning 

R-E berättar att precis som på personbilssidan kommer säkerhetsutrustningen på lastbilarna inte 

minskas utan snarare öka när de släpps på marknaden. Även i riktigt låga hastigheter kan en 

lastbil göra stor skada, den kan välta med mera och därför så länge det finns en förare i lastbilen 

går det inte minska på säkerhetsutrustningen. Olyckorna kommer minska men de kommer inte 

försvinna helt, dessutom nära relaterat till olycksstatistik är kör-, och vilotider. Om förare kan 

ta ut sin vila medan fordonet är i rörelse är det en mycket stor vinst för åkerierna och det finns 

även en kommersiell drivkraft från fordonstillverkarna att lösa detta genom att förbättra den 

interna krocksäkerheten då förare behöver vara skyddade även på andra platser än förarstolen, 

för att kunna ta ut vila ska förare kunna sova i fordonet och det vill inte förare göra sittandes 
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upprätt i förarstolen. Om vi blickar ganska långt in i framtiden kommer det finnas SKFO utan 

förare och då behövs heller ingen hytt men skyddet utåt mot omgivningen går det inte minska 

på, underkörningsskydd exempelvis som skyddar så att bilar inte hamnar under bussar/lastbilar 

och kilas fast enligt R-E. 

 

Kolonnkörning 

Enligt R-E kör många åkerier i kolonn redan idag på grund av fördelarna med det men de kör 

inte på ett säkert sätt. Tvingas det främre fordonet tvärbromsa har de bakre fordonet väldigt kort 

tid på sig att reagera och använder de Adaptive Cruise Control (ACC) är det baserat på 

RADAR-teknik och det har längre fördröjningstider än Cooperative Adaptive Cruise 

Control (CACC) som fungerar med Wi-Fi nätverk. CACC (och en vidareutveckling av det) är 

vad som kommer användas senare för att på ett säkert sätt kunna köra i kolonn. Med kortare 

fördröjningstider kommer fordonen i kolonnen kunna ligga närmare varandra och ändå hinna 

bromsa så att de inte kör in i varandra.  

 

R-E förklarade att bränslebesparing med kolonnkörning visar lite olika siffror och att det beror 

på många orsaker:  

 

• Motorstorlek. 

• Vilken last man har. 

• Vilket fordon man använder. 

• Hyttyp. 

• Trailertyp.  

• Vägtyp. 

• Topografi 

• Hastighet på vägarna. 

• Med flera… 

 

Alltså finns det en mängd olika parametrar som påverkar. R-E berättade att de fått lite 

motstridiga resultat men att det normalt är det fordonet som ligger först som har lägst vinst. Det 

som står klart är att alla fordon i en kolonn gynnas av att köra väldigt nära varandra även det 

första fordonet eftersom virvlarna bakom fordonet nästan försvinner. Det fordon som befinner 

sig i mitten sparar mest bränsle och sedan varierar vinsten för fordonen beroende på vart de 

befinner sig i kolonnen. Ju längre, rakare och tätare kolonnen är desto bättre är det men det blir 

problem med av- och påfarter på motorvägarna om det är för långa kolonner. Ett annat problem 

är när fordonen har olika drag- och bromsförmåga och det uppstår en dragspelseffekt men 

respondenten menade att dessa problem troligtvis kommer lösas.  

 

R-E tog upp det faktum att det oftast pratas bränslebesparing i procent och belyste problemet 

med: 

 

”Vad jämför man med? Är det ett helt fritt körande fordon eller jämför man med fordon som 

körs manuellt i kolonn? Kör man med system som adaptiv farthållare som finns på marknaden 

idag?”  

 

R-E ansåg det vore mer fruktbart att jämföra med liter per mil istället för procent eftersom det 

ger en mer stabil siffra, respondenten kunde själv se det i deras egna jämförelser. Det intressanta 

för kunderna är egentligen liter per ton men även den siffran differerar för mycket och detta 

skapar även problem för fordonstillverkarna när de ska sälja in detta till sina kunder eftersom 

att det blir svårt att uppskatta vinsterna med kolonnkörning för det specifika företaget.   
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På frågan om hur de tror att lastbilschaufförerna kommer lösa svårigheter som med vem som 

kör var i kolonnen när det gäller multi brand kolonnkörning svarade R-E med ytterligare en 

aspekt än den konstaterade lägre vinsten med att ligga först i kolonnen. Ledarfordonet tar även 

ett större ansvar och vad är det ansvaret värt? Men respondenten övervägde också att det hela 

kunde vara en akademisk diskussion och inte ett problem i verkligheten, R-E tillade att 

lastbilschaufförernas förmåga till självorganisering inte bör underskattas och det kan också vara 

så att chaufförerna har inställningen att det jämnar ut sig i längden. De som kör i kolonn en 

längre sträcka kan turas om att dra ifall det inte finns tekniska hinder. R-E tror vidare att 

utvecklingen med kolonnkörning antagligen kommer ske stegvis. Först med single brand och 

senare även single fleet, det kan vara kunder som skickar ut flera fordon från sin egen 

fordonsflotta och lastbilstillverkarna kan då garantera att tekniken fungerar. Då är det heller 

inga problem med kostnadsdelning. Det problem som kan uppstå med multi brand är att 

fordonstillverkare placerar antennen på olika platser och antennen behöver mer eller mindre ha 

fri sikt för att Wi-Fi signalen på 5,9 GHz har ganska svårt att tränga igenom material. R-E 

berättade även att:  

 

”Det finns något som heter Co-operative Intelligent Transport System (C-ITS). Egentligen har 

V2V sin grund i att fordonen kan publicera information om sin position och hastighet och 

eventuella upplevelser på vägar som vägfriktion osv. Så att man sprider den informationen 

vidare till andra fordon som finns runt omkring. Det finns en idé om att alla fordon i Europa 

ska vara utrustade med den här typen av teknik för att distribuera den typen av information, 

som positionering, så att man kan utveckla kooperativa intelligenta transport systemlösningar 

med V2V kommunikation. Men det har väl inte riktigt hänt än. Det är lite som hönan och ägget. 

Ingen är beredd att ta den kostnaden än för att lägga in den tekniken innan det finns en vinst 

med det. Vi kommer kanske se lagkrav på området och då kommer vi ha den tekniken i 

lastbilarna även för kolonnkörning. Vad det handlar om är att man distribuerar information 

från främsta fordonet till fordonen bakåt. När det främsta fordonet gasar och bromsar eller 

nödbromsar, så reagerar fordonen bakåt i kedjan omedelbart.” 

4.4 Infrastruktur 

Flera av respondenterna talade om vikten med molntjänster, centrala tjänster som kan övervaka 

och optimera SKFO men det beror även på automatiseringsgraden. De lägre nivåerna har inte 

samma behov som de högre nivåerna, de lägre nivåerna (2–3) handlar mer om att övervaka 

systemen så att de fungerar som det är tänkt. Om man går upp i nivåerna (4–5) och till och med 

plockar bort föraren då blir den centrala övervakningen av fordonet viktig. I Japan tittar man på 

fasta kameror i infrastrukturen speciellt i stadsmiljö, detta hjälper föraren att få en bättre 

överblick. Här spelar också fördröjningstiderna en stor roll men det är möjligt att 5G i framtiden 

löser det, 5G erbjuder direkt kommunikation mellan noder, motsvarande V2V kommunikation 

och det är helt klart intressant exempelvis för kolonnkörning. Det ligger dock ett par år in i 

framtiden och beror också på hur snabbt 5G kommer på plats. R-E och R-F berättade att de 

försöker hålla sig teknikneutrala och baserat på tidigare implementering av mobilt bredband så 

förmodar de att 802,11p tekniken tillsammans med 4G är det som kommer gälla under 

överskådlig tid. Fordonstillverkarna anser att deras teknik ska fungera med befintlig 

infrastruktur för att det är vad kunderna är intresserade av. Men en sak som är viktig är 

positionering. Det finns flera tekniker för detta och teknik som är bättre än GPS. R-E berättade 

att:  

 

”Det går att sätta ut transpondrar på kritiska punkter till exempel för att få mer redundans 

[t.ex. upprepad information] i positioneringen. Det är enklare än att bygga speciella vägar 

eller avgränsa vägar, utan snarare tillföra stöd längs vägarna. Det finns också en kommersiell 
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sida, ”car kartering”, som är att erbjuda högupplösta kartor som visar med mycket högre 

precision hur vägarna ser ut: kurvradier och vägbredder, även landmärken som kan användas 

för positionering. Där har de existerande kartbolagen upptäckt att det här är ett intressant 

område och börjat arbetet med att framta högupplösta kartor. Det kommer vi säkert vara 

beroende av. Så positionering är väl det som är det viktigaste för oss när det gäller 

infrastruktur.” 

 

Det prövas nya tekniker som fasta väderstationer vilka skickar information till SKFO om 

rådande väglag, till exempel om det är halt (eller inte) anpassas hastigheten sedan fram till en 

korsning så att det inte blir stopp och trafiken flyter på. 

 

Inom gruvnäringen och andra avgränsade ytor. 

På avgränsade områden går det gå upp i automationsskalan, till och med nivå 5 berättade R-E. 

Gruvmiljön är en väldigt kontrollerad miljö, R-B berättade att de har Wi-Fi i gruvorna och en 

gruva som kan vara 3–4 mil lång med 500 accesspunkter (en accesspunkt annonserar ut Wi-Fi) 

gör det möjligt att använda Wi-Fi-positionering. Det betyder att det finns väldigt goda 

förutsättningar för att övervaka och även kommunikationen mellan fordon fungerar bra. Inom 

gruvnäringen skulle det även vara möjligt att sätta fast transpondrar på personer t.ex. för att 

garantera att SKFO alltid kan upptäcka dem. SKFO är fördelaktiga när en transportkedja ska 

optimeras eftersom de är bättre på att följa direktiv än en människa, R-E berättade att det kan 

vara fördelaktigt vid olika processtationer att köra långsammare än vad en enskild individ kan 

tycka är det bästa för att undvika köbildning och det sparar även bränsle. 

4.5 När kommer fullt SKFO? 

Det som potentiellt skulle kunna leda till försenad lansering och implementering av SKFO är 

enligt respondenterna främst: lagstiftning, acceptans från medborgare och sedan kan det även 

finnas tekniska svårigheter men dessa tror sig respondenterna kunna överkomma. Det mesta 

handlar om att samla in data för att träna deras AI (eller neurala nätverk) men det finns även 

andra problem exempelvis om de kommer lyckas anonymisera den data som samlas in, och 

spårbarheten. Som R-E uttryckte det:  

 

”Det finns ju utmaningar förutom att hitta data och träna upp dem, för det finns en inbyggd 

problematik med neurala nätverk och det är ju att det är en ”Black box”. Man kan inte gå in 

och inspektera mjukvara. Den går ju inte att förstå. Det är en fantastisk inre värld som ingen 

förstår sig på, utan det enda man göra är att observera hur den beter sig. Så frågan om 

verifiering, framför allt att garantera säkerhet i alla situationer och förutsäga beteende, det är 

utmaningen. Det finns ju olika metoder som vi tittar på för att komma förbi det men det återstår 

att se. Det är jätteintressant för oss och i någon form är jag helt övertygad om att vi kommer 

ha neurala nätverk i våra system”… 

 

”En problematik som finns är funktionell säkerhet, det finns en standard som heter functional 

safety, ISO 26262. Som vi och i stort sett alla fordonstillverkare har sagt att vi ska uppfylla 

framöver. Den standarden är väldigt rigorös när det gäller spårbarhet, att kunna spåra ner till 

olika konstruktionsval man gjort. Och det finns väl inget riktigt bra sätt att säga att en 

komponent, som bygger på ett neuralt nätverk, att kunna visa att den uppfyller en viss 

säkerhetsklass.” 

 

Även de etiska problem som finns med AI adresseras av företagen enligt R-C, utan att vidare 

kunna gå in på detaljer. R-C berättade dock att de först och främst arbetar mot att inte hamna i 

etiskt svåra situationer överhuvudtaget och att de har en nollvision. Ett SKFO kommer 
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dessutom vara bättre än människor på att förutse möjliga situationer innan de uppstår och därför 

är det troligt att den stora nyttan med AI troligtvis kommer överväga de få nackdelarna. R-C 

menar att det går att dra en liknelse till krockkuddar som i de allra flesta fall räddar liv men det 

finns enstaka fall där de även gör skada. Ifall de trots allt hamnar i svår etisk situation då 

kommer fordonet bromsa och det handlar om att få ner hastigheten snabbt.  

 

Det som talar för att fullt SKFO kommer cirka år 2021 är att R-C, R-E, R-F redan idag bedömer 

att de har teknik för nivå 4 men det som saknas är att de behöver träna upp deras neurala nätverk 

och de vill vara tillräckligt tillitsfulla till deras teknik före den lanseras. R-F angav att de 

hanterar fordonen som om de vore nivå 2 fast de har teknik i bilarna för nivå 4 och bilarna gör 

ett reglerarbete för nivå 4 med testförare vid ratten som övervakar. Detta kommer de fortsätta 

göra tills de känner sig tillräckligt säkra på att deras SKFO i självkörande läge kommer klara 

av de miljöer de tillåts köra i. Det går att sätta på tillräckligt många sensorer, köra försiktigt och 

klara av i princip alla situationer i dag men det skulle bli för dyrt för kunden. R-E var även 

kritisk till de mer snabbfotade företagen främst i USA som uppenbarligen inte sätter säkerheten 

först utan för dem verkar det vara viktigare att komma först ut på marknaden och därmed 

riskerar dessa aktörer att skapa en negativ bild av SKFO när de tar så stora risker.  

 

Det finns en intressant aspekt med lastbilar och det är att produktlivscykeln är mycket kortare 

för en lastbil än för en bil, fem år kan det vara för en lastbil och sedan kan lastbilen vara helt 

slut eftersom fordonen utnyttjas mycket mer än bilar enligt R-E. För en bil kan det vara mellan 

10–20 år. Därför kan utbredningen av SKFO gå snabbare på lastbilssidan. Inom gruvnäringen 

samt andra avgränsade områden betraktas de SKFO som nivå 5 SKFO även om hytten är kvar. 

Enligt R-F får nivå 5 SKFO på allmänna vägar nog dock betraktas som en ouppnåeligt ideal: 

 

”Nivå 5 är ju lite lurigare med den senaste definitionen som SAE släppte i september. NHTSA 

slutade ju använda deras egna skala och gick över till SAE-skalan. Så nu definieras nivå 5 

egentligen som en slutpunkt på en nivå 4, där SKFO kan köra på alla vägar och i alla 

förhållanden där en mänsklig förare kan köra. Det kan jämföras med att ha mobiltäckning för 

5G överallt där alla människor kan vara så det gränsar ju nästan till en utopi. Exempelvis ska 

det gå att köra i djupsnö där det nästan inte går att se någonting i en snöstorm, och det kan 

vara på en grusväg. Jag skulle gissa att det ligger väldigt långt fram. Om det ens kommer vara 

rimligt, för det är nog få som kommer se något affärscase för att göra en bil som kan köra uppe 

i fjälltrakterna på fjällväg där man normalt sett aldrig kör. Så jag tror att man kommer fokusera 

på nivå 4 framför allt i städer där det finns mycket kunder, en stor affär och nyttoeffekt av 

SKFO. Sen kommer man expandera mer och mer på större motorvägar och mer ute på 

landsbygden där det finns kunder. Jag är inte säker på att man kommer ge sig på väldigt svåra 

grusvägar och riktigt dåligt väder och så, det är inte säkert. Men det är svårt att gissa… det är 

ju sannolikt 30–50 år framåt i tiden skulle jag gissa.” 
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5. Tolkning av det förenade underlaget 
I detta avsnitt kommer författaren analysera/tolka det kombinerade materialet som utgörs av 

den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. Författaren försöker ge en samlad 

bild av vad som framkommit och det är främst delproblemen som kommer behandlas. Samma 

beteckningar till respondenterna kommer användas som i föregående kapitel. 

 

5.1 Hur påverkas miljön av SKFO? 

Enligt respondenterna R-E, R-F och i det teoretiska materialet Anderson et al. (2014) med flera 

går det förbättra trafikflödet med SKFO och med ett jämnare genomflöde blir det mindre 

luftföroreningar eftersom fordonen gör färre kraftiga accelerationer. I framtiden kanske vissa 

områden, exempelvis Manhattan, New York, enbart kommer tillåta SKFO på området vilket 

ger bättre trafikflöde, mindre fordon och därmed bättre miljö menar R-C och Burns, Jordan, & 

Scarborough (2013). Kolonnkörning på exempelvis motorvägar ger genom mindre 

luftmotstånd en lägre bränsleförbrukning vilket också ger mindre utsläpp. Även med elfordon 

går det hushålla med elförbrukningen bättre om det är ett SKFO anser R-F.  

 

Vad som skulle kunna påverka miljön negativt är ifall det sker en övergång från tågtrafik till 

lastbilstrafik. Allt längre vägtåg och den flexibilitet som lastbilar har till skillnad från tågtrafik 

som är kraftigt begränsad av sin infrastruktur skulle kunna leda till att mer gods dirigeras om 

till vägnätet. Hazan et al. (2016) samt R-D och delvis R-E menar att även persontrafiken kan 

drabba tågtrafiken eftersom de fördelar som tidigare fanns med tåg, exempelvis möjligheten att 

kunna arbeta under resans gång, den fördelen kommer inom en snar framtid inte existera längre. 

Även den ökade bekvämligheten som SKFO kommer kunna erbjuda såsom möjligheten att 

kunna resa dörr-till-dörr utan några avbrott eller omlastningar bör påverka vid valet av 

transportmedel. För att resandet med tåg inte ska minska behöver tågaktörerna fundera över nya 

affärsmodeller, förslagsvis skulle de kunna integrera SKFO med tågresandet så att övergången 

mellan transportslagen blir så sömlös som möjligt. Tågaktörerna skulle kunna ha ett 

heltäckande erbjudande till kund så att när kunderna bokar en tågbiljett kan de samtidigt erbjuda 

upphämtning och även vidare transport till slutdestinationen och därigenom löser de både första 

och sista milens problematik. Ytterliga sätt skulle kunna vara att tågaktörerna nischar sig och 

satsar på längre transportsträckor med färre avbrott och med ökad service som större utbud av 

varmrätter exempelvis. Det skulle kunna locka kunder som reser medellånga avstånd 

framförallt om tågen avsevärt kan minska restiden. Men det är inte säkert att Sveriges planerade 

höghastighetståg med hastigheter runt 250 km/h kommer ge tillräckligt stora tidsvinster 

eftersom det i en relativt snar framtid (mätt med tåginfrastrukturplanerna) kan ett stort antal 

SKFO på motorvägar uppnå liknande hastigheter och ändå färdas säkert. 

 

Något som skulle kunna minska den negativa miljöeffekten med en förflyttning av 

transportarbete från järnväg till väg är dels att elfordon blir allt vanligare i samhället och dels 

för (som det har påvisats i simuleringar, t.ex. 3.4.1) att ett färre antal strategiskt placerade SKFO 

kan utföra ett större transportarbete än dagens konventionella fordon vilket även R-C och R-F 

är inne på. Med Sveriges, EU:s och FN:s klimatmål kommer övergången från fossila fordon till 

elfordon troligtvis ske senast år 2050, kanske långt tidigare. Detta skulle kunna innebära att 

även om en förflyttning sker från tåg till SKFO på väg skulle utsläppen minska förutsatt att 

elproduktionen sker med förnyelsebar energi. 

  



50 

5.2 Hur kan SKFO förändra persontransporter?  

Förflyttning av persontransporter från tåg till SKFO har redan berörts men det finns fler 

aspekter som berör persontransporter: personlig integritet (R-C), ökad produktivitet, förbättring 

av trafikflödet (R-F), kommersiella aspekter (R-E), färre trafikolyckor, samhällsekonomiska 

aspekter, ökad mobilitet och även sociala aspekter. 

 

Personlig integritet 

R-D menar att när ett SKFO passerar ett varuhus eller kör in i en ny stad då kommer det kanske 

dyka upp förslag på skärmen på saker vi funderat på att köpa och sökt efter på internet, det kan 

vara kampanjer och erbjudanden eller förslag på hotell eller restauranger vid en långresa. Vi 

bör fundera över om vi verkligen vill att företag eller stater ska ha tillgång till att kunna 

övervaka enskilda individer hela tiden? Detta sker visserligen redan idag via våra 

mobiltelefoner och där har vi varit väldigt villiga att frivilligt ge upp personlig information för 

att få tillgång till appar enligt R-C. Appar som sedan samlar in: identitetsuppgifter, kontakter, 

plats, samtal, foton, video, Wi-Fi-nätverk och vilka enheter som är anslutna till nätverket, vi 

ger tillgång till mikrofonen och kameran med mera. Det är problematiskt för att om exempelvis 

försäkringsbolag får åtkomst till en enskild individs data skulle de kunna chockhöja 

försäkringspremier för individen på grund av att de finner att personen har dåliga vanor, en dold 

sjukdom eller annat, och för stater ges större möjligheter för att kunna övervaka och kontrollera 

sina medborgare. Kommer vi vara lika villiga att ge upp delar av vår personliga integritet för 

att få säkrare fordon? Enligt R-C kan det finnas en kamera i fordonet som läser av vakenheten 

hos föraren, slumrar föraren till kan AI:n ta över körningen eller säkert parkera fordonet. 

Förarens kroppsstorlek kan läsas av för att krockkuddar ska lösas ut på rätt höjd och med rätt 

kraft. Men vi är inte mer säkra mot hackerattacker i våra fordon än vi är någon annanstans i 

samhället så det finns alltid en möjlighet för någon att övervaka, ta över kontrollen av fordonet, 

stjäla saker ur fordonet, använda fordonet för terrorverksamhet även om risken för att något av 

detta ska inträffa kan anses vara lågt. Hur villiga kommer fordonstillverkarna vara till att 

uppdatera deras säkerhetssystem för att täppa till eventuella säkerhetsluckor i dem och hur 

frekvent kommer uppdateringarna ske? 

 

Ökad produktivitet 

När fordonet är i självkörande läge i nivå 4–5 är föraren fri att göra i stort sett vad som helst: 

arbeta, sova, titta på film, surfa och så vidare. Det finns en enorm samhällsekonomisk potential 

här. Shanker et al. (2013) uppskattade att genom arbete i bilen skulle det inbringa 507 miljarder 

USD i ökad produktivitet i USA och NHTSA har kalkylerat att den förlorade produktiviteten 

genom trafikolyckor i USA uppgår till 77,4 miljarder USD. 

 

Förbättra trafikflödet 

I avsnittet 3.3.2 behandlades trafikflödet. Simuleringar i olika undersökningar visar att SKFO 

ger ett förbättrat trafikflöde och även respondenterna har sett detta i deras simuleringar. När 

SKFO utgör ungefär 25–30 procent av fordonen på vägen går det att få igenom fler fordon per 

timme och dragspelseffekten minskar. Människor gasar och bromsar inte samtidigt vilket ger 

dragspelseffekter och trafiken stockas ihop menar R-F och fortsätter berätta att initialt när 

SKFO nivå 4 lanseras kommer troligtvis inte trafikflödet förbättras eftersom dessa fordon inte 

kommer tillåtas att köra in mellan bilar när det finns fordon i närheten. Människor kan idag när 

det är riktigt trångt ändå tvinga sig in mellan två fordon. Detta kanske även SKFO kommer 

tillåtas göra senare, annars sker det när den stora majoriteten är SKFO och kan kommunicera 

med varandra eftersom de skapar en lucka automatiskt. Det kan även tänkas komma förbud mot 

att använda konventionella fordon på motorvägar och i städer som respondenterna reflekterade 
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över. Detta på grund av miljöskäl, ekonomiska skäl och även sociala skäl eftersom det påverkar 

trafikflödet och restider när människor kör.  

 

En intressant aspekt med tanke på den ökade urbaniseringen som sker är att eftersom 

trafikflödet förbättras och det därmed blir kortare restider så kommer människor bli mer villiga 

till att bo utanför städerna. För om de flesta anser att 30 minuter är en acceptabel restid till och 

från jobbet och de tidigare satt fast i trafik en del av tiden, om SKFO gör att restiden kortas ner 

till exempelvis 20–25 minuter kommer de människor som bor utanför staden bli mindre 

benägna att flytta in i staden och för de som redan bor i städerna kan det bli mer attraktivt att 

flytta ut en bit från staden eftersom det är resonabla restider och billigare boende. Trenden med 

elfordon och deras låga ”bränslekostnader” kommer också gynna boende utanför staden.  

 

De som alltid behöver ha tillgång till en bil som barnfamiljer i ett villaområde utanför en stad 

kommer troligtvis fortsätta privatleasa eller äga fordon och fordonen kan vara fullt anpassat 

efter deras behov, detta är bland annat R-D inne på när han talar om att funktionen kommer 

först. Men för andra grupper av människor så kan det räcka med att beställa ett SKFO när de 

behöver det och enligt Burns, Jordan, & Scarborough (2013) blir det åtta gånger billigare än 

vanlig taxi med ett SKFO. De slipper alla kostnader som finns vid ägande av ett fordon och 

genom detta bli det även mindre trafik på vägarna eftersom det är färre fordon i omlopp.  

 

Kommersiella aspekter 

Om privatpersoner får använda sitt fordon som taxitjänst så kan det vara väldigt förmånligt att 

äga ett SKFO om man är villig och tillåter att andra personer nyttjar fordonet. Sen går det förstås 

använda flera olika varianter av detta: det SKFO kanske enbart används för paketleveranser 

eller så kanske endast familj och nära vänner tillåts resa med fordonet. Det kan komma helt nya 

affärskoncept som vi tidigare inte ens tänkt på liknande det som skett med Internet de senaste 

20 åren.  

 

Det bör vara lättare att samordna transporter med SKFO och det går att fördela dem geografiskt 

och över hela dygnet för att minska trafikstockning. Så även om nybilsförsäljningen av SKFO 

endast är 15 procent år 2025 så kan det täcka ett mycket större transportbehov än vad enbart 15 

procent försäljning betytt historiskt. 13 000 vanliga taxibilar skulle kunna ersättas med 9000 

SKFO och ändå få en taxi att anlända snabbare (Burns, Jordan, & Scarborough, 2013).  

 

Färre trafikolyckor 

Denna punkten får anses vara den enskilt största fördelen med SKFO. Trafikolyckor är en stor 

belastning på samhället och innefattar ett stort lidande. Det finns en klar möjlighet för SKFO 

att kunna förbättra trafiksäkerheten då 90–95 procent av alla trafikolyckor sker på grund av den 

mänskliga faktorn: människor blir trötta, distraherade, överskattar sin förmåga, kör för fort när 

det är halt eller kör in i kurva lite för fort, använder mobilen, listan är lång. R-F menar att SKFO 

troligen kommer lösa många av dessa problem och minska trafikolyckorna. 

 

NHTSA:s rapport visade på en 40 procentig minskning av krockkuddsutlösningar sedan Teslas 

Autopilot installerades och det satsas enorma pengar på AI och SKFO, exempelvis Volvo och 

Autoliv är kända världen över för deras arbete med säkerhet i fordon och de har nu tillsammans 

startat upp det gemensamma bolaget Zenuity. Detta företag kommer enbart arbeta med aktiva 

förarstödda system och självkörande system och det vore väldigt märkligt ifall de skulle 

tillhandahålla farlig utrustning till deras kunder. Det skulle definitivt få det nya företaget på fall 

men skulle potentiellt även kunna drabba de båda enskilda företagen väldigt hårt. När Volvo så 
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småningom kommer erbjuda SKFO nivå 4 i deras fordon går det anta att dessa fordon 

åtminstone kommer vara bättre än den genomsnittliga mänskliga föraren enligt R-E. 

 

Samhällsekonomiska aspekter 

De kostnader som trafikolyckor för med sig är enorma, vilket kan ses i avsnitt 3.4.1.  Om SKFO 

kan minska dessa kostnader skulle det naturligtvis vara gynnsamt för hela samhället. Men 

bieffekten med färre trafikolyckor blir också att de arbeten som berörs av trafikolyckor kommer 

minska. På längre sikt, kanske 30 år framåt i tiden, riskerar det att försvinna väldigt många 

arbeten och yrken, arbeten som maskiner tagit över. Nya arbeten kommer dock troligtvis 

tillkomma. Staterna kommer troligtvis även förlora skattemedel i form av: inkomstskatter, färre 

hastighetsböter, även parkeringsavgifter bör försvinna eller åtminstone reduceras kraftigt. 

 

Ökad mobilitet och sociala aspekter 

Bekvämligheten med att kunna resa dörr-till-dörr kommer många utnyttja och tycka om menar 

R-D. Speciellt de människor som är oförmögna att framföra ett fordon på egen hand: 

handikappade, sjuka, unga och äldre. För många kan den påtvingade isoleringen hemma vara 

deprimerande och dessa grupper av människor skulle bli mindre beroende av andra människor 

när de vill resa. De får tillgång till olika samhällstjänster: de kan besöka museum, 

idrottsanläggningar, utsiktsplatser etcetera.  

 
5.3 Hur kan SKFO förändra lastbilstransporter? 

Kommer människor vara villiga att släppa kontrollen? Enligt rapporten från NHTSA angående 

Teslaolyckan har krockkuddsutlösningarna minskat med 40 procent sedan introduktionen av 

Autopilot men om människor inte vill ha SKFO möjligen med anledning av att maskiner tar 

över jobben eller för att människor vill köra själva. Då kan implementeringen av SKFO ta lång 

tid och under tiden kommer sannolikt väldigt många dö eller skadas på vägarna som det gör 

idag (se avsnitt 1.1) och det kostar astronomiska summor. Det är finns en reell möjligt att detta 

kan inträffa då vi människor har en begränsad förmåga att rationalisera vilket behandlades 

under avsnitt 3.2.3. Mänskliga förare kommer inte kunna vara lika följsamma i trafiken som 

SKFO är och därför orsaka trafikstockningar vilket ger större belastning på miljön och 

samhället dessutom kan inte förarna köra i kolonn på ett säkert eller på ett tillräckligt 

bränslebesparande sätt. Detta bekräftas av Trafikanalys (2015) simuleringar och R-F berättade 

att de inte ser de positiva effekterna i trafikflödet av SKFO förrän de utgör cirka 25–30 procent 

i deras simulationer. Kostnadsnivån kommer till slut bli för hög i förhållande till exempelvis 

andra konkurrenter som har SKFO eftersom de kanske om 10–30 år inte behöver betala lön, har 

lägre bränslekostnader och effektivare transporter. Förarna får också en bättre arbetsmiljö i 

SKFO eftersom de kan göra andra saker medan de kör i det självkörande läget, European Truck 

Platoon Challenge (2016) tog upp förbättringar av den sociala biten för lastbilschaufförerna. 

Förarna kommer troligtvis kunna ta ut vila i ett SKFO nivå 4, detta skulle kunna innebära stora 

förändringar inom åkeribranschen om det leder till slopade kör-, och vilotider som ökad 

produktivitet utan att minska på säkerheten på vägarna och en kostnadsbesparing eftersom 

förare kan ta ut vila i fordonet under körning. 

 

För åkerierna hägrar minskade:  

• Lönekostnader 

• Bränslekostnader 

• Utsläpp 

 

Samtidigt som det blir en förbättrad kundservice genom att transporterna kommer vara snabbare 

och i tid oftare än med mänskliga förare. Trafikflödet blir bättre med SKFO och med färre 
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trafikolyckor blir det även färre störningar i trafiken. De företag som har miljöprofil och tar ett 

stort samhällsansvar (CSR) och för dem som vill synas lite extra borde rimligen starkt efterfråga 

SKFO. 

 

SKFO är dock inte felfria, det vore naivt att tro det. All teknik strular emellanåt och det kan 

bero på en mängd orsaker: det kan finnas damm i systemet som försvårar överföringen eller 

skapar statisk elektricitet som skadar komponenterna, hårdvara slits ut, värmeutveckling 

försämrar prestandan, sensorer kan blockeras eller vara skadade, saboterade, manipulerade, det 

kan finnas buggar eller virus i mjukvaran, hårdvara från olika tillverkare är mer eller mindre 

kompatibla med varandra. Trots detta är tekniken som möjliggör SKFO troligen säkrare än utan 

sådan teknik men eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket data än för att göra en 

kvalificerad bedömning är det alltjämt enbart antaganden. SKFO behöver köras flera miljoner 

kilometer för att samla in enorma mängder data och utsättas för besvärliga trafiksituationer för 

att mjukvaran sedan ska kunna justeras (eller programmeras om) för att hantera alla knepiga 

trafiksituationer efter bästa förmåga.  

 

Gruvnäringen 

R-E och även R-B var inne på att med SKFO kan färre människor arbeta i gruvor och ifall 

gruvbolagen slipper transportera in människor flera mil in i en gruva ökar produktiviteten. 

SKFO kan användas när det är riskfyllt att gå in i gruvan och SKFO är även bättre på att ta 

direktiv än människor är. Till exempel kan det ibland vara bättre att köra långsamt och jämt för 

att undvika köbildning och spara bränsle vilket för en människa kan anses vara svårt. 

 

5.4 Hur påverkas infrastrukturen av SKFO? 

 

Vägnätet 

 

• SKFO behöver inte lika stor yta att köra på som mänskliga förare behöver eftersom 

mänskliga förare pendlar mer i körfältet och behöver vägrenar etcetera, vilket 

behandlades under avsnitt 3.2.1.  

• Lastbilar som kör tungt och nära varandra kommer också slita mer på vägarna menar R-

D. R-D berättade att vattnet kan pressas ur vägen och då behöver vägen ungefär 7 

minuter på sig för att återhämta det. 

• Eftersom lastbilskolonner kan vara flera hundra meter långa kan det uppstå 

komplicerade trafiksituationer vid på-, och avfarter på motorvägarna. För att underlätta 

detta skulle på- och avfarter kunna byggas ut och framför allt göras längre men när allt 

fler fordon blir uppkopplade och kan kommunicera med varandra kommer detta lösas 

”automatiskt” menar R-E. 

 

Parkeringsplatser 

Cirka 30 procent av landytan kan utgöras av parkeringsplatser i en stad idag och här finns det 

stora möjligheter att bygga om infrastrukturen i och nära städer för att istället bygga exempelvis 

bostäder, grönområden eller affärsområden där det tidigare varit parkeringsplatser. För det 

kommer inte finnas ett lika stort behov för parkeringsplatser centralt om SKFO kan köra iväg 

och parkera sig själva utanför staden. 

 

Digital- och kommunikationsinfrastruktur 

Det kan också behöva byggas ut infrastruktur för att underlätta övervakningen och körningen 

av SKFO, Med hjälp av molntjänster och även installation av fasta kameror underlättas 

körningen i tätbebyggda områden och det går att se runt en korsning exempelvis. Idag används 
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den kommunikationsutrustning som finns tillgänglig, som 802,11p berättade R-E, men den 

kommer troligtvis ersättas till största del med mobilt bredband som 5G när det blir aktuellt. 

Dock kommer 802,11p troligtvis fortfarande vara användbart i tunnlar exempelvis. 5G har 

väldigt kort fördröjningstid vilket möjliggör tätare trafik på ett säkert sätt, exempelvis vid 

kolonnkörning. Med 5G går det också överföra större mängder data vilket kan vara användbart 

för SKFO eftersom de högupplösta kartor som används i SKFO kan uppdateras mer frekvent. 

 

Järnvägen 

Det finns en klar risk att mer godstrafik och persontrafik kommer förflyttas från järnväg till väg 

med SKFO även om R-A ansåg att det var tvärt om. R-D belyste dock väl de problem som finns 

med järnvägen och även R-E var inne på den större flexibiliteten med vägfordon och att det är 

billigare att bygga vägar än järnvägar. Lastbilar är billigare och mer flexibla och erbjuder första 

och sista milen lösningar. Ytterligare ett orosmoln för järnvägsinfrastrukturen är att elfordon 

med godtagbar räckvidd blir allt vanligare och inom en snar framtid är det troligt att även 

lastbilar blir eldrivna. 

 

Broar 

Det är inte säkert att broar är dimensionerade för att klara kolonnkörning med lastbilar och kan 

därför behöva säkras upp.  

 

5.5 När kommer fullt SKFO introduceras och när förekommer de i 
större omfattning? 

Detta avsnittet har varit svårast att tolka för det finns väldigt många faktorer att ta hänsyn till 

och därför är också avsnittets del avsevärt större i förhållande till de andra delfrågorna. Även 

fast stor möda lagts ner på avsnittet är sannolikheten stor att det kommer inträffa oförutsägbara 

händelser med tiden vilket kommer påverka när SKFO nivå 4 introduceras och när SKFO 

förekommer i större omfattning. 

 

Lagar och regler samt människans begränsade förmåga att rationalisera 

De största hinder som finns är lagstiftning och den allmänna opinionen. Kommer det vara 

lagligt att släppa ratten, fälla ner sätet och sova med ett fullt SKFO i nivå 4? Det vet vi inte 

idag, lagstiftare arbetar med att förnya deras trafikregler för att det ska bli möjligt men det är 

främst ansvarsfrågan och de långsamma politiska besluten som tar tid och det kommer 

antagligen vara stora skillnader mellan olika stater när det blir lagligt. Blir det lagligt för en AI 

att köra fordon år 2021 börjar försäljningen ta fart då, hur lång tid det tar sedan förrän SKFO 

finns i större omfattning kommer också bero på vilken stat det gäller. Sedan finns andra faktorer 

som kundacceptans, kunder kan vara tveksamma till den nya tekniken och ha en önskan att 

kunna välja bort tekniken vid köp av ett nytt fordon men också eftersom vi människor har 

begränsad rationalitet så kan lagstiftningen även skyndas på om det finns en stark opinion för 

SKFO och det finns politiska poäng att vinna. Det kan hända att människor snabbt anpassar sig 

till den nya tekniken och ser fram emot att spendera tid på andra saker än själva körandet men 

det kan lika gärna gå åt andra hållet ifall det till exempel skulle ske en rad olyckor med SKFO 

för att några otåliga aktörer tar för stora risker med deras självkörande system och lanserar 

experimentella produkter, vilket faktiskt redan har skett till viss del. Vidare kan det komma ett 

starkt motstånd mot SKFO för att de anses ta jobb från människor men detta går möjligen mildra 

genom att förklara fördelarna med SKFO som: färre döda och skadade i trafiken, bättre flöde i 

trafiken, möjlighet till kolonnkörning och mindre utsläpp, dessutom kommer förare kunna vara 

mer produktiva under körning eller så kan de ta ut vila om de vill, det kan också skapas nya 

arbeten och nya affärsmöjligheter med SKFO som skett med andra stora tekniska genombrott 

som Internet.   
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Tekniska hinder 

De tekniska svårigheter som finns är mindre svåra att lösa än lagsstiftning och hanteringen av 

människan begränsade rationalitet, för dessa kommer troligtvis med tiden att lösas exempelvis 

de problem som finns med funktionell säkerhet och verifiering och validering av neurala 

nätverks olika lösningar. Vad det gäller cybersäkerheten kommer inte SKFO vara mer eller 

mindre säkra mot intrång än annan utrustning och den möjliga inskränkningen av den 

personliga integriteten behöver diskuteras. Utvecklingen har verkligen gått i rasande fart bara 

de senaste åren vad det gäller självkörande teknik, utvecklingen av neurala nätverk, datorkraft 

och sensorutrustning. Sett ur det perspektivet år 2021 långt borta och om 5G lanseras runt år 

2021 hjälper det till med att lösa en del av de problem som finns med kommunikation mellan 

fordonen i kolonnkörning med mera. Ytterligare problematik är att det initialt endast kommer 

gå att aktivera det självkörande läget om villkoren omkring tillåter det. Det troliga är att det 

endast är tillåtet i specificerade områden och även då enbart om väderförhållandena tillåter det 

samt om tidpunkten på dygnet är den rätta. Ändras förhållandena lämnar fordonet tillbaka 

köruppgiften till föraren annars stannar fordonet säkert. 

 

Euro NCAP 

Euro NCAP är väldigt högt ansedda vid betygsättning av säkerhet i fordon och de fungerar i 

realiteten som marknadsförare av säkerhetsutrustning för fordonsindustrin. För att få fem 

stjärnor måste ny teknik som autonom nödbroms, körfältshjälp och så vidare vara installerat på 

bilen för annars blir det inte femstjärnigt toppbetyg och bilförsäljningen blir lidande. För  många 

spekulanter på bilar undersöker hur många säkerhetsstjärnor bilen har som de tänkt köpa. När 

Euro NCAP inför tester för SKFO bör det spela en stor roll för försäljningen om Euro NCAP 

lyckas påvisa att SKFO är avsevärt mycket säkrare fordon än konventionella fordon. 

 

Företagens egna prognoser 

Av det insamlade materialet, teori och empiri, verkar det som att företagens egna prognoser 

kommer hålla. Runt år 2021 kommer de flesta bolagen troligtvis kunna erbjuda ett fullt SKFO 

i nivå 4 men det beror även lite grann på hur riskvilliga företagen är. Volvo och Autoliv har 

nollvision, Volvos 2020 vision är att ingen kommer dö i en Volvo eller ens bli allvarligt skadad. 

Det betyder att Volvo inte kommer chansa med deras system men ändå är deras mål att kunna 

få fram ett SKFO nivå 4 omkring år 2021. Andra företag som Tesla och Uber är inte lika 

försiktiga baserat på tidigare händelser. Det är mycket möjligt att dessa företag eller något annat 

företag kan erbjuda SKFO i nivå 4 till sina kunder egentligen när som helst nu, för rent tekniskt 

kan flera företag idag leverera ett nivå 4 kapabelt system. Sensorer, kameror med mera som 

kommer användas i nivå 4 finns redan men även de kommer givetvis förbättras till år 2021. 

Problemet är att systemen inte varit riktigt pålitliga än för det saknas enorma mängder data från 

verkliga körförhållanden för att träna upp AI/neurala nätverk så att de blir bättre på att 

identifiera och kan hantera i stort sett alla trafiksituationer. 

 

Elektriska fordon och miljömål 

En faktor som faktiskt kan gynna försäljningen av SKFO och sprida användandet av denna 

teknologi är elektriska fordon. En bil idag kan finnas i omlopp 10–20 år i genomsnitt innan den 

skrotas. För lastbilar är det 5 år i genomsnitt enligt R-E. Allt fler vill ha elektriska fordon för 

att de har låg eller ingen fordonsskatt de första fem åren, låga servicekostnader och det kostar 

ungefär 1,5 SEK per 10 kilometer att resa med elbil och inte minst är de miljövänliga. Dessutom 

är ”räckviddsrädslan” med elektriska fordon knappt aktuell längre då det kommer elbilar som 

klarar 30–50 mil på en laddning redan 2017–2019. Den högre initiala kapitalkostnaden vid 

inköp av ett elektriskt fordon i jämförelse med ett fossilberoende fordon i samma klass bör 

också snart vara ett minne blott eftersom batteritillverkningskostnaderna fortsätter falla och 
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energidensiteten i batterierna ökar. Det finns även lagförslag i Sverige om ökad fordonsskatt på 

förbränningsmotorer som kan träda i kraft redan nästa år. Lagförslagen kommer antagligen inte 

heller stanna där utan kommer successivt bli till allt större fördel för elektriska bilar med tanke 

på regeringens 2030 mål med fossiloberoende fordonsflotta. Detta sammantaget bör innebära 

en snabbare övergång till elfordon än de historiska 10–20 år det tidigare tagit innan en bil varit 

totalt uttjänt. Det finns helt enkelt för starka incitament för att stå emot. I Norge är cirka 25 

procent av fordonsförsäljningen elbilar sedan de införde momsbefrielse på elbilar år 2012. Om 

Sverige skulle införa liknande incitament som i Norge, eller USA som ger 7 500 USD, skulle 

Sverige också markant kunna öka försäljningen av elbilar och därmed skulle elfordonen utgöra 

en betydande andel inom en nära förestående framtid. Förhoppningsvis följer infrastrukturen 

med elstolpar och snabbladdare med i den utvecklingen, å andra sidan laddar den stora 

majoriteten sina elbilar hemma. Kopplat till SKFO är det troligt att när många byter till elfordon 

kommer teknologin för SKFO troligtvis vara någorlunda färdigutvecklad cirka år 2020. 

Teknologin finns där för att rädda liv och med draghjälp av Euro NCAP kan teknologin vara 

installerad på de flesta fordon som lanseras runt 2021 möjligen i samband med att de köper sitt 

nya elfordon. Dagens bilar är redan fulla av teknik, det finns: RADAR, Autonom nödbroms, 

körfältsvarnare, adaptiv farthållare etcetera och det är fortfarande några år kvar till lansering av 

SKFO nivå 4 och därmed hinner sensorkostnaderna falla ytterligare. Fordonstillverkare är väl 

medvetna om att ifall tekniken är för dyr kommer väldigt få köpa den och därför behöver priset 

vara rimligt. 

 

Om inte miljömålen fanns och det endast skulle gälla försäljning av ett självkörande system till 

kunderna är det troligt att övergången till en bred marknad med SKFO skulle ta längre tid. Men 

som det ser ut nu kommer SKFO uppskattningsvis finnas i betydande andel i Sverige, 

Kalifornien och ett par platser till vid år 2025. Eftersom bilförsäljningen är starkt växande i 

Kina gäller inte samma regler som för de mer mättade marknaderna som finns i bland annat 

Europa och Amerika. Historiskt sett har en bil varit förbrukad efter 10–20 år och sedan köps en 

ny bil men i en starkt växande marknad som Kina kommer inte produktlivscykeln ha en lika 

begränsande faktor som i stora delar av övriga världen.  

 

Sammanfattningsvis 

Vid första anblicken av konsultbolagens och investmentbankernas prognoser går det direkt se 

att det finns stor variation mellan dem. Introduktionen av fullt SKFO, nivå 4, kommer enligt 

dem ske mellan år 2018–2027 och marknadspenetreringen kommer vara allt ifrån 10 % år 2035 

till 100 % redan år 2033. Enligt fordonstillverkarna själva kommer introduktionen av fullt 

SKFO, nivå 4 ske mellan 2018–2021 och intrycket som gavs vid intervjuerna var att de kommer 

hålla sin tidtabell och påbörja lanseringen runt 2021. Det kommer säkerligen finnas andra 

aktörer som vill vara först och erbjuda SKFO, nivå 4 tidigare men om introduktionen sker år 

2021 eller tidigare i exempelvis Sverige och USA är det troligt att SKFO nivå 4 bör ha etablerats 

runt år 2025 och vara relativt vanligt förekommande åtminstone i dessa länder. 

 

Gartners Hypecykel 

Enligt Gartners Hypecykel år 2016 är SKFO i andra stadiet i Gartners hypekurva ”Peak of 

Inflated Expectations” och SKFO anses vara mer än tio år bort för gemene man. Baserat på den 

information som finns tillgänglig nuförtiden kanske Gartner kommer revidera deras analys for 

SKFO senare i år. Författaren av denna studie gör tolkningen att SKFO befinner i början av det 

fjärde stadiet ”Slope of Enlightenment” och endast är 2–5 år bort: 
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1. Innovation Trigger: De tekniska genombrotten skedde åren 2004–2007 då DARPA 

anordnade sina tävlingar. De bärande idéerna spreds och medias intresse gjorde att det 

publicerades en betydande mängd artiklar. 

2. Peak of Inflated Expectations: Den största andelen solskenshistorier och misslyckade 

försök får antas ha skett under perioden 2007–2014. 

3. Through of Disillusionment: Det finns tydliga tecken på att överlevare har lyckats förbättra 

deras produkter tillräckligt för att göra brukare nöjda. NHTSA:s rapport visade en 40 

procentig minskning av krockkuddsutlösningar mellan åren 2014–2016 sedan Teslas 

Autopilot installerats. Waymo rapporterade år 2016 till delstaten Kalifornien en 75 

procentig förbättring från föregående år då deras självkörande system endast kopplades ur 

1 gång per 10 000 kilometer.  

4. Slope of Enlightenment: Tekniken är nu allmänt känd och det har utkristalliserats hur 

företag kan gynnas av den nya tekniken. Fler företag stöttar nu även med kapital och 

samarbeten sker mellan multinationella storbolag som: BMW, Intel & Mobileye, Autoliv 

& Volvo, GM & Lyft med flera. Självkörande system med nivå 4 testas och kommer 

troligtvis börja erbjudas cirka år 2020.   

5. Plateau of Productivity: Försäljning till gemene man kommer troligtvis ske 2020–2025 och 

teknologins breda användbarhet och relevans kommer troligtvis börja ge vinster. 

 

 

5.6 En sammanställning av de främsta punkter som gått att 
identifiera i denna studie 

 

Drivkrafter för SKFO: 

• Euro NCAP:s stjärnbetyg stimulerar försäljning av säkra fordon. 

• Sveriges miljömål är att år 2030 ha en fossiloberoende fordonsflotta. EU vill halvera 

antalet konventionella fordon i städer till 2030. FN har liknande miljömål och vill 

dessutom halvera antalet dödsfall och skador i trafiken redan år 2020. 

• Övergången från fossila fordon till elfordon gynnar även SKFO. 

• Mobilitet och sociala aspekter för handikappade, unga och äldre. 

• Förbättrat trafikflöde. 

• Ökad produktivitet och lägre kostnader. 

• Kolonnkörning. 

• Färre trafikolyckor. 

• Kommersiella aspekter. 

 

Drivkraft både för och emot SKFO: 

• Infrastrukturförändringar. 

• Den teknologiska utvecklingen. 

• Samhällsekonomiska aspekter. 

 

Drivkrafter emot SKFO: 

• Långsamma lagreformer. 

• Människans begränsade rationalitet. 

• Inskränkning av personlig integritet. 

• Förlorade arbeten. 
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6. Författarens egna tankar kring SKFO 
I detta kapitel framför författaren sina egna tankar kring SKFO och är lite friare än övrigt i 

studien.   

 

Personlig integritet 

På internet ger vi ofta frivilligt upp personlig information som på Google, Facebook, Youtube, 

Twitter, Instagram, Skype, iCloud osv. När vi tittar på film hemma via Netflix samlas data in 

över hur många gånger stannar vi filmen, var vi stannar filmen, spolar fram och tillbaka och 

vad vi söker på. I köpcenter blir vi erbjudna ”gratis” Wi-Fi och när vi sedan använder deras Wi-

Fi samlas data in: vilka affärer besökte vi, hur länge stannade vi i affärerna, inköpsmönster osv. 

Många affärskedjor erbjuder kundkort, ofta med väldigt liten rabatt i utbyte mot att vi fyller i 

en ansökan med all vår personliga information: personnummer, namn, adress, e-mail, 

mobilnummer och namnteckning.  

 

Jag ser en möjlighet att vissa företag som arbetar med självkörande system, speciellt 

amerikanska, kommer skriva avtal liknande de som finns för appar för mobiltelefoner. Om vi 

vill ha en app måste vi acceptera att appen får tillgång till foton, video, mikrofon, videokamera, 

position med mera. På samma sätt kan fordonstillverkarna komma att göra med deras 

självkörande system så att när vi väljer att köpa ett självkörande systemet måste vi acceptera 

att vi tillåter att systemet har tillgång till vår plats (positionering), videokamera i bilen etcetera. 

Med tanke på utvecklingen i samhället med allt högre grad av övervakning så är det 

oroväckande, om vi reflekterar över det som framkommit i fallet med Snowden där NSA och 

andra övervakat och lyssnat på samtal som världsledare haft men även samtal vanliga 

medborgare haft (FRA-lagen är liknande i Sverige). Vissa kan tycka att det är okej att de 

övervakas för att de får bättre tjänster och jag kan delvis hålla med, exempelvis kan läkare 

assistera människor snabbare via nätet om de får tillgång till personlig information och 

journaler. Men det kan komma en dag då vi ångrar oss djupt. Skrupelfria bolag eller människor 

som på något sätt har tillgång till övervakningsmaterial kan exempelvis ta bilder på våra barn 

och sedan använda bilderna för reklam eller sälja information vidare till försäkringsbolag, läcka 

patientjournaler (medvetet eller omedvetet) som senare kan leda till högre premier eller förlorad 

försäkring. De kan spela in samtal/video för utpressning, följa människor med positionering 

och sedan utnyttja information för olika ändamål kanske inbrott etcetera. Det går också att 

fantisera fram extremfall med neurala nätverk eftersom det just är en svart låda och vi faktiskt 

inte riktigt vet hur den fattar beslut, detta skulle kunna utnyttjas för att begå mord på politiska 

motståndare exempelvis. Vi står inför ett vägskäl med SKFO, mer övervakning ger bättre 

information till övervakarna/AI där de snabbare kan sätta in resurser och assistera vid 

nödsituationer samt erbjuda bättre tjänster men kostnaden blir att vi förlorar ytterligare en del 

av den personliga integriteten.  

 

AI och etiska dilemman 

Det är problematiskt att den tekniska utvecklingen går mycket snabbare än lagstiftarna hinner 

med. Det är inte säkert att lagstiftare och andra beslutsfattare i position förstår vad det är de 

fattar beslut om (begränsad rationalitet). Komplicerade lösningar som spårbarhet med neurala 

nätverk eller vilka mänskliga värderingar som läggs in i det neurala nätverket och som senare 

AI:n viktar mot när den fattar ett beslut. Här finns det problem eftersom lagstiftarna troligtvis 

inte förstår de tekniska bitarna och vad de innebär och samtidigt kan de som förstår neurala 

nätverk ha ett egenintresse för deras egna lösningar som i slutändan kanske inte är det bästa för 

samhället i stort. Detta tycker jag behöver diskuteras mycket framöver. Det får antas vara bättre 

att den svenska regeringen eller EU lämnar en kravspecifikation till tillverkarna än att 

tillverkarna självcertifierar sig.  
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Lagar och regler 

För fordonstillverkarna och deras samarbetspartners är det viktigt att veta vilka lagar och regler 

som gäller. Ju tidigare de får besked desto tidigare kan de börja genomföra tester och påbörja 

datainsamling för att förfina deras mjukvara till SKFO. Om olika stater tidigt talar om vad deras 

vision är för deras samhällen kommer fordonstillverkarna anpassa deras fordon efter kraven 

från kunderna. Följaktligen om USA och Kina skulle uttrycka en stark önskan om en snabb 

övergång till SKFO skulle fordonstillverkarna satsa mer resurser tidigt eftersom de gamla 

fordonen utan rätt teknik skulle anses vara föråldrade. Detsamma gäller förstås för de stora 

transportbolagen som DHL och Schenker och hur de kommer distribuera gods och utföra 

tjänster. 

 

Vem bär ansvaret när det sker en olycka med SKFO? Det beror dels på vilken nivå i 

klassificeringsskalan fordonet befinner sig på. I nivå 5 kan inte ”föraren” påverka fordonet alls 

då fordonet helt saknar ratt och pedal. Därmed blir det svårt att hävda ansvar hos ”föraren” som 

i det här fallet enbart är passagerare. Vem bär ansvaret i nivå 4 är frågan? Är det biltillverkaren, 

mjukvaruföretaget som programmerat systemet, sensortillverkaren eller någon annan? En del 

fordonstillverkare har gått ut med att de är villiga att ta på sig ansvaret när det självkörande 

systemet är aktiverat för att kunderna ska vara trygga och våga köpa deras fordon som är 

utrustade med självkörande system, medan andra säger att det alltid är förarens ansvar. Jag tror 

att fordonstillverkare behöver ta på sig ansvaret för att få igång försäljningen av självkörande 

system. 

 

Säkerhet på väg 

Om vi skulle jämföra tekniken som kommer finnas i ett SKFO åtminstone inom en 10 års period 

med en människas sensorer kan vi tänkas oss att AI är hjärnan, fast en AI kan nästan ha en 

obegränsad mängd kopplingar till olika molntjänster och därmed tillgång till all möjlig 

information, samt genom 5G ges kort responstid och snabbt bredband. Utvecklingen av 

”Internet of Things” gör att en AI kan kopplas ihop med de flesta maskiner och med allt 

snabbare processorer och arbetsminnen kan en AI processa oerhörda mängder data snabbt, även 

olika tekniker för maskininlärning gör att AI:n lär sig allt snabbare. Medan människohjärnan 

har en fysisk begränsning (storleken på våra hjärnor). Ett SKFO kan ha flera kameror, RADAR, 

LIDAR, infraröda sensorer och ultraljud och detta ska jämföras med människans två ögon. 

SKFO kan även ha ljudsensorer (mikrofoner) som fungerar som öron, dessa mikrofoner skulle 

kunna fånga upp ljud utanför människans hörselområde. Vi kan idag skratta åt misstag som en 

AI kan göra för de har fortfarande en bit kvar innan de är bättre än oss människor på att köra 

bil men personligen är jag helt övertygad om att de kommer passera människans förmåga att 

köra bil med råge given tid. Om ett par decennier kommer troligtvis människor fråga sig hur vi 

i vår tidsålder vågade framföra fordon manuellt överhuvudtaget med tanke på olycksriskerna 

och de miljoner av människor som dött i trafikolyckor. Det som onekligen kommer bli 

intressant framöver är när diskussionen om vilken toleransnivå vi människor finner acceptabel 

då maskiner är orsaken till en trafikolycka. För trafikolyckor kommer fortfarande inträffa men 

det kommer ske färre ju bättre AI som finns i de SKFO:en samt när mänskliga förare fasas ut. 

Vilken siffra är acceptabel när alla fordon tillhör klassificeringsnivå 4–5? Kommer en halvering 

av alla döda och skadade vara acceptabel när maskiner är orsaken?  
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Infrastruktur 

Stadsbor idag behöver inte äga bilar i samma utsträckning som förr. Jag kan förstå att familjer, 

speciellt de som har små barn på förskola känner ett behov att alltid ha access till en bil och 

även de som bor i villa i och omkring en stad kan ha ett behov att äga en bil. Ytterligare en 

anledning för ägande skulle kunna vara att de som har höga inkomster helt enkelt har råd att 

äga en bil. De flesta andra grupper av människor skulle med ganska liten inskränkning i deras 

mobilitet kunna använda andra sätt för transport inom staden. Förutom lokaltrafiken finns det:  

 

• Samåkning, där ett kompisgäng skulle kunna dela en bil för resor till och från jobbet.  

• Bilpooler, där en grupp av människor bildar en ekonomisk fördelning och delar bilar 

inom föreningen.  

• Carsharing, dessa fungerar som hyrbilar fast ofta kortare perioder, exempelvis en timma 

för att handla varor eller resa till annan ort.  

• Uber/Lyft, erbjuder taxi som körs av privatpersoner och kan vara billigare än vanlig 

taxi. Betalningen sker automatiskt i appen och det går även se var chauffören befinner 

sig i appen. 

 

Med dessa trender som finns idag kommer övergången till SKFO inte bli så abrupt. I framtiden 

kommer det troligtvis enbart tillåtas SKFO i städer för att få bort parkeringsplatser i städerna 

och frigöra yta. SKFO som taxi bör också vara mycket billigare och effektivare än bemannad 

taxi är idag eftersom de saknar förare och kan fördelas jämt geografiskt.  

 

Tågtrafiken har sina fördelar när det gäller repetitiv trafik mellan två noder med tungt material 

som järnmalm och den är miljövänlig. Men det finns en risk här att både gods- och persontrafik 

minskar på järnvägen när SKFO blir allt mer avancerade och klarar av mer uppgifter. Å andra 

sidan skulle det frigöras kapacitet på spåren och kunna köras mer tung godstrafik istället på 

järnväg. För persontransporter med tåg har jag svårt att se att de ska kunna vara tillräckligt 

konkurrenskraftiga när de så kallade höghastighetstågen endast går i 250 km/h.  

 

Näringsliv 

Troligtvis kommer det ske en utökning av långa transporter på väg som med kolonnkörning för 

att sedan när tekniken och mjukvaran testats ordentligt gå över till även omfatta den mer 

dynamiska stadskörningen med SKFO. Dagens lastbilschaufförer kommer på sikt ersättas av 

andra yrkesområden som är anpassade efter behov. Det kan vara systemanalytiker, logistiker 

eller något helt annat. Kort sagt: de yrkesområden som är kopplade till traditionellt lastbils- och 

bilåkande kommer troligen att minska och de yrken som är kopplade till SKFO kommer öka.  

Det ser ut att bli kostnadseffektivt och produktiviteten bör kunna ökas vilket går att jämföra 

med automatisering inom tillverkningsindustrin. Men som det ser ut idag finns det ingen lösning 

på vad alla arbetslösa människor ska göra senare när maskinerna tagit över deras arbeten, det 

har dock resonerats kring en robotskatt och möjligen medborgarlön, men räcker det? 

 

Ekonomi 

Det är förvånande hur relativt billigt det är att installera ett komplett självkörande system på ett 

fordon. 90 000 SEK är en liten kostnad åtminstone för ett åkeri i jämförelse med de potentiella 

kostnadsreduceringar av personallöner, bränslekostnader, ökad produktivitet när de reglerande 

kör-, och vilotider justeras och sedan tillkommer alla de andra fördelar som det medföljer SKFO 

som jämnare produktionsflöde, inga dyra parkeringsavgifter eller sökande efter en 

parkeringsplats, mer markyta frigörs, lägre försäkringspremier med färre skador på fordonen 

och färre olyckor. 
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7. Hur kan SKFO komma att påverka vägtransporter? 
I följande avsnitt beskrivs vilka slutsatser som kan dras av studien. Avsnittet avslutas med att 

författaren ger förslag på vidare forskning inom området.   

 

Syftet med studien var att undersöka hur SKFO kan komma att påverka vägtransporter och 

studien visar att det finns potentiellt stora vinster med att införa SKFO på allmänna vägar 

däribland samhällsekonomiska fördelar och kommersiella aspekter. Den övergripande 

slutsatsen är att det finns olika nivåer av SKFO och att de vid implementation på allmänna vägar 

bör bidra till säkrare vägar, ge ett jämnare trafikflöde som i sin tur förbättrar distribution av 

varor och tjänster samt bidrar till ökad produktivitet. SKFO bör också medföra sänkt 

bränsleförbrukning vid kolonnkörning och följaktligen minska utsläppen från fordonen. 

Incitament för elektriska fordon bör även accelerera övergången till SKFO eftersom 

traditionella fordon kommer bytas ut i snabbare takt än tidigare. 

 

De hinder som identifierats mot SKFO är främst lagar och regler. Vem är ansvarig vid en olycka 

och när kommer det unifierade lagar och regler som är anpassade efter den nya tekniken? Även 

acceptans till den nya tekniken kan vara ett hinder. Det finns frågetecken kring huruvida broar 

klarar av kolonnkörning och om det är passande med kolonnkörning i tunnlar. Hur utvecklade 

är de självkörande systemen egentligen när de släpps på marknaden och ifall de kan manipuleras 

eller störas samt att SKFO möjligen kan innebära en inskränkning av den personliga 

integriteten. Det finns även en risk att gods- och persontransporter förflyttas från järnväg till 

vägnätet. Osäkerheten kring framtidens arbetsmarknad är ytterligare ett bekymmer då det finns 

en risk att arbeten kan försvinna och ersättas av maskiner, men nya bör även tillkomma. 

 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att ta reda på mer om alternativa energikällor för SKFO. El och vätgas 

förslagsvis då de kommer få en ännu större genomslagskraft för miljön än vad enbart SKFO 

har. Utveckling av AI, sensorer och lagstiftning är andra områden inom ämnesområdet SKFO 

som behöver vidare forskning och även vilka potentiella affärsmodeller som kan tänkas uppstå 

med SKFO. 

 

Brister i studien 

Det hade varit önskvärt att fler företag ställde upp på intervjuer och det var inte heller lätt alla 

gånger att få tag på respondenter, samtidigt finns förståelse för att företagen inte alltid har 

möjlighet att ställa upp.  

 

Datainsamlingen: Vad som försvårade datainsamlingsarbetet var att i de amerikanska registren 

hos NHTSA har databaser uppdaterats med nya variabler och slagits ihop med gamla rapporter 

vilket ibland gjorde att jämförelser mellan äldre och nyare rapporter skiljde sig åt ganska 

mycket. En annan sak är att det kan finnas kulturella skillnader mellan olika länder men 

generellt används data i denna studie enbart för att belysa ett problem eller fenomenet, vilket 

innebär att det är av mindre vikt. 

 

Valutor: Författaren hade även för avsikt att omvandla alla utländska valutor till svenska kronor 

för att underlätta läsningen av studien men med tidsbristen på slutet blev prioriteringen att 

färdigställa examensarbetet istället. Därför finnas det avsnitt som har både USD och SEK samt 

avsnitt med nästan enbart SEK eller USD. Emellertid är det egentligen inte de exakta beloppen 

som är det intressanta här utan det intressanta är mer förståelse för storleksordningen på det 

som diskuteras. Författaren har dock haft en strävan att tillhandahålla så korrekta siffror som 

möjligt. 
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Bilaga 1. Förklaring av de olika nivåerna i SAE 
internationals standard 

Förklaring av de olika nivåerna i SAE Internationals standard, J3016 (SAE International, 2016; 

Isaksson, 2016a): 

 

0. Inget system existerar för SKFO. Föraren måste ha fullständig kontroll över allt vad 

det innebär att framföra ett fordon säkert i trafik. Dock kan det finnas varningssystem 

och interventionssystem som stödjer föraren. Denna nivå kallas för 0 eftersom fordonet 

helt saknar system för självkörning. 

 

1. Förarassistans med ett system för SKFO. Nivå ett innebär att det finns ett eller flera 

förarstödda system för självkörning installerade i fordonet för styrning eller 

hastighetskontroll, exempelvis farthållare, Electronic Stability Program (ESP) som 

minimerar sladd och gör att förare lättare kan accelerera ur en potentiellt farlig situation, 

Anti-lock braking system (ABS) gör att bromsarna inte låser och ger föraren möjlighet 

att styra undan från fara, Förarstödda system hjälper förare i trafiksituationer att 

antingen styra undan, bromsa eller accelerera utan att förlora kontroll över fordonet.   

 

2. Partiellt SKFO. I nivå två finns ett eller flera förarstödda system som arbetar 

tillsammans för att styra och bromsa eller accelerera under förutsättning att föraren har 

kontroll över fordonet. Här ingår adaptiv farthållare där farten anpassas efter rådande 

trafik och automatiskt körfältsbyte när föraren indikerar med riktningsvisaren samt 

automatisk parkering.  
 

3. Villkorlig SKFO. Ett självkörande system har kontroll över körningen i trafik. I nivå tre 

låter föraren tillfälligt lämna över körningen till det SKFO men föraren måste ständigt 

vara beredd att ta över om något oväntat händer. Vilket kan leda till problem eftersom 

när föraren inte kör längre är det lätt att bli distraherad och inte vara beredd att ta över 

om något händer. Enligt John Markoff, teknikjournalist på New York Times: När 

Googles anställda pendlade i deras SKFO satt de och spelade datorspel eller sov i 

stället för att ha koll på vägen… När något hände och de skulle ta över ansvaret hade 

de ingen aning om vad som pågick. Numera anser de flesta som jobbar med SKFO att 

det här inte går att lösa. Därför försöker ingen utveckla nivå tre-system i USA längre 

(Isaksson, 2016a). 

 

4. Högt utnyttjande av SKFO. I nivå fyra har systemet kontroll över alla trafiksituationer. 

En mänsklig förare behöver inte vara beredd att ta över när fordonet är inställt i det 

självkörande läget. Det SKFO:et kör en viss vägsträcka men när det tillåtna området för 

självkörning ska lämnas måste en mänsklig förare ta över. Om föraren inte reagerar på 

vad systemet anser vara ett lämpligt sätt kan fordonet återta kontrollen och hantera faran 

tillfälligt vilket innebär att fordonet kommer stanna och parkera sig självt på ett säkert 

område. 

 

5. Totalt SKFO. Det självkörande systemet hanterar all körning som mänskliga förare 

tidigare utfört.  På denna nivå är förare överflödiga.    
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Bilaga 2. Intervjuer 

Telefonintervju med representant från Trafikverket ca. 40 min. 2017-02-15.  

Tanken var att ställa en eller två frågor om infrastruktur som jag funderat på och sedan fråga 

om vi kunde göra en intervju vid ett annat tillfälle men det blev en öppen intervju direkt. Jag 

noterade så gott det gick under samtalet och har nedan sammanfattat det jag minns. Med viss 

reservation för att jag misstolkat något.  

 

I: Arbetar ni med kommunikation mellan fordon (V2V) och infrastruktur (V2I) för att informera 

om trafikstockning, trafikolyckor och så vidare? 

 

R: Mycket av det finns ju redan idag. V2V där fordon som ligger framför varnar fordonen 

bakom om att det är halt, iCloud, iCall. Vi provar ju många nya tekniker och olika nya 

innovationer exempelvis med fasta väderstationer som ger information till SKFO om rådande 

väglag, om det är halt eller inte. Hastighet till trafikljus kan anpassas så att det inte blir stopp, 

utan trafiken optimeras. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att möjliggöra ny teknik. 

 

I: Det finns ju ingen lag än för SKFO någonstans, hur påverkar det? 

 

R: I Sverige får man utföra tester på allmän väg, Volvo kör i Göteborg. Det pågår tester över 

hela Europa. Ansvarsfrågan diskuteras men det är ingen som vet hur det blir. Det är uppe på 

förslag.  

 

I: Det är inte lätt alla gånger speciellt för unga, gamla och handikappade att ta sig till en buss- 

eller tåghållplats flera kilometer bort, och sen anländer transportmedlen centralt och folk ska ta 

sig vidare därifrån. Så kallad första och sista milen problematik. Hur ser du på det kopplat till 

SKFO?  

 

R: Ja, det går ju att jobba mycket med hastighet. Kör fordonen i 20 km/h då är det ju säkert med 

SKFO.  

 

I: Tror du att tågresandet kommer att minska när det går att resa dörr-till-dörr utan att behöva 

köra själva och inte ens behöver parkera fordonet? 

 

R: Nej, jag tror SKFO kommer att underlätta tåg och bussresandet. Självkörande bussar 

kommer att anpassa sig efter ditt behov. Mer mobilt och bekvämare. 

 

I: Parkeringsplatser centralt, tror du det kommer att minska med SKFO?  

 

R: 96 procent av tiden är bilen parkerad. Stockholmare reser i snitt 26 min per dag inklusive 

letar parkeringsplats så det blir inte mycket åkande. Med carsharing kanske vi kan få ner det 

till 60–70 % istället. Varje p-plats i ett parkeringshus kostar 500 000 kronor i Stockholm och 

där placerar vi personliga ägodelar.  

 

I: När tror du att SKFO kommer bli verklighet? 2021 har ju de flesta fordonstillverkare sagt. 

Tror du på det?  

 

R: Det finns ju redan SKFO idag. 

 

I: Jag menar nivå 4 eller 5, och på stor skala. 
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R: Personligen tror jag 2025. Vad jag kan bedöma har Volvos självkörande bilar i Göteborg 

kommit väldigt långt med deras algoritmer och AI (Artificial intelligence). 

 

I: Använder de Deep Learning i deras bilar? 

 

R: Det är Autoliv som arbetar med den delen och AI/Deep Learning arbetar alla med för deras 

bilar. 
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Telefonintervju med representant från Boliden 2017-02-27. Ca 20 min. 

Respondenten kunde inte berätta så mycket om ämnesområdet eftersom Volvo sköter allt med 

de SKFO i gruvorna. Jag noterade så gott det gick under det korta samtalet och har nedan 

sammanfattat det jag minns. Med viss reservation för att jag misstolkat något. 

 

I Bolidens gruva ska lastbilarna fungera tillsammans med människor och det ställs hårdare krav 

på en arbetsplats än privatkörning på allmän väg. Om det sker en olycka på allmän väg när vi 

kör privat och det vid olycksögonblicket råder blixthalka eller det är dålig sikt som vid väldigt 

starkt solljus. Då är samhället förhållandevis förstående till omständigheterna kring 

olyckstillfället. Men på en arbetsplats duger det inte med att säga att solen träffade ögonen och 

tillfälligt förblindade föraren/sensorn. Då kommer frågor som: varför hade föraren inte 

solglasögon, ni vet ju om att solen kan träffa ögonen på just den platsen. Eller om det är halt, 

varför har ni inte sandat? Och så vidare. Boliden har inte haft en olycka i deras gruvor sedan år 

1998.  

 

Boliden är ganska unika i världen med WI-FI i deras gruvor. Boliden har Wi-Fi i fyra gruvor, 

en gruva kan vara tre–fyra mil lång och ha 500 accesspunkter (modem/router). 2000 

accesspunkter totalt på fyra gruvor. Volvo använder Wi-Fi-positionering för de självkörande 

fordonen och det var därför Volvo valde just Boliden som testplats. Det är Volvo som sköter 

allt det tekniska med utvecklingen av SKFO i gruvorna men Boliden är med och ställer krav 

som att det ska gå att arbeta sida-vid-sida med maskinerna senare.  
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Telefonintervju med representant från Autoliv Research. 2017-03-24.   

 

I: Vilken påverkan kommer SKFO ha på Autoliv?  

 

R: Det kommer påverka Autoliv stort. Vi arbetar mot en nollvision, vilket behövs med SKFO. 

I framtidens bilar kanske det går att sitta framlänges, baklänges och sidledes så vi tror på en 

ökad försäljning av passiv säkerhetsutrustning. 

 

I: Kan ni ge en beskrivning av systemet LIV, hur det fungerar?  

 

R: Det är sekretessbelagt. All information som vi vill gå ut med finns i våra pressmeddelanden. 

 

I: I framtiden, när självkörande bilar blir vanliga, så kommer trafikolyckorna troligtvis att 

minska kraftigt. Innebär detta att fordonen då inte behöver byggas lika motståndskraftiga och 

vara utrustade med samma höga säkerhetsutrustning som i dagens bilar?  

 

R: Vi är underleverantör av säkerhetsutrustning till alla stora biltillverkare, och det är i 

slutändan de som avgör vilken utrustning som går i produktion. Sen finns förstås olika 

säkerhetskrav från myndigheter samt konsumentprovning som har en stor påverkan. De flesta 

av dessa instanser arbetar också mot en nollvision. 

 

I: Framtidens SKFO kommer förhoppningsvis att minska trafikolyckorna drastiskt. Det innebär 

att en del säkerhetsutrustning kanske kan tas bort för att göra bilarna lättare vilket även innebär 

lägre bensinförbrukning, mindre utsläpp och bättre driftsekonomi. Vad för slags 

säkerhetsutrustning tror ni att det är möjligt att undvara i framtiden?  

• Säkerhetsbälte  

• Krockkuddar (frontala och sidokrockkuddar)  

• Whiplashskydd  

• Fotgängarskydd  

• Deformationszoner  

• Kraftiga stålkonstruktioner  

• Något annat?  

 

R: Det är som sagt fordonstillverkarna som i slutändan bestämmer detta. Men det kommer 

gissningsvis ta 10, eller kanske 20 år, innan olycksstatistiken fallit så pass mycket innan denna 

hypotetiska diskussion blir relevant. 

 

I: I ett pressmeddelande från 20 december 2016, ”Autoliv Research lanserar en lärande 

intelligent bil” står det (Autoliv, 2016b):  

 

LIV 1.0  

Första versionen av LIV är utrustad med teknologier som finns tillgängliga från Autoliv idag. 

LIV kopplar samman olika teknologier via en AI-baserad ECU, som kommunicerar och agerar 

på tillgänglig data från föraren, bilen, omgivningen, från andra bilar och övriga externa 

datakällor.  

Inom såväl självkörande bilar som i bilar där föraren har kontroll, kan LIV komplettera föraren 

då systemet avläser och analyserar det som sker runt fordonet för att minska riskerna i nära 

samarbete med föraren.  
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Om SKFO har tillgång till personlig information som yrke, ålder, inkomst, hälsotillstånd, 

geografisk position m.m. Kommer system då välja att skydda:  

• Högutbildade före lågutbildade  

• Fertila före sterila  

• Unga före äldre  

• Passagerare före medtrafikanter  

• Rika före fattiga  

• Friska före sjuka  

• Många människor till priset av några få.  

 

Hur väljer systemet exempelvis mellan två pensionärer och ett barn?  

 

R: Det är intressanta frågeställningar och svåra att svara på. Jag kan inte gå in på detaljer men 

först och främst arbetar vi mot att inte hamna i sådana situationer överhuvudtaget, vi har en 

nollvision. En Volvochef uttryckte det ”fordonet kommer att planera för att undvika dessa 

situationer, men om det mot all förmodan ändå hamnar på kollisionskurs väljer man typiskt att 

bromsa”. Det gäller att få ner hastigheten snabbt i sådan situation. En konkurrent till oss 

jämförde AI med krockkuddar och menade att vi alla är överens om att krockkuddar räddar liv 

men det händer att krockkuddar också orsakar skador. Det är samma med AI. Jag förstår frågan 

och den är viktig men troligtvis kommer den stora nyttan med AI överväga de få nackdelarna.  

 

I: fortsättning på pressmeddelandet:  

”Ju mer avancerad maskininlärning och AI-teknologierna blir, desto viktigare blir det att ha 

en användarcentrerad bas för vår utveckling – vi måste förstå hur människor och smarta 

maskiner samarbetar i ett gemensamt kognitivt system. I takt med att fordonen blir säkrare så 

blir vi förare på sätt och vis sämre: Vi behöver inte längre ha fysisk kontroll över fordonet om 

det inte behövs eller om det inte vill att vi ska ha det, vilket innebär att vi tappar kompetens. 

Med LIV har vi vänt på det, det här är ett system som litar på hur du kör och arbetar 

tillsammans med dig.  

 

Människan är den enskilt största anledningen till trafikolyckor, över 90 procent kan relateras 

till den mänskliga faktorn. Hur kommer det sig att ni väljer att lita på människans förmåga att 

köra bil istället för att arbeta mot ett fullt SKFO (nivå 5)?  

 

R: Vi utesluter inget utan det är både ock. Det är lite grann som inom flygindustrin. Flygplan 

är i hög grad automatiserade men det finns fortfarande personal som kan ta över. Sen kan det 

vara så att i vissa områden, säg New York, kanske enbart kommer tillåta SKFO inom 

stadsområdet, som självkörande taxi och kollektivtrafik. På det sättet kommer städerna även få 

mer beslutsmakt. Längre ut på landet kanske det går att köra själv om man vill. Detta innebär 

också att det kommer finnas en segmenterad fordonsmarknad med olika grader av SKFO. 

 

Telefonintervjun avbröts här och fortsatte 2017-03-29 

 

I: Hur arbetar ni med cybersäkerhet? Så att obehöriga ej kan manipulera ett fordon, eller att 

känslig personlig information inte sprids vidare.  

 

R: Kan inte gå in på det men vi adresserar det. 

 

I: Kan ni berätta lite om Drive Me-projektet i Göteborg. Hur ser arbetet ut tillsammans med 

Trafikverket och Volvo. Utveckling av V2I och V2V exempelvis?  
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R: Om vi ska vänta på V2V för alla fordon kan det ta lång tid eftersom det behöver finnas en 

gemensam standard så att fordonen kan kommunicera med varandra. Men det går att använda 

V2V lokalt, exempelvis i New York. Med V2I är det så att ju mer V2I det finns desto lättare 

blir det för ett fordon att planera sin körning samt att tolka trafiksignal.   

 

I: Jag tillägger: Jag antar att så länge vi har mänskliga förare bakom ratten kommer vi behöva 

trafikljus, men om bara fordonen kör själva går det plocka bort dessa och enbart skicka en signal 

till fordonen. 

 

R: Det skulle förbättra trafikflödet men samtidigt kommer vi ha andra trafikanter som cyklister 

och då behövs trafikljus. 

 

I: Vem anser ni har rätten till information/data som skickas till eller från fordonet. 

Föraren/passageraren eller Autoliv/någon annan?  

 

R: Om vi är villiga att ge upp lite av vår privata information så går det erbjuda en bättre tjänst. 

Vi har ju varit ganska villiga med att dela med oss av information gratis i våra mobiltelefoner 

när vi installerar appar och accepterar användaravtalen. Så jag tror vi kommer vara det även 

med fordonen.  Det finns olika grader av hur mycket information som behöver delas och det 

mesta är ur säkerhetssynpunkt. Exempelvis fordon som delar kartor med varandra är ganska 

harmlöst men ger bra information för att öka trafiksäkerheten. Om man sedan kopplar detta 

samman med position kan det vara lite mer känslig information, men som sagt vi använder 

samma sak dagligen i våra mobiltelefoner. Sedan har vi kameraövervakning i fordonen. Med 

kameraövervakning i fordonen skulle: systemet kunna upptäcka trötta förare, identifiera tjuvar, 

när det sker en trafikolycka går det använda videomaterial för att utreda vad som orsakade 

olyckan, skapa individuella förarinställningar. Det går att mäta längd och vikt och därefter 

anpassa passiva säkerhetssystem efter individen. 

  

I: Hur viktig är utvecklingen av 5G för SKFO?  

 

R: Det är viktigt då det hjälper för överföring av information till och från molnet. 

 

I: När tror ni SKFO, nivå 4, nivå 5 kommer och när tror ni de kommer implementeras på bred 

front? 

 

R: Det är inte så långt borta för nivå 4 men det beror lite grann på vad är det för vädertyp, tid 

på dygnet, om det ska användas enbart i städer samt infrastrukturen. 

 

  



81 

Telefonintervju med representant från ITS-Sweden AB. 2017-04-10. 

 

I: Vad finns det för potentiella hinder för SKFO? Exempelvis: lagar och regler. 

 

R: En sak förutom lagar och regler är misstro mot tekniken. Det finns många som är oroliga när 

ny teknik kommer. 

 

I: Första och sista milen-problematiken. Kan SKFO delvis lösa den problematiken? Jag tänker 

både på godstrafik och människor som ska förflyttas. 

 

R: När vi har digitaliserat hela transportkedjan kommer det förändra hela samhället. Hur 

infrastrukturen ser ut idag, hur vi bygger hus. Svaret är ja. 

 

I: Det pratas mycket om att vi kommer dela fordon i framtiden. Finns det lägen då vi inte 

kommer dela fordon? (Jag tänker en familj som bor ute på landet). 

 

R: Jag är en som inte kommer dela fordon, det fungerar inte i mitt yrke då jag reser väldigt 

mycket. När jag reser privat vill jag resa med min familj, då kan vi ha ett samtal. När jag reser 

med tåg eller flyg vill jag inte ha samtal med andra personer utan den tiden använder jag till att 

förbereda mitt arbete. Sen med carsharing kan jag tänka mig att kvinnor inte alltid känner sig 

trygga om de reser ensamma med män, eller om mina barn skulle resa till skolan då vill jag inte 

att främlingar reser med dem. Men det är klart att det kommer finnas olika tjänster så att det går 

att välja om man vill resa själv och betala mer eller dela ett fordon. Vi pratade tidigare om första 

och sista milen och SKFO kan ju plocka upp människor och sedan kanske byter till ett 

Maglevtåg. Men det blir lite omständligt med omlastning och vissa kommer resa hela vägen i 

ett SKFO för att det är bekvämast. Det har pågått diskussioner om ”shift to rail” där hela 

industrier ska flyttas till järnväg men det är ganska komplext och jag tror det ofta underskattas. 

 

I: Teknikutveckling går väldigt fort idag. Ser du några faror med exempelvis den snabba 

utvecklingen av AI? 

 

R: Det kommer alltid finnas risker om vi pratar om så kallad cyber security. Jag tror inte det än 

någon fara med AI. 

 

I: Med SKFO, AI, molnet och elfordon? Kommer fordonstillverkarnas affärsmodeller behöva 

förändras tror du? Är det mobila tjänster fordonstillverkarna ska tjäna pengar på i framtiden?  

 

R: Det gör de redan idag. De leasar istället för att sälja fordon. Tjänster som samåkning, 

parkering. Förr tjänade de pengar på reservdelar. Idag så erbjuds man som i min nuvarande bil 

på olika tjänster när man kommer till en ny stad. Boka hotell, teater och andra tilläggstjänster.  

 

I: Vem är det som kommer bli nyckelspelaren i mobilitet. Är det företag som Ericsson som 

bygger näten eller företag som Telia som kommer äga näten och tjänster som erbjuds?  

 

R: Jag tror att Ericsson och Telia mest kommer hålla på med näten, kanske för Nordic Cloud, 

och det kan dyka upp någon helt ny aktör på marknaden. Vi har ju sett företag som Google och 

Apple som kommit in på fordonsmarknaden. Det kommer finnas två olika varianter av clouds. 

Vanliga clouds och sen även lokala clouds i clouds och dessa kan informera om halka på vägar 

och så vidare. 
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I: Hur tror du arbetsmarknaden kommer utvecklas, blir det massarbetslöshet i framtiden? 

 

R: Jag tror att många gamla arbeten kommer försvinna men även nya kommer tillkomma. Jag 

nämnde bostäder innan och det finns 3D printrar nu som kan bygga ett helt hus på 24 timmar. 

Så byggare kanske kommer sköta om hus i framtiden istället för att bygga dem. 

 

I: Med kolonnkörning pratas det om att man sparar 5-7% och det finns studier som visar 20 % 

och mer beroende på hur nära man ligger med fordonen. Det kanske till och med blir vägtåg, 

allt för att få ner luftmotståndet. Hur ser du på det?  

 

R: Allt som reduceras luftmotståndet är jättebra. Men om man kör för tungt och tätt på vägarna, 

som malm, då pressas vattnet ur vägen och vägen behöver ungefär 7 minuter för att återhämta 

det. Då går det inte köra för tätt.  

 

I: När tror du helt SKFO kommer finnas tillgängliga: nivå 4, nivå 5 och när tror du de kommer 

finnas på bred front? 

 

R: Stödsystem kommer fortare än man tror. I Finland och flera andra länder finns det redan 

självkörande bussar. I Finland finns det ingen lag som kräver att det finns en förare i fordonen. 

I andra länder körs bussar i långsam hastighet, 16 km/h och liknande. Det finns drönare som 

kan lyfta hela bilar. Jag tror att det först kommer komma på dedikerade vägar, därefter 

dedikerade områden som Göteborg där man måste ha funktionen för självkörande för att få köra 

där. Vi måste också komma ihåg att alla inte vill byta ut sitt fordon, för att de gillar de fordon 

som de har, där kan det ta 25–30 år innan gamla fordon försvinner. 

 

I: Jag påstår att med tanke på nya lagar som försvårar för de som kör traditionella fordon, som 

förslaget om ökad fordonskatt, det kommer så sakteliga tvinga människor att byta till elfordon. 

Och när de byter till elfordon får de ju säkert ett SKFO samtidigt. Kommentar till det? 

 

R: De har ju gjort liknande i USA och då omprioriterade människor istället. De fortsatte köra 

sina fordon och minskade ner på annat istället. Jag ser det så här: Nummer 1, funktion. Behöver 

du ett fordon som klarar långa sträckor så har du ett sådant fordon. Och 2, plånbok. Nu i USA 

är ju trenden SUV och ännu större fordon. För att få till förändringen krävs det att exempelvis 

Stockholm skulle förbjuda användning av förbränningsmotorer, lagar och regler. Och sedan har 

vi det med omlastning som vi diskuterade förut.    
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Telefonintervju med representant från Volvo Lastvagnar. 2017-04-13. 

 

I: Vilka infrastruktursatsningar anser ni behövs för SKFO?  

 

R: Vi tycker att våra fordon ska gå att integrera i dagens trafikbild så att vi kan använda den 

befintliga infrastrukturen. För det är det våra kunder i huvudsak är intresserade av. De vill ju 

kunna ersätta deras transporter på vissa sträckor och våra kunder har oftast inte möjlighet att 

kunna påverka infrastrukturen. Det är vår grundinställning, att kunna använda den befintliga 

trafikmiljön. Men sedan finns några tillägg. Positionering på väg är en sak, och det flera olika 

tekniker för detta. Det finns bättre tekniker än GPS-teknik för positionering. Det går att sätta ut 

transpondrar på kritiska punkter till exempel för att få mer redundans [t.ex. upprepad 

information] i positioneringen. Det är enklare än att bygga speciella vägar eller avgränsa vägar, 

utan snarare tillföra stöd längs vägarna. Det finns också en kommersiell sida, ”car kartering”, 

som är att erbjuda högupplösta kartor som visar med mycket högre precision hur vägarna ser 

ut: kurvradier och vägbredder, även landmärken som kan användas för positionering. Där har 

de existerande kartbolagen upptäckt att det här är ett intressant område och börjat arbetet med 

att framta högupplösta kartor. Det kommer vi säkert vara beroende av. Så positionering är väl 

det som är det viktigaste för oss när det gäller infrastruktur. 

 

I: Hur viktigt är 5G för er? 

 

R: 5G ligger ännu så länge lite inne i framtiden. Men det kanske går att säga möjlighet till 

uppkoppling, och det är ju viktigt. 5G lovar att erbjuda kommunikation direkt mellan noder, 

alltså motsvarande V2V kommunikation och det är ju en teknik som kommer att vara viktig för 

oss. Framför allt när vi pratar om kolonnkörning, att automatisera kolonnkörning, och där är 

kommunikation nyckeln till det. Det finns flera sätt att lösa det på. Vi fokuserar just nu på 

802,11 standarden som bygger på 5,9 GHz. I princip WLAN teknik. Men de stora spelarna 

inom 5G som Ericsson är ju naturligtvis väldigt intresserade av att ta en del av kakan och 

kommer erbjuda stöd genom 5G, vi vet inte exakt hur det kommer utspela sig så vi håller oss 

någorlunda teknikneutrala. Det beror lite grann på hur snabbt 5G kommer på plats. Jämför man 

med tidigare generationsutveckling så har det tagit ganska många år innan den nya tekniken 

slått igenom och varit tillgänglig. Så frågan är om vi kan vänta så länge. Jag skulle tro vi 

kommer behöva använda 802,11p tillsammans med 4G tekniken under överskådlig tid. Det är 

min bild. 

 

I: Så det är vanlig Wi-Fi man använder för V2V? 

 

R: Hårdvaran är samma, kanske lite justerad. Någon av kanalerna är dedikerad men i princip är 

det samma hårdvara. Jag kan inte tekniken specifikt men det ligger på data protokoll nivå med 

en specifik standard för V2V kommunikation. Och även högre upp i protokollstacken finns 

standarder för specifika applikationer t.ex. Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) vilket 

är den enklaste formen av automatiserad kolonnkörning. Men den standarden är fortfarande 

under utveckling på den högsta nivån, så det är ett arbete vi har framför oss tillsammans med 

våra kollegor i branschen att försöka hitta en sådan standard. Som rena prototyper har vi använt 

oss av vanlig WLAN teknik men det finns även kommersiella partners som integrerar det i lite 

mer specialiserad utrustning än V2V kommunikation. 
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I: Hur är det med fördröjning (latency)? Det är väl kortare med 5G? 

 

R: Ja, det ska det nog vara. I och med att det är V2V kommunikation, om jag förstått det rätt, 

att det går att koppla upp sig direkt till ett fordon. Då behöver data inte gå via en basstation och 

då blir det förstås kortare fördröjning. Sen gissar jag att fördröjning även reduceras i 

kommunikation som går direkt till basstation. Ser vi på skillnaden mellan 3G och 4G så är det 

stor skillnad på fördröjning. Och det behövs för ska man bygga ett reglersystem som verkligen 

använder kommunikation så blir fördröjning väldigt kritiskt. Däremot är det inte lika kritiskt 

t.ex. med V2I kommunikation. Men vi ännu inte vilka alla applikationer är som kan bygga på 

V2I kommunikation, något som man tittar på i Japan är att erbjuda fasta kameror som sitter 

uppsatta i infrastrukturen, framför allt stadsmiljöer i områden där det är svårt för föraren att få 

en överblick. Den kamerabilden kan överföras till fordonen som hjälp, för bättre sikt, och då 

blir såklart fördröjning viktigt även här. 

 

R: Vi tror att molntjänster är viktigt. Det är en sorts infrastruktur, centrala tjänster som kan 

övervaka och optimera våra SKFO. Det kommer vara viktigt, det är vi säkra på. Men det beror 

egentligen på vilken automationsgrad vi är på. Pratar vi om de lägre graderna med 

förarstödsystem då har vi inte riktigt det behovet. Då handlar det mer om att övervaka systemen 

så att de fungerar som det är tänkt. Men går vi upp i automationsgraderna och även eventuellt 

plockar bort föraren från fordonet då blir den centrala övervakningen över fordonet väldigt 

viktig. 

 

R: En trend är att vi går högre upp i automationsskalan när vi utvecklar lösningar för avgränsade 

områden där vi inte har allmän trafik. Ett exempel på det är samarbetet med Boliden i deras 

gruvor. I gruvmiljön är det en väldigt kontrollerad miljö och det som är intressant är att nere i 

deras gruvor har de väldigt god WLAN täckning. Det betyder att det finns väldigt goda 

förutsättningar för att göra denna typ av övervakningar och även kommunikation mellan fordon. 

Här är ett exempel på ett område där det faktiskt finns befintlig infrastruktur som man kan 

använda för att utveckla automatiserade fordon. Så det är klart att någon form av sådan 

kommunikation behövs även när vi är ute på allmän väg. 

 

I: Jag intervjuade Boliden för ett tag sedan och respondenten där berättade att om det fanns 

människor inne i gruvan så kunde inte lastbilar köra in om det fanns människor i gruvan. 

Stämmer det? 

 

R: Ja, fast det är inte slutmålet. Slutmålet är vi ska hantera även oskyddade trafikanter som 

fotgängare. Det här en utveckling som sker stegvis. Första steget är att klara av köruppdraget 

men inte ställa så höga krav på säkerhetsdelen i systemet. Det är naturligt att vi börjar den 

vägen. Vi testar och kör piloter i avgränsade ytor men målet är naturligtvis att vi ska klara av, 

och vi har ju tekniken, den är bara inte tillräckligt mogen än. Vi har ju väldigt rigorösa 

standarder innan vi släpper ut fordon. Så det är bara en tidsfråga innan det kommer. Det går att 

dra paralleller till självgående truckar som funnits en längre period. Där har man ju haft väldigt 

enkla system för att klara köra bland fotgängare. Man har haft ”mekaniska bumpers”, sätter du 

foten på den så stannar fordonet. Men även den branschen har gått ifrån den enkla tekniken och 

gått över till mer avancerade sensorer som skyddar omgivande fotgängare osv. Men det där är 

en katt och råtta lek för har du alltför rigorösa säkerhetssystem, alltför enkla säkerhetssystem, 

då kommer fordonen att stanna i onödan. Säkerhet är ju ett randvillkor och vi kan alltid göra ett 

säkert fordon. Men svårigheten är att göra det säkert och upprätthålla produktiviteten. Det är en 

komplex frågeställning. 
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I: Kan du berätta mer om koordinering med andra fordon? Exempelvis efter en sprängning i 

gruvan och det ska transporteras material. Fordon behöver ju inte, som människor, vänta på att 

molnet efter sprängningen ska lägga sig.  

 

R: Ja, det är något som Boliden har framfört. Att man inte behöver ha människor i utrymmet är 

en stor fördel. Sen om pratar generellt om logistik inom gruvnäringen så är logistik med 

människor ibland ganska svårt. Det finns gruvor som har många fler människor och speciellt 

om det är djupa gruvor då tar transporten av människor väldigt lång tid. Så kan man få ner 

antalet individer som behöver befinna sig nere i gruvan och framför allt personer som behöver 

transporteras fram och tillbaka så finns det stora vinster att hämta.  

 

I: Jag tänker på koordineringen från gruvan med andra lastbilar som för material vidare och 

utåt. Från råmaterial till kund. Hela kedjan blir väl automatiserad så småningom i framtiden? 

 

R: Ja, men det kommer nog inte vara så att man automatiserar hela kedjan med en gång utan 

man kommer ha människor i vissa delar av kedjan. Och det finns ju exempel på det att även om 

det inte finns ett enda SKFO så finns det rätt mycket att hämta rent processmässigt. Att optimera 

hastigheten hos de framförda fordonen så att man inte kör i den hastigheten som kanske en 

enskild individ tycker är det bästa. Utan sänker hastigheten för att slippa köer när man kommer 

till olika process-stationer osv. Det är klart att ett automatiserat fordon har ju väldigt lätt för att 

ta direktiven medan det ibland kan finnas svårigheter att få en människa att köra långsammare 

än vad som är fysiskt möjligt. Man ska ju alltid se till hela systemet när man optimerar. 

Det finns ju en annan poäng i att inte alltid köra i högsta möjliga hastighet och det är att kör 

man i lägre hastighet får man också ner bränsleförbrukningen. 

 

I: Vad finns det för potentiella hinder för SKFO? 

 

R: Ja, det finns ju massa utmaningar, tekniska osv. En grej som ibland pratar om är allmänhetens 

tillit till fordonen. Och det räcker nog inte att våra fordon kommer vara lika säkra som 

mänskliga förare utan de behöver nog vara betydligt säkrare än mänskliga förare. Det pågår ju 

ett stort experiment nu, kan man säga, med personbilstillverkarna som börjar lossa på 

automatiserade fordon. Google, Tesla, Uber och personvagnar har vi ju även osv. Och framför 

allt amerikanska aktörer och de väldigt snabbfotade startuppbolagen, de sätter ju uppenbarligen 

inte säkerheten först utan för dem handlar om att komma ut först på marknaden. Det kan bli ett 

problem. Vi vet ju inte hur allmänheten kommer reagera, det finns ju en risk för en negativ bild 

av automatiserade fordon pga. de här väldigt snabbfotade aktörerna som tar stora risker.  

Ja, det är en jättestor fråga. Vi har ju naturligtvis även myndigheterna och myndigheterna 

reagerar ju i viss mån på politiska vindar, och politiska vindar drivs av allmänhetens uppfattning 

osv. Det vi ser är ju att det finns ett underskott av regler för det här området med automatiserade 

fordon och definitivt inga harmoniserade regler. Risken är ju att vi får väldigt teknisk 

orienterade regler som hämmar utvecklingen. Det kan bli enskilda aktörers tekniklösningar som 

egentligen inte är speciellt bra, för de adresserar inte grundproblemet. Så här är det viktigt för 

oss att vi har en bra relation med myndigheter och allmänheten, och pratar på ett nyktert sätt. 

Vad handlar egentligen automatiserade fordon om? Hur ska det här samspelet mellan mänskliga 

förare och maskinförare vara, vad är ett sunt samspel i trafiken? Det är snarare det som är det 

svåra. Det finns ju jätte mycket tekniska utmaningar men de tror jag vi löser. Det finns så oerhört 

mycket teknik idag som potentiellt kan göra fordonet bra mycket säkrare än en mänsklig förare. 

 

I: Vem är det som är initiativtagare i kontakten mellan myndigheterna och er. Är det ni eller 

myndigheterna? 
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R: Det är nog både ock. Vi lyssnar givetvis på vad myndigheterna säger i olika länder. I 

fordonsbranschen är det väldigt vanligt att samarbeta, både mellan underleverantörer och 

komponenter, mellan olika tillverkare och även med myndigheter, vägverk, infrastruktur. Vi 

har ju Vinnova som initierat många forskningsuppdrag, där brukar ju även ofta 

trafikmyndigheterna (Trafikverket och Transportstyrelsen) medverka i olika projekt. Vi har ju 

från vår sida ett antal sådana projekt med dem som, inte alltid som partner, men åtminstone som 

regelbunden kontakt. Och det finns ett intresse från de svenska myndigheter i alla fall att lära 

sig mer och förstå mer så jag tycker samarbetet är bra. Det är dubbelriktat. Sen kan det vara 

svårare i resten av Europa men även där finns stora EU-projekt som adresserar vissa av de här 

frågeställningarna. Problemet med EU-projekten är ofta att de tar väldigt lång tid att genomföra, 

både starta upp och genomföra, det tar ganska många år. Och de här startuppbolagen framför 

allt i USA är mycket, mycket mer aggressiva än de här ganska långsamma EU-projekten. 

Följden av detta blir att det ändå sätts en standard som kommer från USA som vi betingas och 

på något sätt måste ta hänsyn till. Där har ju Kalifornien varit en föregångare och sätter rätt 

höga krav på testfordon som är automatiserade, men det är en stat. USA är stort och det finns 

stater som har flexiblare regler eller obefintliga regler.  

 

I: Vem är det som ligger först där, är det Kina, EU eller USA? Det lät som USA. 

 

R: På personbilssidan är det naturligtvis de stora drakarna. Google osv. Det plöjs ner enorma 

pengar på att utveckla de här systemen. På lastbilssidan är det inte så mycket i USA. Det fanns 

ett uppstartsbolag som hette Otto, som såldes till Uber. Men det var ett litet bolag som 

egentligen bara plockat tekniken från personbilssidan och applicerat det. Så går det ganska 

snabbt att göra om man vill hoppa över alla säkerhetsaspekter. Jag tycker att vi ligger ganska 

långt framme i Europa, inte minst Sverige. Men även Daimler ligger långt fram. Vem som 

ligger längst fram vågar jag inte spekulera i. Jag tycket vi ligger bra till och vi har ju den 

filosofin att när vi går ut med något så ska det vara något vi kommit en bit på 

utvecklingsmässigt. Det är ju bara toppen av ett isberg som vi visar upp utåt. 

 

I: Första och sista milen-problematiken. Kan SKFO delvis eller helt lösa det problemet? Jag 

tänker både på godstrafik och människor som ska förflyttas. (ex: ta sig till en tågstation eller 

enbart till en destination.) 

 

R: Vi tror att det är något som delvis kan lösas med SKFO. Som en kollega sa: att om du har 

ett problem med att ta dig med taxi till tågstationen, så har du fortfarande det problemet även 

om taxin är förarlös. Det är ju helt enkelt så att det kommer finnas behov av omlastning. Det 

kan ju finnas omlastningsstationer oftast kring ett storstadsområde dit transporterna går, 

antingen med tåg eller naturligtvis även hamnar. Sen är det ju mer regionala transporter därifrån. 

Vi tror att de regionala transporterna är ganska svåra att automatisera så det är inte det första vi 

ger oss på. Utan det är fjärrtransporter och det är ju vår stora marknad, långtradartransporter på 

lastvagnssidan. En motorväg är ju delvis en avgränsad yta så det blir lättare att göra en 

automation på en sådan yta. Transporter till slutkund där arbetar vi mer med förarstöd för 

mänskliga förare och öka säkerheten, med kamerasystem och stödsystem för förarna i första 

hand.  

 

R: Det finns ju koncept som kan hjälpa, elektrifiering är något som troligtvis kommer tidigt på 

lokala transporter för sista milen, från omlastningsstation in i statsmiljö. Av naturliga skäl, för 

att det ställs krav från myndigheterna. I samband med elektrifiering så finns det en möjlighet 

att se över fordonet. Vad är det för storlek på fordonet osv. Så det finns ju idéer på hur man 

skulle kunna lösa detta men det är ju inget som ligger nära i tiden. 
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I: Hur kan man arbeta med cybersäkerhet? Så att obehöriga inte kan manipulera ett fordon 

(hackers), för terrordåd, stölder eller så att känslig personlig information inte sprids vidare. 

 

R: Det kommer vara jätteviktigt. När vi inför den här typen av system och när plockar bort en 

förare eller begränsar förarens inblandning så kommer vi naturligtvis ha väldigt höga krav på 

intrångssäkerhet. Det ska inte vara möjligt att hacka sig in i ett fordon helt enkelt. 

 

I: Stölder på godstrafik med SKFO, eller med kolonnkörning kanske det bara är en förare eller 

ett serviceteam som sitter med. Hur ser ni på det? 

 

R: Vi har inte tänkt färdigt det här riktigt, hur vi gör där. Men den problematiken finns ju även 

när vi har en förare med. En förare kanske sover eller vilar och då finns det en risk att det sker 

stölder ifrån trailer osv. Men fordonet i sig kommer ju ha väldigt hårda begränsningar, du 

kommer inte kunna köra fordonet om du inte är auktoriserad att köra det. Det har vi ju redan 

idag ett visst stöd för. Det är inte mitt expertområde utan vi jobbar mest med automatisering 

och funktionaliteten men ja… Jag har nog inte så mycket mer att säga på det här området. 

 

I: Har/Kommer Volvo lastvagnars affärsmodell förändra(t)s? Och i så fall till vad (om det finns 

något ni kan berätta om detta)? Med tanke på teknik som: SKFO, AI, 5G, molnet och elfordon.  

 

R: Det kommer säkert påverkas. Idag säljer vi ju lastbilar det är det vi tjänar pengar på. I viss 

mån erbjuder vi även transporttjänster, logistiktjänster, servicetjänster, ekonomiska tjänster osv. 

Men om man ska gissa lite grann, och det här blir vad Volvos säger för det vet vi inte ännu, 

men personligen tror jag och några av mina kollegor att det finns möjlighet att erbjuda 

tonkilometer, alltså transporterat gods snarare än att sälja dragfordonet. Det är lite grann som 

Uber resonerar kring sin transporttjänst, de säljer en transporttjänst snarare än att som 

konsument äga ett fordon, man är intresserad av tjänsten. Den tjänsten vi erbjuder är ju transport 

av gods helt enkelt. Det är mycket möjligt att det är något som kommer förändras, vi får se hur 

vi ställer oss till det när vi har något konkret. Men det är ett naturligt steg när man går upp i 

automation. Och om vi drar paralleller till självgående truckar, så är det så att ett bolag som har 

ett transportbehov inom en anläggning med truckar, de köper inte truckarna och driftar det 

själva. Utan de köper tjänsten av t.ex. Toyota material handling som erbjuder fordon och service 

av fordon, och tar betalt för den tjänsten snarare än att ta betalt för fordonen och ta betalt för 

komponenterna. Den utrustning som man använder för automatisering är ju ganska dyr och den 

behöver underhållas och kräver väldigt mycket övervakning osv. Därför blir det naturligt att 

man har en annan typ av affärsmodell. Sen hur det bolagsmässigt ser vet jag inte och bör inte 

spekulera om heller men jag tror det kommer påverka oss och det kommer bli förändringar. 

 

I: Den data som skickas mellan SKFO och molnet är mycket värdefull för många företag. Vem 

anser ni äger den informationen? Kund eller Volvo lastvagnar?  

 

R: Data från fordonen som är automatiserade och som är förberedda för att bli automatiserade 

är ju hårdvaluta i branschen. Det sitter ju väldigt mycket sensorer på våra fordon även med bara 

förarstödda system. Den data som finns säger väldigt mycket om körbeteenden och så vidare. 

Det som vi ska tänka på är att det finns regler, och som säkert kommer skärpas ytterligare, är 

att data måste anonymiseras. Vi kan inte ha data som gör att vi kan identifiera enskilda förares 

beteende. Det kommer inte vara accepterat. Därför kommer vi behöva hitta metoder för att 

anonymisera data, men data behöver vi för att kunna utveckla säkra och trygga system för 

SKFO och även för att övervaka SKFO. Min tanke är att vi kommer hitta metoder för att 

anonymisera data och den data vi får in kommer vara vår egendom. Vi äger den data och vi 
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kommer inte veta vart det kommer ifrån för i datainsamlingsprocessen har vi anonymiserad data 

men vi kommer ändå ha nytta av den för att förbättra våra system. Det är ett stort värde i den 

data. Sen kan det vara så att vi hittar delmängder utav data, och det har vi redan idag, vi erbjuder 

det i våra logistiksystem. Vi har ett system som heter ”Dynafleet” där operatören kan få ut en 

hel del data om sina förare. Då är det data som de har valt att det ska samlas in. Men det kommer 

behövas enormt mycket mer data som vi behöver samla in för att utveckla systemet. Ett litet 

sidospår där och en trend inom industrin är att man använder neurala nätverk för att göra stora 

delar av den automatiserade funktionen. Dessa nätverk kräver väldigt mycket data, realistiska 

data för att träna upp näten. Det är jättevärdefulla data. Men det gäller att hitta en metod där för 

att klara anonymiserings kraven. 

 

I: Hur ser ni på AI och neurala nätverk i framtiden, tankar där? 

 

R: Jo, men vi, precis som alla andra aktörer, tittar ju på den tekniken och gör tester. Vi får väl 

se om det är den tekniken vi kommer använda oss av framöver. Det finns ju utmaningar förutom 

att hitta data och träna upp dem, för det finns en inbyggd problematik med neurala nätverk och 

det är ju att det är en ”Black box”. Man kan inte gå in och inspektera mjukvara. Den går ju inte 

att förstå. Det är en fantastisk inre värld som ingen förstår sig på, utan det enda man göra är att 

observera hur den beter sig. Så frågan om verifiering, framför allt att garantera säkerhet i alla 

situationer och förutsäga beteende, det är utmaningen. Det finns ju olika metoder som vi tittar 

på för att komma förbi det men det återstår att se. Det är jätteintressant för oss och i någon form 

är jag helt övertygad om att vi kommer ha neurala nätverk i våra system. 

 

I: Ja, du nämnde trender och det känns verkligen som att det är på gång överallt på alla områden. 

 

R: Precis, det har ju en sådan fantastisk potential. Inte bara inom fordonsindustrin. Definitivt. 

Det mest naturliga blir att titta på perception och tolka omvärlden. Tolka bilder från sensorer, 

kameror, och LIDAR. För där är det ofantligt komplexa datamängder som måste behandlas. 

 

I: Du nämnde verifiering. De kan ju lösa jättesvåra problem snabbt, som vanligtvis tar flera år, 

på väldigt kort tid. Och för att verifiera detta tar det jättelång tid.  

 

R: En problematik som finns är funktionell säkerhet, det finns en standard som heter functional 

safety, ISO 26262. Som vi och i stort sett alla fordonstillverkare har sagt att vi ska uppfylla 

framöver. Den standarden är väldigt rigorös när det gäller spårbarhet, att kunna spåra ner till 

olika konstruktionsval man gjort. Och det finns väl inget riktigt bra sätt att säga att en 

komponent, som bygger på ett neuralt nätverk, att kunna visa att den uppfyller en viss 

säkerhetsklass. Det känner i alla fall jag inte till någon metod för att göra det. Det handlar om 

att hitta sätt runt det här, för man kan aldrig verifiera sig fram till en funktionell säkerhetsklass 

fullt ut. 

 

I: I framtiden, när SKFO blir vanliga, så kommer trafikolyckorna troligtvis att minska kraftigt. 

Innebär detta att fordonen inte behöver byggas lika motståndskraftiga och vara utrustade med 

samma höga säkerhetsutrustning som i dagens fordon?  Vilket skulle ge lägre 

bränsleförbrukning, mindre utsläpp och bättre driftsekonomi. Exempelvis: deformationszoner, 

kraftiga stålkonstruktioner, osv. 

R: Vårt direkta svar där blir – Nej, så tänker vi inte på Volvo. Även om olyckorna skulle bli 

mindre vanliga. Som jag sa, vi måste ju bygga ett system som är säkrare än mänskliga förare i 

genomsnitt åtminstone. Då blir olyckorna ovanligare men de kommer ju inte vara obefintliga 

och vi ska tänka på att en lastbil är ju inte riktigt samma sak som en personbil. Även om vi 
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skulle köra i väldigt låga hastigheter så kan saker och ting hända. Det kan finnas fel i 

infrastrukturen, det kan finnas problem med vägen som leder till en vältolycka, det kan finnas 

en vägren som inte håller eller vad som helst. Så länge det finns förare i fordonet så spelar det 

ingen roll hur försiktigt man kör för det kan alltid hända något och då måste vi ha 

personskyddet, det kan man inte dra ner på.  

 

R: Däremot så har vi en utmaning när man går upp i automationsnivå, en av de stora vinsterna 

är att människan kan utföra andra aktiviteter än att köra fordonet. Vi har ju kör-, och vilotider 

som kraftigt begränsning idag som man måste ta hänsyn till. En kommersiell drivfaktor för oss 

är om vi hittar möjlighet för förarna att utföra sin vila i fordonet samtidigt som det är i rörelse. 

Så rastvilan och även dygnsvilan blir i förlängningen intressant för våra kunder. Det ställer nya 

krav på den interna krocksäkerheten. Idag har vi ju krocksäkerhet som uppbyggd på att du sitter 

i förarstolen eller passagerarstol i en upprätt position. Så vill man ju inte sitta för att få vilan 

utan du vill kunna sova i fordonet på ett säkert sätt. Det är en intressant utveckling att snarare 

utöka eller förändra krocksäkerheten i fordonen. 

 

R: Där samarbetar vi med myndigheterna om att förändra reglerna med kör-, och vilotider. För 

i dagsläget är de inte anpassade för det. 

 

R: Sen hägrar det ju, ganska långt in i framtiden, fordon där vi i praktiken plockat bort hytten 

och gjort ett helt förarlöst fordon i grunden. Då behövs ju inte det inre skyddet men det är 

fortfarande ett fordon som måste ha ett gott skydd utåt. Vi har ju ganska många säkerhetssystem 

som snarare riktas mot omgivningen än de egna förarna. Vi har ”Front underrun protection” 

och mekaniska skydd som krävs. 

 

I: När tror ni helt SKFO kommer finnas tillgängliga: nivå 4, nivå 5 och när tror ni de kommer 

finnas på bred front? Vad ser ni för framtidsscenarier? 

 

R: Det är ju alltid ett Nivå 5 fordon om vi skulle plocka bort hytten men även då kan det krävas 

någon form utav manuell körning, framför allt ur service perspektiv. Det går ju att tänka sig 

lösningar där man har en väldigt förenklad hytt där man bara kan köra fordonet i väldigt låga 

hastigheter och i speciella situationer. 

 

R: Tittar vi på gruvnäringen där vi betraktar fordonet som ett nivå 5 automatiserat fordon så är 

det fortfarande byggt på samma hytt som vi har idag. Det har att göra med volymer, det är 

väldigt dyrt att ta fram en ny fordonstyp. Så snarare att vi utgår från de hytter vi har och sedan 

strippa ner dem och välja att ta en mindre utrustningsnivå. 

 

I: Vad finns det för användningsområden med SKFO inom försvaret? 

 

R: Jag tror inte jag ska säga så mycket om det området, det är inte mitt område. Men det är klart 

försvaret har ett transportbehov precis som alla andra men mer än så ska jag nog inte gå in på. 

 

I: Med kolonnkörning pratas det om att man sparar 5-7% och vissa hävdar ända upp till 20-35 

procent, beroende på hur nära man ligger med fordonen. Vad har ni för tankar om det och om 

vägtåg? Antal lastbilar, längd på tåg osv. 

R: Här har vi lagt ner ganska mycket funderingar och tankar och även våra kunder har varit 

väldigt intresserade av detta. Det finns många åkerier idag som i praktiken kör kolonner inom 

sitt eget åkeri. Man skickar iväg flera fordon samtidigt som i praktiken kör i kolonn eller har 

möjlighet att köra i kolonn. För det finns ju en vinst som bygger på aerodynamik, om du sätter 
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fordonen väldigt nära varandra när du kör i hög hastighet så får du aerodynamiska vinster. Du 

får bort virvlar bakom fordonen. Tittar man idag så finns det alltså förare som utnyttjar denna 

fördelen men då kör de inte på ett trafiksäkert sätt. Ligger du så pass nära ett fordon för att få 

dessa vinster så har du sämre möjlighet att reagera om det främre fordonet tvingas tvärbromsa. 

Det är då system som CACC och även vidare utveckling av det för automatiserad 

kolonnkörning kommer in. Vi har ju varit med i flera studier och studier som är pågående som 

tittar på vilken bränslebesparing man får. Och det är så att man får väldigt olika siffror, skälet 

till att man får olika siffror beror väldigt mycket på vilket fordon man jämför med. Det handlar 

om motorstorlek, vilken last man har, vilken hyttyp, vilken trailertyp, vilken vägtyp man kör på 

alltså topografi, även hastighetsprofilerna på vägarna. Så det finns enormt många parametrar 

som påverkar vilken vinst man får. Ofta pratar man om denna vinsten i procent och där finns 

också en problematik, som vad jämför man med? Är det ett helt fritt körande fordon? Eller 

jämför man med fordon som körs manuellt i kolonn? Kör man med system som adaptiv 

farthållare, som finns på marknaden idag? Det här ju ett stort spann på hur stor procentuell 

besparing man får. Hade man jämfört med liter per mil istället för procent, då hade man fått en 

lite mer stabil siffra, det ser vi i våra jämförelser. Men det intressanta egentligen för våra kunder 

är liter per ton men även där blir det skillnader så vi kan inte riktigt säga vilken siffra det är och 

det är problem i sig för om vi ska sälja detta kommersiellt så vill ju kunderna naturligtvis veta 

siffran. 

 

I: Jag tänker på vart man ligger i vägtåget, om det är 3–5 fordon, då beror det ju på vart man 

befinner sig i tåget hur mycket man sparar. 

 

R: Ja, den största vinsten ser man i det mittersta fordonet men man ser en viss vinst i alla fordon. 

Sedan har du lägre vinster i de andra fordonen och där har vi faktiskt lite motstridiga resultat. 

Normalt sett har det första fordonet minst vinst, man får dock en vinst för man slipper virvlar 

bakom det främre fordonet. Sen är det i varierande grad beroende på var du befinner dig i 

kolonnen. Har du en riktigt lång och tät kolonn så är det, det allra bästa. Många-många fordon 

som ligger väldigt tätt. Men där finns en problematik med, för om vi skapar täta och långa 

kolonner så får vi problem vid av-, och påfarter. Så även om vi begränsar kolonner till flerfiliga 

motorvägar så har vi ändå på-, och avfarter och måste hantera det. 

 

I: Hur ser utvecklingen ut där. Nuddar fordonen varandra eller är det alltid ett mellanrum mellan 

fordonen? 

 

R: Ja, det är alltid ett mellanrum. Det finns obskyra lösningar och som funnits i många år där 

man faktiskt kan koppla ihop dem och där kan jag köra en reflektion tillbaka till militärsidan. 

Jag tror inte vi har erbjudit det utan helt andra företag som erbjudit det där de sätter en krok helt 

enkelt mellan fordonen för att kunna köra, i låga hastigheter väldigt nära varandra och i de fallen 

tror jag främst det handlar om att få hjälp med styrningen. Men i våra fall så finns inga fysiska 

kopplingar utan det är elektroniska kopplingar mellan fordonen. Det tror jag vi klarar av men 

det finns problem även här eftersom man måste ha koll på fordonens kapacitet, du har aldrig 

exakt samma tågvikter/lastvikter på alla fordonen. Det kan mycket väl vara så att fordonen har 

olika broms och propulsion (t.ex. framdrivande kraft) egenskaper, så en av utmaningarna blir 

att hitta den optimala ordningen på fordonen så att man inte får för mycket dragspelseffekt och 

kan hålla ihop kolonnen på ett säkert sätt. 

I: Kan olika företag/åkerier använda kolonnkörning/vägtåg, vad har ni för tankar där? 

Exempelvis går det att överföra en liten summa (dela vinsten med kolonnkörning) med det 

fordonet som ligger först och drar? Eller ska lastbilar turas om att dra tåget. Utveckla gärna. 
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R: Det diskuterar lite grann i branschen av de skälen du nämnt. Det finns också en annan aspekt 

och det är ledarfordonet tar ett större ansvar, och vad är det ansvaret värt? Det kan man fundera 

på… det kan också vara så att det här är en akademisk diskussion som vi ser som ett problem 

nu men som kanske aldrig blir något problem i praktiken. Det enklaste vore ju om det blev en 

praxis som ”det jämnar ut sig i längden”, jag tror inte man ska underskatta förarnas förmåga till 

självorganisering. Kör de i en kolonn så byts de väl om helt enkelt om det inte finns några 

tekniska hinder att byta position i kolonnen, så jag tror de kan hantera det på ett socialt sätt. 

Dessutom tror jag kolonnkörning som bygger på kommunikation först kommer komma ut på 

det vi kallar ”single brand” och även ”single fleet”. Single brand är kolonnkörning med samma 

märke, exempelvis Volvo. Det är där vi kan garantera att det fungerar. Så även om vi tar fram 

en standard kan det ta ett antal år innan den är så pass utvecklad att kolonnkörning fungerar 

med en Volvo och en Scania till exempel. Men ännu tydligare tror jag är att den första nivån av 

kolonnkörning kommer vara kunder som skickar ut flera fordon från sin egen fordonsflotta. Då 

är det heller inga problem med kostnadsdelning. 

 

I: Du nämnde single brand och tidigare Wi-Fi. Räcker inte Wi-Fi eller vad är problemet där? 

 

R: Jo, det fungerar, radiokommunikationen är likadan för ett Wi-Fi nät. Det finns ju en standard. 

Det som är utmaningen är att hitta antennpositionen så att man inte får problem med skuggor 

från andra fordon. Frekvensen som används är relativt hög, 5,9 GHz och den är ganska dålig på 

att ta sig igenom material. Det krävs inte mycket material för att den ska stoppas. Så man 

behöver mer eller mindre fri sikt och då handlar det mest om antennpositionering. Tekniken 

fungerar men man måste tänka på antennpositioneringen då det är direkt kommunikation mellan 

fordonen.  

 

R: Det finns något som heter Co-operative Intelligent Transport System (C-ITS). Egentligen 

har V2V sin grund i att fordonen kan publicera information om sin position och hastighet och 

eventuella upplevelser på vägar som vägfriktion osv. Så att man sprider den informationen 

vidare till andra fordon som finns runt omkring. Det finns en idé om att alla fordon i Europa 

ska vara utrustade med den här typen av teknik för att distribuera den typen av information, 

som positionering, så att man kan utveckla kooperativa intelligenta transport systemlösningar 

med V2V kommunikation. Men det har väl inte riktigt hänt än. Det är lite som hönan och ägget. 

Ingen är beredd att ta den kostnaden än för att lägga in den tekniken innan det finns en vinst 

med det. Vi kommer kanske se lagkrav på området, och då kommer vi ha den tekniken i 

lastbilarna även för kolonnkörning. Vad det handlar om är att man distribuerar information från 

främsta fordonet till fordonen bakåt. När det främsta fordonet gasar och bromsar eller 

nödbromsar, så reagerar fordonen bakåt i kedjan omedelbart. Det är så pass låga 

fördröjningstider mellan kommunikationslänkarna så det är absolut en direkt vinst i jämförelse 

med att titta med radar framåt som nuvarande system gör med adaptiv farthållare. 

 

I: Om vi går tillbaka lite till första frågan med infrastruktur, tror du att kommer finnas 

dedikerade vägar för godstransport/fjärrtransport. 

 

R: Det vet vi faktiskt inte. Det har ju pratats om det i alla år att man skulle ha det. Samtidigt är 

det ju konkurrens. Jag tror att kommer vara väldigt svårt att avdela en del av väginfrastrukturen 

till den fordonsflotta som är ganska liten. Jag tror inte riktigt på det. Det kan vara 

specialapplikationer. Vi har ju gruvindustrin med semipublika vägar som till 99 procent enbart 

utnyttjas utav ett bolag i regionen som transporterar typiskt material från gruvan till 

anrikningsverket. Det kan ju vara områden där man kan avvisa dem eller på något sätt säga att 

dessa vägar är dedikerade för SKFO. Men att avdela den typen av vägnät i högpopulerade 
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områden, det kan jag inte riktigt se. Vi ser ju problematiken när de skapar ytor för bussfiler till 

exempel, och då pratar vi ändå om alla bussfordon, som är ganska många i en region som får 

tillgång. Men ett fåtal automatiserade fordon, då är det speciella sträckor. Jag tror inte det är 

någon allmän lösning på kort sikt i alla fall.  

 

I: Jag tror att i Norge så får väl elfordonen köra i bussfiler. Det är ju en bonus för de med 

elfordon. 

 

R: Precis, så det är väl möjligt att man skulle kunna se att automatiserade fordon får tillgång till 

bussfiler. Vi får väl se vad som händer med bussar också. Vi jobbar med automation av bussar 

också. Jag har inte så mycket att säga där men vi får se vart det tar vägen. Det finns ju ett 

intresse, om vi bara pratar om Göteborgsregionen till exempel så handlar det om att hitta 

alternativ till spårvagnar. Det kan vara så att det är lättare att skapa automatiserade bussar om 

vi vet att det finns dedikerade bussfiler. 

 

I: Ja, det har väl börjat dyka upp nu i Portugal, England och Finland bland annat? Hur ligger ni 

till där? 

 

R: De flesta automatiserade bussar som börjat dyka är små specialiserade fordon som går i 

relativt låga hastigheter. Typiskt är väl transporter inom vissa områden, campusområden, även 

flygterminaler osv. Det är ju intressant men det är inte riktigt där vi är. Volvo bussar erbjuder 

förmodligen inte lösningar där. Men det finns ju ett intresse naturligtvis för det är en 

konkurrenssituation, så vi måste vara med även där. Jag har svårt att svara exakt hur Volvo 

bussar resonerar. Men den tekniken vi tittar på är applicerbar även på bussar. 

 

I: Det finns ju flera miljömål också. Regeringen har ju satt ett mål att år 2030 ska Sverige ha en 

fossiloberoende fordonsflotta. Hur tänker ni där till exempel med elfordon? 

 

R: Elfordon är jätteintressant. Vi har ju skapat en egen organisation som bara tittar på 

”electromobility” så det här är ett oerhört hett område. Vi har arbetat med hybridisering ganska 

länge, men det är egentligen när du kommer till helt elektrifierade fordon som du får de riktigt 

stora vinsterna. Vi får se vart det tar vägen, fjärrtransporter är ju per definition lite svåra att 

elektrifiera för det är stora energimängder som behövs för att framföra fordonen. Där har det ju 

varit diskussioner om att tillföra energier från vägnäten, induktiva krafter osv. Det här är 

definitivt inte mitt specialområde men det är klart att det nuddar vid det och det finns en synergi 

i att skapa infrastruktur som kan tillhandahålla energi till fordonen, då kanske det måste vara i 

vägfiler som är dedikerade just för de elektrifierade fordonen. Det skulle kunna vara något som 

ger drivkraft åt den utvecklingen. 

 

I: Tror ni att kolonnkörning eller vägtåg kan ta godstransport från järnvägen? 

 

R: Vårt mål är ju att göra långtradartransporter så effektiva och miljövänliga som möjligt. Sen 

är det upp till tågtrafiken att göra sina transporter så effektiva som möjligt. Vi ser väl att de här 

två trafiknäringarna kompletterar varandra till stor del. Tåget har ju alltid har en fördel när det 

gäller väldigt repetitiv trafik mellan bestämda punkter, och naturligtvis sin infrastruktur som är 

väldigt begränsande för sig. Det kommer vi aldrig kunna konkurrera med fullt ut men vi ska väl 

göra så gott vi kan. 

 

I: Vi pratade om första och sista milen tidigare. Och lastbilar kan ju köra godset direkt till 

slutdestination. 
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R: Jo, det är klart. Det finns ju omlastningsstationer där lastbilarna tar vid. Det har väl egentligen 

inte så mycket med automatisering att göra. Det finns en aspekt av automatisering och det är 

att man till exempel kan köra vid tidpunkter som är kostbart att köra och i viss mån svårt att 

köra t.ex. nattetid. Även i hastigheter som är optimala ur energiperspektiv, det är ju effektivare 

att köra i låga hastigheter. Det kan ju vara svårt att göra det när man samtidigt har 

personalkostnader, kör-, och vilotider osv. Där kan vi kanske öka vår konkurrensmöjlighet. Sen 

som du vet så har vi, framför allt i norden, tittat på de här med långa kombinationerna där man 

tillåter upp till 3 stycken trailers, kan vi säga som kopplas ihop. Då ökar godsvikterna och 

samtidigt ökad effektivitet, det har vi tittat på länge. Det är kanske ett typiskt nordiskt fenomen 

för att vi har den typen av vägnät osv. Vi har svårt att bygga ut tågtrafiken fullt ut.  

 

I: När jag har pratat med andra företag så har de sagt att de skulle vilja använda godståg mer 

men att det är så ”fullt” trafikerat på järnvägen. 

 

R: Jo, så är det ju. Sen gör de vad de kan för att öka den på olika sätt, genom att öka hastigheten 

osv.  Nä, men man kan väl säga att vi kompletterar varandra men det finns en viss överlappning 

naturligtvis. Vi gör ju allt vad vid kan för att det ska bli så bra som möjligt, få ner kostnaderna 

för våra kunder osv. 

 

R: Sen som jag sa har vi även konkurrens mellan busstransporter och spårvagnstransporter, det 

är ju en liknande problematik. Vi gör ju vad vi kan för att vara så konkurrenskraftiga som 

möjligt. Det finns ju en flexibilitet… det är ju inget självändamål att man ska lägga ner 

infrastruktur så att säga. Det kostar ju väldigt mycket att bygga infrastruktur. Det är enormt dyrt 

att bygga järnvägar idag och mindre dyrt att bygga vägar, så vi försöker ju göra det så bra som 

möjligt. 

 

I: Tror ni att trafikstockningar kommer öka eller minska med SKFO? Det låter ju som att det 

kanske kommer öka istället, det skulle minska med automatiserade fordon? 

 

R: Jättesvårt att svara på. Men vi deltog i något som heter ”Truck platooning challenge” 

Initiativet togs från Holland som var värdland för EU förra året. Och de har en problematik för 

de har ingen möjlighet att utöka deras vägnät. De har byggt överallt där det går att bygga kan 

man säga. De tycker det är jätteintressant med kolonnkörningsformationerna för då kan man 

helt enkelt pressa in fler fordon på deras vägsträckor. För att helt enkelt få ett bättre flöde. Även 

om inte fordonen kör i kolonnformation så har du effekten med att enheterna lyder en 

kommandocentral mycket bättre än vad mänskliga förare. Det är kanske en utveckling vi 

kommer att se, där du tvingas gå över till automatiserad körning när du kommer in i vissa 

regioner. Jag tror att det ligger ganska långt bort i tiden för det bygger helt enkelt på att 

fordonsflottan har gått över till automatiserad kapabilitet. Vi har en problematik dock med de 

erfarenheter vi sett från USA, med Google och Tesla, framför allt Googles bilar. Det är att flödet 

idag bygger på att vi har en blandning av olika karaktärer som kör; försiktiga karaktärer (förare), 

aggressiva karaktärer osv. På något sätt har vi ju under årtiondena ändå utvecklat en metod för 

att ta oss framåt, ganska effektivt även i trafiktäta situationer. När vi då blandar in fordon som 

per definition måste köra väldigt konservativt, av olika skäl, då kan det bli problem. Sätter du 

väldigt många SKFO som inte är centralt uppkopplade så kan du få låsningar. Du kan även få 

märkliga beteenden där mänskliga förare drar nytta av det maskinkörande fordonets 

försiktighet. Så att du tyvärr får ett väldigt lågt flöde av automatiserade fordon för att människor 

har börjat missbruka det försiktiga beteendet. 
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R: Ett intressant område som vi tittar på just för lastbilar, bilar med trailers, långa ekipage, det 

är vid filbyten. Där är det ganska intrikat samverkan mellan lastbilar och personbilar. Det är ju 

inte så att det plötsligt alltid finns en lucka så att det går att byta fil. I en tät trafiksituation så 

måste du markera med fordonet att du är på väg att göra ett filbyte, du måste markera med 

blinkers på sätt som inte alls följer regelverken. Men tittar man på hur verkliga förare kör så är 

det så de gör. Det är enda sättet att ta sig fram. Så det är ett jätteintressant område, hur vi kan 

utveckla våra automatiserade system så att de är lika effektiva i täta trafiksituationer som 

mänskliga förare. 

 

I: När de är automatiserade så kan de helt enkelt skapa sig en plats. 

 

R: Ja, är alla fordon är helt automatiserade så, absolut. Men även om vi kan få in, vi pratade om 

C-ITS, bara det att vi elektroniskt förmedlar en intention från ett automatiserat fordon till ett 

mänskligt kört fordon, så förhoppningsvis kan vi hitta regler, principer och beteende så att de 

hjälps åt. Så att det mänskligt körda fordonet även hjälper det automatiserade fordonet. Det får 

vi hoppas. Men det är klart att någon gång, i en framtid, när alla fordon är helt automatiserade, 

så finns möjligt att göra de riktigt stora optimeringsvinsterna men det ligger så oerhört långt in 

i framtiden så att… 

 

I: Vad tror du, ligger det 20 år, 30 år in i framtiden? 

 

R: Nä, det går nästan inte att gissa…. Jag menar tekniken finns ju, det handlar egentligen bara 

om att sätta på tillräckligt många sensorer och ha tillräckligt försiktig körning. Så kan man 

klara, i princip, alla situationer i dagsläget. Men den är för dyr, det finns ingen möjlighet för 

privatbilskunder att köpa de fordonen i dagsläget. 

 

I: Det blir väl en övergång, de kommer väl förbruka de fordon de har idag först och sen när man 

köper ett nytt fordon så blir det ett SKFO. 

 

R: Ja, just det. Det är ju rätt intressant för det finns en aspekt, skillnaden mellan personbil och 

lastbil. Personbilen är ute i trafik ganska länge, jag vet inte hur länge, säg 15 år, som ett fordon 

åtminstone är i ganska aktiv drift oftast. Medan ett tungt fordon har en kortare cykel, det kanske 

är 5 år sen så är det helt slut. För att man kör så ofantligt mycket mer med ett tungt fordon. Det 

gör ju att vi har en möjlighet att snabbare byta ut vår flotta när vi har ny teknik som kommer in. 

Det ser vi ju på motorteknik, det går mycket fortare att få ut och ersätta stora delar av 

lastbilsflottan med modernare motorer än på personbilssidan. Det är en möjlighet för oss. 

 

I: Hur mycket kommer ett självkörande-system kosta för en lastbil? Och hur skiljer sig systemen 

mellan bil och lastbil? 

 

R: Det skiljer väl egentligen inte så mycket. Det är ganska stora likheter. Det är ungefär samma 

teknik men lastbilar har problematiken med att de är större. Så för att täcka in 360 grader, runt 

om fordonet så behöver man fler sensorer vilket gör att kostnaden går upp lite. 

 

I: Men procentuellt om vi tänker på vad en lastbil kostar, och en bil, så kanske det inte spelar 

så stor roll. 

 

R: Jo, så är det ju. Men våra system som vi säljer idag, som är lagkravsbundna, det finns ju 

kollisionsvarning som det är lagkrav på. Vi sitter på ungefär samma kostnader, tror jag, för 

komponenter som personbilssidan, det är inga större skillnader. Däremot finns ju den 
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möjligheten att hitta de kunder som är beredda att betala mer, t.ex. i gruvmiljön. Det finns ju 

enormt stora vinster med att kunna köra ett extra skift kanske eller något annat. Där kan man 

snabbare, innan tekniken går ner i pris, hitta en kund som är villig att betala för det. Men i 

slutändan tror jag inte det kommer skilja så mycket i kostnad. 

 

I: Vi pratade om gruvnäringen. Finns det andra områden, inhägnade områden, där man kan 

använda SKFO? Du nämnde att de kan vara i nivå 4, nivå 5. Är det där ni ser att det kommer 

först för lastbilar? För det är ju lättare att införa dem där. 

 

R: Ja, det är det. Absolut. Det är jag helt övertygad om. Det är där det kommer ut först, 

helautomatiserade lösningar i instängda ytor. Generellt sett finns det inom olika 

processindustrier och gruvnäringen är ju intressant, men vi har ju även inom jordbruksnäringen 

där man använder lastbilar för transport av grödor osv. Vi har lite initiativ nere i Brasilien som 

har väldigt stora plantagefält t.ex. där det finns en möjlighet att automatisera transporterna på 

fälten och även mellan fälten. Det är också avgränsade ytor där det inte finns annan trafik. 

Hamnområden är jätteintressant. Inom produktionsområden, alltså större 

produktionsanläggningar generellt sett med att transportera varor inom ett fabriksområde. Det 

finns ganska många sådana exempel på områden som är möjliga att automatisera. Även om det 

inte är fritt från oskyddade trafikanter så kan det ändå vara så att det går att träna upp personalen, 

det är en förutsättning att du kan träna upp personalen till att förstå vilka fordon som är 

automatiserade och hur du ska bete dig runt omkring dem. Man kan ju sätta fast transpondrar 

på personerna t.ex. för att garantera att du alltid har uppmärksamhet. Att fordonen alltid kan 

upptäcka dem. Sen även infrastruktur så att man lättare kan lösa positionering och 

kommunikation inom den avgränsade ytan. 

 

I: Sista frågan, vi har väl redan berört den. Vad har ni för tankar om säkerhet på väg och SKFO? 

Har du något du vill tillägga? 

 

R: Nja, jag tror jag redan varit inne på det men vi måste ha större säkerhet i genomsnitt än en 

mänsklig förare. Det är jätteviktigt. Säkerhet är ett randvillkor för oss. Det är en självklarhet 

helt enkelt. Det som är utmanande och den stora frågan är ju hur detta kommer påverka beteende 

och samspelen mellan människor och automatiserade fordon. Kommer det missbrukas? 

Kommer det fungera smidigt? Kommer vi kunna anpassa oss till varandra? Hur blir acceptansen 

mellan förarna och automatiserade fordon? Massa intressanta frågor och vi här väl inte riktigt 

alla svaren. Framöver kommer vi väl se piloter som är på väg att komma ut på personbilssidan 

som Google och viss mån Tesla, Volvo personvagnar i Göteborgsregionen. Vi kommer ju säkert 

se motsvarande med ett fåtal piloter med hög automatiseringsgrad, kanske med säkerhetsförare 

på plats, men att vi ändå kan få in data och börja förstå samspelet, vart det tar vägen. Sen får vi 

anpassa oss efter det. 
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I: Delar man data, t.ex: kartor på vägar, fordon som kör automatiserat och samlar in data. Eller 

sitter man på data och vill inte dela med sig? 

 

R: Nja, än så länge är det i högsta grad proprietärt. Det finns ingen, mig veterligen så finns inga 

avtal mellan fordonstillverkare som delar sådan data men ja, det kan ändra sig. Vi har ju de som 

är kartleverantörer idag, de ser ju en affärsmöjlighet, de skulle naturligtvis vilja att våra sensorer 

på fordonen används för att kontinuerligt uppdatera dessa centrala kartor. Det är jättevärdefulla 

data. De sensorer vi pratar om nu är sensorer som ser konturer ner till centimeternivå. Det kan 

vem som helst köpa en sådan lasersensor, det är i princip samma sensorer som används för att 

mäta in och skapa de här kartorna från början. Dessa kommer nu sitta på hundratals, tusentals 

fordon och som hela tiden skannar av vägnätet. Så det här är ”big business”, kartdata. Ja, vi får 

se vad som händer och vem som kommer sitta på sådana data i slutändan, det vet vi inte svaret 

på än.  
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Telefonintervju med representant från Volvo Cars. 2017-04-18. 

I: Vad kan du berätta om Drive Me-projektet?  

R: Vi startade projektet i december 2013. Det var viktigt att få med sig olika parter för att förstå 

hur vi ska utforma ett SKFO: för säkerhet, för våra kunder men också för hur det ska passa in i 

samhället och hur vi kanske behöver förstå mer om hur lagfallsutrymmet behöver utformas. 

Därför startade vi projektet tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Göteborgs 

stad, även Lindholmens Science Park. Lite senare kom Chalmers och Autoliv in som ytterligare 

parter i projektet. Det är viktigt att få med myndigheterna så att man förstår var de står med 

utmaningar för framtiden och vilka mål de vill arbeta mot. Så vi kan se hur SKFO ökar 

automation och vad det kan leda till i framtiden och vilka problem vi behöver lösa. Det är bra 

att ha med forskningssidan, Chalmers, för att se hur vi kan optimera den forskning vi gör och 

vilka områden vi behöver lära oss mer om. 

Nyckelområden för Drive Me-projektet är att se hur vi kan påverka: 

• Säkerhet 

• Trafikflöden 

• Energieffektivitet 

 

med ökad automation i trafiken. Och även vad våra kunder och framtidens kunder, vad de har 

för förväntningar och krav på SKFO. Så att det ska passa. Sen kan man säga att Drive Me än 

en sorts av forskningsplattform, så vi har flera olika projekt kopplade till den 

forskningsplattformen. Som energi och effektivitet är ett större forskningsområde och vi har 

säkerhet och trafikflöde som ett eget projekt. Sen har vi även gjort ett separat forskningsprojekt 

med Göteborgs stad och parkeringskontoret. Med vilka fördelar kan man uppnå med helt 

självparkerande bilar som kan köra iväg och parkera. 

I: Hur mycket tror ni man kan förbättra trafikflödet med SKFO? Vad har ni sett i era tester? 

R: Ja, vi har börjat titta lite på det och kört simuleringar och det är ganska svårt. Hittills har vi 

inte kunnat ge någon bra generell förbättring. I första steget kommer ju bilarna vara optimerade 

för att vara säkra, det innebär att vi kommer prioritera säkerhet, bilarna kommer inte tillåtas att 

köra för fort och vi kommer inte början vågar köra allt för nära de andra bilarna. Så det kanske 

innebär att vi kommer ha ungefär samma trafikflöde som idag genom att optimera med de 

parametrar vi kan optimera. Sen om trafikflödet går, i normalfallet, betydligt fortare än tillåten 

hastighet kommer vi inte kunna matcha det med en inblandning av SKFO. Det finns ju många 

sådana olika scenarier däremot kan vi se att vi kan dämpa ut vågor i trafikflödet, när det går 

fort, sen står det helt stilla och sen går det fort igen. Dessa vågor gör ofta att det tar betydligt 

längre tid att få igenom samma mängd bilar som kapaciteten. Så vi kan ju börja jobba med 

kapacitetshöjande regleringar i trafikflödet när vi får fler och fler bilar som är uppkopplade. 

Och där bör man då kunna få någon första effekt när man kanske har 25–30 procent bilar men 

vi har inte kunnat bevisa det än. Det är väl där vi står just nu med forskningen, vi bygger upp 

modeller på trafikflödet, gör simuleringar och börjar där med enklare mätningar i vissa 

scenarier. 
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I: Du nämnde även säkerhet, hur mycket tror du det går att sänka trafikolycksstatistiken med 

SKFO? 

R: Där går ju göra väldigt mycket och sen är det lite beroende på vilken takt man introducerar 

SKFO. I början kommer man väl kanske bara introducera i de fall man när känner att man har 

kontroll på alla risker och så, och där är effekten kanske lite mindre för total statistiken. Men 

om man tänker lite längre tidsrymd och SKFO i fler och fler scenarier så kommer ju en 

självkörande bil vara betydligt säkrare än en manuellt körande bil. Uppåt 90-95 procent av alla 

olyckor beror ju på någon form av mänskligt misstag eller mänsklig faktor. Det kan vara att 

man kanske är trött, man överskattar sin egen förmåga. Är det halt så är det många som kör lite 

för fort, det är lätt att komma in i en kurva lite för fort och så kör man av vägen. Distraktion är 

ju ett annat område, man sitter och textar, gör annat när man kör. Trötthet osv. Och alla de 

faktorer som leder till olyckor kommer man ju åt väldigt bra med en självkörande bil. Sen själva 

olycksstatistiken i sig, om man fokuserar på den. Så kommer det ju vara väldigt beroende av 

implementeringstakt och hur fort man får den här typen av bilar på vägar. Antalet behöver växa 

för att det ska synas i statistiken vilket gör det svårare att gissa. 

I: Om vi tar implementeringen, hur ser du att det kommer utspelas, vad ser du för utveckling 

där? 

R: Gissningsvis så kommer man ju börja erbjuda självkörande bilar där de gör mest nytta. Där 

man har kontroll över olika parametrar. Vi tittar mycket på själva pendlingsscenariet där man 

kör på lite större leder till och från jobbet. Man lägger väldigt mycket tid där, det är ofta köer, 

ofta den tråkigare delen av körningen man gör. Så det är ett typiskt område där kanske 

kundacceptansen och kundviljan att ha en självkörande bil är som störst. Och vi har ganska bra 

statistik och kontroll på de olika parametrarna som styr trafiken i framför allt pendlingen. Det 

är ganska tät trafik man är ofta begränsad av andra bilar att köra för fort, oftast större vägar, vi 

har bättre kontroll på den infrastrukturen osv. Det är en kontrollerad körmiljö som gör det lite 

lättare att börja och sedan från de typerna av scenarier så kan man expandera och erbjuda 

självkörande funktionalitet i fler scenarier. Till en början kanske man inte tillåter det i snö, 

dimma eller liknande men sen kan man expandera det och erbjuda det i fler trafiksituationer 

och vädersituationer. 

I: Tror du att det krävs dedikerade vägar för SKFO eller kommer vi blanda SKFO med andra? 

R: Bilen kommer bara kunna aktiveras i självkörande mode på utvalda vägar men de kommer 

ju inte vara specialgjorda för självkörande funktionalitet utan det kommer vara vägar där vi kan 

nå de säkerhetsmålen och kundönskemålen som vi fokuserar på. Så till en början kommer man 

bara kunna aktivera den här ”mode:n” på större leder t.ex. 

I: Tror du att elektrifierade fordon kan snabba på övergången till SKFO? Med tanke på nya 

lagförslag om ökad fordonskatt nästa sommar för bilar med förbränningsmotorer och en skatt 

som gradvis säkert kommer höjas. Om vi bygger elektrifierade vägar blir de ju dedikerade 

vägar, och det kanske gynnar SKFO i längden. Hur ser du på det? 

R: Jag tror väl att elektrifiering av fordonsflottan är en lite separat fråga för det kommer ju ske 

oavsett om de är automatiserade eller om man kör själv. Sen ser vi ju att de är en tydlig 

inriktning att bilar blir mer och mer elektrifierade och jag tror det kommer att ske ganska 

oberoende av automatiserade fordon. 
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I: Jag menade om de kan gynna varandra, elektrifierade fordon och SKFO? 

R: Ett SKFO kan ju optimera energibehovet mycket mer men det kan du göra oavsett om det är 

elektriskt eller drivs med förbränningsmotor. Så ja, om det är har ett elektriskt fordon så kan 

man kanske få en längre räckvidd om den är mer automatiserad för man kan hushålla med 

energin bättre. På ett annat fordon skulle man kunna få ner energibehovet och få ner utsläppen. 

De här första bilarna vi arbetar med är ju plug-in hybrider så de kan köra både elektriskt och 

med förbränningsmotor vilket gör att vi kan forska på båda fallen och se hur vi kan använda 

energin effektivt oavsett drivkälla. 

I: Om vi har elektrifierade vägar och att de är dedikerade, då är det väl lättare att få till ett bättre 

flöde och borde inte det även ge flera positiva effekter med dedikerade vägar? 

R: Ja… Sannolikt så kommer det bli en stegvis introduktion av SKFO och då kommer de här 

bilarna behöva samsas med alla de andra bilarna under en ganska lång period. Då tror jag inte 

man kan optimera så mycket på vägen i sig. Däremot kommer man säkert få en nyttoeffekt på 

trafikflödet om man börjar få kanske 25–30 procent av bilarna att prata med varandra, att de är 

automatiserade, så att man kan effektivisera ytterligare. T.ex. så kan de köra tätare. Om de 

”känner varandra” så kan de kan de köra tätare, de kan kommunicera effektivare då de vet hur 

den andra bilen kommer bete sig. Så det kan finnas många sådana spin-off effekter, med allt 

fler SKFO så kan man nå fler effekter genom samverkan men… det kommer nog dröja ganska 

länge innan man kan säga att 100 procent av alla fordon är automatiserade. 

I: Lite mer om Drive Me-projektet. Om jag förstått det rätt så är detta nivå 4 fordon som är på 

gång? 

R: Ja… Den första fasen gör vi som alla andra gör. De bilar som är ute nu med testförare kan 

man egentligen kategorisera som någon form av nivå 2, där bilen gör ett reglerarbete som 

motsvarar nivå 4 men vi har en testförare som ansvarig för att övervaka så att allting går rätt till 

innan vi har kunnat verifiera och validera att vår bil kan ta det ansvaret. Så man kan säga att vi 

kör runt med nivå 4 fordon som inte vet om att de är övervakade, och så kommer även börja 

den första fasen med externa kunder tills vi har nått en status där vi vet att vi kan bevisa att 

bilen verkligen är nivå 4. Så vi kommer be de första kunderna att övervaka körningen så vi inte 

riskerar något i onödan, sen kan man säga att bilen inte vet om det. Bilen får reglera och hålla 

körfiler, hålla avstånd, vara uppmärksam på vad som händer för att förhoppnings kunna göra 

det jobbet som krävs för att uppnå nivå 4-status. 

I: Så tekniskt har ni ett nivå 4 fordon färdigt men det är data från verkliga förhållanden ni 

behöver för AI:n ska klara av alla scenarier? Stämmer det?  

R: I den miljön där vi kommer tillåta den självkörande funktionaliteten så ska vi uppnå en nivå 

4, att bilen kör helt själv. Och kan ta ansvar för sin körning, om något går fel eller något händer 

så måste bilen själv kunna ta sig till ett säkert stopp. Bilen är även ansvarig tills föraren antingen 

själv valt att ta över eller tills att fordonet står säkert parkerad.  

I: Klarar sensorerna av alla väder och tider på dygnet? 

R: Nej, det är det nog ingen som kan uppnå full nivå 4 funktionalitet i dåligt väder. Till exempel 

i snöstorm och dimma osv. Fordonet kommer fråga om tillåtelse att få köra. Det är också för att 

säkerställa att bilen kör på ”rätt” vägar och så vidare. Så när man vill att fordonet ska köra sig 
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självt ska man vara på rätt väg, tillåts förhållandena så går bilen in i självkörande läge. Bilen 

kommer hela tiden kolla av att förutsättningarna inte har förändrats. 

I: Vad kommer ett självkörande system kosta ungefär? 

R: Det är väldigt svårt att svara på. Sätter man priset för högt är det ju ingen som köper dem 

och sätter man det lågt blir det svårt att få igen de investeringskostnader som gjorts. Men många 

olika studier pekar mot att de första självkörande system kommer kosta uppåt 100 000 kronor. 

I: Hur långt till nivå 5? 

R: Nivå 5 är ju lite lurigare med den senaste definitionen som SAE släppte i september. NHTSA 

slutade ju använda deras egna skala och gick över till SAE-skalan. Så nu definieras nivå 5 

egentligen som en slutpunkt på en nivå 4, där SKFO kan köra på alla vägar och i alla 

förhållanden där en mänsklig förare kan köra. Det kan jämföras med att ha mobiltäckning för 

5G överallt där alla människor kan vara, så det gränsar ju nästan till en utopi. Exempelvis ska 

det gå att köra i djupsnö där det nästan inte går att se någonting i en snöstorm, och det kan vara 

på en grusväg. Jag skulle gissa att det ligger väldigt långt fram. Om det ens kommer vara rimligt, 

för det är nog få som kommer se något affärscase för att göra en bil som kan köra uppe i 

fjälltrakterna, på fjällväg där man normalt sett aldrig kör. Så jag tror att man kommer fokusera 

på nivå 4, framför allt i städer, där det finns mycket kunder, en stor affär och nyttoeffekt av 

SKFO. Sen kommer man expandera mer och mer på större motorvägar och mer ute på 

landsbygden där det finns kunder. Jag är inte säker på att man kommer ge sig på väldigt svåra 

grusvägar och riktigt dåligt väder och så, det är inte säkert. Men det är svårt att gissa… det är 

ju sannolikt 30–50 år framåt i tiden skulle jag gissa.  

I: Hur viktig är 5G för er? 

R: Vi har egentligen inget direkt behov av 5G i vår lösning utan det räcker med 3G. Vi använder 

3G för vår molntjänst, och molntjänsten är den som kommer acceptera att fordonet går in i det 

självkörande läget. Så har vi tillräcklig täckning för att kunna få till informationsutbytet och 

den mängden data vi behöver för att veta om det finns något hinder osv. på vägen. Till exempel 

om det finns lägre friktion på vägen så kommer vi ladda ner det och det räcker egentligen med 

3G. Sen kan det vara så att vi behöver ladda ner mer information innan man kör in i en tunnel 

eller liknande så vi vet att vi kan hantera hela körningen även med en sämre uppkoppling. Men 

det kan vara så att ett SKFO i sig resulterar i att man behöver en bättre uppkoppling och bättre 

dataöverföring för att man gör andra saker i bilen, ser på film t.ex. Det kan i så fall skapa högre 

krav på mycket snabbare överföringshastigheter för att kunna se på film utan att det hackar. Så 

även om inte fordonet kräver 5G så kan det vara så att själva upplevelsen i bilen, att man 

förväntar sig den typen av uppkoppling som man har hemma även i bilen gör att det blir 5G i 

bilen. Men det är en gissning. 

I: Kommer era bilar klara av att köra utan att de är uppkopplade? 

R: Nej, de kommer inte kunna köra långvarigt utan uppkoppling, däremot måste vi kunna 

hantera tunnlar. Det är ungefär fyra tunnlar vi kommer köra i, i Göteborgsområdet. Vi kan inte 

garantera uppkoppling i tunnlarna så vi måste kunna hantera tillräckligt lång sträcka tills vi 

återfår uppkoppling. Men långvarigt kommer det inte gå att köra fordonet utan att den kan 

säkerställa att vägen framför är tillräckligt säker för att få köra. 

  



101 

I: Kommer ni samla in personliga data med era SKFO? Exempelvis positionering 

R: Den data som kommer samlas in kommer ägas av personen som äger bilen. Sen kommer vi 

sannolikt vilja ha tillgång till den data:n under den körningen där vi är ansvariga. För om det 

händer något så kommer det bli någon form av haveriutredning. Men det kommer sannolikt, 

som jag ser det, ändå vara kunden som äger data:n för den är ju så kopplad till personen. Sen 

vet jag inte riktigt hur mycket mer data… för har man en navigator så lagras vissa data och har 

man en mobiltelefon så finns dataspåret också där. Så om vi kommer behöva samla mer data 

än vad man normalt sett gör när man kör en viss sträcka, det vågar jag inte riktigt säga. Och 

mycket av den data som är kopplad till om något skulle hända kommer i så fall vid en incident 

lagras i bilen, den kommer ju inte skickas upp. Till exempel kameradata osv. kommer sannolikt 

lagras i en så kallad svart låda, och det kommer nog komma krav från myndigheten att man 

lagrar en viss mängd data i självkörande läge för att kunna bevisa vad har hänt om det blir någon 

form av haveri eller olyckstillbud. Men den data kommer i så fall ligga i bilen, jag tror inte det 

går att skicka upp så mycket data från sensorer som man vill lagra. 

I: Vi pratade om molntjänster tidigare. Kommer Volvo vara det första molnet eller är det 

myndigheter som kommer vara första molnet med tanke på att det kanske är känsliga data som 

kan skickas. Hur ser du på det? 

R: Nja, jag är inte säker på att vi behöver skicka så mycket känsliga data. Det är mer om man 

använder någon form av navigatorfunktion med sin telefon, då skickar man ju data, om den sen 

då lagras ner i bilen. Då finns ju data ute i olika moln, om man använder Google-funktionen för 

att få sin rutt och sen laddar ner den i bilen. Den typen av data antar jag lagras antingen på 

Apple- eller Googlekontot, där kommer ju vissa känsliga data säkerligen lagras som bilen sen 

då använder för att veta vart den ska köra, som ett exempel. Sen i fallet av en olycka kommer 

nog en större mängd data samlas i bilen så man får ta ut den rent fysiskt. 

I: Cybersäkerhet. 5,9 GHz frekvensen används för uppkopplade fordon. Finns det inte risk att 

det går att manipulera 5,9 GHz frekvensen på olika sätt? Så att fordonen används för terror, 

integritetskränkningar osv.  

R: Så fort man har en bil som kan vara uppkopplad på olika sätt så är det alltid en ingång in i 

bilen, och det kan man egentligen säga att dagens bilar redan har. Väldigt många av de bilar vi 

säljer idag är uppkopplade via modem eller liknande och det är alltid en väg in i bilen och där 

jobbar vi redan nu med olika former av detektioner av intrång, brandväggar och sådana saker 

för att säkerställa att ingen kommer in i bilen och kan göra något skadligt. Och det är ett område 

som man aldrig riktigt blir färdig med utan det kommer man alltid behöva förbättra och försöka 

ligga steget före. Redan idag har vi funktioner där bilen kan styra, gasa, bromsa, hålla farten 

och avståndet till framförvarande bil. Så redan idag finns bilar som elektroniskt kan göra 

körarbetet och jag är inte säker på att risken ökar med en självkörande bil eftersom bilarna är 

uppkopplade idag och bilarna kan styra, gasa, bromsa. Det handlar om att hela tiden förbättra 

det skyddet man har, bli bättre på att identifiera intrång att göra lösningar med brandväggar, 

lösningar både med mjukvara och hårdvara som gör det svårt, helst omöjligt, att tränga in i 

bilen. 

  



102 

I: Lagar och regler. Vem sätter regelstandarden för SKFO är det NHTSA i USA, enskilda stater 

i USA som Kalifornien, eller är det Europa, eller Kina? Var utvecklas de snabbast? 

R: USA har ett regelverk, ett lagkravsregelverk som är lite lättare anpassat för SKFO. Dels är 

det självcertifiering vilket gör att det inte är lika många tekniska regelverk som måste skrivas 

om för att tillåta en självkörande bil. Utan man måste helt enkelt självcertifiera och bevisa att 

den självkörande bilen man byggde är tillräckligt säker och bra. Sen har man inte riktigt samma 

regelverk vad gäller föraransvaret, vilket också gör det lite lättare att definiera ansvaret runt den 

självkörande bilen. Det som inte är uttryckligen otillåtet är ju tillåtet där. Sen finns det vissa 

delstater som har regelverk som måste justeras lite mer och en del lite mindre. Så många ser det 

väl som att USA sannolikt kommer ligga lite i framkant med att öppna upp för att lagligen 

kunna köra med SKFO med vanliga kunder. Då är det sannolikt Kalifornien som kanske ligger 

längst fram där 

I: Vi pratade om datainsamling tidigare. Mobileye, BMW och även VW tror jag har annonserat 

att de är villiga att dela datainsamling. Kommer ni vara villiga att dela insamlade data också?  

R: Vår ståndpunkt är att säkerhetsrelaterade data bör man dela utan någon kostnad för det är ju 

något som gynnar hela samhället. Den typen av data är ju viktig att dela både för SKFO och 

manuellt körda fordon så att man använda säkerhetsrelaterade data för att utveckla vidare 

funktioner. Sen är ju ståndpunkten fortfarande att den data som bilen genererar, den ägs av vår 

kund, så där har vi ju svårt att dela utan särskilda medgivanden. Men ofta kan man extrahera 

säkerhetsrelaterade data utan att gå över någon integritetsgräns. Då kan det ofta vara att man 

använt flera bilars information för att skapa t.ex. hur halt det är på ett visst ställe. Och att då 

inte kunna gå tillbaka till en enskild bil när den var vid ett visst tillfälle och vem som ägde bilen. 

Där vill man helst kapa all koppling neråt så att vi inte får med oss någon integritetsrelaterad 

data innan man delar det. 

I: Första och sista milen problematiken. Vad ser ni för lösningar där med SKFO? Ni har ju 

”Volvo In-car Delivery” med digitala nycklar exempelvis.  

R: Det är ett separat erbjudande där man skriver på sig en tjänst, och får exempelvis matkassar 

levererade en dag i veckan till bilen istället för huset. Den som levererar får tillgång, vid ett 

visst tidsintervall, att få öppna bagageluckan och ställa in maten där. Då får man acceptera att 

det är tillåtet för den här personen att öppna, vid en viss tidsperiod. Den går att använda en gång 

för att ställa in maten.  

I: Skulle man inte kunna koppla SKFO till tåg? Exempelvis att tågen leasar era bilar och därmed 

kan erbjuda en tjänst som är heltäckande från hemmet till tåget och även vidare sedan när de 

stiger av tåget? 

R: Ja, teoretiskt sett så kan man använda det. Vi har fler tjänster, det inte bara mat. I Sverige 

har vi några olika företag som är uppkopplade till den här typen av leverans, t.ex. 

paketleveranser. Framför allt är det nytta när det är flera bilar som står parkerade vid en större 

parkering, större företag. Då kan du göra leveranserna till en parkering istället för att åka runt i 

flera bostadsområden. Det blir en effektivare leverans. Sen kan man ju naturligtvis spinna 

vidare på de koncepten genom att erbjuda nya kunderbjudanden, som då kanske matchar en 

självkörande bil bättre. När vi väl är framme till att ha ett sådant kunderbjudande. 
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I: Är Zenuity bolaget som kommer sälja självkörande system till hela fordonsindustrin? Är det 

bara programsystemet eller innefattar det även sensorer osv?  

R: De utvecklar själva mjukvaran för att starta en bil som kan köra själv. De har egentligen 

inget ansvar för sensor och hårdvarulösningarna utan bara för mjukvaran för den självkörande 

funktionaliteten som de utvecklar. 

I: Jag läste att de kommer anställa 600 personer, så det verkar bli ett stort område för er? 

R: Ja, jag tror pressreleasen gick ut nyligen att de är ett eget bolag och att de börjar med ungefär 

200 personer. Sen kommer de växa inom närmaste tvåårsperioden eller så till ungefär 600 

personer. 

I: Tanken är alltså att sälja självkörande system till andra fordonstillverkare? 

R: Ja, de kommer utveckla självkörande system, alltså mjukvaran till självkörande system, hur 

de ska regleras på väg. Men också aktiv säkerhet som kollisionsundvikande system och 

liknande. Så de kommer utveckla självkörande system till oss, Volvo, men sen också utveckla 

system som Autoliv kan sälja till andra kunder. 

I: Vi är lite grann inne på affärsmodeller. Kommer affärsmodellen förändras med SKFO för er? 

Från att sälja fordon till leasing, mobila tjänster. Hur ser du på det? 

R: Det kommer säkert utvecklas fler mobila tjänster. Vi har en affärsenhet som arbetar med det 

där exempelvis Sunfleet ingår, bilpoolsföretag. Det är ett alternativ, att ha tillgång till en bilpool 

istället för att äga en bil. Sen har vi en traditionell lösning som funnits tidigare, är ju naturligtvis 

hyrbilar som funnits länge. Det kommer säkert utvecklas fler alternativ till att äga bil. 

Privatleasing är ett alternativ, när man vill ha tillgång till bil hemma men slår ut betalningen 

över en längre tid. Det har säkert betydelse vart man bor också, hur livssituationen ser ut. Bor 

man inne i en stad och kanske har väldigt kort till jobbet då kanske det bara känns jobbigt att 

äga en bil, betala parkeringsavgifter osv. Bor man i utkanten av staden och har barn som går på 

förskola, en villa man håller på att renovera. Då kan behovet av bil vara väldigt stort och då är 

det nog svårt att hitta ett ekonomiskt alternativ till att äga bilen som funkar. 

I: Vad ser ni för användningsområden utanför allmänna vägar? Som Inhägnade områden. 

R: Vi fokuserar mest på att erbjuda självkörande funktionalitet på lite mer enklare vägar där vi 

har mer kontroll på alla parametrar runt omkring bilkörning, framför allt leder och så. Ett annat 

område där det kanske är lite lättare att erbjuda en funktion, där man kan garantera säkerheten, 

skulle kunna vara vid parkeringsområden. Där de kan köra i lite lägre farter och anpassa 

hastigheten efter hur det ser ut runt omkring. Sen tror jag att man vill kunna erbjuda en sådan 

funktion där människor ändå kan röra sig, för annars blir det väldigt få ställen där man kan 

erbjuda funktionen för kunder, om det bara skulle vara vissa inhägnade parkeringar. Det kan 

vara svårt att marknadsföra och sälja en sådan funktion. Men det är möjligt att man, kanske 

första året, bara visar och demonstrerar en funktion vid en parkering vid en flygplats eller 

liknande, för att lättare gå runt en lagstiftning som inte riktigt kommit igång än t.ex.  
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I: Volvos vision är att SKFO i nivå 4 kommer år 2020–2021. Tror du att ni håller tidsplanen? 

R: Målet är att vi ska ha ett kunderbjudande med självkörande bil under 2021. 

I: Det är då det börjar och det kommer ske en gradvis ökning. Hur snabbt tror ni utvecklingen 

kommer ske där? Tills det blir brett så att säga. 

R: Det är ju svårt att säga… Vi hoppas ju att vi har en bil som har ett kundvärde så att vi har 

kunder 2021. I de miljöer vi erbjuder bilen och sen kunna expandera och kunna erbjuda fler och 

fler scenarier, väderförhållanden och sånt. Väldigt svårt att gissa hur fort det går. Det beror 

också på hur fort sensorutvecklingen går och lagkravsutrymmet utvecklas. Är det fortfarande 

bara USA 2025, och kanske Sverige som ligger ganska långt fram också, som har det tillåtet så 

går det ju lite långsammare. Är det tillåtet i nästan hela världen så är det ju en mycket större 

marknad och sannolikt fler som jobbar med det, det kommer sälja i större volymer fortare och 

då kommer det skapa en affär runt omkring det för sensorutveckling och sånt.  

 

 


