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Abstract 

This paper examines the development of the autonomous bus, in the daily public transport in Den-

mark it also addresses the consequences this technology could have on the Danish people’s choices 

of transportation.  

Thousands of people use the public bus daily to get from one place to another. They have an expec-

tation that their bus will drive them to their destination without any problems, but with the develop-

ment of the autonomous busses, the Danish citizens could now get nervous about taking the public 

bus, and therefore consider new transportation options.  

To get a closer look at the development of this technology, this paper will be supported by different 

articles and statistics. We have also made an interview with a spokesperson from Holo, who talks 

about their work, towards making the world more autonomous.  

We already see that the development of this technology, has come a long way, and there have al-

ready been attempts on autonomous busses on Danish soil. Since the busses have not yet been fully 

developed and implemented, it’s hard to conclude how much influence it will have on the citizen’s 

decision to take the bus or not. However, our hypothesis will still be that the implementation of au-

tonomous busses, won't have a long-termed effect on the citizens’ decision to take a driverless bus 

or not.  
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Indledning 

Autonome busser er en fremtidig implementering i den offentlige transport. Problemet der stilles i 

denne rapport er, hvordan indførelsen af autonome busser kan have indflydelse på menneskers 

transportvaner. For at svare på dette, er det en forudsætning at undersøge mange aspekter angå-

ende autonome busser. Hvordan fungerer mekanismerne i sådan et køretøj, hvordan kan den for-

bedre transportmuligheder og hvilken effekt kan den påføre brugerne? Dette er nogle af spørgsmå-

lene denne rapport vil forsøge at besvare.  

Autonome busser er en ny teknologi, der bliver eksperimenteret med og afprøvet. Det vides ikke, 

hvor stor implementeringen kan blive i det danske samfund.  

Dette er en teknologi, som ganske få mennesker har erfaring med, men samtidig er det en teknologi 

der kan have indflydelse på ikke kun dem der benytter sig af transportmuligheder, men også dem 

der sidder bag rettet i almindelige busser i dag.  

Hvis autonome busser bliver indført, hvad sker der så med alle chaufførerne?  

Der bliver på baggrund af ovenstående gået i dybden med etiske og historiske, såvel som tekniske 

undersøgelser.  

Det store spørgsmål, i dette projekt er, hvordan autonome busser påvirker det danske transportsy-

stem. Vil mennesker kunne acceptere et transportsystem der kører på vejene, som udelukkende 

handler på baggrund af kunstig intelligens og algoritmer? Dette vil vi igennem kritisk læsning og nøje 

implementering af teori og metoder, komme med vores bedste bud på, i løbet denne rapport.  

I dette projekt går vi ud fra at autonome busser, der bliver implementeret i trafikken, er elektriske 

busser fra det franske firma NAVYA. 
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Problemfelt 

Det anslås at cirka 76 mio. passagerer tager de regionale busser hvert år i Danmark. Det svarer cirka 

til at de regionale busser kører 2,5 mio. timer om året og får tilbagelagt mere end 100 mio. km. (Dan-

ske regioner, 2019, s. 1).  

Det er rigtig mange mennesker, som hver dag sætter sin lid til at føreren af bussen sikkert og tids-

mæssigt får fragtet dem fra A til B. Den kollektive trafik helt generelt, har en stor betydning for 

mange menneskers hverdag, idet mange måske ikke har en bil eller et kørekort for den sags skyld. 

Mange gange kan det også være nemmere for mange borgere, hvis man føler sig træt eller har fået 

drukket en øl for meget, at kunne sætte sig ind et transportmiddel og komme sikkert hjem.  

Som rapporten også vil komme ind på, har den kollektive trafik udviklet sig gennem de sidste år-

hundreder og det vil den blive ved med, men næste trin inden for denne udvikling kan måske blive 

en større mundfuld end hidtil troet. Automatisering af køretøjer er efterhånden kommet mere frem i 

søgelyset, og vi ser flere tegn på en udvikling der er på vej mod et helt autonomt samfund, som skal 

fragte os alle fra punkt A til B.  

Denne udvikling er også kommet til den kollektive bus, som der allerede har været tests af på dansk 

jord. Spørgsmålet er bare, hvilken betydning en sådan autonom bus vil have på samfundet, og den 

måde vi mennesker vælger transportmidler på.  

Ingen ved med sikkerhed, hvad vil en autonom bus vil have af effekter på samfundet. Vil vi blive 

mere nervøse, når vi sætter os ind i en autonom bus, eller vi vil måske helt holde op med at benytte 

os af den offentlige trafik? Hvilke utilsigtede konsekvenser kan denne udvikling af teknologi have? 

Samtidig opstår der også visse spørgsmål omkring, hvordan denne autonome bus skal udvikles, og 

hvem der skal stå for det. Bussen skal stadig kunne undgå at forårsage ulykker, og undgå at andre 

folks helbred kommer i fare. Dette vil altså sige at, den skal kunne færde sig i den daglige trafik 

blandt andre bilister, og samtidig konstant kunne tage beslutninger baseret på de omgivelser der ses 

rundt i samfundet, hvilket herunder består af diverse lyskryds, fodgængerfelter, vigepligter osv.  

Alt i alt skal bussen kunne tænkes selv, på samme tid med at den opfylder den tidsplan, der er blevet 

udstedt.  

Samtidig opstår der et spørgsmål om, hvorvidt disse busser skal have en miljøvenlig effekt, og i så 

fald, hvor meget denne skal vægtes.  

Nedenstående problemformulering og arbejdsspørgsmål er med til at, give os et bedre indblik i, 

hvordan den autonome bus kan have en indvirkning, på vores daglige tilgang til den kollektive trafik.  
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Vores problemformulering skal give det overordnede blik for netop dette, og vores arbejdsspørgsmål 

skal være med til at skabe en rød tråd, gennem teksten og samtidig svare på vores problemformule-

ring.  

 

Problemformulering 

Hvilken indflydelse kan indførelsen af autonome busser have på menneskers transportvaner? 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan kan autonome busser forbedre den offentlige transport? 

2. Hvor langt er teknologien fra komplet indførsel?  

3. Kan autonom teknologi have indflydelse på menneskers valg af transportmidler? 

4. Hvilke barrierer er der for teknologiens udbredelse? 

5. Hvilke etiske problemstillinger kan indførelsen af denne teknologi føre til? 

 

Semesterbinding 

Semesterprojektet vil blive forankret i de to fagdimensioner, Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS), og Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA).  

Disse to fagdimensioner passer godt ind i projektet, da det er meget præget af det teknologiske 

aspekt, hvilket TSA kan være behjælpelige med at behandle, på samme tid med at det også er af-

hængigt af, hvordan samspillet mellem teknologi og mennesker spiller en rolle. 

Dette er hovedgrunden til, at vi har valgt at forankre projektet i de to dimensioner. 

 

TSA giver rigtigt gode muligheder for at analysere en teknologi, og da vores teknologi allerede eksi-

sterer og er under udvikling, vil det være mere passende at gå mere i dybden med den, og finde ud 

af, hvordan de forskellige komponenter hænger sammen. Dette vil vi gøre ved hjælp af TRIN-model-

len samt en analyse af teknologiens software.  

 

STS giver en masse gode metoder til, hvorledes man kan inkorporere en teknologi i et samfund, og 
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også give en hypotese på, hvordan mennesker umiddelbart, vil komme til at benytte sig af teknolo-

gien. Det må siges at være ret spændende at, benytte sig af STS i forhold til dette projekt, da det vil 

være stærkt præget af, hvordan mennesket vil benytte sig af teknologien, og om det overhovedet er 

en god idé, at indføre teknologien i samfundet.  

Derudover vil projektet også komme til at behandle autonomi i køretøjer, og dette skaber også et 

godt grundlag for de etiske aspekter af STS. Hvilke etiske problemstillinger kan der opstå ved at ind-

føre autonome køretøjer, hvor der ikke er nogle “ansvarlige” chauffører til stede, der kan træde ind 

og stoppe køretøjet, hvis der skulle opstå en situation, hvor dette ville være favorabelt.  

Det vil også være muligt at benytte sig af nogle kvantitative og kvalitative metoder i forhold til dette, 

og prøve at finde ud af, om det overhovedet er noget, vi mennesker har behov for, i det samfund vi 

lever i dag.  

Vi havde også gjort os nogle tanker omkring at, forankre projektet i fagdimensionen Design og Kon-

struktion (D&K).  

Denne forankring ville gøre det muligt at, kigge på de systemer autonome busser og køretøjer benyt-

ter sig af. 

Med D&K ville vi også kunne se på mulighederne for at, designe en optimering af de allerede eksiste-

rende systemer. Vi ville også kunne kigge på at, designe den bedst mulige rute, for en selvkørende 

bus, og skabe nogle overvejelser og diskussionspunkter, om hvor og hvordan bussen ville bevæge sig 

rundt i en storby, på bedst mulig vis. 

Til sidst ville det også være muligt at undersøge, hvordan den trafikale infrastruktur er i nogle byer, 

og måske lave nye iterationer på, hvordan en infrastruktur ville fungere bedre ved indførelsen af au-

tonome busser. 
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 Teori 

Afgrænsning 
I dette projekt tager vi udgangspunkt i udviklingen af autonome busser, og hvad fremtidsmuligheder 

er inden for dette område. For at forstå selve udviklingen af dette, har vi måtte undersøge det histo-

riske aspekt, i form af, hvordan det offentlige transportsystem ser ud i dag, og hvordan det så ud i 

gamle dage, og samtidig se på de forskellige niveauer inden for automatisering af køretøjer. 

Samtidig har vi også ønsket at få en indsigt i udviklingen, af selvkørende busser, da vi allerede ser 

dem i dagens samfund, herunder er der lavet forsøg på diverse sygehuse.  

Teoriafsnittet har også fokus på de organisationer og bevægelser, som er med til at fremme udviklin-

gen af autonome køretøjer, herunder Holo og Movia som frontløbere.  

 

Historisk rids 

Den første busforbindelse 

For at forstå hvilken indflydelse offentlig transport har på samfundets hverdag, er det vigtigt at få et 

overblik over bussens udvikling, igennem de seneste århundreder. Der har siden 1820’erne være for-

skellige former for offentlig transport. Dette har ikke kun påvirket de forskellige samfund, i forhold til 

generel strukturering af byer, men også den måde vi rejser på. Da de første busforbindelser be-

gyndte at komme frem, blev det meget nemmere for befolkningen af kunne komme fra punkt A til 

punkt B. (Parks, M. 2017).  

Den allerførste officielle busforbindelse, fandt sted i Frankrig i år 1662, og blev introduceret af Blaise 

Pascal, som var en kendt matematiker. Disse “busser” var såkaldte hestevogne som havde plads til 

ca. 7-8 mennesker og kørte fast rundt i gaderne i Paris.  

Denne ide mistede dog hurtigt sin popularitet, da det kun var adler og såkaldte “gentry people”, 

mennesker med social høj klasse, som måtte køre i disse hestevogne. Derfor kunne almindelige bor-

gere ikke få lov til at køre i disse hestevogne og omkring i 1675 blev ideen forladt. (Parks, M. 2017).  
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Omnibusserne 

Først omkring 150 år senere, begyndte idéen med offentlig transport at tage fat igen. Omnibussen 

blev implementeret i 1826, som hestetrukne personvogne, der normalt blev trukket af enten en, to 

eller tre heste. De største omnibusser kunne have helt op til 46 mennesker med om bord og blev 

trukket af tre heste. Nogle modeller havde to etager og et åbent tag.  

Denne form for offentlig transport blev igen indført i Frankrig, men blev hurtigt fulgt med af andre 

lande. Grunden til denne popularitet var, at almindelige mennesker samt de kongelige havde mulig-

hed for at stige på omnibusserne.  

I 1826 oprettede New York sin egen omnibusserie, og her fulgte de europæiske byer hurtigt med. 

Dog var disse busser ikke just behagelige for befolkningen, da sæderne var uden polstring, og bus-

serne kørte på ujævne brostensbelagte veje. Samtidig gjorde prisen på 12 cent per tur det også be-

sværligt for den almindelige borger, da 12 cent var en dyr pris for dem, dengang. (Parks, M. 2017). 

Der blev dog hurtigt skabt forbedring på dette område, da man i 1830 bragte nye forbedringer inden 

for jernbaneteknologi, og gaderne begyndte nu på verdens første jernbanebaserede system. Der 

kom nye og glattere skinner over omnibusruterne på vejene, hvilket gjorde turen langt mere behage-

lig for borgerne.  

Som følge af dette kunne hestene også trække disse busser nemmere, hvilket gjorde plads til at sy-

stemet kunne rumme tre gange så mange personer som tidligere. Rutepriserne blev også reduceret 

til 5 cent per tur, så det nu var mere overskueligt for den almindelige borger at, køre med på disse 

ruter. (Parks, 2017). 

Dog opstod der igen hurtigt problemer, da hestene kun kunne arbejde i omkring to timers tid og 

virksomhederne måtte derfor have op til 8-10 rådyr til rådighed, for at holde det hele kørende. He-

stene spiste utrolig meget mad og som følge af dette måtte de afgive gødning overalt i byen, hvilket 

var meget upassende for de forbigående borgere. I 1872 kom et udbrud af hesteinfluenza, som 

dræbte tusindvis af heste, og satte en kæp i hjulet for de mange hestetransporter. Der måtte derfor 

nu tænkes i nye baner. (Parks, 2017). 
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Sporvognen 

Sporvognen var det næste trin inden for den offentlig transport. Den første sporvogn blev testet af 

Andrew Smith Hallidie i 1873 i den amerikanske by, San Fransisco. Denne by var ideel til at teste 

disse sporvogne, da den er berygtet for sine uendelige bølgende bakker, hvilket til tider var rigtigt 

svært for hestene af bestige. Derfor opfandt Hallidie det nye kabeldrevende system, og fjernede der-

ved behovet for at, hestene nu skulle trække vognene op ad disse bakker.  

Selvom dette system var en klar forbedring i forhold til omnibusserne, var der stadig plads til forbed-

ringer. De første sporvogne var meget usikre, da kablerne var tilbøjelige til at knække, og der skete 

derfor indimellem store ulykker. (Parks, 2017). 

 

Gadevognen 

Efter indførelsen af sporvognene, begyndte diverse gadevogne at blive indført i de amerikanske ga-

der, i omkring år 1881.  

Disse busser var i stand til at køre med endnu flere passagerer end tidligere, og samtidig til en lav 

pris, hvilket lokkede flere borgere til at tage en tur, rundt i byen.  

Disse busser havde en fremdrift bestående af kraftledninger over deres ruter, der transporterede 

strøm til busserne. Strømmen blev kørt gennem en forlængelse, der var fastgjort til bussen, og me-

talhjulene mod metalsporene skabte en jordforbindelse, så passagerne ikke fik stød gennem turen.  

Gadevognssystemet var det første offentlige transportsystem, som gjorde det muligt for borgerne at 

pendle fra forstæderne og ind til byerne. (Parks, 2017). 

 

Dagens bus 

Selvom gadevognen var en tydelig forbedring inden for den offentlig transport, begyndte kørslen af 

disse vogne hurtigt at falde, grundet depressionen i 1930’erne og 2. verdenskrig fra 1939-1945. 

Sidenhen er brugen af massetransportkørsel faldet markant, da man i 1960’erne og 70’erne så stor 

tendens til at, familier begyndte at få deres egen bil, og derfor ikke længere behøvede at tage den 

offentlige bus til arbejde.  

Dog er behovet der stadig for mange borgere, da mange stadig ikke har et køretøj, og for dem der 

har, er det svært at finde en parkeringsplads inde i byerne.  

Busselskaberne forsøger den dag i dag at gøre offentlige busser mere tiltalende, overkommelige og 
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miljøvenlige for at kunne fortsætte med at forbedre teknologien inden for busser, som der er blevet 

gjort det de sidste 200 år. (Parks, 2017). 
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Kortlægning af automatisering 

SAE (Society of Automative Engineers) har lavet en model for automatiseringen af køretøjer, hvilket 

de har inddelt i 5 niveauer.  

Denne model bevæger sig fra ingen automatisering, frem til fuld automatisering. (SAE. U.Å.).  

Modellens niveauer er inddelt som følgende: 

 

Kilde: (NHTSA, “Automated Veichles for Safety - Automation Levels”) 

Niveau 0 - Ingen automatisering: Føreren af bilen har fuld kontrol over bilen, og der er ingen form for 

automatisering af køretøjet.  

Niveau 1 - Førerstøtte: Kørslen af bilen udføreres stadig af føreren, men vedkommende kan få hjælp 

af et avanceret system, i form af f.eks. bremsning eller styring af bilen. Eksempler på dette kunne 

være vognbaneassist eller adaptiv fartpilot. 

Niveau 2 - Delvis automatisering: Et avanceret køresystem der, i sig selv både kan kontrollere både 

styring og bremsning af bilen samtidig, under visse omstændigheder. Køreren skal dog stadig være 

opmærksom på at, overvåge køremiljøet på alle tidspunkter og udføre den resterende køreopgave. 

Føreren kan f.eks. slippe rat og pedaler på udvalgte strækninger. 

Niveau 3 - Betinget automatisering: Her kan bilen, på baggrund af et automatiseret køresystem, ud-

føre alle aspekter af køreopgaven under bestemte omstændigheder. Føreren skal dog altid være klar 

til at kunne overtage kontrollen igen, når systemet anmoder om det. 

Niveau 4 - Høj automatisering: Et avanceret køresystem der helt selv udføre alle køreopgaver, og 

overvåger køremiljøet. Køretøjet kan altså nu stå for stort set udføre alt det væsentlige ved kørslen. 

Føreren behøver ikke være opmærksom på nogen af disse omstændigheder. Derfor er den manuelle 

kørsel kun påkrævet under særlige omstændigheder. 
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Niveau 5 – Fuld automatisering: Bilen kan nu under alle omstændigheder foretage kørslen, og udfø-

rer alle opgaver der er under kørslen. Føreren er derfor nu kun passager, og skal på intet tidspunkt 

være klar til at kunne overtage kørslen. (Movia A, 2018: S. 4). 

Niveau 5 for personbiler er noget der ligger langt ude i fremtiden, ifølge de fleste bilfabrikanter. I for-

hold til automatiseringen af busser og personbiler, er selvkørende busser længere fremme inden 

personbiler. Der ses i samfundet busser der operer på niveau 4, hvor derimod personbiler er på hen-

holdsvis niveau 1, 2 og 3. (Movia A, 2018: s. 5). 

 

Klima og uheld 
 

En højere grad af autonomi i busser og andre køretøjer, kan være med til at påvirke brændstoffor-

bruget og andre forskellige forhold som afgifter, miljø og klima.  

Den autonome køre stil bliver meget mere energieffektiv, idet at køretøjerne kan formindske vind-

modstanden, da køretøjerne potentielt kan køre tættere på hinanden. Der vil også være en del min-

dre unødige opbremsninger og accelerationer, hvilket er med til at formindske brændstofforbruget.  

Samtidig kan autonome køretøjer, herunder især busser, være med til at formindske antal af uheld i 

trafikken, da der vil være færre menneskelige fejl såsom træthed, spirituspåvirkning, uopmærksom-

hed osv., som er med til at skabe uheld i trafikken. Dette vil være med til at give en samfundsøkono-

misk gevinst. (IDA. 2016: s. 8).  

 

Holo 

Holo er en organisation som blev grundlagt i København i 2016, og som blev oprettet med det formål 

om at skabe fremtidens mobilitetstjenester. De leverer mobilitet i forskellige projekter i hele Norden 

og Baltikum med autonom teknologi.  

Holo er med til at støtte forskellige projekter i form af håndtering af applikationer, træning af perso-

nale og overvågning af projekter. Organisationen er den førende udbyder af autonom mobilitet i Eu-

ropa, da de i øjeblikket har kørt over 30.000 km med næsten 40.000 passagerer på fem forskellige 

steder. (Holo, U.Å.).  
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Movia 

Movia er Danmarks største trafikselskab, som årligt er med til at transportere mere en knap 215 mil-

lioner passagerer rundt i Danmark. Dette foregår blandt Movias 450 buslinjer, 5 flextrafikordninger 

og 9 lokalbanestrækninger. Movia er et offentligt selskab i Danmark som ønsker at forøge mobilite-

ten rundt i hele Danmark og er samtidig ejet af 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland. Movia er i 

samarbejde med de enkelte regioner og kommuner med til at planlægge den kollektive transport på 

b.la. busområdet. Movia er samtidig med til at vedligeholde og forbedre den kollektive transport, så 

den fortsat udvikler sig til at blive en mere attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. 

(Movia B, U.Å.).  

 

Danmarks første autonome busrute 
 

Movia åbnede d. 28. Maj 2018 Danmarks første autonome bus, som var i rute. Bussens rute foregik 

på Sjællands universitetshospital, som ligger i Køge.  

Den har i alt bragt cirka 6000 patienter og pårørende fra punkt A til punkt B, i de såkaldte vandrehal-

ler. Bussen fik i alt kørt 65 dage og sluttede d. 24. August 2018, og kunne køre i 8 timer på en fuld 

opladning. Den vejede i alt 2400 kg og havde 11 siddepladser og 4 ståpladser. Bussen kunne se 360 

grader rundt og reagerede på objekter i 60 meters omkreds. (Movia C, U.Å.).  

Dette projekt blev skabt i samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Me-

troselskabet, som alle havde et fælles mål om at, presse og forme udviklingen af automatiseringen i 

Danmark. Alle parter havde forskellige roller og kompetencer, hvilket var med til at skabe dette stra-

tegiske samarbejde. Her var Movia med til at varetage den autonome bus og havde den store erfa-

ring med behovsstyret kollektiv teknologi. (Movia C, U.Å.). 

Forsøget med den autonome bus består af tre faser, hvor den første fase foregik i vandrehallen ved 

Køge sygehus, hvor der var fire faste stoppesteder. Det er helt gratis for alle patienter og pårørende 

at benytte sig af bussen i forsøgsperioden.  

Fase 1 startede som sagt indendørs i vandrehallen på Køge sygehus, som havde en længde på i alt 

375 meter. Bussen havde sine faste stoppesteder undervejs, og havde en lav maksimumshastighed 

på 3,5 km/t. Bussen transporterede her helt op til 200 passagerer om dagen.  



Autonome busser 

Roskilde Universitet 
HumTek – 2. Semester 

 03.06.2020 
Gruppe: S2024791703 

 

  16 
 

Fase 2 skal foregå i fremtiden på Slagelse sygehus, hvor forsøgsruten skal foregå både på sygehusets 

område, men også rundt på den omkringliggende offentlige vej. Her kører der samtidig også trafik til 

og fra sygehuset. Bussen skal kunne fragte patienter, personale og pårørende rundt imellem bygnin-

ger og afdelinger. Her skal der samtidig være en forsøgstest, hvor brugerne skal kunne tilkalde bus-

serne fra de enkelte stoppesteder.  

Sidste fase, også kaldet fase 3, skal igen foregå på Køge sygehus, dog med en ny busrute. Her er for-

søgsruten på sygehusets område, hvor den skal være mellem sygehuset og Ølby station.  

Bussen skal altså kunne passe ind med resten af den kollektive trafik, på denne strækning. Bussen 

skal kunne fragte op imod 300 patienter, personale og pårørende pr. dag, og ville kunne køre op til 

25 km/t. Bussen skal samtidig kunne skifte mellem to alternative ruter. (Movia C, U.Å).  

Movia kunne efter fase 1 evaluere på oplevelsen af Danmarks første autonome busrute, hvilket gav 

blandede holdninger, men overordnet set gav den en god oplevelse for patienter, pårørende og per-

sonalet. Generelt set var der stor brugertilfredshed ved bussen, samt høj trafiksikkerhed og en drifts-

sikker kørsel gennem hele ruten. Bussen havde lige så mange brugere med nedsat mobilitet, som 

brugere med normal mobilitet og disse brugere følte sig trygge ved denne autonome bus, da de 

kunne genkende meget af den samme funktionalitet fra metroen. Der var også en steward undervejs 

på hele busruten, som kunne fortælle om teknologien bag dette forsøg, hvilket til dels også gjorde 

brugerne glade. (Movia D, U.Å.).  
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Metode 

Afgrænsning 

Vi har haft mange tanker omkring, hvilke metoder vi gerne vil bruge, og der er blevet truffet en del 

valg i forlængelse af dette. Vi har taget en del fravalg i forhold til metoderne, enten grundet at, de 

ikke var mulige eller ikke passede ind.  

En af vores første ideer, vi måtte vælge fra, var spørgeskemaer. Vi havde intention om at lave et 

spørgeskema til folk, omhandlende deres forhold til autonome busser. Dog er dette en teknologi, 

som der ikke kendes meget til endnu blandt den generelle befolkning, så vi kunne ikke se en måde, 

hvorpå god empiri ville være resultatet.  

En anden metode vi overvejede, var observation af teknologien. En observation af de autonome bus-

ser, kunne give en ide om, hvordan det føltes at køre i en, og hvordan brugerne benytter den. Denne 

type metode ville vi godt have foretaget, men situationen med COVID-19 gjorde dette uoverskueligt, 

og stort set umuligt, eftersom mange af de autonome busser er lukket i denne periode. 

Vi havde dog også gjort os nogle tanker omkring, hvilke metoder der kunne lade sig gøre, i disse ti-

der.  

Ekspertinterviews var en metode, vi havde lidt tvivl om, eftersom situationen med COVID-19, godt 

kunne gøre det uoverskueligt for nogle firmaer at, have interviews med os. Samtidig med at det var 

en realiserbar metode, var det en måde at skaffe fyldestgørende empiri, som vi bestemt kan benytte 

til at besvare vores problemstilling. Ydermere kan vi bruge metoden, som støtte til vores ene seme-

sterbinding subjektivitet, teknologi og samfund. 

Eftersom vi forankrer projektet i STS, og vi arbejder med en autonom teknologi, er det også oplagt 

for os at snakke om det etiske, bag en sådan teknologi. En etisk metode ville også ligge rigtig godt op 

til en diskussion, omkring de etiske problemstillinger, som følger teknologien. 

TRIN-modellen er en anden metode vi var sikre på at, gøre brug af siden starten. Autonome busser 

kan bestemt analyseres, ved hjælp af TRIN-modellen, og denne metode er også oplagt, eftersom 

projektet forankres i fagdimensionen teknologiske systemer og artefakter. 

For at kunne beskrive teknologien lidt bedre, har vi også valgt at have en metode der forklare og im-

plementere beslutningstræer i kunstig intelligens. Denne metode var også oplagt, eftersom beslut-

ningstræer er en stor del af emnet, kunstig intelligens. 
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Moralfilosofi 
 

Moralfilosofi bliver til når en filosof beskæftiger sig med etik, og kan inddeles i tre hovedområder: 

Etisk teori, metaetik og anvendt etik.  

Hver af disse områder beskæftiger sig med etik, men tankegangen bag hvad der er etisk rigtigt at 

gøre, og måden at finde frem til denne konklusion, er det der skiller disse tre områder fra hinanden. 

(Ryberg, 2008) 

 

Etisk teori 
 

Etisk teori beskæftiger sig, ligesom alt andet etik, med hvad der er rigtigt og forkert, men etisk teori 

tænker ikke på, hvilke handlinger der er forbudte eller tilladt lovmæssigt. Ifølge etisk teori er, den 

rigtige handling, den handling der bør udføres uanset lovgivning eller gældende moral. Etisk teori be-

skæftiger sig meget med at, opstille en række kriterier der skal bedømme, hvad der er rigtigt og for-

kert, selvom der i forskellige synspunkter, indenfor etisk teori, er stor uenighed om, hvad disse krite-

rier skal være. (Ryberg, 2008) 

Vi vil komme ind på to af disse synspunkter, hvilke kriterier de vægter i etiske beslutninger, og hvor-

dan de er forskellige fra hinanden. 

 

Utilitarisme 

 

Utilitarismen er en konsekventialistisk etisk teori, hvilket betyder at den beskæftiger sig med en 

handlings konsekvenser. Det der gør utilitarismen anderledes fra andre konsekventialistiske teorier 

er at, utilitarismen beskæftiger sig med en handlings konsekvenser, for alle parter involveret. Når en 

handling skal vurderes som værende etisk rigtig eller forkert, indenfor utilitarismen, bliver alle hand-

lingsalternativers konsekvenser gjort op i positiv nytte, og negativ nytte. Den etisk rigtige beslutning 

vil så være det alternativ, med mest samlet nytte, efter negativ er trukket fra positiv. 

Forskellige områder indenfor utilitarismen forstår nytte, forskelligt, og kan derfor godt finde frem til 

forskellige beslutninger, men grundprincippet er det samme i dem alle.  
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Når en etisk beslutning skal træffes, indenfor utilitarismen, bliver der ikke taget højde for fordelin-

gen af goder eller nytte, men kun den totale sum. Dette vil sige at det godt kan være den etisk rigtige 

beslutning at tage fra de fattige, og give til de rige, hvis dette giver mest muligt nytte. (Føllesdal, 

1992) 

 

Deontologisk teori 
 

Ligesom utilitarismen, beskæftiger den deontologiske teori sig lidt med handlingers konsekvenser, 

men i modsætning til utilitarismen og konsekventialismen, beskæftiger den deontologiske teori sig 

med hver enkelt handlings værdi, i form af den række handlinger, selve handlingen består af. Man 

kan tænke på den deontologiske tankegang, som en form for “over-handling” bestående af “under-

handlinger”. Inden for den deontologiske teori, kan man både kigge på handlingsdeontologi og regel-

deontologi. (Føllesdal, 1992) 

 

Handlingsdeontologi 

 

Handlingsdeontologiske teorier påstår at vurderingen af en handling, bør tage den handlendes situa-

tion i betragtning. Her bliver regler og love ignoreret, eftersom disse binder sig til bestemte situatio-

ner. Det ses også at der ofte, inden for handlingsdeontologi, ikke bliver taget højde for handlingens 

konsekvenser, men kun den handlendes situation. (Føllesdal, 1992) 

 

Regeldeontologi 

Den regeldoentologiske teori fortæller at den etisk rigtige beslutning, findes i overensstemmelse 

med et sæt regler eller normer. Dette kan være lovgivning såvel som generelle normer. 

Hvis alle handlingsalternativer bryder normer eller retningslinjer, skal man veje dem mod hinanden, 

og beslutte hvilke normer eller retningslinjer der er “vigtigere” end andre. (Føllesdal, 1992) 
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Metaetik 

Metaetik beskæftiger sig med diskussionen af etiske synspunkter, og om der overhovedet findes en 

komplet etisk rigtig eller forkert situation. 

Indenfor metaetik er der to overordnede synspunkter.Det ene synspunkt fortæller at, en vurdering 

enten kan være sand eller falsk, og at der altid er en af parterne der har ret, i en etisk diskussion. Det 

svære ved dette synspunkt er at, forklare hvad der er rigtigt eller forkert, og hvordan denne konklu-

sion findes frem. 

Det andet synspunkt indenfor metaetik, hævder at der hverken findes en rigtig eller forkert vurde-

ring, af en etisk sag. Her bliver der argumenteret for at, handlinger er udtryk for både holdninger og 

følelser, og at det derfor ikke giver mening at tilskrive dem værdi, som rigtig eller forkert. Et eksem-

pel til dette kunne være en diskussion over smagen af en bestemt vin. Den ene part mener at vinen 

smager godt, mens den anden part mener at den smager dårligt. Her er der intet rigtigt eller forkert 

svar, men blot holdninger og meninger omkring emnet. 

Således også med etiske vurderinger. En etisk vurdering af en sag kan blive fremlagt, og grundlaget 

bag denne kan endda forklares, men i sidste ende er der ingen vurdering der kan stemples som væ-

rende rigtig eller forkert. 

(Ryberg, 2008) 

 

Anvendt etik 

I modsætning til andre etiske discipliner, beskæftiger anvendt etik sig ikke med vurderinger af hand-

linger, og hvad der gør dem rigtige eller forkerte, men har fokus på at komme med løsninger på kon-

krete etiske spørgsmål. 

Anvendt etik bliver ofte brugt i dagligdagen, blandt politikkerer, og andre mennesker i magtpositio-

ner. Dette skyldes at der i anvendt etik ofte bliver kigget på, hvad der kan kategoriseres som etiske 

gråzoner. Store konkrete etiske spørgsmål, som for eksempel hvorvidt en krig kan være retfærdig, 

eller om tortur er ulovligt i alle situationer. (Ryberg, 2008) 
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Interview  
 

Det personlige enkeltinterview og eliteinterviewet 

Et interview kan gøres på mange måder.  

En af måderne er at lave et enkeltinterview. Der er her ingen interesse for flere menneskers syns-

punkt, tværtimod interviewes der kun en person.  

Normalt bliver et sådan interview foretaget ansigt til ansigt, men det er ikke en mulighed i vores situ-

ation grundet COVID-19.  

Udover det personlige enkeltinterview har vi valgt at inddrage eliteinterviewet. Eliteinterviewets for-

mål er at fokusere på viden og erfaringer, som interviewpersonen har. I dette interview ligger fokus 

selvfølgelig på autonome busser og deres udvikling. Når en ekspert interviewes, er det vigtigt at in-

tervieweren har styr på tingene.  

En ekspert er ofte blevet interviewet mere end en gang før, hvilket kan være en fordel, men også en 

ulempe. Fordelen er at eksperten har meget viden omkring området, men ulempen er til gengæld at 

intervieweren skal være sikker på sit interview, for at indsamle ekspertens viden og forstå den. 

(Kvale og Brinkmann, 2009) 

Før nedskrivningen af arbejdsspørgsmål og fastsættelsen af en interviewdato, er det vigtigt at have 

opbygningen af interviewet på plads. Der er flere aspekter i et interview der beslutter, hvordan det 

umiddelbart kommer til at udfolde sig. Disse aspekter har en virkning på, hvor flydende interviewet 

bliver, samt hvor fyldestgørende empirien ender med at være. For at opbygge et interview, tager vi 

brug af en spørgeguide, som Harboe har skrevet i sin bog “Metode og projektskrivning - en introduk-

tion”. Her er der fokus på tre forskellige spørgeteknikker, som er med til at bestemme hvilken ret-

ning intervieweren vil tage. (Harboe, 2010: 71) 

Den første teknik er det standardiserede interview. Denne teknik tager udgangspunkt i, hvorvidt in-

tervieweren har nedskrevet spørgsmål på forhånd. Dette påvirker hvor frit interviewet bliver. Hvis 

der bliver nedskrevet spørgsmål på forhånd, er der allerede sat en ramme for interviewet, men hvis 

der ikke laves spørgsmål på forhånd, vil dette kunne gøre samtalen mere åben og fri. Interviews 

uden fastsatte spørgsmål kaldes for ‘ikke standardiserede interviews’. (Harboe, 2010: 72). 

Efterfulgt af det standardiserede interview, kommer det strukturerede interview. I denne teknik er 

der fokus på, hvorvidt ens spørgsmål er i en bestemt rækkefølge. Dette har til formål, at interviewe-

ren kan sammensætte sine spørgsmål nøje, hvis det ønskes. Selvom der opstilles en række spørgs-

mål i en bestemt rækkefølge, har intervieweren stadig frihed til at ændre på dette undervejs eller 
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tilføje nye spørgsmål. Dog kan der bruges det ikke strukturerede interview til at give intervieweren 

helt frie tøjler, uden bestemt rækkefølge eller plan for interviewet. (Harboe, 2010: 72). 

Den sidste spørgeteknik er hvorvidt interviewerens spørgsmål skal være lukkede eller åbne. Lukkede 

og åbne spørgsmål er meget forskellige. Lukkede spørgsmål finder man normalt i spørgeskemaer og 

andre kvantitative undersøgelsesmetoder. Fokus ligger her på generaliserende empiri. For at empi-

rien kan blive generaliserende arbejdes der normalt med et større antal deltagere, som for eksempel 

ved et spørgeskema. Der ønskes korte og præcise svar, for at undgå at komplicere den endelige 

data. Dog kan et interview også opbygges af åbne spørgsmål. Her er der fokus på fyldestgørende em-

piri og personlige svar. Åbne spørgsmål forbindes oftest med personlige interviews. (Harboe, 2010: 

73) 

 

Kvale og Brinkmanns fire tommelfingerregler 

I bogen “Interview” skrevet af Kvale og Brinkmann, beskriver de fire regler, som de kalder for de fire 

tommelfingerregler. Disse regler tager stilling til, hvordan man opsætter et etisk korrekt interview. 

De fire regler drejer sig om informeret samtykke til interviewet, fortrolighed eller anonymitet om-

kring interviewet, konsekvenser af interviewet samt, hvilken rolle intervieweren spiller. (Kvale og 

Brinkmann, 2009) 

Den første regel, samtykke omkring interviewet, er baseret på at, den interviewede er klar over hvad 

udgangspunktet med interviewet er, og hvad intervieweren vil have ud af interviewet. (Kvale og 

Brinkmann, 2009) 

Den anden regel omhandler den interviewedes anonymitet. Det er vigtigt at gøre klar for interview-

personen, at interviewet kan foregå anonymt, hvis dette ønskes (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Den tredje regel omhandler konsekvenser af interviewet. I et interview er det vigtigt at, have fokus 

på interviewpersonens velbefindende, både for at skaffe de mest fyldestgørende svar, men også for 

at være sikker på at interviewpersonen ikke siger noget, der senere kan fortrydes (Kvale og Brink-

mann, 2009). 

Kvale og Brinkmanns sidste regel omhandler interviewerens rolle. Her er det vigtigt at intervieweren 

har sin viden i orden, eftersom denne skal danne grundlaget for interviewet. Jo mere baggrundsvi-

den intervieweren har omkring emnet, jo bedre spørgsmål kan opstilles, hvilket vil resultere i bedre 

svar (Kvale og Brinkmann, 2009). 
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Transskription  

Når det kommer til interviews, er det vigtigt at få nedskrevet hele interviewet eller dele af det ved 

hjælp af optagelser. Dette var dog ikke en mulighed igennem vores ekspertinterview, grundet to år-

sager.  

Første årsag var, at interviewet foregik over telefon, hvilket gjorde det besværligt, da vi som gruppe 

har været adskilt i størstedelen af projektforløbet. Vi havde ikke mulighed for at mødes, så der var et 

medlem der kunne optage imens en anden interviewede.  

Ydermere var der ikke tid til at arrangere en optagelse, hvis vi interviewede igennem skype eller an-

dre redskaber. Interviewets dato blev opsat dagen før det tog sted, hvilket gav os meget begrænset 

reaktionstid.  

Grundet ovenstående noterede interviewpersonen de svar der blev givet, så nøjagtig som muligt. 

Dette tager meget af troværdigheden væk fra interviewet, da det ikke er respondentens egne ord, 

men vi vil mene at det var det bedste i situationen. Vores præference var bestemt at få optaget sam-

talen, så læser kunne få en forståelse for interviewpersonen, og de værdier der blev lagt vægt på.  
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TRIN – model 

TRIN-modellen er en måde at analysere teknologier på.  

I projektet vil modellen bruges til at analysere autonome busser. TRIN-modellen har 6 forskellige 

punkter som overordnet bliver gennemgået når en teknologi bliver analyseret. Disse punkter går 

blandt andet i dybden med, hvilke elementer den enkelte teknologi er opbygget af, og hvilke utilsig-

tede effekter en teknologi kan føre med sig.  

En analyse med TRIN-modellen hjælper med at give en større indsigt i, hvilke elementer af teknolo-

gien der er væsentlige for, at dennes funktion er fyldestgørende. Der dykkes altså ned i teknologien.  

Vi har pådraget os viden om TRIN-modellen fra artiklen; ”Digital Signatur - En eksemplarisk analyse 

af en teknologis indre mekanismer og processer” skrevet af Niels Jørgensen, samt forelæsningerne 

fra første semesters forelæsninger i Teknologiske Systemer og Artefakter.  

Modellen hedder TRIN til fornavn af to årsager. TRIN er en forkortelse af ’Teknologi og Radikalt og 

Inkrementelt design i Netværk.’ Derudover består modellen også af en række trin, der menes at 

være væsentlige for at analysere teknologier. 

  

Modellen består af følgende 6 punkter:  

• Teknologiers indre mekanismer og processer 

• Teknologiers artefakter 

• Teknologiers utilsigtede effekter 

• Modeller af teknologier 

• Teknologiske systemer 

• Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Det er ikke nødvendigvis et krav at, bruge alle punkterne til at analysere teknologier, og man kan 

med fordel udvælge punkter der er mest relevant for den teknologi man skal analysere.  

I dette stykke vil de 6 trin kort blive gennemgået, og der vil blive beskrevet, hvorfor de kan have rele-

vans for projektet 

De indre mekanismer og processer i en teknologi, beskriver de forskellige komponenter, og systemer 

et artefakt er opbygget af. Det er som beskrevet det der foregår backstage i teknologien. Her kan 

man altså beskrive de elementer der skal til for at få teknologien til at virke som en helhed. Det kan 

være alt fra små dele af teknologien, til hvilke systemer teknologien følger for at virke. Et indblik i 
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dette giver en bedre forståelse for, hvad man kan ændre ved en teknologi når man eventuelt skal 

nytænke en designløsning til den. 

  

Teknologiers artefakter er med til at vise, hvilke specifikke artefakter en teknologi er bygget op af. 

 Der tages ikke hånd om de indre mekanismer og processer i dette felt, men i stedet om de forskel-

lige ’færdige’ artefakter teknologien benytter sig. 

Man kan langt hen ad vejen argumentere for, at de to første trin i TRIN-modellen er så tæt op af hin-

anden, at man kan skabe en analyse af dem begge samtidig. Dette kan gøres ved at iagttage de en-

kelte artefakter teknologien er bygget op af, og derefter analysere de indre mekanismer og proces-

ser disse artefakter indeholder. 

Teknologiers utilsigtede effekter har til opgave at undersøge, hvilke virkninger teknologien kan med-

føre. Det er mest interessant at danne hypoteser om negative utilsigtede effekter, da man på den 

måde kan ændre på de elementer af teknologien der kunne være med til at skabe disse effekter.  

Dog er det udfordrende at danne hypoteser om utilsigtede effekter uden prototyper, brugertests, 

etc. 

Modeller af teknologier hjælper os med at skabe illustrationer der viser os, hvordan samspillet mel-

lem artefakter og indre mekanismer & processer, får teknologien til at virke som en helhed. 

 En model kunne f.eks. være en tegning af en teknologi ”skåret over” på midten, der kunne give læ-

seren et syn på, hvordan teknologien hænger sammen inden i. 

Teknologiske systemer hjælper os med at forstå, hvilke systemer teknologien benytter sig af for at 

fungere. Vi har valgt i projektet at illustrere den autonome bus system ved hjælp af beslutnings-

træer. 

 Man skaber på den måde et indblik i, hvilke elementer af systemet der er væsentlige, og hvilke ele-

menter man kunne berøre ved et eventuelt re-design af teknologien.  

Som navnet ”Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier” antyder, giver det analysen et 

syn på, hvilke barrierer der kan opstå ved udbredelse af teknologier. I projektet har vi tænkt os at 

beskrive dette ved hjælp af Rogers analyse model.  

Det er vigtigt at forstå, hvilke samfundsmæssige hæmsko der kan opstå når en teknologi skal ind-

føre, da man muligvis kan gribe ind, og prøve at løse nogle af disse problemer på forhånd. 
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Beslutningstræer 
Beslutningstræer er en væsentlig del af kunstig intelligens. Det er nemlig disse træer, der bestemmer 

hvordan teknologien opfører sig, i forhold til beslutninger og handlinger. Et beslutningstræ bliver sat 

op efter en række observationer og præmisser. Disse præmisser kan som regel besvares af systemet, 

med et ja eller et nej, og det er ved at besvare præmisserne at, systemet bevæger sig igennem 

træet, frem til en beslutning.  

Et beslutningstræ kan visualiseres som en form for flowchart, hvor hver node1 er et spørgsmål syste-

met skal besvare, for at kunne bevæge sig videre. Hver gren2 i træet er et scenarie, baseret på svaret 

på spørgsmålet i hver node, og alle blade3 i træet er beslutninger. (Brid, 2018). 

Opsætter man et beslutningstræ med de rigtige spørgsmål og opdelinger de rigtige steder, kan et 

beslutningstræ, eller en sammensætning af flere beslutningstræer, træffe alle beslutninger i et sy-

stem. Dette kræver vel og mærke at, selve træet indeholder alle scenarier, systemet kan blive udsat 

for, eller som det mindste har et tilstrækkeligt stort datasæt, der kan dække alle scenarier. 

Der er ikke meget offentlig viden omkring hvordan en NAVYA’s busser tager beslutninger, men vi kan 

med god grund gå ud fra at de benytter en form for beslutningstræer.   

 

  

 
1 Nodes i et beslutningstræ er de præmisser det består af, der deler træet op i muligheder  
2 En gren i et træ er det scenarier der bliver beskrevet fra roden af træet, ud til et vilkårligt blad 
3 Blade i et træ, er de nodes der ikke kan føres videre. I dette tilfælde er det beslutningerne. 
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Analyse 

Moralfilosofi 

For at kunne påvise brugen af de etiske teorier, i bussernes beslutningsproces, vil vi benytte et ek-

sempel fra moralmachine.mit.edu, og analysere den etisk rigtige handling i situationen, baseret på 

disse teorier. Selvom moralmachine.mit.edu bruger biler til deres forsøg, vil vi i denne metode, gå ud 

fra at bilerne repræsentere busser. 

4 

I dette eksempel er bussens bremsesystem svigtet, og den kunstige intelligens skal nu træffe en be-

slutning. Hvis bussen vælger at fortsætte ligeud, vil en hjemløs blive dræbt, og hvis bussen vælger at 

skifte bane for at rede den hjemløse, vil en gennemsnitlig mand blive dræbt i stedet. Det er vigtigt at 

lægge mærke til at, den hjemløse går over gaden ved grønt lys, og dermed foretager en lovlig hand-

ling, mens den gennemsnitlige mand går over for rødt lys, og dermed foretager en ulovlig handling. 

 

 
4 Moralmachine.mit.edu 
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Utilitarismen 

Skal vi betragte dette scenarie set fra utilitarismens synspunkter, skal vi opstille begge handlingsal-

ternativer, med alle konsekvenser samt positiv og negativ nytte, ved disse. Det er vigtigt at under-

strege at, der i utilitarismen ikke bliver taget højde for lovgivningen. 

1. Handlingsalternativ 

I dette handlingsalternativ vælger bussen at køre den hjemløse ned, og dermed dræbe ham.  

I dette alternativ kan der godt argumenteres for at, der kommer stor negativ nytte for den dræbte 

hjemløse, men eftersom vedkommende højst sandsynligt ikke har meget familie, vil mængden af ne-

gativ nytte ikke være særlig stor her. Hvis vi også betragter den overlevende i dette eksempel, er det 

også sikkert at gå ud fra at han vil opleve noget negativ nytte, i det han vil være vidne til handlingen, 

men mængden af positiv nytte fra ham selv og hans familie, ved at have overlevet situationen, vil 

være langt større.  

I dette handlingsalternativ er der mere positiv nytte, end der er negativ. 

2. Handlingsalternativ 

I dette handlingsalternativ vælger bussen at køre den gennemsnitlige mand ned, og dermed dræbe 

ham. 

I dette alternativ er det sikkert at gå ud fra at, mængden af negativ nytte for den dræbte, vil være 

stor, men det er også vigtigt at betragte konsekvenserne for hans familie, og den negative nytte for 

denne. Ligesom forrige alternativ vil den overlevende i dette eksempel, højst sandsynligt have både 

positiv og negativ nytte i forlængelse af handlingen.  

Eftersom vi går ud fra at den gennemsnitlige mand har mere familie end den hjemløse, og dermed 

flere der lider negativ nytte af situationen, vil dette handlingsalternativ skabe mere negativ nytte, 

end det vil skabe positiv. 

 

Efter vi nu har sat begge handlingsalternativer op, og målt både positiv og negativ nytte, kan vi kon-

kludere hvilken handling der er den etisk rigtige, ud fra utilitarismen.  

Her ses det at første handlingsalternativ, er den etisk rigtige beslutning, eftersom denne skaber 

mere samlet positiv nytte, end det andet handlingsalternativ. 
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Deontologisk teori 

Skal dette scenarie betragtes fra et deontologisk synspunkt, er det ikke de overordnede konsekven-

ser for alle parter, vi skal gå ud fra, men den handlendes situation.  

Eftersom handlingsdeontologi beskæftiger sig med den handlendes situation, er dette svært at over-

sætte til vores scenarie, eftersom den kunstige intelligens ikke har følelser og situationen derfor ikke 

ændres baseret på dennes personlige situation. 

Grundet dette kan vi kun analysere dette scenarier, ud fra den regeldeontologiske teori. 

Eftersom begge alternativer slår en person ihjel, og dermed bryder en fundamental regel, bliver vi 

nødt til at betragte et andet sæt regler. Her kommer lovgivningen i spil, eftersom begge parter kryd-

ser vejen, men den ene af dem, gør dette ulovligt.  

Det ses at vores første handlingsalternativ, kun bryder en regel, nemlig det at slå en person ihjel, 

mens det andet alternativ også bryder denne regel, men personen dette går ud over, også selv bry-

der en regel, ved at gå over for rødt. 

Det kan nu konkluderes at, baseret på den regeldeontologiske teori, vil det andet handlingsalternativ 

være den etisk rigtige beslutning at tage, eftersom denne strider imod flest regler og normer. 

 

 

Interview 

Vi har, i løbet af dette projekt, forsøgt at tage kontakt til to firmaer, vi gerne ville interviewe, der 

begge arbejder med denne teknologi. Vi ville have interviewet både Movia og Holo, som er firmaet 

bag projektet i Aalborg, men desværre havde Movia ikke tid til at blive interviewet, grundet COVID-

19. 

Vi fik dog kontakt til en fra Holos kommunikations og marketings afdeling, ved navn Anne Rosa Si-

monsen. Selvom hun arbejdede for kommunikationsafdelingen, havde hun et rigtig godt indblik, 

hvad alle firmaets projekter handler om, samt hvordan alle projekterne er sat op og igangsat. Vores 

interview med hende foregik over telefonen, grundet COVID-19. 

Vi valgte, i vores interview, at benytte os af det standardiserede og det strukturerede interview, med 

åbne spørgsmål.  

Årsagen til dette var, at vi godt ville forsøge at skabe kontrol og fleksibilitet over selve interviewet. 
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Det standardiserede interview benyttede, eftersom nedskrivning af spørgsmål på forhold giver en 

struktur og sikkerhed i interviewet, på samme tid med at dette gør det nemmere at forberede sig til 

selve interviewet. Dette ser vi som en fordel, når der snakkes med en ekspert.  

Det strukturerede interview giver for at have mere fokus på viden, og hendes svar, frem for at have 

fokus på, hvornår visse spørgsmålene skulle stilles.  

Til sidst valgte vi at bruge åbne spørgsmål, eftersom disse giver mest fyldestgørende empiri, i forbin-

delse med ekspertinterviews. 

Grundet interviewets natur, kunne vi ikke benytte os af alle fire tommelfingerregler, fra Kvale og 

Brinkmann. Vi benyttede os af den første og anden regel i starten af interviewet, da vi spurgte re-

spondenten om hun havde nogle ønsker omkring anonymitet, hvorefter vi fortalte om vores projekt, 

vores tanker omkring det, samt gav et omrids af vores viden omkring Holos projekter. 

Den tredje regel havde ikke så stor betydning for dette interview, eftersom denne regel omhandler 

konsekvenser af interviewet. Chancen for negative konsekvenser som følge af vores interview var 

meget lav. Det handlede om de autonome busser og havde, så vidt vi ved, ikke noget med følsomme 

data at gøre, eller på nogen anden måde følsomme områder. Vi spurgte kun ind til bussens egenska-

ber og konsekvenser, samt deres firmas tanker om projekterne, og holdt en god stemning under 

hele interviewet.  

Vores interview med Anne Rosa Simonsen, gav os meget indblik i hvordan Holo benytter teknolo-

gien, og prøver at udvikle på den, samt hvordan deres projekter bliver sat i gang og testet. Vi fandt 

også ud af at, Holo benytter busser fra det franske firma NAVYA, som vi efterfølgende valgte at ana-

lysere ud fra, baseret på den viden interviewet havde givet os. 

Vi fik også svar på om de, i firmaet, havde gjort sig nogle tanker eller undersøgt, hvad folk tænkte om 

denne teknologi, og fandt ud af tilfredsheden blandt brugerne var meget høj. I forlængelse af dette, 

spurgte vi også ind til deres tanker om teknologien, og hvor langt de er i forhold til at få busserne ud 

i trafikken. 
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TRIN-modellen 
 

Teknologiens indre mekanismer og processer & teknologiske artefakter 
  

I dette afsnit redegøres der for, hvilke indre mekanismer og processer der får de autonome busser til 

at fungere. Vi tager som tidligere nævnt udgangspunkt i den autonome bus der bliver udviklet og 

produceret af firmaet ’Navya’. Der bliver opsøgt viden på Navya’s officielle hjemmeside  

 

Overordnet set består bussen, af de elementer vi normalt kender ved en bus. Helt visuelt er det ty-

deligt, at det er en bus, der dog er dimensioneret på en anderledes måde, og er mindre end de by-

busser vi kender idag. 

Bussen har dog en masse artefakter koblet til sig, som vi ikke ser på bybusserne. 

I denne del af TRIN-modellen, vil der blive gennemgået, hvilken effekt disse artefakter har for bus-

sens virke, og hvordan de indre mekanismer og processer hænger sammen i disse artefakter. 

Først og fremmest er det vigtigt at kigge på bussen batterier. Disse er måden bussen får fremdrift, og 

er derfor de mest væsentlige dele for teknologien som en helhed. 

Busserne fra Navya, benytter sig af batteriet ”LiFePO4”. Disse batterier bliver brugt i enheder der 

kræver høj strømtilførsel (Batteryspace, u.å). De er i stand til at holde 33 kW.h, hvilket betyder at 

bussen reelt set kan holde strøm i ni timer. Det tager mellem fire og otte timer, at lade bussen til 

90% fra 0%. 

Disse batterier er gode, da de kan gennemgå mange battericyklusser (Antallet af gange, hvor batte-

riet sammenlagt er blevet opladt til 100% strøm), og menes at være sikre fra at brænde, og eksplo-

dere. 

Batterierne driver en motor der trækker to af bussens fire hjul. Motoren gør det muligt for bussen at 

køre med en topfart på 25 km/t, og trække den 2400 kg tunge bus op ad en stigning på 12%. 

Disse artefakter driver ikke de autonome systemer i bussen, men er naturligvis nødvendige for at 

bussen kan løse sine primære opgave; at køre. 

Bussen begynder først visuelt at skille sig ud, når man tager et kig inde i. Her opdager man hurtigt, at 

der ikke er nogen plads til en chauffør, men i stedet passagersæder, der er placeret sådan, at man 

sidder med ryggen til trafikken. Bussen kan rumme 15 passagerer i alt. Der er 11 siddepladser og fire 

ståpladser 
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Derudover kan bussen produceres med touchskærme og informationsskærme, for at øge brugerven-

ligheden. 

For at bussen skal kunne føre sig autonomt frem i trafikken kræver det en masse delartefakter. 

På toppen af bussen sidder en GNSS (Global Navigation Satelite System) antenne. Denne antenne 

har til formål at snakke med GPS-satellitterne, og fortælle bussen computer, hvor den præcist befin-

der sig, på alle tidspunkter. (Terrisgps, U.Å.) Dermed afviger bussen ikke fra den ønskede rute. 

Derudover har bussen to kameraer monteret, et i hver ende. Disse kameraer hjælper med til at ana-

lysere ruten forude, og opsnappe om der er er forhindringer eller fodgængere der skal tages højde 

for i computerens beslutningstagen. Kameraerne gør det også muligt for bussen at oplyse compute-

ren om eventuelle skiltninger der ikke normalt er kodet ind i GPS-systemet. Derudover skal bussen 

også være i stand til at tage højde for lyssignaler, og holde tilbage for disse.   

Busserne består også af en række LIDAR-sensorer. LIDAR står for ’Light Detection and Ranging’, og 

hjælper bussen med at skabe 3D modeller af miljøet omkring den. 

LIDAR-sensorerne indeholder 3 primære komponenter. En laser, en scanner og et GPS-system. 

LIDAR-sensorerne skaber et 3D billede ved at skyde laseren ud på punkter. Scanneren registrerer 

herefter, hvor hurtigt lyset rammer sensoren igen, og kan på den måde udregne, hvor lang distancen 

til objektet er. GPS-systemet sørger hele tiden for, at LIDAR-sensoren ved hvornår den rykker sig, og 

dermed hvornår den skal skabe nye 3D-modeller. 

Dette artefakt er essentielt, for at bussen kan køre autonomt. Det er dette system der primært sør-

ger for, at bussen undgår forhindringer på vejen, og dermed kan sende signal til computeren/styre-

enheden, hvis der skal træffes hurtige og kritiske valg. 

LIDAR-sensorerne kan skyde op til 150.000 gange i sekundet, og er derfor superhurtige til at skabe 

billeder af miljøet rundt om bussen. (LIDAR-UK, U.Å.) 

Ved bussen hjul findes også Odometri sensorer. Odometri sensorerne har til opgave at udregne hvil-

ken fart bussen har. På den måde har bussen mulighed for at læse farten på en mere præcis måde, 

end den data GPS’en giver. 

Odometri sensorerne læser, hvor mange gange hjulene på bussen drejer rundt og dermed udregne 

den nuværende hastighed på bussen. Sensorerne aflæser også, hvilken retning hjulene på bussen 

står, og giver på den måde information, om hvordan bussen skal manøvrere.   

Der findes også IMU sensorer på bussen. IMU står for Inertial Measurement Unit. Disse sensorer er 

endnu en måde at bussen kan udregne hastighed, men også hvordan bussens rotation er. Den kan 
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altså blandt andet aflæse om bussen er på vej op eller ned af en bakke. IMU-sensorerne består af en 

række gyroskoper, og accelerometere. Nogle IMU-sensorer benytter sig også af såkaldte ’Magneto-

metere’, der kan måle tyngdepåvirkningen. Det fremgår ikke af NAVYA’s hjemmeside, om bussernes 

IMU-sensorer indeholder disse ’Magnetometere’. (Pao, U.Å.) 

Alle de ovennævnte artefakter er i et konstant sammenspil. Hvis en af artefakterne ikke er funktions-

dygtig, vil bussen ikke være i stand til at køre autonomt. De er alle koblet til den primære styreen-

hed, en computer, som er koblet til et MODEM, der hele tiden har bussen tilsluttet til producentens 

hovedkvarter, så der kan holdes øje med bussens tilstand. Busserne kan dog godt køre af sig selv, 

uden tilkobling til hovedkvarteret, men det er ikke noget man har arbejdet så meget med endnu, da 

busserne stadig er i et tidligt stadie. 

 

Utilsigtede effekter 
Når vi analyserer teknologiske artefakter, har det også stor relevans, at undersøge eller skabe hypo-

teser om de utilsigtede effekter. I tilfældet med busserne har det været svært for os at analysere ba-

seret på teori og empiri, men vi vil i det følgende afsnit stadig prøve, at stille nogle hypoteser for, 

hvilke utilsigtede effekter der kan opstå ved en eventuel udbredelse af den autonome bus som tek-

nologi.  

 

For lidt kapacitet i byerne (Overbrug) 

Som nævnt i trinnet ’Indre Mekanismer og processer’ samt ’teknologiske artefakter’, vil bussen fra 

mærket ’Navya’ kun være i stand til at medbringe i alt 15 passagerer. Det er i sig selv ikke en utilsig-

tet effekt, da der selvfølgelig er blevet taget højde for dette under udviklingen af bussen. Den utilsig-

tede effekt opstår først, hvis man forestiller sig et scenarie, hvor samtlige busser i en by skulle have 

denne størrelse. De nuværende standardbusser fra Movia, i København, kan rumme op imod 147 

passagerer. (Movia E, U.Å.) Der skulle derfor omkring 10 Navya busser til for at erstatte én normal 

bybus. Dermed ville der ved en ombytning til autonome køretøjer fra Navya, altså være behov for et 

meget højt antal busser i byerne, for at beholde den nuværende kapacitet. Allerede her ville der 

kunne opstå en masse problemer, men det skal også tages i betragtning at disse busser skal oplades, 

samt steder hvor de kan stå, hvis de er ude af drift.  Det kan antages at det ville være en for stor om-

væltning af det nuværende system.  

Der kan argumenteres for om dette er en barriere for udviklingen af teknologien, eller en utilsigtet 

effekt. 
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Vejændringer  

Bussen styrer sig frem ved hjælp af GNSS-antennen, der er koblet til et GPS-system. Dette kan be-

tyde, at der vil kunne opstå problemer, hvor det ikke er muligt at tage den planlagte rute. Bussen er i 

stand til at omlægge ruten, og køre en anden vej. Det var dog ikke muligt ud fra den begrænsede te-

ori om busserne at finde ud af om, de ville være i stand til at huske eventuelle vejændringer, men 

der bliver her gået ud fra, at sådan et system ikke findes i bussen.  

Dermed ville bussen blive forsinket endnu mere, da den først skal ’opdage’ vejændringen for deref-

ter at omlægge ruten. 

 Hvis der fandtes et system der kunne huske eventuelle vejændringer, kunne man gå ud fra at bus-

sen ville følge den nye rute, indtil den fik andet fortalt. Dermed ville man stadig skulle have personer 

ansat til at holde styr på bussernes ruter.  

 

Angreb 

Da busserne er autonome og styret af en computer, kan man antage at de i et eller andet omfang vil 

være skrøbelige i forhold til angreb. Der kan være tale om to former for angreb der kan have store 

konsekvenser til følge.  

Hackere kunne hacke bussernes hovedstation, og kommandere dem alle til at stå stille. Dette ville 

kunne være med til at lukke en hel bys trafikale infrastruktur ned, og bringe store økonomiske kon-

sekvenser med sig. 

 Hackere ville også kunne overtage busserne og bruge dem til at forvolde skade til personer eller 

ting, ved at omdirigere bussens ruter.  

Busserne kan altså være et led i at, få hacking til at gå fra at være en digital problemstilling til at 

være en fysisk problemstilling. 

 

Pludselige drift fejl 
Bussens sammensætning af artefakter er sat sammen på en sådan måde, at hvis en ikke virker, virker 

bussen ikke. Man kan dog gå ud fra, at nogle af disse sensorer vil kunne pådrage sig fejl, hvor de vir-

ker til en vis grænse, og derfor ikke registrerer at der er en fejl i hele systemet. Derfor vil bussen sta-

dig være i stand til at køre, men under usikre forhold. Hvis vi antager at der er sket en fejl på bussen 

kameraer, eller at de bare er beskidte, vil bussen ikke være i stand til at se ordentligt, og dermed 
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ikke være sikker på vejen. Det kan altså føre til at der sker nogle ulykker, der ikke ville ske ved et helt 

fejlsikkert system.   

  

Modeller af teknologier 
 I denne del af TRIN modellen, vil der blive vist modeller af den autonome bus fra Navya. De har en 

3D model af deres bussers sensor arkitektur på deres hjemmeside. 

 

 

Billedet viser, hvor de forskellige sensorer sidder på bussen. Det giver også en illustration på, hvor-

dan sensorerne læser omgivelserne rundt om bussen.   

 De forskellige sensorer er angivet ved nogle tal. 

1. LIDAR Sensor 

2. Kamera 

3. Odometri sensor 

4. LIDAR-sensor 

5. GNSS Antenne 

6. IMU Sensor 
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Modellen illustrerer på en god måde, hvor stor et område bussen holder øje med, og hvordan de en-

kelte sensorer kigger rundt. Dette viser at bussen har et stort overblik på alle tidspunkter, og altså 

ikke kun ser det der sker lige foran.   

 

Teknologiske Systemer  
 

Beslutningstræer 

Vi har valgt at fremstille en hypotese omkring, hvordan en autonom bus fra Holo vil agere i normal 

trafik. Vi har valgt at gøre dette, fordi mængden af information, omkring Holos software, er meget 

begrænset.  

I vores hypotese er vi gået ud fra at, bussens sensorer registrerer alle skilte omkring den, og kan sor-

tere skilte fra, der ikke har nogen indflydelse på dens rute. Vi tager heller ikke højde for svingbaner i 

vores hypotese. 

Vi har opstillet vores problemtræ ud fra en række scenarier, med forskellige parametre. Disse scena-

rier har vi sat ind i et skema, hvor bussens beslutning også findes, baseret på parametrene. (Russel, 

Norvig, 2010). 

Eftersom vi ikke kender den eksakte beslutningsproces, har vi selv valgt hvilke parametre beslutnin-

gen skulle tage højde for. Her er det vigtigt at nævne at, beslutningen der bliver taget i dette eksem-

pel er, hvorvidt bussen skal køre eller ej, fra stilstand.  

Vi har altså ikke taget højde for, hvilke beslutninger den tager mens den køre på vejene, eller hvor-

dan disse bliver truffet.  

Vi valgte at beslutningen skulle tage baseret på følgende parametre: 

• Lyskryds: Er der rødt eller grønt lys? 

• Fodgænger: Er der fodgængere på vejen foran bussen? 

• Åben dør: Er bussens dør åben? 

• Bil foran: Holder der en bil foran bussen, og hvordan bevæger den sig i forhold til bussen? 

• Dreje: Skal bussen dreje til eller ej? 

• Cyklist: Holder der, eller kommer der, en cyklist ved siden af bussen? 

• Modkørende: Kommer der nogle modkørende biler eller cyklister? 
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 Eksem-
pel 

 Lys-
kryds 

Fodgæn-
ger 

Åben 
dør 

Bil foran Dreje Cyklist Modkø-
rende 

 Goal: 
Kør 

           

x1  Rødt Nej Nej Nej Højre Nej Nej  Nej 

x2  Grønt Ja Nej Holder 
stille 

Højre Nej Ja  Nej 

x3  Grønt Nej Nej Nej Venstre Nej Ja  Nej 

x4  Grønt Nej Nej Kører Venstre Nej Nej  Ja 

x5  Rødt Nej Nej Holder 
stille 

Højre Ja Nej  Nej 

x6  Grønt Ja Nej Nej Venstre Ja Ja  Nej 

x7  Grønt Nej Nej Kører Højre Nej Ja  Ja 

x8  Grønt Nej Nej Nej Venstre Ja Nej  Ja 

x9  Rødt Ja Nej Nej Venstre Ja Nej  Nej 

x10  Nej Nej Nej Holder 
stille 

Nej Ja Ja  Nej 

x11  Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja  Nej 

x12  Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja  Nej 

Skema 1: Scenarier med parametre og svar. 

 

Alle disse parametre bruges til at bedømme beslutningen, skrevet som goal: kør, i skemaet. 

Når skemaet er lavet, kan vi lave det til et beslutningstræ. Dette gøres ved at lave endnu et skema 

med hvert scenaries svar på hver parametre, og sætte det mod hvilket goal dette endte med: 
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 Goal ja Goal nej 

Lyskryds   

Rødt - 1, 5, 9 

Grønt 4, 7, 8 2, 3, 6 

Nej - 10, 11, 12 

Fodgænger   

Ja - 2, 6, 9, 11 

Nej 4, 7, 8 1, 3, 5, 10, 12 

Åben dør   

Ja - 12 

Nej 4, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 

Bil foran   

Holder stille 10 2, 5 

Kører 4, 7 - 

Nej 8 1, 3, 6, 9, 11, 12 

Dreje    

Venstre 4 ,8 3, 6, 9 

Højre 7 1, 2, 5 

Nej -  10, 11, 12 

Cyklist   

Ja 8 5, 6, 9, 10, 11, 12 

Nej 4, 7 1, 2, 3 

Modkørende   

Ja 7 2, 3, 6, 9 

Nej 4, 8, 10, 11, 12 1, 5 

Skema 2: Skema 1 skrevet om, så klassificering at parametre er nemmere at se. 

 

I dette skema er hvert scenarie nummereret fra 1 til 12, og sat ind baseret på parameteren og resul-

tatet. Vi kan nu benytte skemaet til at se hvilken parameter, der skal være roden i vores beslutnings-

træ, altså hvilken parameter der skal være øverst. Dette gøres ved at kigge på den parameter, der 

klassificere flest scenarier på en gang. Det ses at parameteren “lyskryds”, klassificerer halvdelen af 

vores datasæt i et skridt, nemlig 1, 5 ,9 ,10, 11 og 12. Dette ses eftersom svarende “rødt” og “nej” 

altid kun fører til en enkelt en beslutning. Hvis svaret på parameteren er “rødt”, vil beslutningen al-

tid være at bussen ikke skal køre, og det samme gælder for svaret “nej”. 

(S. Russel, P. Norvig, 2010).  
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Efter første klassificering, ser vores foreløbige beslutningstræ således ud: 

 

Når nu vi har identificeret roden til vores beslutningstræ, skal vi finde næste del af træet, kaldet en 

node. Dette gøres ved at, benytte sammen fremgangsmåde som i skema 2, men eftersom vi allerede 

har klassificeret halvdelen af datasættet, skal disse ikke bruges.  

Dette vil sige at vi opstiller et nyt skema, uden scenarierne 1, 5, 9, 10, 11 og 12. 

 Goal ja Goal nej 

Fodgænger   

Ja - 2, 6 

Nej 4, 7, 8 3 

Åben dør   

Ja - - 

Nej 4, 7, 8 2, 3, 6 

Bil foran   

Holder stille - 2 

Kører 4, 7 - 

Nej 8 3, 6 

Dreje    

Venstre 4 ,8 3, 6 

Højre 7 2 

Nej -  - 

Cyklist   

Ja 8 6 

Nej 4, 7 2, 3 

Modkørende   

Ja 7 2, 3, 6 

Nej 4, 8 - 

Skema 3: Videreudvikling af skema 2. 
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I dette skema, ses det nye datasæt, uden de data der allerede er klassificeret. Det ses nu at parame-

teren “Bil foran”, er den parameter der klassificere mest data, nemlig 2, 4 og 7. Dette betyder at 

denne parameter er vores næste node i beslutningstræet.  

Vores beslutningstræ ser nu således ud: 

 

For at færdiggøre beslutningstræet skal disse trin blot gentages. Et nyt skema skal opsættes med det 

nye datasæt, og den næste node findes ud fra dette. 
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 Goal ja Goal nej 

Fodgænger   

Ja - 6 

Nej 8 3 

Åben dør   

Ja - - 

Nej 8 3, 6 

Dreje   

Venstre 8 3, 6 

Højre - - 

Nej - - 

Cyklist   

Ja 8 6 

Nej - 3 

Modkørende   

Ja - 3, 6 

Nej 8 - 

Skema 4: Tredje trin i udviklingen af beslutningstræet. 

 

Det ses nu at parameteren “Modkørende” faktisk klassificere resten af datasættet, hvilket betyder at 

denne skal være den sidste node i beslutningstræet. 
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Nu da hele datasættet er klassificeret, kommer vores endelige beslutningstræ, til at se således ud: 

 

Dette beslutningstræ er dog ikke optimalt, på trods af teorien. Dette skyldes at, scenarierne det er 

bygget op af, ikke er virkelige scenarier, men scenarier vi selv har opstillet. Dette kan give ufuldkom-

mene data, da den ikke er baseret på virkelighedens observationer.  

En anden grund til at træet ikke er optimalt er at, mængden af scenarier er for lille. Selvom træet i 

teorien er korrekt, dækker det kun over vores lille datasæt, hvilket betyder at den kun kan træffe 

“gode” beslutninger, hvis et hvert muligt scenarie er en af vores 12 opstillede. Beslutningstræet er 

derfor ikke en korrekt skildring af virkeligheden. 

Vi kan dog opstille en mere virkelighedsnær version af beslutningstræet, ved at benytte de samme 

parametre, og vores viden omkring regler i trafikken.  

Dette træ er dog ikke baseret på noget teori, men blot ud fra en hypotese omkring beslutningspro-

cessen. 
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Dette beslutningstræ er lidt mere omfattende, end vores tidligere, hvilket skyldes at der ikke er fjer-

net nogle dele af datesættet, ved nogle nodes. Vi forestiller os at beslutningsprocessen, der bliver 

benyttet af de selvkørende busser i dag, vil minde lidt om dette beslutningstræ. 
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Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 
Trinnet “Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien” i TRIN-modellen, beskriver hvor-

dan man kan beskrive forskellige barrierer for teknologien, på samme tid med at der er fokus på be-

greber som ‘invention’, ‘innovation’ og ‘diffusion’, der handler om spredningen af en teknologi. 

For bedre at kunne forstå hvilke barrierer denne autonome teknologi kunne have, vil vi benytte Eve-

rett Rogers model om diffusion af innovation. 

Rogers model for diffusion af innovation består af fem trin, hvor hvert trin omhandler hver proces, 

en teknologi skal igennem. 

Disse fem trin er: 

1. Knowledge 

2. Persuasion 

3. Decision 

4. Implementation 

5. Confirmation 

(Rogers, 1962) 

Rogers beskriver selv disse frem trin ved følgende: 

”The innovation-decisions process is the process through which an individual (or other decision-mak-

ing unit) passes from first the knowledge of an innovation, to forming an attitude toward the innova-

tion, to a decision to adopt or reject, to implementation of the new idea, and to confirmation of this 

decision.” (Rogers, 1962) 

Indenfor denne model, er der særligt et trin der beskæftiger sig med teknologiens barrierer. Dette 

trin er “Persuasion”, som i sig selv består af fem trin: 

1. Relative advantage 

2. Compatibility 

3. Complexity 

4. Trialability 

5. Observability 

(Rogers, 1962) 
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Disse trin bag “persuasion”, dækker ikke kun over de negative aspekter i form af barrierer og proble-

mer med teknologien, men også de positive aspekter, teknologien kunne bringe med sig. 

Vi vil benytte denne model mod vores teknologi, autonome busser, hvilket burde give os en mulig-

hed for at finde mulige barrierer for teknologien (Rogers, 1962). 

‘Relative advantage’ beskriver nogle af de mulige fordele, som teknologien kan have. 

Fordele ved autonome busser er at, de fjerner menneskelige fejl fra trafikken. Ud over dette er der 

også fordel ved at, teknologien åbner op for nye jobmuligheder, selvom den også vil gøre nogle stil-

linger overflødige, vil mængden af nye stillinger være større end mængden af nedlagte, hvilket bety-

der mere arbejde (Rogers, 1962). 

‘Compatibility’ beskriver hvordan mennesker og teknologien kan passe sammen. I forhold til auto-

nome busser, er dette ret væsentligt, eftersom busserne kun arbejder med at, fragte mennesker fra 

sted til sted. Mennesker og autonome busser har potentiale for at passe sammen lige så godt som, 

mennesker og normale busser. 

Her er der dog en barriere, i form af menneskers forhold til autonom teknologi. Det kan være en bar-

riere at, nogle mennesker vil være bange for at bruge teknologien, da de ikke stoler på teknologien, 

og ikke har et menneske der styrer bussen (Rogers, 1962). 

‘Complexity’ beskriver, hvor svær teknologien er for mennesker at bruge. 

I forhold til autonome busser, er noget af det eneste brug mennesker har, brugen og købet af billet-

ter. Dette kommer der ikke til at være store ændringer i, eftersom køb og brug af billetter er relativt 

universelt. Det nye i forhold til autonome busser kommer til omhandle, hvordan billetter bliver vali-

deret af teknologien, men i forhold til sværhedsgrad, er dette ikke et problem.  

Her støder vi på en barriere i form af kontrol og validering af billetter. Hvis busserne ikke har noget 

personale der kontrollere billetter, bliver busserne nødt til at overvåge og gemme data på alle der 

kommer ind i bussen for at kunne se om brugerne benytter billet eller ej. (Rogers, 1962). 

‘Trialability’ beskriver, hvordan teknologien bliver testet. De autonome busser bliver allerede testet 

flere steder i Danmark, såvel som resten af verdenen. Brug af autonome busser i testperioden er gra-

tis og busserne køre med lav hastighed for at øge sikkerheden (Rogers, 1962). 

‘Observation’ beskriver, hvordan teknologien observeres og overvåges. Eftersom busserne er auto-

nome, er det vigtigt at have kontrol på, hvor de er hele tiden. Der er implementeret GPS-sporing i 

busserne, så der altid er adgang til deres position (Rogers, 1962). 
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Efter brugen af Rogers model, kan det udledes, at de største barrierer for udbredelsen af denne tek-

nologi, forekommer i trinnene ‘Compatibility’ og ‘Complexity’. Ud over dette, er der også store barri-

erer i forhold til de etiske problemstillinger, bag autonom teknologi. 
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Diskussion  

I dette afsnit vil vi diskutere nogle af de etiske problemstillinger der rejser sig i forbindelse med 

denne teknologi. Vi vil også diskutere beslutningsprocessen i busserne, og hvordan denne benyttes 

til at finde frem til den rigtige beslutning i alle situationer. Derudover vil vi diskutere hvordan befolk-

ningens syn på teknologien kan ændre sig, og hvordan det kan skabe barrierer for den. 

 

Etiske problemstillinger 
Når man arbejder med autonom teknologi, og kunstig intelligens generelt, vil der altid opstå etiske 

spørgsmål og problemstillinger, der skal håndteres eller tænkes over. Når der er tale om etik og kun-

stig intelligens, står man, som udvikler, i en helt speciel position, hvor man selv har mulighed for at 

bestemme hvilken etisk teori teknologien skal agere ud fra. 

Eftersom etik er et meget personligt emne, der ikke har et definitivt svar på, hvilke handlinger er rig-

tige eller forkerte, er det også svært at sige, om de handlinger teknologien dømmer som værende 

etisk rigtige, vil blive set på samme måde af alle. Her kan man kun diskutere sine synspunkter, og 

fremlægge hvorfor man selv syntes at, en handling er etisk rigtig eller forkert.  

På samme måde med denne teknologi. Uanset hvilken etisk teori, busserne træffer valg ud fra, vil 

der altid være nogen der er uenige i dette.  

Som et eksempel på dette, kan vi bruge samme eksempel som tidligere i rapporten, som vi analyse-

rede i forhold til forskellige etiske teorier. Der kan argumenteres for gode og dårlige kvaliteter, ved 

begge disse teorier, og de er begge lige valide rent etisk, men resultatet af eksemplet ændre sig ba-

seret på teorien. Dette er grunden til at etiske problemstillinger er så store emner, blandt autonom 

teknologi og kunstig intelligens. Uanset hvordan teknologien handler, vil der altid være en gruppe, af 

anden etisk overbevisning, der er uenige med handlingen. 

Vi har i dette projekt ikke sat os fast på en enkel etisk teori, af flere årsager.  

Til dels har vi fravalgt dette, på grund af mangel på teori. Eftersom dette projekt baserer sig på NA-

VYA’s busser og deres teknologi, er det ikke fagligt korrekt at konkludere på, hvilken teori deres bus-

ser benytter, uden at have en kilde til dette. Den slags information er ikke til at finde. 

Det har været op til overvejelse at, opstille en hypotese omkring, hvilken teori der bliver benyttet, og 

hvordan dette ville se ud i praksis i et trafikmiljø. Dette fravalgte vi også, grundet forskellige etiske 

overbevisninger i gruppen, hvilket ikke førte til enighed omkring, hvilken etisk teori vi skulle benytte.  
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Beslutningstræer 

Vi har, i opgaven, opstillet to forskellige beslutningstræer, der skal hjælpe med at illustrere beslut-

ningsprocessen bag en handling. Vi fandt dog ud af at, opstillingen af et tilstrækkeligt beslutnings-

træ, kræver mange flere scenarier, end vi kunne opstille til dette projekt. Grundet dette opstillede vi 

en hypotese omkring, hvordan vi forestillede os at, et reelt beslutningstræ til denne teknologi, så ud. 

Dette beslutningstræ dækker mere fyldestgørende, processen bag en beslutning, men eftersom det 

blot er en hypotese, kan vi ikke konkludere på den. Der kan dog argumenteres for dens validitet, og 

dens brugbarhed, i et virkeligt scenarie. 

Eftersom beslutningstræet er meget specifikt, til en enkelt handling, nemlig start efter fuldt stop, vil 

dette ikke kunne benyttes i andre situationer, hvilket ikke er optimalt i forhold til virkeligheden. Det 

er også værd at huske på at, selvom beslutningstræet er opstillet ud fra vores viden omkring trafik-

ken, er det stadig løst baseret på vores fiktive scenarier. Dette gør at der ikke er taget højde for an-

det, end det der står i vores scenarier. Vores beslutningstræ vil ikke være i stand til at regne andre 

faktorer med, end dem vi har opstillet, hvilket betyder at, hvis bussen bliver udsat for en faktor, der 

ikke er i beslutningstræet, vil denne ikke blive overvejet i beslutningsprocessen. 

Der kan dog argumenteres for sikkerheden bag vores beslutningstræ. Eftersom træet er noget der 

hele tiden bliver itereret over, i løbet af processen, er det meget svært at udsætte teknologien for 

noget den ikke kan reagere på. Denne form for sikkerhed er meget vigtig i et beslutningstræ, efter-

som høj sikkerhed betyder mindre chance for ulykker. Høj sikkerhed i et beslutningstræ, opnås ved 

at benytte flere scenarier, med flere forskellige faktorer indblandet. Dette vil dog give et større træ, 

med flere muligheder, hvilket vil kræve mere arbejde fra selve computerens side. Selvom dette 

umiddelbart ikke burde være et problem, er det stadig værd at have i tankerne. 

Skulle beslutningstræet optimeres, så det tager højde for så mange faktorer som muligt, skulle det 

også kigge efter dyr på vejene, i stedet for kun at kigge efter mennesker. Her vil det også være vigtigt 

med en klar klassificering mellem biler, motorcykler, lastbiler, cykler, etc., så teknologien aldrig er i 

tvivl om, hvad for en type køretøjer der er rundt om den, og hvordan den skal handle ud fra dette. 
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Teknologiens indflydelse på mennesker 

Denne teknologi er meget ny, og kun implementeret meget få steder. Dette betyder at mange folk 

endnu ikke, har fået opbygget et forhold til teknologien. Grundet dette kan der argumenteres for at, 

folk ikke er sikre på sikkerheden i teknologien, og måske hurtigt vælger den fra, ved første ulykke. 

Selvom undersøgelsen foretaget af Holo siger at de fleste brugere af teknologien, er tilfredse med 

servicen, er dette kun en meget lille del af befolkningen. De fleste mennesker bor ikke områder, hvor 

denne autonome teknologi bliver testet, og kan derfor ikke få et indtryk af hvordan den fungerer, 

eller danne sig en mening omkring den. På grund af dette lille kendskab til teknologien, kan man ar-

gumentere for hvor svært det er at få den sikkert implementeret i folks hverdag. 

Det er næsten uundgåeligt at en automon bus køre en person ned, på et tidspunkt efter implemen-

teringen, og til dette kan man diskutere hvordan, en sådan hændelse vil blive modtaget af befolknin-

gen. Skulle det ske at, en person bliver kørt ned af en af disse busser, kommer konsekvenserne af 

dette højst sandsynligt til at afhænge af, hvor gammel teknologien er, og hvor implementeret den 

er.  

Sker sådan en ulykke under opstartsfasen af teknologien, vil det højst sandsynligt have store konse-

kvenser for udbredelsen af teknologien, eftersom en sådan ulykke kan skabe usikkerhed omkring 

teknologien, og måske skræmme folk helt fra at bruge den. 

Ved en sådan ulykke kan der også argumenteres for, om offentlig brug af teknologien bliver stoppet, 

indtil den er udviklet mere. 

Hvis et trafikuheld med en autonom bus, skulle ske efter implementeringen af teknologien, kan man 

godt gå ud fra at konsekvenserne ikke bliver så store, som under opstarten. Hvis teknologien alle-

rede er implementeret og accepteret af befolkningen, vil et trafikuheld højst sandsynlig ikke resulte-

rer i andet, end en undersøgelse omkring, hvordan det gik til, og en opdatering af teknologien. 

 

Movias brug af autonome busser 

Ligesom Holo, har Movia også et projekt med autonome busser fra NAVYA. Movias projekt foregår 

på en mindre skala, på Sjællands Universitetshospital i Køge, hvor busserne kører inde på hospitalet 

og fragter patienter rundt. Movia har også foretaget brugerevalueringer, hvor de, ligesom Holos un-

dersøgelser, fandt ud af at der er stor accept blandt brugerne.  
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Movias projekt fandt at, en barriere for deres teknologi, ikke omhandlede frygt eller utryghed om-

kring busserne, men mere en ‘kan selv, vil selv’- mentalitet. Denne barriere kunne godt forekomme i 

dette projekt, fordi teknologien på Køge hospital, bevæger sig så langsomt, så en del mennesker ikke 

vil tage bussen, da den bevæger sig omtrent lige så hurtigt som dem. (Movia D, U.Å.). 

Movias tests af busserne og teknologien viste dog at, SAE 4 drift af busserne, blev gjort umuligt af 

softwarens behov for at blive genstartet manuelt. Dette er et problem der enten ikke eksistere i Ho-

los projekt, eller som vi ikke har nogen viden omkring. Man kan godt argumentere for at dette pro-

blem også eksistere hos Holo, eftersom busserne og teknologien i begge projekter, kommer fra 

samme firma, og derfor må dele noget software. (Movia D, U.Å.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Autonome busser 

Roskilde Universitet 
HumTek – 2. Semester 

 03.06.2020 
Gruppe: S2024791703 

 

  51 
 

Konklusion 

Baseret på vores diskussion, vores metoder, samt vores teori, kan vi konkludere at, indførelsen af 

autonome busser ikke vil have en langsigtet indflydelse på menneskers transportvaner. Vores diskus-

sion og vores interview med Anne Rosa Simonsen, fortalte os at de fleste brugere af teknologien, 

ikke har nogen skepsis efter første gang de bruger den. Denne teknologi er dog et stykke vej, fra at 

være klar til køre på vejene i den normale trafik.  Vi mener dog ikke at det er uoverskueligt langt ude 

i fremtiden, baseret på mængden af firmaer der arbejder på det. 

Vi kan konkludere at det største problem for denne teknologi, er de etiske problemstillinger bag be-

slutningsprocessen. Dette kommer også til at være en af de største bremseklodser for, hvornår tek-

nologien kan køre i normal trafik. Vi forestiller os at der, inden teknologien bliver moden nok til at 

køre i trafikken, vil komme nogle love der diktere hvordan beslutningsprocessen, skal forholde sig 

rent etisk.  

I løbet af dette projekt, har det været svært for os at skaffe vores egen empiri, omkring folks menin-

ger om disse autonome busser, eftersom driften af dem er lukket, grundet COVID-19. Af samme 

grund har det været svært for os at skaffe interviews, med vores ønskede eksperter, men vores ene 

interview gav os et godt indblik i, hvordan autonome busser påvirkede folks transport vaner, og de-

res tankegang omkring autonom teknologi. Vi har besværet vores problemformulering, med den 

mængde empiri vi har kunne finde, og ved at bruge vores metoder og diskussion, til at påvise indfly-

delsen af autonome busser. 

Ud over indflydelsen på menneskers transport vaner, kan vi også konkludere på den positive miljø-

mæssige ændring, indførelsen af autonome busser vil fører med sig. Vi har ikke nogen udregninger 

der beskriver, hvor meget det koster at producere og vedligeholde en autonom bus, kontra en nor-

mal benzindreven bus, men med den stigende interesse i en grøn fremtid, mener vi ikke at det øko-

nomiske aspekt, kan sætte en stopper for udviklingen og indførelsen af autonome busser. 
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Bilag  

Bilag 1 – Interview med Anne Rosa Simonsen fra Holo 

 

• Først spørg om det er ok at vi bruger hendes navn 

• Hvordan bliver jeres projekter testet, inden de skal på gaden? (I flere faser ligesom vi har 

læst om andre?) 

- De importerer køretøjer der allerede er klar, og testet fra et franks firma NAVYA, 

der allerede har testet dem igennem, og alle skal godkendes af færdselsstyrelsen. 

- De prøver nye tests i Lyngby, og har onsite tests før konkrete projekter. Tests for 

funktionalitet og kommunikation og sådan. 

• Hvordan ser udviklingen ud i forhold til at, implementere disse busser på en større skala? 

- De har gjort en plan til større skala, de har et datasæt der kan håndtere flere køretø-

jer. Tanken er at det hele skal skaleres op til en mobilitets sky, med en samlet opera-

tions station og uden bemanding. 

• Hvor lang vil hun mene vi er fra komplet førerløs transport? Eller en omskiftning til komplet 

førerløse busser? 

- Det er svært at sige, i forhold til hvad folk tænker er vi nok tættere end de fleste tror. 

De kan køre førerløst i lukkede miljøer. Man skal jo holde sig inden for loven og tekno-

logiens grænser. Et kontrolleret miljø med særskilte vejbaner, vil gøre det nemmere, 

men det er ikke noget Holo går efter. De benytter dette som en læringsprocess for 

dem selv og teknologien. Særskilt begrænser og låser kørsel. De vil gerne væk fra faste 

og låste systemer. 

• Hvis hun har nogen anelse eller tanker om dette, hvordan kan de førerløse busser påvirke 

den offentlige transport generelt? Deres busser er lige nu gratis, men foregår også på en 

mindre skala. 

- De har kørt med over 40000 passager, men ingen har haft problemer efter første tur. 

Hastighed og tryghed spiller stor rolle her. Det er gratis fordi alting er en “test”, de ta-
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ger penge i større skala, men ingen model for det endnu. I Oslo er det allerede imple-

menteret med billetter og betalling, men det er ikke deres system, de er bare opera-

tør for dette. 

• Har de gjort sig nogle tanker om hvad folk tænker om den førerløse transport? Eller har de 

nogle undersøgelser omkring hvilke effekter den kan have på folks hverdag?  

- De har oplevet skepsis omkring det selvkørenede, men efter første tur, har største-

delen af testpersonerne fortalt at det føles naturligt. Fart og kontrol, gør måske også 

at dette ikke er så stor en faktor endnu. 

• Har de nogle tanker om, hvad et skift til udelukkende førerløse busser, ville ændre i forhold 

til arbejdspladser? (Man mister selvfølgelig chauførrerer, og andre stillinger, men kan det i 

sidste ende åbne flere jobs, i det der er mere vedligeholdelse og større arbejde bag bus-

serne?) 

- Der kommer flere jobs i forhold til arvelige effekter, af dette. Der mangler chaufføer i 

dag, så det går nok. Der kommer til at mangle. På den måde er det ikke så slemt, og 

det er heller ikke fra dag til dag. Det åbner op for jobs, som operatør og kontrollør 

osv. 

• Hvor ligger teknologien i busserne i forhold til den teknologi der er i biler? (Tesla der kan 

køre selv osv) 

- Deres er lavet til kun er være førerløse, uden pedaler og rat og sådan. De har et sam-

arbejde med Toyota, hvor de vil kigge på autonom implementering i biler der ikke al-

lerede har det, altså biler med rat og pedaler og den slags. Dette vil være en mulighed 

for at lære ny teknologi at kende, samt at teste forskellige typer software. 

 

 

 

 


