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Abstract 
 

This paper is a study of autonomous cars focusing on the artificial intelligence used in the 

development of the vehicles. Our research also includes the effects the technology will 

have on the Danish society, in particular the infrastructure and social behaviour. 

 

We describe AI, Machine Learning and the 6 Levels of Autonomy. We look into the 

technological parts, such as sensors, which provide the autonomous car with the ability to 

act in its surroundings. 

 

The discussions concerning autonomous vehicles often focus on their behaviour in 

hazardous situations. This report concentrates on the programmed behaviour and the 

population's view on the technology. We discovered some of the essential prospects, which 

the developers should consider upon the implementation of the technology. 
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Indledning 
 

Vi har i dette semester valgt et emne, som vi synes er relevant for samfundet. I dag er der 

mange teknologier, som bliver udviklet med høj hastighed. Især de teknologier, hvor 

kunstig intelligens spiller en rolle, er meget efterspurgte. Der er mange diskussioner om, 

hvorvidt kunstig intelligens bør udvikles og bruges, og i hvilket omfang, samt hvordan den 

vil påvirke vores almindelige dagligdag, og hvilke konsekvenser den kan skabe i fremtiden.  

 

Kunstig intelligens er således også en del af den intelligente transport. Bl.a. er den 

københavnske metro førerløs og selvkørende. Derfor har vi valgt at fokusere på kunstig 

intelligens, som er en vigtig del i udviklingen af selvkørende biler. 

 

Vores motivation for valget af dette emne er, at den store fremgang i udviklingen af denne 

teknologi bl.a. vil medføre særlig lovgivning, i tilfældet af en evt. implementering. Ifølge 

National Conference of State Legislatures i USA, har 29 amerikanske stater allerede 

vedtaget lovgivning vedrørende autonome køretøjer, som vil gøre det muligt at benytte 

selvkørende biler, når de kommer ud på markedet (National Conference of State 

Legislatures, 2020). Implementeringen af denne teknologi vil være meget krævende i 

forhold til byplanlægning, lovgivning og de sociale forhold. Formålet med dette projekt er 

bl.a. at undersøge, hvilke teknologier, der er nødvendige for at skabe en selvkørende bil, 

hvordan de hænger sammen, og hvordan bilen skal reagere i nødsituationer.  

 

Implementering af denne teknologi i Danmark skaber diskussioner i samfundet. Den kan 

på den ene side vække interesse hos en del af befolkning, mens på den anden side kan 

den skabe uroligheder blandt folk, som er nervøse omkring udviklingen af teknologien. For 

at forstå sammenhængen mellem befolkningen og teknologien, som er baseret på kunstig 

intelligens, i vores tilfælde selvkørende biler, er det vigtigt at forstå teknologiens formål, 

hvordan den fungerer og hvilke positive og negative effekter den har.  
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For at undersøge emnet nærmere og forstå, hvilke konsekvenser teknologien kan medføre, 

har vi valgt også at se på hvordan det danske samfund vil blive påvirket af 

implementeringen, samt undersøge, hvordan vi i Danmark acceptere ny teknologi. Vi vil 

også undersøge, hvilke problematikker, der kan opstå som følge af de beslutninger, som 

bliver taget af en selvkørende bil. 

 

 

Problemfelt 
 

Implementering af nye teknologier indebærer konsekvenser for samfundet. I sammenhæng 

med de autonome teknologier, foretages der i højere eller lavere grad en forandring af den 

sociale og socioøkonomiske struktur i samfundet. Indflydelsesgraden afhænger af 

teknologiens art, sprednings- og adoptionshastighed og hvilke områder af samfundet den 

vil blive en del af.  

 

Selvkørende biler er en teknologi, hvor det ikke er tydeligt at se, hvilken indflydelse den vil 

have på samfundet. Denne teknologi kræver en rationel tilgang til udvikling af den og dens 

implementering. Denne teknologi bliver omtalt i medierne, hvor diskussionerne bl.a. 

koncentrerer sig om det moralske og etiske, om de positive og negative sider af 

teknologien og hvorvidt befolkningen er klar til at tage imod den nye teknologi og bruge 

den i sin hverdag. Derfor dækker vores problemfelt netop disse vinkler og skaber ramme 

for vores problemformulering. 

 

Problemformulering 
 

Hvilke former for kunstig intelligens benyttes i en selvkørende bil, og hvordan 

vil en evt. implementering af teknologien påvirke det danske samfund med 

henblik på infrastruktur og social adfærd? 
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Arbejdsspørgsmål 
 

1. Hvordan fungerer kunstig intelligens i selvkørende biler? 

o Her vil vi se på de 6 niveauer af autonomien, vi ser på udviklingen af kunstig 

intelligens i biler i Danmark og resten af verden. 

o Vi vil forklare, overordnet, hvad kunstig intelligens er og beskrive 

maskinlæring, samt hvilke former, der findes inden for området. Derudover 

vil vi forklare en beslutningstagningsproces.  

 

2. Hvilke teknologier er nødvendige for at bygge en selvkørende bil og hvordan 

fungerer de? 

o For at besvare dette spørgsmål vil vi gennemgå teknologiens indre 

mekanismer og processer, som forekommer i den selvkørende bil, samt vil vi 

se på andre relevante aspekter af teknologien.  

  

3. Hvordan påvirker udviklingen af kunstig intelligens, i form af selvkørende biler, det 

danske samfund? 

o Der opstår flere dilemmaer i forbindelse med implementeringen af 

selvkørende biler, såsom hvordan de skal reagere i situationer med uheld og 

mulige tab af menneskeliv.  Dette er der blevet lavet en større undersøgelse 

omkring, hvor folk fra hele verden har svaret på, hvad der skal ske i specifikke 

situationer, og denne undersøgelse vil vi se nærmere på. 

  

4. Hvilke dilemmaer opstår i forbindelse med maskinens beslutningstagning? 

o Vi vil her undersøge, hvilke forandringer der vil ske forud for 

implementeringen, samt hvilke muligheder og begrænsninger det vil skabe 

for befolkning, miljøet og byplanlægningen. 

o Vi vil undersøge, om der forekommer ændringer i trafikken ved indførelsen af 

de selvkørende biler. 

o Vi vil undersøge de samfundsmæssige konsekvenser af teknologien. 

  

 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 2. semester              S2024791279 

Afgrænsning  6 

5. Hvilke effekter vil en implementering af selvkørende biler lede til? 

o Vi vil her se på teknologisk determinisme og se, om teorien er relevant i 

forhold til selvkørende biler og befolkningens accept af teknologien. 

o Vi vil benytte Technology Acceptance Model til at analysere, hvad det kræver 

for mennesker at acceptere nye teknologier, med fokus på vores emne 

selvkørende biler. 

 

 

Afgrænsning 
 

I vores rapport vil vi se på den valgte teknologi fra flere forskellige vinkler. Vi vil både 

redegøre for den tekniske side af teknologien, hvordan den fungerer og hvilke dele den 

består af, og også analysere og diskutere de samfundsmæssige aspekter, der vedrører 

implementeringen af den selvkørende bil.  

 

For at være mere præcise og holde vores emne inden for et overskueligt omfang, har vi 

valgt at afgrænse os på flere områder. Vi vil primært uddybe vores afgrænsning af vores 

metodevalg. Vores projekt har været ramt af coronakrisen, som har betydet, at vi måtte 

undgå indsamling af empiri både gennem de kvalitative og kvantitative metoder. I starten 

af vores projektarbejde havde vi ønsket at foretage interviews med danske virksomheder, 

som udvikler selvkørende køretøjer, for at få deres synspunkter på teknologien og hvor 

positivt eller negativt deres produkter bliver modtaget i samfundet.  

 

En af vores idéer til indsamling af empiri var en kvantitativ undersøgelse, hvor vi ville gå ud 

på Københavns gader og bede forbipasserende om at udfylde et spørgeskema, som ville 

hjælpe med at forstå stemningen omkring selvkørende biler i Danmark. Vi ønskede at 

udføre undersøgelsen på den måde for at få en bredere befolkningsgruppes syn på 

selvkørende biler. Denne form for indsamling af empiri ville ikke opfylde vores krav, hvis vi 

udførte den på de sociale medier, hvor vi primært ville støde på en yngre målgruppe i 

alderen 20-30 år. Vi ville derfor ikke få et repræsentativt udsnit af befolkningens holdninger 

til teknologien. 
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På baggrund af det, har vi afgrænset vores metode til indsamling af empiri til 

litteratursøgning. Det har givet os viden omkring teknologien, men vi har også gennem 

litteratursøgning dannet os et fundament til en diskussion på baggrund af de 

videnskabelige analyser og observationer, vi har fundet.  

 

Gennem vores projektforløb har vi diskuteret flere vinkler, som vores projekt kunne have 

fokus på. Vi overvejede bl.a. at afgrænse vores emne geografisk, da vi i starten gerne ville 

undersøge, hvilken effekt implementering af selvkørende biler vil have i København. Efter 

flere overvejelser, blev vi dog enige om ikke at afgrænse os til en enkelt by, da de 

selvkørende biler vil kunne bruges uafhængigt af byens grænser, og det således omhandler 

den danske færdselslov, samt byplanlægning, vejnet, og hele landets infrastruktur.  

 

Vores problemformulering ændrede sig flere gange under projektforløbet, indtil vi 

besluttede os for at fokusere vores arbejde på selve kunstig intelligens, som findes i de 

selvkørende biler, og som ligger til grund for at en bil kan være autonom. Vi har desuden 

også valgt at se på de sociale forandringer, der vil ske i det danske samfund, samt hvordan 

implementering af selvkørende biler på de danske veje vil påvirke infrastrukturen. 

 

For at løse vores problemformulering, skulle vi vælge metoder og teorier, som kunne 

belyse vores emne og skabe en god struktur i vores analyse af teknologien og dens 

indflydelse. Som det allervigtigste i vores opgave ønskede vi at lave struktur gennem hele 

rapporten med en rød tråd, som vil vejlede læseren gennem rapporten. Vi har derfor 

benyttet TRIN-modellen, som vi vil fortælle mere om i teori- og metodeafsnittet, som et 

struktureret grundlag for redegørelsen og analysen af en teknologi. Vi har valgt at bruge 

den som en opbygning af rapporten, frem for en opdeling af vores materiale i 

“Redegørelse” og “Analyse” pga. flere årsager. Den første årsag er, at vi synes, at TRIN-

modellen fanger de vigtigste teknisk-videnskabelige aspekter af teknologien, som er 

vigtige for at redegøre for og analysere i vores projekt. Den anden årsag er, at vi inddrager 

de samfundsfaglige teorier, som vil kunne skabe et flervinklet blik over teknologien. Vi har 

tidligere ønsket at dele vores rapport op i to dele: den teknisk-videnskabelig og den 

samfundsfaglige. Dog syntes vi, at det er mere rationelt at kigge på teknologien fra 

forskellige vinkler for at få de vigtigste aspekter med ind i diskussionen.  
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Vi har overvejet at inddrage overvågningskapitalisme i vores projektrapport. 

Implementering af de selvkørende biler kræver mange ressourcer, såsom ny generations 

netværksmuligheder, f.eks. implementering af 5G trådløst netværk, som vil give mulighed 

for at kunne udveksle data mellem bilerne, for at skabe et bedre færdselsmiljø. Dette 

betyder, at det fuldt autonom køretøj potentielt også vil kunne opsamle og misbruge data 

fra de personer, der bliver transporteret af køretøjet. Her kunne vi derfor inddrage teori om 

overvågningskapitalisme, men vi har valgt at afgrænse os i omfanget af opgaven og 

beholde fokus på relationen mellem befolkning og teknologien.  

 

I dette afsnit har vi beskrevet de beslutninger vi har truffet omkring valg af teorier og 

metoder, som vi bruger i vores projekt. Nu vil vi gå i dybden med en afklaring på, hvordan 

disse forbinder vores projekt med vores kurser på uddannelsen, og derefter beskrive, 

hvordan disse teorier blev udviklet og gå i dybden med deres koncepter.  

 

 

Semesterbinding 
 

I løbet af vores 2. semester på Roskilde Universitet har vi fokus på dimensionen 

“Teknologiske systemer og artefakter”. Vi har besluttet os for at arbejde med selvkørende 

biler og den teknologi, som ligger bag en selvkørende bil. Vi vil i denne sammenhæng 

opbygge projektet vha. TRIN-modellen, som er udarbejdet på RUC som et hjælpemiddel 

til at beskrive en given teknologi og hvilke samfundsmæssige aspekter teknologien vil 

indgå i. TRIN-modellen, som vil ligge til bund for opbygning at vores rapport, vil således 

skabe overskuelighed for læseren. 

 

Vi har i løbet af vores 2. semester haft et kursus i kunstig intelligens som en del af 

dimensionen “Teknologiske systemer og artefakter”, og derfor vil vi danne et overblik over 

teknologien gennem de teorier, vi har fået kendskab til i løbet af kurset bl.a. gennem 

kursuslitteratur. Vi vil i vores projektarbejde bl.a. kigge på maskinlæring og maskinens 

beslutningstagning. 
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Hvis vi kigger på selvkørende biler som en helhed, og hvordan en eventuel implementering 

kunne påvirke vores liv i det danske samfund, ville det være relevant at lave et tværfagligt 

arbejde med en anden dimension på den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, 

kurset i “Subjektivitet, teknologi og samfund”. Vi vil gå i dybden med, hvordan 

implementering af selvkørende biler på de offentlige veje vil påvirke det danske samfund, 

og, omvendt, hvordan samfundet vil påvirke teknologien.  

 

Med disse teorier, metoder og arbejdsmåder, som vi har fået kendskab til gennem vores 

uddannelses kurser, indløser vi de to dimensioner - “Teknologiske systemer og artefakter” 

(TSA) og “Subjektivitet, teknologi og samfund” (STS) - i bredt omfang i vores 

projektarbejde. Som vi tidligere har nævnt, bliver disse to dimensioner koblet sammen i 

TRIN-modellen. 

 

 

Teori- og metodeafsnit 
 

I dette afsnit vil vi redegøre for de metoder og teorier vi benytter i vores projekt, og 

hvordan vi bruger dem. Vi har haft flere overvejelser over, hvilke metoder vi kunne bruge i 

vores projekt, og vi er nået frem til, at de nedenstående teorier og metoder er de bedst 

mulige at bruge i vores projekt. Vi benytter os af TRIN-modellen, da den er god til at belyse 

flere områder af teknologien. Derudover er den god som opbygning af rapporten, da de 

forskellige trin giver os mulighed for at redegøre, analysere og diskutere den valgte 

teknologi. På den måde sikrer vi os at få inddraget flere taksonomiske niveauer i vores 

projekt. En af teorierne, som vi bruger i vores projekt, er Technology Acceptance Model 

(TAM), da denne teori er god til at undersøge, hvordan en teknologi vil blive taget imod, 

og skitsere folks attitude og intention om brug af teknologi. Ved at bruge TAM kan vi 

besvare dele af vores tredje arbejdsspørgsmål: Hvordan påvirker udviklingen af kunstig 

intelligens, i form af selvkørende biler, det danske samfund? Vi inddrager teknologisk 

determinisme i den diskuterende del af vores rapport, da det er interessant for os at se på, 

om implementeringen af de autonome biler er uundgåelig, eller om vi mennesker har mere 

indflydelse på de teknologier, der bliver indført i vores samfund. Vi inddrager derudover 
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teori om teknologiske artefakter og systemer, så vi har en bedre forståelse for, hvad et 

teknologisk artefakt er og hvordan et teknologisk system kan defineres. Derudover 

inddrager vi Lawsons model til at forklare de indre mekanismer i computeren i den 

selvkørende bil. Vi har valgt litteratursøgning som vores primære metode til indsamling af 

empiri, eftersom det har været udfordrende at finde en metode vi ellers ville kunne bruge 

midt i coronakrisen, og den særlige situation, vi befinder os i i øjeblikket. 

 

 

TRIN-modellen 
 

Vi vil benytte os af TRIN-modellen som inspiration til at beskrive og analysere teknologien 

i en selvkørende bil. TRIN-modellen er udviklet af lektorer på Roskilde Universitet, til 

studerende på humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse. Formålet med modellen er, 

at den kan bruges af studerende som et redskab til at analysere en teknologi (Jørgensen, 

2019). TRIN-modellen skal dog ikke ses som en metode til at analysere teknologi, men 

nærmere som inspiration til, hvilke aspekter af teknologien man kan se nærmere på i en 

analyse (Jørgensen, 2019). 

 

TRIN-modellen er bygget op af seks trin, der hver behandler et aspekt af en teknologi. Vi 

vil gennemgå trinene med en nærmere beskrivelse af dem, og hvordan vi vil bruge dem i 

vores projekt: 

 

• Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer behandler de centrale indre 

mekanismer og processer, der skal til for at få en teknologi til at fungere (Jørgensen, 

2019, s. 6). Vi vil beskrive de indre mekanismer og processer, der indgår i en 

selvkørende bil og hvordan de fungere sammen. 

 

• Trin 2: Teknologiske artefakter går mere i dybden med de forskellige teknologiske 

artefakter, der indgår i en teknologis funktioner (Jørgensen, 2019, s. 8). Vi vil 

redegøre for, hvad der adskiller et naturligt objekt fra et teknologisk artefakt, og 

komme ind på nogle af de centrale artefakter, der indgår i en selvkørende bil, samt 

beskrive deres funktioner. 
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• Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter. Man ser på de utilsigtede effekter i tre 

kategorier, om de skyldes økonomiske hensyn, designfejl eller risici. Det er som regel 

de negative utilsigtede effekter man lægger vægt på i dette trin, hvilket ikke 

udelukker, at der kan være positive utilsigtede effekter ved teknologien (Jørgensen, 

2019, s. 8). Vi vil gennemgå nogle af de utilsigtede effekter, der kan være ved 

teknologien og implementeringen af selvkørende biler. 

 

• Trin 4: Teknologiske systemer behandler det system, teknologiske artefakter indgår 

i, for at skabe en samlet funktion. Derudover behandler det også teknologien i et 

større perspektiv, ved ikke blot at se på teknologien som enkeltstående, men også 

se på de systemer, teknologien skal indgå i (Jørgensen, 2019, s. 8-9). Vi vil derfor 

både analysere systemet i den selvkørende bil, men vi vil også undersøge, hvordan 

teknologien kommer til at indgå i det samfund, vi lever i. 

 

• Trin 5: Modeller af teknologier kan bruges til at illustrere, enten visuelt eller fysisk, 

en teknologi. De kan også være numeriske (Jørgensen, 2019, s. 9). I trin 5 har vi 

inddraget nogle statistikker omkring den danske bilpark, og hvor lang tid vil det 

kræve at implementere teknologien i de danske biler. Derudover analyserer vi 

resultaterne af en undersøgelse foretaget af MIT om maskinens beslutningstagning. 

 

• Trin 6: Teknologier som innovation undersøger bl.a. hvordan teknologier bliver 

udbredt, og hvilke barrierer, der kan være, når en ny teknologi introduceres 

(Jørgensen, 2019). Vi beskriver, den selvkørende bil som en innovation og hvilke 

områder af samfundet bilen kan komme til at påvirke, hvordan teknologien vil blive 

indlejret i samfundet, og hvilke barrierer der kan være ved introduktionen af den 

selvkørende bil i Danmark. 

 

Vi vil benytte TRIN-modellen som opbygning af vores projekt, da der kan laves relevante 

beskrivelser, analyser og diskussioner af teknologien under hvert trin. Vi kan på den måde 

dække mange aspekter af kunstig intelligens i selvkørende biler, både den teknologiske 

del, men også det samfundsmæssige aspekt af teknologien. Derudover kan arbejdet med 

modellen give os mulighed for at komme igennem flere taksonomiske niveauer. 
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Lawsons model 
 

Vi vil benytte Lawsons model til at beskrive, hvordan tankeprocessen og beslutningen i 

maskinlæring fungerer i en selvkørende bil. Lawsons model blev udviklet i 1981, men er 

stadig relevant i det moderne samfund. Som man kan se på Figur 1, er 

beslutningsprocessen opdelt i 5 trin: opfat, behandl, sammenlign, beslut og handl (sense, 

process, compare, decide and act). Den fremhæver beslutningsprocessen på den måde, 

hvor omgivelser påvirker maskinens eller menneskets handlinger (Brehmer, 2005, s. 2-5).  

 

 
Figur 1. Lawsons model (Brehmer, 2005, s. 6) 

 

Lawsons model blev opbygget på Boyds OODA-loop (Figur 2), som er en generisk model 

af kommando og kontrol, som er tilpasset til bl.a. militærområder. Fagfolk finder den 

overbevisende pga. dens brugervenlighed ift. beslutningstagning, samt lægger den vægt 

på at forblive konkurrencedygtig (Brehmer, 2005, s. 2-5). OODA-loop er en fire trinstilgang, 

som fokuserer på hurtig beslutningstagning i en tilbagevendende cyklus af observér, 

orientér, beslut og udfør (observe, orient, decide and act). OODA-Loop fungerer i en 

kontinuerlig feedback-proces, hvor målet er at gå gennem processen hurtigere end 

modstanderen (Brehmer, 2005, s. 2-5). 

 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 2. semester              S2024791279 

Teori- og metodeafsnit  13 

 
Figur 2. John Boyds OODA-loop 

 

Vi bruger Lawson model i stedet for Boyds OODA-loop, fordi Lawson simulerer den 

menneskelige tankeproces bedre end Boyds model. Hvorimod Boyds OODA-loop er kritisk 

tænkning i beslutningsprocessen med høj hastighed (Brehmer, 2005, s. 5).  

 

 

Teknologiske artefakter og systemer 
 

I dette afsnit vil vi redegøre for Marc J. De Vries teorier om, hvad et teknologisk artefakt er. 

Vi ser også på hans definition af, hvad et teknologisk system er.  

 

De Vries beskriver forskellen mellem et værktøj og et naturligt objekt. Et værktøj er et eller 

flere naturlige objekter, der har gennemgået en modifikation for at tjene et specifikt formål. 

Han bruger eksemplet med en kæp, der bruges som en stok, og en stok der er købt i en 

butik og har gennemgået en transformation for at blive til præcis det den skal bruges til. 

Sådan definerer han også et teknologisk artefakt, altså noget der er blevet modificeret af 

mennesker (De Vries, 2016, s. 12). Hvis vi skal prøve at se på, hvordan en bil har udviklet 

sig fra et naturligt objekt til en bil, kan vi se på hesten som det naturlige objekt, da hesten 

er det nærmeste man kan komme på et naturligt objekt i forhold til transport. Hesten blev 

i fortiden brugt af mennesker som et transportmiddel, ligesom kæppen blev brugt som en 

stok, uden at nogle af delene er skabt til det formål. Modifikationerne på hesten gik i gang 
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da man begyndte at avle hestene til at blive stærkere og kunne klare mere. Man udviklede 

hestevogne, så hestene kunne bruges til at transportere flere mennesker og flere ting ad 

gangen. Da bilen blev opfundet, blev hesten overflødig og mennesket havde nu et 

transportmiddel som de selv kunne kontrollere. Når man nu er begyndt at designe biler, 

der er mere og mere autonome kan man sige at man prøver at give bilen en kvalitet som 

den ikke har, men som hesten havde. Hesten er jo netop en form for intelligens, som kan 

bevæge og orientere sig uden mennesket, behøver at styre den, hvilket er det man nu 

prøver at implementere i bilen.  

 

Teknologiske artefakter er noget der har en funktion. Ligesom en matematisk funktion, der 

transformere et tal til et andet, kan vi bruge et teknologisk artefakt til få os fra et stadie til 

et andet. Det kan enten være rent fysisk, som med transportmidler, eller noget vi bruger til 

at gøre en opgave lettere, hvilket vi har gjort siden de første menneskearter begyndte at 

bruge primitive værktøjer. Funktioner er forbundet med vores intentioner. Vi har et ønske 

om at være i et andet stadie og vi bruger artefakterne til at opnå det. Der er mindst to 

persontyper, hvis intentioner har indflydelse på artefaktet. Designeren af artefaktet skaber 

det med en intention om, hvad det skal bruges til, og prøver ofte at designe det så det er 

tydeligt at se hvad det skal bruges til. Men den der bruger artefaktet kan, i mange tilfælde, 

bruge det til flere ting end designeren havde forestillet sig. Det er altså brugerens intention 

og opfattelse af artefaktet, der bestemmer hvad det bliver brugt til (De Vries, 2016, s. 12-

14).  

 

De Vries skriver at artefakter har to verdener, den fysiske og den funktionelle. Når vi opfatter 

et nyt objekt, ser vi på det, vi mærker på det og prøver at finde ud af, hvad det skal bruges 

til. Når designeren designer artefaktet, er det oftest med en funktion for øje og herefter må 

designeren finde ud af, hvordan objektet skal se ud for at være i stand til at udføre 

funktionen. Designeren må stadig være opmærksom på at designe artefaktet, så det er 

tydeligt for brugeren, ud fra udseendet af genstanden, hvad dets funktion er (De Vries, 

2016, s. 15-16). 

 

Teknologiske artefakter har mange forskellige funktioner. Men, for at prøve at skabe orden 

og en måde at skelne de forskellige funktioner på, har filosof Herman Dooyeweerd udviklet 

et koncept om at kvalificere den vigtigste funktion i et artefakt. Dooyeweerd opstiller 15 
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aspekter der kan skabe orden i artefakternes funktioner. Nogle af dem er fysisk, æstetisk, 

økonomisk, social og logisk. F.eks. er en bils vigtigste funktion bevægelse (De Vries, 2016, 

s. 18-19). 

 

De Vries definerer et teknologisk system som et sæt af dele der arbejder sammen. Han 

inddeler systemerne i fysisk, hvordan delene fysisk hænger sammen, og funktionelt, hvilken 

funktion de tilsammen udfører. Vi vil fokusere på funktionaliteten af systemet, som De Vries 

skriver, er bestående af input, proces og output. Input er det man giver systemet, proces 

er det systemet gør med inputtet for at få det ønskede output. Hvis man ser på en 

almindelig bil, er inputtet noget energi i form af benzin eller el, input er også de 

kommandoer føreren giver, processen er motorens og de forskellige deles behandling af 

energien og kommandoerne, outputtet er, at bilen bevæger sig på den måde, føreren 

ønsker (De Vries, 2016, s. 20-21).  

 

 

Technology Acceptance Model (TAM) 
 

For at få en forståelse for, hvordan teknologien kommer til at blive accepteret i Danmark, 

har vi valgt at inddrage teorien, Technology Acceptance Model. Vi vil redegøre kort for 

modellen her, og benytter den senere i Trin 6. 

 

Technology Acceptance Model (TAM) er en model, hvis formål er at vurdere, hvorvidt en 

informationsteknologi vil blive accepteret og benyttet af brugerne. Modellen blev udviklet 

til at give designere af informationsteknologier en måde at vurdere, hvilke teknologier 

brugere vil acceptere, så de kunne designe ud fra det (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 

982). Den er baseret på Theory of Reasoned Action (TRA), der er en socialpsykologisk 

model, der drejer sig om de elementer, der skal til for at et individ udfører en bevidst 

handling, i en hvilken som helst sammenhæng. Modellen bruger to faktorer, der kan afgøre, 

hvorvidt en person udfører en handling, attitude og subjektive normer. Attitude handler 

om personens holdning til at udføre handlingen og subjektive normer drejer sig om 

personens opfattelse af om andre mennesker synes han/hun skal udføre handlingen. 
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Derudover er der også en faktor i den personlige overbevisning om, at handlingen vil give 

et hvis resultat (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 983-984). 

 

TAM er en model der specifikt fokuserer på brugeres accept af informationsteknologier, 

såsom computere. Modellen arbejder med to forskellige personlige overbevisninger, der 

spiller ind ved vurderingen af, om teknologien bliver accepteret, hvilket er ”perceived 

usefulness” og ”perceived ease of use”. Den første handler om individets vurdering af, om 

den nye informationsteknologi kan gøre personen i stand til at levere et bedre stykke 

arbejde. ”Perceived ease of use” handler om, hvorvidt personen vurderer, om det er nemt 

at bruge systemet (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 985). 

Figur 3.Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 985) 

 

Figuren ovenfor viser TAM. Modellen består af udefrakommende variabler, der kan påvirke 

individets holdning til, om teknologien er brugbar og om den er let at bruge. Man kan se, 

at individets ”perceived ease of use” har en indflydelse på personens holdning til, hvorvidt 

teknologien er brugbar (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 985-986). BI (Behavioral 

Intention to Use) beskriver, hvor stærke personens intentioner er til at udføre en specifik 

handling (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 984). Modellen viser at individets holdning 

til, hvor brugbart noget er, kan vægte så højt, at det kan føre direkte til BI, og springe A 

(Attitude Toward Using) over. A er personens holdninger til teknologien, om de er negative 

eller positive. Grunden til at A kan springes over, hvis individet vurdere teknologien meget 

brugbar er, at personen på en arbejdsplads, som er det modellen er bygget op omkring, 

kan være drevet af tanker om lønforhøjelser og forfremmelser, hvilket vil tilsidesætte deres 

egne følelser omkring teknologien (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, s. 986). 
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Eftersom modellen er udarbejdet med henblik på informationsteknologier på 

arbejdspladser, har vi måtte overveje, hvordan TAM kan anvendes i vores projekt. Vi mener, 

at de parametre, der i denne model benyttes til at vurdere, hvordan teknologierne bliver 

taget imod på en arbejdsplads, også kan gøre sig gældende ved implementeringen af 

andre teknologier, i andre sammenhænge. Det mener vi bl.a. fordi modellen er en 

udvidelse af TRA, der omhandler, hvilke elementer, der skal være til stede for, at en person 

udfører en handling. Det er derfor muligt at bruge modellen, ikke kun i forhold til 

arbejdspladser, men også i andre sammenhænge, da der skal være nogle af de samme 

elementer til stede for, at man acceptere en teknologi generelt. Grunden til, at vi bruger 

TAM, og ikke TRA, er fordi TAM er fokuseret på teknologier, samtidig med at den er 

fokuseret på brugernes accept. 

 

 

Teknologisk determinisme 
 

Vi vil nu redegøre for teknologisk determinisme. Teknologisk determinisme er et begreb, 

der beskriver teknologiers udvikling og deres indflydelse på samfundet. Teorien går ud på, 

at teknologiers udviklingen dikterer den sociale udvikling i samfundet, og er ude af 

menneskers kontrol. Den hårde definition af teknologisk determinisme er, at mennesker 

ikke har nogen mulighed for at gribe ind overfor den teknologiske udvikling (Dafoe, 2015, 

s. 1052). 

 

Teknologi kan deles op i to forskellige niveauer, teknologiske artefakter og større 

sociotekniske systemer (Dafoe, 2015, s. 1051). På den måde kan teknologisk determinisme 

også opdeles i forskellige grene. Den første gren er at teknologiske artefakter og systemer 

kan påvirke samfundet. Den anden gren er at udviklingen af teknologi foregår i så højt et 

tempo, at det kan virke som om det foregår af sig selv. Den tredje gren er, at folk ikke er 

opmærksomme nok på de teknologier, der er omkring dem, hvilket resulterer i, at de lader 

sig opsluge af teknologien (Dafoe, 2015, s. 1052). 

 

Under grenen der omhandler de teknologiske artefakters indflydelse på samfundet, ligger 

der bl.a. teknologiens evne til at blive benyttet med en politisk agenda. Man kan bruge en 
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teknologi til at skabe en specifik social orden i samfundet, eller til at få mennesker til at 

opføre sig på en bestemt måde. Dette er dog en af de måder man kan opfatte teknologisk 

determinisme på, hvor mennesker har størst indflydelse på teknologien, og har mulighed 

for at ændre dens udvikling (Dafoe, 2015, s. 1053).  Derudover er der også en teori om, at 

teknologier kan have uforudsete konsekvenser, som kan forme vores samfund. Når en 

teknologi bliver indført, kan det være svært at se, hvilke konsekvenser den kan have for 

fremtiden, og hvis folk er uopmærksomme på disse konsekvenser, kan det ende med at 

styre den sociale orden i samfundet (Dafoe, 2015, s. 1054). 

 

Teknologiernes hurtige udviklingstempo har man kunne se bl.a. i arkæologien. Jo længere 

tilbage man kommer, des simplere bliver de teknologier der findes. Derudover findes der 

nogle teknologiske trends, der kan være forudsigelige, hvilket kan give en idé om at 

teknologierne udvikler sig autonomt (Dafoe, 2015, s. 1055). En af årsagerne til, at 

teknologien udvikler sig med den hast, er at folk ofte ser teknologisk fremskridt, som 

værende fremskridt for alt, heriblandt økonomi og levevilkår. Dette hænger også sammen 

med teknologiske søvngængeri, som Langdon Winner beskriver, altså når mennesker er 

uopmærksomme på den teknologiske udvikling, og ikke tager stilling til den (Dafoe, 2015, 

s. 1056). 

 

Teknologisk determinisme er ikke den eneste teori inden for teknologisk udvikling. 

Teknologisk determinisme er fokuseret på, at det er teknologien, der driver den 

samfundsmæssige udviklingen. Der findes også den modsatte teori, kaldet 

socialkonstruktivisme. I denne teori er det den samfundsmæssige udvikling, der driver den 

teknologiske udvikling. Dvs. at socialkonstruktivisterne mener, at de ændringer der sker i 

samfundet, driver forskere og opfinder til at opfinde teknologier, der passer ind i 

samfundet. F.eks. når en virus opstår, vil det drive forskerne til at forsøge at finde en kur, 

hvilket de ikke ville have gjort, hvis ikke den samfundsmæssige udvikling dikterede det (Ny 

viden 24/7, u.d.). Derudover findes et forskningsfelt kaldet Science-Technology-Society 

Studies (STS). STS er en nyere måde at se sammenhængen mellem teknologisk og 

samfundsmæssig udvikling. STS forklarer den teknologiske og samfundsmæssige udvikling 

som værende mere sammenhængende end de andre teorier. I STS kan påvirkningen gå 

begge veje, hvilket betyder, at samfundet og teknologien er langt mere sammenflettede 

end i de andre teorier (Ny viden 24/7, u.d.). I alle teorierne er det dog tydeligt at den 
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teknologiske udvikling og den samfundsmæssige udvikling er tæt forbundet. Teorierne er 

blot uenige om, hvor påvirkningen starter. 

De tre figurer nedenfor illustrerer teorierne. 

 

 

 

Formålet med at inddrage teknologisk determinisme og de andre teknologiteorier er at 

diskutere teknologien ud fra synspunkterne præsenteret i dem. Hvis man ser på den 

selvkørende bil, som et enkeltstående artefakt, vil mange kritikere af teknologisk 

determinisme sige, at artefakter ikke kan være deterministiske, da mennesker har for stor 

indflydelse på det enkelte artefakt (Dafoe, 2015, s. 1051). Ser man den selvkørende bil, 

som et større teknologisk system, der skal indgå i samfundet i forbindelse med infrastruktur 

og lovgivning, kan teknologien være mere deterministisk i forhold til bl.a. uforudsete 

konsekvenser. Derudover vil vi diskutere, hvorvidt den selvkørende bil er mere forenelig 

med nogle af de andre teknologiske teorier, socialkonstruktivisme og STS. Dette er bl.a. 

noget af det, vi vil se nærmere på i vores diskussionsafsnit. 

 

Figur 4. Teknologideterminisme 

 

Figur 5. Socialkonstruktivisme  

 

Figur 6. Science Technology Society-
studier 
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Vi har i dette afsnit redegjort for de teorier og metoder, vi har valgt at inddrage i vores 

projekt. Vi vil nu redegøre for kunstig intelligens, samt maskinlæring, som er en vigtig del 

af opbyggelsen af selvkørende biler. 

 

 

Kunstig intelligens 

I dette afsnit vil vi redegøre for kunstig intelligens, maskinlæring og de 6 niveauer af 

autonomien, for at give en forståelse for den teknologi, vi arbejder med. For at beskrive, 

hvordan den selvkørende bil fungerer, er det vigtigt først at forstå, hvad kunstig intelligens 

er. 

“AI er i bund og grund ren matematik, hvor man forsøger at lave modeller, der trænes på 

historisk data og observationer fra den virkelige verden” (Udenrigsministeriet. The Trade 

Council, u.d.). 

Sådan lyder forklaring på kunstig intelligens fra Johan Jessen, dansk design manager hos 

den amerikanske virksomhed Lyft, som er det næststørste ridesharing-selskab (efter Uber) 

i USA (Udenrigsministeriet. The Trade Council, u.d.).  

Kunstig intelligens er en 

teknologi, som i følge 

Norvig & Russell kan 

inddeles i fire 

definitioner (Russell & 

Norvig, 2010, s. 1-2). 

 Den første definition, 

systemer der opfører sig 

som mennesker, har 

matematikeren Alan 

Turing, der desuden var 

en af datalogiens 

Figur 7. Definitioner af kunstig intelligens organiseret i fire kategorier (Russell & 
Norvig, 2010, s. 2) 
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grundlæggere, opsat en test, som skulle undersøge, hvorvidt et system opfører sig som et 

menneske. Testen går ud på, at en person fik til opgave at skrive nogle spørgsmål, som en 

maskine skulle svare på. Hvis en anden person i testen ikke kunne afgøre om det var et 

menneske eller en computer vedkommende skrev med, bestod maskinen testen (Russell & 

Norvig, 2010, s. 2). 

Den anden definition er maskiner der tænker som mennesker. Dette kan opnås gennem 

psykologiske eksperimenter. Man må først finde ud af hvordan den menneskelige hjerne 

løser opgaver, og derefter implementere denne logik i computeren. Formålet med dette 

er altså ikke at få computeren til at løse opgaver så korrekt som muligt, men at få 

computeren til at løse opgaver så menneskeligt som muligt (Russell & Norvig, 2010, s. 3). 

Den tredje definition på kunstig intelligens er: maskiner der tænker rationelt. Rationalitet 

hører til under logik. En tidlig definition på rationalitet handler om at kunne danne og 

genkende logiske mønstre kaldet syllogisme (Russell & Norvig, 2010, s. 4). Aristoteles 

brugte syllogisme til hans logiske definitioner, såsom: 

”Socrates is a man: All men are mortal: therefore, Socrates is mortal.” (Russell & Norvig, 

2010, s. 4).  

En maskine der kan nå til lignende konklusioner vil derfor kunne beskrives som rationelt 

tænkende. 

Den fjerde definition, at få systemet til at opføre sig rationelt, handler om at få maskinen til 

at handle ud fra, hvad der er det bedst mulige resultat. Eftersom der ikke altid er en klar 

vej til det korrekte resultat, er det maskinens job at kunne finde frem til det bedst 

forventede resultat (Russell & Norvig, 2010, s. 5). 

Man kan se, at kunstig intelligens har to forskellige dimensioner: at få systemet til udvise 

tankeprocesser og ræsonnement lig mennesket. Definitionerne måles mht. tro til 

menneskelig præstation og et ideelt begreb af intelligens, som kaldes rationalitet. Et 

system er rationelt, hvis den udfører de rigtige handlinger, med de inputs den har (Russell 

& Norvig, 2010, s. 1-2). Rationalitet i dette tilfælde er det centrale punkt for at se, hvordan 

kunstig intelligens fungerer. Kunstig intelligens benytter sig af historiske observationer og 
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algoritmer til at lave en tilbøjelighedsmodel, så computeren kan reagere og bestemme 

visse handlinger (Russell & Norvig, 2010, s. 4).  

Vi vil nu se nærmere på specifikke underområder under kunstig intelligens, hvor vi bl.a. vil 

forklare maskinlæring, beslutningstræer og neurale netværk. 

 

 

Maskinlæring 
 

I dette afsnit vil vi se nærmere på maskinlæring, som er en vigtig del af kunstig intelligens 

og benyttes til at udvikle selvkørende biler. Formålet med at bruge maskinlæring er at få 

computeren til selv at kunne finde en måde at forudsige ting på. For at det skal kunne lade 

sig gøre, bruger man træningsdata, der bearbejdes for at skabe en algoritme af handlinger. 

Der programmeres regler, som maskinen skal bruge til at klassificere problemer og løse 

dem. Den kan derefter selv begynde at skabe flere regler, som gør dens løsninger mere 

sikre (Iqbal & Yan, 2015). 

 

Inden for maskinlæring finder man forskellige metoder. Der findes bl.a. supervised og 

unsupervised learning. Ved supervised machine learning, forsyner man maskinen med både 

et forventet input og et forventet output. Dvs. at man giver maskinen træningsdata, som 

både indeholder informationer om, hvordan de skal klassificeres og hvor mange mulige 

måder de kan klassificeres på. Ved unsupervised learning forsynes maskinen med 

træningsdata kun bestående af input, der ikke indeholder nogle informationer, og 

maskinen må selv forsøge at klassificere data. Dvs. at maskinen ikke får noget forventet 

output (Christiansen, 2020). Man bruger også en metode, der kaldes reinforcement 

learning inden for maskinlæring, hvilket vi også vil se nærmere på i dette afsnit. Derudover 

kommer vi ind på beslutningstræer og vi ser nærmere på neurale netværk. 
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Unsupervised machine learning 
 

Som beskrevet ovenfor, er unsupervised machine learning en form for maskinlæring, hvor 

maskinen kun bliver fodret med input. Den må herefter selv finde ud af, hvordan det skal 

klassificeres, og i hvor mange forskellige kategorier. Når man bruger unsupervised learning, 

kan det være for at forsøge at finde mønstre og kategorier, der ellers ikke var bekendt, ved 

at gruppere data, der ligner hinanden (Kotsiantis, 2007).  

 

For at give et eksempel på dette, kan man se på clustering. Clustering går ud af på at 

inddele data i grupper, ved at finde dem, der har nogle af de samme karakteristika. Det 

kan f.eks. være i en butik, der gerne vil finde ud af kundernes handlemønstre. Ved at se på 

de forskellige kvitteringer, kan man måske finde nogle mønstre, så man kan indrette 

butikken efter kundernes behov, ved at placere varer der ofte bliver købt af samme kunde 

i nærheden af hinanden (Christiansen, 2020). 

 

 

Supervised machine learning 
 

Supervised machine learning er en form for maskinlæring, hvor maskinen bliver givet både 

forventet input og forventet output. Dvs. at maskinen kan opsætte nogle regler for, hvordan 

forskellige inputs kan klassificeres. Hvis man giver maskinen ny data, vil den være i stand til 

at klassificere det på baggrund af det træningsdata, der blev brugt til at træne maskinen 

med (Christiansen, 2020). 

 

Supervised machine learning kan bl.a. bruges til billedgenkendelse, hvilket Marée et. al. 

giver et eksempel på i deres rapport. Her trænede de et billedgenkendelsessystem ved at 

bruge træningsdata, billeder, der tilfældigt blev inddelt i sub-billeder. Systemet kunne 

herefter klassificere ny data, ved at finde de billeder, der var mest sammenlignelige med 

de sub-billeder, der blev udtrukket af træningsdata. På den måde kunne systemet 

klassificere det nye data, vha. beslutningstræer og supervised machine learning (Marée, 

Geurts, Piater, & Wehenkel, 2005).  
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Reinforcement learning  

 

Reinforcement learning er en del af maskinlæring, hvor en maskine lærer ved ”trial-and-

error”. Maskinen befinder sig i et statisk miljø, hvor den præsenteres for nogle forskellige 

handlinger, den kan vælge imellem. Når maskinen vælger en handling, får den en respons 

fra miljøet, enten i form af en belønning eller en straf. Hver handling er vægtet, hvilket 

betyder at maskinen må prøve sig frem, for at få den bedste belønning. På den måde 

adskiller reinforcement learning og supervised learning sig fra hinanden, da maskinen ved 

reinforcement learning ikke får besked om, hvilken handling der ville være bedst i en given 

situation, den må selv finde ud af det (Kaelbling, Littman, & Moore, 1996).  

 

Indenfor reinforcement learning findes Steered Deep Deterministic Policy Gradient 

(SDDPG) modellen, udviklet af Fenjiro Youssef og Benbrahim Houda. Dette er en algoritme 

som skal tilføre autonomien til bilen, således at den kan manøvrere i en virtual simulation 

af et vejnet. Algoritmen er opbygget omkring Deep Reinforced Learning (DRL) til træning 

af modellen, derudover fungerer det ved et Actor-Critic netværk. Netværket virker ved at 

algoritmen har en politik for hvilke handlinger den skal vælge, hvilket foregår i aktørdelen 

af netværket. Når handlingen bliver udført og ført videre til miljøet, bliver der skabt en 

feedback som kritikdelen af netværket vurderer værdien af. Dette bliver så sendt videre til 

aktørnetværket som udfører en ny politik på baggrund af feedbacken. Systemet fungerer 

således i et konstant loop, som hele tiden reagerer på den nye viden, der bliver genereret. 

  

 
Figur 8. DRL actor-critic agent 
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I deres yderligere arbejde med udviklingen af Steered Deep Reinforcement Learning 

(SDRL) algoritmen, indførte de også muligheden for at indlæringen skulle kunne forbedres 

aktivt, ved hjælp af indførte input. Dette er også årsagen til at algoritmen adskiller sig fra 

andre DRL-algoritmer (Youssef & Houda, 2019).  

 

Beslutningstræer 
 

Beslutningstræer er en del af maskinlæring, hvor det indsamlet træningsdata bearbejdes 

for at skabe en algoritme. Beslutningstræer har for det meste to outputs, dvs. de er binære. 

Den træningsdata, maskinen bliver fodret med, er features, dvs. nogle egenskaber, der er 

essentielle for problemet, der kan afgøre, hvilken beslutning maskinen skal tage. Ved at 

gennemlæse det data, der bliver indsamlet, kan maskinen beregne den feature, der giver 

den højeste informationsgevinst, hvilket bliver den højeste node i beslutningstræet. 

Herefter er det den feature, der giver den næsthøjeste informationsgevinst osv. (Russell & 

Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. Second Edition, 2003). Dvs. at det er 

den mindst tilfældige feature der er øverst, hvilket er den feature der alene kan afgøre flest 

data.  

 

For at give et eksempel på et beslutningstræ, har vi valgt at inddrage et, vi selv har arbejdet 

med i kurset TSA II. Beslutningstræet viser om man skal tage ud og spille tennis på en given 

dag, på baggrund af vejrforholdene. De features, der er med til at bestemme, hvorvidt man 

skal spille tennis eller ej er, om der er solskin, regn, eller overskyet, om der er høj eller lav 

luftfugtighed og om det blæser kraftigt eller ej (Figur 9). 
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Figur 9. Datasæt for Play Tennis (The Null Pointer Exception, 2017) 

Der findes også en feature mere, der handler om temperaturen, men eftersom al data var 

besluttet vha. af de andre features, var denne feature irrelevant. Beslutningstræet er 

illustreret nedenfor, og man kan se at den feature med den højeste informationsgevinst er 

øverst. Det kan man se ud fra de data, der befinder sig under beslutningstræet og som 

ligger til grund for dets opbygning: 

 

 
 

Figur 10. Beslutningstræ for Play Tennis (The Null Pointer Exception, 2017) 
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Artificial neural networks 
 

I dette afsnit vil vi redegøre overordnet for artificial neural networks (ANN) som bl.a. bruges 

i opbygningen af selvkørende biler. Artificial neural networks (ANN) er et system indenfor 

datalogi, der efterligner hjernens funktion. Det gør det vha. nogle enheder kaldet neuroner, 

der kommunikerer med hinanden, for at gøre maskinen i stand til at lære (Zhang, 2017, s. 

27). Forskning inden for feltet begyndte i 1943, og i dag bruges ANN inden for 

maskinlæring til bl.a. intelligent kontrol, såsom i selvkørende biler (Zhang, 2017, s. 28-29). 

ANN besidder nogle egenskaber, som gør det muligt at efterligne vores hjerne. De 

egenskaber er ”Distributed associative memory”, ”Better fault tolerance” og ”Strong 

adaptive ability” (Zhang, 2017, s. 29). ”Distributed associative memory” drejer sig om 

ANNs måde at opbevare hukommelse. Hukommelsen bliver uddelt i neuronerne, som kan 

klassificere informationer, der ikke er fuldendte, ved at finde den information i systemet, 

der minder mest om den nye information. På den måde kan systemet hurtigt og effektivt 

klassificere mange informationer (Zhang, 2017, s. 29).  

 

”Better fault tolerance” drejer sig om systemets modstandsdygtighed. Eftersom 

informationer i netværket ikke bliver opbevaret et enkelt sted, vil systemet ikke bryde 

sammen, hvis enkelte neuroner er i stykker (Zhang, 2017, s. 29).  

 

”Strong adaptive ability” handler om systemets evne til at korrigere sig selv, når der sker 

ændringer. Det gør systemet ved at lære. Netværket kan bl.a. lære fra dets omgivelser 

(Zhang, 2017, s. 30).   

 

ANN er opbygget af neuroner, som både kan være i et enkelt lag, men også i flere lag. Der 

er to forskellige former for ANN: feed-forwardnetværk og feedbacknetværk. 

Feed-forwardnetværket består af et input lag, et output lag og nogle skjulte lag. Lagene 

kommunikerer kun fremad, dvs. at neuronerne kun sender deres output videre til det næste 

lag, uden nogen feedback. Neuronerne kan modtage op til flere inputs men udsender kun 

et enkelt output (Zhang, 2017, s. 31).  
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I feedbacknetværket kan alle neuroner kommunikere med hinanden, dvs. de sender ikke 

kun outputs til næste lag, men kan også modtage og afsende informationer til samtlige 

neuroner i systemet (Zhang, 2017, s. 31-32). 

Vi har i dette afsnit set nærmere på maskinlæring. Vi vil nu gå videre til at beskrive de 6 

niveauer af autonomien, for at få en forståelse for, hvor langt udviklingen af 

bilteknologierne er kommet, og hvad der skal til, før en bil kan kaldes selvkørende. 

 

 

Autonomi defineret på 6 niveauer 

Den fortsatte udvikling af bilteknologien har bl.a. til formål at skabe mere sikkerhed og en 

dag levere automatiserede køresystemer, der kan håndtere alle kørselsopgaver, når man 

ikke ønsker eller ikke kan gøre det selv. Herunder undersøges niveauerne for autonomi, 

hvad hvert niveau indebærer og hvor langt vi er fra fuld automatisering.  

The Society of Automotive Engineers (SAE) definerer 6 niveauer af autonomi, som varierer 

i indtrængning af køretøjer med ADAS, og i hvor høj grad en bil overtages af autonome 

systemer. Disse niveauer er blevet vedtaget af det amerikanske transportministerie (Car 

and Driver, 2017): 

Niveau 0 - Ingen automatisering:   

En almindelig bil uden nogen form for hjælp udover evt. cruise kontrol, som automatisk 

kontrollerer at bilen kan opretholde en stabil hastighed, indstillet af føreren. Føreren 

udfører alle køreopgaver (Car and Driver, 2017). 

 

Niveau 1 – Fører assistance: 

Autonomien på dette niveau involverer funktionsspecifik automatisering af en eller flere 

specifikke kontrolfunktioner. F.eks. en bil med ”adaptiv fartpilot” og ”lane keep assist”. 

Adaptiv fartpilot er et redskab, som kontrollere en sikker afstand mellem bilen og de andre 

køretøjer i trafikken vha. radarer og/eller kameraer til automatisk at bremse, eller 

genoptage hastigheden, når trafikken ryddes. Føreren har dog stadig behov for at holde 

styr på rattet (Car and Driver, 2017). 
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Niveau 1 autonomi eksisterer i næsten alle biler, der produceres i dag (Car and Driver, 

2017). 

  

Niveau 2 - Delvis automatisering: 

Niveau 2 involverer primært to kernefunktioner for at frigøre føreren for kontrol. Adaptiv 

cruise kontrol i kombination med banecentrering. Føreren skal have hænderne på rattet, 

selvom køretøjet automatisk på niveau 2 kan hjælpe med at kontrollere hastighed og 

styring (Car and Driver, 2017). 

 

Tesla Autopilot har et autonomt køresystem på niveau 2 (Korosec, 2019). 

 

Niveau 3 - Begrænset selvkørsel automatisering:  

Niveau 3 involverer øget miljødetekterings egenskaber. Køretøjer på niveau 3 er i stand til 

at være selvkørende, men kun under ideelle forhold og med begrænsninger, såsom 

motorveje med en bestemt hastighedsgrænse. Føreren har mulighed for at slippe rattet og 

slippe blikket fra vejen, hvis vejen opretholder en vis standard. Føreren er stadig forpligtet 

til at overtage styring, hvis vejforholdene forværres under det ideelle (Car and Driver, 2017). 

  

2019 Audi A8 har et autonomt køresystem på niveau 3 (Halvorson, 2017). 

  

Niveau 4 – Høj automation: 

Niveau 4 køretøjer kan udføre alle køreopgaver uden interaktion fra føreren udover at 

indtaste en destination i navigationssystemet og overvåge de fleste miljøer og vejforhold. 

I det væsentlige udfører al kørsel, men er kun designet til at håndtere specifikke 

anvendelsesscenarier og kan ikke håndtere uforudsigelige kørselsscenarier, som dårligt 

vejforhold eller pludseligt dårligt vejr. Samtidig er køretøjet begrænset i specifikke 

geografiske areal, hvor køretøjet er kompatibelt (Car and Driver, 2017). 

  

Autonomi på niveau 4 opererer Waymo Firefly i testområde Chandler, Arizona (Hughes, 

2017). 
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Niveau 5 - Fuld selvkørende automation: 

I niveau 5 så kan køretøjet udfører alle køreopgaver under alle forhold, hvilket også betyder, 

at et specifikt geografisk areal ikke er påkrævet. Ingen menneskelig opmærksomhed eller 

interaktion er påkrævet. Kontrol elementer såsom rat og pedaller er ikke nødvendige. Bilen 

kører sig selv i alle slags forhold og agerer, som en menneskelig fører (Car and Driver, 

2017).  

Vi har i dette afsnit beskrevet de 6 niveauer af autonomien, som vi vil komme tilbage til 

senere i TRIN-modellen, hvor vi bl.a. vil se på, hvordan folk vil opfatte de selvkørende biler 

i den stigende tendens i innovationsteknologier. 
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TRIN-modellen 
 

Vi vil i de følgende afsnit undersøge de autonome køretøjer i forskellige aspekter. Vores 

undersøgelse bliver struktureret vha. TRIN-modellen, som vi tidligere har beskrevet i teori- 

og metodeafsnittet. 

 

 

Trin 1. Teknologiers indre mekanismer og 

processer 
 

I dette afsnit vil vi se nærmere på indre mekanismer i en selvkørende bil og de processer, 

som udføres løbende.  

Forudsætningen for at lave en selvkørende bil er baseret på enorme mængder af data, som 

kan navigere via maskinlæring. Nogle af disse dataindsamlinger er via kamera, LiDAR-

sensorer og radar teknologier, som ultimativt bidrager bilen til at forstå og omgive sig sine 

omgivelser (Udenrigsministeriet. The Trade Council, u.d.). Formålet med at anvende 

kunstig intelligens i en bil er subjektivt, da formålet udledes efter designerens intentioner 

af den udvalgte selvkørende bil. Johan Jessen giver en generel beskrivelse af en 

selvkørende bil: 

“En selvkørende bil, styret af en computer, har adgang til mange flere informationer om, 

hvad der sker i trafikken, end mennesker har. Det gør, at bilen kan forudsige og forsøge at 

undgå farlige situationer og på længere sigt køre i kortege og dermed mere 

brændstoføkonomisk til fordel for klimaet” (Udenrigsministeriet. The Trade Council, u.d.). 

Dette betyder, at forskellen mellem en selvkørende bil og en bil, styret af en person, er et 

komplekst sæt af teknologier, som modtager data, analyserer den, beregner den mest 

optimale rute, og tager beslutninger om de næste handlinger, der skal udføres. 

Sammenlignet med denne mekaniserede proces, er en person, som styrer bilen, begrænset 
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angående dataindsamling og -bearbejdning. Dette omhandler ikke nødvendigvis kun 

mængden af data, der kan indsamles, men også den konstante overvågning, der gør bilen 

i stand til at reagere hurtigere på omgivelserne end mennesket. I 2016 døde 1,35 millioner 

mennesker som følge af trafikulykker, hvor de fleste er forårsaget af distraheret kørsel, 

hastighedsoverskridelse, og kørsel under påvirkning af alkohol og andre psykoaktive stoffer 

(World Health Organization, 2018). 

Derudover kan en selvkørende bil udregne den mest optimale rute, med hensyn til både 

tidsbesparing og reducering af brændstofforbrug. Formålet med at bruge kunstig 

intelligens i biler er derfor bl.a. at øge sikkerhed og optimere brændstofforbrug. 

I følgende afsnit vil vi beskrive nogle af de centrale processer og mekanismer, der bruges i 

en selvkørende bil. Teknologisk Institut mener at der tale om tre overordnede teknologier 

(Teknologisk institut, u.d.), som bidrager til, at en bil kan være selvkørende: 

 

1. Avancerede sensorer – Der findes forskellige sensorer til forskellige scenarier, 

men der bliver typisk benyttes GPS-modtagere, til at kende ens geografiske 

placering og udregne ens rute. Derudover findes der også radarsystemer, som 

bl.a. kan måle afstanden til andre trafikanter og objekter. Sensorerne udgør 

bilens sanser. Ligesom mennesker kan se, føle og mærke forskellige ting i 

trafikken, har man udstyret selvkørende biler med en række teknologier, der gør 

bilen i stand til at forstå sine omgivelser (Teknologisk institut, u.d.). 

2. Maskinlæring – Bilens computer er dens hjerne som vha. maskinlæring og deep 

learning bliver oplært til at handle korrekt i diverse situationer. Vi har i det forrige 

afsnit om kunstig intelligens introduceret maskinlæring, som vi vil vende tilbage 

til senere i rapporten, da det er en af de vigtigste dele af den autonome kørsel 

(Teknologisk institut, u.d.). 

3. Bilens styring og motor – Bilens styring og motor udgør de mekaniske 

egenskaber bilen har for at kunne udføre nødvendige handlinger, såsom 

drejning, bremsning og acceleration. En selvkørende bil, i modsætning til en bil, 
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som er styret af en bilist, er styret af en computer, som udfører alle beregningerne 

for at køre sikkert og brændstoføkonomisk (Teknologisk institut, u.d.). 

 

Indre processer ifølge Lawsons model 

Vi vil nu bruge Lawsons model, som blev beskrevet tidligere i teori og metodeafsnittet, til 

at beskrive tankeprocessen på de ovenstående tre teknologier i forhold til den selvkørende 

bil. Som vi har nævnt tidligere, er Lawsons model god til at simplificerer tankeprocessen 

og beslutningsprocessen i en selvkørende bil. 

 
Figur 11. Lawsons model (Brehmer, 2005, s. 6) 

I Lawsons model ses omgivelserne som en kilde til signaler, som opfattes i forhold til en bil 

gennem avancerede sensorer og historisk data. Vi har valgt at trække en parallel mellem 

Lawsons model og modellen, som illustrerer tankeprocessen i en adfærdsrobot (Figur 12), 

som er en forsimplet version af en selvkørende bil. 

 
Figur 12. Tankeprocessen i en adfærdsrobot (Christiansen, 2020) 
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Her starter processen ved at sensorerne, som er en del af opfattelsesevnen (Sense på 

Lawsons model), reagerer på den fysiske verden udenfor, og sender elektriske signaler 

(Process) til den intelligente komponent i robotten, dvs. computeren, der analyserer og 

sammenligner dem (Compare). Signalerne, der sendes fra sensorerne, tildeles derfor en 

værdi, som arbiteren kan bruge til at finde ud af (Decide), hvilken handling der skal udføres 

(Act).  

 

Arbiterens funktion er at forhindre, at to operationer udføres på én gang, når det ikke er 

intenderet. På baggrund af resultaterne af disse sammenligninger, træffes der en 

beslutning, der fører til en handling, der påvirker bilens kræfter. Der genereres således nye 

signaler, som en konsekvens af samspillet mellem bilen og omgivelserne. Disse signaler 

indgår derefter i en cyklus. 

 

Denne adfærdsstruktur virker sammen i et actor-critic network, hvilket vil sige, at adfærden 

er struktureret ud fra et princip om at arbiteren sender et signal til bilen om at udføre en 

handling, hvorefter der dannes et feedback, i dette tilfælde fra en række sensorer. I tilfældet 

med teknologien i en selvkørende bil, vil forløbet for modellen være således, at arbiteren 

er den selvkørende bils hovedcomputer, sensorerne er LiDAR, kameraer og radarsystemer.  

 

Vi har i dette afsnit set nærmere på de indre mekanismer og processer, der forekommer i 

en selvkørende bil. Vi vil nu gå mere i dybden med nogle af de avancerede sensorer, der 

benyttes i autonome køretøjer. 

 

 

Trin 2. Teknologiske artefakter 
 

I følgende afsnit vil vi beskrive nogle af de artefakter der skal til for at få en selvkørende bil 

til at fungere. Vi vil beskrive nogle af de sensorer der bruges, da de er mere interessante 

at se på end f.eks. motoren i forhold til at få bilen til at være selvkørende. Sensorerne der 

vil blive beskrevet, er kameraer, radar og LiDAR-sensoren. 
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Kameraer bruges til at se andre 

objekter i trafikken, såsom 

andre køretøjer og 

fodgængere. Kameraerne kan 

udover det, se vinkler meget 

præcist, hvilket gør dem i stand 

til at sende signaler om 

hvorvidt andre biler vil dreje. 

Derudover bruges kameraer til 

at se afmærkningerne på 

kørebanen, hvilket bruges til at 

holde bilen inden for dens 

vejbane (Denton, 2019, s. 46). 

 

En anden sensor, der bruges i 

en selvkørende bil, er et 

radarsystem. Radar udsender 

elektromagnetiske bølger og 

modtager et ekko, som gør 

den i stand til at måle distancer 

til andre objekter og også deres hastighed. Denne måde at se verden på, kender vi fra 

flagermus, der bruger ekkolokation. De sender en lyd ud og når lyden rammer noget solidt, 

vil den sendes tilbage til flagermusen, der kan afgøre hvor langt væk genstanden er. 

Radarsystemet er vigtigt i forhold til at kunne måle eventuelle kollisioner og de kan bruges 

i alt slags vejr, hvilket kameraerne måske ikke er lige gode i. Radarsensoren fungere dog 

bedst til at se, hvad der sker på længere afstand og der er brug for en sensor til at se, hvad 

der sker tættere på (Denton, 2019). 

  

LiDAR-sensoren udsender et lyssignal og måler refleksionerne, den får tilbage, ligesom 

radarens ekkolokation. LiDAR bruger laser i stedet for radiobølger, hvilket gør at den, 

samtidig med at måle afstand og hastighed, kan registrere vinkler, hvilket gør den i stand 

til at se trafikken bedre. Den kan også bruges i mørke og den kan se 360 grader rundt om 

Figur 13. Placering af de tre artefakter i en selvkørende bil (Ingrassia, 
Sage, & Shepardson, 2016) 
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bilen. Derudover er den i stand til at se objekter, som fodgængere og andre biler 

tredimensionelt, da den laver et slags 3D kort over omgivelserne med det lys der reflekteres 

tilbage (Denton, 2019). Det kan den fordi dens bølger er kortere end f.eks. radarens bølger, 

og de korte bølger gør det muligt at se mindre objekter meget præcist. Det, at LiDAR er i 

stand til at se forskel på andre objekter i trafikken, er en vigtig egenskab for den 

selvkørende bil, da der kan være forskellige måder bilen skal reagere på i forhold til om der 

er en bus eller en cyklist på vej imod den. LiDAR-sensoren kan dog ikke se alt og den kan 

virke dårligere i nogle vejrforhold, som ved kraftig sne. Derfor er det vigtigt at alle disse 

sensorer, der har hver deres fordele og ulemper, arbejder samtidig for at give bilen det 

bedst mulige blik på verden (Coldewey, 2017). 

 

Fælles for de ovennævnte sensorer er deres funktion i den selvkørende bil. Sensorernes 

funktioner er at observere trafikken og sende beskeder til hovedcomputeren, som 

manøvrerer efter de data, den modtager fra sensorerne. Sensorerne er derfor meget 

vigtige komponenter, i en selvkørende bil, for uden dem ville bilen ikke være i stand til at 

observere forholdene omkring sig. 

 

I dette afsnit har vi set nærmere på nogle af de teknologiske artefakter, der er nødvendige 

for at skabe en selvkørende bil. Vi vil nu gå over til Trin 3, hvor vi vil komme ind på nogle 

af de utilsigtede effekter ved selvkørende biler, deres effekt på det sociale liv samt 

infrastrukturen. 

 

 

Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter 
 

I Trin 3 af TRIN-modellen undersøges de utilsigtede effekter ved teknologien. Vi vil her 

komme ind på nogle af de utilsigtede effekter, der kan opstå ved implementeringen af de 

selvkørende biler. 

 

Det er ofte de negative utilsigtede effekter som fokuseres på, og de kommer i de fleste 

tilfælde ved ikke at have tænkt alle aspekter igennem, ved skabelse af ny teknologi eller 
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ved at innovere en eksisterende teknologi eller artefakt. En teknologi kan have mange 

utilsigtede effekter, men de kan overordnet inddeles i tre kategorier, som er fejl ved indre 

mekanismer, risici ved designet eller de økonomiske årsager (Jelsøe, 2019). 

 

En fejl ved designet af selvkørende bilers indre mekanismer kunne være, at bilen ikke 

stopper for fod og fumlegængere. Det er allerede observeret ved en prøvekørsel lavet af 

Uber, hvis selvkørende bil kørte en fumlegænger ned i USA. Det skyldes den forkerte 

fortolkning af data fra sensorer, da den selvkørende Volvo ikke kunne klassificere personen, 

men i stedet for klassificerede vedkommende som et køretøj, eller en cykel, fordi personen 

trak en cykel (McCausland, 2020). Denne fejl viste sig under en prøvekørsel, og man kan 

ud fra det vurdere, at når de selvkørende biler officielt bliver implementeret på de offentlige 

veje, vil der kunne forekomme programmeringsfejl, som først viser sig ved brug af bilen, 

og ikke under aftestning af den.  

 

En anden utilsigtet effekt ved teknologien er at den er udsat for cyberkriminalitet. Det er 

blevet nævnt tidligere, at de selvkørende biler indsamler data fra datamodtagere, såsom 

kameraer og LiDAR, hvorefter den bliver bearbejdet for at tage en beslutning om den 

næste handling, bilen skal udføre. Der er derfor en fare for, at computeren eller en af 

datamodtagere kan blive hacket, ved at tage styring over systemet og sende forkerte 

informationer, som bilen skal forholde sig til. Det kan ende i en ulykke, som sætter 

passagerer og fodgængere i fare. 

De selvkørende biler kan således blive et værktøj for terrororganisationer med det formål 

at skabe uroligheder og frygt, fremkalde chokerende reaktioner og udvise magt. Der 

eksisterer allerede et begreb for denne slags terrorisme - cyberterrorisme. En af de mest 

udbredte måder at udføre cyberterrorisme er at hacke sig ind i computerens systemer eller 

fremsætte terrortrusler via elektronisk kommunikation. I bilbranchen, kan man potentielt 

gennem hacking udnytte de autonome biler til at gennemføre et terrorangreb. Derfor har 

Repræsentanternes Hus i USA godkendt den såkaldte ‘Self Drive Act’, som nævner, at 

"producenter af stærkt automatiserede køretøjer skal udvikle skriftlige cybersecurity- og 

privatlivsplaner for sådanne køretøjer inden de tilbyder dem til salg" (McCarthy, 2017). 

 

En af de utilsigtede effekter er af økonomisk baggrund, som vil kunne vise sig under 

implementering af de selvkørende biler på offentlige veje. Der er en sandsynlighed for, at 
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der kan opstå protester imod denne implementering, pga. mulig arbejdsløshed blandt 

chauffører. Det vil påvirke hele transportbranchen, bl.a. fragttransport, service transport, 

herunder taxaer, offentlig transport og privat kørsel. 

 

Vi vil nu rykke videre til det næste trin, hvor vi vil komme ind på de teknologiske systemer. 

Dette afsnit vil vi opdele i to, hvor i det ene vi vil undersøge de indre teknologiske systemer 

i en selvkørende bil, og det andet de teknologiske systemer som en del af infrastruktur.  

 

 

Trin 4. Teknologiske systemer 
 

I dette afsnit vil vi se på den selvkørende bil som et teknologisk system, samt se på det 

større teknologiske system som bilen kommer til at indgå i, infrastrukturen. Vi har derfor 

opdelt dette afsnit således, at vi først vil beskrive teknologiske systemer i en selvkørende 

bil, dvs. et system af de artefakter og indre processer og mekanismer, som vi kom frem til 

tidligere i rapporten. Derefter vil vi beskrive det teknologiske system i form af 

infrastrukturen, som de autonome biler kommer til at indgå i og hvilken påvirkning 

implementeringen af disse vil have. 

 

 

Teknologiske systemer i en selvkørende bil  
 

Vi har i vores projekt valgt at fokusere på funktionaliteten af en selvkørende bil, og i den 

sammenhæng vil vi se på det system, som står for beslutningstagning. Det indebærer flere 

elektroniske systemer, som er udviklet til at automatisere, tilpasse og forbedre sikkerheden 

under kørsel. Disse systemer består af bl.a. car imaging, LiDAR, radar, billedbehandling, 

computersyn og netværk i bilen. 

 

Selvkørende biler består af tre sæt systemer der arbejder sammen og udgør den 

selvkørende bil som en samlet helhed. Sådan beskriver Liu et al. også den selvkørende bil: 
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"… autonomous driving is not one single technology, but rather a highly complex system 

that consists of many sub-systems” (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 1). Denne 

beskrivelse understøtter også De Vries synspunkt, at teknologiske systemer består af et sæt 

dele der arbejder sammen (De Vries, Teaching about Technology, 2016, s. 20-21) 

 

 
Figur 14. Autonom køresystems arkitektur (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 1) 

 

Dette er en oversigt over et autonomt køresystems arkitektur fra bogen ”Creating 

Autonomous Vehicle Systems” (Figur 14). Ifølge Lui et. al., er køretøjets autonomitet en 

kompleks integration af teknologier, der består af tre store grupper: algoritmer, 

klientsystem og cloudplatform. Alle de tre grupper skal virke før bilen optimalt og sikkert 

ville kunne fungere som et selvkørende køretøj. Alle tre grupper er værd at undersøge, 

men vi vil kun se på dem, vi mener er mest essentielle. Vi vil starte med at kigge på 

algoritmerne. 

 

Algoritmer kan splittes op i tre dele: Sensing, Perception og Decision. Under sensing forstås 

bilens syn, som bl.a. består af kameraer og LiDAR. Kameraer hjælper bilen med at se vejen 

og omgivelserne, mens LiDAR bruges til kortlægning, lokalisering og beregner 

reflektionstiden for at bestemme afstanden til hindringer, vinkler og strukturer. LiDAR, samt 

de andre sensorer i bilen, er den fornemmende del af bilen (Sensing) (Liu, Li, Tang, Wu, & 

Gaudiot, 2018, s. 2-3). 

 

Den anden type af algoritme er den opfattende (Perception). KITTI er en type af datasæt 

specielt udviklet til selvkørende biler (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 52). Det særlige 
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ved KITTI er, at den kan aflæse verden i 3D, hvilket den gør ud fra to synkroniserede 

kameraer (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 53-54). Grunden til at KITTI er den 

opfattende del af bilen er, at den opfatter den data den ser, og kan blive ved med at aflæse 

den ved ændringer, og spore det, der bliver set (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 62-

63). Denne egenskab gør KITTI til en uundværlig del af det samlede system. 

 

Den tredje type af algoritmer er beslutning (Decision). Den omhandler maskinlæring og 

beslutningstagningsprocessen, for at bilen bl.a. kan undgå en kollision med en hindring. 

Disse handlinger foregår på baggrund af den data, som bliver indsamlet og bearbejdet af 

bilens delsystemer. Lius forskergruppe forklarer, at et selvkørende køretøj ikke blot har brug 

for at kunne aflæse omgivelserne, men også for en vis forudsigelsesegenskab, der vil give 

bilen lov til at ændre bane, da trafikken ændrer sig konstant (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 

2018, s. 88).  

 

For at danne disse beslutninger, findes der to typer af modeller, hvis formål er at forudse 

adfærden. Den ene model er hukommelsesløs. Den betegnes på denne måde fordi dens 

trænede evne forbliver, og output ikke afhænger af tidligere inputs (Liu, Li, Tang, Wu, & 

Gaudiot, 2018, s. 92-93). Dvs. hvis man skal gætte et tal fra 1 til 10, vil man logisk højst 

bruge 10 forsøg, hvor et af dem vil være det succesfulde. I tilfælde med en hukommelsesløs 

model, vil man begynde med at gætte på tallet 1, og hvis dette forsøg ikke er succesfuld, 

vil hukommelsesløs model i alle de følgende forsøg gætte på 1-tal. Hvis man derfor ønsker 

at indsamle den historiske data, kræver det at kode denne model med de ønskede 

funktioner.  

 

Med historiske data menes de handlinger, som bilen tidligere har udført i hver enkelt 

situation. Bilen kører altid under forskellige forhold og i forskellige omgivelser. Der er 

mange andre trafikanter, som der skal tages højde for, f.eks. cyklister og fodgængere, der 

krydser vejen uden for fodgængerfelter. Det kræver derfor en hukommelse, som skaber en 

historik af alle de beslutninger, som bilen senere kan handle ud fra. Vi vender tilbage til 

eksemplet med tallene. Et system med hukommelsen vil registrere de tidligere mislykkede 

forsøg og i de følgende vil det ikke gætte på disse tal. På den måde vil systemet holde sig 

til den logiske begrænsning af antal forsøg til 10. Denne type af hukommelsesmodeller er 

Long Short-Term Memory (LSTM) modeller med RNN (Recursive Neural Networks) 
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strukturer. RNN er beregnet til at behandle sekvenser af data og afhænger af det forrige 

output for at få det nye output af de nye funktioner (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 

92-93). 

 

 

Teknologiske systemer som en del af 

infrastruktur  
 

Teknologiske systemer kan også ses i et større perspektiv. Man kan se på det system, som 

den selvkørende bil kommer til at indgå i. Implementeringen af selvkørende biler kommer 

til at medføre store ændringer bl.a. i infrastrukturen, men også i byplanlægning. For at 

implementeringen af selvkørende biler skal være succesfuld, må man se på det 

samfundssystem bilerne skal blive en del af. 

I 2017 blev der indført en lov, der gør det muligt at teste autonome køretøjer på de danske 

veje, når sikkerheden på området tillader det (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2017, s. 3). På 

det kommunale plan, i Københavns Kommune, kommer de selvkørende biler til at indgå i 

et trafiksystem, der er bygget op omkring et princip om, at det er trafikken der skal tilpasse 

sig byen og ikke omvendt. Der findes allerede nogle kommunale planer for fremtidens 

trafik, som den autonome bil må indordne sig under. Der er bl.a. mål omkring mere kollektiv 

trafik og mere klimavenlig trafik (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2017, s. 5-6) Sandsynligvis 

kommer de autonome køretøjer til at blive en del af fremtidens bybillede i form af offentlig 

transport og delebiler, som vil højst sandsynligt være eldrevne. 

Ifølge Københavns Kommunes rapport, ved man endnu ikke, om der vil være et stort 

overflytningspotentiale fra cykler, offentlig transport og private biler til de selvkørende 

køretøjer (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2017). F.eks. hvis man i implementeringsfasen vil 

se en stigning i brugere af denne teknologi og et fald i antal cyklister, vil der ikke længere 

være behov for nye cykelstier. Derudover vil der ses et fald i diverse former for offentlige 

transportmidler. Systemingeniøren David Woods arbejder indenfor et felt, der kombinerer 

koncepter og teknikker fra kognitiv psykologi, datalogi og samfundsvidenskab for at 

studere, hvordan mennesker håndterer kompleksitet (The Ohio State University, u.d.) Han 
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mener, at en designer skal skabe nye måder for samarbejde mellem mennesker og 

maskiner: 

 

”Det er derfor ikke et valg mellem mennesker eller maskiner, men snarere et spørgsmål om 

at finde de bedst mulige sammensætninger mellem mennesker og maskiner” (Blond, 

2017).  

 

Det danske vejnet er opbygget efter behovet for bilens optankning. Dvs. at infrastrukturen 

stiler efter at reducere afstanden mellem tankstationer. Udviklingen af de selvkørende biler 

kan kobles sammen med en tendens for grønnere bilindustri, hvor der lægges vægt på 

eldrevne biler. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets langsigtede mål er at Danmark 

skal være Co2 neutral i 2050 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, u.d.). Der skal derfor 

foretages ændringer i den nuværende infrastruktur, for at kunne leve op til eldrevne biler. 

Derudover, skal der også tages hensyn til den autonome kørsel, hvor der vil komme behov 

for ændringer i relationen til selvkørende biler.  

 

Ekspertgruppen peger på den manglende infrastruktur der kan understøtte eldrevne biler. 

Når disse biler skal udbredes, vil der være behov for en ændring af det danske vejnet, så 

det kan understøtte den nye mængde biler, både i miljøperspektiv og evt. implementering 

af autonom transport (Kristensen, et al., 2018, s. 22). En vigtig detalje, som ekspertgruppen 

også pointerer, er at  

 

”... der en klar opdeling, hvor det primært er et offentligt ansvarsområde at etablere og 

drive vejinfrastrukturen. Til gengæld er det private, som står for anskaffelse og drift af 

køretøjer” (Kristensen, et al., 2018, s. 27).  

 

Hvis infrastrukturen ændres, vil transportadfærden samt kørselsmønstrer også blive påvirket 

af denne forandring. Det vil kræve et anderledes vejsystem, der er tilpasset til formålet at 

understøtte den nye transportform. 

 

En stor del af den infrastruktur, der ville kræve reorganisering vil befinde sig i form af 

cloudplatforme. Liu et al. skriver: 
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”Autonomous vehicles are mobile systems, and autonomous driving clouds provide some 

basic infrastructure supports including distributed computing, distributed storage, and 

heterogeneous computing” (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018).  

 

Fordelen ved at bruge cloudplatforming til at forene en række aspekter i selvkørende biler 

er bl.a. at bilen kan bruge ekstern hjælp til at bearbejde den rå data, der genereres vha. 

algoritmer (Figur 15). Vha. cloudplatformen kan der således nemt og hurtigt opdateres og 

udnyttes HD-kort. Hvis de ovennævnte funktioner samles i skyen, vil det være nemmere at 

vedligeholde servicen, da der kun vil være et sted der konstant kræver service (Liu, Li, Tang, 

Wu, & Gaudiot, 2018, s. 169-170). 

 
Figur 15. Autonom køresystems arkitektur 

 

Cloudplatform er en af de tre grupper i autonomiens arkitektur, som vi vil beskrive i dette 

afsnit. En af de applikationer, som indgår i cloudplatformen, er et HD (High Definition) Map 

(Figur 15). Disse kort er udviklet med en ekstrem høj præcision til brug af de autonome 

køretøjer, som kræver meget klare instruktioner for at udføre en manøvre, og derfor 

indeholder bl.a. positioner af vejafmærkning.  

 

“HD map production is also a complex process that involves many stages, including raw 

data reading, filtering and preprocessing, pose recovery and refinement, point cloud 

alignment, 2D reflectance map generation, HD map labelling, as well as the final map 

outputs” (Liu, Li, Tang, Wu, & Gaudiot, 2018, s. 179-182). 

 

På illustrationen herunder kan man se, hvordan et HD-kort bliver dannet (Figur 16). 
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Figur 16. Simuleringsplatform til autonom kørsel 

 

Når køretøjet manøvrer indsamler LiDAR nye data fra omgivelserne. Disse sammenlignes 

med det eksisterende netkort samt de oprindelige positionsestimater leveret af GPS. Dette 

hjælper bilerne med at orientere sig på kørebanen i realtid. 

 

I dette afsnit har vi set på selvkørende biler, som et teknologisk system. Vi har derudover 

undersøgt, hvordan de selvkørende biler kommer til at indgå i infrastrukturen, samt hvilke 

områder af den nuværende infrastruktur, der må ændres i forbindelse med 

implementeringen af de selvkørende biler. 

 

 

Trin 5. Modeller af teknologier 
 

I dette afsnit vil vi undersøge den danske bilkultur, og hvordan udskiftningen af biler i 

Danmark foregår, hvilket vi vil illustrere med de nedenstående modeller. Vi vil derudover 

se på undersøgelsen Moral Machine fra MIT og se på sporvognsdilemmaet, hvilket vi har 

udarbejdet et beslutningstræ til, som vi vil diskutere senere i afsnittet. 
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Den danske bilkultur 

Vi vil nu undersøge den danske bilpark, hvor vi vil inddrage statistikker fra Danmarks 

Statistik. Statistikerne viser en tendens i den danske bilpark, hvor de danske biler hurtigere 

end før udskiftes. Dette er relevant for udbredelsen af den selvkørende bil som teknologi, 

da kommunikation blandt biler på vejnettet er en faktor for den selvkørende bils evne til at 

manøvrere sikkert i trafikken. 

 

 

Figur 17. Restandel af de forskellige aldersgrupper i bestandene 1. januar 2007 og 1. januar 2017 

(Danmarks Statistik, 2017, s. 2) 

 

En anden vigtig årsag er den forventede tidshorisont for implementeringen af selvkørende 

teknologi. Som situationen er i Danmark på nuværende tidspunkt, ændres bilparken med 

ca. 1-3% om året. Dette, kombineret med en middellevetid på 15 år, gør, at raten, hvormed 

tidspunktet, hvor størstedelen af den danske bilpark har autonom teknologi på et større 

stadie, vil have en relativ lang tidshorisont. 
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Figur 18. Gennemsnitsalder og middellevetid (Danmarks Statistik, 2017, s. 3) 

 

 

Figur 19. Nyregistreringer og nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar 1962-2022 (Danmarks Statistik, 

2017, s. 2) 

 

 

Ud fra den data om den danske bilkultur i 2017, har vi lavet en model, som viser tiden, 

hvormed nye bilteknologier spredes over tid i det danske samfund. 
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Figur 20. Udvikling af den danske bilpark 

 

𝑴𝒃% = 𝒇(𝑩𝒏) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝒇(𝑩𝒏) = 𝒇,(𝑩𝒏"𝟏) + 𝑽/ ∗ (𝟏 + 𝑵𝒃 − 𝑮𝒃) 
𝒇(𝑩𝟎) = 𝟎 

 

• 𝑴𝒃% er mængden af bilparken, som besidder den nye teknologi efter 𝒏 år. Det 

gælder, at 𝑴𝒃%	 ≤ 𝟏𝟎𝟎; 

• 𝒇(𝑩) er mængden af bilparken, som besidder den nye teknologi;  

• 𝒏 er tid i år og 𝒏 ≥ 𝟎;  

• 𝑽 er vækst;  

• 𝑵𝒃 er nye biler tilført;  

• 𝑮𝒃 er gamle biler aftaget, og 𝑮𝒃 defineret ved 𝑵𝒃/𝟐.  

 

Denne model viser tiden, hvormed nye biler introduceres på det danske marked, og tiden 

det tager, før alle biler på de danske veje, som minimum er fra den tidsperiode. Der skal 

tages forbehold for, at modellen antager, at væksten i bilparken er konstant, og at tilførsel 

og aftagning af biler i bilparken også er konstant. Dette er dog ikke fuldstændige realistiske 

parametre, men det giver en plausibel opfattelse af tidshorisonten for introduktionen af en 

ny teknologisk udbredelse i det danske bilmarked. 
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Sporvognsproblemet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporvognsproblemet eller ”The Trolley Problem”, er et etisk dilemma, hvor en sporvogn 

er ude af stand til at bremse, eller som beskrevet af Philippa Foot:  

”The driver of a runaway tram […] can only steer from one narrow track onto another; five 

men are working on one track and one man on the other; anyone on the track he enters is 

bound to be killed” (Mirnig & Meschtscherjakov, 2019, s. 3).  

Foot forklarer, at sporvognsproblemet repræsenterer et filosofisk dilemma, som tager 

stilling til hvorvidt mennesker skal foretage en handling som føre til færre tabte 

menneskeliv, i en situation hvor tabet af menneskeliv er uundgåeligt.  I dag ser vi ofte 

utilitaristisk på dette problem, hvor vi, som udgangspunkt, hellere vil redde de mange frem 

for de få. 

Figur 21. Et simpelt 

sporvognsproblem. At redde A er 

ensbetydende med at slå B ihjel, 

og omvendt. Begge virker 

moralsk uacceptable (Mirnig & 

Meschtscherjakov, 2019, s. 4) 
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Denne situation er blevet diskuteret i sammenhæng med introduktionen af den 

selvkørende bil af flere forskellige forskere (Mirnig & Meschtscherjakov, 2019). Vi har valgt 

at tage udgangspunkt i MIT’s undersøgelse Moral Machine. 

 

Moral Machine 
 

Moral Machine er et internetbaseret program, hvor brugeren bliver præsenteret for en 

række dilemmaer baseret i et sporvognsproblem, som brugeren må tage stilling til. Den 

data, som programmet genererer, bliver derefter anvendt til at analysere, hvordan 

menneskers opfattelse af de dilemmaer, der kan opstå ved en selvkørende bil er, i en 

situation, hvor tab af liv er uundgåelige (Kim, et al., 2018). Programmets evne til at opsamle 

data var meget effektivt, særligt pga. YouTube personligheders promovering af 

programmet (Rahwan, 2019).  

”As of October 2017, the application has collected over 30 million responses from over 3 

million unique respondents from over 180 countries around the world (Kim, et al., 2018, s. 

2).  

Denne mængde af data betyder også, at det er den største undersøgelse af et moralsk 

dilemma, baseret på psykologi, nogensinde foretaget (Rahwan, 2019). Herunder vises et 

eksempel på et af de dilemmaer, en bruger kan blive præsenteret for i Moral Machine (Figur 

22):  
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Figur 22. Eksampel på Moral Machines dilemma (MIT, u.d.) 

 

Her er der præsenteret to mulige udfald af en ulykke. Billederne er ens, bortset fra 

bevægelsesretning af den selvkørende bil. På billedet til venstre observerer vi fire personer 

og en hund, som vil blive påkørt, og dermed dræbt, af en selvkørende bil. På billedet til 

højre er der tre personer og en hund, der bliver påkørt af bilen. Dilemmaet ligger i, hvilken 

retning bilen skal vælge - lade retningen være uændret eller dreje, samt hvem der bliver 

offer som følge af kollisionen. En vigtig detalje, som man evt. kan tage udgangspunkt i, er 

den lovovertrædende adfærd. De tre mennesker og en hund krydser vejen, mens 

trafiksignalet er rødt, hvilket forbyder krydsning af vejen.  

 

Her skal respondenten tage stilling til mængden af fodgængere, der retmæssigt krydser 

vejen. Man kan således også overveje, om bilen i øvrigt skal foretage en handling. Vi vil 

undersøge det etiske grundlag og illustrere det etiske hierarki i maskinens 

beslutningstagning i de følgende afsnit. Vi vil starte med at analysere Moral Machines 

resultater og hvilke forskelle man kan observere i resultater fra forskellige respondentlande. 
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Beslutningstræ for et sporvognsproblem 

Ud fra resultaterne fra Moral Machine undersøgelsen, har vi udviklet et beslutningstræ, over 

hvilken handling en selvkørende bil skal træffe når/hvis det møder et sporvognsproblem. 

Vi vil komme nærmere ind på opbygning af dette beslutningstræ i det næste afsnit. For at 

gøre dette mest relevant for implementeringen i Danmark, valgte vi at se på resultaterne 

for Danmark og sætte det op imod resultaterne for USA samt verdensgennemsnittet (MIT, 

u.d.). Årsagen til valget af USA som sammenligningskilde er, at en stor del af 

informationsteknologien bliver udviklet der, samt at der historisk set har været en stor 

bilindustri i landet. Det er især amerikanske virksomheder, som Uber, Google og Tesla, der 

udvikler selvkørende biler. Det er derfor relevant at sammenholde data derfra, da de første 

iterationer formentligt vil have deres udgangspunkt i USA. 

Et andet land vi kunne have inddraget i analysen, kunne være Tyskland, da landet ligger i 

top-10 af de største bilindustrier i verden (Wagner, 2020) Desuden er den tyske bilkoncern 

Volkswagen verdens største bilproducent pr. 2019 (The World's Largest Car Manufacturers, 

2019). Derudover er landet placeret i Europa og dataene kunne være mere forenlige med 

de danske resultater. Vi valgte derfor at arbejde med de amerikanske resultater frem for de 

tyske, primært på baggrund af de større kulturelle forskelle mellem Danmark og USA end 

mellem Danmark og Tyskland. 

 Der ses generelt store forskelle mellem Danmark og USA ift. resultater af undersøgelsen. 

En af dem er, at 94% af de danske respondenter vil prioritere at redde mennesker frem for 

dyr og objekter (MIT, u.d.). Hvorimod USA, med en andel på 69% af respondenterne, ligger 

tættere på verdensgennemsnittet, som er 66%. Dette betyder, at bilens 

beslutningsgrundlag skal tage særligt hensyn til denne kulturelle forskel, når teknologien 

implementeres i Danmark (MIT, u.d.). 

En anden faktor, som også er særligt udslagsgivende for Danmark, er den tydelige vilje til 

at redde fodgængere (74% af de danske respondenter), frem for passagerer i bilen. På 

denne parameter er amerikanerne lig verdensgennemsnittet på 55% (MIT, u.d.). Der 

observeres dog, at 56% af de danske respondenter vil redde dem, der overholder 

færdselsloven. Man kan samlet se på det, som en større empatisk tilgang til de uskyldige 

aktører, i forhold til USA (29%) (MIT, u.d.). 
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En generel tendens i undersøgelsen er, at bilen bør tage hensyn til mængde af liv som er 

på spil. Her fordeler tallene sig således: Danmark med 59%, USA med 68% og 

verdensgennemsnittet med 51% (MIT, u.d.).  

En anden faktor, som adskiller Danmark fra verdensgennemsnittet, er en stor tendens til, 

at bilen ikke skal foretage en handling. Her vil 75% af de danske respondenter, mod 

verdensgennemsnittet på 47%, lade bilen fortsætte upåvirket (MIT, u.d.). 

Figur 24 er et eksempel på et simpelt beslutningstræ for en selvkørende bil. På dette 

eksempel inddrages forskellige aspekter i vejforhold. Forskellen mellem dette 

beslutningstræ og Moral Machine er, at på dette eksempel analyseres én situation, hvor 

Moral Machine præsenterer flere forskellige situationer, som en respondent skal tage 

stilling til. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 23. Resultater af Moral 
Machine. Danmark (orange), 

USA (grøn) og 
verdensgennemsnittet (hvid) 

(MIT, u.d.) 
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Ud fra den data, som Moral Machine har genereret ud fra de danske respondenters svar, 

har vi udarbejdet et beslutningstræ, som ses nedenfor (Figur 25). 

I beslutningstræet er situationer, hvor bilen skal 

agere bøddel markeret med rød og handlinger 

hvor yderligere vurdering er nødvendig med 

grøn. Beslutningstræets forløb og de valg det 

fører til vil senere blive diskuteret i forbindelse 

med det generelle sporvognsproblem, samt 

dets relevans i forbindelse med selvkørende 

biler. Her vil vi bl.a. se på den tyske etiske 

kommission vedrørende, automatisk og 

sammenhængende kørsel, synspunkter og de 

regler som denne har fremsat for selvkørende 

biler (Ethics Commission, 2017)  

 For at opsummere, vil der i Danmark være 

tendens til at redde mennesket. Derudover 

prioriteres et større antal mennesker, samt 

fodgængere. Her observeres en markant forskel 

mellem Danmark og USA, hvor sidstnævnte i 

dette tilfælde har vist et mere individualistisk 

syn på nødsituationer. Der kan diskuteres 

hvorvidt respondenterne befinder sig i samme 

aldersgruppe, eftersom undersøgelsen kun er 

tilgængelig på internettet. Dette afskærer 

derfor den ældre befolkningsgruppe, som 

oftest ikke har internetadgang. Derudover kan 

der diskuteres, hvorvidt denne undersøgelses resultater vil være relevante senere, når de 

autonome biler bliver implementeret.  

Resultaterne kan betragtes som et grundlag for beslutningstagningsprogrammeringen af 

de køretøjerne for de forskellige markeder. Det vil kræve diverse tilgange, da den model 

af beslutningstagning i USA vil være modstridende i Danmark. Her skal man også tage 

Figur 25. Beslutningstræ baseret på resultater af moral 
Machine 
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forbehold for, at den autonome bil potentielt vil transportere passagerer på tværs af flere 

lande, og der vil være forskellige holdninger til bilens programmering. 

 

Diskussion af vores beslutningstræ 
 

Dette afsnit er en diskussion af sporvognsdilemmaet med udgangspunkt i vores 

beslutningstræ. Vi har valgt at skrive denne diskussion her fremfor i vores diskussionsafsnit, 

da det skaber en bedre sammenhæng i rapporten.  

Med beslutningstræet er vi kommet frem til et handlingsforløb for, hvordan den 

selvkørende bil bør handle, når der opstår et sporvognsdilemma (Figur 25). Den første 

faktor, som bilen skal vurdere, er, om den er i en situation, hvor den potentielt kan ramme 

et menneske eller et dyr/objekt. Dette er begrundet ud fra data både fra Moral Machine 

(MIT, u.d.) samt regel nr. 7 fra den tyske ”Ethics commission – Automated and connected 

driving”: 

”In hazardous situations that prove to be unavoidable, despite all technological precautions 

being taken, the protection of human life enjoys top priority in a balancing of legally 

protected interests. Thus, within the constraints of what is technologically feasible, the 

systems must be programmed to accept damage to animals or property in a conflict if this 

means that personal injury can be prevented” (Ethics Commission, 2017, s. 7).  

Ud fra dette kan der konkluderes, at beslutningen om først at vurdere, hvorvidt det er 

muligt at ramme et objekt eller dyr, der ikke er et menneske, er etisk korrekt. Der opstår 

dog en problematisk situation, når dyret eller objektet er af en vis størrelse hvor en kollision 

vil føre til en evt. risiko for personer i bilen. Et eksempel på dette kunne være en elg, da 

elgen er høj og tung, kan en kollision lede til fatale følger. Risikoen for dødsfald i denne 

situation er relativ lav, 0,37% ifølge et studie af Clark et al., mens sandsynligheden for 

personskader er betragteligt højere (Clark, Fulton, Ontengco, Lachance, & Sutton Jr., 

2019). Dette stiller således et spørgsmål om hvorvidt bilen altid skal ramme et dyr eller et 

objekt frem for mennesker, uden videre analyse af situationen. 
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Det næste punkt i beslutningstræet omhandler hvorvidt maskinen skal handle utilitaristisk, 

og redde flest muligt, eller om den skal vægte andre faktorer som en del af valget (Figur 

25). Ud fra dataene i Moral Machine viser tendensen at maskinen skal handle utilitaristisk 

og redde flest mennesker muligt (MIT, u.d.). Den etiske komite beskriver dette således:  

”General programming to reduce the number of personal injuries may be justifiable” 

(Ethics Commission, 2017, s. 7).  

Ud fra dette kan det således konkluderes, at den etiske komite antager, at det er korrekt at 

maskinen handler utilitarisk. 

unktet i beslutningstræet vedrørende lovlydighed, er placeret som en mulighed for at 

træffe en beslutning, som ikke skelner på baggrund af personlige træk (Figur 25). Denne 

faktor er ikke den mest udtalte i forhold til dataene fra Moral Machine, men hvis den 

sammenholdes med (en del af) regel 9 fra den etiske komite, som lyder:  

”Those parties involved in the generation of mobility risks must not sacrifice non-involved 

parties” (Ethics Commission, 2017),  

giver det et godt grundlag for bilens beslutningstagning. Derudover må det forventes at 

det retslige forløb efter en kollision vil være lettere at afgøre, hvis grundlaget for bilens valg 

er baseret i allerede eksisterende lovgivning. 

I beslutningstræets fjerde beslutningsrække (Figur 25), var det ikke længere muligt at træffe 

afgørelser som ikke var baseret på menneskelige faktorer. Derfor antog vi at den mest 

neutrale ville være alder, også selvom denne faktor ikke var særligt udslagsgivende (56%) i 

Moral Machine’s data. Denne måde hvormed bilen skulle træffe beslutninger er midlertidigt 

ikke etisk korrekt ifølge den etiske komite som skriver følgende:  

”In the event of unavoidable accident situations, any distinction based on personal features 

(age, gender, physical or mental constitution) is strictly prohibited” (Ethics Commission, 

2017, s. 7).  

Denne etiske regel strider derfor imod beslutningen, hvor bilen skal træffe sine valg baseret 

på menneskers alder. 
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Den næste beslutningsmulighed i vores beslutningstræ er, hvorvidt bilen skal foretage en 

handling. Denne faktor var særdeles udtalt i Moral Machine dataene fra Danmark (MIT, 

u.d.). Derfor blev denne faktor også den sidste vurdering som bilen kan træffe sit valg ud 

fra, hvis alle tidligere muligheder ikke kan lede til en beslutning, er dette den sidste 

mulighed (Figur 25). 

 

Sporvognsdilemmaet i de selvkørende biler 

Før sporvognsdilemmaet er relevant, skal der opstå en uundgåelig situation, hvor dødsfald 

ikke længere er en mulighed, men en garanti. Men er det relevant at bruge energi i 

udviklingen af selvkørende biler på at reflektere over bilens aktioner i tilfælde af 

uundgåelige situationer? I ‘Trolled by the Trolley Problem’, bliver denne problemstilling 

diskuteret, hvor det konkluderes, at sporvognsproblemet er uløseligt som et problem for 

udviklerne af bilens beslutningstagning at tage stilling til, og foreslår derfor, at 

udviklingsprocessen bliver brugt til at udvikle en selvkørende bil, hvor dilemmaet ikke bør 

opstå til at begynde med (Mirnig & Meschtscherjakov, 2019). Den etiske kommission 

specificerer dette således:  

”Based on the state of the art, the technology must be designed in such a way that critical 

situations do not arise in the first place. These include dilemma situations, in other words a 

situation in which an automated vehicle has to “decide” which of two evils, between which 

there can be no trade-off, it necessarily has to perform” (Ethics Commission, 2017, s. 6). 

Mirnig og Meschtscherjakov ser, i langt højere grad, sporvognsproblemets relevans for den 

selvkørende bil, som et dilemma, hvormed vi, som menneskehed, kan reflektere over de 

problematikker, selvkørende biler fører til. 

Vi har valgt at inddrage diskussionen omkring sporvognsproblemet her i Trin 5, da vi mener 

at diskussionen er i direkte sammenhæng med den analyserende del i Trin 5. Dette har vi 

gjort for at læseren ikke skal vende tilbage til analysen i dette trin, og genfinde de vigtigste 

pointer. Vi vil nu gå videre til Trin 6 og hermed tilbage til vores analyse af teknologien. 
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Trin 6. Teknologier som innovation 
 

I dette afsnit vil vi se på den selvkørende bil som en innovation, samt undersøge, hvordan 

vi i Danmark vil acceptere teknologien. Vi vil inddrage TAM, som er beskrevet tidligere i 

teori og metodeafsnittet. Vi vil bl.a. inddrage resultater fra Moral Machine, samt se på de 

6 niveauer af autonomien, for at lave en undersøgelse af folks accept af teknologien. 

 

Udviklingen af selvkørende biler har til formål at blive et alternativ til de nuværende biler, 

som er styret af mennesker. Vi vil se på den østrigske økonom Joseph Schumpeters typer 

af innovation, som omhandler 5 typer: nye produkter, nye produktionsmetoder, nye 

forsyningskilder, udnyttelse af nye markeder og nye måder at organisere forretning på. Hvis 

man skal kategorisere, innovationen bag en selvkørende bil, vil den være fokuseret på at 

lave et helt nyt produkt (Christensen T. B., 2019). Det kan man forklare ved at kigge på en 

bil, som bliver styret af en person, og sammenligne den med autonome biler. Man kan 

godt sammenligne bilens udseende, dog ligger innovationen i de algoritmer og software, 

som bliver udviklet, for at bilen kan være selvkørende. Så selve innovation er ikke en bil, 

men den kode, som styrer dens beslutninger og de sensorer, der gør det muligt for bilen 

at aflæse omgivelserne. 

Denne innovation har en stor indflydelse på samfundet. Teknologien kan potentielt påvirke 

byplanlægningen. En personbil bliver kun brugt 5% af den tid, man ejer bilen (The ONE 

Brief, u.d.). Dvs. at de resterende 95% af tiden benytter privatbilen parkeringsplads, som 

kunne være brugt anderledes, hvis bilen var i brug. Dette problem ville man kunne løse 

ved indførelsen af selvkørende biler. Bilen ville være i stand til at kommunikere med ejeren 

vha. mobiltelefonen, og ejeren ville dermed kunne give besked til bilen om, hvornår man 

ønsker at blive hentet fra arbejde. I mellemtiden ville bilen kunne køre hjem og vente på, 

at ejeren giver besked om andet, hvilket giver mulighed for at bruge byrummet til andre 

formål end parkering. En anden løsning kunne være, at den selvkørende bil kunne bruges 

som delebil, hvilket vil øge bilens anvendelsestid. Vi vil diskutere denne mulighed senere i 

diskussionsafsnittet, hvor vi også vil fortælle om delebilismen. 

 

Der er mange følger ved implementering af den autonome teknologi. Det er bl.a. mobilitet 

for alle, der ikke kan benytte en personbil eller den kollektive trafik af forskellige årsager. 
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Teknologien bag selvkørende biler er fordelagtig for brugere, som kan bruge tiden bag 

rattet – uden at styre bilen – til at udføre arbejde, som kan hæve personens produktivitet. 

 

Teknologien bliver kritiseret i forhold til, hvor sikkert det vil være at bruge en selvkørende 

bil kontra en almindelig personbil. Dilemmaet ligger i, hvordan en selvkørende bil vil ændre 

statistikken over dødsfald på de danske og europæiske veje. Ifølge rapporten ‘Acceptance 

of Self-Driving Cars: Does Their Posthuman Ability Make Them More Eerie or More 

Desirable?’, kan 90% af de bilulykker forårsaget af menneskelig fejl, undgås ved 

implementering af de autonome biler (Gambino & Sundar, 2019).  

 

På nuværende tidspunkt er udviklingen af teknologi kommet langt i andre lande, såsom 

USA, men i Danmark bevæger vi os langsommere op i autonomiens niveauer. Ifølge 

rapporten ”Mobilitet for fremtiden”, vurderer eksperter, at 

 

”... danske beslutninger ikke påvirker hastigheden af den teknologiske udvikling på 

området, men kun hvornår og i hvilket omfang de vil få udbredelse i Danmark” (Kristensen, 

et al., 2018). 

 

Ifølge Vejdirektoratet, vil selvkørende biler først komme ud på de danske veje i 2030 

(Bollerslev, 2018). Vi har brugt rapporten ”Mobilitet for fremtiden”, udgivet af Transport-, 

Bygnings- og Boligministeriet, for at undersøge, hvilke muligheder automatiserede 

køretøjer på bilmarkedet har. Ifølge rapporten, afhænger de selvkørende biler bl.a. af 

levetid af de biler, som er ude på de offentlige veje i dag. Det indebærer en forsinkelse i 

implementering af de nye teknologier i form af automatiserede køretøjer. Derudover viser 

statistikkerne omkring teknologiomkostninger, at de hidtidige førerstøttesystemer bliver 

placeret i luksussegmentet i privatsalg af biler (Kristensen, et al., 2018).  

 

Den selvkørende bil er bl.a. en mulighed for, at mennesker, der ikke har kørekort, kan bruge 

en personbil. Det vil føre til en stor ændring i trafikken. Der kan forekomme mere trængsel 

på vejene, da flere vil kunne vælge en privat bil frem for offentlig transport. Dog betyder 

det ikke, at langt de fleste vil vælge at skifte til en selvkørende bil, hvilket der bl.a. kan være 

økonomiske årsager til. Dem, der ikke har råd til at købe en bil, vil fortsætte med at benytte 

offentlig transport, cykel eller andre transportformer (Christensen L. , 2017).  
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De selvkørende biler giver derudover mulighed for at køre i bilen, trods værende påvirket 

af alkohol, samt kan de benyttes til transport af børn, handicappede og ældre. Den 

sidstnævnt befolkningsgruppe er særlig interessante at inddrage i vores undersøgelse. 

Ifølge Danmarks Statistik, forventes andelen af de 60+-årige indbyggere at udgøre ca. 30% 

af Danmarks befolkning i 2050 (Haustein & Nielsen, 2015). En del af denne 

befolkningsgruppe har et øget mobilitetsbehov og der kan derfor være høj efterspørgsel 

på de selvkørende biler, bl.a. ved tab af køreevne. Som vi allerede har nævnt, vil vi diskutere 

brugen af selvkørende biler i delebilismen i diskussionsafsnittet. 

 

Ifølge rapporten “Mobilitet for fremtiden”, vil klimalovens 2050-mål for Danmark have en 

stor indflydelse for bilejere i Danmark. Et af målene er, at nye personbiler vil være CO2-fri 

fra 2035 (Kristensen, et al., 2018). Dvs. at hvis Danmark vedtager en lov om selvkørende 

biler og giver grønt lys til at få dem ud på de danske veje, vil disse desuden ikke køre på 

fossile brændstoffer. Det vil føre til økonomiske besparelser for ejeren, da det er billigere 

f.eks. at benytte el-motor frem for en motor, der kører på fossilt brændstof. Derudover kan 

den indbyggede kunstige intelligens beregne den optimale rute, i forhold til energiforbrug. 

En af konsekvenserne er derfor også trafikomfang, hvor der vil ske ændringer i 

fremkommelighed og rejsehastigheden. Det vil ske på baggrund af den konstante 

dataudveksling med HD-kortet, som vi tidligere har fortalt om i Trin 4 (Bregenov-Pedersen, 

2018).  

 

Trods fordelagtige muligheder, for at denne teknologi kan have mulighed for at komme på 

det danske – samt europæiske – marked, kræver det dog, at der indføres særlige love og 

ændringer i færdselsloven. Der er således mange diskussioner om, hvorvidt det er etisk 

korrekt at lade en teknologi vælge for mennesket. 

 

 

Autonomi og befolkning 
 

I dette afsnit vender vi tilbage til de 6 niveauer af autonomien, samt vil vi se på menneskers 

accept af teknologien i relation til den stigende autonomi. 
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Selvom udviklingen af selvkørende biler er kommet langt, så er niveau 1 stadig det 

almindelige køretøj. Biler med niveau 1 og 2 kan ikke kaldes selvkørende. Det er i stedet 

tale om forskellige former for avancerede køreassistentsystemer (ADAS). Det er først i 

niveau 3, hvor føreren kan tage hænderne fra rattet og slippe blikket fra vejen, at der kan 

tales om en selvkørende bil. (”The 6 Levels of Vehicle Autonomy Explained”. s.d.). Den 

Europæisk Union (EU) understøtter den teknologiske udvikling ved at parlamentet den 15. 

januar 2019, indstemte at standardisere love angående automatiseret og forbundet 

transport, såsom tog, skal dække alle køretøjer. På det europæiske marked eksisterer 

niveau 1 og 2, hvoraf niveau 3 og 4 forventes på markedet i perioden mellem 2020 – 2030, 

mens niveau 5 først forventes fra 2030 (Europa Parlamentet, 2019).  

 

Ponemon Institute lavede en rapport vedrørende cybersikkerhed i autonome biler, om at 

software sikkerhed ikke lever op til teknologien i bilindustrien. Derfor udgør software i 

bilindustrien en stor risiko (Synopsys, u.d.). Ponemon Institute rapporterer, at 62% af 

respondenterne mener, at et ondsindet angreb har sandsynlighed for at angribe software, 

som giver autonome biler unikke sikkerhedsproblemer. Forbrugerne kan dermed ikke 

acceptere autonome biler, medmindre bilerne er lige så sikre, som et tog eller flyvemaskine 

(Synopsys, u.d.).  

 

Christina Rödel et. al. understøtter ovenstående påstand. I rapporten “Towards 

Autonomous Cars: The Effect of Autonomy Levels on Acceptance and User Experience” 

forklares, at med stigende autonomi falder brugernes accept og brugernes oplevelse, 

undtaget opfattelsen på brugervenlighed, som er generelt høj i alle scenarier. Den største 

tilbagegang vurderes til at være den opfattede adfærdskontrol. Når anvendelsen af bilen 

bliver mindre hyppig, er respondenternes holdninger, tillid og underholdningsværdi også 

tilsvarende stærkt forværrede (Rödel, Stadler, Meschtscherjakov, & Tscheligi, 2014).  

 

Forskerne Charlie Hewitt et. al. kom frem til et tilsvarende resultat i undersøgelser om 

brugernes accept af stigende autonomi (Assessing Public Perception of Self-Driving Cars: 

the Autonomous Vehicle Acceptance Model). Hewitt et. al. vurderer, at den stigende 

autonomi medførte stigende angst hos respondenterne, fordi deres opfattelse af sikkerhed 

blev forværret (Hewitt, Politis, Amanatidis, & Sarkar, 2019).  
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Rödel et. al. beskriver, at præ-oplevelse med ADAS har en positiv effekt på både 

brugeraccept og brugeroplevelse med autonome biler. Denne antagelse fører til, at accept 

af autonome biler vil stige i fremtiden, når flere køretøjer er udstyret med øget 

autonominiveau. Ud fra kørefrekvens og demografi, så har yngre og uerfarne fører såvel 

kvinder bedømt autonome biler lavest (Rödel, Stadler, Meschtscherjakov, & Tscheligi, 

2014). Dette er i overensstemmelse med rapporten ‘Acceptance of Self-Driving Cars: Does 

Their Posthuman Ability Make Them More Eerie or More Desirable?’, der konkluderer, at 

mænd er mere tilbøjelige til at acceptere ny teknologi som selvkørende biler (Gambino & 

Sundar, 2019). Dette betyder, at folks vanemønstre og adfærd skal ændres, før autonome 

biler kan blive den nye norm i folks hverdagsliv, for at i højere grad acceptere biler med 

stigende autonomi. 

 

En anden problematik er menneskers tiltro til maskiner. I en undersøgelse af Andersen et 

al., viser det sig, at mennesker har en tendens til ikke at foretage handlinger i potentielt 

farlige situationer som kan opstå (Andersen, Köslich, Pedersen, Weigelin, & Jensen, 2017). 

Dette kan sammenlignes med et andet studie af Kundinger et al., som også viser, at 

mennesker forholdsvist hurtigt opbygger tiltro til automatiske maskiner (Kundinger, Riener, 

& Wintersberger, 2019). Man kan derved vurdere, at mennesket sandsynligvis ikke er 

mentalt klar til at bruge biler med stigende autonomi, hvor indgriben ved nødsituationer 

stadig er nødvendig. I Kundinger et al. undersøgelse viste det sig også, at mennesket ville 

være mere tilbøjelige til at blive søvnige under kørsel, ved autonomi på 2. niveau, hvilket 

gør evnen til at handle på systemets fejl betragteligt værre (Kundinger, Riener, & 

Wintersberger, 2019).  

 

 

Accept af teknologien 
 

De etiske dilemmaer, der opstår i forbindelse med de autonome biler og den manglende 

kontrol over potentielle ulykker, skaber diskussioner i samfundet. Derfor er det er relevant 

at finde ud af, hvorvidt de autonome biler accepteres af samfundet. Derfor vil vi benytte 

Technology Acceptance Model (TAM), som modellerer, hvordan de potentielle brugere 

kommer til at acceptere og bruge en teknologi. 
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Figur 26. Technology 

Acceptance Model 

(TAM) (Davis, 

Bagozzi, & Warshaw, 

1989, s. 985) 

 

TAM hjælper med at forstå, hvorfor en teknologi bliver adopteret, baseret på menneskelig 

adfærd. For at lave en fuld undersøgelse af formålet med den autonome teknologi, havde 

vi brug for at lave en undersøgelse, som kunne afspejle befolkningens syn på teknologien. 

Dog, som vi har nævnt tidligere i vores rapport, har vi fravalgt egen dataindsamling grundet 

coronakrisen. Selvom vi havde mulighed for at indsamle data gennem de sociale medier, 

har vi fravalgt denne mulighed. Vores begrundelse for dette fravalg er det subjektive 

resultat af undersøgelsen. Vi mener som udgangspunkt, at en respondentgruppe for sådan 

en undersøgelse, foretaget på sociale medier, er begrænset ift. alderen. I det tilfælde ville 

en respondentgruppen bestå af vores jævnaldrende og familiemedlemmer. Dermed ville 

vi ikke få det tilstrækkelige overblik over danskernes opfattelse af teknologien. Vores 

oprindelige ønske om dataindsamling skulle dække forskellige aldersgrupper af befolkning, 

da vi ville lave en meningsmåling af teknologien med tilfældige respondenter. Disse 

respondenter ville vi finde i københavnske gader. Som en alternativ tilgang, har vi valgt at 

udføre en analyse ved at inddrage de konklusioner om menneskelig adfærd, som vi er 

kommet frem til gennem vores arbejde med teknologien. 

External Variables 

(Design Features): 

• Ny teknologi på markedet 

• Innovative designs 

• Overholdelse af færdselsloven 

• Autonom parkering 

• Mulighed for underholdning i bilen 
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Perceived 

Usefulness: 

  

• Spare parkeringsplads, samt reducere 

parkeringsomkostninger 

• Kørsel uden kørekort 

• Reducerede emissioner 

• Trafiksikkerhed 

• Mindre trafik 

• Mobilitet for udsatte befolkningsgrupper 

Perceived Ease of 

Use: 

• Erfaringsniveau – lav el. ingen, da teknologien ikke er 

implementeret endnu. 

• Afhænger af alder. Jo ældre personen er, des sværere det 

bliver at forstå teknologien og hvordan den bruges. 

• Afhænger af bilproducenten. Man har allerede en idé om, 

hvordan biler af den enkelte producent fungerer og hvad 

man kan forvente fra dem, bl.a. i UI (User Interface) 

Attitude Toward 

Using: 

Vi mener, at holdninger omkring brug af teknologien kan kobles 

sammen med resultaterne fra Moral Machine undersøgelsen. 

Derfor vil vi pointere, at holdninger afhænger af den kultur og det 

miljø, befolkning bor i. Det er vigtigt at tilføje, at disse svar er 

baseret på, at Moral Machine antager, at teknologien allerede er 

indført. 

Behavioral 

Intention to Use: 
 

Den adfærdsmæssige hensigt til at bruge teknologien er en 

blanding af en opfattet brugbarhed, brugervenlighed og 

holdninger, dog kan holdninger i nogle tilfælde være 

underordnet, hvor den opfattede brugbarhed vægter mest. Da 

teknologien er under udvikling og der endnu ikke kan 

undersøges, hvordan den adfærdsmæssige hensigt til at bruge 

teknologien udvikles med tiden. 
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Som det er vist på illustrationen af TAM (Figur 26), Perceived Ease of Use påvirker direkte 

Perceived Usefulness. Derfor afhænger brugerens opfattelse af brugbarheden ikke kun af 

teknologiens design og UX (User Experience), men også af, hvor brugervenligt systemet vil 

være overfor brugerne. Hvis ikke der er lavet et brugervenligt design af systemet for 

brugere med særlige udfordringer, såsom svækket syn, vil teknologien i det tilfælde ikke 

have høj brugbarhed, da teknologien ikke vil være tilgængelig for den del af 

befolkningsgruppen. Det er derfor ikke kun vigtigt at tænke på højere mobilitet, men også 

på, hvor brugervenligt systemet vil være for brugerne.  

  

Befolkningen er meget tilbøjelig til at adoptere en ny teknologi som følge af inerti1. En 

undersøgelse, hvori der var fokuseret på “Perceived Usefulness” og “Ease of Use”, har vist, 

at disse faktorer ikke er præcise på måder, der kan bruges i design af smarte teknologier, 

hvis nye funktioner er mere brugbare end deres forgængeres (Gambino & Sundar, 2019). 

På den måde, kan disse faktorer give en grundlæggende forklaring på interaktion mellem 

teknologien og mennesker, samt kan de ikke bruges i den fremtidige udarbejdelse af 

design af teknologien og markedsføringskampagner. Forskere benytter derfor i stedet HCI 

(Human-computer interaction) teorien for at observere, hvordan mennesker interagerer 

med computere og berører diverse felter inden for adfærdspsykologi. Ved brug af HCI-

teori og UX-design (User Experience), kan et design udvikles med brugernes feedback og 

dermed bliver designet mere brugervenligt, hvilket gør brugernes oplevelse i bilen 

underholdende og komfortabel (Gambino & Sundar, 2019). 

 

Så længe teknologien ikke er kommet ind i implementeringsfasen, men stadig er under 

udvikling, kan der ikke udarbejdes en objektiv undersøgelse. Derfor vil vi nu vende tilbage 

til niveauer af autonomier i biler, og hvordan stigningen i niveauerne påvirker brugernes 

accept af teknologien. 

 

 

 
1 Inerti er et fænomen, som beskriver et “... legemes tilbøjelighed til at forblive i hvile eller i samme jævne, 
retlinede bevægelse medmindre det påvirkes af en udefrakommende kraft” (Den Danske Ordbog, u.d.) 
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Opsamling af TRIN-modellen 
 

I de sidste afsnit har vi set på teknologien fra flere forskellige vinkler vha. TRIN-modellen. 

Vi har set nærmere på de selvkørende bilers opbygning, samt hvilke effekter de vil have for 

samfundet når de bliver implementeret. Vi har derudover undersøgt, hvordan mennesker 

vil acceptere teknologien og hvordan maskinens beslutningstagning kan programmes. Vi 

vil nu gå videre til den sidste del af vores undersøgelse af emnet, diskussionen. 
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Diskussion 
 

I dette afsnit vil vi diskutere selvkørende biler i forbindelse med nogle af de teorier vi har 

redegjort for i teori- og metodeafsnittet. Vi vil derudover diskutere implementeringen af 

5G netværk, som er en nødvendighed for implementeringen af selvkørende biler. Vi ser 

også på sikkerheden i trafikken, samt muligheden for delebilisme. 

 

 

De teknologiske teorier 
 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt selvkørende biler er forenelige med teorien om 

teknologisk determinisme, eller om de er mere forenelige med nogle af de andre teorier vi 

introducerede tidligere, STS og socialkonstruktivisme. 

Som vi har beskrevet i vores teori- og metodeafsnit, kan teknologisk determinisme opfattes 

på forskellige måder. Mange kritikere af teknologisk determinisme påstår, at et enkelt 

artefakt ikke vil have nogen betydelig effekt på de sociale strukturer i samfundet (Dafoe, 

2015, s. 1051). Dog er det muligt for et artefakt, især et artefakt som den selvkørende bil, 

at skabe større ændringer i samfundet, da indførelsen af denne teknologi, vil kræve en 

enorm omvæltning, ikke blot i infrastrukturen, men i lovgivningen og i hele befolkningens 

transportmønstre. Derved kan man udlede at implementeringen af de selvkørende biler 

uden tvivl vil komme til at diktere nogle dele af vores samfund. Spørgsmålet er, om 

implementeringen er uundgåelig? 

Folk opfatter ofte teknologisk fremskridt som fremskridt i flere forskellige aspekter af 

samfundet (Dafoe, 2015, s. 1056). Hvis det er tilfældet, kan man forestille sig, at mange vil 

være begejstrede for implementeringen af den nye teknologi, der kan gøre både arbejds- 

og privatliv lettere. Dog må man ikke glemme, at ved indførelsen af en ny teknologi, som 

vil komme til at få konsekvenser for den måde, vi indretter vores samfund på, er det ikke 

udelukkende befolkningen, der må tage stilling til implementeringen. I et land som 

Danmark, der under normale omstændigheder er tæt forbundet med resten af Europa, vil 

man se, at en større implementering ikke blot skal godkendes i Danmark, men nærmere på 
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EU-plan. Derfor vil indførelsen af teknologien komme til at tage lang tid, da infrastrukturen 

i hele Europa må være klar til de autonome biler, før de kan blive en realitet. 

På den anden side vil man måske se, at mennesker ikke har lyst til at slippe kontrollen til 

maskinerne, bl.a. pga. de gråzoner, der findes omkring maskinens beslutningstagning. Det 

er sandsynligt, at vi vil se en større implementering, da der allerede foretages mange 

projekter rundt omkring i verden. Derudover opfordrer det moderne samfund borgerne til 

at acceptere ny teknologi. Det kan bl.a. ses ved indførelsen af Rejsekort, e-Boks og NemID, 

hvor dele af befolkningen bliver presset til at acceptere teknologien, selvom de ikke 

nødvendigvis vil have den. Det er bl.a. ældre mennesker, der kan have svært ved at benytte 

teknologien og dermed kan få en følelse af at blive udelukket fra samfundet, når 

teknologierne bliver den nye norm. 

I alle tre teorier om teknologi, vi har beskrevet, STS, socialkonstruktivisme og teknologisk 

determinisme, er det tydeligt, at den teknologiske og den samfundsmæssige udvikling er 

tæt forbundet (Ny viden 24/7, u.d.). Men hvor starter påvirkningen? Hvis påvirkningen 

starter i samfundet, må man have set et behov for de selvkørende biler. Behovet kan være 

hos de mennesker, der ikke er i stand til selv at køre bil. Det kan bl.a. være børn, 

handicappede og ældre, der har behov for selv at kunne transportere sig rundt. Dog virker 

det nærmere, som om behovet er højere mobilitet i samfundet. At man kan varetage 

arbejdsopgaver mens man er på farten, og man kan udnytte sin tid bedre. Men, med den 

grønne omstilling, er der også kommet mere fokus på bæredygtig livsstil, hvor folk 

begynder at sige fra overfor den stigende mobilitet og stress i samfundet (Riis, 2011). Om 

det vil have nogen større effekt på den teknologiske udvikling, kan vi ikke vide endnu.  

Hvis påvirkningen starter ved teknologien og teknologien er deterministisk, vil vi i 

samfundet blive nødt til at indrette os under den. Det er dog svært at se, hvordan 

teknologien kan være deterministisk når der er indblandet så mange aspekter, hvor 

mennesket bliver nødt til at tage stilling til den, bl.a. ved lovgivning. 

Der kan derfor argumenteres for, at den samfundsmæssige udvikling og den teknologiske 

udvikling påvirker hinanden. De lovgivninger samfundet vedtager vil nødvendigvis påvirke 

teknologien, men den måde teknologien er udviklet på, er det, der sætter gang i 

processen.  
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Vi har i dette afsnit diskuteret, hvorvidt den selvkørende bil kan kaldes uundgåelig, eller 

om vi mennesker har mere indflydelse på udviklingen af teknologien. Vi vil nu gå videre til 

at diskutere indførelsen af 5G netværk i forbindelse med implementeringen af de 

selvkørende biler. 

 

5G netværk og accept af ny teknologi 
 

En af udfordringerne ved at implementere selvkørende biler, er manglen på 5G-netværk. 

5G vil være en klar fordel når autonome biler skal implementeres, da der er brug for at 

bilen kan reagere hurtigt og kommunikationen mellem de forskellige biler skal fungere 

optimalt. Selvkørende biler vil være årsag til flere ændringer i infrastrukturen. I en rapport 

lavet af en ekspertgruppe for Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet, bliver 

digitalisering omtalt, som en af de vigtigste processer i udviklingen af den autonome 

transportsektor. Vha. næstegenerations 5G-netværk, vil der kunne laves et 

kommunikationssystem for autonome køretøjer, hvilket gør køretøjerne i stand til bl.a. at 

kunne aflæse hinandens lokationer og intentioner, og derfor vil trafikken kunne afvikles 

mere sikkert (Kristensen, et al., 2018, s. 82).  

 

I øjeblikket er 5G et populært emne, som ingen kan ignorere.  Vini G. Khurana, som er 

konsulent inden for hjernekirurgi, har allerede i 2010 udgivet følgende videnskabelig artikel 

”Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations”. Den 

dokumenterer, at der er 80% større chance for at få neurologiske symptomer og cancer for 

personer der lever inden for 500 meter af en mobilsendemast (Khurana, et al., 2010). 

 

Herunder er der lavet flere artikler, som tilsvarende understøtter udsagnet. Speciallæge og 

lektor emeritus John Jalving udgav en artikel, som beskriver, at Den danske 

Sundhedsstyrelse har et passivt tilsyn angående elektromagnetisk stråling. Europarådet 

foreslår at indføre et forsigtighedsprincip, som betyder sænkelse af grænsen til mindre end 

0,6 volt/kvm ved brug af trådløst netværk. I Danmark ligger den nuværende grænseværdi 

på 2 W/kvm, som er 10.000 gang højere end den, som Europarådet vil indføre (Jalving, 

2019). 
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Jeppe Khyne Knudsen kommer derimod med andre udsagn. Han beskriver i en artikel, at 

målinger fra 16 byer i England ikke tyder på at stråling fra 5G master er i nærheden af at 

være til fare for mennesker (Knudsen, 2020). 

 

Paradokset er, at Khurana på den ene side argumenterer for et kollaps i økosystemet, mens 

Knudsen på den anden side argumenterer for, at hvis grænseværdien er overholdt er der 

ikke noget at frygte. I denne situation vil det være svært, som borger, politiker og medie 

at vide om 5G er en miljøtrussel for Danmark. Som konsekvens vil borgerne i Danmark have 

svært ved at acceptere denne og fremtidige teknologier, hvis de ikke kender teknologiens 

formål og hvilke positive og negative effekter den har på miljøet. 

  

I et debatindlæg fra Information skrives følgende: 

 

“ da effekterne af 5G er ukendte, er borgerne de facto inddraget i et forsøg med 

mennesker, som ingen kan melde sig ud af. Sådan et storstilet eksperiment med mennesker 

er i strid med Nürnbergkonventionen, hvor det kræves, at eksperimenter gennemføres med 

samtykke” (Schriver, Jensen, & Graversen, 2019). 

  

Ny teknologi ses med positive øjne, da man ser teknologi og effektivitet som det samme. 

Så selvom der er mange fordele ved at have 5G-netværket, er det muligt at der også findes 

negative bivirkninger. Så længe de autonome køretøjer har behov for 5G for at fungere 

optimalt og sikkert, skal der også tages stilling til de konsekvenser der kan forekomme ved 

indførelsen af 5G i så bredt et omfang. Samfundet er i stor grad struktureret omkring, og 

dermed defineret af teknologier, som har relevans for befolkningen. Det er derfor vigtigt, 

at befolkningen er bevidste om 5Gs påvirkning på samfundet og dens fremtid. På et oplyst 

grundlag vil det være lettere for befolkningen at tage stilling til, om der er behov for de 

selvkørende biler. 

 

Vi har nu set på, hvordan implementeringen af 5G netværk kan påvirke vores samfund. 

Eftersom 5G netværk er en nødvendighed for indførelsen af selvkørende biler i et bredere 

omfang, er det vigtigt at tage stilling til de bivirkninger, det kan medføre for os og vores 

miljø. Vi vil nu gå videre til en diskussion af den autonome bil som delebil. 
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Delebilisme vs. Privatbilisme 
 

Implementering af selvkørende biler skaber diskussioner om, hvordan forholdet bliver 

mellem bilejeren og bilen. Men er folk villige til at dele deres bil med andre? Ved at benytte 

af selvkørende biler, begrænser det brugerens ansvar. Dette gør det fordelagtigt at bruge 

bilen af flere mennesker uanset deres opførsel under styring af bilen og erfaringsniveauet 

med at køre de enkelte biltyper. 

  

Vi kan allerede observere den stigende tendens i at dele bilen fremfor at eje den (Haustein 

& Nielsen, 2015, s. 2). ShareNow (DriveNow) er grundlagt af BMW og er en af de moderne 

løsningerne på delebilismen (ShareNow, 2020). Måden man deler en bil på, er meget 

simpel. Man starter med at installere en app og registrere sig som bruger. Derefter kan 

man se på kortet, hvor de nærmeste ledige biler er parkeret. Man kan vælge den ønskede 

bil, og betale for den tid, man bruger den. 

 

Ifølge rapporten “Exploring Carsharing Usage Motives: A Hierarchical Means-end Chain 

Analysis”, findes der fire motiver for delebilismen: økonomi, komfort, livsstil og 

miljøbevidsthed (Schaefers, 2013). I en undersøgelse af motiverne for de danske 

delebilister, er det de utilitaristiske motiver, som spiller en vigtig rolle i deres valg af 

transportmiddel. De utilitaristiske motiver omhandler i denne kontekst økonomi og 

komfort. Der lægges særlig vægt på fleksibilitet, begrænsede omkostninger og 

forpligtelser, bl.a. vedligeholdelse af bilen som krav for bilsyn (Haustein & Nielsen, 2015, s. 

3).  

 

Den del af befolkningen, som har længere rejsetider, f.eks. folk, der bor i 

udkantsområderne, vil ikke kunne dække deres behov med en delebil, da de i højere grad 

er afhængige af deres private biler. Der vil derfor blive mangel på delebiler de steder, hvor 

man oftere benytter bilen, samtidig med at der højst sandsynligt vil være færre delebiler i 

området, da de skal køre længere mellem brugerne, hvilket ikke vil kunne betale sig for 

udbyderen. Delebilskonceptet vil derfor være koncentreret i større byer, hvor der kun skal 

køres korte distancer og hyppigere udskiftes brugere pga. højere antal af befolkningen. 
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Delebilismen i samspil med selvkørende teknologi danner et grundlag for denne 

fleksibilitet, som med fordel kan udnyttes under implementeringsfasen og tiden efter. Det 

skaber derved en risiko for eksistensen af privatbilisme i den sædvanlig form, som man 

kender til den i dag. 

 

Delebilismen vil desuden optimeres til den selvkørende teknologi, der vil muliggøre 

afhentning af passagerer ved bestilling af delebilen, i modsætning til den aktuelle proces. 

Den aktuelle proces for afhentning af delebilen foregår på den måde, at man finder den 

nærmeste bil på kortet for derefter at skulle bruge tid på at hente den. Vi kan derfor 

konkludere, at der er plads til mere fleksibilitet ved implementering af selvkørende biler og 

deres brug i delebilismen. 

 

I en undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen konkluderes, at hver delebil erstatter i 

gennemsnittet 5 privatbiler (Olsen & Rettig, 2000, s. 10). Det er endnu kompliceret at 

vurdere, om gennemsnittet vil stige ved implementering af de selvkørende biler i 

delebilismen. Men vi kan forudse en stigende brug af selvkørende delebiler ved inklusion 

af flere befolkningsgrupper, bl.a. den ældre befolkningsgruppe som vi tidligere har omtalt 

i Trin 6, teknologier som innovation. 

 

Vi vurderer den autonome teknologi som fordelagtig på lang sigt. Ved etablering af 

autonom delebilisme vil teknologien bidrage til mere fleksibilitet og øget mobilitet i 

samfundet. Da delebilisme er særlig udbredt i storbyer, vil den bidrage til en mere 

miljøvenlig brug af transport. I sammenhæng med reducering af privatbiler vil der være et 

reduceret behov for parkeringsmulighederne. Disse byrum vil kunne blive brugt til afvikling 

af en mere sikker cykelinfrastruktur og skabelse af grønne arealer inde i storbyer. 

 

 

Realistisk indførsel af selvkørende biler 

For at den selvkørende bil kan operere effektivt og forbedre mulighederne for 

implementering af autonom teknologi, er det vigtigt, at en stor del af bilerne på vejene kan 

kommunikere med hinanden. Men hvornår er det realistisk, at størstedelen af, hvis ikke alle, 
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biler er i stand til dette? Ifølge EU vil alle nye solgte biler være forventet opkoblet til 

internettet fra 2022, denne information gør at vi kan benytte vores model for udbredelse 

af teknologi i den danske bilpark (Europa Kommisionen, 2018).  

 

Figur 27. Udvikling af den danske bilpark 

Vi kan ud fra vores model af udviklingen af den danske bilpark se, at størstedelen af alle 

biler på vejene efter ca. 28 år indeholder en introduceret teknologi. Kort sagt vil det tage 

ca. 28 år fra 2022 før det er forventet at næsten alle danske biler er forbundet via 

internettet. Ifølge EU vil biler på autonomiens niveau 5, som er fuldt autonome biler, være 

til rådighed fra 2030 og frem (Europa Kommisionen, 2018). Det fremgår dog ikke, hvad 

forventningerne er til salg, og i hvor stor en grad tilgængeligheden af teknologien vil være. 

Det må antages, at teknologien først vil blive introduceret i biler i premium segmentet, 

hvilket vil betyde, at en betragteligt mindre andel af personer vil være i stand til at tilgå 

teknologien, såfremt forudsætningerne for kørselsvaner ikke ændres. Dette betyder derfor 

også, at tiden, hvormed al trafik er selvkørende, vil have lange udsigter, hvorfra et reelt 

tidspunkt ikke kan angives, da teknologien endnu ikke er implementeret på niveau 5. 

Derudover kan vores model ikke kan angive tiden, før alle biler, som bliver solgt, indeholder 

en given teknologi.  

En anden problematik for udbredelsen af teknologi i biler, er bilers pris og derfor også 

raten, hvormed folk udskifter deres biler. Bilen er en af de største investeringer 

privatpersoner laver, ud over fast ejendom. Det betyder derfor også, at det gennemsnitlige 
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menneske vil afbetale deres biler over en længere periode på flere år. Derefter vil bilen evt. 

blive solgt til andre personer i samfundet, der ikke har de likvide midler til at købe en ny 

bil. Brugtbilshandlen er derfor en essentiel bremse for implementering af ny teknologi i 

biler, primært på baggrund af den værdi en bil besidder.  

 

 

Sikkerhed 
 

I dette afsnit vil vi diskutere sikkerheden ved selvkørende biler, og om implementeringen 

af teknologien vil have en indflydelse på trafiksikkerheden. 

 

Sikkerhed er et af de mest diskuterede emner vedrørende selvkørende biler. 

Ekspertgruppen, der har udviklet rapporten “Mobilitet for fremtiden”, mener bl.a. 

vedrørende sikkerhed:  

 

“Selvstyrende egenskaber vil sandsynligvis forbedre trafiksikkerheden på mellemlang sigt. 

Der kan dog være en risiko ved systemer baseret på betinget automatisering, der kræver 

at føreren skal være klar til at gribe ind” (Kristensen, et al., 2018, s. 23).  

 

De mener, at det kan være med til at bidrage til højere trafiksikkerhed, hvilket er et godt 

argument for implementeringen af selvkørende biler i Danmark. En udfordring ved dette 

er prisen på udstyret, da der, ifølge ekspertgruppen, allerede er flere delvis autonome 

hjælpesystemer tilgængeligt på markedet. I Danmark er der dog en meget høj 

registreringsafgift på biler, som hindrer folk i at købe nye biler, der inkluderer avancerede 

førerassistentsystemer  (Kristensen, et al., 2018, s. 23).  

 

Hvis man kombinerer sikkerhedssystemerne i selvkørende biler med den tidligere nævnte 

øgede datainfrastruktur, cloudplatform, mener ekspertgruppen, at trafiksikkerheden vil 

kunne øges yderligere, da den nye datainfrastruktur vil give adgang til konstant opdatering 

af viden om bl.a. uheld og farlige vejrforhold (Kristensen, et al., 2018, s. 85). Endeligt skriver 

ekspertgruppen, at de selvkørende biler vil øge trafiksikkerheden, da størstedelen af de 

alvorlige trafikuheld skyldes menneskelig fejl (Kristensen, et al., 2018, s. 122).  



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 2. semester              S2024791279 

Produkt  75 

 

Et modargument for selvkørende bilers sikkerhed, er en sag, vedrørende den selvkørende 

bil, der påkørte en kvinde, hvor det resulterede i dødsfald (McCausland, 2020). Dette er et 

vidne om, at programmeringen i bilen ikke var fuldendt. På den måde kan man være i tvivl, 

om programmeringen nogensinde vil være fuldkommen, og om alle scenarier vil kunne 

blive kodet ind i systemet. 

 

 

Opsamling på diskussionsafsnit 
 

I de forrige afsnit har vi diskuteret teknologien, og implementeringen af den, fra nogle 

forskellige vinkler. Vi har overvejet de følger, teknologien vil have, såsom indførelsen af 

andre nødvendige teknologier, hvordan teknologien vil påvirke sikkerheden på vejene, 

samt vores transportvaner. Vi har set på teknologisk determinisme, samt hvordan 

ændringer i den danske bilpark vil forsinke indførelsen af teknologien, medmindre vi 

bevidst påvirker udviklingen.  

 

I det følgende afsnit vil vi beskrive vores overvejelser vedrørende det visuelle produkt, som 

fremlægges til den mundtlige eksamen. 

 

 

Produkt 
 

Vores produkt vil være en visuel præsentation, hvor vi vil reflektere over vores projekts 

konklusioner og hvilke områder vi ville gøre anderledes, hvis vi skulle skrive rapporten igen. 

Derudover vil vi lave perspektiveringer af vores emne. 
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Konklusion 
 

Dette afsnit er vores konklusion, hvor vi vil lave en opsamling på hele opgaven, og besvare 

vores problemformulering, som var grundlaget for vores arbejde. 

 

Problemformuleringen, som vi har arbejdet med i vores projektrapport, er: 

 

Hvilke former for kunstig intelligens benyttes i en selvkørende bil, og hvordan vil en evt. 

implementering af teknologien påvirke det danske samfund med henblik på infrastruktur 

og social adfærd? 

 

Vi kan konkludere, at kunstig intelligens er en vigtig faktor for at skabe en selvkørende bil. 

Det er især maskinlæring, der benyttes til at programmere maskinens adfærd. Udover det 

er der behov for mange delsystemer, bl.a. bestående af sensorer, som giver den 

selvkørende bil mulighed for at observere og orientere sig i omgivelserne.  

 

For at undersøge dette emne, har vi primært brugt litteratursøgning om teknologien. Vi 

kan konkludere at denne form for indsamling af empiri gav os fordele i form af en bred 

forståelse for det videnskabelige syn på teknologien. Ulemperne ved at bruge 

litteratursøgningen som vores primære kilde til empiri, er bl.a. et manglende overblik over 

den bredere befolknings holdninger til teknologien. Vores arbejde med Moral Machine har 

højst sandsynligt ikke afspejlet dette, eftersom undersøgelsen ikke informerer om bl.a. 

respondenters alder og bopæl. Derudover undersøger den ikke folks holdninger til 

teknologien, men til maskinens beslutningstagning.  

 

Ud fra vores undersøgelse kan vi konkludere, at implementeringen af selvkørende biler i 

Danmark vil medføre ændringer i infrastrukturen, i lovgivning og i vores transportvaner. Det 

er bl.a. tilpasning af vejnettet til at understøtte eldrevne køretøjer, da de selvkørende biler 

må forventes at være eldrevne. Derudover vil infrastrukturen skulle ændres for at være i 

stand til at håndtere store datamængder, ved en større implementering. Det omhandler 

også parkeringsmuligheder, som kan blive nedjusteret, som følge af stigende delebilisme.   
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Vi kan konkludere, at denne teknologi højst sandsynligt vil blive implementeret på de 

offentlige veje i fremtiden. Eftersom teknologien fungerer uden menneskelig påvirkning, er 

der behov for en nærmere undersøgelse af befolknings holdninger til denne. Der er behov 

for en mere detaljeret undersøgelse af bilens adfærd i kritiske situationer. Det er en 

betydelig problemstilling, som skal besvares inden implementering af de autonome 

køretøjer på de offentlige veje. Derudover vil implementeringsfasen være afgørende for de 

selvkørende bilers videre eksistens, da der kan forekomme programmeringsfejl i denne 

periode, som vil føre til negative holdninger til teknologien. 
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