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ABSTRACT 

This paper sets out to investigate the technological advances the autonomous vehicle technology 

has made in recent years. Furthermore, the paper investigates the ethical arguments, put forward by 

Frances M Kamm in relation to implementation as well as programming of autonomous vehicles. 

This paper examines the legislation in Denmark to get an idea of how ready the country is, in regard 

to the adaptation of self-driving cars. This paper makes use of argumentation analysis to understand 

and possibly criticize these arguments. However, the study finds the arguments put forward by 

Francis Kamm to be valid arguments. The study also investigates who has responsibility in 

accidents involving self-driving cars, in this investigation the paper found that according to law in 

Denmark, the owner of the autonomous vehicle, instead of the person “driving” it. Finally, the 

paper concludes that the most important benefit the autonomous vehicle needs to bring, is a safer 

experience in traffic. 
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1. INDLEDNING OG PROBLEMFELT 

Ser man alene på statistikker for færdselsuheld i Danmark, viser det sig, at der i gennemsnit er ni 

personer hver dag, der er i færdselsulykker, hvor der medfølger personskade. Desuden var der 199 

mennesker der i 2019, blev dræbt i færdselsulykker. (Færdselsulykker, Danmarks Statistik). På 

globalt plan mistede 1,3 millioner mennesker livet. Det er 26 millioner, liv der er gået tabt i 

trafikken siden år 2000. (How Many People Die in Car Accidents?, Policy Advice). Forestil dig at 

der er en ny teknologi, der drastisk vil kunne nedbringe antallet at menneskeliv, der går tabt i 

trafikken, og at denne teknologi er tæt på at være klar til implementering. Den beskrevne teknologi 

er den selvkørende bil. En teknologi der vil kunne fjerne det element fra trafikken, som har skylden 

for langt de fleste ulykker, nemlig mennesket. Denne teknologi virker ved første øjekast som en 

særdeles god og manglende teknologi, som for alvor ville kunne ændre vores måde at leve på. Det 

viser sig samtidig, at den største stopklods for at få teknologien indført, ikke er den teknologiske 

udvikling, men i stedet en række etiske dilemmaer, som ikke er blevet behandlet grundigt endnu, og 

som også er vanskelige at besvare. Der opstår nemlig en række etiske problemstillinger. Vi vil i 

projektet foretage en analyse af etiske argumenter, som er frembragt af filosoffen Frances M. 

Kamm, gennem en argumentationsanalyse. De etiske problemstillinger vi er interesserede i at 

undersøge er: Hvorfor skal den selvkørende bil implementeres. Hvis den selvkørende bil bliver 

implementeret, hvem har så ansvaret hvis der sker ulykker. Hvordan vurderer man hvordan 

selvkørende biler skal programmeres. 

  

I en verden som drives af teknologiske fremskridt, ser man overalt nye teknologier, der kan gøre det 

menneskelige liv lettere, bedre og sikrere. Teknologien er helt essentiel for vores måde at leve på, 

de er ikke længere bare et værktøj, som mennesker benytter til at løse opgaver med, men er en stor 

grad med til at definere, hvordan vores samfund er indrettet. Uden disse teknologier ville verdenen 

se fuldkommen anderledes ud. For bare 20 år siden kunne man ikke have forestillet sig, hvor 

forbundet mennesker er med hinanden og med teknologien. Barnepigen bliver erstattet med en iPad, 

en robot klarer støvsugningen af huset, og man har adgang til tusindvis af film direkte på ens 

fjernsyn, og ikke længere skal ned og leje dem i Blockbuster. Denne konstante stræben efter at 

effektivisere ethvert element i vores hverdag, resulterer derfor ofte i nye teknologier. Det er dog 

blevet mere anvendt i løbet af de sidste år, at skulle se med mere kritiske øjne, på indførelsen af de 

nye teknologier, og netop se på hvordan den nye potentielle teknologi, ville blive brugt og påvirket 
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af mennesket. Denne nye interesse for at debattere ny teknologi ses måske bedst ved oprettelsen af 

det etiske råd, som blev oprettet i 1987, efter det første danske reagensglasbarn blev født (Om Det 

Etiske Råd, Det etiske råd).  

  

Den selvkørende bil har, udover den nævnte fordel, også andre fordele. F.eks. i forbindelse med 

tidsoptimering, når man skal fra A-B. samt en CO2 reducerende fordel. Ser man blot på tallet for, 

hvor lang tid en gennemsnitlig dansker bruger bag rattet, for at komme til og fra arbejde, ser man en 

mulighed for virkelig at effektivisere vores tid. En undersøgelse fra Kraka viser nemlig, at en 

gennemsnitsdansker sidste år brugte 146 timer på at transportere sig til og fra arbejde (Mobile 

danskere: Nu rejser vi 42,5 kilometer til og fra arbejde, DI BUSINESS). Umiddelbart lyder idéen 

om en bil, der selv kan køre, mens føreren kan bruge den tid, han ellers ville have brugt på at sidde 

og styre bilen, på at tage sig af hverdagens daglige gøren, som en fantastisk idé. Forestillingen om 

at kunne sætte sig ind på bagsædet i sin bil, have sin morgenkaffe og computer foran sig, besvare e-

mails, forberede sig til det kommende arbejdsmøde, og derudover komme til arbejdet på en mere 

sikker måde, lyder som en kæmpe tidsgevinst. Dette lyder som en teknologi, der virkelig ville gavne 

mennesket på flere aspekter, især hvad angår tidsbesparelse og sikkerhed. Yderligere vil 

selvkørende biler potentielt også kunne gavne samfundet såvel som miljøet, ved at skabe en mere 

glidende kørsel ude på vejene, hvor man ikke vil opleve lange kødannelser, og “kør-og-stop” kørsel, 

bl.a. ude på motorvejene en tidlig morgen, fordi der er sket en trafikulykke. Dette vil også ende ud 

med en reduktion af CO2-udslip fra biler, da trafikken ville forløbe mere glidende, uden diverse 

opbremsninger. Erfaringer fra Nissans test af selvkørende biler viser, at CO2-udslippet kan blive 

reduceret med op til 30%, hvis bilerne ude på vejene oplever en mere glidende kørsel uden 

kødannelser. (“Nissan lærer den selvkørende bil at køre godt”, FDM).  

De selvkørende biler ville gavne os med flere fordele hvad angår 1) hvor mange liv, man kan redde, 

2) hvor meget tid man bruger på at køre bil, kan blive brugt på noget andet, 3) hvor meget CO2-

udslip man kan reducere med en mere glidende kørsel. Det kan derfor være svært at se, hvorfor en 

teknologi der bringer alle disse nævnte fordele med sig, overhovedet skal diskuteres, og ikke bliver 

udviklet og implementeret så hurtigt som muligt. Så selv hvis man ser bort fra, hvor meget 

nemmere denne teknologi ville gøre livet om morgenen og eftermiddagen, og kun kigger på 

hvordan den ville gavne samfundet i forbindelse med en mindskning af ulykker, virker det stadig 

som en teknologi, der burde indføres, så snart den er klar. Især når man også ser på, hvorfor 
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færdselsuheld sker. Det er nemlig ifølge National Highway Traffic Safety Administration i 94% af 

tilfældene for færdselsuheld førerens skyld, at ulykkerne forekommer. (“Traffic Safety Facts”, U.S. 

Department of Transportation) Selvom vi i Danmark ikke har en lige så så stor undersøgelse af 

årsager til trafikulykker, så tyder en undersøgelse lavet af Havarikommissionen for vejtrafikulykker 

(HVU) på, at samme gør sig gældende i Danmark, da de ved at analysere 291 trafikulykker, er 

kommet frem til at trafikanter var en faktor i 100% af ulykkerne (“Hvorfor sker ulykkerne?”, 

Havarikommissionen for vejtrafikulykker). 

  

Disse undersøgelser viser netop, at det er menneskelige fejl, der er skyld i langt de fleste ulykker, 

der sker i trafikken. Derfor vil en eliminering af det menneskelige led i trafikken, anses som at være 

det største skridt man kan tage imod en mere sikker hverdag, hvilket ville være fordelagtigt for alle i 

vores samfund. Selvom teknologien markant ville mindske antallet af trafikulykker, ville den ikke 

være i stand til at eliminere ulykker i trafikken fuldkomment, og det er netop i disse situationer, 

projektgruppen ønsker at dykke ned og se på, hvilke etiske og lovmæssige tiltag der findes, og 

hvilke der muligvis mangler, for at lovgivningen er klar til, at der kommer selvkørende biler på 

vejene.  

  

Projektet vil undersøge hvor langt teknologien for selvkørende biler, er nået, og hvor lang tid det vil 

tage før, vi kan se helt selvkørende biler på vejene. Derudover vil vi se på, om der på nuværende 

tidspunkt findes lovgivning, eller rammer for virksomheder der producerer selvkørende bil-

teknologi, for hvordan bilen skal programmers. Ydermere ønsker vi, at stille skarpt på etiske 

argumenter inden for selvkørende biler, og analysere disse ved at se på, hvad der menes at være de 

vigtigste succeskriterie, for at implementere biler ud i samfundet.  

Projektet vil undersøge, om det vil være muligt, at komme frem til en konklusion om, hvordan 

selvkørende biler skal programmeres, når de ender i farlige situationer. 

Ovenstående overvejelser om problematikken i disse situationer, har ført os frem til følgende 

problemformulering: 

1.1. PROBLEMFORMULERING 
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●      Hvordan skal selvkørende biler programmeres, hvis de befinder sig i en situation hvor, 

der er risiko for personskade? 

 

1.1.1. ARBEJDSSPØRGSMÅL 
 

●      Hvordan fungerer teknologien bag førerløse biler, og hvor langt er man nået med 

udviklingen af denne? 

 

●      Hvor meget sikrere er førerløse biler i trafikken? 

 

●      Hvordan forholder loven sig til selvkørende bilers færden på danske veje? 

 

●      Hvordan kan etiske vurderinger af selvkørende biler ud fra forskellige etiske teorier, 

beskrive både implementering- og programmering af selvkørende biler? 

 

1.2. MOTIVATION 

Teknologien for selvkørende biler har opnået en gevaldig udvikling de seneste år, der gør at 

bilfabrikanter som Tesla, er klar til at teste biler, der kan køre helt uden påvirkning af mennesker. 

Det ses ofte med indførelse af nye teknologier, at det ikke alene er nok, at teknologien virker, men 

at teknologiudbredelsen i højere grad bestemmes af, hvordan brugere tager imod, og oplever 

teknolgien. Projektgruppen ser netop denne problemstilling, som den potentielt største stopklods for 

førerløse biler, da vi som borgere ikke kan sætte os i en bil, vi ikke ved hvordan vil reagere hvis et 

uheld er ved at ske, og vi ingen kontrol har.  

Dette projekt vil lægge fokus på førerløse bilers programmering, når teknologien skal træffe et valg, 

der potentielt kunne være et valg mellem to menneskeliv - hvilket valg skal bilen træffe? Det er 

netop her projektgruppen har fået sin motivation med fokus lagt på etik, til at analysere moralen af 
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teknologien; hvis vi som samfund ikke er enige, og kan acceptere programmeringen bag; kommer 

denne teknologi ikke ud på vejene.  

1.3 AFGRÆNSNING 

USA: 

Den ledende tekniske udvikling af førerløse biler sker i USA, primært i Californien, som også er en 

stat, der har givet lov til test af niveau 5 førerløse biler på offentlige veje. Vi vil senere i projektet 

beskrive disse forskellige niveauer af førerløse biler.  På baggrund af hvordan teknologien udvikler 

sig i USA, forestiller vi os, at der ikke er så langt fra, at teknologien vil blive brugt i USA, til at den 

ville få grønt lys til at blive implementeret i Danmark også. Vi vil både se på udviklingen i USA, 

men også i Danmark, selvom vores analyse af den teknologiske udvikling vil have sit hovedfokus i 

USA. Der bliver også lavet forsøg med selvkørende biler i Danmark, som vi vil se nærmere. 

1.4 SEMESTERBINDING 

Projektet på 3. semester skal være forankret i dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund 

(STS). Det værktøj som STS primært giver os, er en metode til at analysere en teknologis historiske 

udvikling og betydning for kulturelle, samfundsmæssige og subjektive forhold. Vi benytter altså 

STS til at kigge på den relation der skabes mellem teknologien og de mennesker den skal interagere 

med, og på hvordan teknologien påvirker samfundet. Det er yderst relevant i vores projekt at kunne 

se netop denne relation, da den er altafgørende for at forstå om samfundet vil benytte teknologien. 

Det er vigtigt da det i sidste ende vil være samfundets brug af teknologien, og samfundets 

drivkræfter der kan skaber teknologiudviklingen. Derudover kigger man i STS også på 

virksomheders, såvel som det offentliges rolle i teknologiudviklingen.  

Som supplement til STS har vi i dette projekt valgt at kombinere det med TSA, som er dimensionen 

Teknologiske Systemer og Artefakter. Dette har vi valgt, da TSA-dimensionen giver os værktøjer 

der kan beskrive de tekniske aspekter af vores teknologi. Da projektet er centreret om en 

højavanceret og ny teknologi, finder vi det nødvendigt at udfolde de tekniske dele, og beskrive hvad 

der indgår og hvordan teknologien virker. Vi mener nemlig, at for at overbevise befolkningen om at 

teknologien er sikker, og livsforbedrende, kræver det, at man kan formidle hvordan de teknologiske 

elementer fungerer. Ydermere har vi begge i projektgruppen fulgt et kursus på andet semester der 
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hed TSA: Kunstig intelligens, vi vi vil kunne benytte teori fra, når vi skal analysere hvordan man 

kan inkorporere intelligens i de selvkørende biler.  

1.6. METODISKE OVERVEJELSER 

Det første arbejdsspørgsmål gruppen har beskrevet bliver også udgangspunkt, for begyndelsen af 

indsamling af empiri. Da vi ønsker at belyse den teknologiske udvikling, som selvkørende biler har 

gennemgået, samt se på de teknologier der gør det muligt, at bilen kan køre førerløst. I forbindelse 

med den teknologiske udvikling, vil vi også se på den juridiske udvikling i Danmark. For at 

gruppen kan blive oplyst om disse to udviklinger vil vi inddrage relevant litteratur, der kan findes 

og bruges på området.  

  

Derudover ønsker gruppen at få en forståelse for samfundets kvantitative overbevisning, i relation 

til etiske dilemmaer der involverer selvkørende biler. I den forbindelse vil gruppen se på empiriske 

undersøgelser, relateret til Trolly-problemer. Trolly-problemet er et problem, hvor man skal vurdere 

hvorvidt man f.eks. trækker i et håndtag for at ændre en togvogns bane, for at redde fem personer, 

og i stedet ofre én person. Det er netop på baggrund af denne statistiske konklusion, at vi kan 

vurdere hvordan flest mennesker, i hvert fald ud det data, vi vil gøre brug af, ville synes at de 

selvkørende biler skulle programmeres i farlige situationer.  

  

Vi vil også gøre brug af metoder fra TSA, metoderne i denne dimension giver os mulig for, at 

analysere de tekniske aspekter i teknologien. Derudover handlede vores TSA-kursus om kunstig 

intelligens, hvilket gør at vi har en forforståelse for, hvordan man benytter kunstig intelligens i 

maskiner, når vi skal undersøge, hvordan man bruger det i selvkørende biler. Yderligere var et af 

områderne vi berørte i TSA, implementering af maskinlæring, som man benytter i forbindelse med 

kunstig intelligens. Ydermere vil vi gennem samspillet mellem TSA og STS, vurdere den 

teknologiske udvikling af teknologien, såvel som denne teknologis påvirkning på samfundet.   

  

Ydermere vil vi i projektet se på de etiske overvejelser, der gør sig gældende i situationer med 

selvkørende biler. De etiske argumenter vi tager udgangspunkt i projektet, er overvejelser 
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formuleret af den amerikanske filosof og specialist i etik, Frances M. Kamm. I projektet vil vi gøre 

brug af argumentationsteori, så vi kan have mulighed for at analysere de etiske argumenter, som 

Frances fremlægger.  

1.6.1. ARGUMENTATION 

Man bliver stillet for en masse informationer og meninger hver dag, som man enten vælger at 

ignorere, eller stille sig spørgende over for. Vi skal som mennesker sætte os ind i emnet, for på 

baggrund af argumenters begrundelser, kunne vurdere det præsenterede argument. For at 

overbevise folk om noget, gøres dette ud fra begrundelser. Vi har valgt at benytte 

argumentationsanalyse som redskab, for at kunne analysere de etiske argumenter Frances M. Kamm 

formulerer, i sin artikel: “The Use and Abuse of the Trolly Problem.” Det finder vi vigtigt, da 

argumenter er et helt essentielt erkendelsesredskab, når man vil skaffe sig ny viden om dele af 

virkeligheden, man ikke selv kan erfare direkte, som man f.eks. kan gøre gennem vores sanser (F. 

Collin, N. Stefansen & P. Sandøe). Argumentationsanalyse kan blive brugt til at danne et overblik 

over, hvorfor folk mener, som de gør. Det er nødvendigt, når man skal forstå andre, og deres 

holdninger og meninger, og ikke mindst kunne forstå hinanden. Det er med til at vi kan udfordre 

hinandens synspunkter, og danne vores egne nye meninger ud fra andres argumenter.  

 

Argumenter optræder, når der bliver givet en begrundelse for en påstand. Argumenter bliver til, når 

noget skal begrundes, og det noget, som bliver begrundet, kunne betegnes som konklusionen, og 

begrundelserne for dette: præmisserne. Præmisser bliver også kaldt for argumentets ‘belæg’, men vi 

vælger at betegne disse som præmisser i vores projekt. Der kan fremføres flere præmisser for den 

samme påstand. Påstanden er udgangspunktet, og præmisserne er den information, som skal 

bekræfte påstanden for os. En underforstået præmis, er den underliggende præmis, altså de almene 

antagelser og normer, som vi har som en almen accepteret sandhed (Collin et. Al.). Det kan være 

tydeligt at se, hvornår der gøres brug af argumentation, mens det også kan være mere kompliceret 

og skjult. Oftest bliver der benyttet argumentationsmarkører, som er ord, der bruges ift. 

argumentationen, det kunne være ord såsom: derfor, fordi, af den grund, da m.fl. Men det er som 

sagt ikke altid, at det bliver serveret således for os. Arguments præmisser kan være sande eller 

falske, mens argumenter kan være gyldige eller ugyldige. Et arguments konklusion kan være sand, 

selvom præmisserne er falske; men det gør derimod ikke argumentet godt som overbevisnings 
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argument, og det er derfor, man analyserer argumenter. Dermed kan man heller ikke skabe sig en ny 

viden på et emne ved hjælp af et ugyldigt argument.  

1.6.2. ARGUMENTATIONSANALYSE  
Når man står overfor et stort etisk dilemma, som med indførelsen af selvkørende biler, ser vi på de 

stærke argumenter, som findes både for og imod med indførelsen af denne teknologi. Det gør vi 

gennem argumentationsanalysen, hvori vi skal identificere argumentet, og finde frem til og 

analysere, hvordan M. Kamms bruger sine argumenter til at argumentere for og imod, hvordan biler 

skal foretage valg baseret på forskellige Trolly-problemer og cases. Argumentationsanalyse er er en 

analyse, der indeholder mindst 6 spørgsmål, der kan hjælpe os til at vurdere argumenters gyldighed, 

og hjælpe os til at finde ud af, hvordan samspillet mellem præmis og konklusion fungerer i 

argumentationen. Argumenter skal helst være holdbare, og stærke, og bygget op på fornuftig vis. 

Det er altså en vurdering af, hvad der argumenteres for/eller imod, og hvad hensigten er, og selve 

måden argumentet er bygget op på, og vi ønsker at udfordre disse argumenter, ved at analysere 

dem, og finde ud af, hvordan præmisserne og påstandene spiller sammen. På den måde kan vi se på 

de etiske argumenter, som Kamm formulerer i sin artikel, om hvorvidt selvkørende biler skal 

implementeres, og hvordan disse i så fald skal programmeres.  

1.6.3. OPBYGNING AF ARGUMENTATIONSANALYSE 
Som nævnt tidligere består en argumentationsanalyse af mindst 6 spørgsmål. Disse spørgsmål går 

man slavisk igennem, når man foretager analysen. De er ordnet på en systematisk måde, hvor de 

første fire spørgsmål drejer sig om at finde tekstens argumenter, og finde ud af den overordnede 

tankegang eller det sagte, og holde øje med eventuelle argumentationsmarkører. De sidste to 

spørgsmål 5-6 i analysen, forholder sig til hvordan man kritiserer et argument, og komme med en 

vurdering af argumentet, om det er logisk at forholde sig til, og det er netop når der er en logisk 

sammenhæng mellem præmisserne og konklusionerne, at man snakker om et gyldigt argument. 

Mens sandhed i argumenter, omhandler de enkelte sætninger er sande eller falske. Nedenfor står de 

6 spørgsmål, som vi vil gøre brug af, når vi analyserer M. Kamms artikel.  
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De 6 spørgsmål:  

  

1. Hvad er budskabet i teksten eller det sagte?  

2. Er der en overordnet tankegang? 

3. Hvad er konklusionen? Hvad er præmisserne? 

4. Er der underforståede præmisser? 

5. Er argumentet logisk gyldigt?  

6. Er præmisserne sande? 

  

Til sidst vil vi på baggrund af vores argumentationsanalyse, komme med en samlet vurdering af 

selve argumentationen.  

 

1.7. TEORI 

For at få en forståelse for emnet, samt de metoder gruppen ønsker at gøre brug af i projektet, er det 

nødvendigt at inddrage forskellig relevant empiri. I vores søgen på at forstå og beskrive den 

teknologiske udvikling, har vi b.la. brugt SAE International, og empiri hentet fra bilproducenten 

Tesla, på baggrund af deres udvikling af selvkørende biler. Samt på det juridiske aspekt af 

selvkørende biler, har vi benyttet empiri hentet fra den danske færdselslov. Vi har derudover også 

benyttet opgørelser fra bl.a. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, for at få en forståelse for det 

problem, som de selvkørende biler forsøger at løse.  

Udover denne empiri, har gruppen også benyttet empiri, der forklarer, de metoder som vi ønsker at 

gøre brug af i projektet. Disse drejer sig om empiri fra tidligere kurser, hvorfra vi benytter relevant 

litteratur. Den etiske vinkling af projektet i forbindelse med programmeringen af disse biler, er et 

område som ingen af os i gruppen tidligere har beskæftiget os med. Derfor bygger vores forståelse 

af de etiske argumenter, for hvordan man kan se på programmeringen af en selvkørende bil, på en 

artikel af Frances M. Kamm fra bogen: Ethics of Artificial Intelligence af Matthew Liao. Derudover 

bestræber vi os på at forstå de etiske argumenter, og også analysere dem. I den forbindelse benytter 

vi os også af argumentationsteori fra: Derfor - Bogen om argumentationsanalyse. Ydermere 
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benytter vi også videnskabsteori i løbet af projektet. Vi har gjort brug af bogen: Problemorienteret 

projektarbejde, for at forstå hvordan man helt konkret benytter videnskabsteori i sit projekt.  

 

1.7.1. VIDENSKABSTEORI I PROJEKTET 

I projektet på det 3. semester, har vi sideløbende med projektskrivning haft forelæsninger i faget 

videnskabsteori. Derfor finder gruppen det også relevant at benytte videnskabsteori som en støtte til 

projektarbejdet. Projektgruppen vil gøre brug af det ved at tænke over hvorfor og hvordan, man kan 

og bør inddrage videnskabsteori i projektarbejdet såvel som projektrapporten. Det mest væsentlige 

som projektgruppen skal gøre op med sig selv er, hvilke grundantagelser vi har om verden, 

samfundet, erkendelsen, forholdet mellem teori og empiri m.v. Da vores antagelser om disse vil 

påvirke, hvordan gruppen vælger at formulere og angribe vores problemstilling på. (Bitsch & 

Pedersen, 2017). Med videnskabsteori i projektarbejdet skelner man mellem to forskellige modeller, 

nemlig videnskabsteori som udgangspunkt eller som refleksion. Projektgruppen kommer i projektet 

til at arbejde med videnskabsteori som refleksion, da vi ikke synes det er gavnligt at låse sig fast på 

bestemt videnskabsteoretisk retning i projektets begyndelse. Vi synes derimod, at der hvor 

videnskabsteoretiske diskussioner vil gavne projektet, er i løbet af det efterfølgende arbejde, hvor 

man kan diskutere de antagelser man arbejder med, på baggrund af opdagelser man gør sig i sin 

empiri. Det der vil gøre sig gældende for netop dette projekts brug af videnskabsteori, er at vi vil 

benytte det løbende til systematisk at reflektere over til- og fravalg, og de problemstillinger som 

disse valg medfører.  

Dette ses f.eks. ved vores valg af argumentationsanalyse, som vi på den måde har reflekteret over, 

og set på hvad argumentationsanalyse kan hjælpe projektet med, og hvilke ulemper der findes ved 

denne metode. Argumentationsanalyse som metode vil blive beskrevet grundigere senere, men i 

hovedtræk er det et analyseværktøj, der gør det nemt at finde og vurdere om argumenter er gyldige, 

eller om konklusionen der bliver frembragt, er ugyldig. 

 

Derudover vil vi igennem en postfænomenologisk analyse se på, hvordan mennesket kommer til at 

kunne benytte den teknologi som mellemled mellem dem og verden. Postfænomenologien 

udspringer sig fra fænomenologien, som adskiller sig fra andre videnskabsteoretiske retninger. 
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Fænomenologien siger, at den verden der foreligger sig for os, og som vi ønsker at undersøge, er 

forskellig for alle. Postfænomænolgien bygger videre på denne opfattelse med inddragelsen af 

teknologi, og kigger i stedet på hvordan verden bliver medieret gennem teknologier. Yderligere 

beskæftiger man sig i postfænomenologi med begrebet metaerfaring, som i korte træk handler om 

at undersøge, hvordan en enkelt persons oplevelse af verden er, og hvordan den påvirkes af 

teknologier. (Postfænomenologi, Olesen, Finn; Mikkel Bille og Søren Riis.). Konkret i projektet vil 

vi gøre dette ved kvantitative undersøgelser, om hvordan mennesker mener den selvkørende bil som 

teknologi, skal opføre sig på vejene. 

Vi har valgt at gøre brug af argumentationsanalyse som redskab, fordi vi finder mange fordele i at 

undersøge og hente viden på etiske dilemmaer, der ligger bag det nye fænomen; selvkørende biler. 

Disse fordele er først og fremmest at kunne se tydelige argumenter inden for forskellige aspekter af 

fænomenet, og se hvordan Frances Kamm formår at bygge forskellige argumenter op. Det er en 

måde at prøve at forstå andres meninger og synspunkter på, og dermed også kunne danne sig en ny 

viden. Gennem argumentationsanalysen vil vi bryde Kamm’s argumentationer op, og finde 

præmisserne bag dem, for så at vurdere hvordan samspillet mellem disse er ift. konklusionen. Men 

når vi har valgt at gøre det således, er der også begrænsninger for argumentationsanalyse, som 

redskab til at skabe sig ny viden på et fænomen. Kunne folk mene noget andet, end hvad de sagde?  

 

2. SELVKØRENDE BILER OG …  

2.1. INTRODUKTION TIL SELVKØRENDE BILER  

Umiddelbart når man hører begrebet selvkørende biler, vil de fleste få associationer fra science 

fiction-film, og tænke at det lyder som en teknologi, der virker meget langt fra virkeligheden. I dette 

afsnit vil vi dykke ned i, og udelukkende fokusere på den teknologiske udvikling. Vi vil beskrive 

hvordan teknologien virker, hvordan den har ændret sig, samt vil vi på baggrund af både af den 

tekniske kunnen, og de lovmæssige forhold i Danmark, såvel som på globalt plan forsøge at 

forudse, hvornår selvkørende biler kan blive en realitet på de offentlige veje.  

  

Udviklingen af teknologier i selvkørende biler, er ikke noget som først nu i dette årti, er blomstret 

op. I lidt mere end 50 år har computerteknologi været med til at styre bilen, og det har været vigtige 
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dele, såsom de computer kontrollerede ABS-bremser, og den computer kontrollerede gearkasse, og 

auto nødbremsen i bilen. Disse teknologier har i særdeleshed været vigtige udviklinger for 

menneskers sikkerhed ude på vejen. Ser man på autonødbremsen, som mange nye biler er udstyret 

med i dag, har den skabt en reduktion på 43% færre bilulykker, som har resulteret ud i at redde flere 

menneskeliv. (Need More Evidence Auto Emergency Braking Saves Lives? Cars.com).  

 

Så tankerne om at det kan være usikkert med selvkørende biler styret af computere, burde måske 

genovervejes lidt, da nutidens biler altså er udstyret med en masse computerteknologi. Teknologien 

bag en fuld selvkørende bil uden en chauffør, begyndte allerede at blive eksperimenteret med 

gennem 1970’erne. Efter at bilproducenten Ford som de første, havde udviklet og benyttet en 

computerchip i deres biler, med deres bremsesystem (ABS), og General Motors (GM) med en 

computerchip til styring af gearkassen, gik chipproducenten Motorola og GM sammen, og havde til 

formål at fremstille den første computer udviklet til biler. I 1986 blev Navlab 1 udviklet af Carnegie 

Mellon University i USA, og var den første selvkørende bil i historien, som blev styret af en 

computer. Inde i Navlab 1 var der fyldt med computere. Bilen var udstyret med en tidlig version af 

lidar teknologi, som bruger laserstråler til afstandsmåling, og samme teknologi bliver der også gjort 

brug af nutidens biler (Reilly 2016). Men dog kunne Navlab 1 ikke leve op til det, bilproducenter og 

ingeniører i dag er i færd med at udvikle, nemlig at få selvkørende biler ud vejene, og kunne erstatte 

chaufføren bag rattet, og fuldkommen været computerstyret. Navlab 1 kørte med 32 km/t, og der 

var lang vej endnu dengang, til hvad man har opnået i dag med den teknologiske udvikling af 

førerløse biler (From 0-70 in 30, Carnegie Mellon University).  

Så til trods for at det kan virke som noget nutidigt at udforske disse biler, så går idéerne og de 

tidlige udviklinger af teknologien nogle årtier tilbage.  

2.2. SELVKØRENDE BILER I DANMARK 

Selvkørende køretøjer kører rundt forskellige steder ude i verden i dag, dog med meget lille omfang 

ude på de offentlige veje. Der eksisterer små minibusser i Danmark, som kører rundt på mindre 

områder og i lukkede miljøer. Aalborg fik i marts 2020 Danmarks første selvkørende bus ud på 

vejen, dog kører den på en meget kort rute på 2,1 kilometer, og er bemandet med en chauffør, der 

kan gribe ind, hvis det skulle opstå komplikationer. (Åbningsfest for Danmarks første førerløse 

busser, Aalborg Kommune). Men inden Aalborg fik lov til at blive de første i Danmark til at få en 
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selvkørende bus på en vej, hvor der kun kører cyklister og gående, havde Køge Universitetshospital 

i maj 2018 testet en lignende minibus. Her blev den testet i at køre i hospitalets lobby samt mellem 

nogle afdelinger, alt sammen i mindre og aflukkede miljøer, og altså ikke ude på vejene. En måned 

efter Aalborg fik sin minibus, fik København også deres egen selvkørende minibus, som skulle 

kører rundt og blive testet i Nordhavn de næste to år frem. Her gik testen ud på først og fremmest at 

se, hvordan folk reagerede på bussen, og ellers hvordan bussens rute kunne blive udvidet, da ruten 

kun lå på 1,3 kilometer i en ring rundt om Nordhavn. Sidst men ikke mindst skulle bussen teste, 

hvordan teknologien bag bussen kunne videreudvikles og forbedres. Disse er blot nogle steder, hvor 

man i Danmark har test og benyttet sig af de små selvkørende busser, og de har efterfølgende også 

været testet andre steder i landet. Projektgruppen vil dog ikke lægge vægt på disse minibusser, som 

kører på lukkede miljøer, men vil lave en vurdering ex ante af selvkørende biler ude på de offentlige 

veje.  

2.2.1. KATEGORISERING AF SELVKØRENDE BILER 
Lovgivning er og har altid været et område, hvor det er vigtigt at man er omhyggelig og præcis i 

sine formuleringer. Derfor har det også været vigtigt at være skarp i sin definition af, hvornår en bil 

er selvkørende. I 2014 blev der defineret 5 niveauer til at beskrive hvor selvkørende en bil er (SAE 

International). Disse 5 niveauer er angivet som et klassifikationssystem, og fastslår 5 niveauer af 

køreautomation fra ingen automatisering til fuld automatisering. Nedenfor ses en model over 

niveauerne fra 0-5, hvori definitionerne på disse står beskrevet ud fra SAE International.  
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Figur 1. 2014 SAE International, “J3016”. Model over de 5 niveauer hvori et selvkørende køretøj opdeles i.   

  

Som det kan læses, består niveau 0 af en bil uden automation, der kan altså her være tale om helt 

almindelige biler i vores hverdag, uden særlige systemer. Her indgår chaufføren i samtlige 

kørselsopgaver. Fra niveau 1 til 5 beskæftiger man sig med systemer, der går fra at assistere føreren 

af bilen, til fuld styrelse af bilen. Nedenfor vil vi lave en kort beskrivelse, og oversættelse af hvert 

niveau, for at formidle de væsentlige forskelle mellem dem.  

  

●      Niveau 0: Som nævnt er dette niveau uden automation, og føreren har fuld kontrol over 

bilens rat, pedaler osv. Bilen kan dog godt være udstyret med f.eks. ABS-bremser, da 

føring af køretøjet stadig udelukkende sker af et menneske. 

●       Niveau 1: Dette niveau kaldes førerassistance. Her benytter man funktioner, der kan 

hjælpe føreren med at køre bilen. Typiske systemer der indgår her, er systemer som 
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adaptiv fartpilot og vognbaneassistent. Føreren af bilen har stadig ansvaret, og skal 

skride ind, hvis systemerne fejler.  

●      Niveau 2: Kaldes delvis automation, og er et spring videre, her bliver de to førnævnte 

systemer automatiske, og bilen kan i teorien selv køre uden man har hænderne på rattet. 

Føreren skal dog stadig være opmærksom på sine omgivelser, og kunne gribe ind hvis 

systemet fejler. 

●      Niveau 3: Den væsentlige forskel fra niveau 2 er, at bilen nu selv med et utal af sensorer 

kan overvåge sine omgivelser, og føreren kan altså tage blikket fra vejen. Altså sker der, 

som det også fremgår af modellen et stort skift i niveauet af automation. Det er dog 

stadig personen i bilens ansvar, hvis noget går galt, og man forventer at han kan træde til 

relativt hurtigt. 

●      Niveau 4: Her er der tale om en fuldkommen selvkørende bil. Systemet overtager også 

ansvaret, under bestemte køreforhold eller veje, til at træffe beslutninger uafhængigt af 

personen i bilen. Bilen vil også være i stand til, hvis nogle systemer svigter, og personen 

i bilen ikke reagerer, at køre bilen sikkert ind til siden. 

●      Niveau 5: Her er der tale om den fulde automatisering. Bilen kører af sig selv under hele 

køreturen, og det tætteste en person i en sådan bil kommer på at styre, vil være at bede 

den om at køre til McDonalds. En niveau 5 bil vil også kunne være helt førerløs, altså 

kører uden et menneske i bilen.  

  

Disse 5 niveauer er af international standard, dvs. når der arbejdes og testes med selvkørende biler 

rundt i verden, så følger alle virksomheder de samme niveauer. Bilfabrikanter der netop arbejder 

med disse, gør brug af niveauerne, når de omtaler, hvad deres teknologi kan i bilerne. Så dermed er 

det simpelt at finde ud af, hvor langt udviklingen er nået, og hvad der stræbes efter at nås for de 

forskellige virksomheder.  

2.2.2. JURIDISKE BESTEMMELSER FOR SELVKØRENDE BILER 
Ser man på bekendtgørelsen af den danske færdselslov, indeholder den en masse paragraffer, og 

selvkørende biler indgår under emnet: “Forsøg med selvkørende motorkøretøjer” (Retsinformation, 

Færdselsloven). Bekendtgørelsen rummer ingen regler for brug af selvkørende biler på offentlige 
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veje, så man kan som det ser ud lige nu, kun forestille sig forsøg på offentlige veje med bilerne. Der 

blev i 2017 indført nye paragraffer i færdselsloven, b.la. blev der indført § 92 f og g, som omhandler 

forsøg med selvkørende biler på offentlige veje, samt to andre paragraffer, der omhandler erstatning 

og forsikring i forbindelse med selvkørende biler. For at få overblik over hvad der helt konkret 

kommer til udtryk gennem disse vedtagelser, vil vi dykke ned i hver enkelt af disse, og analysere 

hvad disse indebærer.  

  

§ 92 f. “Ved et selvkørende motorkøretøj forstås et EU-typegodkendt eller nationalt godkendt 

motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre helt eller delvis uden en 

fører.” 

  

§ 92 g. “Føres et selvkørende motorkøretøj efter § 92 f, uden at en fysisk person har fuld kontrol over 

køretøjet på den måde, som er foreskrevet i denne lovs almindelige regler, kan køretøjet alene benyttes 

til almindelig færdsel på vej, der er omfattet af denne lovs anvendelsesområde, jf. § 1, hvis transport-, 

bygnings- og boligministeren har meddelt tilladelse til forsøg hermed i medfør af § 92 h.” 

  

Disse to paragraffer fastsætter først rammen for definitionen af selvkørende biler i den danske 

færdselslov. Før kiggede vi på de fem niveauer, som SAE definerende for selvkørende biler, og 

ifølge den danske lovgivning anses et selvkørende motorkøretøj som et køretøj, der kan køre helt 

eller delvist af sig selv. Ifølge den danske lovgivning, kan man altså benytte helt op til niveau 5 

teknologi, når man tester selvkørende biler. Minibusserne der blev testet i Danmark i Aalborg, Køge 

og Nordhavn var dog ikke helt så avancerede. De testede busser blev kun kategoriseret til at være 

SAE-niveau 3, idet de ikke selv kunne navigere på en vej med andre biler, uden indgriben fra en 

chauffør (Evaluering af forsøgsordning for selvkørende motorkøretøjer, Vejdirektoratet). Derefter 

fortæller § 92 g, at hvis det selvkørende køretøj ikke er styret af en person med fuld kontrol over 

dette, at man kun kan benytte køretøjet på vej, som er defineret som anvendelsesområde. Man kan 

på den måde ikke bare trille sin selvkørende bil ud på en offentlig vej i Danmark, det kræver særlig 

tilladelse af diverse ministre. Under § 92 g, findes der stk. 2-5, som beskriver hvad forsøgene med 

selvkørende biler indebærer, og der bliver her nævnt, at forsøgene med disse biler skal gennemføres 

på bestemte vejstrækninger, og disse kan afgrænses på bestemte tidspunkter. Endvidere at disse 
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forsøg involverer en fysisk person i deltagelse af forsøget, som altid kan overtage styringen. 

Personen/ansøgeren skal have erhvervet kørekort til den pågældende køretøjskategori. Hvor det 

bliver spændende, er især i § 92 g, stk. 4, som citeres herunder som følgende: 

  

Stk. 4. “Den fysiske person efter stk. 3 kan enten deltage som fører eller operatør af det selvkørende motorkøretøj. 

En operatør betegner i den forbindelse en fysisk person, som deltager i forsøget, men som ikke er til stede i køretøjet 

under kørslen.” 

  

Det er altså lovligt at styre det selvkørende motorkøretøj uden for bilen, og dvs. at kan bilen styres 

udefra, uden at føreren skal sidde inde i bilen, så er det lovligt at deltage i forsøget på den måde 

også. De sidste to paragraffer i bekendtgørelsen, fortæller at inden indenfor kategorien: 

‘forsikringspligt’ og selvkørende biler, påhviler forsikringspligten ejeren eller den person, som har 

varig rådighed over den selvkørende bil. I andre motorkøretøjer påhviler forsikringspligten den 

person, som bruger køretøjet.  

2.2.3. HVOR LANGT ER DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING?  
At skabe teknologi inden for disse biler, er blevet en stor beskæftigelse for mange selskaber. Selv 

om man måske kunne tænke, at det især var de helt store og kendte bilbrands, som stod i spidsen for 

udviklingen, er det ikke disse, der har førertrøjen på alene. I spidsen af bilfabrikanter ligger dog 

bilmærket Tesla. Teslas administrerende direktør Elon Musk, er en meget velkendt og populær 

mand indenfor mange forskellige teknologier, og især hvad angår hans elektriske køretøjer af Tesla 

el-biler, som kører fuldt på strøm. I juli måned 2020, kom Elon Musk med, at Tesla var meget tæt 

på at niveau 5, altså fuld automatisering af bilen - og at denne teknologi skal være klar inden året 

udgang. Musk har flere gange i løbet af de seneste år udtalt, at Tesla snart ville stå klar med en 

100% selvkørende bil. Men ser man på, hvad Tesla bilerne kan i dag ude på vejene, lægger det sig 

meget op af teknologien om en selvkørende motorstøj. I alle nye Tesla biler, bliver leveret med 

autopilot, med selvkørende egenskaber. Dette indebærer “avanceret sensordækning”, med 8 

kameraer, 12 ultralydssensorer, og en fremadvendt radar til oplysning om det omkringliggende 

miljø. Bilerne kan styre, accelerere og bremse automatisk i sin vognbane, men kræver aktiv 

overvågning fra føreren (Tesla). På Teslas egen hjemmeside fortæller de, at alle nye Tesla el-biler 

er blevet udstyret med den nødvendige hardware for fremtiden, som kan få bilen til at køre helt selv, 
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på både korte- og lange strækninger, uden det kræver aktiv handling fra føreren. Især Elon Musk 

har været stor fortaler for indførelsen af de førerløse biler, og har beskæftiget sig med udviklingen 

af disse teknologier, og især hvad angår en computerchip, som skal sidde i bilen, mener han, har 

været en af grundene til, at Tesla ikke har kunne fremvise et helt fuldkommen automatiseret køretøj 

endnu. Det har været manglen på at designe en ultrahurtig computerchip, som bruger lavt 

strømforbrug. Det har resulteret ud i, at Tesla har måtte udvikle deres egen helt nye chip, som 

forventes at være færdig og klar senere i år 2020. Netop denne chip, udtalte Elon sig om, skulle 

være hovedingrediensen for det, deres udvikling står og mangler, til at kunne gøre en nuværende 

Tesla med autopilot fuldt selvkørende (“ELON MUSK: NIVEAU 5 TEKNOLOGI KLAR INDEN 

ÅRETS UDGANG”, Selvkorende.dk) 

Derudover kan man også se på den teknologiske udvikling ved at se på, hvordan de førerløse biler 

klarer sig på offentlige veje i de test der bliver foretaget. For hvis de selvkørende biler skal være 

mere sikre end almindelige biler, skal de kunne vise det i disse test. Kigger man på tal fra de test 

som firmaet Waymo har offentliggjort omkring test af deres selvkørende biler, kan man se hvor 

langt de har kørt, og hvor mange ulykker de har været involveret i. Waymo er et firma der laver 

selvkørende biler, og de er ejet af Google. Deres test som blev konkluderet i slutningen af oktober 

2020, viste af deres biler, der tilsammen havde kørt lige knapt ti millioner kilometer i Phoenix, 

Arizona havde været i 18 ulykker (Waymo’s driverless cars were involved in 18 accidents over 20 

months, venturebeat). Dette vidner om, at der stadig er den vej før, at den selvkørende teknologi er 

perfekt.   

3. PROGRAMMERING AF SELVKØRENDE BILER 
Som vi beskrev i det forrige kapitel, er den tekniske kunnen næsten er så langt, at den selvkørende 

bil kan blive en realitet på offentlige veje. Selvom teknologien er lige på trapperne, er det netop 

programmeringen af bilerne, vi ser som den største potentielle stopklods for udbredelsen af 

teknologien. Til trods for at denne teknologi kan formindske antallet af tabte menneskeliv i 

trafikken, kan teknologien i sig selv ikke løse problemet, da det er mindst lige så vigtigt at have 

fokus på hvordan de selvkørende biler skal programmeres. Sideløbende med de selvkørende bilers 

accelererende teknologiske udvikling, der er nået så langt som den er, er der er en række etiske 

overvejelser, som ikke er blevet diskuteret, i hvert fald ikke offentligt. Vi vil i dette kapitel sætte 

fokus på disse etiske overvejelser, og de områder som Frances Kamm også sætter fokus på i sin 
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artikel: The Use and Abuse of the Trolley Problem: Self-Driving Cars, Medical Treatments, and the 

Distribution of Harm. Derudover vil vi se på hvordan personer vælger i trolley-lignende cases, 

baseret på farlige situationer med selvkørende biler.  

 

3.1. ETIK OG MORAL 

Etik og moral er begreber, som har samme mening og betydning, men kommer fra forskellige 

oprindelse. “Etik” kommer af det græske “ethos” og “moral” kommer af det latinske “mos” og 

begge begreber betyder sædvane. (“Moralfilosofi” Jesper Ryberg). Når vi som mennesker tænker 

over, hvordan vi bør handle, kan det være i samspil med moral og etik. Når mennesket skal vurdere 

forskellige handlinger, personlige holdninger og situationer som kan kvalificeres som være det 

rigtige eller forkerte at gøre. Etik spiller en stor rolle, når det drejer sig om vurderinger, nemlig 

etiske vurderinger. Samfundet er præget af en masse etiske vurderinger, som er knyttet til regler, vi 

skal overholde, det kunne f.eks. være, at man ikke må slå ihjel, da det er blevet vurderet som 

værende forkert. Man kunne mene, at etik blot drejer sig om, hvad vi hver især har af meninger og 

bryder os om, og af den grund behøver vi ikke informere andre om, hvad vi synes om noget. Men 

når man diskuterer et emne som selvkørende biler, og hvordan de skal programmeres, er det vigtigt, 

at det er noget, vi som samfund kan beslutte os om i fællesskab - da det jo netop, kan få stor 

betydning for de fleste mennesker.  

 

Men hvorfor er det så vigtigt at se på moralen og etikken, når man har at gøre med nye teknologier, 

der er på vej ud i vores samfund? Der findes flere fokuspunkter når det kommer til selvkørende 

biler og dens programmering. Først og fremmest er et stort og vigtigt fokuspunkt for de etiske 

problemstillinger, der hører under de valg der potentielt skal træffes mellem liv og død blandt 

selvstyrende biler. Programmeringen af bilerne skal være nøje udtænkt, så vi alle kan stå inde for de 

valg, vi som mennesker ikke selv skal træffe, men bilen selv, hvis den kommer ud for en potentiel 

ulykke, hvor der er involveret flere menneskeliv, og ikke alle kan overleve. Ydermere drejer det sig 

om ansvar, som et andet fokuspunkt - det er spørgsmålet, hvem skal stå med ansvaret, når disse 

ulykker finder sted? 
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Når man skal lave en etisk vurdering af, hvordan programmeringen af den førerløse bil skal 

udvikles, bliver man også nødt til at tage højde for, at forskellige dele af verden har forskellige 

menneskesyn, hvad angår køn, alder og social status. I blandt andet Danmark og USA, siger vi, at 

alle er født lige, og skal behandles herefter, mens lande som Saudi-Arabien vægter mænd væsentligt 

højere end kvinder. 

 

3.1.1 TROLLY PROBLEMET I VIRKELIGHEDEN 

For at beskrive de etiske dilemmaer som man som programmør af selvkørende biler skal tage 

stilling til, drager Kamm en parallel til Trolley-problemer. Trolley-problemet er et etisk 

tankeeksperiment, der i sin enkelthed går ud på, at en togvogn er løbet løbsk og på vej mod fem 

personer, som ikke kan rykke sig fra skinnerne. Man har så mulighed for at trække i et håndtag, og 

omdirigere toget således at det ændrer retning, og i stedet rammer, og dræber én person.  

 

Figur 2. Illustration af Trolly-problemet. 

 

Trolley-problemet siges først at være blevet formuleret af den engelske filosof Philippa Foot i 1967. 

(The Trolley dilemma: would you kill one person to save five? The Conversation). Senere er 

problemet blevet populariseret af Judith Jarvis Thomson (The Trolley Problem, PHIL 1A: 

Introduction to Philosophy). I Frances Kamm’s artikel gøres der også brug af Trolly-problemer, 

som hun stiller op, hvor hun diskuterer forskellige scenarier og cases ift. hvordan bilerne skal træffe 

valg, men også hovedsageligt om hvilke begrundelser der vægtes i forbindelse med, at de 

selvkørende biler skal ud på vejene.  
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Umiddelbart virker det til at langt størstedelen af folk, der bliver præsenteret for Trolley-problemet i 

denne form, ville vælge at hive i håndtaget og ofre en enkeltperson for at redde de fem. Det peger 

en undersøgelse lavet af BBC i hvert fald på. Den viser nemlig, at næsten 77% af 3800 adspurgte 

ville trække i håndtaget (What if…, BBC). Det er vigtigt at forstå at det essentielle ved dette 

tankeeksperiment, ikke blot er at tage stilling til det fremtrædende dilemma. Det er derimod i lige så 

høj grad vigtigt at reflektere over sit valg, og spørge sig selv: hvorfor vælger jeg, som jeg gør? Det 

er netop også denne refleksion, der er interessant når Trolly-problemet skal takles i virkeligheden i 

dag, i form af selvkørende biler. For selvom undersøgelsen fra BBC tyder på, at de fleste mennesker 

har et utilitaristisk etisk syn på problemstillingen, så kan man se at denne overbevisning forsvinder, 

når man ændrer på reglerne for Trolly-problemet. Et utilitaristisk syn, går i korte træk ud på, at man 

ønsker at træffe de valg, som gavner og maksimerer livskvalitet. Konkret i Trolley-problemet 

kommer dette til udtryk ved, at man ofrer den enes liv for at redde de fems. (Utilitarisme, Den store 

Danske). 

  

Dog viser den samme undersøgelse fra BBC, at det utilitaristiske syn blandt de adspurgte 

forsvinder, når man ændrer dilemmaet således, at man i stedet for at stå ved skinnerne, står på en 

bro over skinnerne ved siden af en overvægtig person, som er stor nok til at kunne stoppe vognen. 

Nu har man altså ikke længere mulighed for at trække i et håndtag (Trolley-casen), men en ny bro-

variant, hvor valget ikke står mellem om man skal trække i håndtaget, men om man skal skubbe det 

store menneske ned fra broen, og ned på skinnerne for at stoppe vognen, der er på vej ud i de fem 

mennesker. Ved dette dilemma er delen af de adspurgte, der ville ofre ét liv for at redde fem 

drastisk faldet, til at kun omkring 27% af de adspurgte, som ville skubbe mennesket ned fra broen. 

(What if…, BBC). Det er derfor vigtigt at dykke ned i, og prøve at forstå hvad det er for moraler, vi 

besidder, der får os til at vælge som vi gør, når vi bliver præsenteret for dilemmaer som disse. Disse 

to dilemmaer, som i deres enkelthed udforsker en lignende situation, illustrerer præcis den etiske 

labyrint, det er at forstå folks etiske overbevisning. Hvorfor er det ifølge de adspurgte okay at ofre 

ét liv for at redde fem i eksemplet med den løbske togvogn, men at det ikke er okay at skubbe den 

tykke mand med for at redde de fem liv. 
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Denne umiddelbare inkonsistens ved folks valg, bliver kun endnu sværere at forstå, når man ser på 

Trolly-lignende problemstillinger med selvkørende biler. Mængden af forskellige detaljer, der kan 

afgøre hvordan en almindelig person handler i en situation, bliver forøget. Et forsøg på at forstå 

folks etiske holdninger, i farlige situationer med selvkørende biler, er MITs “Moral Machine”. Som 

opstiller forskellige scenarier, hvori en en bil er kommet i en farlig situation, og udfaldet vil være at 

én eller flere personer vil dø. MIT bruger derefter den data de har indsamlet til at forsøge at sige 

noget generelt om menneskets moraler. Man kan også se den opgørelse de har lavet, over hvilke 

aspekter folk har vægtet højest. Dog består testen kun af 13 scenarier, og vi har allerede selv erfaret, 

at nogle af kategorierne lider under de få scenarier. F.eks. hvis man tager testen flere gange, og har 

et hovedfokus man vælger efter i hvert spørgsmål, f.eks. at det er vigtigt hvordan folk opfører sig i 

trafikken, kan man godt få resultater på andre parametre som f.eks. køn eller alder, der ændrer sig 

fordi antallet af spørgsmål er så få. Et af scenarierne fra MIT undersøgelsen her illustreret herunder 

ved figur 3, og her skal brugeren vælge, om bilen skal køre ind i de mennesker, som går over for 

rødt, eller dem der går over for grønt.  

 

Figur 3. Illustration af et scenarie fra: MIIT (Moral Machine) 

Dog kan testen benyttes til at forsøge at sige noget generelt om folks holdninger, til de dilemmaer 

man bliver præsenteret for i testen. Data fra testen er opdelt på en sådan måde, at man selv, og 
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gennemsnittet bliver placeret på en linje, der viser om ens valg tyder på, at netop det parameter var 

vigtigt i ens overvejelser. I eksemplerne fra testen, har vi fjernet den streg, der viser vores eget 

resultat af testen, da denne ikke findes relevant for opgaven.  

 

(Moral Machine)  

 

Den orange streg der bliver kaldt “others” referer til det gennemsnitlige valg. Ser man f.eks. på 

eksemplet ovenfor, som viser hvordan gennemsnittet har vægtet antallet af personer man redder, 

kan man se at det er et af de parametre, som folk har baseret deres valg ud fra. Altså er antallet af 

menneskeliv der bliver reddet en betydelig faktor i folks holdning til, hvordan en selvkørende bil 

skal vælge i en given situation. I alt er er der ni parametre som Moral Machine testen inddeler folks 

valg i. Nogle af disse parametre er opsat som en vurdering af, hvor højt man vægter bestemte 

forhold, som f.eks. at redde så mange liv som muligt, mens andre parametre er en måling af, hvad 

man vægter højest. Dette ses f.eks. på parametre der fortæller om man vægtede yngre eller ældre 

mennesker højest:  

 

(Moral Machine)  

 

Ved dette eksempel kan det ses, at hvis et menneske skulle træffe et valg mellem at redde et yngre 

eller et ældre menneske, ville størstedelen af os, vælge at redde det yngre menneske.  

 



V2024809072 

 26 

For at drage konklusioner på baggrund af den data, som Moral Machine præsenterer, må man altså 

opdele parametrene i to kategorier. Der er de parametre hvor den orange streg afviger markant fra 

midten, disse kan beskrives som parametre som gennemsnittet har en stærk holdning til hvem der 

skal reddes. Den anden kategori er de parametre hvor gennemsnits valget ligger omkring midten, 

disse kan modsat den første kategori beskrives som parametre, som gennemsnittet ikke har en stærk 

holdning til. Et eksempel på et parameter, som gennemsnittet ifølge denne undersøgelse ikke har en 

stærk holdning til, er om man skal redde, de der sidder i bilen, eller fodgængere.  

3.2. BESTEMMELSE OG ANSVARSFORDELING 

Efter at have dykket ned i menneskers opfattelse af Trolley-problemet, og set at det er svært at 

bestemme helt konkret hvad der driver os til de valg vi ser, kan det også være svært at programmere 

bilerne efter flertallets moralske overbevisninger; men hvis man har en klar etisk overbevisning fra 

befolkningen, så ved man også, hvordan bilerne skal træffe valg. I hvert fald hvis det var op til 

befolkningens flertal, hvordan bilerne skulle programmeres.  

Yderligere kan man så diskutere, hvem der har ansvaret hvis der sker en ulykke. Hvis befolkningen 

har bestemt programmeringen, er det så også hele befolkningen der står til ansvar for de ulykker der 

kunne ske? Hvis det er blevet besluttet demokratisk via. en repræsentativ demokratisk afstemning, 

hvordan bilerne skal programmeres, så ville man også kunne sige at ansvaret for de skader og 

ulykker, der måtte opstå, og som skyldtes programmeringen, ville skulle blive betalt af os alle, 

gennem en statsbetalt kompensation.  

 

Igen rejser dette et spørgsmål om hvem der skal bestemme, og om de der bestemmer, også har 

ansvaret. Skal politikerne træffe det endelige valg om hvordan bilen skal programmeres, ligesom de 

træffer en række andre beslutninger, der dikterer hvordan vores samfund fungerer. Eller skal man 

lade det være op til producenterne selv, at bestemme hvordan lige præcis deres bil skal være 

programmeret. Ifølge Thomas Ploug er det sidstnævnte i hvert fald ikke en etisk forsvarlig 

mulighed, da han mener at producenterne af bilerne udelukkende vil have for interesse at pleje deres 

egne interesser, som er kommercielle. (Flere millioner mennesker har talt: Hvem må selvkørende 

biler køre ned?, DR).  
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På baggrund af dette mener forskere, ifølge en artikel fra DR, at det største redskab vi har fået ud af 

MITs moral maskine er, at vi får en samling af hvad vi som menneskehed synes om 

problemstillingen. Denne samling er ikke en moralsk sandhed, men den muliggøre en diskussion af 

etikken omkring selvkørende biler (Flere millioner mennesker har talt: Hvem må selvkørende biler 

køre ned?, DR).  

4. ANALYSE FRANCES M. KAMMS ARGUMENTER 

I artikelen: “The Use and Abuse of the Trolly Problem”, skrevet af den amerikanske filosof Frances 

M. Kamm, formulerer hun argumenter i forbindelse med forskellige problemstillinger af 

implementeringen af den selvkørende bil. Hun diskuterer bl.a. hvem der skal bestemme 

programmeringen, hvorvidt man kan analysere hvad folks etiske overbevisninger er, hvem der skal 

stå med ansvaret hvis noget går galt, og hun argumenterer også for hvad der skal til, før 

implementeringen af den selvkørende bil er favorabel.  

  

I afsnittet:  “2.5.1 Why have self-Driving cars?”, fremlægger Kamm sit syn på, hvad der er det 

vigtigste succeskriterie, for at implementere selvkørende biler i vores samfund. Hun argumenterer 

for, at hovedfokuset for implementeringen ikke skal lægges på, hvordan biler træffer beslutninger i 

farlige situationer, men at det vigtigste for bilerne er, at de sjældnere ender i farlige situationer, end 

biler der bliver styret af mennesker. En af hendes præmisser for hendes konklusionen ser vi i 

sætningen:  

  

“However, if these cars got into life-threatening situations less often than human-driven cars, that they were worse in 

determining who will die when someone must might not speak very strongly against them” (s. 89). 

  

Kamm mener altså, at hvis man skal præsentere casen om den selvkørende bil for befolkningen, har 

mængden af ulykker en større relevans for folks holdning af den selvkørende bil, end hvor godt den 

træffer valg i farlige situationer. Opstiller man præmisserne og konklusionen skematisk, kan man få 

følgende overblik over hendes argument: 
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❏ P1: Vi bør redde flest mulige menneskeliv (underforstået præmis).  

❏ P2: De selvkørende biler redder menneskeliv, og reducerer antallet af personskader. 

❏ P3: En reducering af ulykker skal vægtes højere, end hvor godt den træffer en beslutning i 

disse ulykker. 

➢ K: Derfor bør vi anvende selvkørende biler. 

 

Vi finder dette argument logisk gyldigt, dvs. at der er en logisk sammenhæng der siger, at hvis 

præmisserne sande, så må konklusionen om at anvende selvkørende biler, så længe de kan reducere 

antallet af dødsfald i trafikken, og samtidig sænke antallet af farlige situationer, også være sand. 

Kamm’s første præmis er en underliggende præmis, der siger, at det er en god ting at redde 

menneskeliv. Hun beskriver ikke præmissen i sit argument, men man kan kun kritisere 

underliggende argumenter, hvis man mener, at de er vigtige for at forstå argumentet, eller hvis de 

der læser argumentet, ikke er enige i den underliggende præmis. I dette tilfælde konkluderer vi, at 

P1 er plausibel. Det sidste spørgsmål i argumentationsanalysen beskæftiger sig med, om 

præmisserne er sande, og dette tilfælde der omhandler præmisserne folks holdning og opfattelse af 

den selvkørende bil. Det kan være svært at vurdere som sandt eller falsk, da man ikke ved, hvordan 

forskellige folk tænker. Blot fordi mange mennesker mener, at noget er moralsk rigtigt, betyder det 

ikke nødvendigvis at det er moralsk sandt, da folk jo kan tage fejl. Men hvis man godtager 

præmisserne, godtager man også konklusionen.  

  

I afsnittet kaldet: “2.5.3. Programmers and Company Duties”, skriver Kamm om det er en moralsk 

konflikt ved at de selvkørende biler, kommer til at tage magten fra føreren, når den overtager i 

nogle situationer. Hun beskriver det følgende scenarie, hvor en bilist er på vej til at køre ind i fem 

mennesker, og en tilskuer ved siden, uden for bilen, som hun kalder the intrusive bystander, har 

muligheden for at tage magten fra føreren, som er på vej ud i de fem personer, og omdirigere bilen. 

Dermed er det pludselig ikke længere føreren inde i bilen, som har mulighed for at vælge, hvad der 

skal ske, men en person, som står ved siden af og ser situationen finde sted.  

I afsnittet “2.5.3.2. Company Agents”, argumenterer Kamm om, at programmørerne af de 

selvkørende biler både har en pligt, og en ret til at handle som den intrusive bystander. Hendes 

hovedbudskab i dette afsnit er altså, et en programmør der arbejder for en fabrikant der laver 
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selvkørende biler, har en pligt til at trække i håndtaget for at forhindre bilen i at køre ind i 5 

personer, ved at gøre ind i en væg, hvor han så vil dø. I modsætningen til en bystander i Trolly-

casen, som ikke har en pligt, men kun en ret til at trække i håndtaget. Hendes præmis til dette 

argument, er at, disse programmører arbejder for bilfabrikanter som producerer biler, der kan 

forårsage skade.  

 

❏ P1: Programmører er med til at skabe selvkørende biler. 

❏ P2: Det er moralsk rigtigt at redde flest mulige menneskeliv. 

❏ P3: Er man med til at skabe farlige situationer, har man en pligt til at handle i disse. 

➢ K: Programmører af selvkørende biler, har pligt til at forsøge at reducere tabte 

menneskeliv. 

 

Vi finder argumentet logisk sammenhængende, da der er klar og tydelig sammenhæng mellem 

argumentets præmisser og argumentets konklusion. Dernæst kigger vi på om præmisserne i 

argumentet, er sande. P1 må siges at være sand, idet programmører har en nøglerolle, for at få 

selvkørende biler på vejene. P2 og P3 er etiske præmisser, som bunder ud i, hvornår noget er 

moralsk rigtigt, og det er det, når der bliver redder flest mulige menneskeliv over andet. Med P1 og 

P3 formår Kamm at skabe et logisk argument, hvor der skabes en solid begrundelse for, at 

programmører har en pligt til at handle i situationer, der involverer den moralske rigtighed i at redde 

flest menneskeliv.  

5. DISKUSSION 

Afsnittet vil til at starte med reflektere over analyseanvendelsen i projektet, og samt begrænsningen 

ved at have valgt præcis denne analyse. Herefter vil teorier inden for post fænomenologi fra 

videnskabsteorier blive diskuteret gennem fænomenet ‘selvkørende biler’. Til sidst i diskussionen 

vil vi bruge dette felt, til at diskutere vores overordnet problemformulering, som forholder sig til, 

hvordan selvkørende biler skal programmeres, hvis de befinder sig i en situation hvor, der er risiko 

for personskade.  

5.1. KRITIK AF METODE- OG ANALYSEANVENDELSE 
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Da projektgruppen første gang reflekterede over, hvordan man kunne gribe problemformuleringen 

an, lå idéerne på at lave en kvalitativ undersøgelse af forskellige menneskers synspunkter på 

forskellige Trolly-problemer, og se på hvorfor folk valgte at handle på disse Trolly-problemer, som 

de gjorde. Dette havde givet projektet en anden type information på emnet, og kunne også have 

være repræsenteret gennem individuelle interviews. Grundet Covid-19 blev denne tanke sløjfet, og 

der blev fundet en ny metodisk overvejelse. Vi inddrog i stedet for kvantitative undersøgelser i 

projektet, som indeholder større mængder data og brugersvar, og dermed fik vi også mulighed for at 

opnå et større og mere dybdegående billede af, hvad mennesker har truffet af valg gennem 13 

forskellige Trolly-scenarier. En mulig kritik af brugen på den kvantitative undersøgelse fra MIT er, 

at det ikke direkte gav os indsigt i, hvad der præcist gjorde, at folk havde svaret, som de gjorde. 

Hvilke moralske overbevisninger de var præget af, havde været interessant at få et billede af.  

5.2. VIDENSKABSTEORETISK REFLEKSION OG ARGUMENTATIONSANALYSE  

Brugen af videnskabsteori i projektet, har ligget tungest på refleksionen. Projektets inddragelse af 

argumentationsanalyse på netop en af Frances Kamm’s artikler, bunder i hendes specialisering 

inden for etik, og hendes artikel: “The Use and Abuse of the Trolly Problem”, berørte netop vores 

problemformulering. Samt med argumentationsanalyse som redskab, fik vi ny viden og 

begrundelser for fordele og ulemper for selvkørende biler, og tanker deraf, om hvorfor disse 

overhovedet burde/ ikke burde blive indført i vores samfund. Argumentationsanalyse som redskab 

fungerer godt på rigtig mange punkter ift. hvordan vi skaber os nye synspunkter på etikken, ved de 

førerløse biler, den gør at vi har mulighed for at føle på et argument, og vurdere præmisserne bag, 

og dermed kunne konkludere, hvorfor/eller hvorfor ikke, at man burde godtage følgende argument. 

På den anden side er en mulig kritik af for lidt inddragelse af andres argumenter evt. imod 

fænomenet selvkørende biler. I projektets analyse ses kun Kamm’s argumenter inden for feltet, og 

det havde kunne skabe en større kontrast til netop hendes argumentation, om lige præcis hvorfor 

hun mener, at selvkørende biler skal implementeres, men på den anden side, gik Kamm’s 

argumentation også ud på, at vende og dreje ‘selvkørende biler’ fænomenet, ved også at komme 

med belæg om, hvornår og hvordan disse biler ikke ville have nogle gavn for mennesket; hvis de 

ikke kunne formå at reducere færre ulykker og menneskeliv. Af den grund fungerede det for 

projektet, kun at lave en argumentationsanalyse på hendes artikel, fordi hun netop formåede at 

kunne bruge sin argumentation både for- og imod på selvkørende biler, og deres mulige 

programmering deraf.  
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6. KONKLUSION 
Dette projekt havde til hovedformål at sætte fokus på, og belyse de etiske problemer, der er 

forbundet med implementeringen af den selvkørende bil, som ikke er fremtrædende endnu.  

Vi tog på den måde udgangspunkt i, at de direkte problemstillinger der vedrører selvkørende biler 

bliver løst, og at vi derfor skal kigge videre på de efterfølgende problemstillinger teknologien vil 

medføre. For at undersøge disse etiske problemstillinger, opstillede vi først en række 

arbejdsspørgsmål, der skulle hjælpe os med at besvare problemformuleringen.  

 

Vores første arbejdsspørgsmål drejede sig om at redegøre for den teknologiske udvikling, som den 

selvkørende bilteknologi har været igennem. Formålet med arbejdsspørgsmålet var at indsamle 

empiri, der kunne belyse, hvor tæt vi er på at kunne have selvkørende biler på offentlige veje. 

Arbejdsspørgsmålet blev formuleret således:  

 

❏ Arbejdsspørgsmål 1: “Hvordan fungerer teknologien bag førerløse biler, og hvor langt er 

man nået med udviklingen af denne?”  

 

Ud fra den indsamlede empiri fandt vi ud af, at det lige nu er Tesla, der ligger i front med hensyn til 

at have selvkørende biler på vejene. Teslas administrerende direktør Elon Musk fortæller, at de er 

meget tæt på niveau 5, en fuldautomatiseret bil. Allerede i dag bliver alle nye Tesla biler udstyret 

med autopilot, som er en funktion, der giver køretøjet selvkørende egenskaber. Dette bliver 

muliggjort gennem brugen af 8 kameraer, 12 ultralydssensorer og en radar.  

 

 

 

Dernæst ønskede vi konkret at finde ud af, om den selvkørende bil overhovedet løser det centrale 

problem, den skal forbedre, nemlig sikkerhed i trafikken. Dette gjorde vi gennem andet 

arbejdsspørgsmål: 
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❏ Arbejdsspørgsmål 2: “Hvor meget sikrere er førerløse biler i trafikken?” 

 

Her valgte vi at dele dette spørgsmål op i to hoveddele. Det gav på den måde mening at se på, hvor 

stor en del af ulykker der sker i dag, der skyldes menneskelige fejl, derudover kiggede vi på, 

hvordan selvkørende biler har klaret sig i de test på offentlige veje, de har kørt. I den første del kom 

vi frem til, at der i en amerikansk undersøgelse var konkluderet at 94% af alle trafikrelaterede 

ulykker, skyldes en bilist. Derudover viste en dansk undersøgelse lavet af havarikommissionen, at 

bilister var medskyldige i 100% af alle de trafikrelaterede ulykker, de undersøgte. Da det handlede 

om, hvor meget bedre de selvkørende biler skulle være, viste en opgørelse fra Waymo at de 

selvkørende biler havde været i 18 ulykker, fordelt over ti millioner kilometer. Dette vidner altså 

om, at selvom der er et klart problem med førerne af bilerne, endnu ikke er helt sikre, til at 

selvkørende biler tager over.  

 

Efterfølgende ønskede vi at få et indblik i det juridiske aspekt af de selvkørende biler, og se på, om 

loven er klar til, at der kommer selvkørende biler trillende på vejen. Dette gjorde vi gennem tredje 

arbejdsspørgsmål:  

 

❏ Arbejdsspørgsmål 3:  “Hvordan forholder loven sig til selvkørende bilers færden på danske 

veje?” 

 

Det viser sig, at lovgivningen ikke tillader, at man benytter biler, der kører helt af sig selv på 

offentlige veje, og ønsker man at lave test med disse biler i Danmark, er det en længere process, 

men dog en mulighed. Derudover viste det sig, at loven allerede nu har en ansvarsbestemmelse, der 

fortæller hvem, der har ansvaret i en ulykke med en selvkørende bil. Det interessante her er, at 

lovgivningen omkring de selvkørende biler, er anderledes end den, der omhandler almindelige 

køretøjer. Ved selvkørende biler er det nemlig ikke føreren af bilen, men personen der er ejer af 

bilen, der har ansvaret, hvis der sker en ulykke. 
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Som det sidste arbejdsspørgsmål ønskede vi at undersøge etiske argumenter, for implementeringen, 

såvel som programmeringen af selvkørende biler: 

 

❏ Arbejdsspørgsmål 4: “Hvordan kan etiske vurderinger af selvkørende biler ud fra 

forskellige etiske teorier, beskrive både implementering- og programmering af selvkørende 

biler?” 

 

Under dette spørgsmål kiggede vi først på etiske argumenter for implementeringen. Her var Frances 

Kamm’s argument, at teknologien skal indføres, hvis den kan redde menneskeliv, da vi bør redde så 

mange menneskeliv som muligt. Derudover prøvede vi at se på forskellige måder at gribe 

programmering af selvkørende biler an på. De etiske argumenter for hvem der skal bestemme, og 

hvordan programmering af en selvkørende bil skal bestemmes, er vanskelige at drage en konklusion 

på baggrund af, og det har vi heller ikke gjort i dette projekt. Det er et svært et etisk dilemma, som 

er og vil være et meget omdiskuteret emne, muligvis endnu mere omdiskuteret, jo tættere 

teknologien kommer på at være klar til implementering.  

 

Gennem disse fire arbejdsspørgsmål, vil vi forsøge at bruge disse til at drage en konklusion på vores 

overordnede problemformulering, som lyder følgende:  

 

❏ “Hvordan skal selvkørende biler programmeres, hvis de befinder sig i en situation 

hvor, der er risiko for personskade?” 

 

Projektets formål har været at vurdere og undersøge, hvordan selvkørende biler skulle 

programmeres i specifikke situationer, hvor der er risiko for personskade. Dog er det klart, at før vi 

når til et punkt, hvor denne debat skal have en endegyldig konklusion, er der andre problemer, som 
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teknologien først skal formå at løse. Det helt essentielle ved implementeringen af selvkørende biler, 

skal være en reduktion af dødsfald i trafikulykker, og dernæst en reduktion af mindre bilulykker. En 

yderligere etisk diskussion, der kommer før den konkrete programmering af selvkørende biler, er en 

diskussion om hvorvidt, de der har bestemmende indflydelse over programmeringen af selvkørende 

biler, også skal have et ansvar, hvis der forekommer ulykker.  

I projektet har vi primært set på to forskellige tilgange til, hvilket udgangspunkt man kan tage i 

forbindelse med programmeringen af selvkørende biler. Den ene tilgang er, at vi lader flertallet 

bestemme. Helt konkret kunne man lave en demokratisk afstemning, hvor alle borgere kunne 

stemme, ved at angive hvem de mener burde reddes i forskellige situationer. I forbindelse med det 

forslag foreslog vi yderligere, at borgere samlet kunne stå til ansvar for de ulykker der sker, da vi 

alle har været med til at programmere bilerne. En anden tilgang til programmeringen kunne være at 

lade politikere vælge for os. De er folkevalgte, og træffer i forvejen konstant beslutninger, om 

hvordan vores samfund skal indrettes. Der er dog yderligere en række muligheder for hvordan, en 

sådan programmering skal bestemmes, og projektet vil ikke komme med konkret konklusion om, 

hvilke metoder der vil være bedst, men derimod belyse det komplicerede emne det er, at finde ud af 

hvilken metode der er den bedste.  
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