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Abstract 

This Project assignment is about the Global Positioning System (GPS), how it works and its 

impact on society in relation to smart mobility.  

We used the 6-step model by Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe and Niels Jørgensen, 

to understand how the GPS work and operates.  

Throughout the project, four different cases will be examined, which gives an overview on the 

great impact GPS has on society in relation to smart mobility.  

The final pages discuss some of the both positive and negative consequences the use of gps can 

cause in a city and society like London. This will be discussed in relation to a report from 

London Economics.  

This project assignment will furthermore focus on the theories about technological determinism 

and David Nye's definition of this concept. Ole B. Jensen’s view on mobility and technology 

will also be includede as well as Nicholas Carr and his famous article “ is google making us 

stupid?” and a definition of the technological phenomenon, Internet of things.  
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Indledning 

Det er ingen hemmelighed, at teknologi spiller en eksponentielt voksende rolle i det samfund 

og den hverdag, vi lever i. En rolle, der har til hovedformål, at gøre hverdagen nemmere og 

mere gnidningsfri. Dette indebærer, at teknologien integreres i flere og flere afkroge af vores 

hverdag, og derfor også når det gælder byers urbanisering og funktion. Teknologiens 

integration i byen har ført udviklingen af Smart Cities med sig, som netop indebærer, at man 

systematisk implementerer digitale teknologier med tanke på at forbedre byerne. De 

forbedringer og innovationer Smart Cities indebærer, er bl.a. intelligente huse, energi og 

infrastruktur, som gør byerne mere konkurrencedygtige, økonomisk stabile og reducerer 

ressourceforbruget. Alt dette for netop at gøre beboernes hverdag nemmere og mere bærdygtig 

(Gassmann et al., 2019). 

Fænomenet Smart Cities havde sin oprindelse i slutningen af 1990'erne i Smart vækst-

bevægelsen, der foreslog en ny politik for byplanlægning (Seltzer, 2000). Smart Cities har 

udviklet sig til at være næsten enhver form for teknologibaseret innovation inden for 

planlægning, udvikling og drift af byer. Det indebærer dermed både, at 

informationsteknologierne kan være med til at forbedre udnyttelsen af allerede eksisterende 

infrastrukturs kapacitet, men også udviklingen af nye tjenester. De nye tjenester kunne f.eks. 

være realtidsvejledning om, hvordan borgere og pendlere bedst kan udnytte forskellige 

transportformer. Siden 2005 er denne tankegang også blevet optaget i en række 

teknologivirksomheder, hvor komplekse informationssystemer anvendes til at integrere driften 

af infrastruktur i byerne. Herunder også til tjenester som bygninger, transport, el- og 

vanddistribution og offentlig sikkerhed (Harrison & Donnelly, 2011). 

Et af de grundlæggende parametre for Smart Cities udvikling er optimering af mobiliteten i 

byerne. I takt med at befolkningstallet stiger, er byer blevet nødt til at tænke nye metoder i 

forhold til udviklingen af mobiliteten, da der kommer et større pres på transporten. For at 

forbedre mobiliteten i byerne, har vi derfor brug for transportsystemer, der er velintegreret. 

(Doody et al. 2016). Der er derfor i relation til Smart Cities et lignende begreb med fokus på 

den optimerede mobilitet; nemlig Smart mobilitet. 

Smart mobilitet er et nyere koncept inden for mobilitet. Smart mobilitet er både 

brugerorienteret, teknologiorienteret, IT-orienteret, handlingsorienteret og har stor fokus på 

især udvikling inden for bil-køretøjer, alt sammen set i en verdensomspændende udvikling. 

Smart mobilitet omhandler hovedsageligt nye og innovative køretøjsteknologier og 
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mobilitetstjenester. Herunder fremstillingen af innovative typer for køretøjer, der drives af 

alternative brændstoffer som f.eks. el-motorer. De nye køretøjer skal kunne opnå nye niveauer 

inden for bilsikkerhed og brændstofeffektivitet. Herudover innovation af mobilitetstjenester 

som f.eks. udlejning af eldrevne cykler, løbehjul og biler. Dette skal igen sørge for de tæt 

forbundne transportsystemer, vi har brug for, sammen skal øge fleksibiliteten i byerne. Disse 

systemer og køretøjer, skal altså være mere intelligente og mere smarte (Jeekel, 2017). I 

forlængelse af dette omhandler Smart mobilitet yderligere ITS, intelligente transportsystemer, 

som er intelligente nok til at kunne drive sig selv. Her er der f.eks. tale om adaptiv fartpilot og 

intelligent trafikstyring. For at opnå denne smarte mobilitet er data derfor essentielt, da 

udviklingen af mobilitet kræver en del information omkring f.eks. rejsende. Ud fra dette kan 

man f.eks. finde ud af, om udbud og efterspørgsel af mobilitetstjenester matcher hinanden 

(Jeekel, 2017).  

Et af de smarte elementer, der er en del af køretøjer og derfor mobiliteten, er GPS-teknologien. 

Den mest kendte funktion for GPS-teknologien, er den vi alle sammen kender og bruger for at 

finde vej; nemlig navigations-GPS’en. Denne funktion er så udbredt, at det er svært at forestille 

sig, at det kun er omkring 20 år siden, at vi helt klarede os uden den, og kun 10-15 år siden, at 

teknologien for alvor kom på banen i forhold til de private forbrugere (Howell, 2018). I de ca. 

15 år, er der derudover sket en stor udvikling med selve teknologien. Fra grovkornede billeder 

i en stor og klodset GPS-enhed, som vi kun kunne bruge i bilen til små GPS-modtager, der kan 

sidde i både mobiltelefoner og armbåndsure. Denne udvikling har gjort det muligt at benytte 

GPS’en i et større omfang, og vi har derfor i over et årti vænnet os til at benytte tjenester, som 

Rejseplanen.dk og Google Maps, når vi er på farten. Ligeledes har disse tjenester også udviklet 

sig, så de nu ud over at vise vej, tilmed tager højde for og tilpasser sig vores afgangstidspunkt 

alt efter de nuværende trafikforhold. 

På baggrund af denne teknologiske udvikling kan man derfor argumentere for, at GPS’en har 

haft stor indflydelse på måden, hvorpå vi finder rundt i verden. For at sætte det på spidsen, ville 

det formentlig tage lang tid overhovedet at vide, hvor vi skulle starte, hvis vi fik et kort i hånden. 

Vi har nærmest ingen stedsans. Men med GPS’en er det hele kun et klik væk, og så er vi på 

farten. Vi behøver knap nok at orientere os, men blot følge de instrukser, som GPS’en giver os. 

Fordi GPS-teknologien, ved hjælp af sin teknologi, har givet flere muligheder for byens 

beboere, er den derfor en central del af Smart mobilitet og Smart Cities. Det er derfor også en 

teknologi, der har givet os nye muligheder i forhold til mobilitet, da vi ved at gøre alting lettere, 

kan gøre alting hurtigere. 
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Når GPS-teknologien har udviklet sig så hurtigt over de seneste årtier, kan man forestille sig, 

hvor hurtigt den fremadrettet kommer til at udvikle sig. GPS’en er allerede langt mere end bare 

en navigationstjeneste, der hjælper brugeren med at komme fra A til B. Den benyttes i en lang 

række andre tjenester, der bl.a. også er med til at øge mobiliteten. Iblandt disse er de offentligt 

tilgængelige dele- løbehjul, cykler og biler, der ses særligt i København og andre storbyer. Her, 

kræver det en simpel GPS til at kunne finde disse køretøjer, og dermed gøre ’dele’-delen af 

transportmidlet muligt. Dette skaber en ønsket lethed for brugeren, der nemt og hurtigt, kan 

finde det pågældende transportmiddel og komme på farten. Man kan derfor forestille sig, hvor 

mange andre aspekter af hverdagen og mobiliteten, der fremadrettet også vil kunne udvikles 

på baggrund af, eller med, GPS-teknologien. Heraf også, hvilken indvirken denne udvikling 

vil få for Smart Cities og deres indbyggere. 

Vi ønsker, at mobilitet skal være smart og flettes ind i en hverdag, for at gøre det let for 

borgerne. Det ligger i ordet, at det selvfølgelig er positivt at være smart, for hvem vil være 

usmart (Doody et al., 2016). Men er det egentlig interessant at øge denne fleksibilitet og 

tilgængelighed? Vi har altid forbundet mobilitet med let og hurtig transport, der dermed vil 

give mere frihed og tid i hverdagen. Men er det muligt, at det kan gå for hurtigt, og måske have 

den modsatte effekt? Kan det f.eks. udvikle sig til, at vi tildeler GPS-teknologierne for stor 

betydning i dagligdagen? Det kan derfor diskuteres, om smarte byer og mobilitet er noget 

entydigt godt og positivt. 

Problemet vi ønsker at undersøge i denne rapport, er altså GPS’ens rolle i forhold til mobilitet 

i byen, og om denne mobilitet fører nogle samfundsmæssige konsekvenser med sig. Rapporten 

vil derfor undersøge, hvorvidt og hvordan GPS-teknologien har fungeret som en katalysator til 

den generelt øgede mobilitet, der ses i samfundet samt i forhold til Smart mobilitet. 

Problemformuleringen lyder derfor således: 

 

Problemformulering 

Hvilken rolle spiller GPS-teknologien i relation til Smart mobilitet, og hvilke 

samfundsmæssige konsekvenser har udviklingen af Smart mobilitet? 
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Underspørgsmål 

For at besvare problemformuleringen, har vi formuleret nedenstående underspørgsmål. 

-    Hvordan fungerer GPS-teknologien? 

-    På hvilke måder anvendes GPS-teknologien i forhold til Smart mobilitet? 

-    På hvilke måder har GPS-teknologien påvirket samfundets udvikling, med henblik 

på Smart mobilitet? 

 

Semesterbinding 

I projektet vil vi inddrage dimensionerne Teknologiske Systemer og Artefakter, samt 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Disse to dimensioner giver os muligheden for at 

undersøge det samspil, der er mellem GPS-teknologien, og påvirkningen denne har på den 

samfundsmæssige udvikling - og helt konkret på mobiliteten i samfundet. 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

Vi vil inddrage dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, idet vi vil dykke ned i GPS-

teknologien og undersøge, hvordan teknologien fungerer og anvendes. Vi vil undersøge 

oprindelsen af teknologien og formålet med teknologien. Herunder, hvad det er for nogle indre 

mekanismer og processer, der er relevante i forhold til opfyldelsen af teknologiens formål. Det 

er derfor i denne dimension relevant at inddrage trinmodellen af Thomas Budde Christensen, 

Erling Jelsøe og Niels Jørgensen.  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Den anden dimension vi vil inddrage, er Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Denne 

dimension vil vi i høj grad benytte til at beskrive begrebet Smart Cities og mobilitet, samt 

komme ind på det teknologiske fænomen, Internet of Things. Herudover, vil vi komme ind på 

David Nye og hans definition af teknologisk determinisme. Ydermere vil vi inddrage Nicholas 

Carr og hans berømte artikel “is google making us stupid?”. Vi vil ligeledes benytte relevante 

cases til at blive klogere på den teknologiske udvikling med henblik på GPS-teknologiens rolle 

i relation til mobilitet. I forlængelse af, og på denne baggrund, vil vi diskutere, hvordan og om 

denne udvikling har påvirket både samfundet og den enkelte borger. Det giver os mulighed for 

at se på teknologien, men også at se på hvilken betydning indførelsen af teknologien har haft.  
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Begrebsafklaring 

Da denne rapport kredser om emnet mobilitet, Smart mobilitet og GPS-teknologien, er det 

grundlæggende for forståelsen af rapportens indhold at forstå begreberne smart og GNSS. 

Derfor bliver disse to begreber forklaret nedenfor. 

Smart:  

Vi tager i denne rapport udgangspunkt i den danske ordbogs definition af ordet smart. Smart 

bliver beskrevet som noget der; ”er godt eller elegant udtænkt og virker effektivt” og ”som kan 

programmeres til at udføre visse handlinger, ofte i interaktion med mennesker” (den danske 

ordbog, u.å.). Smart er altså når noget udføres på en effektiv måde. I denne rapport fokuserer 

vi især på ordet smart, som noget, der skal være med til at få individer til at udføre intelligente 

handlinger.  

GNSS:  

Global navigation satellitsystem (GNSS), er en fællesbetegnelse for alle 

satellitnavigationssystemer. Begrebet omfatter systemer som GPS, GLONASS og Galileo 

(Hofmann-Wellenhof et al., 2007). 

 

Afgrænsning 

Da der i denne rapport udelukkende fokuseres på GPS-teknologiens rolle i samfundet og i 

relation til den øgede mobilitet og Smart City, er der aspekter af de omkringliggende systemer, 

vi ikke berører. Vi har derfor afgrænset vores projekt til udelukkende at behandle GPS’en i 

forhold til dens rolle i Smart Mobilitet og vi vil derfor hverken berøre: Alle de andre funktioner, 

som GPS-teknologien kan indlejres i (eksempelvis krigsførelse) eller de mange andre 

innovative løsninger der arbejdes på til Smart City. Der fokuseres udelukkende på løsninger i 

forhold til Smart Mobilitet.  
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Metode 

Idet udgangspunktet for rapporten tages i GPS-teknologien, er det fundamentalt at udfolde 

denne teknologis teknologiske aspekter. Derfor gøres der brug af TRIN-modellen som metode, 

da denne på systematisk vis uddyber disse aspekter og dermed teknologien.  

Hermed vil TRIN-modellen blive forklaret nedenfor. 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen er et begrebsapparat, der dækker over seks specifikke TRIN, hvis formål er 

inspiration til at beskrive en bestemt teknologi. Vi vil i denne rapport benytte modellen til at 

gå i dybden med GPS-teknologien. De seks trin, og de dertilhørende definitioner, er følgende: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

“De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål” (Jørgensen, 2020, s. 6) 

2. Teknologiers artefakter. 

“Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande 

frembragt gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har 

en teknologisk funktion. Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under 

anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt information, viden og praktisk 

erfaring med henblik pa at opfylde menneskelige behov.” (Jørgensen, 2020, s. 7) 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

“De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative.(...) Man kan skelne 

mellem utilsigtede effekter, som har karakter af risici, nogle som skyldes designfejl og 

endelig nogle som skyldes økonomiske hensyn.” (Jørgensen, 2020, s. 8) 

4. Teknologiske systemer. 

“Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som 

samlet besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med 

henblik på opfyldelse af menneskelige behov.” (Jørgensen, 2020, s. 9) 
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5. Modeller af teknologier. 

“Modeller af teknologier kan være numeriske (abstrakte), visuelle eller fysiske. De er 

repræsentationer, hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges gengivet 

og/eller undersøgt. En model kan samtidig være et værktøj til at skabe eller udvikle 

konkrete artefakter.”  (Jørgensen, 2020, s. 10) 

6. Teknologier som innovation. 

“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte om 

hvilke forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at teknologien 

bliver udbredt.”  (Jørgensen, 2020, s. 10) 

 

TRIN-modellen er udarbejdet af følgende undervisere på Roskilde Universitet; Niels 

Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen, der har fået inspiration til modellen 

fra Mitcham og Müllers modeller. De to filosoffer har hver især deres egen teknologi-

definition, hvor Müllers definition har særligt fokus på de tekniske aspekter og Micham har 

aktivitets elementer med, der omhandler brugen af teknologien. TRIN-modellen har derfor 

aspekter af begge filosoffers definition sat sammen til en helt ny model (Jørgensen, 2020).  

Vi vil ud fra de seks trin få en forståelse af GPS-teknologien i sin helhed. Det er ikke alle seks 

trin, der er lige relevante i forhold til vores projekt, men vi berører alle trinene ved 

gennemgangen af teknologien.  
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Teori 

For at klarlægge sammenhængen mellem GPS-teknologien og mobiliteten i samfundet, vil der 

i dette afsnit blive gjort rede for grundlæggende teori. Derfor bliver David Nyes teori om 

menneskets tilhørsforhold til teknologi og Nicolas Carrs teori om, at google gør os dummere 

gennemgået. Herudover vil mobilitet som begreb og fænomen, samt det teknologiske fænomen 

Internet of things blive forklaret. 

David Nye 

Historiker David Nye mener, at teknologi er en del af menneskets natur, teknologien er faktisk 

fuldstændig uadskillelig fra mennesket og dets natur. Teknologien har altid været en del af 

menneskets historie og samfund. Hovedformålet med teknologi har ikke været at sørge for 

menneskets basale behov, som f.eks. mad, da vi mennesker allerede formår at opfylde dette 

uden teknologier. Nye pointerer, at vi skal forstå det, at teknologi er blevet brugt til social 

evolution og teknologien, har været med til at udvikle mennesker socialt (Nye, 2006).  

Nye fokuserer især på redskaber/værktøjer, som værende mere end bare et objekt, der har et 

formål. Redskaber er betydningsfulde, og de kan hver især udtrykke flere forskellige 

handlinger og idéer. Nye taler især om, at mennesker danner fantasier om ting, der danner 

paralleller til den rigtige verden. Det at digte en historie og det at bruge et redskab, er to 

forskellige ting, som ikke er identiske med hinanden, også selv om der er ligheder.  Det kræver, 

at man kan danne fantasien af omstændighederne. Det kræver, at man kan improvisere, da det 

både er historien og redskabet, der kontrollerer resultatet. Herudover, kræver det, at man har 

evnen til at kunne forestille sig flere forskellige udfald og ikke kun et resultat. Der er nemlig 

ikke kun en løsning til en enkelt situation, og der kan også bruges flere forskellige slags 

redskaber til løsningen. Det er dog muligt, at der er et redskab, som er mere rigtigt end et andet, 

og bedre til at kunne få den bedste mulige løsning af en enkelt situation. Teknologien er ikke 

bare et objekt; det er erfaringer, færdigheder og evnen til at kunne håndtere dem ud fra 

erfaringer. Nye påpeger yderligere, at det kræver en forestilling for at finde ud af, hvad et 

redskab er, hvad de skal bruges til og hvordan (Nye, 2006).  

Teknologisk determinisme 

Teknologisk determinisme, er tanken om at ny teknologi ændrer den måde, hvorpå vi 

interagerer med hinanden på og dermed instituerer, at vi ikke har kontrol over udviklingen af 

vores eget liv. Teknologierne selv er hverken gode, dårlige eller neutrale, da de er ude af stand 

til at fungere uden en aktivitet fra et menneske. Teknologien kan altså ikke betragtes som en 
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uafhængig variabel, der fuldstændigt bestemmer ændringer i samfundet, da teknologien alene 

ikke vil være i stand til at styre eller bestemme aspekter af samfundet. Det er først i kombination 

med menneskelige aktiviteter, at teknologier får indflydelse på samfundet (Nye, 2006).  

Ifølge Nye rummer teknologisk determinisme den overbevisning, at teknologier styrer den 

retning, som samfundet udvikler sig i. Teknologisk fremskridt vil determinere, hvordan 

politiske, kulturelle og sociale strukturer vil blive udformet. Det er yderligere en lineær 

udvikling, hvor det teknologiske fremskridt ses som uundgåeligt: “most people find the idea of 

a modern world without automobiles unimaginable.” (Nye, 2006, s. 17). Når vi mennesker 

først er blevet vant til en teknologi, som f.eks. bilen, så har vi svært ved at forestille os en 

verden uden denne teknologi. Man mener yderligere gennem teknologisk determinismen, at 

teknologier er uundgåelige, og de altså før eller siden vil blive opfundet (Nye, 2006). Der er 

nogle, der ser teknologisk determinismen som værende positiv, som Ray Kurzweil, og så der 

nogle der har en mere negativ og skeptisk holdning som bl.a. Nicholas Carr. 

Nicholas Carr - Is Google Making Us Stupid? 

Nicholas Carr er forfatteren bag den berømte artikel ”Is Google Making Us Stupid?”. Han 

fortæller ud fra eget perspektiv, hvordan internettet påvirker vores hjerner. Carr kommer med 

en begrundet mistanke om, at det er google, der er med til at fordumme os mennesker. Han 

beskriver ud fra egen oplevelse, hvordan han ikke længere kan koncentrere og fordybe sig 

særlig længe ad gangen. For Google er med til at gøre at koncentrationsevnen lige så stille 

bliver opløst. 

Carr beskriver, hvordan han føler, sin hjerne har ændret sig fra at være meget fokuseret, da han 

før i tiden læste en del bøger og andet på papir, til nu at være meget ufokuseret allerede efter 

få sider. Her flakker hans blik hurtigt rundt for at lede efter noget nyt at lave. Den dybe læsning, 

der plejer at komme af sig selv, er nu svær at opnå. Carr giver indblik i sit eget liv til, hvad der 

har ændret sig og hvad der dertil ligger til årsag for, at den dybe koncentration og fokus har 

ændret sig. Han fortæller, hvordan han det sidste årti har brugt mere tid online – og han er ikke 

alene med sine oplevelser (Carr, 2008).  

”They found that people using the sites exhibited “a form of skimming activity,” hopping from 

one source to another and rarely returning to any source they’d already visited. They typically 

read no more than one or two pages of an article or book before they would “bounce” out to 

another site. Sometimes they’d save a long article, but there’s no evidence that they ever went 

back and actually read it.” (Carr, 2008, afs. 7) 
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Her fortæller han også om ”skimme-teknikken”. Når man googler løs på nettet, er der så meget 

litteratur, man kan finde på absurd kort tid. Her benyttes skimme-teknikken oftest,  for hurtigt 

at nå videre til næste tekst eller noget andet spændende. Det har nu ændret hans hjernes fokus 

til hurtigt at blive ufokuseret og til at skynde sig videre til den næste tekst (Carr, 2008). Carr 

kommer også med betegnelsen “Pancake People”, der skal dække over, hvordan vores verden 

er ved at ende som en googleverden. Altså en entydig verden, hvor alt bliver og er artificiel 

intelligens, og dermed bliver vi til ”Pancake People”, vi bliver flade som en pandekage. 

Carr refererer også i sin artikel til Frederick W. Taylor, der beskriver hvordan mennesket før i 

tiden var først, men i fremtiden er det systemet der er først: “What Taylor did for the work of 

the hand, Google is doing for the work of the mind” (Carr, 2008, afs. 24).  

Carr er dog enig i, at der er en del, google har gjort ham bedre til som forsker. Han ser derfor 

også på internettets positive sider.  

“The Web has been a godsend to me as a writer. Research that once required days in the stacks 

or periodical rooms of libraries can now be done in minutes. A few Google searches, some 

quick clicks on hyperlinks, and I’ve got the telltale fact or pithy quote I was after. Even when 

I’m not working, I’m as likely as not to be foraging in the Web’s info-thickets—reading and 

writing e-mails, scanning headlines and blog posts, watching videos and listening to podcasts, 

or just tripping from link to link to link” (Carr, 2008, afs. 3). 

Mobilitet 

I Den Store Danske ordbog står begrebet mobilitet beskrevet således: ”Mobilitet, (af lat. 

mobilitas 'bevægelighed'), mål for, hvor let et legeme, en genstand eller en person er at flytte” 

(Den Store Danske, u.å.). Mobilitet handler dermed om hvor let, hvor hurtigt, og hvor meget 

man kan flytte en enkelt genstand eller person. Mobilitet kan derfor også forstås i mange 

sammenhænge, som f.eks. mobilitet på arbejdsmarkedet, i naturvidenskaben, på boligmarkedet 

og ikke mindst i forhold til fysisk transport. Ved sidstnævnte mobilitetssammenhæng, kommer 

begrebet Smart mobilitet ind i billedet. Dette, da mobilitetens rolle øges i takt med at 

urbaniseringen, skaber større bysamfund. De større bysamfund betyder, at der bliver større krav 

til håndteringen og planlægningen af trafikken i byerne, så disse bliver fleksible og let 

tilgængelige for alle (Rambøll, u.å.).  
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Denne urbane udvikling skildrer professorer Mimi Sheller og John Urry også i deres 

videnskabelige artikel “The new mobilities paradigm”, hvor de samtidig forklarer, hvordan 

denne udvikling påvirker samfundets struktur. Grundlæggende set, ser verden ud til at være i 

bevægelse. Antallet af rejser er eksponentielt stigende, om det er ferierejser, forretningsrejser 

eller tilmed rejser for flygtninge og asylansøgere (Sheller & Urry, 2006). Dette tyder på, at 

verden er blevet mere tilgængelig, hvilket den teknologiske udvikling og især internettets 

indtræden og udbredelse, også er en del af. I forhold til transport kommer denne tilgængelighed 

netop til udtryk ved den stigende mængde af rejser, men også ved den måde hvorpå individer 

rejser. I forbindelse med dette har den øgede mobilitet dog også konsekvenser for den verden 

vi lever i. Nogle eksempler på dette kunne være en øget ulighed i verdenen og brugen af 

internettets funktioner i uhensigtsmæssige sammenhænge som f.eks. bag rattet i en bil (Sheller 

& Urry, 2006). 

Ole B. Jensen 

Transportmobilitet handler om langt mere end bare det at komme fra A til B, sådan lyder det 

fra professor Ole B. Jensen fra Aalborg universitet, der beskæftiger sig med mobilitet og 

teknologi til dagligt. Han mener, at mobilitetsbegrebet er langt mere komplekst, idet mobilitet 

foregår på flere niveauer og med menneskets ageren, og interageren, som en central faktor. 

Konkret ses der her på mobilitet som situationel, hvor udgangspunktet er en bestemt situation, 

og hvor mobiliteten er præget af alle de komponenter, der indgår i denne situation. I selve 

situationen bliver mobiliteten altså præget af en stillingtagen fra de mennesker, der indgår i 

situationen, det sted man befinder sig og menneskets egen kropslige, eller f.eks. bils, formåen. 

Til sidst bliver mobiliteten iscenesat ’fra oven’ af de strukturelle, fysiske og planlagte rammer, 

samt ’fra neden’ af individets egne valg. Når der tales om iscenesættelse fra oven, er der altså 

tale om den strukturelle styring, der f.eks. er forbundet med rejseplaner for offentlig transport 

eller det at trafiklys skifter. Dette perspektiv er altså det, der mere traditionelt set ses som 

mobilitet, og er i høj grad det, der beskrives fra Rambøll ovenfor. Når der derimod tales om 

iscenesættelse fra neden, er der tale om de handlinger det enkelte individ laver, og dette er altså 

det ekstra perspektiv Ole B. Jensen tilføjer. Denne iscenesættelse kunne f.eks. være valget af 

transportmiddel og rute, men også måden hvorpå individet interagerer med andre på sin vej 

gennem byen. Denne interaktion finder sted hele tiden, ved at man skal ’forhandle’ med 

hinanden, om hvordan man f.eks. passerer hinanden på fortovet (Jensen, 2013). 

En anden del af den scene, der her beskrives, er de intelligente teknologiske systemer, der i 

højere grad bliver en del af transportmobiliteten. De informationer, der kommer fra disse 



08/06/2021 Roskilde universitet S2124791618 

 2. semester HumTek 

Side 16 af 45 

systemer kunne f.eks. være advarsler om kø, vejarbejde eller uheld. Ved at indføre disse 

systemer, tilføjer man en ny komponent i scenen, der ligesom de andre komponenter har en 

betydning for den måde den samlede scene udfolder sig. Derfor præger og påvirker disse 

teknologier også de valg individerne tager, og den måde individerne agerer i deres mobilitet. 

Man kan her sige, at udviklingen af de intelligente teknologiske systemer er en del af 

iscenesættelsen ’fra oven’, men at deres indflydelse bedst ses ’fra neden’. Dette, da det er 

individets færden, der mest tydeligt bliver ændret, som et resultat af teknologierne, og også 

med de konsekvenser Sheller og Urry nævner. En konkret teknologi Ole B. Jensen nævner, er 

netop GPS-teknologien, hvor han siger, at ”GPS afforded bodily mobilities”(Jensen, 2013, s. 

12-13). Altså, at GPS’en gjorde mobiliteten fysisk mulig for samfundets individer. 

Pointen med Ole B. Jensens synspunkt er altså, at mobilitet ikke udelukkende handler om, at 

optimere infrastrukturen og transportmulighederne. Mobilitet handler også om at designe disse 

muligheder, så de passer til den situation, de skal være en del af. På den måde spiller individet 

en stor rolle for den fremtidige mobilitet, ligesom mobilitet spiller en stor rolle hos individet 

og dermed også i samfundet. På den måde har iscenesættelsen af mobilitet også stor betydning 

for den måde, hvorpå vores samfund fungerer og udvikler sig. 

 

Arenaen for smart mobilitet 

Smart mobilitet er bare et enkelt aspekt af den store teknologiske arena. En arena, der udfolder 

sig på et utal af måder og berører et utal af dele af det moderne samfund. I dette afsnit vil den 

del af den teknologiske arena, der danner baggrund for smart mobilitet blive beskrevet for at 

præsentere den sammenhæng, hvori smart mobilitet skal forstås. Derfor bliver Internet of 

Things og dens forbindelse med Telematik i køretøjer indledningsvis gennemgået her. 

Internet of things 

Internet of things, eller IoT, er et teknologisk fænomen, hvor fysiske objekter bliver koblet 

sammen i netværk via internettet. På den måde forbinder internettet altså ikke udelukkende 

computere, men også brugsgenstande, medicinske instrumenter, bygninger, køretøjer og endda 

mennesker og dyr. Det bedste, og mest udbredte eksempel på IoT, er den smartphone de fleste 

mennesker i dag er flittigt brugere af. Denne teknologi gør det muligt at forbinde alle andre 

objekter, og ér på den måde samtidig alle disse andre objekter (Patel et al., 2016). 
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Formålet med den sammenkobling, der sker i IoT er, at gøre objekterne mere intelligente og 

smarte, for derved at effektivisere objektets funktion. Dette indebærer at objekterne får evnen 

til at skabe, distribuere og kommunikere information om dem selv. Disse informationer kan 

derved hurtigt og nemt bruges i forskellige sammenhænge, da det enkelte objekt som sagt er 

tilgængeligt i forskellige netværk via internettet. På den måde er det altså ikke udelukkende 

mennesket, der kan benytte den information objektet har, men informationerne kan også deles 

mellem objekter. Indenfor Internet of Things er der dermed tre kategorier for den 

kommunikation, der opstår: Samspillet fra menneske til menneske, samspillet fra menneske til 

objekt og samspillet fra objekt til objekt. Ideelt set, skal objektet kunne komme i kontakt med 

et hvilket som helst andet objekt eller person, ved hjælp af et hvilket som helst netværk, på 

hvilken som helst måde, alle steder og til hver en tid. Det der gør det muligt at skabe denne 

information og denne kommunikation er, at der bliver inkorporeret sensorer i objektet, som 

registrerer alt fra luftfugtighed og temperatur til bevægelse og hastighed. Der findes dermed 

mange forskellige former for sensorer, så disse passer til det formål, hvortil de bliver brugt. 

Derfor er sensorerne også inddelt i kategorier som f.eks. miljø, sundhed, i hjemmet og telematik 

i køretøjer. De informationer, der kommer fra sensorerne sker som udgangspunkt i real tid, men 

i visse tilfælde kan de også blive lagret. Hvorfor det også her, er essentielt at have forbindelse 

til et netværk. Nogle vigtige komponenter for at muliggøre Internet of Things, er altså, 

forbindelse til internettet (f.eks. WI-FI, 2G/3G/4G), forbindelsen mellem objekter, sensorerne, 

og GPS (Patel et al., 2016).  

Internet of Things er på den måde en grundsten til, at Smart Cities og Smart mobilitet er en 

realitet, da denne teknologisering af objekter netop gør det muligt at teknologisere og 

effektivisere alt. I forbindelse med Smart mobilitet er det her relevant at se på de dele af IoT, 

der gør dette koncept muligt. Her er der især tale og den telematik, der indgår i køretøjer, som 

netop gør køretøjet mere intelligent og smart. Disse applikationer kan f.eks. være advarsler ved 

hård opbremsning af forankørende eller hvis man kommer for tæt på vejstriberne, hvis 

hastighedsbegrænsningen overskrides eller hvis man søger vejhjælp. En komponent i denne 

telematik er derfor GPS-teknologien, der ud over at fungere som navigationsteknologi, også 

bruges i andre aspekter af telematikken. Derfor er GPS-teknologien en vigtig del af den måde, 

hvorpå køretøjer i dag bruges, og transportindustrien styres. 
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GPS-teknologien  

I dette afsnit beskrives GPS-teknologien i dybden. GPS-teknologiens historie og funktion vil 

derfor blive beskrevet, hvor teknologien vil blive analyseret ved hjælp af TRIN-modellen fra 

kurset Teknologiske Systemer og Artefakter.  

GPS’ens historie 

GPS står for Global Positioning System. GPS’en blev inspireret af verdens første satellit, 

Sputnik 1. Den sovjetiske satellit Sputnik 1, blev med succes lanceret den 4 oktober 1957. 

Satellitten var på størrelse med en beach bold (58 cm i diameter) og vejede 83.9 kg. Det tog 

den omkring 98 min, at kredse om jorden på dens elliptiske sti. Lanceringen af Sputnik, var 

med til at skabe ny politik, militær, teknologisk og videnskabelig udvikling. Lanceringen var 

ydermere med til at markere starten på rumalderen og rumkapløbet mellem USA og Rusland 

(NASA History division, u.å). 

Et hold amerikanske forskere overvågede sputniks radiotransmissioner og her opdagede de at, 

på baggrund af dopplereffekten var, frekvensen af signalet, højere, idet satellitten bevægede 

sig mod dem og lavere da den bevægede sig væk fra dem (Fleetistics, u.å.).  Ved at måle 

Doppler-frekvens forskydningen af 20 - MHz-radiobølger, der modtages fra satellitten på et 

kendt sted, så kunne satellittens kredsløb udarbejdes. Forskerne fandt hurtigt ud af at, hvis man 

kendte satellittens bane kunne Doppler-dataen også bruges til at bestemme modtagerens 

position (Othieno et al., 2012). Planerne for et robust satellitnavigationssystem blev 

efterfølgende udarbejdet og den første vellykkede test lancering fandt sted i 1960 (Othieno et 

al., 2012).   

I midten af 1960’erne, gennemførte den amerikanske flåde forsøg med satellitnavigationen, 

med henblik på at spore de amerikanske ubåde, som transporterede atommissiler.  Med seks 

satellitter kredsende omkring polerne, var ubådene i stand til at observere satellit ændringer i 

Doppler og kunne dermed lokalisere ubådens placering indenfor få minutter (Mai, 2012). 

I 1970'erne ville det amerikanske forsvarsministerium (DoD) sikre sig at et robust og stabilt 

satellitnavigationssystem blev tilgængeligt. Flåde Forskeres tidligere ideer om at satellitter 

kunne bruges som navigations system, støttede netop forsvarsministeriets forslag om et robust 

og stabilt satellitnavigationssystem (Mai, 2012), og i 1978 lancerede det amerikanske 

forsvarsministerium deres første navigationssystem med timing og afstandsmåling, GPS. 
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Satellitnavigationssystemet GPS med dens dengang 24 satellitter blev fuldt operationelt globalt 

i 1993 (Howell, 2018). I dag er GPS et rumbaseret radionavigationssystem, som bliver brugt 

til mange forskellige formål. GPS er ejet af den amerikanske regering og bliver styret af det 

amerikanske luftvåben lige fra at imødekomme det nationale forsvar og sikkerheden til lands i 

forhold til civile, kommercielle og videnskabelige behov.   

GPS leverer i øjeblikket to serviceniveauer, Precise Positioning Service (PPS) og Standard 

Positioning Service (SPS). Der er begrænset adgang til Serviceniveau PPS, det er udelukkende 

det amerikanske forsvar, amerikanske føderale agenturer og udvalgte allieredes forsvar og 

regering, der har adgang til PPS, hvor SPS er tilgængeligt for alle brugere på et kontinentalt og 

verdensomspændende plan, ydermere er der adgang til SPS uden nogen direkte bruger gebyrer 

(Mai, 2012).  

GPS er ikke det eneste Globale satellitnavigationssystem, der findes også et fra Rusland, EU 

og Kina. Herudover har Japan og Indien også deres egne regionale satellitnavigationssystem.   

Rusland har GLONASS systemet, som blev fuldt operationelt i 1993 med des 12 satellitter. 

Galileo er EU’S satellitnavigationssystem, systemet bliver løbende forbedret og er endnu ikke 

fuldt operationelt (Choudhary, 2019). Galileo består idag af 22 operationelle satellitter, i sidste 

ende skal Galileo bestå af 30 satellitter, hvor 24 skal være fuldt operationelle og seks af dem 

skal være ekstra satellitter (EUSPA, 2021).  Kinas BeiDou system omfatter 22 operationelle 

satellitter, hvor det fuldt operationelle system, skal omfatte 35 satellitter. QZSS er Japans 

regionale satellitnavigationssystem og IRNSS eller NAVIC betegner Indiens 

satellitnavigationssystem (Choudhary, 2019).   
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GPS-teknologien ud fra TRIN-modellen 

TRIN-modellens seks trin vil blive gennemgået i dette afsnit, dette vil gøre os klogere på 

GPS’en som teknologi og dens rolle i forhold til Smart mobilitet. Vi berører alle seks trin, men 

det er dog ikke dem alle, der er lige relevante . Gennemgangen af Trin 5, vil være meget kort, 

da visualiseringen af gps’en vil blive inddraget i de andre trin og trinet fremstår mindre relevant 

i forhold til gps’ens rolle i relation til mobilitet.  

TRIN 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Trin 1 omhandler Teknologiens indre mekanismer og processer, som dækker over hvordan den 

givne teknologi virker. For at forklare dette punkt skal formålet for GPS-teknologien først 

præsenteres og præciseres. Herefter gøres der rede for de centrale mekanismer og processer i 

teknologien, som bidrager til at opfylde dette formål (Jørgensen, 2020). 

GPS’ens formål er at muliggøre en stedsbestemmelse af en modtagerenhed, så man kan se, 

hvor man selv eller andre er i verden. Dette gøres på baggrund af satellitters position, hvor man 

altså herudfra kan bestemme en given modtagers position på jorden. En GPS er et system, der 

har brug for informationer fra flere satellitter, for at kunne beregne dens præcise position 

(Blewitt, 1997). 

Satellitter og Trileteration 

Satellitternes position er altså centrale for at opfylde det formål, som GPS-teknologien har. Der 

er derfor i alt 24 satellitter, fordelt på 6 orbitale planer, der sørger for, at enhver modtagerenhed 

til enhver tid kan se fire satellitter, og dermed bestemme sin placering på jorden. Satellitterne, 

der er sat i kredsløb omkring jorden, er i en højde på ca. 20.000 km (Blewitt, 1997). 

Måden dette sker på, er gennem en proces, der kaldes trilateration. Trilateration er en type 

måling, der bruger afstande til at udregne placeringen af bestemte punkter, og her altså en 

modtagerenheds placering på jorden. Det fungerer således, at mindst tre satellitter udsender et 

signal med en tidskode til modtagerenheden på jorden. Når modtagerenheden har modtaget en 

tidskode fra de forskellige satellitter, kan man regne ud, hvor lang tid, der er gået, fra signalet 

er blevet sendt afsted til det rammer modtagerenheden. Den forsinkelse, der er på signalet, når 

det bliver modtaget på jorden, er den, der bruges til at kunne beregne den præcise afstand til 

satellitten. Måden man regner dette ud på, er ved at gange tidskoden med lysets hastighed 

(300.000 km/s) og derved få modtagerenheden på jordens præcise afstand fra satellitten (GIS 

Geography, 2021). Hvis vi eksempelvis siger, at der går 0.09 sekunder før modtagerenheden 
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modtager tidskoden, laver vi dette regnestykke: 0.09s x 300.000 km/s=27.000 km. Vi er derfor 

27.000 km fra satellitten, men vi kender nu blot afstanden mellem satellitten og 

modtagerenheden, men ikke modtagerens reelle placering. Vi kan derfor være flere steder på 

jorden (eller i rummet). For at illustrerer dette ses en figur nedenfor (figur 1), hvor der er lavet 

en cirkel omkring satellitten, der har en radius svarende til den afstand, der er fra satellitten til 

modtageren. 

Figur 11 

  

For at få modtagerenhedens præcise position på cirklen, er det derfor nødvendigt at kende tre 

satellitters placeringer, og afstand til modtageren. På den måde er der kun er et punkt, hvor alle 

tre cirkler, om hver sin satellit, skærer hinanden, og altså kun ét sted modtageren kan befinde 

sig (se figur 2 og 3) (GIS Geography, 2021). 

 

Figur 22 Figur 33 

 

 

 

 
1 Figur 1 (GIS Geography) https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/  
2 Figur 2 (GIS Geography) https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/  
3 Figur 3 (egen skitse af trilateration) 

https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/
https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/
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Atomur og Pseudorange  

Udover det teoretiske plan ved trilaterationen, kan det diskuteres om det faktisk er nødvendigt 

at bruge fire satellitter. Begrundelsen er, at vi lever i en 3D verden og ikke i en 2D verden, og 

den fjerde satellit er derfor nødvendig, for at positionsberegningen bliver helt nøjagtig. Det er 

altså et tredimensionelt koordinatsystem, hvor koordinaterne er x, y og z, for henholdsvis 

breddegrad, længdegrad samt højde. GPS-modtageren har derfor brug for mindst 4 satellitter 

for at kunne beregne x, y og z koordinaterne såvel som tiden, der anvendes til at beregne 

satellitternes position. Derudover er der unøjagtigheder ved de ure, der bruges til denne 

beregning, og man benytter også på den baggrund de fire satellitter for en større nøjagtighed. 

Her kommer begrebet ”pseudorange” ind. Dette begreb dækker næsten over rækkevidde, men 

det inkluderer også de urfejl, der opstår på baggrund af de uperfekte ure i modtageren. 

Satellitterne er derimod installeret med nogle utrolig nøjagtig ure; nemlig atomure. Men da 

atomurene er for store og dyre at putte ind i vores små modtagere på jorden (eksempelvis 

mobiltelefonen), bruger modtagerenheden tidsinformationerne fra de andre satellitter til hele 

tiden at stille sit eget indre ur. Det gør den ved, at de fire satellitters cirkler (se figur 2) kun kan 

have et fælles skæringspunkt. Derfor er der kun ét tidspunkt, der passer til en position, og altså 

derfor kun ét sted modtagerenheden kan være på jorden på netop det tidspunkt. Dette regner 

modtageren altså ud hele tiden og korrigerer for sin egen unøjagtighed. Altså omregnes 

tidsafstanden faktisk til en pseudoafstand, da det ikke er den geometriske afstand, men en 

tilnærmet værdi. 

For at sørge for at GPS’en kan bevare sin nøjagtighed, er der oprettet kontrolstationer på jorden, 

der konstant observerer satellitterne. Stationerne skal altså være med til løbende at tilse 

satellitternes fejl i afstandene og dermed opdatere deres positioner. Informationerne sendes 

derefter fra stationerne tilbage til de enkelte satellitter, hvorefter GPS modtageren kan opfange 

de opdaterede positions signaler. Udover at holde øje med satelitternes afstande, er 

kontrolstationerne også i stand til at styre satellitterne, hvis det bliver nødvendigt. Dette kunne 

eksempelvis være, når der skal gøres plads til opsættelse af en ny satellit eller, hvis der er sket 

en fejl på en satellits atomur, så er kontrolstationerne i stand til at nulstille dem (Blewitt, 1997). 
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TRIN 2: Teknologiers artefakter 

I trin 2 præsenteres de teknologiske artefakter, der indgår i GPS-teknologien, som er beskrevet 

i forrige afsnit under trin 1. Disse to aspekter af TRIN-modellen hænger uløseligt sammen, da 

de indre mekanismer og processer er afhængige af de tekniske egenskaber ved artefakterne. 

Artefakter kan ligeledes være sammensat af flere dele med forskellige delfunktioner, der alle 

er nødvendige for at den endelige teknologi fungerer (Jørgensen, 2020).  

For at GPS-teknologien kan få tildelt sin fulde funktion i forhold til at kunne vise ens position, 

er det interessant at afdække de artefakter, der spiller ind. De overordnede teknologiske 

artefakter, der indgår i GPS-systemet er altså Satellitter, kontrolstationer og en modtager. 

Modtagerenheden indeholder den egentlige GPS’modtager i form af en chip, men som 

beskrevet i trin 1, er denne afhængig af de andre artefakter, for at være brugbar i forhold til det 

formål den har. Det er derfor ikke interessant for vores projekt at dykke ned i chippens indre 

mekanismer og processer, men derimod, hvad modtagersignalet i forbindelse med de 

resterende artefakter kan bruges til. Det er derfor GPS-systemet, der her er fokus på og ikke de 

artefakter, der indgår i chippens indre mekanismer og processer  

For at opsummere trin 1 og 2, er GPS’en altså et system, der inkluderer minimum fire 

satellitter, der sender et signal, som indeholder information om dem. Baseret på disse signaler 

kan modtagerenheden trække informationer ud om dens præcise position. Derved kan den 

fortælle, hvor den præcis befinder sig overalt på jorden ved hjælp af satellitterne. For altid at 

få denne præcise position, kræver det at GPS’en har et præcist nok signal til satellitterne, som 

de får fra kontrolstationerne, der sørger for at vedligeholde dem. 
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TRIN 3: Teknologiers utilsigtede effekter  

I trin 3 beskæftiger vi os med de utilsigtede effekter, der kan opstå når man anvender GPS'en. 

Utilsigtede effekter ses oftest som negative, og betegnes som de effekter, man ikke havde 

forudset, da man fremstillede en bestemt teknologi (jørgensen, 2020). Vi vil komme ind på 

nogle af de effekter GPS-teknologien har haft, som ikke var tiltænkt, da teknologien blev 

udviklet. GPS-teknologien var f.eks. oprindelig tiltænkt rumfart og den militære industri, men 

det er ikke kun det vi bruger GPS'en til i dag (NASA History division, u.å.). GPS'en er utrolig 

nøjagtig, hvilket har gjort vi benytter dens funktion i mange sammenhænge, og har gjort vi kan 

se fordele ved teknologien i den moderne verden. Der er dog ubegrænset mange utilsigtede 

effekter ved GPS-teknologien, da det er en teknologifunktion, der kan bruges bredt. I forhold 

til vores projekt, ser vi udelukkende på utilsigtede effekter i sammenhæng med mobilitet. 

En generel utilsigtet effekt ved GPS-teknologien vi dog finder meget interessant, er især den 

blinde tillid, som brugerne tillægger teknologien. Vi stoler på teknologien, og vi er sikre på at 

smartphonen i vores hånd fører os hen til den destination, vi har indtastet. Det er ikke kun selve 

teknologien, men også de systemer, den er indlejret i, der er med til at skabe denne utilsigtede 

effekt.  

Det er muligt at manipulere GPS’en og de systemer, den er indlejret i. Dette kan ydermere 

beskrives som en utilsigtet effekt, da det ikke var intentionen med teknologien. En, der har 

manipuleret med GPS-teknologien, er den tyske kunstner Simon Weckert. Weckert samlede 

99 smartphone i en trækvogn og startede Google Maps funktionen på alle 99 smartphones. Da 

trafikinformation i Google i høj grad bygger på informationer fra smartphones 

lokationstjenester, påviste Google Maps at der var en trafikprop, der hvor Weckert gik med sin 

trækvogn (Ladingkær, 2020). Teknologien kan altså manipuleres og misbruges til en anden 

hensigt end den, der oprindeligt var tiltænkt. Eksperimentet tager udgangspunkt i Google Maps, 

men det kan dog stadig ses som en reel utilsigtet effekt af GPS-teknologien, da den er en 

medvirkende faktor. Google Maps er nemlig et system, der ikke vil kunne fungere uden 

GPS’en. Uden GPS-funktionen ville Google Maps blot være et almindelig visuelt landkort på 

mobilen, hvor man selv skal finde ud af, hvor man er. Det kræver altså derfor GPS-funktionen, 

før Weckert er i stand til at manipulere på den måde med Google Maps. 

Endnu en utilsigtede effekt, vi kan se i forhold til GPS-teknologien og teknologi, i det hele 

taget er, at vi mennesker hurtigt tilpasser os det "nye", og vi glemmer derfor også hurtigt, 

hvordan det var engang. Teknologien er en så stor del af vores liv, at vi har svært ved at leve 

uden den. Det ser vi f.eks. i forhold til at det almene menneske, i dag vil have absurd svært ved 
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at kunne finde rundt via et kort. Dels fordi vi ikke længere bliver oplært i at forstå et reelt kort, 

men også fordi vi blot kan bruge den altid tilgængelige GPS på vores smartphone. Dette er en 

af hovedpointerne inden for teknologisk determinisme (Nye, 2006). Når vi mennesker først er 

blevet vant til en teknologi, så har vi svært ved at forestille os en verden uden. Nicholas Carr, 

som vi har nævnt tidligere i rapporten, ser dette som værende negativt, hvilket han beskriver i 

sin berømte artikel ”Is google making us stupid”. Carr beskriver, hvordan han over de sidste 

par år har bemærket, at nye teknologier har været med til at give ham nye måder at arbejde på 

samt givet ham en anden måde at tænke på. Internettet har simpelthen været med til at gøre 

ham “dummere”. Carr mener derfor også, at vi bør være mere skeptiske overfor den 

teknologiske udvikling (Carr, 2008).  

I forlængelse af de forrige eksempler kan man argumentere for at GPS’en i sig selv ikke har 

nogle uønskede effekter, men at det kommer an på det system, vi mennesker tillægger den en 

funktion. GPS’en bliver til, når den får signaler fra sine satellitter. Hertil bliver den tillagt en 

funktion, der gør det muligt at få nogle utrolig præcise koordinater for, hvor dens modtager 

befinder sig. Dette er altså ligeledes pointen ifølge teknologi determinismen som tidligere 

beskrevet, hvor det altså først er gennem menneskelig indblanding og styre, at teknologien kan 

få uønskede effekter. Det kommer nemlig an på den installation, teknologien bliver puttet ind 

i af de udenom liggende besluttere. Det er altså i forbindelse med, hvilke systemer man vælger 

at tildele modtagerenheden sin funktion, at GPS’en får lov at spille en vigtig rolle; om den så 

er positiv eller negativ, er op til det formål, den får lov at blive anvendt i.  

TRIN 4: Teknologiske systemer 

Trin 4 påviser de større teknologi-sammenhænge, som GPS-teknologien indgår i. GPS i sig 

selv er et teknologisk system og GPS hænger sammen med andre teknologiske systemer. 

Begrebet ”teknologiske systemer” dækker over den konkrete tekniske udformning af den givne 

teknologi, hvor det omkringliggende i forhold til teknologien også er essentielt. 

”Organisationen omkring en teknologi er med andre ord lige så vigtig for funktionen som 

teknologien selv. Derfor dækker begrebet teknologiske systemer ikke kun over teknologiens 

konkrete, fysiske udformning” (Buhl, 2005, s. 8). Hertil nævnes at det omkringliggende altid 

skal tages med når en teknologi betragtes.  

For at forstå hvordan GPS fungerer i et teknologisk system, er det essentielt at forklare hver 

funktion og deres sammenhæng.  
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Selve rumteknologien har stor betydning for GPS, da det ikke havde været muligt at opfinde 

GPS’en uden. Rumteknologien omfatter f.eks. satellitter, som beskrevet i trin 1 og 2, der er et 

væsentligt artefakt i GPS-teknologien. GPS udsprang især i tiden efter anden verdenskrig, i det 

amerikanske rumforskningsprogram, som en del af rum-og våbenkapløb mellem USA og 

Rusland. GPS-teknologien hænger i dag stadig tæt sammen med rumfart og den militære 

industri (NASA History division, u.å).  

Location Based services (LBS) er også værd at nævne, som et af de systemer, der hænger tæt 

sammen med GPS, især når vi taler mobilitet. En lokalitetsbaseret tjeneste betegner 

softwaretjenester, der udnytter kendskabet til en enheds geografiske placering til at levere 

tjenester eller information til brugerne baseret på disse oplysninger (Singhal & Shukla, 2012). 

Dette betyder altså at GPS-systemet er indlejret og dermed hænger sammen med LBS.  

I forhold til vores projekt, hvor GPS-teknologien ses i sammenhæng med mobiliteten, er det 

især de omkringliggende systemer og dertilhørende organisation, der gør det teknologi-system, 

som GPS’en er koblet til brugbart. Nogle af de nyere transportmidler, der gør brug af GPS’en, 

og derfor indgår i disse systemer, er dele- el-løbehjul og cykler, som har til formål at præsentere 

nye måder at løse mobilitetsudfordringerne på. Et eksempel på dette er transportfirmaet 

”Lime”, der udlejer disse transportmuligheder i mange byer verden over (og indtil for nyligt 

også i København). 

Hvis der her tages udgangspunkt i løbehjulet som teknologi og Lime som organisation, er der 

altså overordnet set tale om to systemer, hvori løbehjulet indgår. Det ene består af de tekniske 

dele (fysiske artefakter), der udgør løbehjulet, såsom håndtag, motor og hjul. Mere interessant 

er dog det omkringliggende system, der gør det til et effektivt dele-transportmiddel. I dette 

system indgår designere, organisatorer og udlejere (de usynlige artefakter) og også GPS-

teknologien. GPS-teknologien indgår i form af en modtagerenhed på løbehjulet, samt endnu en 

modtagerenhed koblet til smartphonen (gennem en app), der gør det muligt af finde det 

nærmeste løbehjul. Dermed er GPS’en her medvirkende til, at det organisatoriske system ved 

Lime løbehjulene fungerer. Uden disse systemer ville dele-el-løbehjulet altså ikke være den 

smarte mobilitetsløsning, den er tiltænkt, nemlig et let og brugervenligt dele-transportmiddel 

(Lime, 2021). Løbehjulene er dermed et eksempel på et teknologisystem, hvor mange dele og 

systemer er nødvendige, for at teknologien dels kan fungere, men også at dens funktion som 

dele-løbehjul udfyldes. 
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Senere i vores rapport bliver forskellige cases præsenteret som eksempler på systemer, hvor 

GPS’en spiller en central rolle i relation til mobilitet. Eksemplerne omhandler altså 

transportmidler, der bidrager til mobiliteten i byerne, og som benytter GPS’en som en del af 

deres teknologisystem. 

TRIN 5: Modeller af teknologier 

Trin 5 dækker over de illustrationer, der er med til at beskrive den givne teknologi: GPS-

teknologien. I afsnittet om trin 1, hvor GPS-teknologien rent teknisk bliver beskrevet, er disse 

derfor benyttet, for at skabe en forståelse for trilaterationsprocessen (se igen figur 1, 2 og 3). 

Trin 5 vil derfor ikke blive berørt yderligere. 

TRIN 6: Teknologier som innovation 

I relation til trin 6 er en stor drivkraft for, at GPS-teknologien er så udbredt, at GPS'en er med 

til at gøre det nemmere for os mennesker at finde rundt. Dette betyder at teknologien er 

betydeligt brugbar med dens store nøjagtighed, hvilket også gør sig gældende, når vi taler om 

mobilitet. Som tidligere nævnt er det især når GPS'en bliver indlejret i et andet system, at den 

bliver brugbar, og dette i mange forskellige sammenhænge. I forbindelse med mobilitet 

kommer denne brugbarhed bl.a. til udtryk ved at skabe mere sammenhængende trafik, og ved 

brugen af Google Maps, hvor man meget hurtigt kan finde vej fra et sted til et andet. (Singhal 

& Shukla, 2012). På den måde kan GPS’en være med til at skabe bedre og mere smart mobilitet. 

Herudover findes der også virksomheder, som f.eks. Uber og Lime, som bruger GPS'en til at 

tracke deres produkter. Dette skaber en tryghed for virksomheden, og det er ydermere brugbart 

for forbrugeren, som nemt og hurtigt kan tracke det ønskede produkt (Uber, 2021). Dette kan 

ses som en stor drivkraft for GPS'en og dens brug ude i samfundet.  

GPS'en er her en medvirkende faktor til at skabe bedre mobilitet i byerne, fordi GPS er indlejret 

i systemer, der gør det nemmere for os at finde rundt, som i sidste ende kan være med til at 

skabe smart mobilitet. Førhen skulle man bruge mange ressourcer og meget tid på at finde 

rundt, hvor vi f.eks. nu i løbet af meget kort tid kan finde ud af, hvilken vej vi skal køre eller 

gå for at nå vores destination. Dette gør vi ved at åbne en app på vores mobil, indtaste adressen 

og så klarer mobilen resten: hvor du skal kører hen, hvor langt der er og hvor lang tid det 

kommer til at tage for at nå slutdestinationen. Vi behøver ikke længere at bruge tid på at slå op 

i et kort, hvilket også ville være langt mere tidskrævende (Singhal & Shukla, 2012.).   
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I forbindelse med udbredelsen af teknologien, er det altså ikke selve GPS’en der nødvendigvis 

udvikler sig, men de systemer den indgår i. GPS’en bliver på den måde brugt som et middel i 

f.eks. innovative transportmidler, der øger mobiliteten. 

Der vil altid være nogle barrierer i forhold til brugen af en teknologi, da der altid vil være nogle 

konsekvenser for noget andet. Det kommer f.eks. til at påvirke virksomheder økonomisk, hvis 

de gerne vil have implementeret en GPS i deres produkter. Det er yderligere essentielt at have 

en form for modtagerenhed, for at kunne benytte GPS'en. Dette kunne f.eks. være en mobil 

eller en computer. Der skal derudover også være en modtagerenhed, der kan modtage signaler 

og påvise tjenestens lokalitet. I dag har de fleste personer altid en mobil på sig, hvilket gør det 

til en mindre barrier, men det er stadig et vigtigt artefakt, som er med til at få teknologien til at 

fungere (Singhal & Shukla, 2012). 

Man ser også nogle barrierer ved GPS'en i storbyer som New York, hvor det kan være svært 

for signalet at nå frem, på grund af de høje skyskrabere, som blokerer for signalet. Dette ville 

i sidste ende kunne påvirke mobiliteten i byen. Problemet kan dog løses ved at stille en sender 

på toppen af skyskraberne, som kan fange signalet og sende det videre til modtagerenheden 

(Tracking System Direct, 2020). 

Det udviklingspotentiale GPS’en er en del af, beskrives yderligere ved de cases der indgår 

senere i rapporten, og vil ligeledes blive diskuteret i diskussionsafsnittet. Dette, da det netop er 

interessant at se på den udvikling der er i forbindelse med mobilitet. 
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Anvendelse af GPS-teknologien 

For at blive klogere på GPS-teknologiens rolle i udviklingen af Smart Cities og Smart mobilitet, 

beskrives i dette afsnit forskellige cases, som alle er afhængige af netop GPS-teknologien. På 

den måde demonstreres det, hvordan GPS-teknologien har en rolle i konkrete transport- og 

mobilitetsmæssige tiltag. Casene er alle eksempler på teknologiske systemer, hvor GPS’en har 

en central rolle. Som beskrevet i trinmodellen, trin 4, påviser de forskellige cases den større 

teknologi-sammenhæng, som GPS indgår i. Der er et bredt spektrum af cases, når vi taler 

mobilitet og gps. 

Vi beskriver kort nogle af de teknologiske-sammenhænge i case 3 og 4, som alle er værd at 

nævne i relation til udviklingen af mobilitetsløsninger, som GPS’en indgår i, men også i forhold 

til GPS’ens rolle i samfundet. Vi vil gå mere i dybden med case 1 og 2, som begge giver et 

billede af teknologiske systemer, der er afhængige af GPS og som system i sammenspil med 

GPS bidrager til bedre og smartere mobilitet.  

Case 1: Uber 

Uber er et eksempel på et system, som indgår i en teknologisk sammenhæng med GPS’en og, 

som tilsammen bidrager til hele mobilitets systemet.  

Uber er en platform og en app, der har til formål at gøre det nemt for rejsende at nå fra A til B. 

Lige meget hvor du skal hen, skal det være nemt og hurtigt at nå din endelige destination. Uber 

er en af de største platforme inden for ridesharing på nuværende tidspunkt og Uber arbejder 

fortsat på at forbedre effektiviteten af ridesharing og Smart mobilitet i sin helhed. 

Uber tilbyder forskellige muligheder på deres app. Deres hjemmeside tilbyder muligheder som: 

Ride, Drive, Eat, Uber for Business og Uber Freight (Uber, 2021). Man kan altså bruge app’en 

i mange forskellige situationer, både hvis man vil være chauffør, passager eller hvis man skal 

bruge en bil til Business. 

Uber, bruger GPS'en fra deres chaufførers telefoner til at spore alle Uber-ture. Uber kan bruge 

disse GPS-data til f.eks. at holde øje med chaufførens præsentation, hvilket kommer til at gavne 

deres virksomhed, da Uber på den måde har et overblik over deres serviceniveau. Ubers service 

er bygget op omkring deres app, som anvendes af deres chauffører og af rejsende (deres 

kunder). Med app’en har Uber som sagt mulighed for at indsamle GPS-data fra alle Uber-ture. 

Alt den indsamlede data bliver sendt til Ubers servere, hvor de behandler den og 

langtidsopbevarer den (Carino, 2018). 
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Uber sender en samlet rapport ud til deres chauffører, som omfatter deres kørselsvaner, ud fra 

en analyse af den pågældende chaufførs kørselsdata. Kørselsdata indebærer f.eks. 

informationer som; for hurtig acceleration, hård opbremsning, for hurtige eller farlige sving, 

men også data som chaufførens lokalitets- og distance tendenser (Carino, 2018).  

Uber kan yderligere indsamle vigtige oplysninger omkring f.eks. chaufførens reaktioner, kører 

forholdene og vejenes infrastruktur. Den langsigtede data kan være nyttig i forhold til arbejdet 

med at udvikle selvkørende biler. Ubers brug af telematik kan også være med til at forbedre 

chaufførens sikkerhed og reducere bilulykker (Carino, 2018). Fordi Uber anvender brugernes 

og chaufførernes telefon baserede GPS betyder det også at brugerne, på et hvilket som helst 

tidspunkt, kan slukke for deres mobiler, hvilket medfører at Uber ikke har mulighed for at spore 

dem (Carino, 2018).  

 Uber Ride er til passagerer og rejsende. Med Uber ride eller Uber Kør, kan man som passager 

finde en chauffør på et hvilket som helst tidspunkt til at køre en hen, hvor end man ønsker det.  

På app'en Uber, kan man tilmelde sig selv som passager, hvorefter man kan skrive sin ønskede 

destination ind og samtidig bekræfte sin pågældende lokalitet. Når man har gjort dette, vil 

app’en matche den rejsende med en chauffør i nærheden (Uber, 2021.).   

Alle Ubers ture bliver som sagt tracket via GPS. Man kan som rejsende holde øje med, hvor 

chaufføren er, og hvornår chaufføren kommer til ens pågældende lokalitet. Dette kan man gøre 

ud fra det kort som ligger på app’en. Hele Uber’s betalingssystem er koblet op på GPS-data. 

Hvis der skulle opstå et uventet langt stop i rejsen, kan Uber ud fra GPS-dataene hjælpe den 

rejsende, dette kalder Uber for RideCheck (Uber, 2021). Når turen er slut betaler man et vist 

beløb, hvorefter den rejsende kan gå ind og rate chaufføren. Nedenstående billede påviser 

app’en, når man bruger den som passager, Uber ride. 
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I forlængelse af Uber ride har app'en flere forskellige funktioner alt efter, hvilken tur man gerne 

vil have. Der er mange forskellige muligheder, med hver deres prisklasse, nogle af disse 

muligheder omfatter UberPool, UberX, Uber comfort, Uber Green og Uber transit. UberPool 

er en funktion, hvor man kan matche med rejsende, som skal samme vej og som har en ekstra 

plads i bilen, dette kaldes ridesharing (Uber, 2021). Ridesharing har længe været en 

underudnyttet ressource, den er dog meget effektiv, når vi taler mobilitet og bæredygtighed. 

Hver dag kører millioner af mennesker på arbejde alene, parallelt med naboer, der ofte kører 

lignende steder hen. De tomme sæder i bilerne repræsenterer en enorm affaldskilde i vores 

transportsystem. Ridesharering er en potentiel mulighed for at forbedre transportsystemet og 

gøre det mere smart (Viechnicki et al., 2015). 

 Uber opstillede i 2019 platformen Uber transit, som i forlængelse af Uber ride kan påvise, 

mulige rejser med offentlig transport fra din start destination til din slutdestination. Formålet 

med Uber transit er, at få et overblik over din transport rute. Ydelsen skal være lige ved hånden 

og bruges direkte fra Uber-appen. Transit viser real-time transportruter, hvilket betyder man 

også kan få et overblik over forsinkelser eller aflysninger i den offentlige transport. Uber transit 

er en optimal ydelse i forhold til Smart mobilitet, fordi den offentlige transport bidrager til 

mindre bytrafik (Reich, 2019). Nedenstående billede påviser funktionen Uber transit.  

 
4Billede (Uber App) https://apps.apple.com/dk/app/uber/id368677368?l=da  

https://apps.apple.com/dk/app/uber/id368677368?l=da
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Case 2: LINC - shuttle busser 

LINC er endnu et eksempel på et teknologisk system, som GPS’en indgår i og som har en 

central betydning for mobilitets systemet. LINC er et af de største projekter med selvkørende 

shuttlebusser i Danmark, hvor hovedformålet er at udvide den kollektive trafik. Målet med 

netop dette projekt er helt konkret, at den sidste transport fra de 29 stationer langs den nye 

letbane mellem Ishøj og Lyngby til den enkelte passagers endelige destination skal gøres lettere 

(Hovedstadens Letbane, u.å.). Det skal altså være muligt at benytte en LINC shuttlebus i 

forbindelse med letbanen, og på den måde øge rækkevidden for letbanen og dens passagerer. I 

fremtiden ønskes det også at udvikle shuttlebusserne, så man som passager kan bestille 

busserne, så de ’kommer når man kalder’. Overordnet er visionen altså både at gøre 

passagerernes rejsetid kortere og hurtigere, men også i høj grad at skabe en grønnere og mere 

bæredygtig mulighed for kollektiv transport. Det bæredygtige aspekt af projektet kommer til 

udtryk ved, at shuttlebusserne kører på el, og derfor ikke udleder skadelige partikler eller CO2 

(LINC, u.å.-b). 

 

 

 

 

 

6 

 
5 Billede (Uber Transit)  https://www.uber.com/dk/da/ride/transit/  
6 Billede (LINC)  https://lincproject.dk   

https://www.uber.com/dk/da/ride/transit/
https://lincproject.dk/
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Projektet har kørt fra 2018, og forventes at blive afsluttet i 2025, når letbanen efter planen er 

færdig. På nuværende tidspunkt er LINC shuttlebusser i gang med at blive testet, så man på 

den måde har de bedste muligheder for udvikling og implementering. Testen foregår på DTU 

i Lyngby, hvor der er mulighed for at teste kørslen i naturlige bymiljøer og med testpassagerer, 

der normalt færdes i området og som har brug for transporten. Testen på DTU er opdelt i to 

faser. I fase 1 kører busserne efter en fast køreplan, med faste stoppesteder, hvor ruten i fase 2 

bliver tilpasset, så den matcher de behov passagererne har. Som en vigtig del af denne testfase 

skal de frivillige testpassagerer hente en app til deres smartphone, som giver information på 

følgende tre områder. 1) bidrager til vigtig viden og testpassagernes færden, 2) kan give 

testpassagerne værdifuld information om shuttlens kørsel, og 3) bruges til at sende 

spørgeskemaer ud til testpassagerne (LINC, u.å.-b). Når testpassagerne skal anvende app’en 

på denne måde, er det essentielt, at de har GPS-tracking slået til. GPS-tracking er en vigtig del 

af forskningen og skal blandt andet danne grundlag for testens anden fase (LINC, u.å.-a). 

Ydermere kan man forestille sig, at GPS-tracking kommer til at gøre sig gældende, når 

shuttlebusserne skal videreudvikles til at ’komme når man kalder’. Da passageren dels skal 

vide, hvor den nærmeste bus er, og dels at shuttlebusserne skal kunne finde frem til den 

passager, der ’kalder’. 

LINC ønsker altså at udvikle en kollektiv transportform, der er med til at øge mobiliteten og 

skabe fremtidens intelligente løsninger indenfor transport (LINC, u.å.-a). En del af denne 

udvikling er den testfase, der i øjeblikket er i gang, hvor GPS-teknologien spiller en væsentlig 

rolle. Derfor ses dette projekt som et eksempel på, hvordan GPS-teknologien er med til at øge 

mobiliteten i samfundet. 

Case 3: Udbredelse af Smart City i Danmark  

Rambøll har udarbejdet en analyse omkring udbredelsen af Smart City løsninger i Danmark. 

Rapporten viser blandt andet at Danmark har nogle gode forudsætninger for at blive til en Smart 

City.   

Analysen dækker over mange forskellige løsninger og tiltag for udbredelsen af Smart City i 

Danmark, med fokus på flere forskellige områder. Vi afdækker kun de løsninger, der ligger til 

udbredelsen af Smart City i relation til mobilitet. Rapporten fra Rambøll vil blive benyttet her 

som en case, der skal vise nogle løsningsmetoder og systemer til Smart mobilitet. 
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I kapitel 7 afdækker rapporten ”Udvikling af en integreret offentlig-privat mobilitetsløsning”; 

som præsenterer en Smart City, der tilbyder offentlig og privat mobilitetsservices på samme 

platform og som dermed skaber en større rejsende frihed for brugeren. Her er de forskellige 

teknologiske mobilitetsløsninger bl.a. Mobility as a Service (MaaS), der forventes at kunne 

bidrage til mere sammenhængende mobilitetsløsninger inden for både private og offentlige 

transportmuligheder. I Nordjylland Trafikselskab (NT) er man i gang med denne løsning 

sammen med samkørselsportalen Go-More. I samarbejdet er der blevet opsat 13 samkørsels 

stoppesteder i tre kommuner tæt på togstationer og busstop. Stoppestederne er placeret, så det 

gøres rejsevenligt for brugeren i forbindelse med skift (Rambøll, 2017). 

 Analysen for denne mobilitetsløsning kendetegnes bl.a. ved at digitale borgere muliggør 

smarte mobilitetsløsninger. 

”Det er en stor forudsætning for smarte mobilitetsløsninger, at brugen af mobile enheder 

blandt borgerne i Danmark er så høj, som den er. Det er nemlig en væsentlig forudsætning for 

udbredelsen af smarte mobilitetsløsninger.” (Rambøll, 2017, s. 31). 

Case 4: CityMobil2  

Som en del af det EU- finansieret pilotprojekt CityMobil2, 2015-2016. Blev Byen Trikala i det 

centrale Grækenland, den første by i Europa, som var vært for den førerløse bus. CityMobil2, 

skulle være med til at revolutionære massetransporten og fravende Europas storbyer fra den 

enorme olie afhængigheden, vi har set de sidste 30 år. CityMobil2-projektet, afprøvede disse 

autonome køretøjer i europæiske byer med det formål at forstå de faktorer, der kan påvirke 

folks accept og brug af autonome køretøjer (McDonald et al., 2018). 

Ideen med projektet var at tilbyde en blandet transporttjeneste med forbedret og intelligent 

transport i områder med lav efterspørgsel.  “We have accidents, we have traffic jams, we have 

pollution, and this can be solved by public transport. Unfortunately, public transport with 

drivers cannot solve everything and the missing piece to solve all these problems are automated 

vehicles”, sagde projektleder for CityMobil2, Carlos Holguin (Euronews, 2015). 

 De førerløse busser var bygget af den franske producent Robosoft. Busserne var 5 meter lange 

og 1,5 meter brede og kunne rumme op til ti personer. De kørte med en hastighed på omkring 

20 km i timen og kørte på en rute der var ca. 2,4 km lang.  

De førerløse busser var udstyret med en avanceret GPS og et laser kortsystem, der skulle være 

med til at lokalisere og kontrollere bussens bevægelse. Laser og ultralyd teknologier blev brugt 
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til at opdage de forhindringer, bussen kunne støde på undervejs. Busserne blev drevet af tolv 

batterier, som skulle oplades hver anden time. Kontrolrummet til disse busser registrerede alt. 

Hvis der opstod problemer, kunne der tilkaldes politi eller en autoriseret chauffør, som kunne 

komme og flytte bussen (Euronews, 2015).  

7 

CityMobil2-forsøget var i virkeligheden ikke så optimalt, som det viste på papiret. De førerløse 

busser kørte meget langsomt, 10-20 km i time. Ydermere ville de trække sig, hvis de kom i en 

konfrontation med fodgængere, cykler eller andre former for forhindringer. Det var 

problematisk, idet bussen valgte at stoppe for enhver forhindring og dermed blev den et 

markant mindre effektivt transportmiddel og på grund af de mange pludselige stop, et direkte 

ubehageligt transportmiddel (IDA, u.å.).  Nye taler om at mennesker danner fantasier om 

teknologier, der danner paralleller til den rigtige verden, men det at digte en historie og det at 

bruge et redskab, er to forskellige ting, som ikke er identiske med hinanden, også selv om der 

er ligheder (Nye, 2006). CityMobil2 påviser netop, hvordan historien (ideen om redskabet) og 

brugen af redskabet, ender ud med to forskellige resultater.  

 

 

 

 

 
7 Billede (CityMobil2) https://www.greece-is.com/news/worlds-successful-driverless-bus-pilot-trikala/  

https://www.greece-is.com/news/worlds-successful-driverless-bus-pilot-trikala/


08/06/2021 Roskilde universitet S2124791618 

 2. semester HumTek 

Side 36 af 45 

Diskussion 

Ud fra de gennemgåede cases er det blevet præsenteret, i hvor mange aspekter GPS-teknologien 

benyttes, når det handler om mobilitet. Det er dertil også tydeligt, at benyttelsen af GPS i disse 

sammenhænge ikke er uden konsekvenser. Derfor vil nogle af disse konsekvenser her blive 

gennemgået og diskuteret ud fra rapporten “Economic impact to UK of a disruption to GNSS” 

fra London Economics. Hertil vil diskussionen inddrage teorierne fra David Nye,  Nicholas 

Carr og Ole B. Jensen.  

London Economics giver i rapporten “Economic impact to UK of a disruption to GNSS” deres 

bud på, hvad et nedbrud af satellitnavigationen kan betyde for et samfund, som UK. Hvis GNSS 

og dermed GPS ikke var tilgængelig længere, hvilke konsekvenser ville det så få for 

samfundet?   

GNSS teknologien bliver ikke længere kun brugt som et middel til at opnå præcis rutevisning, 

men er nu også blevet en vigtig funktionsdel i samfundet, som også demonstreres i de fire 

cases. London Economics har i samarbejde med 35 eksperter opstillet en analyse, der giver 

deres bud på, hvilke konsekvenser det ville have, hvis GNSS var ude af funktion i fem dage 

(London Economics, 2017). 

 Rapporten starter med at beskrive en normal dag i UK, hvor GNSS-systemet fungerer helt 

optimalt, som det skal. Herunder opstiller de en lang liste, der omfatter brugen af GNSS på en 

helt almindelig dag; fra vi står op derhjemme, til vi tager ud på farten, og til vi er hjemme igen. 

Man undersøgte dette nærmere i rapporten (London Economics, 2017). Det vi finder 

interessant at nævne, er punkterne under ”on the move”. Her bliver GNSS benyttet 

hovedsageligt i relation til mobilitet; nemlig det at navigere os fra A til B. Dette gælder både 

under privat kørsel, offentlig kørsel, med tog eller bus, samt når vi skal bestille eller finde en 

dele- bil eller cykel i nærheden. Det kunne f.eks. være tjenester som Uber og Lime.  

Rapporten opstiller en figur, der påviser de kategorier, hvor fordelene af GNSS bliver brugt (se 

figur 4). GNSS er primært benyttet inden for transport (eng.: road). GNSS har en masse fordele 

inden for transporten, da GNSS gør det muligt for os at se, hvor man befinder sig i nærheden. 

Case 1 (Uber) og 2 (LINC) påviser netop nogle af de fordele, som GNSS teknologien har i 

forhold til transportsystemet. Figur 4  påviser at halvdelen af fordelen ved GNSS teknologien 

går til “road”, altså veje eller ture, dette omfatter bl.a. forbedringer af bilisters ydeevne og 

reduceret overbelastning, som påvises på baggrund af professionelle og privates brug af 

navigation (London Economics, 2017). Der er altså mange fordele ved GNSS-teknologien. 
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Ifølge Ole B. Jensen har GPS’en ligefrem gjort mobilitet fysisk muligt for samfundets 

individer. Hvad vil det så sige, hvis vi ikke havde adgang til denne teknologi, vi alt efter at 

dømme, er yderst afhængige af?  

Figur 48 

 

Rapporten opstiller endnu en oversigt over de konsekvenser som en fem dages afbrydelse af 

GNSS har medført (se figur 5). Ud fra figur 5 ser vi f.eks., at Navigationsenheder hurtigt ville 

være ude af brug efter at have mistet signalet. ”GNSS-dependent drivers, particularly delivery 

and minicab drivers, would therefore lose their preferred method of navigation, increasing 

congestion and journey times for all drivers – including commuters who know their route” 

(London Economics, 2017, s. 4). Dette betyder, at en afbrydelse især ville komme til at påvirke 

mobiliteten i større grad, end eksempelvis kommunikationssystemer ville gøre det.   

”Similarly, both the fixed and cellular telecommunications networks have sufficient holdover 

to maintain timing synchronisation throughout the five-day outage period. As a result, there 

would be no impact on the functionality of the telecommunications network, and therefore no 

economic loss.” (London Economics, 2017, s. 4).  

 

 
8 Figur 4 (London Economics) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-

_Showcase_Report.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-_Showcase_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-_Showcase_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-_Showcase_Report.pdf
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  Figur 59 

Rapporten beskriver herefter, igen en helt normal dag for individet, dog uden GNSS. Under 

”on the move” beskrives det, hvordan man nu må finde vej selv baseret på vejskilte og 

papirkort. Dem, der venter på togene kan ikke længere få information omkring, hvornår den 

næste afgang er, da togene ikke længere bliver tracket. Det er ikke længere muligt at bestille 

taxaer eller finde andre delebiler gennem appene. Nu må det klares over telefonen, hvor der 

kan være lang ventetid.  Ydermere kan alarmcentralen ikke finde folk, der ringer om en 

nødsituation, så hurtig som de plejer. De skal nu forsøge at beskrive, hvor de er, da man ikke 

længere blot kan tracke dem gennem mobilen. Disse eksempler påviser Nicholas Carrs teori 

om, at nogle teknologier er med til at gøre os mindre eftertænksomme uden dem og forandrer 

vores måde at agere derefter. Der kan derfor også ses negative effekter, hvis GPS-teknologien 

fungerer helt optimalt. Som Carr beskriver i sin artikel, så skal vi være opmærksomme på 

teknologiernes fart, så det ikke ender med at blive en for entydig verden. Ser vi blot ca. 20 år 

tilbage, var det normalt at have et kort liggende i bilen, hvor i dag kan vi nærmest ikke finde 

ud af at bruge et almindeligt kort. Dette er også noget af det Nye pointerer, nemlig at 

teknologier styrer den retning, som samfundet udvikler sig i (Nye, 2006). Som nævnt tidligere 

siger Ole B. Jensen “GPS afforded bodily mobilities” (Jensen, 2013, s. 12-13). Hvis signalet 

ikke var tilgængeligt, ville det derfor have konsekvenser for mobiliteten, da signalet bliver 

brugt i mange forskellige sammenhænge i samfundet (figur 4). GPS er derfor, ifølge Ole B. 

Jensen, med til at gøre mobiliteten fysisk mulig for samfundets individer. Det er en teknologi, 

vi individer har tilpasset os og handler ud fra i dagligdagen. Teknologisk determinisme 

 
9 Figur 5 (London Economics) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-

_Showcase_Report.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-_Showcase_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-_Showcase_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/619545/17.3254_Economic_impact_to_UK_of_a_disruption_to_GNSS_-_Showcase_Report.pdf


08/06/2021 Roskilde universitet S2124791618 

 2. semester HumTek 

Side 39 af 45 

pointerer netop det, at nye teknologier er med til at ændre den måde, vi interagerer med 

hinanden på. Vi har svært ved at forestille os en verden uden teknologier som bilen og 

smartphonen, fordi de er blevet til en essentiel remedie af vores hverdag. Dette er ydermere en 

af hovedpointerne inden for teknologisk determinisme (Nye, 2006). Det er altså klart at i 

forhold til videreudvikling af smart mobilitet, så er GPS en central faktor, der kan være med til 

at skabe smarte og intelligente løsninger. Det er tydeligt at mobiliteten vil blive påvirket, hvis 

GPS'en blev taget ud af spil.  

 

Konklusion 

Denne rapport har omhandlet GPS-teknologiens rolle i relation til Smart mobilitet samt 

diskuteret de samfundsmæssige konsekvenser for Smart mobilitetens udbredelse. 

Vi kan konkludere at GPS’en er en nyttig teknologi og dens positionsbestemmelse kan indgå i 

mange sammenhænge, med mange forskellige muligheder og funktioner. Selvom GPS-

systemet oprindelig blev udviklet til militærindustrien og med krigsførsel i øjet, bruges den 

altså i dag, i et meget bredere omfang. Dette, da teknologien muliggør en meget nøjagtig 

stedbestemmelse af en hvilken som helst modtagerenhed. Da GPS’en dog udelukkende 

fortæller, hvor på jorden en modtagerenhed befinder sig, er den da først brugbar, idet den bliver 

sat sammen med andre systemer. 

GPS’ens relation til Smart mobilitet ses ud fra dens rolle til at indgå i større teknologiske 

sammenhænge på dette område. Et udpluk af disse sammenhænge beskrives i gennemgangen 

af casene. Her bruges GPS data f.eks. i app’en Uber, til at lokalisere deres produkter, og til at 

holde øje med deres udbud af services. Endnu et eksempel på et system, hvor GPS-teknologien 

anvendes i relation til mobilitet, er LINC shuttelbusser. Her bruges GPS-trackingen til at tracke 

test passagererne og på baggrund af dette tilpasse shuttlebussernes rute, så den matcher de 

behov, passagererne har. På den måde spiller GPS’en altså en rolle for både driften af 

mobiliteten og udviklingen af den. GPS’en har derfor vist sig at være en meget nyttig teknologi 

inden for den udvikling af Smart mobilitet, vi ser i dag.  

Hertil påviser de afdækkede begreber, at vi lever i en tid, hvor teknologien for alvor er udbredt, 

hvilket ligeledes gør mobiliteten udbredt. Ud fra David Nye, har vi en forståelse om, at 

teknologi generelt har været med til at udvikle den sociale tilgang blandt os mennesker og vores 

færden i samfundet. Dette ser vi også i forhold til mobilitet og det at komme fra A til B. Ud fra 

Nyes tankegang om teknologisk determinisme, er GPS-teknologien kun kommet for at blive 
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og tilmed blive videreudviklet. Teknologien styrer den retning, som vores sociale samfund skal 

udvikle sig i, da vi mennesker tillægger os selv at blive så vant til en teknologi, at vi har svært 

ved at forestille os en verden uden. 

Nicholas Carr er en af dem, som har et mere skeptisk syn på den teknologiske udvikling. 

Nicholas Carrs syn på den smarte teknologi (internettet) bidrager til det skeptiske perspektiv 

om at ”den smarte teknologi udvikling”, er med til at påvirke os i en negativ retning, hvor vi 

skal skynde os med alt. Vores fokus bliver forstyrret, og det er umuligt for et individ at 

koncentrere sig på samme måde som inden teknologien. Dog har teknologien også haft positiv 

indvirkning, fordi den lige præcis er så hurtigt og ”smart”, så ingen tid bliver spildt længere.  

Hovedpointen ved Smart mobilitet er altså, at der skal være fleksibel og let tilgængelig 

transport for alle. Det handler om, at alt skal gå stærkt. Mimi Sheller og John Urry forklarer 

gennem mobilitetsparadigmet, at denne udvikling på samfundets struktur konstant er i 

bevægelse og samtidig udelukkende eksponentielt stigende. Ole B. Jensens input til dette er 

også, at mobilitetsbegrebet er mere komplekst, da mobilitet ifølge ham foregår på flere 

niveauer. Ud over det at transport ses som mobilitet, kommer han med et perspektiv på det 

enkelte individs integration, når individet er den rejsende. Pointen er, at individet også har en 

stor rolle i forhold til fremtidens mobilitet, og altså ikke kun teknologisystemet selv. På den 

måde udvikles både samfundet og de teknologiske systemer, som både David Nye og Nicholas 

Carr også pointerer. 

GPS’en er altså med til at omforme samfundet, som vi kender det, og samtidig kan vi ikke 

undvære den moderne teknologi. Vi har svært ved at undvære teknologierne, vi er blevet så 

vant til, derfor vil det være svært at forestille sig en verden uden GPS. Ikke på grund af selve 

GPS’en, men i sammenhæng med de systemer den indgår i. Dette ses også i de gennemgåede 

cases og eksemplet fra UK. GPS’en spiller på den måde en stor rolle i forhold til 

videreudviklingen af mobiliteten. Hvis vi gerne vil have “smart” transport, er GPS’en derfor 

en optimal teknologi at anvende. 
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