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Abstract  

This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is 

currently working on their driverless car system. They recently released a prototype car that uses a 

laser system for measuring range to objects, a camera that takes pictures in 360 degrees around the 

car, a GPS system and different sensors to navigate on its own. The driverless car has limitations such 

as that it doesn't operate in heavy rain and snow and that it can't differentiate between a bit of 

crumbled paper or hard objects such as rocks. It is also being speculated that these cars may be 

vulnerable to cyber-attacks in the future since they run on an online system. Another problem may 

be that since one of the reasons driverless cars would make the traffic safer is that the automated 

system won't make human mistakes, but if both autonomous and regular cars are in the traffic these 

incidents may still occur so the decision to only use driverless cars or not has to be made and people 

will need to agree on the matter. Even though there are currently problems, my conclusion is that if 

the technological limitations and most of the problems are fixed the driverless cars would really 

make the traffic safer.   
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Bakgrund 
Bakgrunden till att jag valde att skriva om självkörande bilar var att jag tyckte att det verkade 

intressant och praktiskt med självkörande bilar samt att jag tror att det kommer bli stort i framtiden. 

 

Metod 
Metoden jag har använt är litteraturstudier.  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka om och i så fall varför självkörande bilar är säkrare än vanliga bilar. 

 

Frågeställning 
Är självkörande bilar säkrare än dagens bilar? 
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Fakta 

 

Google självkörande bilar 
Google har under en tid testat teknologin för framtida självkörande bilar i olika bilar som t.ex. Toyota 

men de har nu släppt en egen prototyp. Bilen ser ut ungefär som en bubbelformad golfbil och saknar 

både pedaler och ratt till skillnad från tidigare testprototyper som har varit utrustade med både och 

för att förare ska kunna ta över om det blir nödvändigt."They won't have a steering wheel, 

accelerator pedal, or brake pedal ... because they don't need them, our software and sensors do all 

the work." citerar artikeln ett uttalande av Google. (Griggs, 2014) 

Teknologi 
Bilarna använder ett lasersystem som är monterat ovanpå bilen för att genera en 3-dimensionell 

karta av omgivningen och för att mäta avstånd till olika föremål. Tillsammans med GPS, en kamera 

som tar bilder i 360 grader runt bilen och upptäcker och varnar för objekt och olika sensorer så 

används detta för att bilen själv ska kunna navigera genom trafiken. Det nuvarande systemet är dock 

begränsat genom att bilarna t.ex. inte kan köra i kraftigt regn eller snöfall och att sensorerna inte 

märker någon skillnad på exempelvis lite hoptryckt papper eller en sten vilket kan göra att bilen 

stannar för något i onödan. Den totala sträckan som de självkörande bilarna har kört är ca 1.1 

miljoner kilometer och endast ett fåtal olyckor har skett och då oftast på grund av ett mänskligt fel. 

Google planerar att släppa teknologin för allmänheten vid år 2017. De planerar inte att själva 

utveckla bilar utan bara att sälja marknadsföra systemet för bilarna till olika biltillverkare. (Google 

Driverless car) 

 

Cybersäkerhet  
I artikeln ”Cyber security will be top priority for driverless cars” berättar Roland Moore-Colyer om 

hur framtidens självkörande bilar kan riskera att bli utsatta för cyberattacker eftersom att bilarna 

hela tiden kommer att vara uppkopplade till ett system på nätet. Det skulle inte krävas mycket för att 

olyckor ska ske, om en eller ett fåtal bilar skulle bli hackade och börja agera irreguljärt så skulle ju en 

hel grupp bilar kunna krascha, varnar säkerhetsexperten Hugh Boyles vid IET. För att dessa bilar i 

framtiden ska vara säkra så måste systemet som används ha mycket starka brandväggar och vara helt 

säkert mot cyberattacker vilket är något som Google också håller på och testar. (Moore-Colyer, 2014) 
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Diskussion 
Jag tror att trafiksäkerheten kommer öka stort i framtiden om självkörande bilar börjar användas, 

dels eftersom att en datorstyrd bil med sensorer inte skulle göra fel som människor gör men också 

eftersom att alla bilar skulle vara uppkopplade till samma nät och då se vart andra bilar i närheten är 

vilket skulle göra säkerheten väldigt hög. Ett problem med detta är att då måste ju alla använda 

sådana, annars skulle ju olyckor som orsakas av mänskliga fel ändå kunna ske. Om en lag att man 

bara fick ha självkörande bilar skulle införas måste det ju ske någon form av omröstning vilket kanske 

skulle få svårt att gå igenom då det finns bilfantaster och människor som gillar att köra bil som inte 

skulle vilja överge bilkörning. En lösning på detta skulle kunna vara att man endast fick ha 

självkörande bilar på motorvägar och sådant men att personstyrda bilar skulle få användas i städer 

och på mindre vägar. Ett annat problem är ju såklart att systemet för självkörande bilar i nuläget inte 

är felfritt, t.ex. att det inte fungerar i regn och snö, att det inte kan se skillnad på olika material och 

att det hela skulle förlita sig på ett datorsystem och allt skulle kunna bli kaos om systemet skulle 

krascha eller att någon bugg skulle ske, men om dessa problem skulle lösas och systemet var väl 

testat, garanterat felfritt och dessutom skyddat mot cyberattacker och hackers så tror jag att 

säkerheten i trafiken kommer att öka marginalt om självstyrda bilar används i trafiken i framtiden.  
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Slutsats 
Slutsatsen jag har kommit fram till är att självkörande bilar kommer vara säkrare än vanliga bilar om 

de tekniska problem som existerar blir lösta. Det finns mest positiva saker med självkörande bilar 

men det finns ju också några negativa delar som t.ex. hur man ska lösa huruvida vanliga bilar ska vara 

tillåtna eller om det endast ska finnas självkörande bilar på vägarna. En annan nackdel skulle vara att 

allt är väldigt beroende av internet och datorsystem som och då skulle sluta fungera ifall det blev 

något problem med nätet som de självkörande bilarna använder och att det kan göra dem till 

måltavlor för hackingattacker. Allt som allt så ser jag positivt på självkörande bilar då jag tycker att 

fördelarna överväger nackdelarna om de teknologiska problemen, vilket de troligtvis kommer att bli 

men det är ju omöjligt att veta vad som kommer att ske i framtiden. 
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