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Hvad arbejder jeg med?

Valentine, 1990

Hvad siger passagererne generelt i forbindelse med pilottests af AV?





Høj grad af oplevet sikkerhed og positive tilkendegivelser i test
Lidt lavere tendens i forhold til intension om brug i fremtiden
Noget lavere tilfredshed med brugsværdien (typisk pga. lave hastigheder)
Erfaring med førerløse køretøjer giver lidt andre svar end hypotetiske undersøgelser

Hvor sikre er data i forhold til at forudsige brug i fremtiden?






Store metodiske udfordringer
Steward ombord
Hypotetisk trods test
Shuttle eller personbil? Kan erfaringerne overføres?
Få videnskabelige artikler vedr. oplevelser i personbiler

Resultaterne synes at følge generelle nationale holdninger til implementering af teknologi i de
lande hvor der testes og mange kvalitative udsagn er gengivelser af mediernes dækning. Så
hvad tester vi helt præcis?
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To (meget forskellige) danske undersøgelser

Køge Sygehus i august 2018

Survey og interview
• To hele dage
• Informanter: Næsten alle brugere af bussen
og et antal andre med ophold i
vandrehallen (n=48)

Resultater: Hvem var det vi talte med?
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Resultater: Hvad synes brugerne så om bussen?
Helt enig
Enig
Neutral
Uenig
Helt uenig

Resultater: Vil brugerne bruge i fremtiden?

Helt enig
Enig
Neutral
Uenig
Helt uenig

Meget positive – og måske lidt
konsensussøgende svar
Når vi forsøgt at spørge lidt mere ind...




Der var stor omsorg for at bussen udgjorde en service for nogle af
brugerne af vandrehallen
Selvom bussen i visse tilfælde var til gene i hallen og ikke altid god
for brugerne at opholde sig i, var der meget få tilfælde af kritik
Brugerne vil gerne den nye teknologi og vil i særdeleshed ikke
opfattes, som værende imod ny teknologi

Pluk af udsagn fra DTU–fokusgruppe: Accept handler
om producent, operatør, regulering og statistik


Generelt er deltagerne nysgerrige og (næsten) uforbeholdent
positivt indstillede..., men de siger også at:

Pluk af udsagn fra DTU–fokusgruppe: Accept handler
om producent, operatør, regulering og statistik


Generelt er deltagerne nysgerrige og (næsten) uforbeholdent
positivt indstillede..., men de siger også at:

DTU – fokusgruppe: Accept handler om
producent, operatør, regulering og statistik




La: ”Jeg tror dem der laver de der
busser... De ved godt at de får røven
på komedie og at det fuldstændig
ødelægger deres virksomhed hvis
sådan en bliver hacket eller hvis den
ikke er sikker. Så jeg tror der er
kæmpe fokus på det. Det håber jeg i
hvert fald.”
M: ”Er der slet ikke nogen sådan
opsynsmænd? Ikke i busserne, men
som kan på en eller anden måde
sådan overvåge det lidt - hvor de er i
verden? De kører vel ikke sådan blindt
rundt for dem som er ansvarlige for
busserne tænker jeg, eller hvordan?”



D: ”Jeg tror helt sikkert at det man skal det er,
at der skal laves nogle standarder. Det ved
jeg ikke om man er i gang med. Det håber jeg.
At der laves nogle standarder for [it]sikkerheden før at de forskellige selskaber
kaster de her busser ud i samfundet. Det tror
jeg er rigtig vigtigt.”



A: ”Jeg tror meget det handler om: kan det
ligesom påvises statistisk set at det er sikrere
at sætte sig ud i sådan en bil, ikke? Hvis den
laver fejl så tror jeg tilliden ryger.”



Lo: ”[Risikoen] skal være signifikant,
signifikant lavere. Den skal ikke bare være lidt
lavere, den skal være meget lavere...”
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at sætte sig ud i sådan en bil’, ikke? Hvis den
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Brugeraccept: Udgangspunktet er godt
Men der er nogle risici:


Rigtig mange potentielle brugere stoler (næsten blindt) på at
myndighedernes regulering (og virksomhedernes eksponering ved
uheld) vil sikre sikkerheden for slutbrugeren



Risiko for diskrepans mellem forventning og produkt, da der synes
at være skabt en forventning om en sømløs
introduktion/”overgang” til en fuldt moden førerløs fremtid



Forventeligt vil det betyde en lav tolerance over for uheld og
funktionalitet, som ikke lever op til det man føler er blevet ”lovet”
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