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Sammanfattning 

Denna studie har resulterat i ett nytt koncept med tillhörande design för hur individualiserad 

informationspresentation till förare i bilar skulle kunna se ut. Designen har framkommit 

genom litteraturstudier, State of the Art studier om informationssystem i dagens nya bilar, 

domänexpertintervjuer och användarstudier i form av Goal Directed Design. Slutligen 

utvärderades designen. Litteraturstudierna gav en god grund för vilken 

informationspresentation som finns i bilar idag. State of the Art studierna resulterade i en 

sammanfattning av nya informationssystem som fanns i tre nya bilar från tre olika bilmärken. 

Domänexpertintervjuer visade på vilken problematik som finns gällande 

informationspresentation i bilar idag, samt visade på framtidstro inom området. Goal Directed 

Design resulterade i fyra personor vilka ska representera typanvändare inom den målgrupp 

som användes, fyra kontextscenarios som är beskrivningar av dessa personors användande av 

designen och slutligen designer av det nya konceptet i form av en ramverksdesign och fyra 

detaljdesigner. Utvärderingen genomfördes som ett försök att bekräfta att de olika 

detaljdesignerna presenterade den information som de olika personorna var intresserade av, 

vilket utvärderingen tyvärr inte visade på. Dock visade utvärderingen på att användare inom 

samma målgrupp har olika intressen och troligen är ombytliga i deras tyckande gällande vikt 

av de olika typer av information som kan presenteras, vilket visar på att gränssnitt i bilar som 

kan presentera olika typer av information vid olika tillfällen, för att tillfredsställa olika 

individers intresse för information under körning, är nödvändiga. 
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1 Inledning  

Idag tillverkas många bilar med en rad system som förser föraren med information och är 

tänkta att förbättra körningen, underhålla föraren och passagerarna och göra trafiken mer 

säker. Mycket utav den informationspresentation som sker med dessa system tas in visuellt av 

föraren, vilket lätt kan leda till att förarens visuella perception blir överbelastad. Detta leder i 

sin tur till att förarens kognitiva förmågor blir försämrade, då även de blir överbelastade. 

Detta problem har leverantörer och forskare börjat arbeta med genom att använda fler 

informationskanaler och presentera information inte bara visuellt, utan även audiellt och 

taktilt. Något som även det skulle kunna minska distraktionen av dessa informationssystem är 

att individualisera vilken information som föraren får ta del av, utifrån förarens intresse och 

behov.  

Gränssnitt som skulle kunna hantera en individualisering är just vad som fokuseras på i denna 

studie. För att kunna göra en design av ett sådant gränssnitt har det under denna studie 

undersökts vad för information användare är intresserade av, vad för information som finns på 

marknaden idag och hur information kan presenteras.  

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att designa förslag på ett koncept för hur framtidens 

informationspresentation i bilars gränssnitt skulle kunna se ut och designas för att tillgodose 

ett individualiserat intresse för information i bilar. Designen utgår ifrån användarstudier med 

män som är mellan 35-65 år, äger sitt boende, har en relativt ny bil, har tidigare levt familjeliv 

och har nu ett eller inga barn hemma, är gift eller sambo och har s.k. medelhög inkomst, samt 

åsikter hos domänexperter i relevant område och State of the Art studier. Slutligen diskuteras 

ifall en sådan design skulle kunna lösa den distraktionsproblematik gällande 

informationspresentation i bilar som finns idag. 

Frågeställning 1 

Vilka informationssystem finns på marknaden och vilka nya informationssystem finns hos 

leverantörerna idag? 



 

2 
 

Frågeställning 2 

Vad för information är de olika individerna i den definierade målgruppen intresserade av att 

få presenterad i bilen? 

Frågeställning 3 

Hur kan informationspresentation i bilar designas så att individerna i den definierade 

målgruppen får den information som de önskar presenterad? 

Frågeställning 4 

Kan en individanpassad design av informationspresentation minska dagens 

distraktionsproblematik gällande In-vehicle Information Systems? 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att fokusera på informationspresentation som gäller In-vehicle 

Information Systems (IVIS) i nyare bilar med leverantörernas nyaste informationssystem. När 

det gäller vad som är IVIS har författaren själv gjort en avgränsning som hon ansåg var rimlig 

(se bilaga), då det finns flera olika avgränsningar av vad som tillhör IVIS och vad som är 

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), och ingen av dessa är standardiserad. Denna 

studie behandlar även endast IVIS som föraren hanterar, inte sådan IVIS som passagerare 

hanterar. Målgruppen är även väldigt avgränsad för att kunna se tydliga skillnader hos 

individer. 

Terminologi  

Adaptiv farthållare – Ett farthållningssystem i bilar som även kan reglera avståndet till det 

framförvarande fordonet. Läs mer under 3.4. 

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – Informationssystem i bilar som är till för 

att öka vägsäkerheten och mildra förarfel. Läs mer under 3.1. 

Audiell information - Information som har samband med hörseln. Läs mer under 3.3. 

Driver Information (DI) – Information föraren får under tiden denne kör och vilken föraren 

bör övervaka under körningen. Läs mer under 3.1.
1
 

                                                           
1
 Denna definition kommer från Tretten, P. och är en av flera definitioner som finns på detta begrepp. 
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Driving Information - En grupp av DI som innehåller stödjande information, 

säkerhetsinformation och information som gäller komforten. Läs mer under 3.1.
2
 

ECO-driving – När föraren kör miljövänligt. Läs mer under 3.1. 

Graphical User Interface (GUI) – En grafisk användarkontaktyta för program eller dator, en 

kombination av skärmbild och pekverktyg. Läs mer under 3.3. 

Heap-up Display (HUD) – En display som visar information mitt i förarens synfält. Läs mer 

under 3.1.  

In-vehicle Information Systems (IVIS) – Informationssystem som hanterar navigation, 

trafikinformation, mediaspelare, webläsare etc och är tänkta att öka komfort och mobilitet. 

Läs mer under 3.1. 

In-vehicle Technologie (IVT) - Information som hjälper föraren att bli mer effektivitet, 

förarassistans och avancerad hjälp. Läs mer under 3.1.
3
 

Mänskliga faktorn – Mänskligt felhandlande som är orsak till en olyckshändelse. Läs mer 

under 3.3. 

Nomadic Devices – En typ av IVIS som består av portabla datasystem. Läs mer under 3.1. 

Personal Digital Assistant (PDA) - En handburen enhet som ofta brukar komma åt affärsnät, 

ha tillgång till internet och andra viktiga program. Läs mer under 3.1. 

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut. Läs mer under 2. 

State of the Art - Den högsta nivån av utveckling vid en viss tidpunkt. Läs mer under 3.4. 

Taktil information - Information som har att göra med känselsinnet; som avser beröring. Läs 

mer under 3.3. 

Visuell informaion - Information som kan uppfattas med synen och som rör synen eller 

synsinnet. Läs mer under 3.3. 

Warnings - Information till föraren som gäller mekaniskt haveri, påminnelser och 

funktionshaveri. Läs mer under 3.1. 
4
 

                                                           
2
 Denna definition kommer från Tretten, P. och är en av flera definitioner som finns på detta begrepp. 

3
 Denna definition kommer från Tretten, P. och är en av flera definitioner som finns på detta begrepp. 
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Språkbruk 

Då domänexperter och litteratur använder sig av etablerade engelska termer för att beskriva de 

olika funktioner och begrepp som finns i detta område, även när det talas svenska, så valde 

författaren att använda sig av de engelska uttrycken, även fast rapporten är på svenska. Detta 

för att det inte ska råda någon förvirring om vilka begrepp och funktioner som menas. 

  

                                                                                                                                                                                     
4
 Denna definition kommer från Tretten, P. och är en av flera definitioner som finns på detta begrepp. 
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2 Bakgrund 

Denna studie genomfördes på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som är det 

största forskningsinstitutet inom transportforskningsmiljön i Sverige och även är oberoende 

och internationellt. VTI bedriver tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet inom alla 

transportslag. På VTI finns kärnkompetens inom områden som säkerhet, ekonomi, miljö, 

trafik- och transportanalys, kollektivtrafik, beteende och samspel mellan människa-fordon-

transportsystem och vägkonstruktion, drift och underhåll. Kunskapen som finns på VTI är 

tänkt att ge aktörer bättre underlag inför beslut inom transportsektorn(Statens väg- och 

transportforskningsinstitut, 2011). 
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3 Teori 

För att kunna designa ett gränssnitt för informationspresentation i bilar som eventuellt skulle 

kunna minska distraktionsproblematiken är det viktigt att ha kunskap om de olika typerna av 

information som finns i bilar, vad för distraktionsproblematik som finns och hur information 

kan presenteras i bilar. 

3.1 In-vehicle Information Systems (IVIS) 

Driving Information, In-vehicle Technologies och Warnings kallas tillsammans för Driver 

Information (DI). DI är information som presenteras för föraren under tiden som denne kör, 

och vilken föraren bör övervaka under körningen. Informationen handlar både om taktisk 

planering och ökad komfort. Exempel på sådan information är bilens hastighetsbegränsning 

och bränslenivå. Innan 1970 handlade denna information mest om bilens status, men i 

moderna bilar handlar det även om underhållningsinformation, trafikrelaterad information, 

klimatet i bilen etc. (Tretten, 2008). 

Warnings 

Information till föraren som räknas som Warnings är mekaniskt haveri, påminnelser och 

funktionshaveri. Exempel på Warnings är motorns temperatur, ABS-haveri, elektroniskt 

haveri, urladdat batteri och airbag ur funktion. Exempel på påminnelser är låg bränslenivå, 

lågt oljetryck, lite luft i däcken, motorns behov av service, öppen dörr, dåliga 

körförutsättningar och lite spolarvätska (Tretten, 2008). 

Driving Information 

Information som räknas som Driving Information är stödjande information, 

säkerhetsinformation och information som gäller komforten. Exempel på stödjande 

information är hastighetsmätaren, bensinnivån, oljetryck, varvräknare och reseinformation. 

Exempel på säkerhetsinformation är varning för öppen dörr, lampa ur funktion och 

säkerhetsbältespåminnare. Exempel på information som gäller komforten är klocka, meny, 

hastighetskontroll, klimatkontroll i bilen, system som underhåller föraren, temperaturen 

utanför bilen och telefonens status (Tretten, 2008). 

In-vehicle Technologi (IVT) 

In-vehicle Technologi är information i fordonet som hjälper föraren att bli mer effektiv, 

förarassistans och avancerad hjälp. Exempel på information som hjälper föraren att bli 

effektivare i körningen är bilder av vägen vid dåligt väder, navigation, lampa som indikerar 

för hög hastighet, lampa som indikerar ECO-drivning (miljövänlig körning) och lampa som 
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indikerar sportig körning. Exempel på förarassistansinformation är filbyteshjälp, 

pakeringshjälp, adaptiv farthållning, bild för hinder på vägen, hastighetsbegränsning och 

video som visar passagerare. Information som hör till avancerad hjälp är justerbar display och 

avancerade alternativ i bilens meny (Tretten, 2008). 

In-vehicle Technologi (IVT) kan delas in i två typer av informationssystem (Tretten, 2008). 

Den ena är Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) som är system som ska öka 

vägsäkerheten och mildra förarfel. Den andra är In-vehicle Information Systems (IVIS) som 

är system som hanterar navigation, trafikinformation, mediaspelare, webbläsare etc. IVIS är 

tänkta att öka komfort och mobilitet, samtidigt som risken ökar för ökad arbetsbelastning och 

riskfylld körning (AIDE, 2006). 

En typ av IVIS är portabla datasystem, som då kallas för Nomadic Devices. Exempel på 

sådana är avancerade mobiltelefoner eller Personal Digital Assistant (PDA) (AIDE, 2006). 

PDA är en handburen enhet som ofta brukar komma åt affärsnät och ha tillgång till internet 

och andra viktiga program (PDA, 2011). 

IVIS information kan presenteras och användas på flera olika sätt. T ex används Head-up 

Display (HUD), tal, sätesvibratorer, input via känsel och som riktat ljud (AIDE, 2006). Med 

HUD menas en display som visar information mitt i förarens synfält (BMW Sverige, 2011). 

Utbudet av  IVIS ökar hela tiden. Integrationen av IVIS till en människocentrerad interaktion 

är allt mer viktig. Det är viktigt att identifiera denna människocentrerade interaktion för att 

utifrån det kunna designa och utveckla intuitiva och lättlärda användargränssnitt i bilar 

(Nestler, Tönnis & Klinker, 2009). 

3.2 Överbelastning och distraktion 

Förare är idag distraherade av mycket information som visas för dem under körning, vilket 

leder till visuell och kognitiv överbelastning. Det finns även risk att framtida förare kommer 

vara överbelastade av alla funktioner som finns i deras bilar (Kim, Sekiyama & Fukuda
 
, 

2009). Förarens försök att interagera med flera system samtidigt kan leda till osäkrare körning 

(Burnett, 2001). Redan idag är distraktion och okoncentration på vägen orsaker till olyckor 

(Wierwille, 1995). 

Förardistraktion, trafiksäkerhet och kognitiv arbetsbelastning är ordentligt sammanflätade 

(Patten, 2007). Med kognitiv arbetsbelastning menas en relation mellan förarens mentala 
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resurslager och förarens arbetsbelastning. När de mentala resurserna inte kan utföra det som 

krävs, på grund av för stor arbetsbelastning, så blir det en kognitiv överbelastning. Ifall 

föraren exempelvis får för mycket visuell information kan detta leda till kognitiv 

överbelastning, som i sin tur leder till minskad trafiksäkerhet (Wickens & Hollands, 2000). 

Det är, på grund av den visuella och kognitiva överbelastningen som finns idag, viktigt att 

försöka lista ut vilken typ av information förarna är intresserade av och anser är viktig. Detta 

för att kunna reducera distraktionen av all information som visas i bilar idag (Tretten, 2008). 

Ett sätt att kunna reducera mängden information som presenteras för föraren i bilen är att 

individualisera vilken typ av information som visas för föraren genom att välja vad som är 

viktigt för föraren (Tretten, 2010). 

Det gäller att försöka designa system som distraherar minimalt och ger så liten arbetsbörda 

som möjligt, samtidigt som det ska få plats många olika system som kräver begränsad input 

och output från föraren (AIDE, 2006). Interaktionen mellan föraren och förarens DI-system 

måste även, för att föraren ska kunna upprätthålla sin uppgift att köra, vara okomplicerade och 

snabba (Tretten, 2010). 

Gränssnitt som anses användarvänliga och även ökar manövreringskänslan för IVIS 

innehåller visuella displayer och taktil information (Kim, Sekiyama & Fukuda
 
, 2008). 

Interaktion mellan taktila- och visuella displayer anses även möjliggöra att föraren kan titta på 

körbanan samtidigt som denne kan interagera med systemet (Kim, Sekiyama & Fukuda, 

2008). 

Att det medför en risk att använda sig av mobila apparater tas ofta med i beräkningarna under 

utvecklingen av In-vehicle människa maskin interaktion (Chittaro & De Marco, 2004), men 

det är lika viktigt att ta i beräkning att användning av datorer i bilar kan leda till att föraren 

distraheras (Salvucci, D-D, 2001). Detta är en risk som har analyserats relativt måttligt. Det 

har därför skapats en checklista för att kunna bedöma systemen inuti bilar. Formuläret heter A 

Safety Checklist for the Assessment of in-Vehicle Information Systems och innehåller en 

enkät, instruktioner och supportande information. Det är däremot oklart ifall denna checklista 

leder till säkrare och bättre design (Stevens, Board & Quimby, 1999). 
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Exempel på frågor som finns i formuläret som näms ovan är; 

”Does the interaction of the IVIS with other vehicle systems comprise safety?” och ”Is the 

IVIS free from reflections and glare under all ambient lightning conditions?”. Till dessa 

frågor finns fyra boxar med möjliga svar. Dessa boxar är ”None”, ”Minor”, ”Serious” och 

”NA” (Stevens, Board & Quimby, 1999). 

Enligt Japan’s safety guideline on in-vehicle display systems (1997) refererad i Nestler et al 

(2009) ska det genom mätningar ha kommit fram att IVIS kan leda att föraren har blicken 

ifrån vägen under för lång tid. Maxtiden som mättes då blicken var från vägen var mellan 4 

och 5 sekunder. Placering av information kan leda till reduktion av tid då blicken är från 

vägen. Information som är presenterad på en Head-Up display (HUD) är placerad på ett 

sådant ställe som reducerar tiden med blicken från vägen (Sojourmer & Antin, 1990). 

3.3 Olika sätt att presentera information 

De tre vanligaste sätten att presentera information för system i bilar är visuellt, audiellt och 

taktilt (Andersson & Ekfjorden, 2000). 

Visuell informationspresentation 

Information som presenteras visuellt är information ”som kan uppfattas med synen och som 

rör synen eller synsinnet” (Nationalencyklopedin, 2011a). 

 

Den viktigaste kanalen som tillgodoser föraren med information är den visuella kanalen. Här 

visas vanligtvis information om bilens status och olika funktioner i bilen. På senare tid 

används även digitala displayer för att visa information i form av textmeddelanden eller kartor 

för t ex navigation. Den visuella informationen tar lätt över förarens uppmärksamhet från 

körningsuppgiften (Andersson & Ekfjorden, 2000). 

Det skrivs i en artikel av Kim et. Al (2008) att det enligt National Policy of Japan (n.d) är 

möjligt att snabbt titta på en bils navigationsskärm för att avläsa den information som finns 

där samtidigt som bilen manövreras. Ifall sådana navigationssystem används korrekt kan de 

även öka trafiksäkerheten och effektiviteten på vägarna (Kim, Sekiyama & Fukuda , 2008)5. 

                                                           
5
 Detta är en andrahandskälla som redovisas då förstahandskällan inte längre existerar på den givna adressen. 

Primärkällan ska enligt Kim, Sekiyama & Fukuda
 
 (2008) vara; National Policy Agency of Japan, The Modified 

Road Traffic Law, http://www.npa.go.jp/comment/result/koutsuukikaku2/honbun/honbun(insatsu).pdf.  

http://www.npa.go.jp/comment/result/koutsuukikaku2/honbun/honbun(insatsu).pdf
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Taktil informationspresentation 

Taktil information är sådan information ”som har att göra med känselsinnet; som avser 

beröring” (Nationalencyklopedin, 2011b). 

Information som föraren tar del av genom ratten, växelspaken, sätet och golvet är naturlig 

taktil information. Taktil information kan även skapas teknologiskt. Exempel på detta är 

vibrationer i ratten eller i sätet (Andersson & Ekfjorden, 2000). 

Att använda en touchpanel som gränssnitt för informationssystem i bilar skapar möjlighet för 

Graphical User Interface (GUI), som är en ”grafisk användarkontaktyta för program eller 

dator, en kombination av skärmbild och pekverktyg” (Nationalencyklopedin, 2011d), att 

användas fullt ut. Detta är taktil information som är enkel och intuitiv att förstå enligt 

Akabane et. al. (2006) studie som finns refererad i Kim, Sekiyama & Fukuda (2008). 

Samtidigt kan en touchpanel distrahera föraren vilket leder till att föraren inte är koncentrerad 

på körningen på grund av att denne sitter och pillar på panelen. Det är även svårt att ge en bra 

taktil feedback. 

För att enkelt kunna manövrera bilens navigeringsskärm har bilar som t ex BMW satt in en 

manövrerings enhet (iDrive), där det är möjligt att manövrera flertalet funktioner taktilt och 

samtidigt få feedback taktilt. Detta gör att föraren greppar situationen genom sina fingertoppar 

utan att behöva titta på skärmen. Enheter som liknar denna minskar den visuella 

arbetsbelastningen för föraren (Costagliola et al, 2004). 

Burnett (2001) identifierar en snabb ökning när det gäller intresse för taktilt gränssnitt i bilar. 

Deras mätningar ska visa på att människors hud är ett bra medel för presentation av 

information, även när andra sinnen är överbelastade.  

Audiell informationspresentation 

Audiell information är sådan information ”som har samband med hörseln” 

(Nationalencyklopedin, 2011c). 

I modernare bilar kan audiell information spridas genom ljud som uppdaterar föraren på 

bilens status. Exempel på detta är alarmljud från fordonet som t ex indikerar hur bilens motor 

mår. Audiell information kan även användas istället för visuella displayer så att föraren kan 

upprätthålla sin visuella uppmärksamhet på vägen (Andersson & Ekfjorden, 2000). 
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Utrustning i bilar, så som mobiler, radio och alarm, använder mer och mer audiella gränssnitt. 

Då tidigare studier visat på att visuell information stör förarens visuella kanal, så blir den 

audiella informationskanalen intressant att använda sig av. Samtidigt har studier relaterade till 

den mänskliga faktorn visat på att överdrivet mycket audiell information minskar förarens 

uppmärksamhet på körningen (Tattegrain-Veste et al, 2001). Mänskliga faktorn är ett begrepp 

som menar att mänskligt felhandlande är orsak till en olyckshändelse (Nationalencyklopedin, 

2011e). 

Centralised Management of Vocal Interfaces Aiming at a Better Automotive Safety 

(CeMVocAS) är ett system som hanterar alla typer av röster som riktas till en förare. Detta 

innefattar input och output till och från biltelefonen, radion och förarens assistent system. 

Systemet är tänkt att minska distraktionen när föraren manövrerar bilen (Tattegrain-Veste et 

al, 2001). 

3.4 State of the Art informationssystem i bilar 

Nedan presenteras State of the Art inom området informationshämtning och 

informationsspridning i bilar som hanteras av föraren. Med State of the Art menas den högsta 

nivån av utveckling vid en viss tidpunkt (Audio English, 2011). 

De informationssystem som presenteras i denna State of the Art teori är system som finns i 

bilarna Mercedes-Benz CLS-klass, Audi A6 och Volvo V60. Dessa tre är alla bilar som vid 

tidpunkten som informationen om de hämtades ansågs av leverantörerna vara nya bilar på 

marknaden som hade de nyaste informationssystemen inom sitt bilmärke. 

De IVIS som presenteras i detta kapitel är sådana system som inte nödvändigtvis finns i alla 

bilar och som är av nyare karaktär. 

Adaptiv farthållare är något som alla dessa tre bilar har gemensamt. Dessa farthållningssystem 

reglerar även avståndet till det framförvarande fordonet. En av bilarnas farthållare kan även 

fungera i kö-körning ända ner till 0 km/h (Volvo Personbilar Sverige AB, 2011, Mercedes-

Benz AB, 2011 & Audi Sverige, 2011).  

En av bilarna har ett system som kan fördröja information när bilen befinner sig i mer kritiska 

körsituationer. Informationen som kan fördröjas är exempelvis färdinformation och samtal. 

Två av bilarna har navigationssystem som visas på en display. Displayen kan även visa vägen 

med röster och kan styras från ratten, via röststyrning och via en fjärrkontroll. 
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Besked om trafikstörningar är något som samtliga tre bilar presenterar. Systemen kan visa 

trafikstörningar i bilens navigationssystem, ge förslag på andra vägar till målet och 

omdirigerar planerad rutt vid köbildning. 

Två av bilarnas navigationssystem kan även få information om hastighetsbegränsning från 

skyltar utanför bilen och via navigationsdata. Denna information kan visas som en symbol i 

ett kombiinstrument, och systemen kan hämta information gällande hastighetsbegränsningen 

från väderinformation, vägarbetsinformation och räkna med ifall bilen är kopplad till ett släp. 

Samtliga tre bilar har system som hanterar parkeringshjälp. Systemen kan presentera 

informationen genom en pulserande eller fast ton och avstånd visas samtidigt i en display. Två 

av bilarnas system möjliggör en nästan fullt automatisk parkeringsmanöver där föraren endast 

behöver gasa och bromsa, samtidigt som området visas på en display. Systemet kan i en av 

bilarna även leta upp en lämplig parkeringsficka och parkerar automatiskt när föraren trycker 

på en knapp.  

De tre bilarna har system som upptäcker fotgängare, fordon och föremål som är väldigt nära 

bilen. Det kommer då en varningssymbol som projiceras på vindrutan och en ljudsignal 

presenteras när ett föremål kommer för nära. Bromsar inte föraren kan även bilen göra det 

automatiskt.  

I bilarna finns även informationssystem som varnar ifall föraren visar på trötthetstecken eller 

distraktion. Dessa system föreslår en paus ifall föraren misstänks vara trött eller distraherad. 

Systemen varnar med meddelanden och ljud och det finns även en indikator som visar på hur 

alert föraren är under körningen.  

Filbytesvarnare är något som finns i samtliga av dessa bilar. Dessa system kan varna ifall 

bilen korsar filer utan att dess blinkers är på och mäta avståndet mellan det egna fordonet och 

detekterade fordon. Detta avstånd visas i backspeglarna och systemet varnar ifall föraren 

påbörjar något som verkar vara ett kritiskt filbyte. Systemen kan även visa meddelanden för 

föraren i vindrutan och korrigerar bilens styrning ifall markeringar korsas utan att blinkers är 

på. En kurshållningsassistent kan ge föraren vibrationer ifall bilen kör över heldragna linjer. 

Bilarna har informationssystem som varnar när fordon befinner sig i döda vinkeln. I ett av 

systemen tänds en lampa i relevant dörrstolpe och indikerar på fordon i döda vinkeln. 

Dödvinkelsassistenter kan även varna med en liten lampa i relevant backspegel. Ifall föraren 
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påbörjar filbyte trots varningen kommer ljudsignal och bilen kan korrigera körriktningen 

delvis. 

Informationssystem som varnar när framförvarande fordon kör långsammare än det egna 

fordonet är något som alla tre bilar är utrustade med. Samma system kan även räkna ut hur 

mycket bromskraft som behövs för att undvika eller förmildra kollision med framförvarande 

fordon. Ifall föraren inte bromsar efter varningarna så bromsar bilen automatisk. Ett av 

systemen förbereder bilen inför en eventuell kollision genom att säkra rutor, bälten etc.  

En av bilarna har knappar på ratten för att kunna styra information så att uppmärksamheten 

kan läggas på körningen. Samtliga tre bilar har även handsfree där samtal kan tas emot och 

avslutas. En annan av bilarna kan även styra informationssystem via röststyrning. 

Samtliga tre bilar har displayer där spellistor kan visas, och på två av bilarnas displayer finns 

även kartor och bilder från backkameror.  

Alla tre bilarna är utrustade med DVD-spelare, CD-spelare, USB-anslutning och Bluetooth®-

anslutning. Det går även att ansluta SDHC-minneskort och SD-minneskort i vissa bilar. 

Två bilar är även utrustade med TV på displayer och kan visa en inkopplad mobiltelefons 

display i bilens display. 

En av bilarnas display är en touchscreen som styrs genom att föraren sveper med fingret på 

displayen. På denna display presenteras även WLAN, bränsleförbrukningsdata, meddelanden 

från dörr- och bagageutrymmen, yttertemperatur, växelläge och nattkamera. Samma bil kan 

även presentera information som hastighet, navigationsdata och aktuell hastighetsbegränsning 

på en HUD-display.  
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4 Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som använts under studien. 

4.1 Förkunskaper 

Författaren har haft körkort i 4 och ett halvt år, men har kört äldre bilar och mindre frekvent 

de senaste 3 åren, och har därmed själv inte använt nyare IVIS men har en grundförståelse för 

vad de olika systemens uppgifter innebär. 

4.2 Arbetssätt 

Denna studie har delats i sex olika faser, som visas i figur 1. Dessa faser är tänkta att 

tillsammans ge en god grund för den slutliga konceptdesignen. Den första fasen innehöll 

litteraturstudier, state of the art studier och intervjuer med domänexperter, för att få kunskap 

om ämnet och bilars IVIS. Den andra fasen innehöll användarintervjuer. I den tredje fasen 

analyserades dessa intervjuer och personor och kontextscenarios skapades. I den fjärde fasen 

sammanställdes data från litteraturstudierna, state of the art studierna, domänexperterna, 

användarintervjuerna och personorna inför den femte fasen som var designarbete. I den sjätte 

och sista fasen utvärderades designerna som skapats. 
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Figur 1 Metodöversikt 

4.2.1 Litteraturstudier och State of the Art studier 

Litteraturstudier och State of the Art studier genomfördes för ge författaren kunskap i ämnet, 

en grund till vilka frågor som skulle ställas under användarintervjuerna samt en grund till vad 

som skulle kunna utvecklas under designarbetet. State of the Art studierna gjordes genom att 

författaren kontaktade leverantörer av Volvo, Audi och Mercedes och bad om kataloger till de 

nyaste bilarna som hade flest och nyast IVIS. Dessa kataloger gicks sedan igenom och 

bilarnas IVIS sammanställdes. 

4.2.2 Intervjuer 

Det genomfördes domänexpertintervjuer och användarintervjuer. Domänexpertintervjuerna 

tillhörde första fasen och användarintervjuerna tillhörde andra fasen i arbetet. 
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Domänexpertintervjuer med experter från VTI, Saab och Volvo 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med domänexperter, vilket innebär att intervjun 

utgick från färdigskrivna frågor, men kompletterades med uppföljningsfrågor under intervjuns 

gång. Domänexperterna var fem anställda på VTI, Arne Nabo som är anställd på Saab och 

Johan Engström som är anställd på Volvo. Fyra av dessa intervjuer genomfördes via telefon 

och resterande tre intervjuades på plats på VTI. Där det fanns möjlighet spelades intervjuerna 

in för minnesstöd.  

Under intervjuerna med anställda på VTI ställdes frågor som;  

1. Hur ser du på utvecklingen av informationssystem i bilar? ( T ex IVIS)? 

2. Ser du några problem med informationssystemen? 

3. I så fall, vad för problem ser du med dessa informationssystem/utvecklingen av dessa 

informationssystem? 

4. Vilken typ av information/informationssystem tror du är det som gemene man vill ha 

idag? 

5. Vet du vad som är ”på gång” när det gäller informationssystem?  

6. I så fall, vad händer på utvecklingsfronten? 

Under intervjuerna med Johan Engström och Arne Nabo ställdes frågor som; 

 Vilken/vilka typer av information/informationssystem anser ni är viktig att 

utveckla i framtiden? 

 Kan ni se några tydliga kundgrupper som skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

bil de köper/använder? 

 Hur ser dessa kundgrupper ut? 

 Vilken/vilka av dessa kundgrupper anser ni skulle vara intressanta när det gäller 

nyare bilar som innehåller många nya informationssystem? 

Domänexperternas svar på intervjuerna transkriberades utifrån inspelning och anteckningar. 

Transkriberingen skickades till domänexperterna för eventuella kommentarer och korrigering. 

Efter detta sammanställdes alla domänexpertintervjuer enligt Granheim och Lundmans 

Qualitative content analysis. Intervjuerna lästes igenom flera gånger och delades sedan i 

meningsfulla stycken som ansågs vara av vikt. Dessa delar kodades och kategoriserades. De 

kategoriserade delarna presenteras i olika teman i resultatdelen. Hela processen är i grunden 



 

17 
 

linjär, men det fanns även utrymme för att i vissa delar göra processen iterativ. (Granheim & 

Lundman, 2004) 

Användarintervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes även under användarintervjuerna. Så även här 

utgick intervjuerna från färdigskrivna frågor, men kompletterades med uppföljningsfrågor 

under intervjuns gång. Intervjuerna genomfördes med tolv män som var mellan 35-65 år, ägde 

sitt boende, hade en relativt ny bil, hade tidigare levt familjeliv och hade nu ett eller inga barn 

hemma, var gift eller sambo och hade s.k. medelhög inkomst. Denna målgrupp var enligt en 

NCBS rapport de som använde denna typ av nyare bilar som studerades i denna studie 

(NCBS, 2009). Alla dessa tolv intervjuer genomfördes via telefon och spelades in för 

minnesstöd. Användarnas svar på intervjuerna transkriberades även de utifrån inspelningar 

och anteckningar. 

Frågorna som ställdes under intervjun var i enlighet med Goodwins (2009) Goal Directed 

Design och var tänkta att få användarna att berätta så mycket som möjligt om hur de brukade 

göra när de körde deras bilar, deras användning av IVIS i bilar och vad de tyckte om olika 

IVIS. 

Under användarintervjuerna ställdes frågor som;  

 Till en början skulle jag vilja veta lite om dig som person. Ålder? Vad jobbar du med? 

Vad har du för intressen? Vad har du för bil? Vad för typ av resor brukar du använda 

bilen till? 

 Vad betyder bilen för dig? 

 Skulle du kunna berätta hur en vanlig åktur med din bil ser ut när du kör? Från att du 

kliver in i bilen tills att du kliver ur bilen? Vilka funktioner använder du? Vilka 

funktioner använder du oftast? 

 Skulle du kunna beskriva din användning av de system som förser dig med 

information som finns i bilen?  

 Hur tycker du att denna användning fungerar?  

 Vad anser du är det största problemet/problemen med dessa informations-system? 

 Vad anser du är det bästa med dessa system? 
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 Jag har valt ut några grupper av informationssystem som jag anser är intressanta för 

min studie. Rangordna dessa grupper genom att sätta in de på en skala mellan 1-5, 1 = 

oviktig/ointressant och 5 = viktig/intressant. (Gruppering av IVIS finns i bilaga nedan) 

 Ifall du fick önska helt fritt, vilket typ av information skulle du vilja få när du kör bil? 

4.2.3 Personaarbete 

Allt personaarbete gjordes i enlighet med Goodwins (2009) Goal Directed Analysis. När 

användarintervjuerna transkriberats genomfördes single-case analysis av materialet. Denna 

analys innebar att författaren då fokuserade på att förstå vad som sagts under varje intervju. 

Detta för att författaren skulle få en god uppfattning om vad och varför varje användare tänkt 

och tyckt som denne gjorde. 

Efter detta genomfördes check-coding, som är en kodningsanalys där varje uttalande i 

materialet kategoriserades. Denna kategorisering låg sedan till grund för ett affinitetsdiagram 

som skapades genom att kategorier och beteenden hos användarna skrevs upp på post-it 

lappar som sedan klistrades upp på en vägg i cluster. Affinitetsdiagram är en sammanställning 

av kluster med alla kategorier som hittats i materialet. Dessa diagram används för att 

designern ska få en bild av vidden av användarkaraktärer som finns och att börja se mönster i 

materialet. Här börjar även beteendevariabler skönjas som används senare i personaarbetet. 

Utifrån affinitetsdiagrammet och det kategoriserade intervjumaterialet framtogs 20 stycken 

beteendevariabler. Beteendevariabler är variabler som ska visa på vilka beteenden som de 

olika användarna har och även visa på vilka de olika användarna är. Exempel på 

beteendevariabler som framtogs i denna studie är; bilens betydelse, hur viktig säkerhet är, hur 

viktig underhållning är, vilka typer av resor som görs med bilen och vilket yrke användaren 

har.  

De 20 beteendevariabler som framtogs gjordes om till skalor eller flervalsvariabler där 

användarnas beteende och tycke sedan plottades ut. Med plottades ut menas att användarens 

beteende sattes ut på skalan eller på det flervalsalternativ där denne passade in. Utifrån denna 

utplottning ringades sedan mönster in på användare som liknade varandra. De användare som 

liknade varandra formades sedan till en persona, som ska representera en typanvändare som 

designen senare ska formas utifrån. 

Fyra stycken personor skapades och de beteenden som personorna hade skrevs in i varsin 

beskrivning av personorna. Dessa beskrivningar fylldes även på med demografisk fakta för att 
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personan ska upplevas som en mer verklig person. Utifrån dessa fyra personor skapades tre 

mål för var och en av personorna, som är mål dessa personor har med designen som ska 

formas.  

Efter detta skapades kontextscenarios för varje persona som beskriver en del av en dag när en 

persona använder sig av den design som kommer att utvecklas. Utifrån dessa kontextscenarios 

skapades kravställningar, som är krav på designen som personan har, vilka designen ska 

formas kring. 

4.2.4 Sammanställning av data 

När alla kontextscenarios var färdigskrivna sammanställdes all data från litteraturstudierna, 

State of the Art studierna, domänexpertintervjuerna, personorna med deras mål och 

kontextscenariosen med deras krav. Allt detta sammanställdes inför den kommande designen 

för att författaren skulle kunna skapa en design som innehöll rätt funktioner, löste de problem 

som definierats och uppfyllde personornas krav. Denna sammanställning var en grund till 

designskissningen, som även den utgick Goodwins (2009) Goal Directed Design 

4.2.5 Designarbete 

Under designarbetet skapades en ramverksdesign och fyra detaljdesigner. 

Ramverksdesign 

Personornas kontextscenarios och krav studerades och författaren kollade efter vad som skulle 

behövas i en design och en ramverksdesign började ta form. Sammanställningen av data 

användes även den för att ytterligare se vad som behövdes i designen, utifrån vilka problem 

som finns idag, vad som finns på marknaden och hos leverantörerna.  

Under designarbetet skapades först en översiktlig ramverksdesign som fungerar som en 

konceptdesign, alltså ett koncept för hur en design skulle kunna se ut som kan hantera de 

funktioner som krävs. I denna design fokuserades det på förarens hantering av 

informationssystem som finns tillgängliga för föraren under körningen. Ramverksdesignen 

som skapades innehåller en större display, en mindre display och en ratt med styrknappar. Till 

denna ramverksdesign skapades även en beskrivning för hur designen skulle fungera. 

Framtida önskvärda funktioner beskrevs i en mindre beskrivning, då författaren inte visst hur 

vissa önskvärda funktioner skulle kunna lösas på ett lämpligt sätt. Designarbetet gjordes i 

enlighet med Goodwins (2009) Goal Directed Design. 
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Detaljdesign 

Efter denna ramverksdesign detaljerades de tre komponenter som ramverksdesignen bestod 

av, vilka var den större displayen, den mindre displayen och ratten med styrknappar. Det 

skapades fyra stycken detaljdesigner som var och en var formade utifrån de fyra olika 

personornas kontextscenarios. I dessa detaljdesigner visas exempel på informationssystem 

som skulle kunna hanteras i designerna och hur de skulle kunna hanteras. De fyra 

detaljdesignerna var tänkta att spegla hur olika mängd och typer av information kan 

presenteras för föraren och även de fyra olika personornas användande av olika typer av 

information. Även detaljdesignen gjordes i stort i enlighet med Goodwins (2009) Goal 

Directed Design.  

4.2.6 Utvärdering 

När detaljdesignerna var klara skapades en PDF-fil med en bild på ramverksdesignen och dess 

tillhörande beskrivning, samt bilder på de fyra detaljdesignerna och deras tillhörande 

beskrivningar. Bilderna och beskrivningarna såg likadana ut som i de gör i resultatdelen på 

denna rapport. Denna PDF-fil skickades sedan till de åtta användare som de fyra personorna 

skapats utifrån. Användarna ombads enligt instruktioner, se bilaga 10.6, att studera och läsa 

igenom dokumentet med designerna och sedan skicka tillbaka en prioriteringslista på vilken 

detaljdesign de helst skulle vilja ha i sin bil och använda sig av under körningen. I 

prioriteringslistan var nummer ett den design användaren helst skulle vilja använda och 

nummer fyra den design som användaren minst skulle vilja använda. Svaren på utvärderingen 

sammanställdes sedan i en tabell och en diskussion kring de resultat som framkommit hölls. 

4.2.7 Diskussion kring distraktionsproblematik 

Den fjärde och sista frågeställningen i denna studie, där det ska tas reda på ifall 

individualiserade designer av informationspresentation skulle kunna minska dagens 

distraktionsproblematik som gäller In-vehicle information system, kommer inte att utredas 

genom någon metod eller empirisk studie, utan det kommer endast ske en analytisk diskussion 

kring denna fråga. Den diskussionen ska ses som ett första steg i att se ifall individualiserade 

gränssnitt skulle kunna lösa distraktionsproblematiken, och inte ses som ett slutligt resultat 

ifall problematiken minskar eller inte med hjälp av individualiserade gränssnitt. 

  



 

21 
 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under studien. 

5.1 Domänexpertintervjuer 

Nedan följer de resultaten från de två domänexpertintervjuer som genomfördes. Den ena var 

intervjuer med anställda på VTI, och den andra var intervjuer med anställda på Saab och 

Volvo. De anställda på VTI som intervjuades var Jan Andersson, Katja Kircher, Tania Dukic, 

Chris Patten och Lars Eriksson. Anställd som intervjuades på Saab var Arne Nabo och 

anställd på Volvo som intervjuades var Johan Engström. 

Att informationssystemen ökar är något flera av experterna håller med om. Samtidigt som 

denna ökning sker anser i princip alla att distraktionen som dessa informationssystemen 

medför är ett stort problem idag. Denna distraktion kan leda till bland annat misstolkningar av 

varningar, och tros bland annat bero på över- och understimulans. Två sätt att lösa denna 

problematik skulle kunna vara att rikta information eller att prioritera information.  

En av experterna anser att det håller på att utvecklas många system som blir allt mer 

automatiserade. Sådana system kan ge förare förslag på respons vid specifika situationer eller 

korrigera körningen automatiskt. När denna automatisering sker är det viktigt att komma ihåg 

att behålla föraren i körningsprocessen. Ifall föraren inte är med i körningsprocessen så kan 

”automation surprises” uppstå. ”Automation surprises” är överraskningar som som sker på 

grund av att för mycket av en process är automatiserad. I samband med denna automatisering 

anses även en systemövertro som finns idag vara ett problem. 

Flera av experterna tror och önskar att det kommer utvecklas mer integrerade gränssnitt som 

hanterar informationssystemen i bilar. Exempel på sådana gränssnitt skulle kunna vara 

skärmbaserade grafiska integrerade gränssnitt. Ett behov av gemensamma gränssnitt för 

diverse informationssystem i bilen är även något som anses behövas i framtiden. 

Förutom integrerade gränssnitt finns även en tro på ökad utveckling av integrering mellan 

bilen och infrastrukturen. Det vill säga att information kommer att komma från en central 

trafikledning till bilen och att bilar kommer att kommunicera med varandra. En expert anser 

även att ett samspel mellan förare, de system som finns i bilar och infrastrukturen behövs för 

att helheten ska kunna fungera. 
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Informationen om infrastrukturen tros även i framtiden kunna kopplas till 

navigationsinformation som finns i bilen. Navigationssystem är även det något som av vissa 

experter anses vara viktigt att utveckla i framtiden. 

Två av experterna anser att det är väldigt olika vad för typ av information som gemene man 

önskar. Dock anses det vara viktigt att kunna erbjuda en variation av information och att 

föraren själv ska kunna prioritera den information som presenteras. 

Flera experter tror att det kommer att utvecklas system som är anpassade till den enskilda 

människan, till individen. Förutom anpassning till den enskilda individen tros även på 

anpassning till den enskilda individens olika tillstånd. Denna anpassning kan komma att ske 

genom att systemen läser av förarens beteende, och även genom att föraren medvetet påverkar 

sitt körbeteende och tillstånd. Det anses vara ett problem att de system som finns i bilen idag 

inte är formade efter hur människan fungerar i den utsträckning som behövs. 

Ett samspel mellan vilken information som presenteras och när informationen presenteras 

anses enligt en expert vara viktigt, då all information inte alltid är lämplig att presentera vid 

alla tidpunkter. En utveckling av ett sådant samspel är något som av denna expert tros vara på 

utvecklingsfronten. Även att presentera information på flera sätt och att information ska 

komma från fler olika källor anses vara på utvecklingsfronten av en annan expert. 

Bilen anses inte längre endast fungera som ett transportmedel, utan bli mer och mer likt ett 

kontor. Några experter tror att föraren allt mer kommer vara uppkopplad mot internet i bilen 

och föraren därmed kommer kunna ta del av allmäninformation.  Uppkoppling tros även vara 

något som kunderna önskar. Förutom uppkopplingsmöjlighet till internet anses även en ökad 

uppkoppling mot smartphones i bilar vara på utvecklingsfronten. 

Det anses vara stort fokus på utveckling kring miljön när det gäller informationssystem i bilar. 

Exempel på detta är tävlingar som är till för att uppmuntra ett visst körningsbeteende för att 

föraren till exempel ska köra grönare/mer miljövänligt. Även utveckling av säkerhet anses 

vara i fokus. Då i form av aktiva säkerhetssystem och trafiksäkerhet. 

Utvecklingen kring röststyrning anses vara osäker och en viss skeptism mot röststyrning 

uttrycks. Skeptismen finns på grund av att människor anses vara ovana att prata med en 

maskin och att det anses inte vara troligt att det finns så många funktioner som är lämpliga 

med talstyrning i bilen. 
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5.2 Användarintervjuer 

Utifrån svaren från användarintervjuerna gjordes analyser som slutligen mynnade ut i 

personor och även kontextscenarios som tillhör dessa personor. 

5.2.1Personor med mål 

Karl ”Kalle” Jansson  

Kalle Jansson (figur 2)
 6

 är en 51 årig 

man som arbetar med utveckling av 

helikoptermotorer. Kalle bor med sin 

sambo Kerstin och deras katt Sudden i 

ett radhus. Kalle och Kerstin har två 

barn som båda har flyttat hemifrån för 

en tid sedan. På fritiden brukar Kalle 

bygga lite på sina gamla Harleys som 

står i garaget. På garageuppfarten står 

även Kalles och Kerstins två Volvobilar. 

Kalle börjar dagen med att köra till ett företag som säljer helikoptrar för att informera de om 

vad som håller på att utvecklas inom helikopterbranschen.  När Kalle hoppar in i bilen är det 

första han gör att sätta på stereon på ganska hög volym. Han tycker om att njuta av musiken 

under tiden har kör. Han kopplar även in sin telefon via Bluetooth, så att han både kan jobba 

och köra samtidigt. När Kalle kör iväg startar hans klimatanläggning automatiskt och börjar 

kyla till den temperatur som Kalle förinställt. Efter en stund kommer Kalle upp på 

motorvägen och sätter då på farthållaren. Han tycker det är skönt och flexibelt att bilen gör en 

del arbete åt honom så att han kan fokusera på att jobba eller njuta av musiken. Efter en stund 

på motorvägen får Kalle ett meddelande om att han kör på lite för höga varvtal. Detta är något 

som Kalle just nu inte bryr sig om, då han har bråttom till mötet, han önskar att han kunde 

bestämma när han skulle få dessa meddelanden och denna information. 

Mål: 

 Vill ha bra och mycket underhållning 

 Vill kunna påverka vilken information som presenteras 

                                                           
6
 Denna bild har enligt Free Digital Photos hemsidan tillåtelse att användas i skolprojekt så länge som skaparen 

av bilden erkänns och Image FreeDigitalPhotos.net anges som källa till bilden. 

Figur 2 Karl "Kalle" Jansson (Free Digital Photos, 2011b) 
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 Vill att bilens system sköter en del 

Henning Lagerkrans 

Henning Lagerkrans (figur 4)
 7

 är en 53 årig man 

som bor i en villa på landet med sin fru Astrid och 

en av deras söner. Henning utvecklar datasystem 

som hjälper till med planeringen av företags 

verksamheter. När Henning inte är på jobbet sitter 

han antingen och pular med dator eller i 

trädgården. Henning och hans fru har en ny Skoda 

som de båda använder. 

Henning kör sin Skoda till jobbet varje morgon och 

ser bilen mest som ett transportmedel. Under tiden 

Henning kör till jobbet så vill han kolla 

temperaturen utanför bilen. Bilens system visar att 

det är 0 grader utanför bilen och risk för halka. 

Henning muttrar då att han endast vill veta temperaturen utanför bilen för att sedan själv 

avgöra ifall det är risk för halka eller inte. Henning önskar lite mindre mängd information. 

Efter en stund kommer Henning upp på landsvägen och sätter då på farthållaren. Eftersom det 

är lätt att åka på böter när man enligt lagen kör för fort så tycker Henning det är smidigt med 

farthållaren, men han anser att han egentligen bäst själv kan avgöra vad som är rätt hastighet. 

Henning har ett tag funderat på att köpa en ny mobiltelefon med internet i så att han kan söka 

reda på den informationen han själv tycker är viktig när han är i farten. 

Mål: 

 Vill ha liten mängd information 

 Vill kunna avgöra/besluta själv hur man ska göra vid olika situationer 

 Vill eventuellt ha tillgång till information som finns på internet 

                                                           
7
 Denna bild har enligt Free Digital Photos hemsidan tillåtelse att användas i skolprojekt så länge som skaparen 

av bilden erkänns och Image FreeDigitalPhotos.net anges som källa till bilden. 

Figur 3 Henning Lagerkrans (Free Digital Photos, 
2011a) 
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Sven Karlståhl 

Sven Karlståhl (figur 3)
 8

 är en 55 årig man som 

jobbar på kommunen med planering för kommunens 

egna fastigheter. Sven bor tillsammans med sin fru 

Beate och sin yngsta dotter Ellen i en villa i utkanten 

av stan. På fritiden brukar Sven antingen ta turer i 

skogen med sin hund, annars så umgås han med 

familjen. Sven är inte speciellt teknikintresserad, men 

har ändå en del informationssystem i sin nya Citroën. 

Sven börjar dagen med att köra till 

jobbet, något som han gör varje dag. 

Efter en stund så blinkar en lampa som visar på att 

bränslenivån är väldigt låg. Sven svänger in vid 

närmaste mack och fyller tanken. Han tycker det är 

skönt med dessa påminnelser, så att han själv slipper 

tänka på allt sådant och ändå ha en fungerande bil. När han kommer fram till jobbet och ska 

parkera bilen använder sig Sven av bilens backvarnare, han tycker det är skönt att bilen 

berättar hur han ska köra vid trånga utrymmen. När det är dags för Sven att köra hem från 

jobbet råkar han svaja till med ratten så att en lampa börjar blinka. Lampan indikerar att Sven 

kör på ett sätt som tyder på trötthet. Sven trycker bort blinkandet, eftersom han inte är trött, 

men tänker att det är bra att hans trötthetsWarningssystem fungerar som det ska. Väl hemma 

börjar Sven packa inför familjens semesterresa som börjar nästa morgon. Han börjar då med 

att packa ner sin GPS som han alltid använder när han inte vet vart han ska. Sven gillar att ta 

sig fram snabbt, enkelt och att hitta rätt på en gång. 

Mål: 

 Vill ha enkel information 

 Vill bli påmind och varnad om vad som bör göras, och det i tid. 

 Vill få information om området för att kunna ta den kortaste, snabbaste och enklaste 

vägen 

                                                           
8
 Denna bild har enligt Free Digital Photos hemsidan tillåtelse att användas i skolprojekt så länge som skaparen 

av bilden erkänns och Image FreeDigitalPhotos.net anges som källa till bilden. 

 

Figur 4 Sven Karlståhl (Free Digital Photos, 
2011d) 
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Peter Molander  

Peter Molander (figur 5)
 9

 är 45 år och jobbar på 

vardagarna som montör, på fritiden jobbar han även 

extra som personlig tränare, då i princip hela hans 

liv kretsar kring motion, idrott och träning. Han bor 

tillsammans med sin hustru Lena i en lägenhet 

någon kilometer från stadens kärna. Peters dotter 

sedan ett tidigare äktenskap har precis flyttat 

hemifrån. Peter är inte så teknikintresserad, men har 

en ny Passat med en del funktioner i garaget. 

Peter har precis avslutat sin jobbvecka och cyklar 

hem ifrån jobbet. Hemma packar Lena en matsäck 

till en utflykt som de planerat sedan ett tag. När 

matsäcken är packad och Peter tagit på sig sina 

fritidskläder så hoppar de in i bilen. Under resan mot 

picknickstället börjar en Warningslampa lysa på instrumentpanelen. Peter ser att det är dags 

att serva bilen inom de närmsta 100 milen. Han tycker det är skönt med olika Warningssystem 

i bilen, körningen känns mycket tryggare då. Efter en stund hamnar Peter och Lena i en kö 

och ett system i bilen varnar för närliggande fordon. Peter korrigerar bilens hastighet och 

säger till Lena hur skönt det är med dagens säkerhetssystem, för man vill ju inte råka ut för en 

olycka. 

Mål: 

 Vill få information om bilens status 

 Vill ha mycket säkerhet 

 Vill känna trygghet 

5.2.2Kontextscenarios och kravställningar 

Följande kontextscenarios visar exempel på informationssystem som personorna skulle kunna 

använda sig av, och ur vilka designkraven är framtagna. 

                                                           
9
 Denna bild har enligt Free Digital Photos hemsidan tillåtelse att användas i skolprojekt så länge som skaparen 

av bilden erkänns och Image FreeDigitalPhotos.net anges som källa till bilden. 

Figur 5 Peter Molander (Free Digital 
Photos, 2011c) 
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Kontextscenario 1 Karl ”Kalle” Jansson  

Innan Kalle kör iväg till dagens seminarium så ställer han in den information som han vill ska 

presenteras mest idag och vilken som inte behöver presenteras för honom idag. Han kopplar 

sedan in sin nya telefon via Bluetooth och förbereder sig för att kunna ta emot jobbsamtal 

under bilturen. När Kalle sätter på bilen startas automatiskt klimatanläggningen och ställer in 

Kalles förinställda temperatur, samtidigt som musikanläggning sätter igång. Kalle höjer 

genast volymen på musiken, utan att behöva flytta blicken eller händerna. Efter en stund 

kommer Kalle upp på motorvägen och ställer då in automatisk farthållning på bilen. 

Telefonen ringer och Kalle svarar utan att flytta blicken eller händerna. Kalle hamnar snart på 

en flerfilig sträcka av vägen och har många närliggande fordon, då indikerar ett system att 

Kalle borde avsluta samtalet på grund av kritisk körsituation. Kalle avslutar snabbt samtalet, 

tar bort den automatiska farthållningen och fokuserar på körningen. 

Krav: 

 Möjlighet att vid stillastående kunna välja/ändra vilken information som presenteras 

under körningen 

 Möjlighet att kunna koppla in sin mobiltelefon 

 Möjlighet att förinställa information som t ex temperaturen i bilen eller musikval 

 Möjlighet att ta emot samtal audiellt eller taktilt 

 Möjlighet att höja volymen utan att flytta på blicken eller händerna 

 Möjlighet att ställa in automatisk farthållning 

 Möjlighet till varning om kritisk körsituation under körning och samtal 

 Möjlighet att enkelt kunna avsluta samtal 

 Möjlighet att enkelt kunna inaktivera system 

Kontextscenario 2 Henning Lagerkrans 

Innan Henning startar sin bil för att åka till jobbet väljer han bort flera av informationsvalen 

som kan presenteras under resan, och behåller endast information som är ”ytterst nödvändig” 

och eftersom det är nollgradigt idag väljer han att få temperaturen utanför bilen presenterad 

för sig under bilturen. Under bilturen sätter Henning på radion och får temperaturen utanför 

bilen presenterad, samt den ”mest nödvändiga” informationen. På motortrafikleden sätter 

Henning på farthållaren för att inte åka på fortkörningsböter i onödan. När Henning kommit 

fram till jobbet ber han internetfunktionen att logga in honom på sin mail och öppna ett mail 

för att kolla en mötestid. 
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Krav: 

 Möjlighet att välja/välja bort information som kan presenteras 

 Möjlighet att få information som finns på internet presenterad för föraren (audiellt?) 

 Möjlighet att ställa in automatisk farthållning 

 Möjlighet att styra vilken information som presenteras från internet 

Kontextscenario 3 Sven Karlståhl 

När Sven hoppar in i bilen för att köra till jobbet startar han bilen och börjar med att kolla på 

bilens display för att se att allt verkar stå rätt till med bilen och att inga Warningslampor lyser. 

Han ser då ett meddelande på displayen som påminner honom om att det är dags för service 

på bilen inom de närmsta 100 milen som Sven kör. När han gjort det sätter han på sig bältet, 

lägger i växeln och kör iväg. Efter några kilometers körning sätter Sven på sina blinkers och 

påbörjar en omkörning när han kommit upp på motorvägen. Han varnas då för att det är ett 

kritiskt läge för en omkörning. Sven väntar tills varningen försvinner och sedan kör han om 

bilen framför. Efter en stund får Sven en indikation på att det är dags att fylla på spolarvätska 

inom en snar framtid. Sven noterar påminnelsen och tar bort meddelandet. Direkt efter jobbet 

ska Sven åka på semester med sin familj. Innan han kör iväg med bilen ställer han in 

snabbaste vägen till resmålet. Under resan till semestermålet får Sven direktiv på vart han ska 

köra. 

Krav: 

 Möjlighet att kunna kolla igenom olika funktioner och system på en display 

 Möjlighet att se meddelanden 

 Möjlighet att varnas vid kritiskt körläge 

 Möjlighet att ta bort varningar, påminnelser och meddelanden 

 Möjlighet att ställa in resmål och olika typer av vägar som tar bilen dit 

Kontextscenario 4 Peter Molander 

Det är fredag och Peter och hans fru ska ta en tur till några vänner i Stockholm. När Peter 

startar bilen kollar han på bilens huvuddisplay att bilens system fungerar som de ska och att 

det inte finns några varningar som är aktiva. Han passar även på att kolla bilens nivåer när det 

gäller bränsle, spolarvätska, olja och kylarvätska. Precis när Peter backar ut från parkeringen 

får han instruktioner från bilens parkeringshjälp och när han backat klart påminner ett av 

bilens system om att Peter inte har på sig bältet. Peter tar på sig sitt bälte och varningen blir 
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inaktiv. När Peter kört några mil får han en varning för halt underlag och korrigerar då 

hastigheten. Nästan framme vid Stockholm hamnar Peter i en lång kö och sätter då på 

systemet som hjälper till att hålla rätt avstånd. 

Krav: 

 Möjlighet att kolla bilens status och olika vätskenivåer på en display 

 Möjlighet att få parkeringshjälp 

 Möjlighet att få varning som t ex icke använt bilbälte 

 Möjlighet att få varning om t ex väglaget 

 Möjlighet att få hjälp att hålla avståndet till andra bilar 

5.3 Designskissning 

Designskissningen delades in i två faser. Först designades en ramverksdesign där konceptet 

för informationspresentationen skissades fram, sedan designades detaljdesigner där varje del 

av ramverksdesignen detaljerades ytterligare och formades efter de fyra kontextscenarios som 

skapats. 

5.3.1Ramverksdesign 

Figuren nedan visar en enklare skiss av den design som utvecklats under denna studie som ska 

hantera information som presenteras i bilen. Designen gäller endast för information som 

presenteras för föraren och kan hanteras av föraren. 
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Figur 6 Ramverksdesign 

Ramverksdesignen, som visas i figur 6, består av en större dynamisk display (1.) som sitter 

framför ratten. Med dynamisk menas att det går att ändra vilken information som visas på 

displayen genom inställningar på den mindre displayen till höger (3.). Information som är 

möjlig att visa på denna större display är all information som tillhör Driver Information (DI), 

alltså Driving Information, Warnings och In-vehicle Information. Det finns ett defaultläge för 

vilken information som visas på den stora displayen samtidigt som förare kan logga in med ett 

lösenord och sedan välja och prioritera vilken information som ska visas när just de kör. 

Dessa inställningar som föraren gör kommer sedan ställas in automatiskt när föraren loggar in 

nästa gång. Prioriteringen av information rör både vilken plats informationen har på den större 

displayen och i vilken storlek informationen visas. Informationen kan visas var som helst på 

skärmen och i den storlek som föraren önskar. Positionerna och storlekarna som visas på 

detaljdesignerna nedan är endast för att exemplifiera på vilken position och i vilken storlek 

information skulle kunna presenteras utefter de prioriteringar som gjorts. När det gäller antal 
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av hur många typer av information som kan visas så är det minsta antalet den information som 

enligt lag måste visas, som är information föraren aldrig kan ta bort. Till exempel ifall 

information om hastighet måste vara en viss storlek och synas på ett visst ställe, kan inte 

föraren minska, flytta eller ta bort den informationen. Gällande maxantalet så sitter just nu 

siffran sju, det är dock inte undersökt ifall det är ett optimalt maxantal, utan är endast en 

godtycklig siffra som satts för att ett maxantal ska finnas. Varningar och påminnelser som 

föraren förinställt ska presenteras ”poppar upp” på den stora displayen samtidigt som det 

kommer ett ljud som indikerar varningen eller påminnelsen. 

Den mindre displayen (3.) som finns till höger är tänkt att likna en Ipad och fungera som en 

touchscreen, där föraren som sagt kan ställa in vilken information som ska visas på den större 

displayen och även på denna mindre display. Det går även här att ställa in vilka varningar och 

påminnelser som föraren ska få presenterad för sig under körningen. Inställningarna går 

endast att göra när bilen står stilla. Förutom att göra inställningar på denna display, går det 

även att presentera annan information, som t ex internet, mediaspelare, navigation och den 

egna mobiltelefonens display. Vissa av dessa typer av information går att styra med rattens 

knappar (navigation och en mobiltelefons inkommande samtal), röststyrning (en 

mobiltelefons samtal) och andra går endast att styra med den mindre displayen när bilen står 

stilla (internet). 

Varningar, påminnelser och på- och avstängning av olika funktioner som används under 

körningen kan hanteras med hjälp av ratten med styrningsknappar (2.). Knapparna som finns 

på ratten kan hantera alla funktioner som visas på den stora displayen, och vid stillastående 

kan föraren även komma åt menyn som finns i den mindre displayen och styra den. 

Önskad funktion i framtiden 

I framtiden önskar författaren att den högra displayen på något sätt är trådlös/avtagbar, så att 

vem som helst i bilen kan hantera displayen vart som helst i bilen. Dock ska föraren inte 

kunna hantera displayen under körning. Att displayen är avtagbar ska inte heller kunna orsaka 

några skador vid en eventuell olycka, vilket idag innebär att leverantören av bilen som den 

trådlösa displayen monterats i kommer åtalas för monteringen av denna display, och stå som 

ansvarig för skadan som displayen orsakat. Författaren önskar även att förarens inställning på 

något sätt blir universal. Det vill säga att inställningen som föraren gjort i denna 

informationspresentation ska kunna fungera i alla bilar, som då skulle behöva liknande system 

för att kunna hantera dessa gränssnitt. 
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5.3.2Detaljdesign 

Nedan följer fyra olika detaljdesigner av denna enklare ramverksdesign. De fyra olika 

detaljdesignerna är tänkta att passa de fyra olika personorna som skapats. Dessa detaljerade 

designer har skapats utifrån personornas kontextscenario. Detaljdesignerna visar exempel på 

vilken information som skulle kunna presenteras för de olika personorna, och är tänkta att visa 

på variation i den information som kan presenteras.  

Detaljdesign 1 Karl ”Kalle” Jansson 

Denna detaljdesign innehåller ytterligare information om ramverksdesignen och beskriver de 

tre huvudkomponenterna, ratten, den mindre displayen och den större displayen var för sig. 

 

Figur 7 Ratt med styrknappar 

Ratten med knappar, som visas i figur 7, kan styra informationen som visas på den större 

displayen. Här finns en ”Välj” knapp (1.) där föraren kan välja att gå in i olika funktioner eller 

välja aktivering/inaktivering av funktioner. Knappen med pilen bakåt (2.) fungerar så att 

föraren med denna knapp kan backa och gå ur funktioner. Med ”X” knappen (3.) kan föraren 

ta bort varningar och påminnelser som ”poppar upp” på displayen. Knappen som det står 

”Meny” på (4.) kan endast användas när bilen står stilla, då denna gör det möjligt för föraren 

att styra den mindre displayen till höger och inställningar som finns i den. Knapparna med pil 

uppåt och neråt (5. & 6.) kan föraren använda för att röra sig mellan funktioner, information, 

varningar och påminnelser som visas på den större displayen. 
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Figur 8 Högra displayen detaljdesign 1 

På den mindre displayen till höger, som visas i figur 8, finns i denna design en lista på all 

information som kan presenteras för föraren (4.). Här görs inställningar för vilken information 

som ska presenteras. Informationen som ställs in kan visas på den större displayen eller 

presenteras i form av ljud. I detta fall är den information som presenteras på den större 

displayen; bränsleförbrukningsnivån, farthållarens aktivering, hastigheten som det egna 

fordonet håller, inkommande samtals status (pågående eller inte), vilken låt som spelas och 

vilken temperatur det är inuti bilen. All denna information visas på displayen. Det finns även 

påminnelser och varningar som är inställda att presenteras, men som inte syns på denna 

display. Förutom listan visas även temperaturen utanför och inuti bilen (3.), den just nu 

spelade låten (2.) och den för nuvarande inkopplade mobiltelefonens display (1.). 
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Figur 9 Vänstra displayen detaljdesign 1 

Den större displayen, som visas i figur 9, visar i denna design all den information står som 

vald i den mindre displayen, alltså; bränsleförbrukningsnivån (4.), farthållarens aktivering 

(5.), hastigheten som det egna fordonet håller (3.), inkommande samtals status, pågående eller 

inte (2.), vilken låt som spelas (6.) och vilken temperatur det är inuti bilen (1.). Förinställda 

varningar och påminnelser visas även när de aktiveras samtidigt som det presenteras 

ljudsignaler. I detta fall visas en varning för att föraren borde avsluta sitt pågående samtal 

eftersom att föraren befinner sig i en kritisk körsituation (7.) och en påminnelse finns för att 

visa på att det finns ett inkommande samtal (8.). Informationen som prioriterats högst i denna 

design är hastigheten på det egna fordonet (3.) och bränslenivån (4.), som därmed har störst 

utrymme och presenteras i mitten. 

I denna design visas relativt mycket information under körning och de är en del varningar och 

påminnelser som kommer att presenteras under körningen. Föraren får här en hel del hjälp av 

bilens informationssystem till en mer säker, enkel och praktisk körning. 

Detaljdesign 2 Henning Lagerkrans 

Designen på ratten ser likadan i Hennings fall, då den inte är dynamisk och inte heller kan 

visa olika typer av information.  
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Figur 10 Högra displayen detaljdesign 2 

På den mindre displayen till höger, som visas i figur 10, finns i denna design en lista på all 

information som kan presenteras för föraren (4.). Här görs inställningar för vilken information 

som ska presenteras. Informationen som ställs in kan visas på den större displayen eller 

presenteras i form av ljud. I detta fall är den information som presenteras på den större 

displayen; Bränsleförbrukningsnivån, farthållarens aktivering, hastigheten på det egna 

fordonet, vilken radiokanal som spelas och temperaturen inuti bilen. Det finns även några få 

varningar som är inställda att presenteras, men som inte syns på denna display. Förutom listan 

visas även att internet Explorer är tillgängligt när bilen står stilla (1.), vilken radiokanal som 

spelas samt dess frekvens (2.) och vilken temperatur det är utanför och inuti bilen (3.). 
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Figur 11 Vänstra displayen detaljdesign 2 

Den större displayen, som visas i figur 11, visar i denna design all den information står som 

vald i den mindre displayen, alltså; Bränsleförbrukningsnivån (3.), farthållarens aktivering 

(4.), hastigheten på det egna fordonet (2.), vilken radiokanal som spelas (5.) och temperaturen 

inuti bilen (1.). De förinställda varningarna visas även när de aktiveras samtidigt som det 

presenteras ljudsignaler. Informationen som prioriterats högst i denna design är hastigheten på 

det egna fordonet (2.) och bränslenivån (3.), som därmed har störst utrymme och presenteras i 

mitten. 

I denna design visas en mindre mängd information och färre varningar och påminnelser är 

förinställda att presenteras. I denna design har föraren större ansvar att bedöma vad som är 

korrekt beteende, körning och när det är dags för vilka handlingar. Bilens informationssystem 

ger inte föraren lika mycket tips på vad som bör göras under körningen. 

Detaljdesign 3 Sven Karlståhl 

Även i Svens fall så är ratten likadan som i Kalles detaljdesign, av samma anledning som 

ovan. 
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Figur 12 Högra displayen detaljdesign 3 

På den mindre displayen till höger, som visas i figur 12, finns i denna design en lista på all 

information som kan presenteras för föraren (4.). Här görs inställningar för vilken information 

som ska presenteras. Informationen som ställs in kan visas på den större displayen eller 

presenteras i form av ljud. I detta fall är den information som presenteras på den större 

displayen; Bränsleförbrukningsnivån, hastigheten på det egna fordonet, temperaturen inuti 

bilen, temperaturen utanför bilen, navigation i form av GPS och omkörningsvarningen är även 

aktiverad. Det finns även varningar och påminnelser som är inställda att presenteras, men som 

inte syns på denna display. Förutom listan visas även en bild på bilens navigationssystem (1.), 

meddelande om att det är dags för service på bilen (2.) och vilken temperatur det är utanför 

och inuti bilen (3.). 
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Figur 13 Vänstra displayen detaljdesign 3 

Den större displayen, som visas i figur 13, visar i denna design all den information står som 

vald i den mindre displayen, alltså; Bränsleförbrukningsnivån (4.), hastigheten på det egna 

fordonet (3.), temperaturen inuti bilen (1.), temperaturen utanför bilen (2.) och navigation i 

form av en bild på bilens GPS (5.). Det finns även information som visar hur föraren ska köra 

i talad form. De förinställda varningarna och påminnelserna visas när de aktiveras samtidigt 

som det presenteras ljudsignaler. I detta fall visas en varning för att kritisk att köra om 

framförvarande fordon just nu (7.) och en påminnelse finns för att visa på att det är dags att 

fylla på med spolarvätska (6.). Informationen som prioriterats högst i denna design är 

hastigheten på det egna fordonet (3.), bränslenivån (4.) och även navigationen (5.), som 

därmed har störst utrymme och presenteras mestadels i mitten. 

I denna design visas lite större mängd information under körning och det är förinställt att 

ganska många varningar och påminnelser ska presenteras under körningen. Det ligger även 

fokus på navigationen så att föraren kan hitta enkelt, snabbt och utan krångel. 

Detaljdesign 4 Peter Molander 

Designen för ratten är även i denna detaljdesign den samma som detaljdesignen hos Kalle. 
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Figur 14 Högra displayen detaljdesign 4 

På den mindre displayen till höger, som visas i figur 14, finns i denna design en lista på all 

information som kan presenteras för föraren (4.). Här görs inställningar för vilken information 

som ska presenteras.  Informationen som ställs in kan visas på den större displayen eller 

presenteras i form av ljud. I detta fall är den information som presenteras på den större 

displayen; Bränsleförbrukningsnivån, hastigheten på det egna fordonet, temperatur inuti bilen 

och varning för halka är aktiverad. Varning för att föraren inte har på sig bälte och 

backvarnare är även aktiverade, även om de inte syns i den stora displayen. Det finns även 

fler varningar och påminnelser som är inställda att presenteras, men som inte syns på denna 

display. Förutom listan visas även bilens olika vätskenivåer i en tabell (1.), meddelande om att 

det är dags för service på bilen (2.) och vilken temperatur det är utanför och inuti bilen (3.). 
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Figur 15 Vänstra displayen detajldesign 4 

Den större displayen, som visas i figur 15, visar i denna design all den information står som 

vald i den mindre displayen, alltså; Bränsleförbrukningsnivån (4.), hastigheten på det egna 

fordonet (3.), temperatur inuti bilen (1.) och att varning för halka (2.), parkeringshjälp (6.) och 

avståndshjälp är aktiverad (5.). De förinställda varningarna och påminnelserna, så som 

bältesvarnare, backvarnaren och varning för halka, visas även som varningar när de aktiveras 

samtidigt som det då presenteras ljudsignaler. I detta fall visas en varning för att det är halt på 

vägarna just nu (7.) och en påminnelse finns för att påminna föraren att ta på sig bältet (8.). 

Informationen som prioriterats högst i denna design är hastigheten på det egna fordonet (3.) 

och bränslenivån (4.), som därmed har störst utrymme och presenteras i mitten. 

I denna design visas lite större mängd information under körning och det är förinställt att 

väldigt många varningar och påminnelser ska presenteras under körningen. Föraren är här 

intresserad av att veta att bilens olika värden är som de ska. Det ligger även mycket fokus på 

den information som gäller säkerhet och som ger föraren en känsla av trygg körning. 

5.4 Utvärdering av designen 

Utvärderingen resulterade i en prioriteringslista där de användare som format de fyra 

personorna prioriterade vilken av detaljdesignerna de helst skulle vilja använda sig av. 

Detaljdesignen som prioriterades som nummer ett var den design användaren helst skulle 

velat använda sig av, och den som prioriterades som nummer fyra var den design användarna 

minst skulle vilja använda sig av. Resultatet av prioriteringen visas nedan i figur 16. 

Användarnas nummer har ingen som helst betydelse, utan siffrorna används endast för att 

behålla användarnas anonymitet. 
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Figur 16 Sammanställning utvärdering detaljdesignerna 

I figur 16 visas vilken detaljdesign som formats utifrån respektive användare, och sedan visas 

rangordningen som användaren valde utifrån de fyra detaljdesignerna. De siffror som är 

grönmarkerade visar den detaljdesign som formats utifrån respektive persona, vilken 

användaren helst skulle valt som prioritering 1 för att bekräfta att detaljdesignen innehöll den 

information den personan helst vill få presenterad.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras resultat- och metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Avgränsning IVIS 

Avgränsningen av vad som är IVIS och vad som inte är IVIS skrevs i metodkapitlet i denna 

rapport vara upp till författaren, då finns flera olika avgränsningar om vad som tillhör vilken 

kategori av IVIS och ADAS. Det förs ofta diskussion kring vilken information som tillhör 

vilken kategori och flera forskare har egna åsikter kring vad som tillhör vad. Samtidigt finns 

det ingen definition som är direkt standardiserad. Av denna anledning ansågs det relevant att 

göra en egen definition. I denna studie valdes det att anse alla typer av Driver information 

som IVIS, alltså Driving information, Warnings och In-vehicle Technologies. Detta för att jag 

anser att nästan alla informationssystem på något sätt tillhör IVIS och att det är upp till 

användaren att visa på vad för informationssystem som är viktiga. Därför ville jag inte 

begränsa min studie för mycket genom att göra en för smal avgränsning av vad som är IVIS 

och inte är IVIS. Utan istället lät jag upptäcka vilka informationssystem som ansågs vara 

viktiga för föraren genom analys av användarintervjuerna och fokusera på dessa.  

Individualiserad interaktion mellan förare och DI 

I teorin beskrevs det att Tretten (2008 & 2010) anser att det behövds skapas individualiserad 

interaktion mellan förare och Driver information system som är snabba och okomplicerade, 

för att bland annat minska distraktionen. Den design som skapats i denna studie är tänkt att 

kunna uppfylla individualiserade behov utifrån en och samma design, då gränssnittet och 

vilken information som presenteras är dynamisk och varje förare kan bestämma vilken 

information som presenteras för dem, inom lagliga gränser. Genom detta så anser jag att 

denna design är individualiserad och även ett steg i rätt riktning för att lösa 

distraktionsproblematiken. Samtidigt kan denna design uppfylla en punkt som domänexperter 

anser är viktigt, vilken är att erbjuda en variation av information. Designen kan även uppfylla 

något annat som domänexperterna anser är viktigt, vilket är att föraren ska kunna prioritera 

informationen. Vad gäller ifall denna design är snabb och okomplicerad, så är detta en svår 

fråga att besvara. Ratten med styrknapparna är inspirerad av mobiltelefoners knappsats, där 

det finns minimalt med knappar, men det ändå går att styra många funktioner och 

inställningar. De som lärt sig hur en mobiltelefon fungerar kommer då troligen anse att ratten 

med styrknappar är enkel och kommer då troligen lära sig att hantera den snabbt. Vad gäller 
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enkelhet och snabbhet hos den större displayen och den mindre displayen behövs 

användbarhetstestning göras.  

Mängd information som visas 

Det får inte bli för många typer av information som visas samtidigt för föraren, även ifall 

denne är intresserad av många typer av information. Den problematiken har jag försökt börja 

lösa genom att sätta en maxgräns på hur många olika typer av information som kan visas på 

den större displayen samtidigt, det vill säga sju stycken, vilket endast är en godtycklig siffra 

för att ett maxantal ska finnas. Ytterligare information som ska presenteras under körning, så 

som varningar och påminnelser, har jag i min design bestämt ska ”poppa upp” på skärmen när 

de blir aktuella och samtidigt ska det komma en audiell signal. Detta på grund av tre 

anledningar. Den första är att det inte ska visas för mycket information samtidigt, den andra är 

att varningarna och påminnelserna ska, genom att de ”poppar upp”, fånga förarens 

uppmärksamhet just när de blir aktuella, istället för att det ska bli information som föraren 

hela tiden ser och sedan habituerar bort. Den tredje anledningen är att audiell information 

även den kan uppmärksamma föraren på att varningen eller påminnelsen är aktuell just nu. 

När det gäller den minskade mängden information som ska presenteras har jag även i min 

beskrivning av designen skrivit att den information som enligt lagen måste presenteras, inte 

ska gå att prioritera bort, så att minskandet av information inte leder till osäker och farlig 

körning. Till exempel kan inte sådan information som enligt lag måste visas på ett specifikt 

ställe och ha en specifik storlek minskas, flyttas eller tas bort. Vilken information som enligt 

lagen måste presenteras har jag i denna studie inte tagit reda på, då min uppgift var att komma 

på ett nytt koncept för informationspresentation, och det då inte var relevant att veta exakt 

vilken information som måste visas och när den måste visas. Dock är det en viktig aspekt att 

ta hänsyn till när utvecklingen av denna design kommit längre och jag anser att detta är något 

som absolut bör studeras i framtiden. 

Många system med begränsad input och output 

Det beskrivs i teorin att det under AIDE projektet kommit fram att det behövs många olika 

system som kräver begränsad input och output och som samtidigt distraherar föraren minimalt 

och ger föraren minimal arbetsbelastning. I min design som skapats i denna studie är tanken 

att alla typer av system och inställningar ska finnas i en meny, liknande ett av systemen som 

presenteras i State of the Art teorin där de flesta inställningarna kan göras i en display, men att 
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endast ett maxantal system kan presenteras samtidigt under körning. Detta för att just få 

tillgången till många system, men att det ska kräva minimal input och output under körningen. 

Att ha ett maxantal på hur många system som presenteras samtidigt borde ge mindre 

distraktion till föraren och inte ge för mycket arbetsbelastning under körningen. Dock anser 

jag att det behövs många studier på hur mycket information och hur många 

informationssystem som kan presenteras samtidigt utan att föraren blir för distraherad eller får 

för stor arbetsbelastning. 

Visuell presentation av information 

I teorin beskrevs det enligt en rapport av Andersson & Ekfjorden (2000) att information i bilar 

vanligtvis presenteras visuellt och att det kommer mer och mer visuella displayer med 

textmeddelanden och kartor. Eftersom det även i teorin presenteras att för mycket visuell 

presentation kan leda till kognitiv överbelastning enligt Tretten (2008), gjordes i denna design 

en avvägning för hur information skulle presenteras. Information presenteras därför i denna 

design delvis visuellt, men det är begränsat hur mycket information som kan visas visuellt 

under körning. Den visuella presentationen kompletteras även med audiell presentation av 

information. Detta för att när föraren använder sin visuella perception på körningen, ändå ska 

kunna ta in ny information som till exempel varningar och påminnelser. Då det kommer allt 

mer textmeddelanden och kartor visuellt anser jag att man ska behålla möjligheten att 

presentera dem, men även ge möjlighet till föraren att samma information presenterad 

audiellt, så att föraren kan behålla den visuella uppmärksamheten på körningen, som ändå än 

så länge är den viktigaste uppgiften under körning. 

Taktil presentation av information 

Det beskrivs även i teorin att taktil information är enkelt, intuitivt, det kan minska den visuella 

belastningen och det är ett bra sätt att presentera information när de andra sinnena är 

överbelastade. I denna design skapades därför en ratt med styrknappar för att taktilt kunna 

styra informationen som presenteras under körning, liknande ett av systemen som presenteras 

i State of the Art teorin där information kan styras via ratten. Detta är något som redan idag 

finns i många bilar, men som jag anser är en smart, praktiskt, enkel och säker lösning på hur 

föraren ska styra information. Föraren kan med hjälp av dessa knappar styra information utan 

att behöva flytta blicken från vägen och utan att behöva ändra position mer än ändra 

händernas position på ratten minimalt. Exakt hur knapparna ska sitta anser jag behövs 

ytterligare studier på, för att få en optimal ratt med styrknappar som kräver så lite resurser 
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som möjligt från föraren. Så som knapparna sitter på designen idag är endast influerat från 

befintliga rattar med knappar, utan någon som helst studie på positionen. 

Det framkommer även i teorin att en touchpanel kan distrahera föraren, vilket är ett problem 

jag genom denna design försökt komma ifrån. Detta har jag försökt göra genom att den 

mindre displayen som har en touchdisplay, som liknar en av bilarnas display som presenteras i 

State of the Art teorin, där föraren kan svepa med fingret för att hantera funktionerna, endast 

kan styras när bilen står stilla och att information annars styrs via ratten. Detta för att just 

minska distraktionen så mycket som möjligt för föraren. 

Audiell presentation av information 

I teorin nämns att audiell information kan minska den visuella belastningen så att föraren kan 

upprätthålla den visuella uppmärksamheten på vägen. På grund av detta så har den design som 

skapats i denna studie tillskrivits att varningar och påminnelser kan presenteras audiellt och 

även att röststyrning kan användas för att styra informationen, liknande ett av systemen som 

presenteras i State of the Art teorin röststyrning. Detta för att, som teorin beskriver, få föraren 

att upprätthålla uppmärksamheten på den viktigaste uppgiften som föraren har, att köra bilen.  

En domänexpert har dock uttryckt sin skeptism mot talstyrning, då denne anser att människor 

inte är vana att prata med en maskin och att det troligen inte finns så många funktioner som är 

lämpliga med talstyrning i bilen. Detta är orsaker som jag anser inte bör styra utvecklingen.  

Jag anser istället att människor lätt kan lära sig att använda funktioner och ting på nya sätt, 

och vanor och trender ska inte hämma utvecklingen. Designers bör istället se talstyrning som 

ett alternativt sätt att styra information så att den visuella (och taktila) belastningen inte blir 

för stor. 

Enligt Tattegrain-Veste et al (2001) så kan för mycket audiell information minska förarens 

uppmärksamhet på körningen. På grund av detta har den design som skapats i denna studie 

fått möjligheten att kunna stänga av och sätta på till exempel den audiella varningen, så att 

ifall föraren anser att det blir för mycket audiell information, kan stänga av den audiella 

presentationen av information. Detta är något som i praktiken kanske inte kommer kunna 

fungera, då alla förare kanske inte känner av när de får för mycket audiell information. Ett 

annat sätt att lösa detta problem, med för mycket audiell information, skulle kunna vara att 

studier genomförs på hur mycket audiell information som är optimal. Sedan programmeras 

bilens system så att den viktigaste informationen presenteras främst, men att den mindre 
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viktigare informationen presenteras så länge som det inte blir för mycket audiell information. 

När det blir för mycket audiell information som presenteras samtidigt så stänger systemet av 

den mindre viktiga informationen. 

Jag anser att funktionen med de audiella varingarna och påminnelserna i samband med de 

visuella ”pop-up” varningarna och påminnelserna bör testas för att se hur effektiv och säker 

denna kombination är. 

Gemensamt gränssnitt på grafisk skärm 

Den större displayen i den design som skapats i denna studie är något som liknar det 

domänexperter tror kommer finnas i framtiden, det vill säga en stor grafisk skärm. Istället för 

att ha flera mindre displayer som finns i många bilar idag, så är denna större display tänkt att 

vara som en stor skärm där information kan disponeras och prioriteras av föraren. 

Informationen som föraren får presenterad kommer på denna display att vara i ett gemensamt 

gränssnitt, något som domänexperterna önskar. All information som kopplas in i bilen är tänkt 

att formateras om och sedan presenteras i enlighet med det gränssnitt som finns i bilen. 

Utvärderingen 

Den utvärdering som jag gjorde gav tyvärr inte det resultat som jag först önskade. Önskvärt 

resultat hade varit att respektive användare hade prioriterat den design som var skapad utifrån 

den persona som skapats utifrån bland annat den användaren. Orsaken till att resultatet inte 

blev som jag önskade kan bero på flera saker. En anledning skulle kunna vara att jag inte 

förstått vilken information som var och en av användarna är intresserade av. Då jag gick 

igenom intervjuerna noga flera gånger och försökte återspegla användarnas intervjusvar i 

personorna och kontextscenariosen känns dock det alternativet mindre troligt. Ett alternativ 

jag snarare tror på är att användarna hade en hel del lika tycken om vad för information som 

var intressant/viktig för dem, och därför prioriterar de inte den design som är designade ”för 

dem”, utan de kanske väljer en annan. Jag märkte nämligen under användarstudierna att de 

största delarna av de flesta användarnas användande liknande varandra och att det endast var 

några få saker som skiljde de åt, vilka är speglade i detaljdesignerna. 

Ett annat alternativ som kan vara förklaringen på detta kan även vara att användarna 

egentligen inte vet deras behov och vilken information de önskar sig under körning. Detta 

skulle kunna förklara varför användarna önskar viss information under intervjun, men väljer 

en detaljdesign som visar lite andra typer av information. 
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Ett tredje alternativ kan även vara att användarna är väldigt ombytliga, att de ändrar vilken 

information de vill få presenterad under körning, och därför blev inte resultaten som jag först 

önskade. Ifall fallet är sådant så visar det på att det behövs ett gränssnitt där förarna själva kan 

ställa in vilken information som visas och även ändra den information utefter vilken 

information de vill få presenterade under den specifika körningen. 

Trots att utvärderingen av min design inte gick som önskat så anser jag ändå att min design 

fyller sitt syfte. Designens huvudsyfte är att förare ska kunna ställa in den information som de 

önskar och som de anser är relevant, vilket jag genom de olika detaljdesignerna bevisat går att 

göra. Vilken detaljdesign som de olika personona väljer spelar alltså inte så stor roll ifall man 

ser utifrån det perspektivet. Istället kan man se på utvärderingsresultatet så att de olika 

användarna valde olika detaljdesigner som de helst skulle vilja använda sig av, vilket visar på 

att det finns olika intressen för olika typer av information. Det resultatet, samt min 

spekulering kring att användarna är ombytliga i vilken information de önskar, bekräftar att det 

finns ett behov av att ha ett gränssnitt som går att individualisera, vilket är något som 

bekräftats i denna utvärdering att min design kan. Så utvärderingen visar ändå på att min 

design och min studie är på rätt spår, även om utvärderingsresultatet inte blev som först 

önskats. 

Kan individualiserade gränssnitt minska distraktionsproblematiken? 

En av de frågeställningar som ska besvaras i denna studie är just den om 

distraktionsproblematiken. Ifall denna design skulle kunna lösa distraktionsproblematiken? 

Precis som jag skrev i stycket ovan, så anser jag att individualiseringen som denna design 

tillåter är ett steg mot att minska distraktionen. Detta för att föraren kan ställa in den 

information han/hon är intresserad av, och slippa bli distraherad av sådan information som 

föraren inte har intresse av. Däremot så är det genom endast denna individualisering inte 

säkert att distraktionen minskar, då föraren kanske inte vet vilken information som denne 

verkligen är intresserad av och behöver när denne kör bilen och är i alla kör situationer. Det 

kanske är så att föraren inte vet vilken information denne skulle tycka var bra att få 

presenterad förrens föraren är i en specifik situation, eller förrens föraren får denna 

information presenterad vid en specifik situation. Ifall information inte är presenterad i den 

form som bäst lämpar sig för att inte distrahera föraren ytterligare behöver inte heller 

individualiserade gränssnitt minska distraktionen. Ifall gränssnittet inte är intuitivt utformad 
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kan den information som presenteras bli distraherande även fast det är mindre mängd 

information som presenteras än innan.  

För att denna individualiserade informationspresentation ska kunna minska 

distraktionsproblematiken krävs det att gränssnittet är intuitivt, enkelt, att det inte presenteras 

mer information än vad föraren kan hantera och att informationen presenteras på ett sådant 

sätt att föraren kan ta emot information även ifall denne är koncentrerad på körningen. Så för 

att kunna skapa ett gränssnitt som uppfyller alla dessa kriterier krävs en hel del testning för 

hur gränssnittet ska se ut för att vara intuitivt och enkelt, hur mycket information en förare 

klarar av utan att bli distraherad och i vilken form information bäst blir presenterad i olika 

situationer.  

Jag har även i denna studie försökt att presentera information på ett sådant sätt som ska 

minska informationen. Till exempel kommer audiell information presenteras så att föraren ska 

kunna koncentrera sig på körningen, det finns styrknappar på ratten så att föraren inte ska 

behöva ta bort blicken från vägen för att styra information, och inställningar och menyer på 

den mindre displayen går endast att hantera när bilen står stilla. 

Så svaret på denna fråga skulle jag säga är att en individualiserad design är ett steg i rätt 

riktning för att minska distraktionsproblematiken, men det krävs mycket mer för att få bort 

problemet. 

6.2 Metoddiskussion 

Målgruppen 

Den målgrupp som valdes i denna studie är väldigt smal och avgränsad. Anledning till att en 

så smal målgrupp valdes var för att kunna se tydliga skillnader och likheter mellan 

användarna och för att kunna få resultat som var hanterbara inför den design som skulle 

skapas. Att målgruppen såg ut som den gjorde berodde på att jag kontaktade en person på 

Volvo som studerar målgrupper. Jag förklarade då att jag ville veta vilka personer som 

köpte/körde bilar av nyare karaktär och som innehöll många nya informationssystem. Jag fick 

då en rapport med beskrivning av målgruppen för just denna typ av bilar, och skapade utifrån 

denna rapport min målgrupp. Rapporten var från år 2009, men visade på målgruppen för det 

årets motsvarigheter för de tre bilarna som jag studerade i State of the Art studien.  

Anledningen till att jag ville ha den målgrupp som användes var för att jag ville intervjua 

personer som tidigare köpt nya bilar med nya informationssystem, då de kan tänkas vara 
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potentiella köpare till bilar där den design jag gjort finns, i en relativt snar framtid. Jag ville 

alltså designa ett koncept som skulle kunna tänkas säljas inom en relativt snar framtid till den 

målgruppen. Jag hoppas givetvis att mitt koncept i framtiden kommer att standardiseras och 

kunna finnas i alla typer av bilar, då en större målgrupp skulle bli intressant. 

Användarintervjun 

Under användarintervjuerna var det några saker som jag märkte var bristfälliga med mina 

användarintervjufrågor. En av dessa saker var att när jag presenterade olika typer av IVIS som 

jag bad användarna att betygsätta efter hur viktiga/intressanta de ansåg att de olika typerna 

var, så förstod inte alla användare vad de olika grupperna betydde för typ av information. Det 

jag då gjorde var att jag drog ett eller två exempel på information eller system som skulle 

kunna finnas i den specifika gruppen av IVIS. Användaren betygsatte därefter hur 

viktig/intressant han tyckte gruppen var. Så när användarna då betygsatte hur viktiga de ansåg 

att de olika typerna av IVIS var, så var förmodligen inte alltid betyget menat till den specifika 

IVIS typen, utan då menades troligen det specifika exemplet. Detta skulle kunna ses som en 

brist, då alla användare inte svarade på samma ”fråga”. Eftersom detta upptäcktes togs dock 

detta fenomen med i beräkningen under både personaarbetet och designarbetet. Jag utgick då 

ifrån användaren troligast hade betygsatt på IVIS typen som jag nämnt eller exemplet som jag 

gett, och formade studien utefter det. 

En ytterligare brist i med mina användarintervjufrågor var när jag bad användaren att 

betygsätta IVIS typen ”farthållning” så kom det senare fram att vissa trodde jag menade 

hastighetsinformation, medan andra trodde att jag menade just farthållningsinformation. Så de 

svar som jag fick utifrån den frågan där det inte var helt tydligt att det var 

farthållningsinformation som användaren menade togs bort när jag analyserade resultatet. Just 

för att jag ville försäkra mig om att användaren inte missförstod vilken IVIS det handlade om. 

Under användarintervjuerna uppkom även en annan typ av svårighet. De användare som jag 

intervjuade verkade många anse att det jag efterfrågade var självklart och att det mesta 

gällande deras användning av IVIS fungerade bra. Ifall jag utgått från detta hade jag inte haft 

mycket att gå på inför mitt designarbete. Så jag fick under mina användarintervjuer ställa 

många fler uppföljningsfrågor än jag först tänkt, för att försöka få mina användare att berätta 

mer utförligt om deras användande och tycke kring informationssystemen och typer av 

information. Genom att använda fler följdfrågor fick jag mycket och bra material från 

användarintervjuerna, vilket jag anser löste denna problematik. 
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Personaarbetet 

Under personaarbetet, när det var dags att ringa in användare som liknade varandra på 

beteendevariablerna, fann jag att åtta utav de tolv användarna liknade någon annan användare. 

Dessa åtta användare skapades då till fyra personor och utifrån de fortlöpte designarbetet. Ifall 

det funnits mer tid till denna studie så hade kompletterande intervjuer genomförts med 

användarna för att kunna använda alla användares egenskaper till personor. Tyvärr fanns den 

tiden inte i denna studie, men det hade varit mycket intressant att göra. Dock tror jag ändå att 

dessa fyra personor som ändå hittades kan visa på att det finns skillnader och även likheter i 

vilken information och vilka informationssystem som användare är intresserade av att få 

presenterad under körningen, vilket var en del av syftet med denna studie.   

Enligt Goodwin (2009) ska designers under personaarbetet rangordna personorna med hjälp 

av beställarna, så att designen i första hand utgår från den högst rankade personan. Detta var 

inget som gjordes i denna studie, då en del av syftet var att hitta skillnader hos användare 

inom samma målgrupp, och alla dessa användare är lika ”viktiga”. Designen som skapades 

var tänkt att kunna uppfylla alla dessa personors mål och krav, och därför gjordes ingen 

rankning. Däremot användes den persona som jag ansåg hade mest intressanta egenskaper 

under början av designarbetet, men efter hand fylldes designen på med funktioner som även 

skulle kunna passa de andra personorna. 

Kontextscenarios 

Anledningen till att de kontextscenarios som skapats i denna studie endast tar upp exempel på 

informationssystem och information som skulle kunna hanteras av och presenteras för föraren 

är att det skulle behövas skapas flertalet kontextscenarios för varje persona för att täcka alla 

informationssystem och all information som kan presenteras. Det fanns i denna studie tyvärr 

inte tid för detta. Det kändes däremot relevant att visa på hur det exempelvis skulle kunna se 

ut, för att visa på skillnader mellan de olika personornas intressen och användning och hur 

designen skulle kunna användas utifrån detta. De olika kontextscenariosen visar även på att 

den design som skapats kan hantera flera olika typer av information och flera olika typer av 

inställningar av vilken information som ska presenteras. 

Designarbetet 

I Goodwin (2009) önskas det att det under både designarbetet och personaarbetet är flera 

personer som kommer med idéer och reflektioner på arbetet. Detta är något som inte fanns 
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tillgång till under denna studie då jag skrev denna uppsats själv och då var tvungen att göra 

allt arbete själv, vilket är en brist i mitt arbete. Dock kontaktade jag min handledare Magnus 

Hjälmdahl på VTI i början av mitt designarbete och diskuterade mitt koncept och upplägg 

med honom. Detta gav mig nya idéer, fick mig att se från ett annat perspektiv och var 

utvecklande för designarbetet. I framtiden borde samma sak även göras under utvecklingen av 

personorna, då två personer ger fler perspektiv att se på saker och ting, och den ena kan 

tillföra det den andra missar. 

Utvärderingen 

Denna studie var, som tidigare nämnts, tidsbegränsad. Detta ledde till att alla delar av studien 

som först önskades hinnas med att göras inte hanns med. En av dessa delar var en 

användbarhetstestning av designerna som skapats. Då denna studies syfte var att först hitta 

vad för intresseområden som de olika användarna hade gällande information i bilar och sedan 

designa ett gränssnitt för dessa, kändes det mer relevant att utvärdera ifall jag som designer 

hade lyckats förstå vilka intresseområden som användarna var intresserade av eller inte, än att 

fokusera på användbarhetstestning. Dock är användbarhetstestning något som jag anser 

absolut bör göras när denna design har kommit längre och finns som färdig prototyp.  

Presentationen av utvärderingen var inte optimal i detta arbete, då jag skickade en PDF-fil via 

min mail till användarna, istället för att prata med användarna face-to-face. Då användarna 

som utvärderade designerna var bosatta i tre olika städer, ansåg jag att detta var det alternativ 

som fick gälla så att jag fick utvärderingen klar inom tidsramen som gällde. Ifall tid funnits 

hade jag gärna träffat användarna i till exempel en fokusgruppsdiskussion där jag hade visat 

och berättat om designerna och sedan genom en dialog med användarna tagit reda på hur de 

ansåg att designerna var, och ifall de skulle vilja använda sig av de och låtit de motivera 

vilken av detaljdesignerna de helst velat använda sig av. 

Den utvärdering som gjordes på denna design var ett försök i att kunna bekräfta att jag som 

designer hade förstått vilket intresse de olika användarna hade för olika typer av information. 

Detta var en utvärdering som tyvärr inte kunde visa på någon bekräftelse av att jag exakt 

förstått på vilka typer av information som var och en av användarna var intresserade av. Ifall 

tiden hade funnits hade jag gärna gjort som föreslagit i föregående stycke. Den utvärderingen 

skulle jag använda som en första utvärdering i ett iterativt designarbete och då undersöka ifall 

jag lyckats förstå deras intresse av vilken information ska presenteras under körning, och hur 
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den ska presenteras. Efter utvärderingen hade jag satt mig viss skissbordet igen och förbättrat 

min design och sedan utvärderat den igen på samma sätt med samma målgrupp. 

Diskussionen kring distraktionsproblematiken 

En av frågeställningarna i denna studie är ifall individualiserade gränssnitt kan lösa en del av 

den distraktionsproblematik som finns i bilar idag. Anledningen till att detta endast diskuteras 

är att det i denna studie inte fanns tid att testa ifall distraktionen minskades, då ingen prototyp 

hann utvecklas. I framtiden hoppas jag däremot att sådana studier genomförs, när det 

förhoppningsvis finns prototyper som liknar den de designer som skapats i denna studier. 

Önskvärt skulle vara att ha en digital prototyp som kan testas i simulatorer och då jämföras 

med gränssnitt som finns i bilar idag.  
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7 Slutsatser 

Denna studies syfte var att utifrån State of the Art studier, domänexpertintervjuer och 

användarstudier designa ett koncept för hur informationspresentation skulle kunna se ut i 

bilars gränssnitt i framtiden vilket eventuellt skulle kunna minska distraktionen föraren idag 

utsätts för. Det har genom State of the Art studier och domänexpertstudier framkommit att det 

önskas en individualisering av informationspresentation för att minska denna 

distraktionsproblematik, vilket denna design genom sin inställningsfunktion och dynamiska 

displayer tillåter. Detta medför att med denna design skulle distraktionsproblematiken vara ett 

steg närmare att lösas. Den inställningsfunktion som skapats tillåter även att många system 

finns tillgängliga, men att det under körning krävs begränsad input och ouput av föraren, 

vilket även det är något som framkommit under State of the Art önskas i framtidens 

gränssnitt. Under utvärderingen spekulerades det faktum att förare är ombytliga i vilken 

information de vill få presenterade under körning, det är även därför bra att föraren kan ställa 

in och ändra vilken information denne önskar få presenterad under körning. Att det går att 

presentera olika typer av information vid olika tillfällen påvisades även genom samma 

utvärdering. State of the Art studierna har även pekat på att den mesta information som idag 

presenteras i bilar presenteras visuellt, men att audiell presentation och taktil hantering skulle 

vara att rekommendera för att minska distraktionen som finns idag. I enlighet med detta 

innehåller den design som skapats både audiell och visuell informationspresentation samt 

taktil informationshantering.  

Sammanfattningsvis så är denna design ett steg i rätt riktning för att lösa 

distraktionsproblematiken, att kunna presentera individualiserad information som föraren är 

intresserade av under körning och att kunna hantera många typer av information som idag är 

State of the Art i ett och samma gränssnitt. 
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8 Framtida utveckling, testning och studier 

Som tidigare diskuterats hoppas jag att min studie endast är det första steget i utveckling av 

gränssnitt liknande detta och att studier kring individualiserade gränssnitt kommer fortgå efter 

min studie. Jag önskar att min design skulle kunna utvärderas mer grundligt för att sedan 

användbarhetstestas och utifrån det bygga digitala prototyper som kan jämföras med dagens 

gränssnitt. Detta både för att se ifall förare blir nöjda med konceptet, men även för att 

undersöka ifall distraktionsproblematiken minskar med individualiserade gränssnitt. Innan 

designen testas bör även regler, lagar och säkerhet kring  vilken information som måste 

presenteras och den bör presenteras studeras för att sedan implementeras i designen. Jag 

önskar även att den mindre displayen på något sätt kan bli trådlös och att gränssnitten kan bli 

universal och i framtiden kan användas i alla typer av bilar.  
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10 Bilagor 

10.1 Domänexpertintervjufrågor 

Intervju med Saab och Volvo 

1. Vilken/vilka typer av information/informationssystem fokuserar ni på att utveckla 

idag? 

2. Vilken/vilka typer av information/informationssystem anser ni är viktig att utveckla i 

framtiden? 

3. Kan ni se några tydliga kundgrupper som skiljer sig åt beroende på vilken typ av bil de 

köper/använder? 

4. Hur ser dessa kundgrupper ut? 

5. Vilken/vilka av dessa kundgrupper  anser ni skulle vara intressanta när det gäller nyare 

bilar som innehåller många nya informationssystem? 

6. Eventuellt, skulle du kunna utveckla beskrivningen av denna målgrupp? 

Intervju med anställda på VTI 

1. Hur ser du på utvecklingen av informationssystem i bilar? ( T ex IVIS)? 

2. Ser du några problem med informationssystemen? 

3. I så fall, vad för problem ser du med dessa informationssystem/utvecklingen av dessa 

informationssystem? 

4. Vilken typ av information/informationssystem anser du är det som gemene man vill ha 

idag? 

5. Vet du vad som är ”på gång” när det gäller informationssystem?  

6. I så fall, vad händer på utvecklingsfronten? 
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10.2 Användarintervjufrågor 

1. Till en början skulle jag vilja veta lite om dig som person. Ålder? Vad jobbar du med? 

Vad har du för intressen? Vad har du för bil? 

2. Vad för typ av resor brukar du använda bilen till? 

3. Vad betyder bilen för dig? 

4. Skulle du kunna berätta hur en vanlig åktur med din bil ser ut när du kör? Från att du 

kliver in i bilen till att du kliver ur bilen? (Vilka funktioner de använder och vilka de 

använder oftast?) 

5. Skulle du kunna beskriva din användning av de system som förser dig med 

information som finns i bilen?  

6. Hur tycker du att denna användning fungerar?  

7. Vad anser du är det största problemet/problemen med dessa informations-system? 

8. Vad anser du är det bästa med dessa system? 

Jag har valt ut några grupper av informationssystem som jag anser är intressanta för min 

studie. 

9. Rangordna dessa grupper genom att sätta in de på en skala mellan 1-5, 1 = 

oviktig/ointressant och 5 = viktig/intressant. 

10. Ifall du fick önska helt fritt, vilket typ av information skulle du vilja få när du kör bil? 

11. Vill du ta del av studien? 

12. Kan jag eventuellt kontakta dig igen ifall jag skulle behöva komplettera min info? 
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10.3 IVIS gruppering 

 

 

 

  

IVIS 

Körningsinformation/ 

Körningshjälp 

Farthållning 

T ex adaptiv farthållare 

Navigation 

T ex Kartor och reseinfotmation 

Trafikinformation 

T ex trafikinformation via radio 

Områdesinformation 

T ex temperatur utanför bilen 

Förartillstånd T ex indikator på trött förare 

Reglering av information T ex blockering av samtal 

Miljövänlighet T ex indikering på ECO-driving 

Bilens status 

Bensin 
T ex bensinnivå 

Hastighet 
T ex Hastighetsmätare 

Växel 
T ex Växelläge 

Hjul 
T ex lufttryck 

Motorn 
T ex motorn temperatur 

Dörrar och luckor 
T ex varning om öppen dörr 

Varningar Bilhaveri 

T ex varning för urladdat batteri 

Farlig körning/ 

Farligt område T ex varning för kritiskt filbyte 

Förartillstånd T ex varning för trött förare Bekvämlighet för föraren 

T ex Handsfree 

Underhållning 

T ex webläsare 
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10.4 Sammanställning betygsättning av olika IVIS 

Person 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.0 5.0 

1 5 3 5 5 4 2 3 5 5 2 3 5 5 5 3 4 4 5 

2 4 4 3 5 3 5 1 4 5 5 2 2 5 5 4 2 5 4 

3 4 2 5 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 2 2 

4 4 2 4 4 5 2 2 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 

5 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 1 2 4 2 2 4 3 

6 2 2 3 4 4 4 1 4 5 1 1 3 4 3 4 5 4 2 

7 2 4 5 4 4 4 5 2 5 1 2 4 3 5 3 3 3 3 

8 4 4 5 3 4 1 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 

9 4 5 4 3 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 

10 5 3 5 5 5 4 4 5 4 2 4 4 5 5 3 5 5 5 

11 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 2 4 5 5 2 2 4 4 

12 5 2 4 4 5 5 3 4 5 1 3 3 4 5 5 4 5 4 

Medelvärde 3,92 3,25 4,17 4,08 4,08 3,33 3,08 4,25 4,75 2,42 2,75 3,42 4 4,67 3,67 3,75 3,92 3,58 

 

7 13 4 5 5 12 14 3 1 16 15 11 6 2 9 8 6 10 

 

Rangordning 

   2.2 Hastighet 

 

4,75 1 

3.1 Bilhaveri 

 

4,67 2 

2.1 Bensin 

 

4,25 3 

1.3 Trafikinformation 4,17 4 

1.4 Områdesinformation 4,08 5 

1.5 Förartillstånd 

 

4,08 5 

4.0 Bekvämlihet för föraren 3,92 6 

2.6 Dörrar och luckor 4 6 

1.1 Farthållning 

 

3,92 7 

3.3 Förartillstånd 

 

3,75 8 

3.2 Farlig körning/område 3,67 9 

5.0 Underhållning 

 

3,58 10 

2.5 Motorn 

 

3,42 11 

1.6 Reglering av information 3,33 12 

1.2 Navigation 

 

3,25 13 

1.7 Miljövänlighet 

 

3,08 14 

2.4 Hjul 

  

2,75 15 

2.3 Växel 

  

2,42 16 



 

63 
 

 

10.5 Sammanställning egenskaper hos personorna 

 

Grupp 1/Persona 1 Grupp 2/Persona 2 Grupp 3/Persona 3 Grupp 4/Persona 4 

Teknikintresserade Inte speciellt XXX XXX Inte speciellt 

Bilens skick/status är Ganska viktigt Viktigt Sådär viktigt Viktigt 

Att bilen är i drift är Viktigt Ganska viktigt XXX Relativt viktigt 

Mängd information Gillar lite info XXX Gillar lite info Gillar mycket info 

Miljön är Viktig XXX Inte så viktig Viktig 

Litar på systemen som 

vet bäst Ja Ja 

Litar mer på sig 

själva Ja 

Ska bestämma och "ha 

koll" Systemen Systemen Föraren Systemen 

Längd på resor Mestadels korta Både långa och korta Mestadels korta Mestadels långa 

Underhållning XXX Viktigt 

Varken viktigt eller 

oviktigt XXX 

Kostnad för 

böter/verkstad är Viktigt XXX Viktigt Ganska viktigt 

Framförhållning/Planeri

ng är Viktigt Viktigt Viktigt Viktigt 

Objektiv bedömning av 

föraren Viktigt XXX XXX Viktigt 

Bekvämlighet Ganska viktigt Viktigt Relativt viktigt XXX 

Säkerhet Ganska viktigt Viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

Hålla rätt hastighet Viktigt Viktigt Viktigt Viktigt 

Bilens betydelse Frihet Flexibilitet XXX XXX 

Typ av resor med bilen 

Till & från jobb, semester 

och handla 

Till & från jobb,i tjänst, nöje och 

semester Till & från jobb "Nöjen", semester 

Intressen XXX "Njuta" XXX Träning 

Yrke 

Ganska stillasittande/stor del 

kontor 

Ganska stillasittande/stor del 

kontor 

Stillasittande/Kontors

jobb 

Ganska 

fysiskt/rörligt jobb 

Ålder 52-56 år 51 år 49-59 år 41-61 år 

     

Mål: Enkla informationssystem Bra/god underhållning Lite information 

Relativt mkt 

information 

 

Bli påmind och varnad av 

system i tid Systemen ska sköta mycket Avgöra/besluta själv 

Bra/goda 

säkerhetssystem 

 

Få områdesinfo --> hitta 

snabbt/lätt 

Kunna ändra vilken info som 

presenteras 

Tillgång till info på 

internet Mycket trygghet 
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10.6 Instruktioner till utvärdering 

Här kommer nu en bifogad PDF-fil med mina designförslag som jag arbetat fram under min 

kandidatuppsats. PDF-filen innehåller först en beskrivning av en enklare skiss av mitt 

designförslag, sedan fyra olika mer detaljerade designförslag av den enklare skissen. 

Den uppgift är nu att först läsa om den enklare skissen och sedan läsa om de fyra mer 

detaljerade designförslagen. När du gjort detta ska du svara på detta mail med en 

prioriteringslista på vilken av dessa mer detaljerade designer DU helst skulle vilja ha/använda 

dig av när DU kör bil. 

Ett exempel på hur denna prioriteringslista skulle kunna se ut; 

Prioriteringslista där 1 = den du HELST skulle vilja ha/använda dig av under körning, och 4 = 

den du MINST skulle vilja ha/använda dig av under körning. 

1- Detaljdesign X 

2- Detaljdesign X 

3- Detaljdesign X 

4- Detaljdesign X 

Svara gärna på denna utvärdering så fort du har tid och möjlighet. 

Ifall du har några problem med att förstå min uppgift eller problem att öppna den bifogade 

filen så är det bara att kontakta mig. 

Tack så jättemycket för att du ställer upp i min utvärdering. 


