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Abstract 
This paper aims to study the possibilities and challenges the car industry has to face 
with applying information technology in cars. The goal is to describe and analyse all 
the existing technology in the cars out on the market today as well as future possible 
technologies in cars. By interviewing people who has been working or are working 
with information technology in cars, we aim to clarify the obstacles and 
opportunities in the process of implementing informatics in cars. With this 
knowledge we want to learn more about Ubiquitous computing and how humans 
interact with Ubiquitous computers today and will be interacting in the future. 
Technology has a rapid development pace and we find it interesting to examine how 
the car industry can keep up with the rapid development pace of technology. 
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1. Inledning 
I dag interagerar vi dagligen med datorer, det finns datorer integrerade i en mängd olika saker 
och objekt. Dessa inbäddade datorer som omger och interagerar med människan går under den 
engelska benämningen Ubiquitous computing, översatt till svenska blir det ubikvitär datorisering 
och det kan definieras som ”allestädes närvarande” (Gossas & Lundqvist, 2010). De ubikvitära 
datorerna finns överallt i vår omgivning, i form av sensorer i rörelsedetektorer, automatiska 
installationer på datorn och även i bilen i form av ABS-bromsar. Dessa ubikvitära datorer kan 
antingen hämta eller återge information beroende på den kontext de befinner sig i.  

Det informationssamhälle vi lever idag har bildats ur möjligheten att vara uppkopplad till 
Internet, vi har gått från att kunna hämta hem information via hemsidor till att datorer hämtar 
information om oss människor. Ett samhälle där olika ting kan kommunicera med omvärlden via 
Internet kan skapa många möjligheter men också hinder. Genom Internet kan människor idag 
hämta hem information och kommunicera med andra människor. Det finns en infrastruktur av 
nätverk med 3G och 4G som gör det möjligt att hämta information med hög hastighet, detta 
tillåter även människan att hämta hem information var den än befinner sig.  

Tidigare forskningsrapporter förutspår att vi kommer gå från 10 miljarder uppkopplade 
enheter till 50 miljarder enheter år 2020 (.SE, 2011). Samtidigt förutspår elektronikföretaget Intel 
som bland annat tillverkar mikroprocessorer att år 2014 kommer bilar vara inom det topp tre 
snabbast växande segmentet inom anslutna enheter och strömmat material. De kommer därför 
att satsa 100 miljoner dollar på detta segment vilket betyder att mycket är på väg att utvecklas 
kring bilarnas tekniska funktioner och användningssätt inom en snar framtid (Autoblog, 2012). 
Dagens bilar har mycket IT-stöd och de flesta är vad vi kallar för Ubikvitära IT-stöd. Eftersom att 
huvudfokus i en bil är att framföra fordonet på vägen på ett säkert sätt, är IT-stöden designade för 
att föraren ska ha fokus på rätt sak. Syftet med denna studie är att beskriva interaktionen mellan 
människa och den ubikvitära datorn ser ut idag samt hur den kan utvecklas. 

1.1 Frågeställning 
Vad finns det för möjligheter och hinder med IT i bilen? 

1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva hur interaktion mellan människa och ubikvitär datorisering 
ser ut idag samt hur den kan utvecklas. 
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1.3 Avgränsning 
I Vår fallstudie har vi undersökt den IT som finns i bilen eller är på väg att introduceras. Vi har 
också varit inne på forskning inom det ubikvitära området som finns idag, men vårt empiriska 
material har vi valt att avgränsa till den IT i bilen som rör automatiska säkerhetssystem som 
aktivt assisterar föraren och IT-stöd som finns för att assistera, informera och underhålla både 
förare och passagerare. Detta har vi gjort för att vi ville kunna svara på vår frågeställning om vilka 
möjligheter och hinder det finns med IT i bilen. Vi har även tänkt på syftet vi har med studien, 
som är att ta reda på hur människan interagerar med IT idag och i framtiden. Med tanke på vårt 
syfte så har vi valt denna begränsning för att fokusera på IT i bilen som har med mänsklig 
interaktion att göra. För att kunna ta reda på vilka hinder och möjligheter som finns med IT i 
bilen så kommer vi medvetet att undvika vissa aspekter av IT i bilar som vi inte anser vara 
relevanta, eller för omfattande för oss att kunna få med i denna studie. När det gäller IT i bilen så 
har vi inte lagt så stor vikt vid att studera den IT som rör motorn och andra tekniska delar som 
rör bilens funktion eftersom den inte är har så mycket att göra med interaktioner med de som 
färdas i bilen enligt oss. Vidare valde vi att begränsa oss ytterligare då vi utrett bilen, till exempel 
så fördjupade vi oss i inte den tekniska IT-arkitektur som finns i de underliggande system i bilen 
som till exempel olika algoritmer som används vid trådlös kommunikation mellan olika enheter. 
Anledningen var att vår studie grundar sig på vilka möjligheter och hinder som finns inom 
området IT i bilen och inte lika mycket hur det fungerar. Vi ansåg därför inte att det var relevant 
att fördjupa sig mer än nödvändigt i den bakomliggande arkitekturen som ligger till grund för att 
dessa system ska fungera. Det vi istället intresserat oss för är hur dessa system fungerar på ett 
ytligare plan och hur integrationen med människor går till. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vilka metoder och tillvägagångssätt vi har använt oss av under den 
undersökning vi gjort. Den första delen fördjupar sig i den metod vi har nyttjat för att visa den 
angreppsvinkel vi har på uppsatsen. Kapitlet beskriver även intervjuteknik och hur vårt 
tillvägagångssätt för att samla in information har sett ut. Vi beskriver även vår fallstudie, samt en 
beskrivning av hur vi har hittat relevant litteratur för vår studie. Den sista delen är metod och 
källkritik, där beskrivs svagheter med vår metod och källor. 

Enligt Hartman (2004) bestämmer syftet hur resten av undersökningen ska gå till. Det är 
väldigt viktigt att vara tydlig och noggrann i början för att resterande delar av undersökningen 
ska få rätt inriktning. Vårt syfte är att beskriva hur interaktion mellan människa och ubikvitär 
datorisering ser ut idag samt hur den kan utvecklas. Ubikvitär datorisering är något som kan 
finnas i stort sett var som helst i vår omgivning. Det är ett ämne som vi anser är svårt att få grepp 
om och riktigt definiera. För att lättare kunna se hur interaktionen ser ut mellan ubikvitär IT och 
bilen idag och i framtiden har vi gjort en fallstudie på fallet IT i bilen där vi frågat oss vilka 
möjligheter och hinder som kan förekomma vid utveckling i användandet eller utveckling av ny 
IT-teknik. Den teknik och IT som finns i bilen idag är till stor del ubikvitär och ämnet IT i bilen är 
något som finns idag och är lättare att definiera än ubikvitär datorisering, därför kan det ge oss en 
insikt i hur människans interaktion med ubikvitär IT sker idag och kan komma att fungera i 
framtiden. Genom detta har vi alltså försökt att uppfylla vårt syfte. Vi valde även att fördjupa oss i 
”sakernas internet” som grovt beskrivet är olika ting som kan kommunicera med omvärlden 
genom att sända ut signaler eller kopplas upp på internet. Sakernas Internet är en bidragande 
faktor till den ubikvitära datoriseringens framfart, därför ansåg vi det vara relevant att göra en 
fördjupning i ämnet för att kunna besvara syftet. 

För att besvara dessa frågor på bästa möjliga sätt har vi använt oss av en kvalitativ metod. Det 
har inneburit att vi samlat in information genom intervjuer och undersökningar. Ett alternativ till 
en kvalitativ ansats är en kvantitativ ansats där siffror och statistik används för att undersöka 
något. I dessa fall används ofta frågor som ”Hur mycket?” eller ”Hur många?”. Till skillnad från 
den kvantitativa ansatsen så innebär kvalitativ ansats inte någon användning av statistik eller 
kvantitativ data i form av siffror. Vi har alltså inte undersökt statistik eller liknande i vår studie. 
Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är för att kunna förstå hur en individ tänker kring 
ämnet och även vilken relation de har till bilen och dess omgivning.  

Den informationen vi fick ut genom intervjuer försökte vi tolka på ett vetenskapligt sätt genom 
att följa en hermeneutisk metod. Hermeneutiken är läran om hur det går till att förstå hur 
människor föreställer sig världen. Denna lära grundar sig i att människan tolkar information, och 
framförallt om hur informationen ska tolkas på ett vetenskapligt sätt (Hartman, 2004, s.274). 
Den kvalitativa metoden har sina grunder i hermeneutiken, skillnaden är att den kvalitativa 
metoden har mer specifika ramverk för hur en kvalitativ undersökning ska gå till, dessa ramverk 
ser även till att kraven på vetenskaplighet uppfylls (Hartman, 2004, s.275). Metoden leder inte 
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fram till en absolut sanning utan vi har gjort vetenskapliga tolkningar av det material vi samlat in 
och genom att vi har analyserat det har vi kommit fram till en diskussion där vi uttrycker våra 
egna åsikter.  

2.1 Fallstudie 
Eftersom att vårt syfte är att beskriva interaktionen mellan människa och ubikvitär datorisering 
idag och hur den framtida interaktionen kommer att se ut, valde vi att göra en fallstudie på IT i 
bilen. En anledning till att vi valt IT i bilen är för att det är ett lämpligt område att utforska för att 
svara på vårt syfte för att det har lagts väldigt mycket resurser på forskning inom området i 
Sverige de senaste åren (Faugert, 2009). Vi har lagt stor vikt på intervjuerna, de har utgjort 
tyngdpunkten i vår studie. De tre utvalda informanter som vi har intervjuat är alla väl insatta 
inom ämnet, men med olika arbetsområden och erfarenheter. Vårt urval av informanter har vi 
gjort baserat på personlig kännedom (Merriam, 1994). Det innebär att vi valt personer utifrån 
rekommendationer från erfarna experter inom området. Anledningen till att vi intervjuat just 
dessa personer är för att de har stor erfarenhet av både ubikvitär IT och IT i bilar. De har varit 
aktiva i projekt som relaterar till våra ämnen. Därför ansåg vi att deras kunskaper kunde hjälpa 
oss att lära oss mer om vilka möjligheter och hinder som finns för IT i bilar, vad som gjorts och 
vad som testas. Genom att ta reda på vilken inställning de har och hur de tänker, resonerar kring 
dessa ämnen och framtida utveckling kunde vi beskriva interaktionen mellan människan 
ubikvitär datorisering.  

Informant 1 är professor inom Människa-datorinteraktion på ett svenskt universitet. Han har 
gjort ett antal forskningsrapporter om interaktionen mellan människa och dator. Han har även 
varit inblandad i skrivandet av böcker som rör människa-datorinteraktion, bilar och ubikvitär IT. 
Informanten var därför lämplig att intervjua om allt som rör interaktion mellan människa, bil och 
dator. Han har även gjort forskningsprojekt åt två stora biltillverkare och även projekt åt ett 
företag som jobbar med säkerhet i trafiken. Hans har goda kunskaper om tekniker som finns i 
bilar och de nya tekniska lösningar vi kan förvänta oss kommer att komma i bilar därför ansåg vi 
att han var en lämplig informant för denna studie.  

Informant 2 har varit med och arbetat med projekt hos Traffic Safety Center North (TSCN) där 
de utfört forskning för det statliga projektet nollvision i trafiken. De har haft samarbeten med 
universitet i norra Sverige där de bland annat gjort tester med olika nya dynamiska material för 
att öka säkerheten i bilen. Materialen kan ändra egenskaper beroende på olika förändringar i 
omgivande miljö (TSCN 2012). Dynamiska material i bilen är något som vi tycker passar inom 
området med IT bilar och därför kan en intervju med informanten ge oss information och svar på 
frågor som kan hjälpa oss att svara på vår frågeställning om möjligheter och hinder. Vår tredje 
informant är professor i ”Applied Information Technology” på ett av de större universiteten i 
Sverige. Han är även adjunkt i informatik hos ett annat norskt universitet. Han har forskat inom 
digital innovation, ”technology management”, organisationers anpassning till IT och process- och 
designorienterad forskning. Han har bland annat medverkat i projekt med en svensk 
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biltillverkare med ”context-aware application design”. Han har även medverkat i rapporter som 
handlar om telematik och framtidens fordon, där de jämfört mobiltelefoni med bilar. 

En fallstudie riktar sig mot ett specifikt fall och mer mot att inhämta information och djupare 
insikter om en viss situation (Merriam, 1994, s.9), med detta i hänsyn är syftet med vår fallstudie 
att ge en klar bild av interaktionen mellan människa och ubikvitär datorisering genom fallet IT i 
bilen. 

Merriam (1994) hävdar att fokus ligger på process och inte på själva resultatet och det finns en 
avgörande faktor som ska beaktas inför beslutet att använda en fallstudie, vilket är om det går att 
identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen. Vi har därför i fallet IT i bilen 
endast fokuserat på just IT i bilen som en process i sig och inte blandat in det ubikvitära. De flesta 
metoder för informationshämtning kan användas i en fallstudie men med kvalitativa metoder 
listar författaren fyra viktiga grundläggande egenskaper som vi tycker passar vår studie bäst. 
Partikularistisk är en av de fyra egenskaperna, som är ett begrepp som betyder att en fallstudie 
fokuserar på en specifik händelse, situation, företeelse eller person (Merriam, 1994, s.25). Med 
denna teknik kan ett visst fall visa en viss företeelse och genom detta förklara vad företeelsen 
innebär för studien. Den andra grundläggande egenskapen en fallstudie har är att den bör vara 
deskriptiv i den bemärkelsen att den är väldokumenterad. Med detta syftar författaren på att 
fallstudien ska beskriva och förtydliga en specifik företeelse. En deskriptiv fallstudie bör ge en 
fullständig beskrivning av företeelsen som är studerad (Merriam, 1994, s.26). Beskrivningen av 
företeelsen är ofta kvalitativ vilket gör att den är skriven på ett sätt där ”litterära tekniker 
används för att beskriva, skapa associationer och analysera situationer” (Merriam, 1994, s.27). 
Fallstudien bör vara heuristisk och det innebär i klartext att studien ska öka förståelsen, skapa 
nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det läsaren redan trodde sig veta inom 
ämnet. Den fjärde och sista grundläggande egenskapen en fallstudie bör ha är att den grundar sig 
på ett induktivt resonemang. Ett induktivt resonemang betyder att genom den information vi 
samlat kan vi dra generaliseringar, se begrepp och hypoteser vilket bildar en ram till det vi 
studerat. Enligt Merriam (1994) så handlar fallstudier om insikt, upptäckt och tolkning. 
Fallstudien är även lämplig för att undersöka nutida skeenden, därför anser vi att den lämpar sig 
bra för fallet IT i bilen för att det är något som finns just nu.  

2.2 Intervjuer 
För att intervjuer ska tillföra värdefull information ska det preciseras vilka personer som bör 
intervjuas. Utöver detta ska det även vara tydligt exakt vad för information man vill ha ut ur dessa 
personer (Hartman, 2004, s.276). Vi vill därför börja intervjuerna med frågor till 
intervjupersoner som t.ex. ”Hur tänker du om” eller ”Vad tror du att”. Den kvalitativa ansatsen 
anser vi passar bättre eftersom vårt fokus ligger på människans upplevelse av att färdas och 
interagera med bilen. I vår uppsats kommer vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 
Hartman (2004) beskriver att detta ger den intervjuade möjlighet att formulera sig fritt. Detta ser 
vi som en fördel vid intervjutillfällen för att kunna samla in så pass mycket värdefull data som 
möjligt. Eftersom att vi tänker studera de olika synvinklarna på IT i bilar kommer vi intervjua de 
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mest relevanta intressenterna i detta projekt, vi vill undersöka vad det finns för möjligheter för 
alla inblandade parter. Framförallt kommer vi lägga fokus på de som forskat inom detta ämne och 
vad de har för tankar på våra frågeställningar.  

2.3 Litteratur 
Vi har för att få förståelse och historik inom ämnet tagit del av litteratur som berör området. 
Litteraturen har vi fått ifrån Google Scholar och Umeå universitetsbibliotek, där vi har använt oss 
av böcker som kan hjälpa oss att finna information inom detta ämne, för att sedan kunna utforma 
vår fallstudie. När vi sökt efter artiklar så har vi försökt att använda oss av aktuella artiklar som 
skrivits under senare år, för att få så aktuell fakta som möjligt. För att ta reda på vilka hinder och 
möjligheter som finns inom det ubikvitära området har vi studerat böcker och artiklar av forskare 
som verkar inom detta område. En framstående forskare inom området för ubikvitära datorer är 
Adam Greenfield. En av böckerna han skrivit är Everyware där Greenfield (2009) tar död på olika 
myter om den ubikvitära datorn. Vi har även använt oss utav relaterad forskning och artiklar 
inom ämnet av Poslad, samt från Jonsson & Holmström, Greenfield & Shephard, Craiger & Wess 
och även artiklar publicerade i tidskrifter. Genom dessa önskar vi ge en samlad bild av vad de 
ubikvitära datorerna kan åstadkomma.  

2.4 Observationer 
För att klargöra vilka IT-stöd som finns i bilar idag, har vi fördjupat oss i två olika ledande 
biltillverkares produktkataloger. Biltillverkarna kommer att benämnas som biltillverkare 1 och 
biltillverkare 2. För att få en insikt i hur IT-stöden upplevs har vi provkört en av biltillverkare 1 
senaste modeller, samt åkt ut till en återförsäljare av biltillverkare 2 för att framförallt testa deras 
infotainmentsystem. Detta har vi gjort för att få en större förståelse till varför de har designat som 
de gjort, samt att vi får en känsla för hur det fungerar i praktiken. 

2.5 Metod- och källkritik 
Den kvalitativa metoden är till fördel vid intervjuer, den tillåter informanter att prata fritt, vilket 
kan ge oss en ökad förståelse i vår studie. Holme & Solvang (1997) hävdar att det finns kritik mot 
den kvalitativa metodens urval av informanter. De menar att om undersökningen får fel personer 
som informanter kan det leda till att undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt 
undersökningen hade i början. Holme & Solvang (1997) fortsätter att beskriva att syftet med 
kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 
fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras. Hartman (1998) skriver att det 
underlättar processen med att välja informanter att intervjua om det finns en urvalsstrategi. Han 
anser att det är klokt att ta kontakt med personer som besitter kunskap inom området för att få 
hjälp med urvalet av informanter. Med grund i detta anser vi att de informanter vi använt oss 
utav i denna studie har haft den kompetens som krävs för skapa en djupare grund och en ökad 
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förståelse, detta påstående baserar vi på att de har publicerat artiklar, arbetat och forskat inom 
det område som vi studerar.  

När vi har fördjupat oss i litteratur och artiklar om ämnet Ubiquitous Computing har vi sett att 
författare tenderar att se på ubikvitära datorer på ett idylliskt vis, det vill säga att de möjligheter 
som finns med ubikvitär datorisering kan vara aningen överdrivna. Detta har vi tagit i beaktning 
och tolkar dessa data kritiskt. Vi har även stött på positivt riktade texter då vi har hämtat 
information om de IT-stöd dagens bilar har, orsaken till detta är att vi har hämtat dessa data från 
biltillverkares sidor och de vill självklart sälja in sin produkt.  
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3. IT i bilen & ubikvitär datorisering 

3.1 Bilens utveckling inom IT 
Det finns mycket teknik i bilen som kan kallas IT, såsom GPS, sensorer och processorkraft. IT i 
bilen är inget nytt. Det har funnits i mer eller mindre omfattande form i våra bilar sen 80-talet. Vi 
tror att revolutionen med IT i bilar ligger framför oss.  

Idivuoma & Lundström (2008) skriver om mobilt Internet och mobil kommunikation, hur vi 
använder det idag och hur utvecklingen ser ut. De menar att det finns en stor drivkraft bakom 
utvecklingen till nya mobila tjänster som är att tjäna tid. Detta kan exempelvis vara att hitta en 
restaurang i närheten eller följa aktiekurser live. En annan aspekt är mobiliteten. I dagens 
samhälle kan mobila nätverkstjänster också leda till att gränsen mellan fritid och arbete lättare 
suddas ut. Flera människor kan ha tillgång till sin jobbmail även utanför arbetsplatsen men de 
kan även använda sig av sociala medier i privat syfte på sin arbetsplats. Det är även viktigt enligt 
Idivuoma & Lundström (2008) att anpassa den efterfrågan som nu finns på IT med tillgång. 

Vi kommer beskriva hur bilen utvecklats från att vara nästan helt mekanisk till att bli mer 
elektroniskt. Mer elektronik i bilen har även lett till att IT har blivit möjligt i bilen. Elektroniken i 
bilen har hela tiden utvecklats och spridits för att styra och mäta allt mer delar av bilen (Leen & 
Heffernan 2002). Från att vara hydrauliska och mekaniska delar har det allt mer övergått till 
elektroniska styrningar. De menar att detta leder till att bilarna blir billigare att tillverka, lättare 
och säkrare. Det gör också att datorn kan känna av och säga till vad som är fel på motorn eller 
någon annan av bilens delar. Något som elektroniken också gjort är den ökat säkerheten radikalt 
genom olika säkerhetssystem som låsningsfria bromsar, antispinn, automatisk broms med mera. 
Dessa system har sedan utvecklats ännu mer till att vara med stöd- och komfortfunktioner. 

Henfridsson et. al. (2003) beskriver begreppet telematik som ett begrepp som används för att 
förklara kommunikations- och positioneringsteknik i fordon. De menar att telematik kan delas in 
i fem olika tillämpningsområden: Säkerhet och trygghet, fordonsunderhåll, navigation och 
framkomlighet, produktivitet samt information och underhållning. Telematik handlar om den 
kommunikation som finns till och från bilar, detta kan vara allt från säkerhetssystem som skickar 
ett sms till räddningstjänsten vid olycka, till system som streamar musik till bilen. Forskningen 
Henfridsson et. al. (2003) bedrev visade på de system som finns, samt att de tog fram de 
möjligheter som finns med telematik.  

Idag består bilen av väldigt mycket elektronik och ibland kan det även bli överflödigt. James G. 
Cobb (2002) skriver hur han försöker få bilens infotainmentsystem att slå på radion. Bilen han 
sitter i är fullutrustad med en dator som klarar av att utföra över 700 uppgifter, vilket är mycket i 
en bil. Författaren upplever det svårt att utföra en simpel uppgift såsom att slå på radion. 
Upplevelsen han får av bilen är negativ. Denna bil har komplicerade menyer med ett flertal 
undermenyer, vilket leder till att det blir svårnavigerat. Denna typ av interaktion mellan dator och 
människa är ett ämne som vi tycker är viktigt, eftersom IT i bilen är en nära interaktion mellan 
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människa, maskin och dator. Dahlbom & Mathiassen (1994) tar upp olika synsätt på teknik och 
människor, där bland annat nämner att de personer som utvecklar datorsystem ofta har en 
mekanisk syn på omvärlden. Det betyder att de är bra på att lösa problem, matematiska lösningar 
och rationellt tänkande men de har inte samma förmåga att undersöka, förstå och känna hur 
människor tänker. Detta kan vara en bidragande orsak till att IT-systemen ibland har många 
funktioner men inte är speciellt användarvänliga. De möjligheter med IT i bilen som vi söker efter 
vill vi att de ska vara bra ur ett användarperspektiv. Bara för att det går att ha en viss IT-funktion i 
bil så behöver det nödvändigtvis inte finnas ett behov för denna funktion hos användaren. Jonas 
Jansson (2005) skriver om Collision Avoidance Theory där han behandlar ämnet bilar och 
säkerhet, han beskriver att det finns en risk med att ge föraren för mycket information, eller 
”information overload” som han beskriver det, då föraren lätt tappar fokus på vägen och riskerar 
att inte upptäcka eventuella faror. Detta kan ses som ett hinder för utveckling av IT i bilen och det 
är viktigt att ha i åtanke när vi redogör för de möjligheter som finns när det gäller IT i bilen 
eftersom det kan finnas möjliga IT-stöd som går att ha i bilen men det kan bli ett 
störningsmoment för föraren.  

Det har sedan många år tillbaka funnits många IT-stöd i bilar, de flesta har handlat om rena 
säkerhetssystem. Men de systemen som finns som stöd för förarna är ofta väldigt avancerade och 
de använder ofta kameror som hjälp för att stödja föraren under färd.  

3.2 Trådlösa nätverk i bilar 
Det har under senare år gjorts tester med ett trådlöst nätverk som är avsett för fordon. Det kallas 
för VANET och är en förkortning av Vehicular Ad hoc Networks. Det är ett så kallat ad-hoc-
nätverk vilket innebär att enheter kan kommunicera direkt med varandra utan hjälp av någon 
server, router eller hub. Detta nätverk gör att bilar kan kommunicera med varandra och även med 
enheter vid sidan av vägen. Fordonsnätverk kan utnyttjas för flera sorters tjänster, från 
säkerhetsbaserade varningssystem och förbättrade navigationsmekanismer till informations- och 
nöjesapplikationer. Detta är något som idag är tekniskt möjligt att införa i bilen men på grund av 
olika faktorer så finns det inte i dagens produktionsbilar.  

VANETs funktioner är enligt Khatri & Malhotra (2011) uppdelade i två kategorier, komfort- 
och säkerhetsfunktioner. En säkerhetsfunktion kan till exempel vara att en krock förutses innan 
den inträffar genom att bilarna kan kommunicera, tala om vilken fart de har och hur långt ifrån 
varandra de är. Genom att använda sig av GPS, trådlös kommunikation mellan fordon och 
sensorer på bilen så kan olyckor undvikas enligt Khatri & Malhotra (2011). En komfortfunktion 
som de beskriver är att bilen kan kommunicera med enheter vid vägen som gör att bilen får en 
konstant internetuppkoppling. Lu et al. (2009) har gjort studier inriktat på komfortfunktioner 
där till exempel VANET kan användas till stora parkeringar för att guida bilar i realtid till närmsta 
parkeringsplats. Detta med hjälp av s.k. roadside units (RSU). Med RSU går det även att känna av 
om en bil skulle bli stulen. VANET kan också hjälpa till att förhindra trafikstockningar genom att 
guida om trafiken om den blir för tät eller att ändra förarens körstil för att få trafiken att flyta 
bättre. 
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Ett hinder för att använda VANET i verkligheten är att kommunikationen mellan fordonen 
sker trådlöst och därför kan det lätt uppstå störningar i datatrafiken. Även om tekniken verkar 
fungera i teorin så fungerar det inte alltid tillfredsställande i verkligheten.  Karnadi & Lan (2005) 
har gjort en simulering på VANET och hur det skulle fungera i stadstrafik. De menar att mycket 
trafik stärker kommunikationerna mellan enheterna till skillnad från gles trafik, men i 
simuleringen tas inte radiovågsstörningar i beaktning. E. Giordano et al. (2010) har gjort tester 
med simulationer och även verkliga tester som visar att systemet i verkligheten inte fungerar lika 
bra som i simuleringar på grund av att byggnader och andra radiovågor skapar störningar. Enligt 
Karnadi & Lan (2005) är anledningen till att VANET i de flesta fall endast testas i simuleringar är 
att kostnaden för att installera och implementera ett sådant system i verkligheten skulle bli 
alldeles för stor. En av de största utmaningarna att börja använda VANET är enligt Khatri & 
Malhotra (2011) de glesa men högt belastade nätverken. Ett av kraven är att systemet ska vara 
skalbart. Det måste fungera lika bra i glesa högt belastade nätverk som i täta och lågt belastade 
nätverk.  

3.3 Fordonståg 
SARTRE (SAfe Road TRains for the Enviroment) är ett Eu-finansierat projekt som forskar om 
möjligheten med att skapa ha autonoma fordonståg i trafiken. Målet med hela projektet är att 
skapa framtidens färdsätt på vägarna, de har förkastat många idéer, då det krävts stora 
modifikationer på vägnätet. Vi fick upp ögonen för det här projektet då de presenterade en video 
med ett lyckat fordonståg på allmän väg. De har empiriskt stöd för att bensinförbrukningen blir 
lägre vid färd i fordonståg, då luftmotståndet minskar för bakomvarande bilar. Deras studie kan 
även bevisa att säkerheten blir högre, då 95% av alla olyckor i trafiken är till följd av den 
mänskliga faktorn. De menar också att det finns en fördel i att trafikflödet blir bättre med 
fordonståg. Denna typ av fordonståg kräver ingen interaktion med själva vägen, utan det är 
föraren längst fram i ledet som styr resten av bilarna. Detta är till stor fördel för en eventuell 
implementation i dagens bilar då de flesta andra typer av fordonståg har fokuserat på att placera 
sändare i vägen. Avståndet mellan bilarna är i dagsläget 5-6 meter, men det optimala för 
förbrukning anser forskarna vara 1 meter. Syftet med SARTRE är att främja en förändring på hur 
vi färdas på allmänna vägar, detta på ett miljövänligt sätt (SARTRE: SAfe Road TRains for the 
Environment 2010, Arturo Davila and Mario Nombela). 

3.4 Ubikvitär IT 
Ubikvitära datorer finns som stöd för användare, dessa datorer är ofta osynliga för ögat och ger 
oss stöd utan att vi är medvetna om det. Människan behöver inte vara medveten om att den 
interagerar med en dator, tanken är att allt ska fungera utan avbrott eller att människan behöver 
agera.  

En förutsättning för att ubikvitära datorer ska kunna implementeras i vardagen är att de inte 
tar stor plats, nanoteknologi gör detta möjligt då datorerna hela tiden blir mindre. De ubikvitära 
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datorerna finns idag i stor utsträckning, som reklamskyltar som anpassar sig och ger riktad 
reklam, som sensorer i stora industrier, som program som körs i bakgrunden på privatpersoners 
datorer eller som assistans för förare i trafiken såsom ABS-bromsar. Det som de ubikvitära 
datorerna har gemensamt är att de verkar i bakgrunden och ger assistans till användare utan att 
de nödvändigtvis är medvetna om det. Trots att det redan idag finns ett stort användningsområde 
för ubikvitära datorer, utvecklas det hela tiden ny teknik och metoder för att använda dessa 
datorer i vardagliga saker. Eftersom att hårdvara och mjukvara hela tiden utvecklas och får bättre 
prestanda, skapas även nya möjligheter för de ubikvitära datorerna. Detta tillsammans med att 
datorer blir mindre gör att användningsområdena blir större. Vi kommer i detta kapitel visa de 
möjligheter som finns med de ubikvitära datorerna, vi kommer även att fördjupa oss i de hinder 
som finns för att ge en bred bild över användningsområdena. 

Det har bedrivits forskning om ubikvitära datorer sedan tidigt 80-tal, där forskare har 
undersökt möjligheterna med att implementera datorer i vardagliga prylar.  Själva begreppet 
ubikvitär kommer från det sociala användandet av datorer, det vill säga att datorerna finns i 
bakgrunden och underlättar människans interaktion med produkter (Weiser 1999). Grundtanken 
med ubikvitära datorer är att människan ska vara omgiven av datorer och mjukvara som ska 
hjälpa oss i vardagen med enkla, såsom svåra uppgifter. En automatisk installation av hårdvara är 
en form av en ubikvitär händelse, och är till för att underlätta. Dock kan det många gånger stjälpa 
oss då det inte fungerar riktigt som det ska. Fungerar den ubikvitära datorn som den ska hjälper 
den oss, den ska finnas men vara osynlig för oss. För att begreppet ubikvitär ska fungera i 
verkligheten så är det en förutsättning att datorerna som omger oss fungerar som de ska och inte 
bidrar till fler problem än de löser. Därför är det viktigt att det går att interagera med datorerna 
på ett sätt som är lätt för alla människor att förstå. Det krävs också en uppkoppling hos de små 
datorerna för att kunna kopplas upp mot nätverk eller dylikt. Craiger et al(2002) beskriver hur 
viktigt det är att de ubikvitära datorerna har en viss förståelse för olika sammanhang. Craiger och 
Weiss (2002) menar att detta kan en dator få genom att lagra information om användaren, 
exempelvis tidigare historik eller baserat på ålder och kön. 

Greenfield och Shephard (2006) skriver om Ambient Informatics, vilket de beskriver som 
möjligheten att använda information när som helst en användare behöver den. I artikeln 
beskriver de ett exempel på denna Ambient Informatics, författaren befinner sig i en stad och ska 
äta på en restaurang han inte besökt på år. Genom sin smartphone kan han ta reda på adress och 
vägledning till restaurangen på ett par minuter. De flesta människor har möjlighet att hämta 
information idag vart de än befinner sig, detta tack vare smartphones och utbyggda 3g-nätverk. 

Författaren Adam Greenfield (2006) utvecklar detta resonemang när han skriver om 
ubikvitära datorer och något som han kallar för ”everyware”. Han anser att everyware är det som 
datorerna kommer att utvecklas till i framtiden när de blir så små att de kan byggas in i nästan 
vad som helst. Det som vi idag hämtar från till exempel webbläsare och mobiltelefoner, kan bli 
tillgängligt nästan var som helst och vid vilken tidpunkt som helst och levereras till dig på ett sätt 
som är passande för platsen och kontexten. Craiger och Weiss (2002) skriver även om Context-
Awareness, vilket handlar om att datorn ska vara medveten om den miljö och situation som en 
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användare befinner sig i. IT-artefakterna kan begränsas till att bara leverera den information som 
är mest nödvändig. Med context-awareness så behöver inte datorn ödsla onödiga resurser på det 
som är irrelevant för en användare, det underlättar även beslutstagande för användare då endast 
den mest relevanta informationen visas (Poslad, 2009, s.13). User-awareness är en del av context-
awareness där till exempel kameror med ansiktsigenkänning använder sig av user-awareness. Det 
vill säga att kameran känner igen ansikten och fokuserar på ansikten istället för andra objekt i 
förgrunden eller bakgrunden (Poslad, 2009, s.14). Denna typ av situationsanpassade IT-stöd är 
något som Google använder redan idag, de lagrar allt som en användare söker på och kan på så 
sätt skapa en profil av användaren för att ge riktad reklam och information (CTV 2012). Detta har 
skapat en debatt om användares privatliv. Särskilt diskuteras problemet med hur långt företag 
kan gå med riktad reklam, innan den börjar inkräkta på människors privatliv (Greenfield 2006). 

Datorer som är inbyggda i allt från väggar till kaffekoppar kan samla in information, visa 
information och är möjliga att interagera med. Greenfields ”everyware” kan också finnas i kläder 
och accessoarer som kan känna av kroppens tillstånd enligt Greenfield. Men en viktig aspekt som 
Greenfield (2006) tar upp är att det med enkelhet ska gå att styra och navigera ”everyware”. Det 
bara fungerar. Interaktionen ska kännas naturlig, spontan och mänsklig. Vanliga människor ska 
kunna dra nytta av IT utan att behöva veta hur de underliggande datorerna fungerar. Greenfield 
(2006) diskuterar olika sätt att interagera med ”everyware”. Några exempel är med rösten, 
kroppsrörelser, multitouch eller knappar, men endast fantasin sätter gränsen för hur 
kommunikationen kan ske. Han menar att röststyrning är bra i situationer där användaren är 
störd av andra visuella intryck, som i en bil. Genom rösten kan datorn också känna igen vilken 
person som pratar och vilket humör denne har. Det är även viktigt att tänka på huruvida 
interaktionen i ett sammanhang inte motsvarar samma handling i ett annat. Han beskriver en 
situation då en karta kan zoomas ut genom att sprida ut fingrarna. Det fungerar bra och är en 
enkel gest att lägga på minnet. Problemet uppstår när andra system är inblandade som till 
exempel kartan bilen fungerar på motsatt vis och zoomas in genom att dra ihop fingrarna. De 
olika everyware-enheterna måste vara konsekventa i sin implementation. Craiger et al (2002) 
beskriver också naturlig interaktion som ett viktigt steg för att den ubikvitära datorn ska fungera, 
det handlar om att datorn ska tillgodose användaren med information om hur denne ska 
genomföra en uppgift. Det vill säga att användaren inte ska behöva leta i datorns undermenyer för 
att utföra en uppgift (Craiger et al. 2002, s.45). 

Författarna Jonsson & Holmström (2005) behandlar ämnet kring fjärrövervakning med hjälp 
av sensorer. De använder sig av ubikvitär IT i artikeln för att beskriva en specifik del som de 
kallar remote diagnostics technology. I huvudsak forskar de om fjärrövervakning i industrier, de 
beskriver att remote diagnostics technology finns inbyggt i fysiska produkter som hela tiden 
lagrar data, dessa data skickas sedan via olika uppkopplingar vidare för analys (Jonsson & 
Holmström, 2005, s.155). De beskriver även ett problem med att fjärrövervaka, mer specifikt 
handlar det om när maskinens hälsa ska överföras till digital data. Detta har de belyst med 
frågan: vilka data går att överföra och vilken data finns det risk att förlora. De utvecklar detta 
genom att ge ett exempel från en faktisk fabrik där en arbetare menar att en dator inte kan se, 
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höra och känna, att en person med erfarenhet ”lär känna” en maskin på ett annat sätt (Jonsson & 
Holmström, 2005, s.161). 

Poslad (2009) skriver om den ubikvitära datorn. Han beskriver att den fysiska omgivningen 
blir allt mer och mer bestyckad med digitala artefakter som har inbäddade sensorer. Dessa 
artefakter kan uppfatta vår position för att sedan anpassa sig till den, för att underlätta åtkomsten 
till dem när vi närmar oss (Poslad, 2009, s.1).  

Smarta miljöer är något Poslad (2009) beskriver i sin bok Ubiquitous Computing som en miljö 
där datorer arbetar oavbrutet i bakgrunden för att hjälpa människorna. Enligt Poslad (2009) 
består en smart miljö utav ett gäng sammankopplade artefakter med någon form utav koppling 
till den fysiska världen. Skillnaden på en smart artefakt, såsom en smartphone, och de artefakter 
som finns i smarta miljöer är att de sistnämnda endast utför en enda uppgift. Eftersom att de 
artefakter som utgör den smarta miljön ofta är sensorer, kan ett exempel vara en automatisk 
dörröppnare som känner av när något närmar sig och öppnar sig (Poslad, 2009, s.30).  

Artefakter kan kommunicera och interagera på olika sätt, Poslad (2009) har valt att dela upp 
de olika synsätten i två delar: smart interaktion och basal interaktion. Den basala interaktionen 
sker ofta mellan en sändare och mottagare, sändaren vet adressen till mottagaren i förväg samt 
att det finns en förbestämd struktur. I sin tur finns det två typer av basal interaktion, den första är 
den synkroniserade interaktionen. Denna typ av interaktion består av ett sänt meddelande samt 
att sändaren ska få någon typ av respons som bekräftelse. Den andra typen är osynkroniserad 
interaktion, denna interaktion består av enkla meddelanden utan krav på bekräftelse. 

Det Poslad (2009) beskriver som smart interaktion har ett helt annat sätt att interagera på, 
han listar de olika saker som gör interaktion smart. Att olika komponenter kan koordinera och 
samköra med varandra för att uppnå ett gemensamt mål genom att använda extern 
kommunikation är ett exempel på hur interaktion blir ”smart”.  

Poslad (2009) har ett avsnitt i boken Ubiquitous Computing som behandlar smarta fordon, 
transporter och resor. Detta avsnitt rör vårt ämne eftersom det har sitt fokus på de ubikvitära IT-
stöden som finns i bilar. Han beskriver att de flesta stöden assisterar föraren i form utav ABS-
bromsar, air-bags, farthållare, klimatanläggningar och även automatiska anti-kollisionssystem. 
Poslad nämner även vägar där förare inte behöver styra, det vill säga att bilar åker på vägar som 
om de gick på en räls. Något som funnits ett par år inom tåg, flyg och båtar är internet. Han 
beskriver att möjligheterna inte stannar vid att de som befinner sig på någon av dessa fordon inte 
bara kan surfa, utan information angående fordonet i sig kan laddas upp och övervakas. 

3.5 Sakernas internet 
Sakernas internet är ett begrepp som beskriver hur unika identifierbara saker representeras på en 
internetliknande struktur. Det var Kevin Ashton som myntade uttrycket 1999 (Ashton 2009). 
Han beskriver att saker är beroende av människan för att få information, den mesta av data som 
finns att hämta hem från internet eller överhuvudtaget finns på internet är någon gång skapad av 
människan. Tack vare sensorer och RFID, som står för Radio Frequency Identification, kan saker 
samla på sig information och data. RFID taggar är något som bilindustrin använder sig utav för 
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att hålla koll på de olika komponenterna bland annat. Dessa taggar är något som används i stor 
utsträckning av industrier, det är även något som diskuterats vara ett alternativ till streckkoder på 
butiksvaror. Ashton pratar även om att alla saker skulle ha internet, skulle allt kunna lagras, samt 
att svinn och andra förluster skulle minskas. Det skulle även gå att förutse när saker behöver 
lagas eller servas. Öresundsbron erbjuder även pendlare möjligheten att få köpa sensorer till sina 
bilar för att slippa köa i tullbås. Denna typ av sensorer anser Ashton (2009) vara en 
grundläggande förutsättning för sakernas internet.   

Det finns idag över 1,5 miljarder datorer och över 1 miljard smartphones uppkopplade mot 
internet (.SE 2011). Ericsson har förutspått att det kommer finnas över 50 miljarder uppkopplade 
föremål år 2020. I en forskningsrapport skriven av Björn Raunio (2009) sammanställs ett 
seminarium med fokus på sakernas internet. De olika forskare som var med på seminariet 
diskuterade möjligheter och hinder med att ge internet till saker, bland annat är energiförsörjning 
ett problem med RFID-taggar. I fordon eller hemmet finns inte problemet med energiförsörjning 
då det finns befintliga strömkällor att hämta ifrån. Med på seminariet var Martin Rosell, VD för 
Wireless Cars, som jobbar med att utveckla IT-stöd till bilar. Han diskuterade telematik, som är 
ett begrepp för att beskriva hur bilar och telekommunikation sammankopplas. Han beskriver 
problematiken med att fordonsindustrin måste investera i den infrastruktur som krävs för att den 
trådlösa bilen ska kunna bli verklighet, denna infrastruktur är bland annat, modem, sim-kort och 
GPS. Problemet som han beskriver är att fordonsindustrin vill hålla ned kostnaden för bilarna och 
en utökad infrastruktur bidrar till högre kostnader. Genom sensorer och annan övervakning kan 
hälsan på fordon övervakas, slitagedelar övervakas och genom sensorer varnar bilen ifall delen 
behöver bytas innan den slutar att fungera. Han beskriver en vision där återförsäljaren av bilen 
mottar information från sensorer om att det behöver bytas en del, där återförsäljaren redan bokat 
in en tid för bilen att servas. Detta ger ett mervärde för kunden och han anser att detta kan leda 
till att de skapar sig en trogen kund. Han beskriver att desto mer sensorer som finns i bilarna 
desto mer information går det att hämta ut ur bilen. För att informationen från sensorerna ska gå 
att läsas av, krävs det datorer som tar emot information i bilen, ska informationen vidare från 
bilen behövs det en uppkoppling. Rosell menar att i dagsläget går det inte att överföra särskilt 
mycket av data, men detta kan komma att ändras genom det kommande 4G-nätet (Raunio, 2009)  
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4. IT i bilen 
Detta avsnitt handlar om de IT-stöd som finns i dagens bilar, genom fördjupning av de IT-stöd 
två separata biltillverkare erbjuder, samt genom intervjuer med tre stycken informanter.  

4.1 IT i bilar idag 
Denna del av studien har vi med för att ge exempel på vad dagens biltillverkare erbjuder för IT-
stöd i sina bilar. Vi har fördjupat oss i två biltillverkares bilar, en del av det vi nämner nedan är 
extrautrustning och en del är standard. Vi har valt att inte göra någon skillnad på om det är 
extrautrustning eller inte då vi anser att det inte är relevant för syftet med studien.  
 
biltillverkare 1: 

Infotainment: 5" eller 7" integrerad skärm. Möjlighet att styra skärmen från ratten, alternativt 
styrs den via ett reglage just under skärmen eller via en fjärrkontroll. Inbyggd 
funktion i skärmen för att komma åt alla system som finns i bilen, bland annat 
säkerhetssystem, klimatanläggning, farthållare, dörrspeglar och radio. Som 
extrautrustning går det att få TV, Navigation, backkamera och telefon integrerat 
med tillgång i infotainmentskärmen.  

Säkerhet: De IT-baserade säkerhetssystem som är identifierade är kollisionsvarning, 
automatisk broms, fotgängarvarning, sömnvarning och en aktiv farthållare som 
hela tiden anpassar farten efter bilen framför. Utöver detta så finns det som vi 
numer anser vara standard såsom, ABS, antisladd, antispinn och krockkuddar.  

Integration för 
mobila enheter: 

Stöd för telefon där det går att ringa och slå nummer. Via röststyrning samt 
knappar. Finns även stöd för streaming av musik via bluetooth. Docka för iPhone. 

Sensorer/ 
övervakning: 

Parkeringssensorer, Back-kamera, Automatisk broms, Dödavinkeln assistans, 
Filbytesassistans, varning för korsande trafik, adaptiv farthållare, 
förarvarningssystem som varnar ifall chauffören kör onormalt, körfältsassistans, 
trafikskyltsinformation och ett aktivt antisladdsystem. 

Mobila 
Applikationer: 

En app utvecklad för iPhone, med hjälp av denna kan föraren kontrollera om 
dörrar eller rutor är öppna, det går även att låsa och låsa upp bilen, Kontroll av 
bränsleförbrukning samt mätarställning, Kontroll av olika sensorer såsom 
oljenivå, oljetryck, servicestatus, däcktryck, spolarvätska, det går även att slå på 
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motorvärmare via appen. Det går att hitta senaste resorna som är plottade med 
gps:en. 

(källa: se biltillverkare 1 i referenslista) 
 
biltillverkare 2: 

Infotainment: 7" eller 10" skärm, skärmen styrs genom joystick som befinner sig framför 
växelspaken. Infotainmentsystemet har navigation, stöd för mp3-filer, dvd-spelare, 
styrning av CD-växlare, färddator, 12gb hårddisk för lagring av musik och kartor, TV. 
En del av detta är extrautrustning. Åtkomst till diagnosverktyg som baseras på färdade 
mil där det finns angivet när t.ex. däck, olja eller bromsklossar behöver bytas. Finns 
även en head up display i fyra färger som visar hastighet, information från GPS samt 
aktuell hastighetsbegränsning. 

Säkerhet: Filbytesvarning som varnar för objekt i döda vinkeln. Körfältsassistent som ser till att 
bilen håller sig i sin fil, föraren varnas genom vibrationer i ratten. Aktiv farthållare 
som reglerar hastigheten efter bilen framför, reglerar avståndet hela vägen till 
stillastående. Parkeringsassistent med backkamera samt varnande ljud. Nightvision 
som varnar för gående, både visuellt och med ljud. Surround view är ett system med 
kameror som visar omgivningen runt bilen, hjälper föraren att se runt skymda hörn.  

Integration för 
mobila enheter: 

Bluetooth integration med mobila enheter. Stöd för att ringa samt tillgång till 
adressbok. Stöd för internetdelning, kräver att mobilen har den funktionen, bilen 
nyttjar då mobiltelefonens uppkoppling för tillgång till internet. Stöd för att köra 
iPhone-appar på bilens multimedia-skärm, detta gäller inte alla appar, men de appar 
som har stöd för att strömma media till en annan skärm. Musikgränssnitt för 
smartphones, möjliggör uppspelning av ljud från smartphonen på ett enkelt sätt. 
Finns även en docka för iPhone. 

Sensorer/ 
övervakning: 

Kupevärmare med fjärrkontroll, Parkeringssensor, Adaptiva ljus, Stolar med minne, 
Automatisk bakluckeöppnare, Integrerad fjärrkontroll(går att programmera in 
öppnare till garageport bland annat), Knapp på dörren som känner av om du har 
nyckeln nära och låser upp, Elektrisk dragkrok som åker in under bilen automatiskt, 
Softclose-funktion för dörrarna, dvd-växlare för 6 dvd, integrering av musikspelare via 
USB samt alla standardfunktioner såsom ABS, antisladd, antispinn, regnsensor.  

Mobila 
Applikationer: 

De har en app som gör att användaren kan kolla bensinförbrukning, körda sträckor, 
hämta felkoder från bilen och även för att hitta vars bilen var parkerad sist. De har 
även en webbradio integrerad i appen som gör att användaren kan lyssna på radio vart 
denne än befinner sig.  
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(källa: se biltillverkare 2 i referenslista) 

4.2 Möjligheter och hinder med IT i bilen 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi har fått ut från de intervjuer vi har haft.  Vi 
har samlat det mest relevanta som våra informanter talat om och besvarat under våra intervjuer. 

4.2.1 Möjligheter 
De möjligheter vi presenterar i detta avsnitt kommer i ord uttryckta utifrån de vi har intervjuat, 
det är framförallt möjligheter som finns hos bilar som inte är utvecklade eller som är på väg att ta 
plats i bilar. De möjligheter vi tagit upp är till för att hjälpa oss att kunna analysera hur 
människor interagerar med ubikvitär IT idag och i framtiden. Informant 2 menar att IT idag alltid 
är tillgängligt, människan är alltid nåbar och kan alltid nå andra, vilket skapar nya möjligheter för 
användaren om det finns tillgängligt i bilen.  

För att bilen ska kunna hämta och skicka information krävs det att bilen får en uppkoppling, 
och det menar informant 1 att det har forskats om. Uppkoppling i bilen är även något som 
informant 2 tror kommer att införas inom en snar framtid, i form av ett mobilt internet. Däremot 
tvivlar han på att abonnemanget kommer att ingå, utan det kommer kunden att få betala själv. 
Mobilt internet är inget nytt, många använder sig av det idag dagligen via sin mobiltelefon. Nätet 
byggs hela tiden ut och uppkopplingarna blir bättre, men informant 3 anser att det inte fungerar 
tillräckligt bra överallt och att nätet behöver byggas ut ytterligare för att stödja den ökade 
efterfrågan av uppkoppling.  

En intressant möjlighet som kräver att bilen har uppkoppling som dök upp under intervjuerna, 
var förarstolar med sensorer. Informant 1 har bland annat forskat om förarstolar, och framförallt 
möjligheterna med att sätta in sensorer i dem, för att kunna hjälpa räddningspersonal genom att 
skicka information via internet om skick på förare som är inblandade i olyckor.  

Något som vi diskuterade mycket var infotainmentsystem, där infotainment är en blandning 
av information och entertainment. Två av våra informanter har jobbat i utkanten av projekt som 
har med infotainment att göra, informant 3 menar att det har funnits infotainmentsystem i bilar i 
flera år. Han beskriver att infotainment endast fanns som extrautrustning förr och det var inget 
som definierade om en bil var bra eller inte, informant 3 menar dock att detta kan komma att 
ändras i framtiden. Informant 3 tror även att det kommer att komma mer avancerade 
infotainmentsystem på bredare front kommande år.  

Som vi varit inne på tidigare är säkerhetsaspekten med infotainmentsystem något som är 
viktigt för biltillverkare eftersom det är gjort för att underhålla och stödja användaren i bilen 
samtidigt som det inte får störa själva körningen. Detta pratade vi om med informant 1 och han 
menar att diskussionen inte ska handla om var föraren riktar uppmärksamheten, utan mer om att 
det ska finnas en design som gör att körning och navigering i infotainment-menyer samspelar 
med varandra. Redan idag finns det bra designmässiga lösningar som är implementerade, 
informant 1 använde head-up displayer som exempel där information projiceras på framrutan 
vilket leder till att föraren inte behöver släppa blicken från vägen. Han poängterar också att 
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biltillverkare i allmänhet har kommit ifrån de klassiska rattreglagen och placerat joysticks 
nedanför växelspaken. Han liknar det vid när vi växlar med växelspaken i bilen så behöver vi inte 
titta på växelspaken för att välja växel, på samma sätt behöver vi inte heller behöver ha ögonen på 
joysticken för att byta låt.  

Interaktionen mellan dator och människa är något som vi diskuterade med informant 1, HCI 
är det område som informant 1 forskar i och det står för Human Computer Interaction. Begreppet 
förklarar människans interaktion med datorer, vilken informant 1 i dagsläget anser vara till 
99,9% skärmbaserad. Eftersom att det klassiska sättet att interagera med datorer är genom 
skärmar, menar informant 1 att man bör titta på mer alternativ som passar bättre i en bil. Han 
menar att det finns många alternativ till de traditionella sätten att interagera, det kan vara via 
gester eller röststyrning. Han tar även upp dynamiska material som ändrar textur då vi 
interagerar. Detta tycker vi är ett intressant alternativ till den skärmbaserade interaktionen 
eftersom det gör att vi kan interagera och få feedback genom känsel, samtidigt som ögonen är 
fokuserade på vägen. Dynamiska material är inte beprövat i bilar samtidigt som det är ett 
outforskat område med mycket möjligheter. Informant 1 menar att det kan vara ett alternativ till 
den skärmbaserade interaktionen vi har idag. 

Informant 1 och informant 2 är överens om att det kan bli för mycket information i en bil som 
kan störa föraren. Informant 2 menar att många utav mätarna i bilarna idag egentligen är 
överflödiga och att det skulle räcka med endast en hastighetsmätare. Eftersom att det alltid har 
funnits mätare i bilen är vi ganska konservativa fortsätter han. Informant 2 beskriver att många 
biltillverkare hade digitala mätare under 80-talet men att de sedan gick tillbaka till analoga 
mätare. Informant 2 tycker själv att mätarna har en viss charm, och det kan kanske vara så att 
bilen är speciell i det avseendet att den funnits länge, vilket leder till att det finns vissa traditioner 
i hur en bil ska se ut och hur den ska fungera. 

En variant för att slippa problem med att föraren blir visuellt störd av IT i bilen är en talande 
bil enligt informant 2. Han tror inte att tal och körning distraherar på samma sätt som interaktion 
med en skärm, eftersom att föraren inte behöver släppa blicken från vägen. Han har själv varit 
med om en bilolycka med en älg och vet att det handlar om att släppa blicken från vägen i 
millisekunder. Informant 3 anser att röststyrning i bilar idag inte fungerar optimalt, det finns 
problem såsom buller och det är olika användare av bilen vilket kan leda till att datorn har svårt 
att lära sig olika röster. Han använder själv aldrig röststyrningsfunktionen i sina bilar, han anser 
att det helt enkelt är för dålig precision. Informant 3 beskriver att det oftast inte går att säga ett 
helt telefonnummer utan att något nummer blir fel. Informant 2 menar att ett genomslag för 
röststyrningen borde komma inom en snar framtid med tanke på att datorerna blir mindre och 
mer kraftfulla.  

Vi frågade informanterna vad de tror kan sätta fart på utvecklingen av IT i bilen. Det finns en 
del saker som skulle kunna skynda på utvecklingen, och framförallt öppna för en ny marknad i 
bilindustrin. Informant 3 menar att varken han själv eller kunderna vet vad de vill ha förrän de 
ser det. Han fortsätter att beskriva att genom en öppen plattform kommer nya innovativa appar 
att kunna utvecklas, och det är först då efterfrågan hos användarna kommer. Han menar att det 
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behövs någonting som människor verkligen vill ha i bilen och är beredda att betala för. Kanske är 
det smartphone-trenden som kan bana väg för detta. Han tror att framtiden för IT i bilen, är en 
öppen plattform och ett utvecklarcommunity. Ungefär som Apples App Store med 30% 
avskalning och en application review process som gör att biltillverkaren kan bedöma ifall 
applikationen kan hota säkerhetskritiska system i bilen.  

Informant 3 har ett förslag till en applikation för bilen, genom att använda bilens sensorer som 
ABS-aktiviteter, antisladdsystemets aktiviteter tillsammans med bilens position på GPS:en kan 
bilen samla in data om exakt var det är halt på vägarna. På detta vis kan bilen förvarna andra 
förare om var det är extra halt. Denna möjlighet nämner även informant 2, som under många år 
har forskat om säkerhet i bilar. Enligt honom har de flesta nya bilar en svart låda, där lagras 
information som skulle kunna användas till annat än vad den gör idag. Vi skulle istället kunna bli 
informerade om halt väglag eller om det finns djur längre fram på vägen, vilket skulle kunna 
minska trafikolyckor. Han har själv jobbat med ett projekt där det genom en applikation till 
mobiltelefonen går att rapportera om du sett ett djur vid vägen och på så sätt kan andra bli 
förvarnade om de är i närheten.  

Ett problem som vi även kommer ta upp i nästa avsnitt är att teknik åldras fort. En lösning och 
möjlighet med problemet att teknik åldras relativt snabbt är att använda sig av öppna externa 
operativsystem, exempelvis operativsystem för mobila enheter som Android. Informant 1 menar 
att om android finns i bilen som en plattform, finns det också möjlighet att ladda hem appar. 
Eftersom att plattformen är öppen och redan idag har en stor användarbas, är chansen större att 
den blir mer långlivad. Informant 3 har arbetat med en androidplattform för bilar, han såg också 
fördelarna med att använda sig av en öppen plattform. Bland annat är en stor fördel med android 
som bas, det faktum att det redan finns etablerade applikationer för till exempel navigation. Han 
menar att det inte kräver speciellt mycket arbete att porta dessa mobilapplikationer för att passa 
in i bilen.   

Informant 1 menar att bilens kan få en plats i människans övriga IT-infrastruktur. Han ger ett 
exempel där bilen synkas med hembiblioteket varje gång den parkeras utanför huset, detta för att 
all musik föraren har hemma ska kunna förs över digitalt till bilen. I ett längre perspektiv, när 
bilarna har en trådlös uppkoppling så kan han tänka sig att de stora aktörerna inom IT som 
Microsoft, Google och Apple kommer att utveckla nya lösningar som sedan bilindustrin kan 
använda sig av.  

För att helautomatiska bilar ska etablera sig på marknaden krävs det att kunderna först 
accepterar att det är på det sättet en bil fungerar. Informant 1 utvecklar detta genom att säga att 
det finns fortfarande människor som vill köra bil manuellt, och att tanken bakom självkörande 
bilar kan stöta på ett visst motstånd. Han kan tänka sig att det inte är omöjligt att vi får se 
fordonståg på vägarna, eftersom att användarna av bilarna accepterat alltmer säkerhetssystem 
som ABS-bromsar, antispinn och antisladd är det kanske bara är början till en bil som kör sig 
själv. Informant 2 tror också att bilen kommer köra sig själv. Han anser att det inte kommer 
finnas någon anledning att använda sig av en mänsklig förare som har mycket sämre reaktionstid 
än en dator. Informant 2 jämför autonoma bilar med autopiloten i ett flygplan. Han menar att 
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denna funktion till en början bara kommer att vara användbar på motorvägen, men att det sedan 
kommer att utvecklas till att fungera på alla vägar. 

4.2.2 Hinder 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de hinder som våra informanter tagit upp under våra 
intervjutillfällen. Vi har i intervjuerna diskuterat om hinder för IT stöd i bilar, informanterna har 
delgett sig av egna erfarenheter av hinder och motstånd i utvecklingen av IT i bilen.  

IT och bilar är inget nytt, åtminstone inte enligt informant 3, enligt honom har bilar haft IT i 
minst 20 år, men bilindustrin har dominerats av traditionell massproduktionslogik. Det betyder 
att de är fantastiskt bra på att producera långa serier och göra det billigt. Det är denna 
affärsmodell som informant 3 menar är orsaken till att tekniken kan vara gammal redan innan 
den släpps. Förenklat så kan man se det så att en modell skapas genom produktutveckling, design 
och tillverkning. Sedan säljs bilen och glöms bort. Skillnaden med mjukvara är att det som visat 
sig framgångsrikt innovationsmässigt är att släppa tidiga utgåvor och sedan låta ett community 
förädla det på olika sätt. Kraven är även olika, på en dator accepterar kunderna att den behöver 
en uppdatering av operativsystemet ibland. Samma kund har andra förväntningar på en ny bil för 
300 000kr och skulle inte acceptera att bilen måste uppdateras på verkstaden redan efter någon 
vecka.  

Eftersom att det finns väldigt mycket teknik i bilar idag, blir ämnet standardisering väldigt 
aktuellt. Informant 3 menar att det funnits väldigt många standardiseringsinitativ inte minst 
kring vehicle to vehicle communication. Enligt informant 3 finns det idag mycket standarder i 
bilbranschen och de är väldigt bra på standardisering, vilket är viktigt att ha när de jobbar med 
modulära arkitekturer för att få dem att passa ihop. Men det finns ett problem, och det är när 
standarder för IT ska blandas in i bilden. Informant 3 hävdar att anledningen till att det är svårt 
för biltillverkarna med standarder inom IT-området är för att de nu måste börja följa standarder 
istället för att diktera dem. Han ger exempel på tre stora biltillverkare som går ihop och skapar en 
standard för vehicle to vehicle communication. Då måste resten av branschen anpassa sig vilket 
informant 3 påstår att de inte alltid är villiga att göra. En sorts standard inom infotainment har 
Microsoft gjort där de lyckats sälja in sig till några stora märken. Men det har visat sig att även de 
har svårigheter, för någon jättesuccé har det inte blivit enligt informant 3.  

Det finns ett problem när det gäller bilar och teknik, det är att bilar designas för att hålla i bra 
många mer år än vad till exempel datorer gör. Informant 1 säger:  

 
”En bil kanske ska hålla 10-15 år, och så vet man att det kommer ny teknik 

vartannat, vart tredje år. Då tror jag man blir lite rädd, lite försiktig med vad man 
ska satsa på för standard”  

 
En mobil kan upplevas som omodern redan efter två år, en dator kanske håller något längre, 
biltillverkarna måste ta hänsyn till utvecklingen av teknik när de ska implementera teknik i bilar. 
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Särskilt när det är operativsystem som ska implementeras, dessa bör ha samma livslängd som 
bilen, eller åtminstone gå att uppdatera. 

Även informant 3 instämmer med problemet gällande livslängden på teknik, han anser att 
problemet inte är att biltillverkarna inte vill dra nytta av teknik, utan den stora frågan är hur de 
ska göra det. Han tar GPS i bilen som ett exempel. När de första GPS:erna introducerades på den 
öppna marknaden, startade det en boom inom bilindustrin att utveckla GPS i bilarna. Även om 
många bilar har GPS idag så gynnar det inte biltillverkarna så mycket enligt informant 3. Utan det 
handlar mer om dedikerade externa enheter som tomtom, garmin eller mer onlinebaserade 
alternativ i smartphones. Han tror att de flesta kunder skulle föredra att ha en integrerad GPS i 
bilen. Det ger många fördelar som styrning via rattkontroller och ett annat ljudgränssnitt.  

Men det är inte alltid det går att styra GPS och övrig infotainment från ratten, och då handlar 
frågan om säkerhet och distraktioner. Säkerhet är en viktig del i designen av infotainment, vi 
valde att ställa frågan om hur biltillverkarna bör designa infotainmentsystem med tanke på 
säkerhet. Informant 1 beskriver att menyer designas vanligtvis med minimalistisk design och djup 
struktur, han anser dock att det ska vara tvärtom i en bil, det vill säga en platt struktur utan 
särskilt många undermenyer. Risken med många undermenyer är att föraren riskerar att 
antingen visuellt distraherad, det vill säga att föraren måste titta på vart i menyn den befinner sig. 
Eller att föraren bli kognitivt distraherad av att denne måste komma ihåg hur navigeringen ska 
ske för att en uppgift ska utföras. Informant 1 anser att det är bättre med en platt struktur än en 
djup, när det är många nivåer blir föraren mer distraherad än om det är många val på 
startskärmen.  

Vi ställde frågan till informant 3 om det är möjligt styra IT i bilen utan att bli distraherad från 
körningen. Han säger att det görs mycket forskning kring den frågan hos biltillverkare idag. Det 
finns mycket lagstiftning kring detta, speciellt i USA.  

Det är en garanterad fara att bli distraherad enligt informant 3. Dock finns det forskning som 
visar att folk använder exempelvis mobiltelefoner på ett smart sätt när bilen står stilla. Han 
menar också att mobiltelefoner med fysiska knappar och T9 funktion är lättare att använda och 
som minskar chansen att distrahera föraren. Vi frågar även informant 2 om det är vanligt med 
olyckor i trafiken på grund av att människor exempelvis sms:ar eller ställer in destination på 
GPS:en. Han menar att det är svårt att ta reda på eller mäta det eftersom det inte är går att 
kontrollera människors mobiltelefoner. Det finns alltså inga data kring detta. IT används inte på 
samma sätt i en bil som det används hemma eller på jobbet, enligt informant 1 är den stora 
skillnaden mellan IT i andra sammanhang och IT i bilen det faktum att föraren hela tiden är 
upptagen med något annat. I andra sammanhang har IT-lösningen fullt fokus från användaren, 
men i bilen är det körningen som har det största fokus. Informant 1 menar att biltillverkare har 
ett stort ansvar över sina kunder, om det är en krånglig meny som är orsaken till en olycka finns 
det en överhängande risk att bli stämd från kunden, i alla fall i USA menar han.  

Det finns prototyper med aktiva säkerhetsfunktioner som dödavinkelvarning och 
fordonskolonner. Vi fortsatte att fråga informant 3 om bilarna kan kommunicera med varandra 
när de kör i kolonner. Han svarar att ja, det gör de men det finns ett stort problem och det är att 



   22 

om du har en ny bil som kan kommunicera med andra så kommer det ändå inte gå att 
kommunicera med äldre bilar. Det har mycket med marknadslansering att göra. Informant 3 
menar att en kommunicerande bil inte är värd någonting förrän andra bilar kan prata med din. I 
dagsläget handlar det om att bilen känner av avståndet till framförvarande bil genom sensorer. 
Informant 3 menar att sensorerna som används för kolonnkörning kräver en väldigt låg 
feltolerans och högre precision jämfört med parkeringssensorerna, som är billiga och samtidigt 
som det inte gör så mycket om de går sönder.  

Vi har även pratat med våra informanter om internetuppkoppling, möjligheterna är stora med 
internet i bilen. Men det kommer sällan utan problem, ett av dessa är att det krävs en 
internetoperatör till bilen. Tekniskt är det möjligt, men det blir en komplicerad affär om 
biltillverkaren ska sälja bilen med ett abonnemang för internet. Ett annat problem med internet i 
bilen är enligt informant 3 att mottagningen till 3g-nätet inte är fullständigt i dagsläget. Han är 
även inne på frågan om roaming, där han ställer sig frågande till hur det ska gå till för att undvika 
dyra roamingkostnader om bilen åker utomlands. 

Vi frågar om vad informant 3 tror om hur utvecklingen ter sig kring bilar som kommunicerar 
med varandra och omgivningen, exempelvis med smarta parkeringsplatser. Han menar att 
biltillverkarna har en del testverksamhet kring detta område. Han menar även att det 
uppkommer svårigheter när andra saker än bilen blandas in, för då krävs det att andra företag är 
med i bilden som i detta fall exempelvis parkeringsbolaget. Då uppkommer även problemet med 
att det finns många parkeringsbolag. Som han nämnt tidigare så kommer inte detta att fungera 
om endast ett fåtal bilar har förmågan att kommunicera, det måste finnas en kritisk massa. Men 
det här är inte ett problem om det finns en öppen appmarknad. Då kan parkeringsbolaget ha ett 
öppet API som görs tillgängligt för ett utvecklarcommunity där vem som helst kan göra en 
applikation till bilen. 

 Tekniken har en väldigt snabb utveckling jämfört med bilen, detta blir ett bekymmer då 
biltillverkarna implementerar IT i bilarna. Informant 3 beskriver ett problem han har upplevt 
med en helt ny bil, trots att bilen är helt ny är GPS:en inte uppdaterad och de nya vägarna finns 
inte med. Detta beror enligt informanten på de principer bilföretagen har och det är att få tag i de 
billigaste delarna som går till bilen. Problemet är att biltillverkaren måste frysa de tekniska 
specifikationerna till bilen någon gång under skapandet av en ny modell. Nästa problem som han 
nämner är att modellen ska leva i 4-5 år. De måste också testa olika enheter så som 
mobiltelefoner och mp3-spelare så att de är kompatibla med bilens system. Det system som 
mobiltelefonerna använder för att kommunicera med en bil då en viss bilmodell släpps är 
nödvändigtvis inte aktuellt några år in i bilens liv, detta kan göra att mobilerna blir inkompatibla 
med bilen. Informant 3 tar upp ett exempel på detta när han beskriver när han forskade åt en 
biltillverkare för ca 10 år sedan, då var det blåtand som var det som alla trodde skulle bli standard 
men det visade sig att det inte var så, och problematiken med att bilarna lever i 10 år kvarstår. På 
samma sätt fungerar det inom navigationsområdet, tillverkaren måste frysa specifikationen för 
vilken version av karta de ska köpa. Navigationen uppdateras idag enligt informant 3 genom en 
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dvd-skiva och det kan kosta upp till 2000 svenska kronor vilket han anser inte är en rimlig extra 
kostnad för en helt ny bil. 
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5. Ubikvitär interaktion idag och utvecklingsmöjligheter 
Syftet med vår studie är att beskriva hur interaktion mellan människa och ubikvitär datorisering 
ser ut idag samt hur den kan utvecklas. Genom den fallstudie vi nu utfört på fallet IT i bilen så 
kommer vi nu att redogöra för hur människan interagerar med ubikvitär IT och hur det kommer 
utvecklas. Vi kommer att gå igenom hur vi interagerar med ubikvitär IT idag, vilken potential 
ubikvitär datorisering har för att utvecklas mer, vilka utmaningar och förutsättningar som finns 
för att utvecklingen ska ta fart och slutligen kommer vi redogöra för hur en möjlig framtida 
ubikvitär integration kan komma att se ut. 

5.1 Hur interagerar vi med ubikvitär IT idag 
Många interagerar dagligen med ubikvitär IT utan att själva veta om det. I exemplet med IT bilen 
har många nyare bilar olika system och sensorer som hela tiden hjälper föraren att köra bilen. Det 
kan till exempel vara låsningsfria bromsar som gör att bromsning sker mer effektivt och säkert, 
automatisk vindrutetorkare som sätter igång när det regnar eller en körfältsassistent som varnar 
om bilen är på väg ut ifrån angivet körfält(biltillverkare 2). Många vet att tekniken finns där men 
den jobbar år människan i bakgrunden och agerar endast när det behövs och först då märks det 
att den är där. Interaktionen känns naturlig och spontan för människan och det innebär att den är 
ubikvitär (Greenfield 2009). Enligt Greenfield bör interaktionen även vara mänsklig, och det är 
svårdefinierbart vad en mänsklig interaktion egentligen är. Det kan vara att styrningen sker 
genom tal eller genom att ett handlande ger feedback som en människa kan uppfatta med något 
av sina sinnen. Interaktion med rösten är naturlig i kommunikationen med andra människor men 
röststyrning av en maskin eller dator är inte helt naturlig för människan idag enligt informant 3. 
Det beror på att datorn inte förstår i vilket sammanhang den är i, den fungerar inte så bra i 
ljudliga miljöer och den klarar inte alla dialekter och språk. Den röststyrning som finns idag är 
alltså inte ubikvitär i den bemärkelsen att den känns naturlig att interagera med. Till exempel har 
det länge funnits farthållare, i dagsläget finns det bilar som har adaptiva farthållare. En adaptiv 
farthållare mäter avståndet till bilen framför och anpassar hastigheten därefter. Denna typ av 
interaktion är ubikvitär i den bemärkelsen att interaktionen sker naturligt, eftersom att datorn 
gör precis som människan hade gjort utan farthållare, det vill säga anpassa hastigheten till bilen 
framför genom att släppa på gasen, bromsa eller gasa. Det specifika IT-stödet utför människans 
uppgift, men det gör det med högre precision och på ett säkrare sätt än vad människan hade 
klarat av att göra det på. 

Det är idag vanligt att skärmar används för att interagera med ubikvitära datorer vilket även 
gäller för fallet IT i bilen enligt informant 1. Fördelen med skärmar istället för till exempel 
analoga mätare är att informationen som visas kan ändras till att endast visa det mest relevanta 
för kontexten. Dock finns det situationer då vissa föredrar att ha exempelvis analoga mätare för 
att det traditionellt sett varit så enligt informant 2. I forskning inom ubikvitär datorisering och 
sakernas internet så testas olika typer av ting som är uppkopplade till internet. Fördelen med att 
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vara uppkopplad till internet är att de kan hämta information från mer än bara sensorer som 
omger saken och mjukvaran kan uppdateras trådlöst. Idag är dock inte internet så vanligt i saker 
som till exempel bilar enligt biltillverkare 2. Ett problem som existerar idag är att varje sak som 
använder sig av internet behöver ett eget abonnemang och detta anser informant 3 leder till en 
krånglig affärsmodell för tillverkaren. Samtidigt blir det extra kostnader för kunden. Ett alternativ 
som finns idag är att använda sig av internetanslutningen som finns tillgänglig i mobiltelefonen 
(biltillverkare 2). Genom detta slipper de problemet med ett extra abonnemang för varje 
uppkopplad pryl. Nackdelen är att uppkopplingen endast fungerar när användaren har med sin 
mobiltelefon. De ubikvitära datorer som människan interagerar med idag är oftast inte medvetna 
om var de är. Det kan bero på att det inte alltid finns möjlighet till GPS men även i de situationer 
där GPS finns tillgänglig så används den oftast inte av datorer eller sensorer i närheten enligt 
informant 3.  

 

5.2 Potential för en framtida utveckling av ubikvitär IT 
Den ubikvitära datoriseringen underlättar all interaktion mellan dator och människa. Eftersom 
att de ubikvitära datorerna är integrerade i produkter, vet människan inte alltid att de interagerar 
med en dator. De ubikvitära IT-stöden designas idag efter de behov användare eller utvecklare 
har, eftersom att datorer blir mindre och mindre kan också de placeras i nästan vilken produkt 
som helst. Ashton (2009) beskriver uppkomsten av RFID-taggar och hur de kan användas i 
praktiken, de kan användas till allt från att lagerföra komponenter i industrier till att fungera som 
sändare vid vägtullar. Sensorer kan även användas för att övervaka hälsan hos ett fordon, eller en 
maskin inom industrier. Jonsson & Holmström (2005) menar att sensorer möjliggör 
fjärrövervakning av maskiner, vilket är kostnadseffektivt då de både slipper personal på plats, 
samt att de kan förutse haverier och skador på maskiner. Ett liknande scenario hur stora 
kostnader går att undvika genom att sensorer kontrollerar skick på de olika slitagedelarna 
(Raunio 2009). Han menar att det finns ett mervärde för kunden om produkten kan varna innan 
något går sönder. Det bedrivs väldigt mycket forskning inom området för självstyrande maskiner 
och fordon. Tidigare har det alltid varit människor som styrt fordon, men på senare tid har det 
dykt upp forskning som exempelvis SARTRE-projektet, där de behandlar möjligheten att ha 
fordonståg på allmänna vägar, detta är något som både informant 1 och 2 tror kommer att 
komma inom en snar framtid. Denna typ av forskning indikerar på att de ubikvitära IT-stöden 
kan komma att bli mer omfattande och ta över mer utav människans uppgifter. Informant 1 
menar att det kan finnas ett motstånd till att bilen blir självgående i fordonståg, men han 
poängterar samtidigt att människan har lärt sig att leva med tidiga ubikvitära säkerhetssystem i 
bilar såsom ABS, antispinn och antisladd, vilket borde betyda att människan även kommer att 
acceptera att bilarna kör sig själva. Samma resonemang bör gälla för övriga ubikvitära IT-stöd.  
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5.3 Utmaningar för en framtida utveckling av ubikvitär IT  
Det finns idag en del hinder i utvecklingen av människans interaktion med ubikvitär IT. Den 
trådlösa tekniken inte är fullkomlig som F. Karnadi & K. Lan (2005) beskriver där problemen 
med trådlösa kommunikationer i stadsmiljö lyfts fram. En annan utmaning är att för att använda 
ubikvitär IT fullt ut så krävs en internetuppkoppling. Idag är inte täckningen i det mobila 
nätverket så bra att det fungerar med full hastighet överallt som diskuterats med informant 3. Ett 
annat problem som kan relateras till IT i bilen är att IT snabbt åldras och om till exempel en bil är 
tänkt att vara användbar i minst tio år så kommer den IT som finns i bilen vara utdaterad redan 
efter bara några år. Detta kan återspegla sig i svårigheter med övriga ubikvitära områden där det 
är tänkt att en installation ska hålla i många år. Om vi bortser från de tekniska bitarna som 
säkerligen kommer att bli bättre i framtiden så finns det andra svårigheter för en utveckling av 
ubikvitär IT. Ett problem är att information som skickas mellan de olika sensorerna och 
enheterna måste skickas säkert så att inte någon annan kan komma åt det och använda i fel syfte. 
Interaktionen mellan olika ubikvitära datorer ska helst ske utan avbrott och utan krångel, enligt 
Greenfield (2009) ska det bara fungera. I fallet IT i bilen finns det ett exempel på ett problem 
enligt informant 3 som har med kompatibilitet mellan olika bilar och olika mobiltelefoner att 
göra. För det första finns det problem med att bara vissa mobila operativsystem stöds av bilen och 
för det andra så uppdateras operativsystemen i mobiltelefonerna ständigt så att det blir 
inkompatibelt med bilen.  

5.4 Förutsättningar för ubikvitär IT 
En förutsättning för framtida utveckling av ubikvitär datorisering handlar mycket om att det ska 
vara ekonomiskt hållbart. För att företag ska börja intressera sig för och använda sig av mer 
ubikvitära IT-stöd måste det löna sig. Detta är ett problem som kan ses i bilindustrin där det idag 
är svårt att få lönsamhet i att utveckla ny IT-teknik i bilen enligt informant 3. Enligt honom så 
skulle en öppen appmarknad kunna skynda på utvecklingen eftersom det då går att tjäna pengar 
på utveckling av appar istället för att betala för det. Detta kan vara något som skulle kunna sätta 
fart på utvecklingen av övrig ubikvitär datorisering. Det får heller inte kosta för mycket med till 
exempel sensorer och skärmar där det är en kostsam affär för biltillverkare att köpa hem modem, 
simkort och GPS-moduler (Raunio 2009). Det behövs en möjlighet till uppdatering av främst 
mjukvara men även hårdvara. I fallet bilen så har bilarna en längre livstid än vad bilens IT har. Då 
skulle en möjlighet till mjukvaruuppdatering kunna förlänga livslängden ytterligare, men med en 
möjlighet till att uppdatera hårdvaran hade livslängden ökat markant. Informant 1 hade liknelsen 
med IT i hus, där samma problem återfinns. Hus är byggda för att kunna ha en ännu längre 
livslängd än bilen och där är en möjlighet till uppgradering av hårdvara nästan nödvändig. En 
viktig förutsättning för att ubikvitära datorer ska fungera överhuvudtaget är sensorer, enligt 
Ashton (2009) är sensorer och RFID det som från början möjliggjort att vi kunnat ge objekt 
digitala identiteter. Han anser även att genom sensorer kan vi minska svinn, och andra förluster.  
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Ericsson förutspår 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020 (.SE 2011). Enligt dem så kommer 
användning av ubikvitära datorer att öka, samt att fler saker kommer få en uppkoppling de 
närmsta åren. Om denna ökning av uppkopplade enheter sker skriver Raunio (2009) att det 
befintliga 3G-nätet inte räcker till, det behövs ett mer kraftfullt nät såsom det nya 4G-nätet. 
Informant 3 är även inne på samma spår, han anser att 3G nätet har för dålig täckning för att 
bilar ska kunna förlita sig helt på det.  

5.5 Hur vi kommer interagera med ubikvitär IT i framtiden 
Det har visat sig i fallet IT i bilen att vi kan ta till oss ubikvitär teknik och använda den på ett 
naturligt sätt. Människan har lärt sig att när det krävs en hård inbromsning på is till exempel, så 
går det att trycka med full kraft på bromspedalen och tekniken i bilen sköter då inbromsningen så 
att den sker på bästa och säkraste vis. Detta är inget vi reagerar över idag. Därför tror vi att när 
ubikvitär IT utvecklas och nya saker med sensorer och kommunikationsmöjligheter når 
marknaden så kommer människan att kunna ta till sig den så länge som den känns naturlig. 
Något som vi lagt märke till när det gäller IT i bilen så har människan vant sig snabbt vid den 
teknik som idag finns inbyggd i bilen idag. En teknik som ABS-bromsar lägger inte människor 
längre märke till att den ens finns, det har blivit en standard i bilen som vi tar för givet. Den 
ubikvitära framtid vi kan se utifrån ett perspektiv där vi ser var utvecklingen med IT i bilar är på 
väg, så tror vi att det vi har framför oss kommer att bestå av interaktion med kameror som har 
ansiktsigenkänning, röststyrning som kan tala och förstå språk utan några svårigheter och 
interaktion via dynamiska material som kan ändra textur och form. Tekniken som finns i bilar där 
en bild kan projiceras på glas kan komma att finnas på andra ställen som en spegel i ett badrum 
eller som reklam i ett caféfönster. Givet är också att i denna framtid kommer datorerna att kunna 
läsa av i vilket sammanhang de befinner sig i, vilken tid, plats, rum genom att använda sig av 
GPS-teknik.  De kan också läsa av människors sinnesstämning, hälsa och intention med hjälp av 
sensorer. Sensorer som vi enligt informant 1 idag kan sätta i en bilstol kan vara möjligt att bygga 
in i kläderna i framtiden. Slutligen så har vi i vår fallstudie sett att det forskas om fordon som styr 
av sig själva och det finns verkliga exempel på bilar som styr själva. Detta anser vi kan ge en 
indikation på att i framtiden kommer allt mer fordon och andra ubikvitära artefakter att vara 
självstyrande.  
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6. Slutsats och diskussion 
Vi har gjort en fallstudie på IT i bilen där vi identifierat vilka hinder och möjligheter som 
föreligger i fallet IT i bilen, detta har vi gjort för att fylla vårt syfte i hur människor interagerar 
med ubikvitär teknik idag och vi har också kommit fram till hur vi tror att människan kan 
interagera med ubikvitär teknik i framtiden. När vi studerat litteraturen såg vi vilka möjligheter 
och hinder som finns gällande IT i bilar och blev då nyfikna på varför vi inte har smartare bilar än 
vi har idag med tanke på de möjligheter vi sett. Efter att vi haft intervjuer med våra informanter 
så fick vi en bättre insikt i varför det ser ut som det gör idag och vilka svårigheter som finns hos 
bilbranschen. Många utav de svårigheter som vi kunde se där tror vi även finns inom utvecklingen 
av det ubikvitära området.  

6.1 Människors interaktion med ubikvitär IT 
Vi har genom vår analys kommit fram till att det finns mycket ubikvitär teknik som vi använder 
redan idag och som vi tar för givet. Vi använder mer ubikvitär IT än vi själva var medvetna om 
när vi började denna studie. Tekniken finns för ubikvitär IT, sensorer och processorkraft i mindre 
former är tillgängliga för att användas i vanliga konsumentprylar. Även mjukvara finns men vissa 
delar behöver finslipas innan den kommer att accepteras av människan, i detta fall var 
röststyrningen inte tillräckligt bra för att användningen skulle kännas naturlig för användaren. 
Men med tanke på hur mycket ubikvitär teknik som finns idag utan att vi ens tänker på det så att 
människans interaktion med ubikvitär IT fungerar bra och precis som det är tänkt, omärkbart. 
Forskningen beskriver ubikvitära datorer som datorer med uppkoppling som kommunicerar med 
omgivning såväl som med internet där det är möjligt att få den information vi vill ha när som 
helst och var som helst. Detta kräver att de ubikvitära datorerna är uppkopplade till internet, men 
i vår studie har vi observerat att dagens ubikvitära IT-stöd i allmänhet saknar detta.   

6.2 Framtida interaktion med ubikvitära datorer 
Vår analys har visat att människor tenderar att uppskatta och använda nya IT-stöd som 
underlättar vardagen. Eftersom att många av stöden inte är synliga för ögat för användaren kan 
det även betyda att människor är omedvetna att de får stöd från en dator. Vi har observerat att de 
befintliga IT-stöden i allmänhet saknar uppkoppling, detta är inte något som förhindrar 
funktionaliteten på stöden. Men genom en internetuppkoppling skulle användningsområdena för 
ubikvitära datorer öka. Genom fallet IT i bilen har vi observerat flera fungerande ubikvitära 
datorer som anspelar på vad som eventuellt kan komma i framtiden. Dessa interagerar med 
människan naturligt, genom att analysera människan eller människans omgivning ger de 
ubikvitära datorerna stöd. Utvecklingen av sensorer och datorer sker i ett högt tempo, fortsätter 
utvecklingen som den gjort fram till idag kommer vi att se microdatorer med kraftfulla 
processorer som kan nyttjas på ett helt annat sätt än vad de gör idag. Forskningen om fordonståg 
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visar att datorerna kan kommunicera med varandra på ett säkert och pålitligt sätt, detta är en 
förutsättning för att utvecklingen ska gå vidare. För IT i bilen är fordonstågen framtiden, det är 
något som vi intervjuerna tog upp och genom dessa kan vi komma fram till att det skulle vara ett 
säkrare sätt att färdas på vägar. Eftersom att det faktiskt är möjligt att göra ett fordonståg som 
fungerar på allmänna vägar, visar det på att det inte är tekniken som sätter gränser för hur långt 
de ubikvitära IT-stöden kan gå. Rent tekniskt finns det all möjlighet för ubikvitära datorer att 
implementeras i nästan vad som helst redan idag, men det finns andra hinder som sätter stopp 
för utvecklingen. De hinder vi har hittat under vår studie är bland annat ekonomiska hinder, 
frågor om standarder och den korta livslängden på hårdvara. De ekonomiska hindren anser vi 
inte kommer vara lika stora i framtiden, då tekniken hela tiden utvecklas och blir billigare. Frågan 
om standarder är en stor fråga för fallet IT i bilen och minst lika stor för ubikvitär datorisering i 
allmänhet. I dagsläget är den korta livslängden på hårdvara ett av de större problemen i fallet IT i 
bilen, men i andra fall som i mobiltelefoni är det inte ett stort problem.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har sett att den ubikvitära datoriseringen har utvecklats snabbt och vi kan se tendenser till att 
allt mer saker kan komma att bli autonomt, vilket betyder att maskiner styr sig själva utan hjälp 
från människan. Detta är intressant ur flera avseenden då det finns både för och nackdelar med 
autonomi och automation, men framför allt så finns det en viktig aspekt i det att människan i 
vissa fall faktiskt vill styra själva medan de i andra fall gärna slipper det. Det beror givetvis på vad 
det är som styrs, men i fallet med bilar så finns det personer som ser det som både ett nöje och 
som en frihet att kunna styra sin egen bil. Det har visat sig att tidigare ubikvitära innovationer 
som installerats i bilar har accepterats och kanske är det så att även självstyrande fordon till slut 
accepteras av allmänheten.  
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