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Sammanfattning 
I takt med att trafiksituationen blir allt mer komplex och krävande, ställs högre krav på dagens 

bilförare. I kombination med att ny informationsteknik inkorporeras inuti fordonen, uppstår 

även ett ökat informationsflöde som ständigt måste bearbetas av föraren både inuti och utanför 

fordonet. Eftersom förares visuella uppmärksamhet är begränsad, kan denna ökning innebära 

att förares kapacitet att uppmärksamma objekt i sin omgivning inte räcker till. Ett vanligt 

förekommande problem är idag att utryckningsfordon misslyckas påkalla uppmärksamheten 

hos den omkringliggande trafiken eller att trafiksituationer är så komplexa att den civila 

trafikanten inte har möjlighet att flytta sig ur vägen.  

 

Denna studie ämnade utforma två designförslag för att undersöka vilka tänkbara effekter som 

ett förvarnande varningssystem skulle ha på den civila föraren i utryckningssituationer. För 

utformningen av gränssnitten genomfördes en designprocedur som grundar sig i tidigare studier 

samt personor. För att undersöka och utvärdera de utformade gränssnittens effekt, genomfördes 

användartester i en bilsimulator hos uppdragsgivaren VTI.  

 

Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde identifierades mellan de utformade gränssnitten. 

Däremot kunde en medelstark effektstorlek (cohen´s d = -0.4029) identifieras för frågan ”Hur 

snabbt uppfattades informationen som presenterades?”. Effektstorleken indikerar att 

information som enbart presenterades i bilens instrumentbräda, var effektivare i termer av att 

snabbt kunna uppmärksamma information jämfört med när informationen även presenterades i 

mittkonsolens display. Resultaten indikerar även att den subjektiva inställning gentemot de 

båda gränssnitten var positiv. Framförallt för att varningssystemets förvarnande funktionalitet 

gav förarna mer tid och möjlighet att uppmärksamma utryckningsfordonet samt förbereda sig 

på situationen. 

  



 

Abstract 
As the traffic situation becomes increasingly complex and demanding, higher demands are 

placed on today's car drivers. In combination with the incorporation of new information 

technology inside the vehicles, an increased flow of information also arises which must 

constantly be processed by the driver both inside and outside the vehicle. Because the driver's 

visual attention is limited, this increase may mean that driver's capacity to pay attention to 

objects in their environment is insufficient. One common problem today is that emergency 

vehicles fail to call the attention of the surrounding traffic or that traffic situations are so 

complex that the civilian road user is not able to move out of the way. 

 

This study was intended to design two design proposals to investigate what possible effects a 

pre-warning system would have on the civilian driver in emergency situations. For the design 

of the interfaces, a design procedure was carried out, which is based on previous studies and 

designed user personas. In order to investigate and evaluate the effect of the designed interfaces, 

user tests were carried out in a car simulator at the client VTI. 

 

No statistically significant differences could be identified between the designed interfaces. 

However, a medium-sized effect size (cohen's d = -0.4029) could be identified for the question 

"How quickly did you perceive the information presented?". The effect size indicates that 

information presented solely in the car's dashboard was more efficient in terms of being able to 

quickly pay attention to information compared to when the information was distributed and also 

presented in the center console display. The results also indicate that the subjective attitude 

towards the two interfaces was positive, where a positivity was found for the warning system's 

pre-warning functionality which gave the drivers more time and opportunity to pay attention to 

the emergency vehicle and prepare for the situation.  



 

Förord 
Först vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla inblandade på VTI. Ett extra stort tack till 

Björn Lidenstam som gav mig möjligheten att genomföra denna studie och Kristoffer Jäsperi 

som lyckades ge mina designlösningar liv i bilsimulatorn. Sedan vill jag rikta ett stort tack till 

min handledare Victoria Stenbäck som under arbetets gång varit ett suveränt bollplank som 

kommit med ovärderlig feedback och hjälpt mig driva arbetet framåt. Jag vill även tacka alla 

som deltagit, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. 

Tack alla! 
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1 Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrunden till denna studie. Vidare följer studiens 

syfte samt de frågeställningar som studien ämnar besvara. Avslutningsvis presenteras de 

avgränsningar som gjorts samt studiens målgrupp. 

 
I mars 2019 inträffade en trafikolycka på väg 158 i Göteborg. Bilister placerade i bussfilen 

hindrade framkomligheten för räddningstjänst, polis och ambulans (SVT, 2019). På väg 158 

färdas det varje dag en stor mängd bilister då vägen leder in och ut från Göteborg vilket innebär 

långa köer både morgon och kväll. Vägen är tvåfilig och även utrustad med en bussfil. Filen är 

i huvudsak ämnad för kollektivtrafik, men får användas av ambulans och räddningstjänst för att 

snabbt kunna ta sig fram vid olyckor eller allvarligare sjukdomsfall. 

 

Att bilister placerat sig i bussfilen påverkade utryckningsfordonens möjlighet att snabbt komma 

fram till olycksplatsen, samtidigt som en redan komplex trafiksituation med mycket trafik och 

lite utrymme att flytta sig blev mer komplicerad. Enligt lag är bilister skyldiga att underlätta 

framkomligheten för utryckningsfordon, vilket kan innebära att köra ut i vägrenen eller 

dikeskanten (Polisen, 2019). Likaså är bilister skyldiga att göra det med stor försiktighet för att 

således inte skada någon annan medtrafikant. 

 

Enligt statistik var 2018 ett starkt fordonsår, där antalet fordon i trafik ökade för samtliga 

fordonsslag förutom bussar från år 2017 (Transportstyrelsens Vägtrafikregister, 2019). Antalet 

personbilar i trafik uppgick exempelvis vid årsskiftet 2017/2018 till hela 4 870 783, vilket visar 

en ungefärlig ökning med 25 000 personbilar (0,5 %) från årsskiftet 2016/2017. Förutom att 

trafiktätheten ökar belyser Underwood (2007) att orsakerna bakom den ökade komplexiteten 

för förare även kan vara alltmer komplexa trafiksituationer samt mer visuella objekt som kan 

maskera potentiella faror för föraren. Oavsett orsaken bakom den ökade efterfrågan på förarens 

uppmärksamhet måste viktiga beslut om vart uppmärksamheten ska riktas och vilka fordon som 

sannolikt kommer kunna orsaka problem i den främsta framtiden ständigt fattas (Underwood, 

2007). 

 

I dag är ett vanligt förekommande problem att de existerande varningsljus och sirener som 

används för att påkalla uppmärksamheten hos andra trafikanter i stor utsträckning inte lyckas 
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med sitt syfte (Lenné, Triggs, Mulvihill, Regan & Corben, 2008). Sirener kan enbart projicera 

över ett begränsat avstånd, vilket gör att stängda bilfönster eller kringliggande ljud såsom annan 

trafik eller störande ljud inuti fordon, kan komma att påverka hur effektivt sirener 

uppmärksammas. Det kan försvåra möjligheten för omkringliggande trafikanter att erhålla den 

information som behövs för att uppmärksamma och uppskatta på vilket avstånd eller i vilken 

riktning utryckningsfordon närmar sig. 

 

En tänkbar lösning för att underlätta och hjälpa förare att bli medvetna om deras omgivning 

skulle kunna vara att i förväg informera dess omgivning. Många system i dagens bilar fokuserar 

på att ge föraren stöd i olika situationer (Maltz & Shinar, 2004). Varningar kan representera 

olika problem och nivåer av brådskande karaktär. Dess syfte är dock att kommunicera med 

föraren på ett diskret och informativt sätt (Sabic, Mishler, Chen & Hu, 2017). Fortsatt redogör 

författarna att det är av avgörande vikt att förare förstår betydelsen bakom varningen. Tvetydiga 

varningar och symboler kan försummas, ignoreras eller feltolkas om varningen är för svår att 

förstå, vilket kan resultera i ett oönskat beteende. Sabic et al (2017) redogör att det är av 

avgörande vikt att få föraren att förstå relationen mellan varningen och den bakomliggande 

orsaken för att kunna underlätta och vägleda föraren mot ett önskat beteende. 

 

1.1 Syfte 
Studien syftar till att beskriva och presentera de möjliga effekterna för ett förvarnande 

varningssystem i civila fordon i samband med utryckningssituationer samt redovisa tänkbara 

behov kopplat till utformningen av förvarnande information i dessa situationer. Resultatet av 

arbetet bör på ett lämpligt sätt beskriva aspekter som är av avgörande vikt för att underlätta 

trafiksituationer och framkomlighet för både civila trafikanter och utryckningsförare. 

 

1.1.1 Frågeställning 
Följande frågeställningar har formulerats med hänsyn till studiens bakgrund och syfte:  

• Hur kan ett gränssnitt för ett varningssystem utformas i ett civilt fordon för att informera 

förare och underlätta trafikflöden, framkomlighet och ökad trafiksäkerhet under 

utryckningssituationer? 

• Vilka effekter har det tänkta varningssystemet på den civila förarens upplevelser i 

utryckningssituationer? 
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1.2 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat såvida att fokus enbart berör utformningen av gränssnitt för ett civilt 

mottagande fordon i samspelet mellan utryckningsfordon och civila fordon i trafiken. Den 

huvudsakliga uppgiften i detta arbete omfattas i första hand av utformning och utvärdering av 

gränssnitt för det tänkta varningssystemet. Därmed kommer inte den tekniska delen, de delar 

som berör implementationen av gränssnitten, att beskrivas i detta arbete. Fokus för arbetet är 

att undersöka hur användningen av förvarnande varningssignaler i samband med utryckningar 

skulle kunna fungera generellt för civila förare och undersöker därmed inte specifikt för vem 

eller vilka som systemet skulle kunna tänkas fungera. Med detta i åtanke kommer därför inte 

alla möjligheter eller tänkbara aspekter av människans begränsningar att tas i beaktning. 

Fortsatt kommer denna studie av tidsmässiga skäl, avgränsas till att undersöka en av många 

möjliga situationer som i verkligheten skulle kunna komma att inträffa samt enbart en 

multimodal kombination att presentera informationen för föraren. 

 

1.3 Bakgrund 
Studien är en pilotstudie och en del av ett större projekt, Nordic Way 2. Nordic Way 2 är ett 

projekt som bygger på ett konkret samarbete kring digital infrastruktur mellan 

trafikmyndigheterna i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Förhoppningarna för 

användningen av ett standardiserat trafikmeddelande som sänds över 5G nätet (5:e 

generationens mobilnät) är att det ska leda till bättre framkomlighet och kortare 

utryckningstider för utryckningsfordon. Ytterligare en huvudsaklig förhoppning att ett sådant 

varningssystem också ska leda till ett minskat antal trafikolyckor, då trafikanter involverade i 

dessa situationer ska presenteras med förvarnande information som ger dem möjligheten att 

förbereda sig och därmed vara mer uppmärksamma på utryckningsfordonet. 

 

1.4 Målgrupp 
Studien kommer att vara av särskilt intresse för Statens väg- och transportforskningsinstitut 

(VTI), då den är ett undersökande arbete som är en del utav ett av deras större projekt Nordic 

Way 2. Det innebär att de resultat som presenteras i studien kan innebära en ökad kunskap och 

förståelse för hur utformningen av informativa varningssystem i samspelet mellan 

utryckningsfordon och civila trafikanter kan se ut. Arbetet kommer även att vara av intresse för 

forskare och studenter som vill fördjupa sina kunskaper inom området. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket syftar till att sammanfatta forskning som har bedrivits tidigare inom 

området samt presentera de teorier som ligger till grund för denna studie samt redovisa och 

motivera studiens metodval. 

 

2.1 Förstå syftet med förarvarningar 
Att framföra ett fordon på tjugohundratalet beskrivs av Baldwin och Coyne (2003) vara en 

uppgift med en ökande komplexitet vilket innebär en stor påfrestning och som involverar 

skiftningar i förares mentala arbetsbelastning. Dagens situation för förare involverar 

utmaningar i både framförandet av själva fordonet, men även i det ökade informationsflödet 

som ständigt måste bearbetas inuti och utanför fordonet. En förares visuella uppmärksamhet är 

begränsad och varje synligt objekt både inuti och utanför fordonet kan omöjligen bearbetas 

visuellt (Underwood, 2007). Faktum är att många objekt och andra trafikanter på vägarna 

passeras utan att fånga förarens uppmärksamhet. På en väg med lite trafik är detta inte ett 

problem, men vid andra tillfällen redogör Underwood (2007) att kraven kan öka till en nivå där 

det inte finns tillräckligt med resurser för att övervaka alla relevanta objekt i förarens synfält. 

De ökade kraven för förarna beskrivs vara ett resultat av ökningen i trafiktätheten. Likaså 

beskriver Engström, Johansson och Östlund (2005) att den ständiga ökningen av trafikens 

intensitet i kombination med framfarten av ny informativ teknik som används inuti dagens 

fordon ställer nya krav och ökar nivåerna av komplexiteten för föraren. 

 

I och med att förares visuella uppmärksamhet är begränsad kan utryckningsfordon i större 

utsträckning uppfattas som ett överraskningsmoment. Hsiao, Chang och Simeonov (2018) 

beskriver att när ett utryckningsfordon svarar på ett larm, måste de nå sina destinationer på 

säkrast och snabbast tänkbara sätt. Utryckningsfordon är därför vanligtvis utrustade med 

sirener, varningsljus och har en tydlig färg med igenkännbar märkning. Vid akuta utryckningar 

har fordonen rätt att överskrida hastighetsbegränsningar för att reducera restiden fram till sina 

destinationer. Under dessa förhållanden beskrivs potentialen för krascher och skador vara ökad 

för både utryckningsförare och andra fordonsförare. Enligt Hsiao et al. (2018) används sirener 

och varningsljus för att meddela närvaron av utryckningsfordon för att i sin tur kunna begära 

fri passage och förhandla med den omkringliggande trafiken för att reducera restiden under 

utryckningar. Användningen av varningsljus och sirener beskrivs vidare kunna ha en effekt på 
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både utryckningsförares och andra vägtrafikanters syn, hörsel, mentala tillstånd och fysiska 

samt fysiologiska system som kan störa och påverka förarprestationen. 

För att dels förstå syftet och hur ett förvarnande varningssystem skulle kunna användas för att 

underlätta för den civila föraren såväl som framkomligheten för utryckningsfordon i 

utryckningssituationer är det av betydande vikt att beskriva komplexiteten och de faktorer som 

har betydelse för föraren. Följande avsnitt syftar till att motivera arbetet, introducera en 

bakgrund om kraven på körning som en dynamisk uppgift samt vilka resurser av 

uppmärksamhet som krävs av förare för att utföra denna uppgift. 

 

2.1.1 Situationsmedvetenhet 

I takt med att tekniken utvecklas har många komplexa och dynamiska system skapats för att 

underlätta människors förmåga att fungera som effektiva och tidsmässiga beslutsfattare vid 

användning av dessa system (Endsley, 1995). Många vardagliga aktiviteter kräver en dynamisk 

uppdatering av situationen vi befinner oss i för att vi ska kunna vara effektiva aktörer. Att 

framföra ett fordon beskriver Endsley (1995) vara enbart ett av många exempel på aktiviteter 

som kräver situationsmedvetenhet (eng. situational awareness). 

 

Behovet av situationsmedvetenhet gäller för en mängd olika miljöer. Att erhålla och bibehålla 

en god situationsmedvetenhet beskrivs bli allt svårare, medan komplexiteten och dynamiken i 

miljön ökar (Endsley, 1995). I dynamiska miljöer krävs det att många beslut fattas under en 

begränsad tidsrymd och uppgifterna är beroende av en ständigt pågående och aktuell analys av 

omgivningen. I och med att omgivningens tillstånd ständigt förändras, är aktörens huvudsakliga 

uppgift till stor del att erhålla och bibehålla en bra situationsmedvetenhet. Endsley (1995) 

definierar situationsmedvetenhet som uppfattning av element i sin omgivande miljö inom ett 

visst skede, förståelsen av dess betydelse och att kunna föreställa sig elementets status inom en 

snar framtid. Definitionen beskrivs vara bestående av tre olika hierarkiska faser och primära 

komponenter. De olika nivåerna presenteras nedan (se Tabell 1). 
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Tabell 1: Faser och komponenter för situationsmedvetenhet. 

Nivå 1 – Varseblivning av 

elementen i miljön 

Uppfatta status, attribut och dynamik hos relevanta element i miljön. En 

bilförare måste exempelvis veta var andra fordon och hinder befinner 

sig, uppskatta deras hastighet och position samt även hastigheten hos det 

egna fordonet. 

Nivå 2 – Förståelse av den 

nuvarande situationen 

Inkluderar en förståelse för betydelsen av dessa element kopplat till de 

relevanta mål som aktören har. Baserat på kunskapen om element som 

uppfattas i nivå 1, speciellt när de sammanställs för att bilda mönster 

med andra element, bildar beslutsfattaren en helhetsbild av miljön och 

förstår betydelsen av objekt och händelser. 

Nivå 3 – Projicering av 

framtida status 

Att i nära relation kunna föreställa sig de framtida åtgärderna för 

elementen i miljön. Det uppnås genom kunskap om status och 

dynamiken hos elementen samt förståelsen av situationen, vilket 

innefattar både nivå 1 och 2. Exempelvis behöver en bilförare också 

upptäcka möjliga och tänkbara framtida situationer som kan tänkas 

inträffa för att kunna agera effektivt och göra relevanta val bakom ratten. 

 

Enligt Endsley (1995) grundar sig situationsmedvetenhet i mycket mer än bara att kunna 

uppleva information om miljön. Det innefattar även en förståelse av innebörden av den 

information som erhålls av omgivningen, att jämföra den med aktörens mål och att 

tillhandahålla framtida tillstånd i miljön som är värdefulla för beslutsfattaren. 

 

Modellen omfattas av olika faktorer som är underliggande och påverkar processen för 

situationsmedvetenhet. Uppmärksamhet i perceptionsprocessen ger upphov till vissa 

begränsningar i människors förmåga att uppleva flera objekt parallellt och är en begränsning 

för vår situationsmedvetenhet. Endsley (1995) redogör för att uppmärksamhetskrav i komplexa 

och dynamiska miljöer som härrör från informationsöverbelastning, komplicerat 

beslutsfattande och att vara engagerad i flera uppgifter samtidigt snabbt kan leda till att det 

överstiger en persons begränsade uppmärksamhetskapacitet. I och med att kapaciteten av 

uppmärksamhet som kan fördelas är begränsad, beskriver Endsley (1995) att mer 

uppmärksamhet som riktas på vissa element kan resultera i en förlust av situationsmedvetenhet 

på andra delar när den övre gränsen för uppmärksamhetskapaciteten är uppnådd. Detta beskrivs 

kunna inträffa relativt snabbt i komplexa och dynamiska miljöer. 

 

Att fördela sin uppmärksamhet är enligt Endsley (1995) en förmåga som kan läras och som 

vissa personer är bättre på än andra. Vidare beskrivs det finnas möjligheter att till viss mån 
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kringgå människans begränsningar i uppmärksamhet, exempelvis genom att handlingar blir så 

pass inlärda att de utförs per automatik vilket frigör mer resurser från den automatiserade 

handlingen. Ett annat exempel som kommer att beskrivas mer ingående i nästa avsnitt är 

Wickens Multiple Resource Theory. Det är en modell som kan användas för att avgöra vilken 

typ av information som människan enklast kan uppmärksamma parallellt med andra 

informationsmodaliteter. 

 

I design och utformning av gränssnitt beskriver Endsley (1995) att information som presenteras 

i stor utsträckning kan påverka situationsmedvetenheten. Det innefattar dels hur mycket 

information som kan komma att erhållas, hur exakt det kan erhållas och i vilken grad det är 

förenligt med aktörens behov för situationsmedvetenhet. Förmågan att fördela 

uppmärksamheten mellan flera olika uppgifter och källor av information är mycket viktig i 

komplexa system och inte minst vid framförandet av ett fordon. Den huvudsakliga uppgiften 

att säkert framföra sitt fordon på vägen får inte påverkas negativt av den information som 

presenteras för föraren. Utformningen och designen av gränssnitt behöver därför presentera 

nödvändig information utan att medföra en olämplig kognitiv belastning till föraren. 

 

2.1.2 Multiple Resource Theory 

Multiple Resource Theory, är en teori av Wickens (Wickens, 1980, 2002). Teorin är särskilt 

användbar för att förklara mänskliga prestationer i dynamiska uppgifter med hög 

arbetsbelastning, särskilt när flera uppgifter ska utföras samtidigt. Modellen presenterar fyra 

olika dimensioner som påverkar prestationen i dynamiska uppgifter. Dimensionerna är: 

bearbetningssteg, perceptuella modaliteter, visuella kanaler och bearbetningskoder. Var och en 

av dessa dimensioner är dikotomt förgrenade, vilket innebär att de kan ha två olika nivåer i 

modellen. Uppgifter som utförs samtidigt och använder olika nivåer i varje dimension tenderar 

påverka och störa varandra mindre jämfört med uppgifter som använder sig av samma 

dimension. Wickens (2002) beskriver att en sådan strukturell distinktion är mellan visuell 

bearbetning och auditiv bearbetning. En förare har exempelvis större möjlighet att framföra sitt 

fordon säkert samtidigt som instruktioner presenteras auditivt, jämfört med om instruktionerna 

behövt läsas av föraren. 

 

Wickens (2002) beskriver att det viktigaste användningsområdet för modellen är att kunna 

förutsäga prestationsnivåer för två eller fler samtidiga uppgifter. Modellen kan därmed 
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användas för att förutsäga nivån av störningar mellan två uppgifter som delas i tid. Fortsatt 

beskrivs modellen vara mest lämplig att tillämpa på aktiviteter som kräver flera samtida 

uppgifter i miljöer som innefattar höga krav, vilket beskrivs passa in på miljön för en 

fordonsförare. Modellen kan därför hjälpa designers att ta beslut om utformningar av system i 

de tidigare nämnda miljöerna. 

 

I takt med den tekniska utvecklingen och att mer teknik integreras i våra fordon behöver förare 

komma åt och bearbeta information från ett flertal olika källor för att kunna utföra dessa 

uppgifter samtidigt som en säker fordonskontroll och väghållning bibehålls. Enligt Wickens 

(2002) kommer kostnaderna associerade med att få tillgång till denna information och den 

utsträckningen som flera uppgifterna tävlar om liknande resurser, att bestämma mängden av 

störningar mellan uppgifterna och därmed prestationen för den ena eller båda uppgifterna. 

Horrey och Wickens (2004) beskriver med särskild relevans till bilkörning, att exempelvis två 

visuella uppgifter kommer att konkurrera om förares visuella uppmärksamhet, vilket oftast bara 

kan tilldelas till en position i taget och därmed stör uppgiftens prestation. 

 

2.2 Utformning av varningssystem med människan i fokus 
Det huvudsakliga syftet med att framföra en bil har inte förändrats sedan dess uppfinnande. 

Däremot har köruppgiften idag förändrats vilket dels beror på kombinationen av att det finns 

ett flertal olika informations- och kommunikationssystem tillgängliga för föraren samt 

framväxten av avancerade varningssystem. Som tidigare nämnt är köruppgiften en komplex 

aktivitet med en ständigt förändrande miljö både innanför och utanför fordonet. Ett 

varningssystems uppgift är därför att matcha förarens förväntningar, behov och kapacitet i 

situationer som uppstår i denna miljö (Pauzié & Manzano, 2007). Numera har moderna fordon 

en mängd olika funktioner med kommunikations- och informationssystem vars syfte är att öka 

säkerhet och komfort för förare. Dessa inbyggda funktioner och system i dagens fordon måste 

vara intuitiva, självförklarande och icke-störande. För att åstadkomma detta krävs det en 

designprocess där människan är i centrum under varje del av utvecklingen (Pauzié & Manzano, 

2007), vilket i större utsträckning kan utesluta att effekter från funktioner och system uppfattas 

som negativa. 
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2.2.1 Människocentrerad design 

Arvola (2014) beskriver att anledningen till att driva en designprocess med människan i 

centrum är att det är i det skarpa läget, där en produkt eller tjänst kommer till användning som 

värde skapas. Fortsatt beskriver författaren att ifall utvecklingen av nya interaktiva produkter 

och tjänster bedrivs med människan i centrum, säkerställs det att de är meningsfulla i den 

situationen där de är tänkta att användas av de som är tänkta att realisera deras värde och nytta. 

Design med människan i centrum definieras enligt ISO 9241–210 (2010) som en iterativ 

process, där processen beskrivs kännetecknas av att utvecklingen drar nytta av flera 

kompetenser och perspektiv. Processen utvecklar även en uttalad helhetsförståelse för 

användarna och intressenterna, vilket innefattar deras upplevelser, verksamhet och situation. 

Enligt Arvola (2014) betonar ISO-standarden att användarcentrerad utvärdering ligger till 

grund för att ta fram och utveckla designen, samt att användarna och intressenterna inbegrips 

genom hela design- och utvecklingsarbetet. 

 

2.3 Användning av modaliteter i förarvarningar 
Informationssystem inuti fordon har som avsikt att ge förare information gällande exempelvis 

vägbeskrivning, trafikförhållanden eller varningsanvisningar (Cao & Theune, 2010). Den 

huvudsakliga uppgiften för förare i rörliga fordon är att hålla uppsikt på vägen samtidigt som 

att bibehålla kontroll över det egna fordonet. Både uppfattningen och förståelsen för 

information som presenteras inuti fordonet måste betraktas som en sekundär uppgift som 

behöver utföras i samspel med köruppgiften. Informationen är avsedd för att underlätta 

körningen och förbättra säkerheten, vilket innebär att det effektivt bör levereras till föraren. 

Samtidigt beskriver Cao och Theune (2010) att det i stor utsträckning ställer andra krav på 

förarens uppmärksamhet och kan ses som en distraktion. Med hänsyn till att uppmärksamhet 

och förardistraktioner identifierats av Trick, Enns, Mills och Vavrik (2004) som en huvudsaklig 

orsak till varför bilolyckor sker, är det viktigt att veta vilka fördelar och nackdelar som 

användningen av olika modaliteter har när de används i informationssystem inuti fordon. De 

efterkommande avsnitten kommer därmed belysa styrkor och svagheter för de olika modaliteter 

som kan användas i avseende att informera och varna föraren. 

 

2.3.1 Visuell modalitet 

Bilkörning är i huvudsak en visuell uppgift, som kräver nästintill kontinuerlig visuell 

uppmärksamhet medan fordonet är i rörelse (Cao & Theune, 2010). Information som 
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presenteras visuellt kan innebära mer belastning på förarens visuella uppmärksamhet och kräver 

således att blicken behöver tas från vägen. Enligt Wickens (2002) kan två visuella uppgifter 

inte utföras samtidigt utan att medföra en konkurrens och visuell belastning. Att behöva fördela 

sin visuella uppmärksamhet mellan två olika uppgifter kräver att förare måste förflytta och 

skifta sin visuella uppmärksamhet mellan den yttre körmiljön och bilens interiör (Cao & 

Theune, 2010). Visuellt presenterad information beskrivs även vara lättare att missa, 

exempelvis om förarens uppmärksamhet är riktad åt ett annat håll än där informationen 

presenteras (Cao & Theune, 2010; Scott & Gray, 2008). Fördelarna med att använda sig av 

visuellt presenterad information beskrivs av Cao och Theune (2010) vara att det tillåter föraren 

att själv bestämma hur och när informationen ska få deras uppmärksamhet. Men även att 

informationen kan bearbetas flertalet gånger. Det kan ses som en underlättande faktor, då 

informationens detaljer inte behöver memoreras för senare tillfällen. 

 

2.3.2 Auditiv modalitet 

Att presentera information auditivt är enligt Cao och Theune (2010) en stor fördel, då det i stor 

utsträckning inte påverkar en förares visuella uppmärksamhet. Vidare beskriver författarna att 

baserat på Multiple resource model (Wickens, 2002) kan auditiv information uppmärksammas 

samtidigt som föraren fokuserar på bilkörningen. Det innebär att föraren kan hålla fokus på 

trafiken och lyssna på meddelandet samtidigt. Det beror på att informationen kan nå fram till 

föraren från olika håll, oberoende av var föraren har sin blick. Cao och Theune (2010) beskriver 

däremot att auditiva modaliteter kan ta uppmärksamheten från körningen och därmed tillfälligt 

påverka den primära köruppgiften. Hur auditivt presenterad information tillfälligt kan påverka 

köruppgiften beskrivs ha två beroenden. Dels har vi människor en förmåga att rikta 

uppmärksamheten direkt till auditiva signaler när de presenteras, vilket kan ta uppmärksamhet 

från en pågående visuell uppgift, såsom körning. En annan aspekt är att auditiv information är 

övergående och tvångsmässig, vilket innebär att förare kontinuerligt och aktivt måste lyssna för 

att uppmärksamma den information som presenteras. Det aktiva lyssnandet kan i sin tur 

resultera i att den körrelaterade visuella informationen får mindre uppmärksamhet. 

 

2.3.3 Taktil modalitet 

Taktila modaliteter används i huvudsak för att presentera information i syfte att ge föraren 

riktlinjer eller varningar (Cao & Theune, 2010). Författarna beskriver vidare att de olika 

användningsområdena hos taktila modaliteter är att kunna varna förare om snabbt närmande 
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fordon, plötsligt inbromsande framförvarande fordon eller filbyten. Cao och Theune (2010) 

beskriver att taktila signaler innebär att förare reagerar snabbare på den presenterade händelsen 

i jämförelse med auditivt eller visuellt presenterad information. Författarna menar att den 

främsta anledningen till det är att taktila signaler är framträdande och påkallar oftast 

uppmärksamhet omedelbart vid presentationen. Vidare beskriver författarna att ytterligare 

fördelar med taktila signaler är att de inte tävlar om de visuella resurser som krävs vid körning, 

effektiviteten påverkas inte heller negativt av ljus- eller ljudförhållanden och de är begränsade 

till föraren, vilket gör att passagerare inte störs. 

 

Förutom de fördelar som precis har beskrivits, finns även vissa negativa aspekter med att 

presentera information taktilt. Cao och Theune (2010) beskriver att taktila signaler är 

begränsade i sina möjligheter att uttrycka och förmedla information. Det innebär att 

användningen av taktila signaler endast är lämpligt för en viss typ av information, såsom 

tidskritiska varningar och riktningar. Vidare beskriver författarna att taktila signaler sannolikt 

kan resultera i irritation och fysiskt obehag, vilket gör att signalens varaktighet och intensitet 

noggrant bör övervägas innan användning. 

 

2.4 Brådskande karaktär och timing av varningar 
De val som görs vid utformningen av ett varningssystem kan påverka hur snabbt förare 

identifierar och reagerar på en varning (Marshall, Lee & Austria, 2007). Vidare beskriver 

Marshall et al. (2007) att varningar som förare upplever vara störande påverkar huruvida förare 

inaktiverar eller ignorerar en varning, vilket kan vara vanligt förekommande i situationer där 

en varning sammankopplas med falska alarm. Varningar som har en korrekt brådskande 

karaktär beskrivs däremot hjälpa förare att kunna förstå betydelsen och därmed reagera effektivt 

(Marshall, et al., 2007). 

  

Den huvudsakliga fördelen som ett varningssystem av förvarnande karaktär har är möjligheten 

att i ett tidigt skede kunna varna förare, innan faror är inom synhåll eller innan den situation 

föraren befinner sig i hunnit bli kritisk eller farlig (Winkler, Werneke & Vollrath, 2016). 

Fördelarna förknippade med ett sådant typ av varningssystem är att förare ges mer tid och 

därmed möjlighet att på ett längre avstånd hinna bli medvetna om kommande situationer. Till 

följd av detta ges även förarna större möjlighet utvärdera situationens allvar samt förbereda en 

lämplig reaktion för situationen. Vidare har varningens timing stor betydelse. Lee, McGehee, 

Brown och Reyes (2002) poängterar att en dåligt timad varning kan få motsatt effekt utifrån 
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dess syfte och således påverka förarsäkerheten negativt. En varning som utfärdas allt för tidigt 

kan ignoreras om föraren inte kan uppfatta orsaken till varningen. Samtidigt kan en varning 

som utfärdas allt för sent uppfattas som ineffektiv och även störa pågående processer hos 

föraren. Vidare beskriver Lee et al. (2002) att timingen för varningen, är väsentlig för att kunna 

bedöma hur effektivt ett förvarnande varningssystem faktiskt är. 

 

Winkler et al. (2016) beskriver att det är möjligt att presentera information och varningar i ett 

flerstegsvarningssystem, det första steget avser att informera föraren och det andra steget 

förvarna föraren om framtida situationer i trafiken. Jämfört med ett enstegsvarningssystem 

beskrivs ett flerstegsvarningssystem utöka varningsintervallet till mer avancerade 

varningsnivåer av förvarningar eller information om kritiska situationer som kan inträffa 

framöver. Ett flerstegsvarningssystem kan därför påkalla olika förarreaktioner beroende på dels 

varningens brådskande nivå och situationens behov av handling (Winkler et al., 2016). Vidare 

beskriver författarna att utformningen av tidiga varningar bör vara mindre påträngande då de 

kan utlösas oftare, vilket i stor utsträckning beror på att de kan anses vara irriterande för förarna. 

Samtidigt behöver den senare varningen vara framträdande för att säkerställa att en 

förarreaktion framkallas. 

 

2.5 Multimodala kombinationer 
Som tidigare beskrivits har varje enskild modalitet sina för-och nackdelar vad gäller att 

informera eller att varna en förare. Cao och Theune (2010) beskriver att de vanligt 

förekommande fördelarna med multimodal informationspresentation inkluderar en ökad 

robusthet av kommunikation på grund av överflödig eller komplementär användning av 

modaliteter samt en ökad bandbredd för informationsöverföring. Oviatt, Schuller, Cohen, 

Sonntag och Potamianos (2017) beskriver att distraktioner i samband med bilkörning är vanligt 

förekommande och att dessa distraktioner kan innebära att varningar lätt missas eller inte 

uppmärksammas i tid för att få maximal effekt. Fördelarna med att presentera information 

multimodalt beskrivs vara dess förmåga att påkalla uppmärksamhet när föraren antingen är 

distraherad eller ouppmärksam och en händelse på vägen kräver uppmärksamhet. De 

modaliteter som används för att informera och varna förare i bilar redogörs vara de som nämnts 

tidigare; det vill säga auditiva, visuella och taktila modaliteter. Att överföra den önskade 

informationen multimodalt har också visat sig vara fördelaktig gentemot användning av 

enskilda modaliteter då reaktionshastigheten och noggrannheten av förares reaktionerna har 

varit förbättrade (Oviatt et al., 2017) 
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Genom att kombinera olika modaliteter för att presentera information möjliggörs bättre 

prestationer i både kör- och sekundäruppgifter jämfört med att använda varje modalitet enskilt 

(Cao & Theune, 2010). Kombinationen mellan auditiva och visuella modaliteter beskrivs vara 

den mest föredragna av förare, där även kombinationen mellan taktila och antingen auditiva 

eller visuella presentationer beskrivs vara särskilt fördelaktig. Enligt Cao och Theune (2010) 

visade kombinationerna mellan taktil och antingen auditiva eller visuella modaliteter att de 

kunde framkalla snabbare reaktioner och resultera i lägre kognitiv belastning, jämfört med när 

modaliteterna användes enskilt. 

 

Riskerna med att använda flera modaliteter vid presentation av information är att det kan 

inducera extra belastning vad det gäller belastning av förares uppfattningsförmåga, 

gränssnittshantering och övervakningsbehov (Cao & Theune, 2010). Författarna beskriver att 

det är upp till designern att kontrollera att de valda kombinationerna förbättrar förarens 

kognitiva och fysiska förmåga och att de är förenliga med användarpreferens, kontext och 

systemfunktionalitet. Nya modaliteter bör därför endast utöka ett nuvarande system om de 

förbättrar effektivitet, tillfredsställelse eller andra aspekter av prestanda för en given användare 

och sammanhang. 

 

2.6 Metodteori 
I detta avsnitt motiveras och presenteras det vetenskapliga tillvägagångssättet för denna studie. 

Avsnittet ämnar redovisa och motivera metodvalen för att kartlägga behovsbilden hos tänkta 

användare och de steg som ledde fram till utformningen av gränssnitten. 

 

2.6.1 Kvalitativa intervjuer 

För att skapa en bild av civila förares uppfattning, beteende och den tänkbara problematiken 

kring situationer där utryckningsfordon är inblandade valdes kvalitativa intervjuer. 

Motiveringen bakom valet av kvalitativa intervjuer är att de riktar intresset mot den intervjuades 

ståndpunkter och ger kunskap om vad intervjupersonen upplever som relevant och viktigt 

(Bryman, 2018). Bryman (2018) beskriver att kvalitativa intervjuer kan variera med hänsyn till 

hur tillvägagångsättet. Intervjufrågor bör vara öppna och syfta till att få deltagarna att berätta 

och förklara (Arvola, 2014), och valet för detta arbete blev ett semistrukturerat angreppsätt. 

Vad som kännetecknar en semistrukturerad intervju är att den utgår från förhållandevis 
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specifika teman som ska beröras, men ger intervjupersonen stor frihet i hur svaren formuleras 

(Arvola, 2014). Tonvikten av de genomförda intervjuerna ska därmed ligga på det som 

intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster 

och beteenden. 

 

2.6.2 Kvalitativ analys 

Det första steget i kvalitativ analys beskrivs vara att erhålla ett helhetsintryck av data och börja 

leta efter mönster (Preece, Rogers och Sharp, 2016). Vissa mönster kan ha framkommit under 

själva datainsamlingen, vilket kan resultera i att personen i rollen som designer redan har en idé 

om vilka slags mönster det bör letas efter. I dessa scenarier beskriver författarna att det är av 

stor vikt att bekräfta resultatet för att säkerställa att de inledande intrycken inte påverkar 

analysen. Att identifiera teman i kvalitativa data kan göras på flertalet olika sätt. Metodvalet 

och tillvägagångssättet för detta arbete är genom användning av single-case och cross-case 

analyser, vilket kommer att presenteras mer ingående i nedanstående två avsnitt. 

 

2.6.3 Single-case analys 

Det första steget i att tolka data från intervjuerna var genom att genomföra vad benämns som 

single-case analyser för varje enskilt intervjuprotokoll. Goodwin (2009) beskriver att single-

case analyser huvudsakligen ämnar resultera i att en grundlig förståelse för vad som setts och 

hörts under de utförda intervjuerna erhålls. Det första steget i single-case analyser är att koda, 

kategorisera och kommentera varje genomförd intervju. Denna kategoriserande process 

beskrivs av Goodwin (2009) som både deduktiv och induktiv eftersom det finns vissa kategorier 

av information som förväntas identifieras genom intervjuanteckningarna, medan intervjudata i 

sig kan föreslå andra kategorier som identifieras under genomförandet av analysen. Vidare 

beskriver författaren att de koder som sannolikt används i stora drag speglar de frågor som 

ställdes under intervjuerna, exempel på sådana kategorier och koder är mål, frustrationer, 

färdigheter, frekvens, mentala modeller och användarens fysiska egenskaper. 

 

2.6.4 Cross-case analys 

Efter att varje intervjuprotokoll genomgått proceduren för single-case analysen genomfördes 

en cross-case analys. Enligt Goodwin (2009) ämnar en cross-case analys till att identifiera 

beteendemönster och trender i intervjudata. Denna analys ligger till grund för att identifiera 

trender, generella problem och för att åstadkommen en förståelse om vad samt vilka situationer 
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som potentiella användare av varningssystemen upplever som besvärligt. De teman som 

identifieras under denna del av analysen lägger enligt Goodwin (2009) grunden till 

utformningen av olika personor och vilka olika krav dessa kan tänkas ha. Författaren beskriver 

fortsatt att en bra utgångspunkt för cross-case analyser är att börja med att välja ett par 

respondenter som anses likna varandra och utforska vad som är liknande eller annorlunda 

sinsemellan. Slutprodukten av en cross-case analys beskrivs av författaren resultera i 

utformning av olika personas, som är modeller som grundar sig i olika beteendemönster som 

identifierats i analysen av användardata. 

 

2.6.5 Personor 

En persona beskrivs av Arvola (2014) vara en precis beskrivning av en hypotetisk individ, som 

är baserad på fakta om potentiella användare och intressenter. Vidare beskriver författaren att 

personor är ett steg på vägen mot en välunderbyggd design. För att skapa en persona 

sammanställs data från intervjuer och presenteras i formen av en karaktär som levandegörs med 

namn, porträttbilder och en egen personlighet. Preece, Rogers och Sharp (2016) redogör för att 

personor är som utförliga beskrivningar av typiska användare av produkten under utveckling 

som designern kan fokusera på och utforma produkten för. Vidare beskrivs varje persona 

representera en sammanfattning av ett antal verkliga användare som har varit inblandade i 

datainsamlingen, med en unik uppsättning mål som är relaterade till den särskilda produkten 

under utveckling. 

  

Goodwin (2009) beskriver att för att på bästa tänkbara sätt kunna använda sig av personor, är 

det bra att först förstå vad som gör dem effektiva. Personor beskrivs fortsatt inte enbart fungera 

för att vi människor är vana vid att använda modeller, utan också för att de uppmuntrar oss att 

relatera till användare på unika sätt. Samtidigt som de även minimerar de möjliga nackdelar 

som finns med att designa tillsammans med verkliga människor. 

I denna studie användes personor då det lämpade sig väl på grund av att studien syftar till att få 

en inblick i den potentiella användarens upplevelser i utryckningssituationer. Mer specifikt är 

det användarnas upplevda problem i situationer där hen överraskas av ett utryckningsfordon 

samt önskemål kring hur ett potentiellt varningssystem skulle kunna utformas för att således 

minska överraskningsmomentet, som var av intresse. 
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2.6.6 Kravetablering 

Motivationen bakom ett designarbete är enligt Preece et al. (2016) att uppdatera eller ersätta ett 

redan befintligt system, eller i vissa fall utveckla en produkt som inte har några föregångare. 

Oberoende från arbetets motivation är en viktig del av arbetet att användarnas behov, krav, 

ambitioner och förväntningar diskuteras. För att kunna möjliggöra denna diskussion krävs en 

förståelse för användarna och deras förmågor, deras nuvarande uppgifter och mål, villkoren för 

produkten och begränsningar för produktens utförande. 

 

Preece et al. (2016) beskriver att kravetableringen fyller två bakomliggande syften. Dels är det 

av vikt att förstå så mycket som möjligt om användarna, deras aktiviteter och i vilken kontext 

som dessa aktiviteter utförs för att säkerställa att produkten under utveckling i slutändan kan 

ses som ett stöd för användarna i uppfyllandet av deras mål. Fortsatt beskriver författarna att 

det som önskas med det nyss nämnda som utgångspunkt är att komma fram till en uppsättning 

stabila krav som bildar en stadig bas för att kunna börja utforma sin produkt. Krav definieras 

av författarna vara information om en specifik produkt som specificerar vad den ska göra eller 

hur den ska fungera. 

 

2.6.7 Utvärdering av prototyp 
Utvärdering beskrivs av Preece et al. (2016) vara en integrerad del av designprocessen som 

ämnar samla information om användares eller potentiella användares upplevelser när de 

interagerar med en prototyp. Denna typ av utvärdering genomförs för att kunna förbättra 

designen på produkten och fokuserar på produktens användbarhet samt användarens 

upplevelser när de interagerar med produkten. 

 

Fortsatt beskriver författarna att i vilket stadium som utvärderingar ska genomföras är beroende 

av typen av produkten. I de fall där produkten är ett helt nytt koncept är ett vanligt 

tillvägagångssätt att efter kravsammanställningen och skapandet av de inledande skisserna 

utföra utvärderingar för att säkerställa att användarnas krav har tolkats korrekt och att dessa 

förkroppsligats i deras utformningar på rätt sätt. Dessa utvärderingar beskrivs ligga till grund 

för modifikationer enligt återkopplingen som erhållits, varvid förändringar eller nya prototyper 

utvecklas och som i sin tur utvärderas efter hand. 
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För att säkerställa och kontrollera att en produkt fortsätter att möta användarnas behov genom 

hela designprocessen genomförs vad som kallas för formativa utvärderingar (Preece et al., 

2016). Det som kännetecknar en formativ utvärdering är att de inkluderar och är användbara i 

hela designprocessen, från utvecklingen av tidiga skisser och prototyper till justering och 

finslipning av en nästan färdig design. 

 

2.6.8 Användartester 
Barnum (2010) redogör för att när fokus riktas mot användaren och inte produkten, kan kunskap 

om vad som fungerar eller inte för användaren uppnås. Genom att ha denna riktade fokus kan 

användarnas erfarenheter och uppfattning om produkten förstås, för att kunna avgöra om 

designen motsvarar förväntningar och stödjer deras mål i uppgiften. 

  

Fortsatt redogör författaren för att användartester förser dig som designer med insikter om de 

tänkta användarna när de använder produkten genom att utföra vissa uppgifter som de skulle 

vilja göra och som uppfyller funktionalitet eller mål som är realistiska för just dem. I ett 

användartest ges designern möjlighet att uppmärksamma deras kommentarer, kroppsspråk samt 

deras motivation gentemot produkten och därmed lära sig hur bra produkten stödjer 

användarnas mål eller identifiera vilka delar av produkten som borde ses över och förändras. 

 

2.6.9 Användning av en körsimulator 

Den avslutande fasen för detta arbete är att utvärdera och användartesta de framtagna 

gränssnitten för varningssystemet. Gränssnitten kommer därmed implementeras i en 

körsimulator på VTI. Detta avsnitt ämnar beskriva och validera användningen av en simulator 

i utvärdering av varningssystemet jämfört med att genomföra användartester i naturlig miljö. 

 

Kaptein och Van Der Horst (1996) redogör för att körsimulatorer kan användas för 

förarutbildning och forskning som berör trafikbeteende, samt för att utvärdera fordonsdesign. 

Exempelvis möjliggör en körsimulator enligt Pinto, Cavallo och Ohlmann (2008) att potentiellt 

farliga situationer kan undersökas eller att förare vid upprepade tillfällen kan konfronteras med 

händelser som är ovanliga i verkligheten, vilket gör att beteenden som uppstår i många olika 

omständigheter kan studeras. 
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Begreppet validitet är av stor betydelse för tillämpningen av körsimulatorer i beteendeforskning 

(Kaptein & Van Der Horst, 1996). Validiteten hos en körsimulator för att kunna svara på 

specifika forskningsfrågor hänvisar till den grad en simulator kan framkalla samma beteende 

som skulle uppvisas under liknande omständigheter i verkligheten. Allmänt behöver människor 

sällan all tillgänglig information som finns för att utföra en uppgift, vilket innebär att det på en 

generell nivå inte är nödvändigt att den tillgängliga informationen som presenteras i en 

simulator är identiskt med vad som finns tillgängligt i ett riktigt fordon (Kaptein & Van Der 

Horst, 1996). Pinto et al. (2008) beskriver att fysisk trovärdighet inte alltid är nödvändigt för 

att uppnå en god nivå av validitet. Skillnader från verkligheten kan tolereras på grund av de 

begränsningar som är förknippade med informationsintag och bearbetning (Pinto, et al., 2008). 

Kaptein och Van Der Horst (1996) beskriver att i vissa fall kan till och med avsiktliga avvikelser 

från verkligheten till och med kan resultera i en mer realistisk uppgift. 

 

Kaptein och Van Der Horst (1996) redogör att huruvida en simulator är ett giltigt instrument 

för att undersöka en specifik uppgift beror främst på den information som används för att utföra 

uppgiften. Teoretiskt sett kan en simulator i viss utsträckning tillhandahålla alla typer av 

information tillgänglig för en förare i verkligheten, såsom visuell information, ljud eller 

rörelser. Begränsningar av validitet hos simulatorer är direkt relaterade till de signaler och 

information som en specifik simulator tillhandahåller (Kaptein & Van Der Horst, 1996). Vidare 

beskriver författarna att ifall uppsättningen av information och signaler som är viktiga för den 

aspekt av uppgift som undersöks finns i en simulator, kan användandet av en körsimulator vara 

lika giltig som en fältundersökning. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga tillvägagångssättet för denna studie. Kapitlet 

ämnar redovisa studiens etiska överväganden samt proceduren för studiens olika delar.  

 

3.1 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) valdes för att diskutera de etiska överväganden som gjorts i denna 

studie. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det finns fyra etiska forskningsprinciper att ta 

hänsyn till. Dessa syftar till att presentera riktlinjer till förhållandet mellan forskare och 

deltagare (Bryman, 2018). Vidare beskriver Bryman (2018) att dessa grundläggande etiska 

frågor rör frivillighet, integritet, kofidentialitet och anonymitet. De fyra grundläggande etiska 

forskningsprinciperna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfitentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Hur dessa används i denna studie presenteras nedan. 

 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagare om deras uppgift och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande och den aktuella studien eller undersökningens syfte 

(Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå informationskravet har deltagarna i 

förtid inför samtliga datainsamlingstillfällen fått tillgång till information gällande studien samt 

på plats fått ta del av en mer utförlig informationsblankett. I informationsblanketten (se bilaga 

2 och 3) framgick syftet med studien, information om tillvägagångsättet samt att deltagandet 

var frivilligt.  

 
Det andra kravet är samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva bestämmer över sin medverkan (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att forskare innan påbörjad datainsamling måste inhämta ett 

samtycke från deltagaren. I denna studie användes ett samtyckesformulär för att samla in 

deltagarnas samtycke för deltagande (se bilaga 4). 

 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter om de personer som deltagit i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att deltagarnas personuppgifter skall 

förvaras på ett sådan sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 

2002). På informationsblanketten fick deltagarna ta del av information gällande hantering av 

data och sekretess för denna studie. I denna studie säkerställdes konfidentialitet genom att 

uppgifterna sparades på ett sätt som hindrade obehöriga från att ta del av dem, deltagarnas 

uppgifter knöts till separata test-ID istället för namn för identifikation samt att uppgifterna inte 
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kommer att sparas längre än vad denna studie kräver. Det sista kravet, nyttandekravet, innebär 

att de uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål 

(Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2002). För att möta kravet har intervjufrågor och enkät 

formulerats för att enbart beröra det som denna studie avses studera. Därmed kommer inga 

frågor som inte är nödvändiga för denna studie att beröras.  

 
 
3.2 Användarintervjuer 
Användarintervjuerna genomfördes med ett semistrukturerat angreppssätt. Fokus för 

intervjuerna var deltagarnas personliga förklaringar och förståelse för händelser, mönster och 

beteenden i utryckningssituationer. För att fylla i eventuella frågetecken eller ifall ett mer 

uttömmande svar önskades från deltagaren ställdes följdfrågor. För att underlätta för deltagande 

genomfördes intervjuerna på en tyst och enskild plats utvald av deltagaren själv. Vid 

intervjutillfället var enbart deltagaren och försöksledaren närvarande, detta för att minimera 

riskerna för yttre störningar som skulle kunna påverkat resultatet av intervjun. Under 

användarintervjuerna tog försöksledare kortare anteckningar. Samtliga deltagare godkände 

även att intervjun spelades in för att underlätta en senare analys av datamaterialet. 

 

3.2.1 Deltagare 

Eftersom gränssnitten utformades för den civila föraren var det enda urvalskriteriet att 

deltagarna skulle inneha ett giltigt svenskt körkort. Könsfördelningen för intervjudeltagarna i 

denna studie var fyra män (M = 48 år) och fyra kvinnor (M = 47,5 år). Beräknad medelålder 

för samtliga deltagare var 47,75 år (SD = 15,8) och medianen var 50 år. Beräknat medelvärde 

för antal år som deltagarna innehaft sitt körkort var 26,6 år (SD = 12,4) och medianen var 31 

år. Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. 

 

3.2.2 Intervjufrågor 

Som stöd under intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 5). Intervjuguiden 

utformades utifrån teori kring de problem och situationer som identifierats som problematiska 

vid bilkörning och utryckningssituationer. Fokus för intervjuerna låg i att få en förståelse för 

intervjudeltagarna som civila bilförare och deras personliga uppfattning om distraktioner eller 

situationer som de ansåg kunde ha påverkan på deras prestation som förare. 
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Två övergripande kategorier utformades för intervjuguiden; Vart riktar förare sin 

uppmärksamhet under körning samt Överraskningsmomentet. Dessa två kategorier 

kompletterades med specifika frågor som berörde exempelvis förardistraktioner, sekundära 

uppgifter som föraren engagerar sig i bakom ratten, speciellt krävande situationer för föraren, 

hur och när föraren uppmärksammar utryckningsfordon och vad det kan vara som gör att förare 

i vissa fall inte uppmärksammar utryckningsfordon. Utöver de övergripande kategorierna 

innehöll intervjuguiden generella frågor som berörde intervjudeltagarens ålder, arbetssituation, 

utbildningsnivå, hur många år deltagaren innehaft sitt körkort, uppskattning av mil per vecka 

och vilka miljöer som är vanligast att intervjudeltagaren kör i. 

 

3.2.3 Inspelning 
De intervjuer som genomfördes spelades in med hjälp av en MacBook Pro och programvaran 

som användes för inspelningen var QuickTime Player. Bryman (2018) beskriver att det finns 

ett flertal fördelar med att spela in intervjuer. Det gör att personen som genomför intervjuerna 

inte behöver distraheras av att föra omfattande anteckningar under intervjuns gång vilket 

innebär att det är lättare att koncentrera sig på intervjun. Däremot fördes anteckningar som hade 

som avsikt att fånga tankar, intryck och eventuella kroppsspråk som uppmärksammades under 

intervjun. Bryman (2018) beskriver att liksom det finns ett flertal fördelar med att spela in 

intervjuerna finns även risker att använda sig av digitala hjälpmedel för inspelning såsom att 

kvaliteten blir undermålig. Det har hafts i åtanke och inspelningsutrustningen har testats inför 

varje intervjutillfälle. 

 

3.2.4 Transkribering av intervjudata 

Bryman (2018) beskriver att transkribering är en tidsödande process och menar på att en timmes 

intervjumaterial kan ta upp mot sex timmar att transkribera. Parallellt med datainsamlingen 

utfördes transkriberingar av de redan genomförda intervjuerna. Transkriberingarna riktade in 

sig på en lägre detaljnivå, deltagarnas språk och hur de besvarade eller framförde sina tankar 

under intervjun fick således inte lika stort fokus under transkriberingen. Den huvudsakliga 

fokusen för transkriberingarna var således avseende vad intervjudeltagarna ordagrant sagt 

under intervjun. Specifika reaktioner eller beteende antecknades under eller direkt efter 

intervjutillfället i ett medtaget anteckningsblock. 
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3.2.5 Tolkning och kodning av intervjudata (Single-Case analys) 

Efter att samtliga intervjuer genomförts började arbetet med noggranna genomgångar av varje 

enskild transkribering och intervjuanteckning för att säkerställa att inget missats eller 

missuppfattats under transkriberingen. I enlighet med Goodwins (2009) procedur för single-

case analyser inkluderade denna del av analysen tolkning och kodning av intervjudata. En 

systematisk och noggrann genomgång av varje enskild intervjutranskription genomfördes och 

deltagarnas svar kodades och kommenterades utifrån olika kategorier. De kategorier som 

användes för kodningen av data var frekvens, mål, mental modell, stress, störande moment, 

frustrationer samt fysiska och personliga egenskaper. 

 

3.2.6 Kategorisering och identifiering av beteendemönster (Cross-Case analys) 

När samtliga intervjuer tolkats och kodats, påbörjades en jämförelse av deltagarnas intervjudata 

med tillhörande kodning. Denna jämförelse genomfördes för att identifiera trender eller 

generella beteendemönster bland deltagarna. Jämförelsen genomfördes i enlighet med 

tillvägagångssättet Goodwin (2009) beskriver för skapandet av personor. Med grund i de koder 

som etablerades under det föregående analyssteget skapades ett dokument med skalor på olika 

beteendemässiga och demografiska variabler som identifierats vara av intresse (se bilaga 1). 

Deltagarnas svar från intervjuerna kodades och deras ID placerades därefter ut på den plats på 

skalorna som ansågs mest representativ. När samtliga skalor blivit representerade av respektive 

deltagare, påbörjades arbetet med att identifiera grupper av variabler där olika deltagare följde 

samma mönster (se bilaga 1). Samtliga mönster analyserades för att åstadkomma en förklaring 

till varför de uppstått. Efter noggrann genomgång av de mönster som identifierats kunde två 

personor växa fram. Nästkommande steg innebar att definiera personornas mål samt att klargöra 

skillnader och även berika personorna med detaljer. Nedan följer en beskrivning av detta. 

 

3.3 Utformning av gränssnitt 
Som Oviatt et al. (2017) redogör kan multimodalt presenterad information vara fördelaktig 

gentemot användningen av enskilda modaliteter. I denna studie valdes och avgränsades 

utformningen av gränssnitten till enbart en av flera möjliga multimodala kombinationer. Den 

multimodala kombination som valdes för att informera och varna föraren var visuell och auditiv 

information, där den auditiva informationen enbart syftar att uppmärksamma föraren. Det 

aktiva valet att avgränsa till användningen av enbart en kompletterande modalitet blev en 

tidsmässig faktor. Ytterligare kombinationer av modaliteter hade resulterat i en ökning av 
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studiens omfång och storlek. Jämförelser mellan olika varningsmodaliteter kommer därmed i 

denna studie inte att genomföras.  

 

Den huvudsakliga fördel som ligger bakom valet för användningen av visuell information är 

dess egenskap att själv låta föraren bestämma när och hur mycket uppmärksamhet 

informationen ska få (Cao & Theune, 2010). Bortsett från att föraren själv får avgöra hur 

mycket uppmärksamhet som avsätts för informationen, valdes visuellt presenterad information 

då den kan bearbetas flertalet gånger (Cao & Theune, 2010). För varningssystemets syfte ansågs 

det vara av betydande vikt att underlätta för föraren genom att minimera mängden detaljer som 

behöver memoreras för senare tillfällen. 

 

Som identifierats hos studiens utformade personor var ett mål att uppnå en ökad 

uppmärksamhet. För att försöka säkerställa och åstadkomma att uppmärksamheten påkallades 

valdes den auditiva modaliteten som komplement till den visuellt presenterade informationen. 

I valet av kompletterande modalitet gjordes en jämförelse mellan auditiv och taktilt presenterad 

information. Cao och Theune (2010) beskriver dess funktionalitet som snarlik. Att presentera 

information taktilt eller auditivt beskrivs snabbt och effektivt uppmärksammas utan att tydligt 

påverka eller tävla om en förares visuella uppmärksamhet. I och med att syftet med 

användningen av ytterligare en modalitet utöver den visuellt presenterade informationen enbart 

var att påkalla förares uppmärksamhet, valdes den auditiva modaliteten då det beskrivits som 

dess huvudsakliga syfte (Cao & Theune, 2010). Auditiv information kan uppmärksammas 

samtidigt som föraren fokuserar på bilkörningen, vilket innebär att föraren kan hålla fokus på 

trafiken och lyssna samtidigt. Då jämförelsen mellan auditiv och taktil presenterad information 

beskrivits av Cao och Theune (2010) som snarlik, hade det varit intressant att undersöka 

skillnaderna mellan de två modaliteterna för att således få en indikation på vilken multimodal 

kombination som föredragits. Men med tanke på studiens tidsmässiga omfång, genomfördes 

avgränsningar till att enbart undersöka kombinationen mellan visuella och auditiva 

modaliteterna.  

 

3.3.1 Iterativ designprocedur 

Efter en divergent och initial skissningsprocess valdes de skisser som ansågs möta de mål och 

krav som identifierats hos personorna samt generellt för systemet. Under den initiala 

skissningsprocessen utformades low-fidelity prototyper genom användning av penna och 
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papper. Arvola (2014) beskriver en low-fidelity prototyp som en skissartad och billig 

pappersbaserad prototyp med låg detaljeringsnivå. Den bakomliggande anledningen för 

användningen av low-fidelity prototyper under den intitial skissningsprocessen var dess 

användbarhet när det kommer till att utforska olika idéer samt möjligheterna att förfina och 

komplettera skisser utan att behöva lägga ner för mycket arbete på de visuella detaljerna eller 

systemets funktionalitet. För fortsatt arbete och förfining av de valda low-fidelity skisserna 

användes programvaran Adobe Photoshop CC 2015. Det för att gränssnittens visuella design 

och innehåll mer verklighetsenligt skulle representeras och efterlikna en tänkt slutgiltig design. 

 

Tillvägagångssättet fram till den slutgiltiga designen av gränssnittet innefattade en iterativ 

process med tre olika faser för gränssnittet i instrumentbrädan och två för gränssnittet i 

mittkonsolen. Varje fas bestod utav en designprocess med en tillhörande användarutvärdering. 

Utvärderingarna genomfördes för att få återkoppling från tänkta användare och därmed kunna 

bygga vidare på designen. Processen för utvärderingarna av gränssnitten bestod av ett 

förutbestämt presenterat scenario som deltagarna skulle tänka sig in i. Det förutbestämda 

scenariot innefattade vanlig landsvägskörning. I samtid med att deltagarna tänkte sig in i 

scenariot, introducerades gränssnitten och de blev då uppmanade att beskriva hur de uppfattade 

informationen. Efter utfört scenario hölls en öppen diskussion där deltagarna fick lyfta 

synpunkter på gränssnittets olika delar. Processen för utformning av prototypernas gränssnitt 

och gjorda förändringar efter erhållen feedback från användarutvärderingarna presenteras 

ingående i resultatkapitlets två avsnitt 4.3 Utformning av gränssnitt för instrumentbrädan och 

4.4 Utformning av gränssnitt för mittkonsol. 

 

3.3.2 Deltagare 

Samtliga deltagare för utvärderingarna under gränssnittens designprocess var studenter vid 

Linköping Universitet och rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Urvalskriterierna för 

deltagande i utvärderingarna var som tidigare att deltagarna skulle inneha ett giltigt svenskt 

körkort. Deltagarna var i åldrarna mellan 23–31 år (M = 26.5, SD = 2.75). 

 

3.4 Användartester 
I studiens avslutande skede genomfördes simulatorbaserade användartester för utvärdering av 

de utformade gränssnitten i en av VTI:s bilsimulatorer (se Bilaga 7). Totalt genomfördes 11 

stycken användartester och tidsåtgången för varje enskilt användartest varierade mellan 30 - 40 
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minuter. Samtliga tester genomfördes i samma rum på VTI:s lokaler. Vid varje testtillfälle 

närvarade enbart testledaren och testdeltagaren.  

 

3.4.1 Deltagare 

För deltagande i användartestet var det samma urvalskriterier som för den tidigare genomförda 

datainsamlingen. Deltagarna skulle inneha ett giltigt svenskt körkort. Deltagarna var i åldrarna 

22–58 år (M = 35.72, SD=14.05). Rekrytering av deltagare för användartesterna skedde genom 

ett bekvämlighetsurval. 

 

3.4.2 Förberedelser 

Varje testtillfälle inleddes med att deltagarna på plats fick läsa igenom en informationsblankett 

(se bilaga 3) som berörde studiens syfte samt deltagarens åtaganden och rättigheter. Därefter 

presenterade informationen muntligt för extra förtydligande och deltagaren fick godkänna 

villkoren för deltagandet på samtyckesformulär (se bilaga 4). 

 

Deltagaren blev därefter introducerad för bilsimulatorn. För att säkerställa att förberedelserna 

var densamma för varje deltagare innan det huvudsakliga testscenariot påbörjades, fick vardera 

deltagare genomföra en träningsomgång på fem minuter. Under denna träningsomgång fick 

deltagarna möjlighet att bekanta sig med bilsimulatorn. För att minimera och undvika riskerna 

för eventuell åksjuka, uppmanades deltagarna att under den första minuten av 

träningsomgången enbart framföra fordonet i en maximal hastighet av 30 km/h. Övriga direktiv 

för körningen var att deltagarna skulle framföra fordonet som de normalt sätt gör i trafiken.  

 

3.4.3 Testomgång 

Deltagarna körde en förutbestämd sträcka och innan testscenariot påbörjades delgavs ytterligare 

direktiv om att deltagarna skulle framföra fordonet vardagligt samt fortsätta köra till dess att 

andra direktiv gavs från testledaren eller presenterades genom simulatorn. Trafiksituationen 

som simulerades var en landsväg med en varierande mängd mötande trafik. Valet av 

användningen av ett scenario som utspelade sig på en landsväg gjordes för att det dels är en 

situation där föraren har möjlighet och utrymme att göra egna aktiva val, samt även för att det 

fanns tidigare scenarion som enbart behövde anpassas för studiens syfte. Då syftet för de 

gränssnitt som utformats under detta arbete ämnade att i förväg informera civila trafikanter om 
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blåljusfordon under utryckning, bestod testomgången av tre simulerade utryckningar med 

ambulans.  

 

Under testscenariot fick varje deltagare agera i ett tre utryckningsscenarion där en ambulans 

snabbt närmade sig bakifrån. Upplägget för testscenariot var att deltagarna vid den första 

utryckningen fick köra mot en baslinje, vilket innebar att de inte fick någon information 

presenterad för sig om utryckningsfordonets framfart. Under de två efterkommande 

utryckningarna fick deltagarna information presenterad för sig genom de utformade 

gränssnitten. Ordningen för vilket gränssnitt som presenterade information för deltagarna 

balanserades, vilket innebar att deltagarna test-id bestämde vilket gränssnitt som presenterade 

information under det andra och tredje utryckningsscenariot. Deltagare med jämnt test-id fick 

information presenterad i enbart instrumentbrädan under andra scenariot och information 

presenterad i både instrumentbrädan och mittkonsolen under det tredje scenariot. För deltagarna 

med ojämnt test-id var ordningen omvänd.  

 

3.4.4 Enkät 

Efter genomfört testscenario fick deltagarna besvara en enkät (se bilaga 6). Enkäten bestod av 

frågor som berörde deltagarnas personliga uppfattningar om de två olika variationerna att 

presentera information, deras generella attityd gentemot varningssystem som presenterar 

förvarnande information samt deras uppfattning om simulatorsituationen. 

 

3.4.5 Debriefing 

Efter att deltagarna besvarat enkäten, hölls en kortare debriefing med deltagaren där hen 

informerades ytterligare om studiens syfte och målsättning. Eventuella frågor som deltagaren 

hade, besvarades innan deltagaren tackades för sitt deltagande och bidragande till studien. 

 

3.4.6 Bilsimulator 
För användartesterna användes en av VTI:s bilsimulatorer. Bilsimulatorn huvudsakliga 

utrustning bestod av en större bildskärm för att simulera körscenariot, en mindre bildskärm 

för att simulera displayen i instrumentbrädan och en surfplatta för att simulera displayen i 

mittkonsolen. Utöver bildskärmarna hade bilsimulatorn nödvändig utrustning som bilstol, ratt 

och pedaler (se bilaga 7). För samtliga deltagare var bilsimulatorn inställd på att simulera en 

bil med automatisk växellåda. 
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4 Resultat 
Detta kapitel presenterar och redogör den procedur som genomfördes för konstruktionen av 

personorna och utformning av studiens två gränssnitt. Kapitlet ämnar även presentera 

resultaten från de genomförda användartesterna. 

 

4.1 Konstruktion av personor 
Ur analys och identifierade mönster i intervjudata kunde två olika personor växa fram och ta 

form. Personorna kan beskrivas som sammanställningar av data från flera olika deltagare och 

är därmed ingen avbild av en enskild individ. Det som innefattas i personorna är deras mål, 

frustrationer, personliga egenskaper, generell information och en kortare vardaglig beskrivning. 

 

De personor som skapades och låg till grund för utformningen av gränssnitten för 

varningssystemet var Elin Kjellberg och Emanuel Kronberg. Nedan presenteras en mer 

detaljerad beskrivning för respektive persona. 

 

 
Figur 1: Persona Elin Kjellberg 
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Elin Kjellberg grundar sig i data från intervjudeltagare 2, 5 och 6. En kortfattad beskrivning av 

personans personliga egenskaper ger Elin rollen av en något äldre, mer erfaren och lugnare 

förare som tenderar att vara mer spontan vad gäller hennes sätt att framföra sitt fordon. Utöver 

de personliga egenskaperna har Elin en positiv attityd gentemot tekniska hjälpmedel och hon 

har både möjlighet samt ett intresse att i den möjliga mån använda de tekniska hjälpmedel som 

underlättar i hennes körning. Relaterat till sekundära uppgifter eller distraktioner används radio 

eller musik medan andra distraktioner som mobiltelefonen undviks. 

 

 
Figur 2: Persona Emanuel Kronberg 

 

Emanuel Kronberg grundar sig huvudsakligen i data från intervjudeltagarna 6,8 men har byggts 

ut genom att inkorporera intervjudeltagare 3,4 och 7. En kortfattad beskrivning av personans 

personliga egenskaper ger Emanuel rollen av en relativt ung förare med normal erfarenhet som 

under en vanlig vecka i genomsnitt kör mellan 10–15 mil. I grunden kan Emanuel beskrivas 

vara en lugn förare, men har i röriga situationer som inte är vanligt förekommande lätt att 

uppleva en viss stress. I huvudsak gillar han att planera sin körning och vad gäller sekundära 

uppgifter eller distraktioner under bilkörningen lyssnar han ofta på musik, använder mobilen 
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för att navigera sig eller har sina två barn med i bilen. Det anser han kan ha en påverkan på hans 

uppmärksamhet som förare. Emanuels tekniska intresse är relativt svagt och hans möjligheter 

till användning av tekniska hjälpmedel likaså. 

 

4.2 Kravetablering och designmål 
Detta avsnitt presenterar de krav som identifierats som mest framträdande i samband med 

analys av data och utformning av personor. Utifrån personorna och de intervjuer som legat till 

grund för utformningen av personorna, kunde olika krav samt designmål identifieras och tas 

fram. De identifierade kraven och designmålen presenteras nedan (se Tabell 2). 

 
Tabell 2: Identifierad krav och designmål 

Mål hos personor Funktionella krav 

Elin Kjellberg  

Ökad uppmärksamhet Säkerställa att uppmärksamheten påkallas.  

Bättre framförhållning för att 

underlätta förberedelser 

Att i god tid förse föraren med information om den 

framtida situationen. 

Kunna förbereda sig inför situationen Ge föraren tid att planera sin körning. 

Använda bilens tekniska hjälpmedel 
Använda bilens möjliga displayer för att presentera 

information.  

Emanuel Kronberg  

Ökad uppmärksamhet Säkerställa att uppmärksamheten påkallas.  

Framförhållning för att underlätta 

flytet i körningen 

Att i god tid förse föraren med information för att 

undvika att fastna i trafiksituationer med mycket 

trafik.  

Relevant och tidig information 
Ge föraren pålitlig information samt tid att förstå 

trafiksituationen och planera vägval. 

Tydlig och enkel information 
Presentera informationen på ett sätt som föraren inte 

kan misstolka. 

Generella design och systemkrav 

¨ Förbättra trafiksäkerheten 

¨ Vara intuitivt och lättförståeligt 

¨ Påkalla uppmärksamheten hos förare 

¨ Minimera överraskningsmomentet som kan uppstå i utryckningssituationer 

¨ Underlätta framkomligheten för utryckningsförare 
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4.3 Utformning av gränssnitt för instrumentbrädan 
Detta avsnitt ämnar beskriva resultaten från varje fas i designprocessen och därigenom tydligt 

redovisa hur designen växte fram. Varje delavsnitt ämnar inledningsvis att presentera 

utformning och motivation bakom designen samt att redovisa synpunkter som 

uppmärksammats under diskussionerna efter användartesterna. 

 

4.3.1 Designfas 1 
Designutformningen i den inledande fasen bestod av skisser på gränssnittet som representerade 

tre olika tillstånd (se Figur 3). Det initiala tillståndet och startdisplayen representerade generell 

information om hur långt kvar föraren hade till tom tank, tidpunkt och mätarställning. I takt 

med att informationen mottogs av fordonet förändrades displayens innehåll genom att 

information i form av en pop-up presenterades. I samtid med att informationen presenterades i 

displayen, presenterades även en auditiv signal för att påkalla förarens uppmärksamhet 

ytterligare. Efter att föraren uppmärksammat informationen, kunde hen välja att trycka bort 

informationen genom att använda sig av rattens kontroller. I de fall föraren tryckte bort 

informationen förändrades displayen till en förändrad bild av startdisplayen, som inkluderade 

konstant information om att ett utryckningsfordon var på ingång i displayens överkant. 

 

Användningen av en pop-up var för att tydligt visa föraren att det har skett en förändring i 

displayen. Då den ursprungliga startskärmen samtidigt presenterades i bakgrunden blir det en 

tydlig indikation för att illustrera och betona att informationen kräver uppmärksamhet. Att 

föraren var tvungen att använda rattens kontroller var även det en funktion som ämnade se till 

att informationen uppmärksammades, då informationen inte försvinner förens föraren gjort ett 

aktivt val att trycka bort den. Kombinerat med en auditiv signal var tanken att förarens 

uppmärksamhet skulle påkallas och att informationen därmed inte skulle gå obemärkt. 

Placeringen av informationen i det tredje tillståndet valdes för att ständigt ha informationen 

närvarande och att föraren själv i enlighet med Cao och Theune (2010) skulle kunna välja när 

uppmärksamheten skulle riktas mot informationen. 
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Figur 3: Utformning under första designfasen. Från vänster: 

a) Starttillstånd. 
b) Pop-up för mottaget E.V.A-meddelande. 

c) Förändrat starttillstånd med information i displayens överdel. 

Efter första fasens utvärderingar framkom ett antal synpunkter. Tre av dessa synpunkterna 

ansågs vara av vikt och kom därmed att inkorporeras i den fortsatta utvecklingen av designen. 

En av de synpunkterna som framkom var en önskan om att kunna veta i vilken riktning som 

fordonet kommer ifrån. Utöver riktningsindikationen ansågs det även vara bra att kunna få 

någon slags indikation på hur långt det var kvar till dess att utryckningsfordonet beräknades 

vara ikapp det egna fordonet. En tredje synpunkt som lyftes fram som önskvärd och som även 

framkom under användarintervjuerna, var att inkludera guidande information om vad föraren 

förväntades göra i situationen. 

 

4.3.2 Designfas 2 
Designförslaget efter den andra fasen bestod av ett liknande antal tillstånd. Den stora skillnaden 

från föregående fas var att synpunkterna som framkom under utvärderingen hade inkorporerats. 

Den inledande startskärmen förändrades från att visa avståndet till tom tank, till att visa en bil 

som representerade det egna fordonet. Gällande mottagandet av EVA-meddelande gjordes inga 

funktionella förändringar. Likt föregående fas presenterades en pop-up samtidigt som en auditiv 

signal för att påkalla förarens uppmärksamhet. Den förändring som gjordes var att bygga ut den 

informativa texten som presenterades i informationsrutan (se Figur 4). 
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Figur 4: Utformning under andra designfasen. Från vänster: 

a) Displayens förändrade starttillstånd. 
b) Förändrad pop-up för mottaget E.V.A-meddelande. 

För de synpunkter som identifierats efter första fasens utvärderingar, skapades ett antal olika 

skisser i det fortsatta designarbetet för att försöka fånga den önskvärda effekten (se Figur 5 och 

6). För att kunna inkludera guidande information om hur föraren bör agera i situationen 

skapades ytterligare en informationsruta som varvat med den tidigare informationsrutan visades 

i den övre delen av displayen. Informationsrutan visade en körriktningsindikationsikon med en 

tillhörande text. För att påvisa för föraren ifrån vilken riktning fordonet närmade sig, skissades 

olika designförslag fram som med sensor-ikoner och färgkodning var tänkta att indikera 

utryckningsfordonet riktning. Två olika koncept skapades för denna funktionalitet. Det första 

konceptet skulle med hjälp av olika färgkoder visa utryckningsfordonets avstånd gentemot det 

egna fordonet (se Figur 5). På långt avstånd skulle sensor-ikonen visa en klar och tydlig grön 

färg. I takt med att utryckningsfordonet närmade sig skulle färgen skifta till gul för att indikera 

att fordonet var närmare men fortfarande på ett så pass långt avstånd att föraren inte behövde 

agera. När färgen skiftade till en klar och tydlig röd färg skulle det indikera att 

utryckningsfordonet var nära och att föraren inom en snar framtid skulle vara tvungen att agera 

för att släppa förbi fordonet.  
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Figur 5: Förslag på riktningsindikation. Från vänster: 

a) Gröna sensor ikoner för att visa på att utryckningsfordonet är långt ifrån. 
b) Gula sensor-ikoner för att visa på att utryckningsfordonet är närmare.  

c) Röda sensor-ikoner för att visa på att utryckningsfordonet är nära och att föraren bör agera. 
d) Roterande informationsruta i displayens överdel. 

Det andra konceptet hade en liknande utformning (se Figur 6). Den stora skillnaden var att de 

specifika ikonerna istället indikerade utryckningsfordonets avstånd. Beroende på fordonets 

avstånd förändrades antalet och färgen på sensor-ikonerna. Vid ett långt avstånd skulle enbart 

den yttersta ikonen vara färgad grön, på ett närmare avstånd skulle de två yttersta vara färgade 

gula och vid ett nära avstånd skulle alla tre ikoner vara färgade röda. Motiveringen bakom 

denna design var att tydligt visa på att det skett en förändring och att föraren skulle kunna 

uppmärksamma när en förändring i avståndet inträffade. 
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Figur 6: Förslag på riktningsindikation. Från vänster: 

a) Yttersta sensor-ikonen grön för att visa på att utryckningsfordonet är långt ifrån 
b) Två yttersta sensor-ikonerna gula för att visa på att utryckningsfordonet är närmare 

c) Alla tre sensor-ikoner röda för att visa på att utryckningsfordonet är nära och att föraren bör agera. 
d) Roterande informationsruta i displayens överdel. 

Diskussionen för andra fasens utvärderingar lade sitt fokus på de delar som inkorporerats från 

de synpunkter som dök upp under första fasen. Deltagarna hade en positiv inställning till 

utformningen av den informativa körindikationen samt utryckningsfordonets 

riktningsindikation. Under diskussion kom det upp att sensor-ikonernas färgkodning var 

svårtolkade och att det var svårt att förstå vad färgerna representerade. Ytterligare synpunkter 

berörde den visuella designen av varningstriangeln. För att tydliggöra att det är ett 

utryckningsfordon som närmar sig diskuterades därmed ikonens färgval. 
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4.3.3 Designfas 3 

Efter den andra fasen lades fokus på visuella ändringar samt på utryckningsfordonets 

riktningsindikation. Färgen på ikonen för varningstriangel ändrades från röd till blå då det 

tydligare ansågs representera systemets syfte, vilket är att förvarna om blåljusfordon. 

Ytterligare ändringar innefattade en OK-ruta som avsåg visa för föraren att hen hade möjlighet 

att trycka bort informationen via kontrollerna på bilens ratt.  

 

 
Figur 7: Utformning under tredje designfasen. Från vänster: 

a) Förändrad bakgrundsfärg för displayens starttillstånd.  
b) Förändrad färgkodning på varningstriangeln för att representera blåljus, OK-knapp inkorporerad för att visa möjligheten 

att trycka bort meddelandet. 

För att göra riktningsindikationen tydligare och för att undvika missförstånd samt oklarheter 

som identifierats med färgkodningen, valdes även där en blå färg. Riktningsindikationen bestod 

i denna version av två mörkare blå och en ljusare blå sensor-ikon. Genom att den ljusa sensor-

ikonen kontinuerligt byter plats ett steg framåt, visar det för föraren att utryckningsfordonet 

närmar sig bakifrån. Beroende på ikonernas intensitet i skiftet mellan färgerna skulle det visa 

utryckningsfordonets avstånd. En låg intensitet indikerar att fordonet är långt ifrån, medan en 

hög intensitet indikerar att fordonet är nära. 
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Figur 8: Riktnings-och avståndsindikation efter tredje designfasen. Från vänster: 

a) Två olika tidsanpassade och roterande informationsrutor i displayens överdel. 
 b) Pulserande blå sensor-ikon för att indikera att ett utryckningsfordon närmar sig bakifrån i displayens nederkant. 

Denna fas avslutades inte med en utvärdering, utan diskussion hölls med handledare och 

datalog på VTI inför kommande implementation. Diskussionen resulterade i mindre kosmetiska 

förändringar, dessa beskrivs i nästkommande avsnitt. 

 

4.3.4 Slutgiltig design 

Den slutgiltiga designen bestod av ett liknande antal tillstånd som i föregående fas. De 

förändringar som gjordes var att i samtid med att EVA-meddelandet mottages även visa en blå 

ram runt skärmen, förändra storleken på informationsrutorna och dess innehåll samt 

utryckningsfordonets riktningsindikation. Anledningen bakom tillägget av den blåa ramen runt 

skärmen var för att ytterligare förtydliga och visa för föraren att det sker en förändring. 

Riktningsindikationen förändrades för att återigen förtydliga dimensionen av hur långt ifrån 

utryckningsfordonet är det egna fordonet. Vid ett långt avstånd pulserar enbart den yttersta 

sensor-ikonen jämfört med när fordonet är nära då alla tre ikoner pulserar. Denna funktion 

indikerar tydligare på vilket avstånd utryckningsfordonet är och därigenom ges föraren mer 

information om när det är dags att agera i trafiken. Utöver de två nämnda förändringarna ökades 

storlek på informationsrutorna och dess innehåll. Denna kosmetiska förändring genomfördes 

för att det vid implementationen identifierades att storleken var för liten för att kunna vara 
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läsbara. Den slutliga designen för gränssnittet i instrumentbrädan presenteras nedan (se Figur 9 

och 10). 

 

 
Figur 9: Slutgiltig design för gränssnittet i instrumentbrädan. Från vänster: 

a) Slutgiltig design för displayens starttillstånd. 
b) Slutgiltig design för displayens pop-up för mottaget E.V.A-meddelande. 

 

 
Figur 10: Slutgiltig design för gränssnittet i instrumentbrädan. Från vänster: 

a) Yttre sensor-ikonen pulserar för att visa att utryckningsfordonet är långt ifrån. 
b) Två yttersta sensor-ikonerna pulserar för att visa att utryckningsfordonet är närmare. 

c) Alla sensor-ikoner pulserar för att visa att utryckningsfordonet är nära och att föraren bör agera. 
f) Roterande informationsrutor i displayens överdel. 
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4.4 Utformning av gränssnitt för mittkonsol 
Detta avsnitt ämnar beskriva resultaten från varje fas i designprocessen för gränssnittet i 

mittkonsolen och därigenom tydligt redovisa hur designen växte fram. Varje delavsnitt ämnar 

inledningsvis att presentera utformning och motivation bakom designen samt att redovisa 

synpunkter som uppmärksammats under diskussionerna efter användartesterna. Den slutliga 

designen av gränssnittet för mittkonsolen används i kombination med gränssnittet för 

instrumentbrädan, vilket innebär att olika tillstånd för gränssnittet i mittkonsolen kommer att 

inträffa parallellt med gränssnittet för instrumentbrädan. Under utformningen av personan Elin, 

identifierades ett designmål i att kunna använda bilens tekniska hjälpmedel. Detta designmål 

har inkorporerats i denna designlösning, där informationen presenteras fördelat i bilens 

displayer för att använda de möjligheter som finns för att presentera informationen.  

 

4.4.1 Designfas 1 

Designförslagen i den inledande fasen bestod av skisser på gränssnittet som representerade fyra 

olika tänkbara tillstånd (se Figur 11 och 12). De initiala starttillstånden representeras av två 

olika varianter. Skillnaden mellan de två olika tillstånden baseras på vilken vy som föraren 

väljer att ha på sin display. Den ena startskärmen ska representera en klassisk vy med 

radioinställning, medan den andra startskärmen representerar att navigationsfunktionen är 

igång. 

 

 
Figur 11: Mittkonsolens två initiala starttillstånd 

 

I samtid med att fordonet mottog EVA-meddelandet, visades oberoende på i vilket starttillstånd 

mittkonsolen befinner sig en pop-up med samma utformning som för gränssnittet i 
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instrumentbrädan. Motivationen bakom att använda sig av en pop-up med samma utformning 

var för att bygga upp en igenkänningsfaktor, där föraren oberoende på vilken skärm som upptog 

uppmärksamheten skulle kunna erhålla samma information. Pop-up informationen kommer 

även i mittkonsolen vara konstant till dess att föraren aktivt valde att aktivt klicka bort den 

genom kontrollerna på ratten, som då återvänder till sitt ursprungliga tillstånd. 

 

 
Figur 12:Varningsnotis för mittkonsolens två olika tillstånd 

 

Efter första fasens utvärdering framkom positiva kommentarer om att informationen 

presenterades i både displayen i mittkonsolen samt i instrumentbrädan. De synpunkter som 

lyftes berörde främst att displayen i mittkonsolen återgick till sitt ursprungliga tillstånd, vilket 

innebar att ingen ytterligare information visades efter pop-up informationen. Där önskades en 

liknande funktionalitet som för gränssnittet i instrumentbrädan, det vill säga att presentera en 

konstant informationsruta där informationen var ständigt närvarande. 

 

4.4.2 Designfas 2 

Utifrån de synpunkter som lyftes fram under första fasens utvärdering valdes de konstanta 

informationsrutorna att inkorporeras i designen för att ytterligare skapa en bättre 

igenkänningsfaktor med gränssnittet som utformades för instrumentbrädan. Istället för att 

placera informationsrutorna i displayens överkant som för gränssnittet i instrumentbrädan, 

valdes en alternativ utformning där informationsrutorna placerade i vänster nederkant för 

radiovyn och i displayens vänsterkant för navigationsvyn. Med displayens storlek i åtanke 

valdes en designlösning där båda informationsrutorna presenterades samtidigt. 

Designlösningen upptar mer yta av displayen men istället för att som i gränssnittet för 

instrumentbrädan enbart visa en informationsruta åt gången, kan föraren få tillgång till samtlig 

information samtidigt. 
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Figur 13:Informationsrutor i mittkonsolens två olika tillstånd 

 

Under utvärderingen i denna fas framkom det att informationen var tydlig och att de 

kompletterade gränssnittet som presenterades i instrumentbrädan väl. Som nämnts under andra 

fasens utvärdering av gränssnittet i instrumentbrädan, avsnitt 4.3.2 Designfas 2, diskuterades 

den visuella designen av varningstriangel och mer specifik dess färgval. Utöver den visuella 

designen diskuterades även placeringen av informationsrutorna. Synpunkter om en gemensam 

utformning och placering av informationsrutorna lyftes, vilket för de två olika vyerna skulle 

underlätta och vara tydligare för föraren. 

 

4.4.3 Slutgiltig design 

Den slutliga designen för gränssnittet i mittkonsolen bestod av till synes tre olika tillstånd, 

beroende av vilken vy som föraren valt att ha aktiv på sin display. Det initiala tillståndet bestod 

av antingen en radiovy eller en navigationsvy. Oberoende av det initiala tillståndet för 

displayen, presenterades en pop-up när EVA-meddelandet mottogs av fordonet. Denna pop-up 

presenterades parallellt med den pop-up som presenterades i instrumentbrädans gränssnitt och 

var konstant tills dess att föraren aktivt valde att trycka bort informationen. Utifrån den 

föregående designfasens utvärderingar genomfördes mindre förändringar i den visuella 

designen. Färgvalet för varningstriangels-ikonen ändrades från röd till blå, då det som tidigare 

nämnts under avsnitt 4.3.2 Designfas 2 för gränssnittet i instrumentbrädan, ansågs tydligare 

representera det faktum att ett utryckningsfordon närmade sig. 

 

När föraren valt att klicka bort informationen som visas i pop-up, förändrades displayens 

innehåll till det tredje och slutliga tillståndet. Det tredje tillståndet bestod utav en förändrad 

startdisplay, där informationsrutorna presenterades i den vänstra delen av displayen. Under den 
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föregående designfasen uppmärksammades önskemål om ett genomgående designmönster för 

de både displayvyerna i tredje tillståndet. För att åstadkomma en gemensam utformning för de 

båda vyerna valdes ett designval där de ursprungliga displayerna komprimerades för att i den 

vänstra delen av skärmen ge plats åt informationsrutorna. Designvalet syftade främst till att 

åstadkomma en gemensam utformningen för de båda vyerna. Ur ett informativt perspektiv kan 

det ses underlätta för föraren, huvudsakligen genom att samma information presenteras på 

samma position. Den slutliga designen för gränssnittet i mittkonsolen presenteras nedan (se 

Figur 14–16). 

 
Figur 14:Slutgiltig design för gränssnittet i mittkonsolen 

a) Mittkonsolens två starttillstånd.  

 
Figur 15: Slutgiltig design för gränssnittet i mittkonsolen 

 b) Varningsnotis för E.V.A-meddelandet i mittkonsolens två olika tillstånd. 

 
Figur 16: Slutgiltig design för gränssnittet i mittkonsolen 

c) Informationsrutor i mittkonsolens två olika tillstånd. 
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4.5 Statistiska resultat från användartester  
Detta avsnitt ämnar redogöra de statistiska resultaten samt beskriva och delge deltagarnas 

personliga uppfattningar angående effektiviteten av de två olika gränssnittens sätt att presentera 

förvarnande information jämfört med när deltagarna fick agera i utryckningssituationen under 

användartesterna utan systemens förvarnande information. 

 

4.5.1 Statistiska analyser från enkäten 

För att undersöka gränssnittens möjliga effekter, skillnader mellan deltagarnas skattning och 

uppfattning för de olika gränssnitten genomfördes både oberoende t-tester och parade t-tester. 

I det oberoendet-testet var den totala poängen för respektive gränssnitt beroende variabel och 

de två olika gränssnitten oberoende variabel. För att undersöka andra skillnader mellan 

gränssnitten genomfördes parade t-test för de frågor som ansågs vara av extra betydelse för 

resultaten av denna studie. Resultaten av de utförda statistiska analyserna presenteras nedan. 

 

4.5.2 Oberoende T-test 
Det oberoende t-testet genomfördes för att undersöka huruvida det fanns någon skillnad i hur 

deltagarna skattat de två olika gränssnitten. I den statistiska analysen för det oberoende t-testet 

valdes variablerna som innehöll totalpoängen för de två olika gränssnitten som beroende 

variabel, vilket grupperades mot en oberoende variabel som representerade de två olika 

gränssnitten. För extra förtydligande representerar grupp 1 det gränssnitt som presenterade 

information både i instrumentbrädan och mittkonsolen, medan grupp 2 representerar det 

gränssnitt som enbart presenterade information genom displayen i instrumentbrädan 

 

Resultaten från det oberoende t-testet (se Tabell 3) visade att det gränssnittet som presenterade 

information enbart via displayen i instrumentbrädan i genomsnitt skattades aningen högre  

(M = 48.5, SD = 4.41) än gränssnittet som presenterade information via både displayen i 

instrumentbrädan och i mittkonsolen (M = 47.8, SD = 4.02). Som resultaten påvisar var denna 

skillnad, -0.727, inte signifikant t (20) = -0.404, p = 0.690, d = -0.172. 
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Tabell 3: Sammanställning av resultat från det oberoende t-testet 

  statistics df a p * Medeldifferens Standardavvikelse Cohen´s 
d 

Total poäng Student´s t -0.404 20.0 0.690 -0.727 1.80 -0.172 

 
 Grupp N b Medelvärde Median SD c SE d 

Total poäng 1 11 47.8 48.0 4.02 1.21 
 2 11 48.5 49.0 4.41 1.33 

a Frihetsgrader, b Antalet deltagare, c Standardavvikelse, d Standardfel,  
* Signifikant vid p < .05. 
 
4.5.3 Parade T-test 

Parade t-test genomfördes för att undersöka skillnader mellan de två olika gränssnitten i de till 

synes viktigaste frågorna för studiens syfte. I de parade t-testerna jämfördes deltagarnas svar 

på frågorna för respektive gränssnitt. Resultaten från de parade t-testerna går att utläsa nedan 

(se Tabell 4). 

 
Tabell 4: Sammanställning av resultaten från de parade t-testerna. 

Fråga t-värde (10) 
Medelvärde 

(Standardavvikelse) 
p * Cohen´s da 

Hur snabbt uppfattades 

informationen som 

presenterades? 

t (10) = -1.336 -0.4545 (0.3402) 0.211 -0.4029 

Underlättade systemet för dig att 

upptäcka utryckningsfordonet, 

jämfört med utan? 

t (10) = -0.559 -0.0909 (0.1626) 0.588 -0.1686 

Hur stor nytta gav förvarningen 

och informationen som 

presenterades? 

t (10) = 1.000 0.1818 (0.1818) 0.341 0.3015 

Påverkade systemet din reaktion 

i situationen jämfört med 

körningen utan systemet? 

t (10) = 0.219 0.0909 (0.4146) 0.831 0.0661 

Hur stort förtroende har du för 

systemets funktion? 
t (10) = -1.000 -0.0909 (0.0909) 0.341 -0.3015 

* Signifikant vid p < .05. 
a Medelstor effektstorlek vid d > 0.4 
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Resultaten (se Tabell 4) visar att inga signifikanta skillnader kunde identifieras mellan 

deltagarnas skattningarna för de två olika gränssnitten, (p > .05). Det innebär att deltagarnas 

svar på frågor som berör gränssnittens underlättande faktor, nytta i situationen, påverkan på 

deltagarnas reaktioner eller förtroende för gränssnittens funktion inte signifikant skiljer sig åt 

mellan de två olika utformningarna. För dessa frågor kan även en liten effektstorlek (d < 0.4) 

utläsas, vilket ytterligare är en indikation på att resultaten inte går att urskilja. För frågan hur 

snabbt uppfattades informationen som presenterades kan dock en medelstor effektstorlek 

utläsas (d > 0.4). 

 
Figur 17: Graf som visar resultatet för frågan: ”Hur snabbt uppfattades informationen som presenterades?” 

 
4.6 Deltagarnas uppfattning och reflektioner kring varningssystemen 
För att erhålla en djupare förståelse för deltagarnas personliga uppfattning och reflektioner 

kring de två olika varningssystemen inkorporerade enkäten ett antal frågor med kompletterande 

fritextsvar. Syftet med fritextsvaren var att få deltagarna att motivera sina svar och inställning 

samt mer ingående beskriva hur olika aspekter av de olika gränssnitten uppfattats. För att 

analysera resultaten från enkätens fritextsvar utfördes en tematisk analys. Resultaten från den 

tematiska analysen, med identifierade teman och underteman, presenteras mer ingående nedan 

(se Tabell 5). 
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Tabell 5: Teman och underteman 

Tema Undertema 

Varningssystemens effekt 

Påkalla uppmärksam i situationen.  

Tid till förberedelser.  

Enkelhet vs Informationsmängd. 

Inställning gentemot systemen Ökad positiv inställning.  

Otydlig utformning 

Utryckningsfordonets 

riktningsindikation. Missvisande 

funktionalitet. 

Potentiella utvecklingsmöjligheter 
Tydliggörande av information.  

Säkerställa precision och pålitlighet.  

 

4.6.1 Varningssystemens effekt 
Temat framställdes av de fritextsvar som berörde vilken av de två gränssnittsvariationerna som 

deltagarna personligen föredrog samt generella kommentarer som identifierats gällande de 

effekter som ett varningssystem av denna sort skulle ha för dem som förare. Detta innebär att 

temat kommer att innefatta kommentarer för de gränssnitt som utformats för denna studie, samt 

generella effekter för ett varningssystem av denna sort. 

 

Påkalla uppmärksamhet i situationen / Tid till förberedelser: 

En genomgående och positiv trend kunde identifieras genom deltagarnas fritextsvar. Vad gäller 

de utformade gränssnittens effektivitet att påkalla förarnas uppmärksamhet lyftes åsikter och 

kommentarer om hur utformningarna i ett tidigt skede hade en positiv påverkan på både 

förarnas uppmärksamhet i situationen samt tiden de fick att förbereda sig jämfört med när 

deltagarna körde utan den förvarnande informationen. 

 

”Situationen underlättades av den tidiga informationen. Det blir tydligt vad som 

är påväg och man kan i tid förbereda att väja för utryckningsfordonet.” 

 
Vidare poängterades det att all information och hjälp som föraren kan få i trafiken är bra. 

Informationen som presenterades via de två olika gränssnitten ansågs därmed vara användbar 

och hjälpsam för att underlätta deras körning i utryckningssituationen.  
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” Som förare blir man mer informerad och förberedd på kommande situationer 

när man kör. Man slipper att bli överraskad.” 
 

Enkelhet vs Informationsmängd 

Vad gäller de två olika utformningarna för varningssystemen nämndes olika orsaker till varför 

deltagarna föredrog det ena gränssnittet framför det andra. Den huvudsakliga orsaken mellan 

denna skillnad i preferens för gränssnitten kunde dock grupperas till den mängd information 

som presenterades. Vissa deltagare ansåg att minimal och fokuserad information som enbart 

presenterades i instrumentbrädan var att föredra. Motiveringen bakom att enbart få 

informationen via displayen i instrumentbrädan beskrevs vara att det ansågs vara tillräcklig 

information för att uppmärksammas men att det samtidigt inte upplevdes som en distraherande 

faktor i själva körningen.  

 

” Varningen i instrumentbrädan var lättare att ha uppsikt över när jag 

fokuserade på själva körningen och tar inte lika mycket fokus från körningen 

som mittkonsolen gör.” 

 
Samtidigt som den minimala presentationen av informationen i instrumentbrädan beskrevs 

positiv, ansågs en vanlig reaktion vara att just rikta sitt fokus mot instrumentbrädan när föraren 

uppmärksammas av varningsinformation under bilkörning. 

 

” Eftersom man ändå har koll på vilken hastighet man kör i. Om jag hör något 

som låter i bilen är det första jag gör att kolla på instrumentbrädan. ” 

 
Andra deltagare uppskattade när informationen presenterades på flertalet utrymmen i bilen, 

eftersom det lättare kunde påkalla uppmärksamheten oberoende från var föraren för tillfället 

riktade blicken.  

 

”Fler ställen är bättre beroende på var uppmärksamheten är riktad för  

tillfället.” 
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Utöver att informationen kunde uppmärksammas av förarna på fler positioner i bilen ansågs 

även storleken på skärmen vara positiv och underlättande för att tolka informationen. 

 

”Större information i mittkonsolen samt att det blinkade på fler än en plats i 

fordonet vilket gjorde mig mer uppmärksam.” 
 

Även om det identifierades vissa skillnader för hur deltagarna föredrog att få informationen 

presenterad, är slutsatsen att varningssystemen generellt uppfattades som behjälpliga för 

förarna i situationen. De effekter som deltagarna ansåg att varningssystemen hade var 

framförallt att de i god tid fick möjlighet att förstå sin framtida trafiksituation, vilket innebar 

att de kunde planera och förbereda sig innan utryckningsfordonet var i nära anslutning till det 

egna fordonet.  

 

4.6.2 Inställning gentemot varningssystemen 

Det andra temat som återfanns var deltagarnas inställning gentemot varningssystemen, jämfört 

med deras egen personliga uppfattning innan användartesterna. 

 

Ökad positiv inställning 

Oberoende av deltagarnas tidigare erfarenhet av varningssystem, vars syfte var att ge föraren 

stöd i körningen, fick deltagarna efter utfört användartest redogöra hur deras personliga 

inställning till dessa varningssystemen förändrats från innan det genomförda användartestet. 

Resultaten kunde utvisa en positiv tendens, vilket tyder på att deltagarna ansåg att 

informationen som varningssystemen presenterade hade en betydande effekt i en situation som 

till synes kan uppfattas som stressande. 

 

”Bejakar system som hjälper föraren att fatta rätt beslut i stressiga situationer. 

Är därmed positiv och uppskattar en nytta med systemet”. 
 

Sammantaget kan det utläsa att varningssystemens effekter lett till positiva eller oförändrade 

inställningar mot denna typ av varningssystem.  
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4.6.3 Otydlig utformning 

Även om deltagarna i huvudsak ansåg att den information som presenterades av gränssnitten 

var positiv fanns det vissa aspekter av utformningen som låg till grund för att varningssystemen 

inte nådde upp till sin fulla potential. Dels innefattade pop-up informationen för displayen i 

instrumentbrädan en funktionalitet där föraren själv skulle trycka bort informationen för att 

komma vidare till displayens nästa tillstånd. Genom observation under användartester och 

genom den efterkommande enkätens fritextsvar uppmärksammades det att denna funktion inte 

intuitivt uppfattades av samtliga deltagare, vilket resulterade i att deltagaren inte tog del av all 

den information som fanns tillgänglig. 

 

”Saknade information, hade varit önskvärt att få information som säger att man 

ska hålla åt höger.” 
 

I designprocessen för gränssnittet i instrumentbrädan utformades även en funktionalitet som 

skulle informera föraren om i vilken riktning som utryckningsfordonet kom ifrån samt på vilket 

avstånd som fordonet befann sig på mot det egna fordonets placering. Även här 

uppmärksammades vissa brister i utformningen av funktionaliteten. Det framkom en positiv 

beskrivning om utformningen av riktningsindikationen men att dess funktionalitet kunde varit 

annorlunda.  

 

”Det hade varit positivt om de tre halvmånar som blinkade, hade blinkat för att 

ge indikationer på vilket avstånd fordonet var. Svårt att förstå hur långt ifrån 

fordonet befann sig.” 
 

Eftersom den utformade riktningsindikationen hade den efterfrågade funktionalitet beskriven 

ovan och förändrades med utryckningsfordonet avstånd till det egna fordonet, kan det ses som 

en indikation för att vissa detaljmässiga förändringar skulle behöva genomföras för att göra 

förståelse och uppfattning av informationen mer intuitiv.  

 

4.6.4 Potentiella utvecklingsmöjligheter 

Under detta tema presenteras de potentiella utvecklingsmöjligheter som uppkommit under 

användartestets efterföljande enkät. Värt att poängtera är att detta tema är nära sammankopplat 
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med Tema 3 – Otydlig utformning och att punkterna som presenterades där kan anses innefattas 

i varningssystemens potentiella utvecklingsmöjligheter. 

 

Tydliggörande av information. 

Även fast deltagarna uppskattade och såg nyttan med varningssystemens funktion, framkom 

det under fritextsvaren för vad deltagarna ansåg saknades eller som bör förändras en punkt som 

innebar att det hade varit önskvärt att informationen som presenterades förstärkts ytterligare 

med tydligare ljudförstärkningar.  

 

”Ytterligare ljudförstärkning att informationen fanns i displayerna.” 

 
En möjlig förbättring skulle kunna innefatta en designlösning där den auditiva signalen som 

presenterades i samband med att varningen initierades, presenterats fler gånger under den tid 

som varningen var aktiv. Vilket hade kunnat leda till att förare lättare uppmärksammat 

informationen. Samtidigt är det av vikt att poängtera att det är en avvägning på hur påträngande 

informationen för denna sorts varningar får vara. En allt för påträngande varning kan istället 

påverka förarens uppmärksamhet mot köruppgiften negativt och därmed inte uppfylla sitt syfte, 

som är att underlätta situationen.  

 

Säkerställa precision och pålitlighet. 

En sista punkt som utvunnits berör det faktum att ett varningssystem av denna sort måste 

säkerställa att den information som systemet presenterar är korrekt och med stor precision samt 

pålitlighet. En potentiell nackdel med varningssystemet uttrycktes kunna vara att informationen 

som presenterades inte återspeglade den verkliga situationen eller att informationen inte alltid 

var relevant. För att föraren ska känna tillförlit för varningssystemet krävs det att informationen 

enbart presenteras när den behövs och att den gör det med en så pass stor precision att förare 

inte börjar att tvivla på om informationen som presenteras är korrekt. 

 

” Det kommer bli viktigt att säkerställa att systemet ger korrekt information med 

precision - pålitlighet.” 
 

Vidare lyftes åsikter att förare rent generellt själva vill se eller höra utryckningsfordonet som 

är på ingång för att kunna validera och bekräfta att de måste förbereda sig på att förändra sin 
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placering på vägen. Detta är nära sammankopplat med föregående citat och kommer vara en 

viktig del för att säkerställa förares förtroende för denna typ av varningssystem.  

 

”Vill gärna se eller höra själv för att ta det på allvar. Bra med förvarning för att 

kunna förbereda sig på att något kommer att hända.” 
 

Detta behöver i sig inte ses som en utvecklingsmöjlighet för själva utformningen av gränssnittet 

utan mer som ett generellt krav för fortsatt utveckling av varningssystemet. Det som kommer 

att vara avgörande i att varningssystemet kan presentera pålitlig information med precision är 

därmed den tekniska lösningen med användningen av 5G-nätet, vilket denna studie inte 

kommer beröra. 

  



 51 

5 Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens olika delar att diskuteras. Den inledande diskussionen kommer 

att behandla de gränssnitt som utformats i denna studie. Utöver detta kommer diskussion kring 

studiens resultat och analys, metodval och tillvägagångssätt samt framtida studier och 

tillämpningsområden att föras.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Inför diskussionen gällande gränssnittens utformning samt de statistiska och tematiska 

resultaten är det viktigt att poängtera att studiens resultat enbart grundar sig i subjektiva 

skattningar och beskrivna uppfattningar kring varningssystemen. Det innebär att inga objektiva 

data i denna studie har analyserats från deltagarnas körning i simulatorn. Studiens resultat bör 

ändå ses som fullgoda då de uppfyller studiens syfte och kan besvara frågeställningarna. 

 

5.1.1 Gränssnittens utformning 

De två olika typer av utformningar för gränssnittet som presenterades i avsnitt 4.3.4 Slutgiltig 

design och 4.4.3 Slutgiltig design är förslag för hur ett varningssystem av denna sort skulle 

kunna se ut. Det är således en slutgiltig design för gränssnitten i denna studie, men bör ändå ses 

som ett förslag för fortsatta studier och utveckling av designen. Utformningen av gränssnitten 

utfördes genom en användarcentrerad design. Genom att inkludera de tänkta användarna under 

designprocessen istället för att enbart utgå från egna personliga uppfattningar om vad som bör 

inkluderas i ett sådant varningssystem, har en omfattande bild av de behov som finns erhållits 

avseende ett sådan system. 

 

Förutom att involvera tänkta användare i designprocessen genom utformning av personor och 

utvärderingar har även teorin kring situationsmedvetenhet tagits i beaktning. Enligt Endlsey 

(1995) har vi människor en begränsad uppmärksamhetskapacitet. Denna begränsade kapacitet 

är något som hafts i åtanke under hela designprocessen och därmed resulterat i en strävan efter 

att utforma gränssnitten för att vara informativa, lättförståeliga men samtidigt minimalistiska. 

Det för att försöka säkerställa att informationen som presenterades för föraren inte skulle 

uppfattas som påträngande eller kognitivt belastande och därmed ha en negativ påverkan på 

den primära köruppgiften. 
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Valet att presentera informationen både visuellt och auditivt kan ses ha sin grund i vilka olika 

modaliteter som enligt Wickens (2002) beskrivs vara enklast för oss människor att uppfatta 

under körning. Samtidigt är möjligheterna att presentera information för en förare begränsade i 

bilens interiör vilket har resulterat i att vissa avvägningar behövts göras. Wickens (2002) 

poängterar att det är uppgifter som tävlar om liknande resurser som kommer att bestämma 

mängden av störningar för den ena respektive den andra uppgiften. Den primära uppgiften var 

att framföra fordonet, vilket kan komma att påverkas antingen negativt eller positivt av den 

förvarnande informationen som presenteras. Som Cao och Theune (2010) redogör måste en 

förares uppgift att uppfatta och förstå den information som presenteras i fordonet ses som en 

sekundär uppgift. Valet att presentera varningssystemens huvudsakliga information visuellt 

skulle därmed i viss mån kunnat resultera i en negativ påverkan på föraren, eftersom de visuella 

resurserna i detta fall måste fördelas mellan vägen och bilens interiör. 

 

Med varningssystemens huvudsakliga syfte i åtanke, att i ett tidigt skede informera föraren om 

utryckningsfordonets framfart, ansågs kombinationen mellan visuellt och auditivt presenterad 

information vara av relevant karaktär. I enlighet med Cao och Theune (2010) är en fördel med 

visuellt presenterad information att det ger föraren möjlighet att själv avgöra när informationen 

ska uppmärksammas samt möjligheten att bearbeta informationen vid flertalet gånger. Eftersom 

den förvarnande informationen presenteras i ett tidigt skede, 50 sekunder innan 

utryckningsfordonet beräknades passera, gavs föraren möjligheten att under en längre tid förstå 

och bearbeta informationen. Detta kan ses underbygga designvalet trots det faktum att förarens 

visuella resurser behövt fördelas mellan två olika uppgifter. En möjlig alternativ lösning hade 

kunnat innefattat enbart auditivt presenterad information, vilket hade eliminerat den potentiella 

ökningen i visuella resurser då föraren kunnat behålla fokus på vägen samtidigt som 

informationen bearbetas. Precis som Cao och Theune (2010) poängterar kräver auditiv 

information ett aktivt och fokuserat lyssnande av föraren för att ta del av informationen som 

förmedlas, vilket i sin tur kan ha en påverkan på den primära köruppgiften. Med dessa aspekter 

i åtanke ansågs användningen av en auditiv signal enbart för att uppmärksamma föraren vara 

mer lämplig för varningssystemets syfte och för att minimera en möjlig effekt där systemet 

belastade föraren ytterligare i en redan komplex situation. 
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5.1.2 Studiens statistiska resultat 

Som tidigare redogjorts under avsnitt 4.5.1 statistiska analyser från enkäten kunde de statistiska 

resultaten för denna studie inte påvisa några signifikanta skillnader mellan hur deltagarna hade 

uppfattat de två olika gränssnittens utformning. Dessa resultat berör både den totala poäng som 

gränssnitten erhållit under enkäten (p > .05) samt för de till synes viktigaste fem aspekterna för 

varningssystemen (p > .05) och indikerar att de två olika sätten som informationen 

presenterades för förarna inte nämnvärt skiljer sig åt. Gällande den totala poängen för 

respektive gränssnitt eller i jämförelsen av de till synes fem viktigaste frågorna i denna studie 

kan en tolkning av resultaten anses peka i en viss riktning. Genomgående var resultaten för de 

båda gränssnitten höga, vilket skulle kunna ses vara en indikation för att deltagarna uppfattat 

en nytta och behjälplighet av systemet i utryckningssituationen. 

 

Något som däremot uppkom under den statistiska analysen av de parade t-testerna för de fem 

viktigaste aspekterna för systemet var att en medelstark effektstorlek (cohen´s d = -0.4029) 

visades för frågan ”Hur snabbt uppfattades informationen som presenterades?”. Den 

medelstora effektstorleken indikerar att ungefär hälften av deltagarna tyckte att det var 

effektivare att få informationen presenterad för sig på enbart instrumentbrädan. Det är ett 

intressant resultat med hänsyn till att det andra gränssnittet har samma funktionalitet och 

utformning för instrumentbrädan. Det som skiljer dem åt är att information samtidigt 

presenteras i displayen i mittkonsolen. Att informationen presenteras på flertalet displayer hade 

kunnat tänkas underlätta att uppmärksamma informationen, då Cao och Theune (2010) 

beskriver att visuellt presenterad information är lättare att missas eftersom den är beroende av 

vart förarens uppmärksamhet är riktad. En tänkbar anledning till varför det mer minimalistiska 

gränssnittet skattades som mer effektiv att presentera informationen kan vara att displayen i 

mittkonsolen medförde en ytterligare belastning på förarens visuella uppmärksamhet. Som 

tidigare beskrivet under det föregående avsnitt 5.1.1 Gränssnittens utformning redogör Cao och 

Theune (2010) för att visuellt presenterad information lägger mer belastning på en förares 

visuella uppmärksamhet och kräver därmed att blicken ska tas från vägen. Att förarna i denna 

utformning var tvungen att fördela sin visuella uppmärksamhet på tre positioner (vägen, 

instrumentbräda och mittkonsolen) istället för enbart två, kan ha resulterat i en för stor 

fördelning och därmed skattats som mindre effektiv. Även fast gränssnittet underlättade att 

uppfatta informationen snabbare för ungefär hälften av användarna, är det nämnvärt att 

poängtera att denna medelstora effektstorlek inte visar att alla deltagare hade denna uppfattning. 
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5.1.3 Resultat från den tematiska analysen 

Sammantaget för resultaten av den tematiska analysen på enkätens fritextsvar kan ett generellt 

resultat utläsas som indikerar att de båda varningssystemen hade positiva effekter för föraren. 

Inom det identifierade temat Varningssystemens effekt, uppmärksammades återkommande 

kommentarer som påvisade att deltagarna ansåg att gränssnitten uppfattats som en 

underlättande faktor i situationen. Det som uppskattades var det faktum att systemen varnande 

och påkallade förarens uppmärksamhet i god tid innan situationen uppstått, främst för att det 

gav tid och utrymme till förberedelser. Den första varningsnotisen presenterades för förarna 

redan 50 sekunder innan fordonet var beräknad att var ikapp, vilket gjorde att det fanns stort 

utrymme för förarna att hinna förbereda sig och planera för hur de skulle släppa förbi fordonet. 

Enligt Winkler, Werneke och Vollrath (2016) är de huvudsakliga fördelarna med ett 

förvarnande varningssystem just att ge förare mer tid och möjlighet att bli medvetna om den 

kommande situationen. Gällande tidsintervaller för när information ska presenteras för förare 

beskriver Lee, McGehee, Brown och Reyes (2002) att dålig tidsmässig anpassning kan få 

motsatt effekt utifrån dess syfte. För att ytterligare undersöka varningssystemens effekt skulle 

det därmed vara intressant att jämföra deltagarnas uppfattningar när informationen 

presenterades i olika tidsintervaller, antingen tidigare eller senare jämfört med denna studies 

utformning. 

 

De delar av utformningen som under den tematiska analysen uppmärksammats som otydliga 

eller svåra att uppfatta och som återfinns i temat Otydliga utformning, kan ha flera förklaringar. 

Dels kan det bero på de designval som har gjorts i samband med utformningen, men även vara 

ett resultat av implementationen i simulatorn. Det faktum att det framkom att deltagare önskat 

mer information om hur de skulle agera i situationen, kan vara att pop-up notisen inte bjöd in 

till interaktion på ett tillräckligt tydligt vis. Resultatet av detta blev att deltagare i sådana fall 

missade att ta del av resterande information. Med en tydligare text som bjudit in till handlingen 

kunde det ha motverkats. Motivationen bakom den slutliga designen var det faktum att det 

under designprocessen eftersträvades en utformning som var tänkt att vara intuitiv och 

minimalistisk för att minimera den tid föraren behövde för att uppfatta informationen. 

 

En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att den tänkta funktionaliteten inte helt gick att 

realisera i simulatorn. Istället för att föraren kunde interagera med displayen i instrumentbrädan 

via de kontroller som vanligtvis finns placerade på fordonets ratt, behövde de använda sig av 

kontroller placerade på sidan av instrumentbrädan. Trots att detta tydligt klargjordes för 
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samtliga deltagare innan användartestet, kan det faktum att det inte återspeglade hur 

interaktionen med displayer i instrumentbrädan normalt genomförs, ha resulterat i att 

användarna inte varit lika villiga att utföra denna interaktion. Ytterligare en möjlig förklaring 

kan vara att deltagarna helt enkelt inte kom ihåg instruktionerna eller att situationen i sig var 

kognitivt belastande för deltagarna, vilket resulterade i att de därmed inte kunde komma ihåg 

instruktionen om hur de i situationen skulle interagera med displayen i instrumentbrädan.  

 

Den funktion som indikerade i vilken riktning som utryckningsfordonet närmade sig, 

inkluderade även en funktion som var tänkt att visa föraren en ungefärlig avståndsbedömning. 

Som uppmärksammats under den tematiska analysen fanns det vissa otydligheter i 

utformningen av den funktionen. Utformningen skulle genom ett förändrat antal blinkande 

senor-ikoner ge föraren ungefärlig information om utryckningsfordonets avstånd. En mer 

utförlig beskrivning av funktionen för avståndsbedömningen går att återfinna i avsnitt 4.3.4 

Slutgiltig design. Av kommentarer att döma har utformningen av förändringen mellan 

avståndsindikationens olika tillstånd varit svåruppfattad. En tänkbar förändring i utformningen 

hade varit att använda mer distinkt avgränsad blå färg för att skilja de åt. 

 

Inom det identifierade temat säkerställa precision och pålitlighet uppmärksammades det 

faktum att för att denna typ av varningssystem ska kunna uppfylla sitt syfte, måste den 

information som presenteras vara pålitlig och med hög precision. För att förare ska känna tillit 

gentemot varningssystemet är det av vikt att åstadkomma en teknisk lösning som säkerställer 

att den information som presenteras merparten av gångerna är korrekt och pålitlig. Som 

Marshall, Lee och Austria (2007) beskriver är en vanlig reaktion mot varningar som 

sammankopplas med falska alarm att föraren väljer att inaktivera eller ignorera 

varningssystemet. För att kunna motverka denna möjliga reaktion, kommer det bli av avgörande 

vikt att garantera att antalet falska alarm inte överskrider antalet varningar som är korrekta. Det 

är dock inte något som kommer att beröras inom ramarna för denna studie, men som kommer 

att behöva finnas i beaktning i fortsatta studier och arbeten för vidare utveckling av denna typ 

av varningssystem. 
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Urval 

Rekrytering av deltagare för användarintervjuer, utvärderingarna under designprocessen och de 

avslutande användartesterna skedde genom användningen av bekvämlighetsurval. Den 

huvudsakliga motiveringen för tillvägagångsätt var att underlätta processen av att samla in 

deltagare. Den tänkta målgruppen för varningssystemet var den civila föraren, vilket resulterade 

i att kriteriet för deltagande i studien enbart innefattade att deltagarna skulle inneha ett giltigt 

svenskt körkort. Det faktum att bekvämlighetsurvalet potentiellt kan haft påverkan i resultaten 

av användartesterna går ej att frångå, men för att rättfärdiga bekvämlighetsurvalet som metod 

för rekrytering av deltagare, läggs emfas i att denna studie ska ses som ett inledande arbete för 

att undersöka huruvida resultatet kan påvisa en positiv eller negativ effekt och inställning till 

de utformade sättet att presentera information på. Det ger generaliserbarheten för resultaten av 

denna studie en sekundär roll och är en faktor som lämnas åt framtida studier. 

 

5.2.2 Tester 

Under designprocessen för denna studie gjordes ett aktivt val att avgränsa användningen för 

varningssystemet. Avgränsningen gjordes till en situation där ett utryckningsfordon närmar sig 

bakifrån. Anledningen till denna avgränsning var för att inte arbetet skulle växa sig för stort för 

arbetets omfång. En mer realistisk syn på implementationen av ett varningssystem av denna 

sort, hade varit att föraren skulle få förvarnande information oberoende från i vilken riktning 

som utryckningsfordonet närmade sig. Om utryckningsfordonet närmat sig framifrån eller från 

sidan på en korsande väg hade även förvarnande information varit önskvärd. Under den 

inledande designprocessen för gränssnitten går det att identifiera hur denna funktionalitet fanns 

med i beräkningarna. Att utvärdera flera olika scenarion hade därmed varit av intresse för att 

undersöka vilka effekter varningssystemet hade haft i de situationer där utryckningsfordonet 

närmade sig från en annan riktning än den som undersöktes i denna studie. 

 

5.2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen för utvärderingen av varningssystemen i denna studie genomfördes med 

användningen av en enkät och analysen av deltagarnas svar i enkäten ligger till grund för 

studiens slutgiltiga resultat. Både enkätsvar och den tematiska analysen bygger på deltagarnas 

subjektiva uppfattningar, vilket gör att det blir svårt att återskapa testerna med exakthet. De 

teman som identifierades för den tematiska analysen är likaså ett resultat av subjektiva 
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tolkningar och det går inte med säkerhet garantera att samma teman identifierats om analysen 

genomförts av en annan person. I denna studie framkom samtliga teman ur enkätens fritextsvar 

och för att styrka de teman som identifierats i denna studie, presenteras utdrag från 

datamaterialet.  

 

5.3 Tillämpningsområden och framtida studier 

Resultaten från denna studie är ett bidrag till forskning inom fordonsteknik, och mer specifikt 

inom området gällande förvarnande varningssystem samt samspel mellan utryckningsfordon 

och civila trafikanter. Arbetet kan anses vara ett inledande och motiverande arbete för att 

undersöka vilka tänkbara effekter ett förvarnande varningssystem skulle ha på den civila 

trafikanten som måste agera i utryckningssituationen. 

 

Det finns ett behov av att genomföra framtida studier inom ämnet, där detta arbete kan ligga till 

grund för att bygga vidare på vad gäller både gränssnittens utformning av design men även 

funktionalitet. Det vore dels intressant att genomföra djupare analyser av deltagarnas objektiva 

data som kan erhållas från användartestets simulatorkörning. En sådan analys skulle ge större 

möjlighet att undersöka vilken påverkan varningssystemen har i situationen och därmed 

säkerställa varningssystemens effekter. Det anses vara av vikt för att vidare kunna utveckla och 

specialisera både varningssystemets design och funktionalitet, för att således säkerställa 

effektiviteten i situationen. Ytterligare skulle framtida studier tänkbart kunna innefatta 

undersökningar där deltagarnas ögonrörelser mäts, för att således mer precist få vetskap om 

vart de som förare placera blicken och vart information därmed bör presenteras. 

 

Det vore även intressant att studera hur ett sådant typ av varningssystem skulle fungera i andra 

miljöer och situationer än de som studerats i denna studie. I denna studie studerades 

varningssystemens effekt i en trafiksituation som innefattades av en landsvägsmiljö. Att även 

studera varningssystemet i andra trafikmiljöer såsom på motorväg eller i stadstrafik skulle vara 

av intresse för att undersöka dess effekt. 
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6 Slutsatser och kunskapsbidrag 
Följande kapitel ämnar besvara de frågeställningar som har styrt denna studie, samt redogöra 

för studiens kunskapsbidrag. 

 

6.1 Slutsats 
Studiens syfte ämnar beskriva och kartlägga möjliga effekter och inställningen hos den civila 

bilisten gentemot varningssystem av denna sort. Idag är utvecklingen av varningssystem som 

kan användas för att informera och varna den civila bilisten i trafiken om utryckningsfordon, i 

ett inledande stadie. Av den anledningen bör detta arbete ses som en motivation och en 

inledande studie för fortsatt utveckling. I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser i 

relation till frågeställningarna. 

 

6.1.1 Hur kan ett gränssnitt för ett varningssystem utformas i ett civilt fordon för 

att informera förare och underlätta trafikflöden, framkomlighet och ökad 

trafiksäkerhet under utryckningssituationer? 

Frågeställningen besvaras genom att hänvisa till studiens designprocess och den slutgiltiga 

utformningen för de två olika gränssnitten. Analysen har visat att utformningen av 

varningssystemet uppfattats som behjälpligt för föraren i situationen. Det gäller både det faktum 

att varningssystemet hjälpt föraren att uppmärksamma det utryckningsfordon som närmar sig, 

men även att den förvarnande informationen resulterat i en ökad tidsmarginal att förbereda sig 

för situationen. 

 

Gränssnitten som utformades under processen av detta arbete bör betraktas som förslag och 

möjliga lösningar för hur en tänkt implementation av denna sorts varningssystem skulle kunna 

vara utformad. Med det sagt är det av vikt att poängtera att de inte bör betraktas som en slutgiltig 

design. Designförslagen bör därmed anses vara inspiration eller möjliggöra diskussion i den 

fortsatta utvecklingen av detta förvarnande varningssystem. 

 

6.1.2 Vilka effekter har det tänkta varningssystemet på den civila förarens 

upplevelser i utryckningssituationer? 
Den statistiska analysen påvisade inga signifikanta skillnader mellan gränssnitten som 

utformades för denna studie. Däremot påvisades en medelstor effektstorlek för hur snabbt den 
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presenterade informationen för de två olika utformningarna uppmärksammades. 

Effektstorleken indikerade att när informationen enbart presenterades via displayen i 

instrumentbrädan, ansåg ungefär hälften av deltagarna att det var effektivare än när 

informationen presenterades i displayerna både i instrumentbrädan och i mittkonsolen. 

 

Visuella presentationer kan innebära svårigheter för förarens möjlighet att fördela sin visuella 

uppmärksamhet. Av det faktum kan den mer begränsade utformningen med information enbart 

presenterad i instrumentbrädan ha ansett vara mer effektiv vad gäller hur snabbt informationen 

uppfattades. 

 

Under den tematiska analysen framkom positiva inställningar gentemot studiens båda 

utformningar. Varningssystemens huvudsakliga effekter var att de underlättade för föraren att 

bli uppmärksam, hinna förbereda sig och planera körningen för den framtida situationen. 

Effekterna ansågs vara fördelaktiga jämfört med när deltagarna var tvungna att agera i 

utryckningssituationen utan varningssystemet. 

 

6.2 Kunskapsbidrag 
Denna studie har resulterat i fördjupade kunskaper kring hur det i praktiken är möjligt att 

utforma varningssystem för att underlätta för den civila bilisten i utryckningssituationer. Det 

har visat sig att de tänkbara effekterna som denna sort av varningssystem har, underlättar både 

i upptäckten av utryckningsfordon samt ger föraren en större tidsrymd att hinna förbereda och 

utefter situationen agera på ett lämpligt vis. Det kunskapsbidrag som denna studie bidragit med 

bör därmed ses som underlag och inspiration för framtida studier och utveckling inom 

forskningsområdet.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Kategorisering och identifiering av beteendemönster 
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Bilaga 2: Informationsblankett inför användarintervjuer 

 
  

Information till deltagare 
 
Bakgrund och syfte 
Studien är mitt avslutande kandidatarbete på det kognitionsvetenskapliga programmet och 
genomförs i samarbete med VTI i Linköping. Syftet är att utveckla ett par nya varianter att 
presentera trafikinformation på. Denna intervju ämnar genomföras för att få kunskap och 
information kring den civila bilisten beteende samt hur vissa specifika situationer i trafiken 
uppfattas.  
 
Hantering av data och sekretess 
Som deltagare är du anonym då dina uppgifter kommer att knytas till ett test-ID istället för 
namn för identifikation. Informationen från intervjuerna kommer att sammanställas och 
analyseras för utformningen av systemens design. Deltagares data kommer att lagras i en 
molntjänst samt i pappersformat och endast jag som försöksledare kommer ha tillgång till 
deltagares personliga uppgifter som kan kopplas till studiens test-ID.  
 
Medgivandeblanketter, eventuella inspelningar och personliga data kommer att raderas och 
förstöras efter avslutad studie för att försäkra deltagarnas anonymitet. 
Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter är ditt samtycke till att delta.  
 
Ersättning för deltagande 
Som ersättning för deltagande erbjuds fika efter intervjutillfället. 
 
Frivillighet 
Att delta är fullständigt frivilligt vilket innebär att du som deltagare har rätten att när som 
helst avbryta utan att behöva uppge någon anledning eller ifrågasättas av testledare. Detta 
innebär även att du i efterhand kan kontakta mig och uppge ditt deltagarnummer om du inte 
vill vara med i studien och alla dina uppgifter kommer då att raderas.  
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Bilaga 3: Informationsblankett inför användartester 

 
  

Information till deltagare 
 
Bakgrund och syfte 
Studien är mitt avslutande kandidatarbete på det kognitionsvetenskapliga programmet och 
genomförs i samarbete med VTI i Linköping. Syftet är att undersöka ett par nya varianter på 
trafikinformation. Användartesterna kommer att genomföras i en bilsimulator på VTI, för att 
utvärdera hur trafikinformationen tas emot. 
 
Deltagande 
Du kommer att få köra i en bilsimulator samt svara på en efterföljande enkät. Testet sker i 
VTI:s lokaler och jag som försöksledare är den ende som kommer att vara närvarande. 
Utförligare information om proceduren för testerna får du på plats. Sammanlagt beräknas 
testerna ta runt 30 minuter. 
 
Hantering av data och sekretess 
Som deltagare är du anonym då dina uppgifter kommer att knytas till ett test-ID istället för 
namn för identifikation. Informationen från användartesterna kommer att användas för att 
sammanfatta och utvärdera resultaten för systemets design och användbarhet. Deltagares 
data kommer att lagras i en molntjänst samt i pappersformat och endast jag som 
försöksledare kommer ha tillgång till deltagares personliga uppgifter som kan kopplas till 
studiens test-ID.  
 
Medgivandeblanketter, eventuella inspelningar och personliga data kommer att raderas och 
förstöras efter avslutad studie för att försäkra deltagarnas anonymitet. 
Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter är ditt samtycke till att delta.  
 
Ersättning för deltagande 
Som ersättning för deltagande erbjuds fika efter testtillfället. 
 
Frivillighet 
Att delta är fullständigt frivilligt vilket innebär att du som deltagare har rätten att när som 
helst avbryta utan att behöva uppge någon anledning eller ifrågasättas av testledare. Detta 
innebär även att du i efterhand kan kontakta mig och uppge ditt deltagarnummer om du inte 
vill vara med i studien och alla dina uppgifter kommer då att raderas.  
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Bilaga 4: Samtyckesformulär 

 
 
 

Samtyckesformulär 

 

 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer, “Ja” eller “Nej”, i frågorna nedan: 

 

1. Har du tagit del av informationsbladet? Ja Nej 

2. Förstår du vilka rättigheter du har samt hur dina uppgifter 

och svar kommer hanteras? 

Ja Nej 

3. Förstår du frivilligheten att delta i studien, och att 

du har möjlighet att avsluta deltagande när som helst utan att 

ange orsak? 

Ja Nej 

4. Vill du delta i denna studie? Ja Nej 

 

Namn på deltagare: Namn på testledare: 

Underskrift: Underskrift: 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

Test-ID: ………….  

(OBS! Detta fylls i av testledaren.) 

Datum: 
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Bilaga 5: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 
Problem:  

• Vart riktar förare sin uppmärksamhet under körning? 
o Vilka distraktioner finns? 
o Vilka sekundära uppgifter engagerar sig föraren i? 
o Vilka situationer är speciellt krävande för föraren? 

 
• Överraskningsmomentet: 

o När uppmärksammas utryckningsfordon? 
o Hur uppmärksammas utryckningsfordon? 
o Varför uppmärksammas inte utryckningsfordon? 

 
Inledande frågor: 

• Ålder?  
• Arbetssituation?  
• Utbildningsnivå?  

 
• Hur länge har du haft körkort?  

 
• Hur många mil du kör uppskattningsvis per vecka? 

o Vid vilka tillfällen? 
o Kör du mer/mindre under olika årstider? 

 
• Vilka miljöer brukar du köra i? 

 
• Hur brukar ljudvolymen vara i bilen medans du kör? 

o Lyssnar du på radio/musik medans du kör? 
 

• Är det ibland fler än du själv i bilen?  
o Om ja – Kan du beskriva vilka? 
o Hur påverkar det dig? 

 
• Kan du berätta för mig om senaste gången du körde bil? 

o Lyssnade du på något?  
o Var det något speciellt du hade tankarna på? 

 
• Hur brukar du kommunicera med andra trafikanter? 

 
• Kan du berätta om hur du gör när du ska köra till en plats du aldrig åkt till tidigare?  

o Hur gör du för att hitta rätt? 
 

• Använder du dig av andra hjälpmedel såsom telefon eller kartor för att underlätta din 
körning?  

o Om ja – kan du beskriva hur? 
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• Finns det situationer när du känner dig stressad i trafiken? 
o Kan du försöka minnas och förklara när du senast var stressad i trafiken? 

 
• Finns det situationer när du känner dig bekväm i trafiken? 

o Kan du försöka minnas och förklara när du senast var stressad i trafiken? 
 

• Har du varit med om någon kritisk situation när du har kört bil?  
o Om ja – Har du lust att beskriva situationen? 

 
• Kan du beskriva hur din bil är utrustad? 

o Vilka instrument och/eller funktioner i bilen använder du mest vid körning? 
o Finns det instrument eller funktioner du tycker är onödiga? 

 
• Hur tycker du att det fungerar med trafikinformation fysiskt på vägen?  

o Blåljus och sirener 
o Ombyggnationer av vägar 
o Temporära varningsskyltar 

 
• Hur föredrar du att få trafikinformation? 

o Varför föredrar du att få information på det viset? 
 

• Fråga 1: Berätta om ett tillfälle du märkte att det fanns ett utryckningsfordon i 
närheten? 

o Hur såg trafiksituationen ut? 
o Vad tänkte du i den situationen? 
o Hur uppmärksammade du det och var befann sig fordonet då? 

 
• Fråga 2: Kan du berätta om någon gång som du har blivit överraskad av ett 

utryckningsfordon? 
o Hur såg trafiksituationen ut? 
o Vad tänkte du i den situationen? 
o Varför tror du att du inte uppmärksammade att fordonet var på väg? 

 
• Fråga 2.1: Hur tänkte och reagerade du när detta hände? 

o Hur reagerade/handlade andra bilar omkring dig? 
 

• Fråga 4: Vilka tänkbara effekter skulle en tidig förvarning om att ett 
utryckningsfordon är på ingång kunna medföra? 

o Positiva: 
o Negativa: 
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Bilaga 6: Enkät 
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Bilaga 7: Bilsimulator med implementerade gränssnitt 
 

 


