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Vetenskaplig sammanfattning
Självkörande fordon har med hjälp av den senaste teknologin utvecklats till att bli allt mer
autonoma. Att fordonet kan ansvara för säkerhetskritiska funktioner som t.ex. styrning, broms
och gas kräver en bra förståelse över vilka aspekter som kan ligga till grund för en lyckad
interaktion mellan människa – maskin. Detta kräver också att den manuella föraren kan känna
tillit till det automatiserade fordonet. Detta har gjort att förarens användarupplevelse (UX) har
blivit allt viktigare vid interaktioner med självkörande fordon och relevant litteratur i området
menar att tillit är en viktig del för en god användarupplevelse. I denna rapport presenteras
olika aspekter som kan leda till ökad tillit gentemot automatiserade fordon. Litteratur har
studerats för att hitta vilka aspekter som har särskild betydelse. Här visade det sig att den
feedback som det autonoma systemet levererar till föraren är av stor betydelse. Feedbacken
möjliggör att den manuella föraren slipper känna oro över vad det autonoma systemet utför
för handlingar. Feedbacken bidrar också till att den manuella föraren vet och förstår om den
behöver ta över kontrollen över fordonet.
Forskningsfrågan som adresserades i studien var: ”Hur kan grafiska användargränssnitt
designas för att kommunicera intention i självkörande fordon så föraren upplever en
tillräcklig nivå av tillit?”. För att besvara forskningsfrågan användes en filmbaserad
simulatorstudie där individers upplevelse av att ett grafiskt användargränssnitt kommunicerar
fordonets intentioner undersöktes. Resultaten indikerar att grafiska användargränssnitt kan
kommunicera ett självkörande fordons intentioner och att detta skulle kunna påverka en
förares tillit till fordonet positivt. För att få djupare kunskap om detta rekommenderas det att
framtida studier innefattar fler testdeltagare och att undersökningen utförs i en mera verklig
kontext t.ex. i form av fordon ute i trafik eller i en avancerad bilsimulator.
Genom att besvara forskningsfrågan kan ny kunskap erhållas där feedback gällande fordonets
intentioner är i fokus.
Nyckelord: Självkörande fordon, feedback, grafiska användargränssnitt, tillit, UX-Design,
användarupplevelse

Populärvetenskaplig sammanfattning
Hur skulle du reagera ifall du vid ett övergångsställe ser att ett fordon kommer emot dig och
att föraren sitter och läser tidningen? Detta fordon är ett så kallat automatiserat fordon och
föraren skall inte behöva tänka på säkerheten när fordonet styr sig självt. Det har gjorts studier
på hur gångtrafikanter reagerar på ett sådant scenario. En annan sida av myntet är: hur skulle
du som förare av samma fordon känna när du närmar dig ett övergångsställe och du kan inte
vara säker på att fordonet kommer att bromsa åt dig? Skulle du lita på att systemet är så säkert
att du litar på att fordonet bromsar eller känner du en viss oro för att farbrorn med rullator
riskerar att hamna under din 3,5 ton tunga stadsjeep? För att kunna designa grafiska
användargränssnitt som levererar en god användarupplevelse (UX) är det viktigt att beakta
förarens olika behov och mål för att skapa ett bra samarbete mellan det självkörande fordonet
och föraren. Detta innefattar bland annat att strukturera informationen som visas på ett sådant
sätt så att den är lätt att tolka och förstå för föraren. Detta undersöks i denna rapport.
Denna rapport handlar om att undersöka ifall grafiska användargränssnitt kan designas för att
kommunicera intention i självkörande fordon så föraren upplever en tillräcklig nivå av tillit?
För att undersöka denna fråga har en filmbaserad simulatorstudie utförts där testdeltagare har
fått utvärdera två olika instrumentpaneler och bedöma dem utifrån olika frågor som ställdes i
en intervju. Undersökningen visar att en instrumentpanel som visar hur fordonet tänker
uppskattas mer än sådana instrumentpaneler som inte visar det. Detta kan låta logiskt att det är
bättre med mera informationen men hur mycket information klarar vi av att bearbeta? Det
finns väl avvägd balans mellan mängd information och nytta för en förare. Undersökningen
visade också att det går att se ett visst samband mellan hur en förares tillit påverkas av
information om hur fordonet tänkt att agera inför till exempel ett övergångsställe. Detta är ett
område som behöver utforskas ytterligare och då skulle det vara fördelaktigt att rekrytera fler
testdeltagare samt att använda en utvärderingsmetod som ökar på inlevelsen för testdeltagare.
Förslag på olika sätt kan vara att använda ett ”Wizard of Oz”-fordon där testdeltagaren får åka
med i verkliga trafiksituationer eller en avancerad bilsimulator som kan efterlikna hur ett
självkörande fordon skulle agera.
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1 Inledning
De senaste åren har forskning kring självkörande fordon ökat i popularitet på grund av dess
potential att reducera antalet olyckor i trafiken, effektivisera trafikflödet och minska
bränsleutsläppen (National Highway Traffic Safety Administration, 2013). Många av de stora
biltillverkarna har numera presenterat något projekt med fokus på självkörande fordon
(Kerschbaum, Lorenz, Hergeth, & Bengler, 2016). Redan år 2000 skrev Stanton och Young
att autonoma system kommer att ta över förarrollen i framtiden samt att dessa fordon
förväntas vara på vägarna år 2030 och redan idag kan vi läsa om fordon som Google Car,
Teslas autopilot och Volvos projekt DriveMe. Det finns redan teknik och aktiva
säkerhetssystem i fordon som fattar beslut åt föraren som t.ex. farthållare som anpassar
avståndet till fordonet framför och därmed även teknik som möjliggör att fordonet kan
bromsa automatiskt inför hinder. Denna teknik har som syfte att göra bilkörandet säkrare, mer
avslappnat och att skapa en bättre upplevelse för föraren (Helldin, Falkman, Riveiro, &
Davidsson, 2013). Society of Automotive Engineers (SAE, 2016) har definierat sex olika
nivåer på självkörande fordon som kan assistera föraren med olika funktioner och där föraren
interagerar med fordonet på olika sätt beroende på vilka funktioner föraren aktiverat.
Nivå 0 är den lägsta nivån och syftar till fordon där ingen automation finns tillgänglig och
föraren har ensam kontroll över alla primära funktioner (broms, styrning och gaspådrag).
Fordon som kategoriseras som nivå 1 har specifika autonoma funktioner och exempel på
sådana är t.ex. adaptiv farthållare där föraren kan överlåta begränsat ansvar för gas- och
bromsfunktioner till fordonet. Det är föraren som har ansvar för säker drift och skall vara redo
att ta över kontrollen hela tiden. Nivå 2 är fordon där autonoma funktioner kan kombineras.
Det är alltså möjligt för föraren att överlåta t.ex. två primära styrfunktioner. Dessa funktioner
är utformade för att fungera tillsammans och för att avlasta föraren ifrån dessa sysslor.
Exempel på kombinerade funktioner kan vara adaptiv farthållare och körfältsassistans (lane
assist). Den mest tydliga skillnaden mot nivå 1 är att föraren kan låta fordonet manövrera utan
att ha sina fötter på pedalerna och händerna på ratten. Fordon inom nivå 3 har begränsad
självkörande automatik. Detta möjliggör att föraren kan överlåta full kontroll över alla
säkerhetskritiska funktioner under vissa trafik- och miljöförhållanden – därav begränsad
automatik. Föraren interagerar ofta med dessa fordon genom att aktivt lämna över ansvaret för
körningen och får då lita på att fordonet informerar om när föraren behöver ta tillbaka
kontrollen. På nivå 4 har SAE klassificerat fordon som kan ansvara för större del av resan
jämfört med nivå 3. Fordon på nivå 4 ansvarar även för säkerheten ifall föraren i fordonet inte
tar över kontrollen. Då skall fordonet stanna på en säker plats i väntan på förarens
kommandon. Nivå 5 syftar till fordon som inte kräver någon insats ifrån föraren förutom
inmatning av destination och vägbeskrivning. Dessa fordon är designade för att ansvara för
alla säkerhetskritiska funktioner samt att övervaka körfältets förutsättningar under en hel resa.
Denna nivån innefattar både ockuperade och lediga fordon. Denna rapport kommer att syfta
till SAE:s nivå 4 där föraren i bilen kan förväntas att behöva ta kontroll i vissa situationer.
Den fulla potentialen av dessa fordon kommer endast att nyttjas ifall förare känner sig säkra
med att överlåta kontrollen till fordonet och om det uppstår ett bra samspel mellan föraren och
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det självkörande fordonet (Helldin m.fl., 2013). Ifall systemet skall ha full kontroll över
fordonet är det viktigt att förare och passagerare inuti bilen är informerade om fordonets
intentioner och handlingar och eventuellt upplever en tillräcklig nivå av tillit (Lee & See,
2004). Förare och passagerare måste kunna känna igen situationer som sträcker sig utanför
fordonets självkörande förmåga. Samtidigt måste de kunna uppleva en tillräcklig tillit till
fordonet i de situationer det klarar av att hantera och därför är det viktigt att fordonet kan
kommunicera sina intentioner till förare och passagerare (Lee & See, 2004). Då uppstår en
interaktion där föraren tolkar informationen och kan då grunda sina eventuella handlingar
utifrån den. Ifall fordonet kommunicerar relevant information som leder till att föraren
upplever en tillräcklig nivå av tillit kan föraren fatta bättre beslut gällande ifall systemet skall
fortsätta ha kontroll eller om föraren behöver ta över (Koo m.fl., 2015).

1.1 Tillit – en kritisk aspekt för lyckad interaktion
Tilliten är kritisk för en lyckad interaktion mellan förare och fordon när föraren skall överlåta
kontrollen till ett självkörande fordon (Rödel, Stadler, Meschtscherjakov, & Tscheligi, 2014).
När det gäller tillit till automatiserade system är det inte lämpligt att sträva efter en så hög
tillitsnivå som möjligt (Helldin m.fl., 2013). Det är viktigt att nivån på tilliten stämmer
överens med vad systemet faktiskt kan klara av. Lee och See (2004) presenterar flera fall där
olyckor inträffat för att tillitsnivån på systemet varit för hög och förväntningarna på systemets
förmåga stämde inte överens med systemets kapacitet. Ett av dessa exempel är en flygkrasch
där piloterna upplevde en för hög tillit till autopiloten och förväntade sig att den skulle
hantera situationer som den inte var kapabel till. För mer läsning om tillräcklig nivå av tillit
finns Helldin m.fl. (2013) samt Lee och See (2004)
Tydlig och relevant feedback från fordonet kan vara ett sätt att skapa en tillräcklig nivå av
tillit till denna typ av fordon. Sådan feedback skulle till exempel kunna vara dels att fordonet
informerar föraren om att det är medvetet om ett kommande övergångsställe och har för
intention att göra en inbromsning eller att fordonet bedömer att det inte klarar av att hantera
situationen och kräver att föraren tar över kontrollen.
En studie som gjorts av Koo m.fl. (2015) visar att det inte är tillräckligt att enbart presentera
information för att föraren skall uppleva tillit till systemet. Feedbacken måste nämligen
kommunicera relevanta detaljer så att föraren förstår sin roll inom given situation. Denna
information bör levereras på en abstrakt nivå för föraren samt innehålla information om
kontext och om eventuell samverkan med förare behövs. Om inte feedbacken innehåller
denna information riskerar föraren att uppleva informationen som otydlig och kan då uppleva
nervositet istället. De skriver också att för mycket feedback om fordonets handlingar påverkar
tilliten negativt. Därför blir det extra viktigt enligt Koo m.fl. (2015) att självkörande fordon
kan förmedla tydlig feedback i lagom mängd till föraren om dess intentioner som till exempel
automatisk inbromsning inför ett hinder.
Den interaktion som uppstår när ett självkörande fordon presenterar feedback för föraren
behöver designas utifrån ett användarperspektiv (Koo m.fl., 2015). Det är viktigt att
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feedbacken är till nytta för föraren eftersom det är den informationen denne använder för att
grunda sina beslut på.

1.2 Syfte och mål
Målet med detta arbete är att undersöka och jämföra olika användargränssnitt som
kommunicerar sina intentioner samt att se hur dessa påverkar förarens tillit till det
självkörande fordonet. Att förmedla ett fordons intentioner har utforskats i interaktion mellan
fotgängare och självkörande fordon (Lundgren m.fl., 2017) men det saknas forskning kring
hur liknande kommunikation påverkar föraren och dess tillit till systemet. Denna studie kan
komplettera tidigare forskning (Lundgren m.fl., 2017) och därmed bidra till ett
helhetssystem/ramverk innefattandes både fotgängare och förare där kommunikation av ett
fordons intention används för att designa goda interaktioner med självkörande fordon.
Syftet med studien är att få mer kunskap om den typ av feedback som är lämplig att använda
när ett självkörande fordon kommunicerar sin intention till föraren samt att få kunskap om
vilka modaliteter som bör användas för att förmedla informationen. Detta syfte bidrar till att
vi kan designa interaktioner som skapar en tillräcklig nivå av tillit till självkörande fordon
från manuella förare och detta är viktigt att undersöka eftersom tillit är en kritisk aspekt för
lyckade interaktioner med självkörande fordon.
Detta arbete kommer att utföras i samarbete med forskningsinstitutet RISE Viktoria i
Göteborg. Några av deras intresseområden är kopplade till fordon- och transportbranschen
med fokus på hållbarhet. Mycket av deras forskning på området självkörande fordon har
utförts av den grupp som arbetar med kooperativa system och där kommer även detta arbete
att bedrivas.

1.3 Rapportstruktur
Kapitel 2 presenterar en litteraturgenomgång som beskriver relevanta aspekter för detta
arbete. Detta innefattar bland annat olika delar som beskriver hur en förares
användarupplevelse påverkas i en förarmiljö och vilka faktorer som är viktiga att ta i
beaktning när grafiska användargränssnitt skall designas. Utöver det presenteras också olika
faktorer som påverkar en operatörs tillit till automatiserade system samt hur olika designval
kan påverka detta. Tidigare forskning som utförts på området där en av dem fokuserat på
självkörande fordon och förarens tillit presenteras kort. Kapitel 3 beskriver det
problemområde som kapitel 2 identifierat samt den frågeställning som detta arbete skall
undersöka. För att svara på frågeställningen genomförs olika delmoment som presenteras i
kapitel 4. Dessa delmoment är dels vilka metoder som använts för att svara på
frågeställningen och dels den arbetsprocess som genomförts för att skapa de grafiska
användargränssnitt som testats. De resultat som testet fick fram presenteras i kapitel 5 där
också en viss beskrivning av hur resultaten analyserats finns med. Till sist i kapitel 6
diskuteras resultaten och vad de indikerar samt hur en framtida studie på detta område skulle
kunna läggas upp. Slutsatser kring resultatet avslutar denna rapport.
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2 Bakgrund
Detta kapitel är uppdelat i fyra delar: Användarupplevelsen i en förarmiljö, Människamaskinteraktion för fordon, Intention och Tillit vid interaktion med självkörande fordon. Den
första delen tar upp både generella aspekter som är viktiga för positiva användarupplevelser
samt hur dessa skall beaktas i en förarmiljö. Andra delen tar upp fyra aspekter som är
relevanta när individer interagerar med maskiner, fordon i detta fallet. Tredje delen
presenterar vad intentioner innebär och tidigare studier som gjorts inom området. Sist
presenteras faktorer och aspekter som är viktiga för att tillit skall uppstå samt en definition av
tillit och hur viktigt det är att inte lita för mycket på ett automatiserat system utan att
tillräcklig nivå av tillit är det optimala för ett lyckat samarbete mellan människa-maskin.

2.1 Användarupplevelsen i förarmiljön
Användarupplevelsen (eng. user experience, UX) har kommit att spela en allt större roll i hur
väl digitala produkter lyckas med sin lansering. UX härstammar ifrån området människadatorinteraktion (MDI) men inom MDI låg ett större fokus på användbarheten av produkten
(Rogers, 2012). Det designers ville uppnå med användbarhet då var effektivitet och hög
prestanda i interaktionen med datorer och även om dessa två aspekter fortfarande är relevanta
så har det tillkommit fler aspekter att ta hänsyn till för att designa positiva
användarupplevelser. UX innefattar fler interaktionssätt än fysisk vidröring och användning
(Unger & Chandler, 2012). Det kan vara interaktioner där lukten eller hörseln är i fokus och
många gånger hör vi hur doften av en ny bil diskuterats eller det exklusiva ljudet när dörrar på
dyrare bilar stängs igen. Det har blivit allt tydligare användare väljer att använda den produkt
som tilltalar dem på flera sätt än enbart prestandan och dess förmåga med att hjälpa
användaren att nå sina mål (Anderson, McRee, & Wilson, 2010).
För att skapa goda förutsättningar för en positiv UX presenterar Anderson m.fl. (2010) flera
faktorer som är viktiga att beakta när positiva upplevelser skall designas. Några av dessa
faktorer presenteras nedan samtidigt som de kopplas till hur dessa är aktuella i en förarmiljö i
ett fordon. Det finns flera aspekter i Anderson m.fl. (2010) som bidrar till positiv UX men de
som presenteras går att applicera väl inom ramen för förarmiljöer.

Bekantskap (familiarity)
Det är alltid lättare att använda en produkt som känns igen och fungerar på ungefär samma
sätt som andra liknande produkter. Föreställ dig att pedalerna i ett fordon skiftade plats och
kopplingen satt där gasen brukar sitta (Anderson m.fl., 2010). Det går att anta att detta skapar
en negativ UX för föraren som får ett väldigt svårmanövrerat fordon. Detta exempel kan
upplevas som något extremt men om förarmiljöer i fordon studeras så syns det att de är
tämligen lika. Reglage för värme, blinkers och vindrutetorkare sitter oftast på liknande ställen.
Det betyder att det är bra ifall designers undersöker liknande produkter och
användargränssnitt för att se vad som fungerar i dagsläget. Det skall ändå sägas att innovation
oftast uppstår när något helt nytt testas så det gäller att hitta en balans mellan ”helt” nytt och
sådant som känns igen.
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Intuitivitet och effektivitet (intuitiveness and efficiency)
Intuitivitet och effektivitet handlar om hur lätt användaren kan förstå hur den skall nå sina mål
och hur effektivt detta tillvägagångssättet är. Detta kan, i en förarmiljö, innebära att justera
klimatanläggningen eller att slå av och på farthållaren. Intuitivitet och effektivitet går att
koppla till bekantskap på många sätt eftersom dessa reglage oftast manövreras på samma sätt.
Det skulle också innebära att information presenteras på ett sätt så föraren kan förstå den
snabbt utan att behöva fundera på hur den skall tolkas.

Trovärdighet (trustworthiness)
Enligt Anderson m.fl. (2010) så bidrar många av föregående aspekter till att skapa en mera
trovärdig produkt. En produkt som känns bekant att använda i viss utsträckning, fungerar på
ett bra och effektivt sätt och som skapar mervärde vid användning anses bidra till en produkt
som upplevs pålitlig. Det är viktigt att användaren kan lita på att produkten klarar av det den
skall och att den gör det på ett sätt som användaren bedömer vara bra/effektivt (Anderson
m.fl., 2010). Detta skulle kunna innebära att användaren kan lita på att informationen som
fordonet kommunicerar är korrekt och att föraren upplever att fordonet utför de handlingar
som föraren bestämmer. Men för att kommunicera information på ett effektivt sätt via ett
användargränssnitt så finns det fler aspekter att ta hänsyn till och dessa presenteras i
nästkommande del.

2.2 Människa-maskininteraktion för fordon
I mer än hundra år har förare av fordon ansvarat för alla styrreglage som t.ex. att svänga, gasa
och bromsa (Koo m.fl., 2015). Fordonsbranschen har tagit fram många nya innovationer som
har hjälpt förare med vissa funktioner (automatlåda, farthållare och backsensor m.m.). Dock
har det alltid varit föraren som haft det yttersta ansvaret för säkerheten (Koo m.fl., 2015). I ett
självkörande fordon förvandlas förarens roll från att vara operatör med full kontroll till att
vara övervakare av systemets funktioner (Garcia, Kreutzer, Badillo-Urquiola, & Mouloua,
2015). Självkörande fordon är komplexa system och deras intelligens utvecklas hela tiden och
det behöver funderas på hur mycket information förare och passagerare egentligen vill och
behöver ta del av (Thill, Hemeren, & Nilsson, 2014).
Nedan presenteras tre aspekter som alla är viktiga att beakta för att kunna designa bra
interaktioner mellan människa och självkörande fordon (Lee & See, 2004; Saffarian, de
Winter, & Happee, 2012). Dessa aspekter är relevanta för denna rapport. Sist presenteras tre
olika användargränssnitt som ofta används för att skapa en interaktion mellan förare och
fordon.

Användbarhet
Användbarhet hänger ihop med intuitivitet och effektivitet som presenteras i kapitel 2.1.2. I en
förarmiljö kan detta innefatta både grafiska gränssnitt med information om fordonets status
men även fysiska reglage som till exempel knappar och vreden till klimatanläggning.
För att föraren skall kunna ta del av den information som fordonet kommunicerar är det
viktigt att informationsdisplayen är designad så att informationen presenteras på ett tydligt
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och intuitivt sätt (Dekker & Woods, 2002). Informationen från det självkörande fordonet skall
presenteras på ett sätt som gör att föraren enkelt kan tolka och analysera informationen. En
viktig faktor för att åstadkomma detta är att strukturera informationen på ett logiskt sätt (Lee
& See, 2004). För att informationen skall bli användbar för föraren behöver den vara
strukturerad på liknande sätt genom hela systemet och innehålla relevant information som är
till nytta (Lee & See, 2004).
Det är inte enbart strukturen på information i fordon som är viktig för föraren utan mängden
information kan avgöra om den blir användbar eller inte. Ifall för mycket information
presenteras samtidigt kan detta leda till att förarens kognitiva belastning blir för hög och får
då svårt att prioritera vilken information som är viktigast (Koo m.fl., 2015). Faktorer som
tydlighet, balans, intuitiv och detaljerad information är viktiga att beakta (Koo m.fl., 2015;
Lee & See, 2004; Saffarian m.fl., 2012) när informationsdisplayer skall designas för så god
användbarhet som möjligt för föraren. Detta kan innebära att detaljer som textstorlek i
displayerna noggrant undersökts så det är lätt för föraren att läsa. Dessa faktorer är relevanta i
denna rapport då fokus ligger på att presentera information via grafiska gränssnitt och det är
viktigt att föraren enkelt kan ta del av informationen som presenteras.
Det skulle också kunna innefatta fysiska reglage som t.ex. olika kontroller över fordonets
funktioner och dess placering av dessa reglage. De måste sitta på ställen där föraren lätt kan
nå dem och kan justera dem med enkelhet (Anderson m.fl., 2010). Detta är relevant för
användbarhet i förarmiljöer generellt men fysiska reglage kommer inte att undersökas i denna
undersökning.

Situationsmedvetenhet
Situationsmedvetenhet (SM) kan definieras på ett förenklat sätt som att användare av ett
system skall ”förstå vad som pågår”, de skall ha en uppfattning om vad som pågår i
situationens omgivning och vilken betydelse detta kan ha i framtiden (Endsley, 1995). En mer
formell definition från Endsley (1995) är att ”situationsmedvetenhet är perception av element
i omvärlden inom en volym av tid och rum, en förståelse av dess mening och en förutsägelse
om deras status i en nära framtid” (översättning från Kjellin, 2003, s. 7). Termen uppstod i
forskningspublikationer på sent 1980-tal och har varit ett stort forskningsområde för
flygindustrin samt inom militären (Stanton & Young, 2000). Forskning ifrån flygindustrin och
militären menar att låg situationsmedvetenhet är en stor faktor när det gäller mänskligt
felhavande och är därför är det också viktigt att beakta detta när det gäller självkörande
fordon.
Kunskap om SM är viktigt inom självkörande fordon då det finns risk att SM minskar när
föraren låter fordonet kontrollera framförandet (Saffarian m.fl., 2012). När föraren inte aktivt
kontrollerar fordonet kan viktig feedback upptäckas för sent och föraren kan därmed få
mindre tid för att agera och förstå vilka manuella handlingar som måste utföras (Saffarian
m.fl., 2012). En studie av Spiessl & Hussmann (2011) visar att förare i manuella fordon hade
kortare reaktionstider än förare i självkörande fordon. Eftersom denna rapport fokuserar på
feedback till förare så är det intressant att se hur feedback som innehåller detaljer om
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situationen kan påverka tilliten hos förare. Detta har också studerats innan och den studien
presenteras nedan.
Koo m.fl. (2015) utförde en studie där de jämförde två olika versioner av feedback från
fordonet. De beskriver versionerna som ”how” och ”why”. How-meddelandet beskriver hur
systemet agerar t.ex. ”bilen bromsar” och why-meddelandet beskriver varför systemet agerar
t.ex. ”hinder framför fordon”. Det fanns även en tredje version var en kombination av dessa
två. Resultatet från studien visar att förare som fick how-meddelandet upplevde mindre tillit
än de som fick why-meddelandet. Författarna anser att det kan bero på att how-meddelandet
saknade information om kontexten vilket ledde till lägre SM. Förarna i undersökningen sa att
de upplevde en viss osäkerhet när de enbart fick höra att bilen bromsade utan att de fick veta
varför (Koo m.fl., 2015).
En del i att uppnå god situationsmedvetandet är att presentera relevant och tydlig feedback för
användaren så denne förstår sin roll och är förberedd på eventuellt agerande inom given
situation (Koo m.fl., 2015).

Kognitiv belastning
Kognitiv belastning har vissa likheter med SM då båda är konstruerade utifrån
undersökningar gällande beteende och utförande (Parasuraman, Sheridan, & Wickens, 2008).
Hur mycket kognitiv belastning operatören upplever har samband med hur väl operatören kan
förstå vad som pågår runt om (Hoff & Bashir, 2015). På en generell nivå kan kognitiv
belastning definieras som sambandet mellan det kognitiva arbetet som krävs för att lösa en
uppgift och de kognitiva resurser som finns tillgängliga för operatören att använda
(Parasuraman m.fl., 2008). Det går att anta att ifall förare har för hög kognitiv belastning och
måste lägga mycket energi på att förstå viss information kan det leda till att de missar andra
händelser i sin omgivning och därmed borde SM uppnå lägre nivåer. En jämn kognitiv
belastning håller istället föraren mer uppdaterad om andra händelser då denne inte behöver
lägga allt fokus på en enskild uppgift (Saffarian m.fl., 2012).
Självkörande fordon kan minska den kognitiva belastningen för föraren då systemet kan sköta
komplexa och svåra situationer (Saffarian m.fl., 2012). Detta gäller situationer som ofta utförs
på rutin och skulle det uppstå en oförutsedd situation där fordonet kräver förarens kontroll
finns det risk för att skillnaderna mellan belastningsnivåerna gör att den kognitiva
belastningen blir för hög (Saffarian m.fl., 2012). För att nå lämpliga nivåer av kognitiv
belastning för en förare i ett självkörande fordon är det viktigt att relevant feedback
presenteras i rätt tid (Koo m.fl., 2015). För att den kognitiva belastningen inte skall bli för hög
är det viktigt att feedbacken är tydlig så operatören snabbt kan förstå och tolka den
(Parasuraman m.fl., 2008). Det får inte heller presenteras för mycket feedback på samma gång
då operatören kan få svårt att sortera all information och de kognitiva förmågorna belastas för
mycket (Koo m.fl., 2015).
Det har bedrivits mycket forskning kring kognitiv belastning inom olika områden och det är
ett vanligt att det förekommer i studier som relaterar till UX. Denna undersökning kommer att
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ta hänsyn till designriktlinjer som kan leda till att lämpliga nivåer av kognitiv belastning
erhålls men kommer inte att mätas och/eller utvärderas.

Olika typer av användargränssnitt
Inom människa-maskininteraktion har olika typer av användargränssnitt använts inom fordon
för att kommunicera feedback till föraren. De användargränssnitt som oftast förekommer i
den litteratur som studerats för denna rapport är grafiska användargränssnitt men det är också
vanligt att grafiska kombineras med ljudbaserade för att få förarens uppmärksamhet (Shaout,
Colella, & Awad, 2011). Det förekommer också haptiska användargränssnitt i form av
vibrationer och motstånd i styrreglage.
Haptiska användargränssnitt
Ett exempel på haptiskt användargränssnitt återfinns hos Volkswagens system ”Lane Assist”
som hjälper föraren att hålla sig inom sitt körfält. Ifall systemet märker att fordonet avviker
från körbanan skickar systemet vibrationer i ratten till föraren som då uppmärksammas om
situationen samtidigt som föraren känner ett motstånd i ratten eftersom fordonet försöker styra
tillbaks till körfältet (Volkswagen Group, 2016).
Ljudbaserade användargränssnitt
Andra biltillverkare har också körfältsassistans som hjälper föraren att hålla sig till sitt körfält.
Enligt Shaout m.fl. (2011) är det vanligare bland biltillverkare att använda ljudbaserade
användargränssnitt för att kommunicera när fordonet är på väg att avvika från körfältet. Då
meddelas föraren genom att systemet ger ifrån sig ett ljud som är lätt för föraren att upptäcka.
Grafiska användargränssnitt
Det användargränssnitt som är vanligast förekommande i litteraturen som använts för denna
rapport är grafiska. Grafiska gränssnitt är de som ofta förekommer i fordon. De kan sitta i
instrumentpanelen bakom ratten och visa information om fordonets status som till exempel
temperaturer, hastighet och varvtal. Det är också vanligt förekommande att det sitter en
mittdisplay mellan de båda framsätena. Här brukar displayer för navigationssystem och
mediasystem finnas.
Exempel på ett grafiskt användargränssnitt som tas upp i litteraturen är det Helldin m.fl.
(2013) designat för att visualisera ett systems självbedömda körförmåga. De valde att placera
sitt användargränssnitt i instrumentpanelen i fordonet och det innehöll information om bland
annat hastighetsmätare, varvtalsmätare, rattens riktning och information om körförmågan.
Ett annat grafiskt användargränssnitt som eventuellt kan vara aktuellt i framtiden är ”Head-up
Displays” (HUDs) där information visas direkt i vindrutan. Denna typ av användargränssnitt
kan leda till att föraren upplever mindre mental stress och säkrare körning (Thill & Riveiro,
2015). Det går att anta att förarens kognitiva belastning också minskar eftersom det går att ta
del av informationen som presenteras lättåtkomligt i vindrutan.

8

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

2.3 Intention
När självkörande fordon blir allt vanligare ute på vägarna krävs det nya kommunikationssätt
mellan fordon och människor (Lundgren m.fl., 2017). Vanliga sätt för fordon att
kommunicera med sin omgivning är genom att använda blinkersljus och/eller ljudsignaler.
Ofta uppstår situationer där fotgängare söker ögonkontakt med förare för att säkerställa att
båda parter är medvetna om varandra och fotgängaren upplever det säkert att gå över vägen
till exempel. Men när fordonen är självkörande på våra vägar är det inte säkert att föraren är
uppmärksam på sin omgivning och kan samtidigt ägna sig åt andra aktiviteter som att läsa
tidningen eller kolla över sin e-post (Lundgren m.fl., 2017). Då är det viktigt att fordonet kan
kommunicera vilken intention den har, både till sin omgivning och till föraren (Koo m.fl.,
2015; Lundgren m.fl., 2017).

Tidigare studier
Konceptet intention har studerats innan och då med fokus på interaktionen mellan fotgängare
och självkörande fordon (Lundgren m.fl., 2017). Konceptet intention innefattar människans
förmåga att kunna läsa av vilka handlingar en annan part tänker utföra för att nå sitt mål.
Människors kommunikation med självkörande fordon har en stor förmåga att påverka vår tillit
(Hancock m.fl., 2011). Ifall kommunikationen inte är tydlig nog kan informationen misstolkas
och i detta fall skulle det kunna leda till en olycka.
Studien undersökte om självkörande fordon kunde kommunicera sin intention till fotgängare
när de skulle korsa över en väg (Lundgren m.fl., 2017). I undersökningen installerades ett
externt gränssnitt på fordonet som kommunicerade sin omgivning ifall det var självkörande,
bromsade in eller på väg att köra. Gränssnittet bestod av ett grafiskt gränssnitt som
kommunicerade med fotgängare genom att lysa med lampor på olika sätt beroende på vad
som skulle kommuniceras t.ex. visades ett pulserande ljus som betydde att det stod still och
avvaktade vad fotgängaren utförde för handling. Detta gjorde att fotgängare kunde förstå
vilken intention det självkörande fordonet hade och kunde därmed grunda sina beslut om att
korsa över vägen eller inte. I dagsläget saknas det undersökningar kring hur liknande
information skulle påverka förarens tillit fordonet.

2.4 Tillit vid interaktion med självkörande fordon
I denna del presenteras viktiga faktorer för att tillit skall uppstå samt en beskrivning över hur
tillit byggs upp både mellan personer men även mellan människa-maskin.

Definition av tillit
Det har länge debatterats om vilken definition som beskriver tillit på tydligast sätt (Fisman &
Khanna, 1999). I ett tidigt stadie skapade författare generella definitioner av tillit som helt
saknade beskrivning av olika kontexter (Hoff & Bashir, 2015). Dessa vidareutvecklades med
tiden och är idag mer innehålls- och kontextbaserade. Mayer, Davis, och Schoorman (1995)
har definierat tillit som ett tillstånd där en individ accepterar att riskera en viss grad av
sårbarhet. Hoff och Bashir (2010) anser att individer kan uppleva tillit till andra parter utan att
vara direkt beroende i stunden och menar därmed att tillit borde ses mera som ett mentalt
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tillstånd. Många utav definitionerna som finns i litteraturen fokuserar på tilliten mellan
människa-människa. Denna rapport kommer att utgå ifrån en definition av Lee och See (2004)
och denna definition har valts att användas dels för att den är framtagen inom området för
autonoma system och dels för att den ofta förekommer i litteratur inom området självkörande
fordon. Lee och See (2004) definierar tillit som den attityd en agent har med att hjälpa en
individ att nå sina mål i en situation som präglas av ovisshet och sårbarhet. Sårbarheten/risken
i föregående definition är en kritisk aspekt för att tillit skall uppstå (Lee & See, 2004).
Ansvaret för risken delegeras, av individen, ut till en annan part som ansvarar för individen
(Lee & See, 2004). I denna rapport skulle denna part kunna vara ett automatiserat fordon som
t.ex. bromsar åt individen och föraren är individen som delegerar ansvaret.
Grunden för att tillit skall existera mellan två parter består minst av två delar (Lee & See,
2004). Det första är att förstå vart tilliten har sitt fokus. Vad är det som står på spel? Det andra
är den informationen som individen har om den ansvarstagande parten och dennes attityd till
att hjälpa till. Precis som definitionen beskriver kan denna information avgöra hur mycket
tillit individen kan ha på den ansvarstagande parten att denne kommer att hjälpa individen att
nå sina mål (Lee & See, 2004).

Grundläggande aspekter som påverkar tillit
Lee och Moray (1992) har studerat litteratur om tillit och därmed kunnat definiera tre olika
faktorer som påverkar en individs tillit till automatiserade system. Dessa faktorer är utförande
(performance), process (process) och syfte (purpose). Nedan följer en beskrivning av hur en
operatör kan uppleva tillit inom varje faktor.
Utförande
Denna faktor fokuserar på prestandan och kvalitén av de nuvarande och föregående
handlingarna som det automatiserade systemet utför/utfört. Information kring utförande
beskriver också vilka handlingar automationen utför för att bidra till operatörens mål. Det
karakteriseras också av hur pålitligt systemet är under en längre tidsperiod. Behöver
operatören t.ex. starta om systemet ofta bidrar detta till lägre upplevd tillit.
Eftersom systemet utför handlingar som bidrar till operatörens mål kommer operatören att
uppleva tillit till ett automatiserat system som är förutsägande och pålitligt kombinerat med
att det hjälper operatören att nå sina mål på ett förtroendeingivande sätt.
Process
Process handlar om hur väl systemet är anpassat och programmerat för dess arbetsuppgift
men också hur väl systemet klarar av att bidra till operatörens mål. Det är viktigt för
operatören att förstå vilka kvalitéer systemet besitter och hur den använder sig av dessa. Lee
och Moray (1992) drar en parallell till tillit mellan två människor. Där skulle tilliten ligga hos
själva ansvarstagaren och inte lika mycket på de handlingar som denne utför.
Operatören skulle alltså uppleva tillit till ett automatiserat system där operatören förstår vilka
algoritmer som styr roboten och om dessa är välanpassade för att hjälpa operatören att nå sina
mål.
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Syfte och mål
Det är viktigt att operatören har information och förstår syftet med varför det automatiserade
systemet skapades samt varför operatören skall ta hjälp av det. Det är fördelaktigt för tilliten
ifall operatören förstår syftet med att nyttja systemet. Designern av systemets måste kunna
förmedla sin intention med automationen till operatören på ett tydligt sätt.
Ifall designern kan förmedla syftet och nyttan på ett tydligt sätt kommer operatören att
uppleva tillit till att systemet bidrar till deras gemensamma mål.

Simulatorstudie i tillit till självkörande fordon
En studie utförd av Helldin, Falkman, Riveiro och Davidsson (2013) visade att förare som
fick information av systemet att fordonet kände sig osäkert över sin egna förmåga upplevde
en bättre anpassad nivå av tillit. Studien genomfördes i en bilsimulator där testdeltagare fick
köra under sämre vägförhållanden som t.ex. snö och fordonet kunde då bedöma ifall den
självkörande förmågan hade tillräckligt hög kapacitet. Några deltagare fick information från
systemet att fordonets körförmåga bedömdes som något osäker och de andra deltagarna fick
inte information om körförmågan alls. Deltagarna som fick information om körförmågan
visade kortare reaktionstider när de behövde ta kontroll över fordonet än de som saknade
informationen.
Anmärkningsvärt är också att deltagarna som inte fick information om systemets osäkerhet
upplevde högre tillit till systemet än de deltagare som fick information om systemets
körförmåga. Enligt Helldin m.fl. (2013) beror detta på att deltagarna med information om
körförmågan hade anpassat sin tillit bättre till vad systemet faktiskt klarade av att utföra och
detta är ett önskvärt resultat när det gäller tillit till automation (Hoff & Bashir, 2015).

Viktiga faktorer för att skapa tillräcklig tillit
För att kunna skapa tillit till automatiserade system, självkörande fordon i detta fallet, finns
det vissa faktorer som är viktiga att beakta. De faktorer som presenteras nedan är transparens
och feedback. Dessa två faktorer är viktiga i denna undersökning eftersom utmaningarna
kring dessa kan lösas genom att designa och testa olika användargränssnitt som föraren kan
interagera med. Transparens handlar om att föraren skall få relevant information om
automationen och dess funktionalitet. Om användaren förstår hur systemet fattar sina beslut
och vad det baserar dem på kommer användaren uppleva tillit till systemet (Verberne, Ham,
& Midden, 2012). För att användaren skall kunna få relevant information måste systemet
kunna ge någon sorts feedback till användaren via ett användargränssnitt. Det är viktigt att
förstå vilken feedback som skall presenteras och hur den presenteras. För mycket olika
information kan leda till att användaren känner sig osäker på vilken ordning den bör prioritera
informationen (Koo m.fl., 2015).
Transparens
För att kunna skapa tillit till ett automatiserat system är det viktigt att användaren förstår hur
det automatiserade systemet fattar sina beslut samt vad besluten är baserade på (Hoff &
Bashir, 2015). Flera studier har visat att automatiserade system som förser användaren med
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tydlig feedback om sitt agerande oftare skapar tillit hos användaren och skapar förutsättningar
för ett effektivare samarbete mellan människa-maskin (Hoff & Bashir, 2015).
Ett system som är designat att förse användaren med korrekt och värdefull information skapar
förutsättningar för användaren att känna att denne har kontroll på systemet och att det är
möjligt att förutse vad systemet kommer att göra (Verberne m.fl., 2012). Detta hör ihop med
utförande och process i kapitel 2.4.2 där användaren upplever tillit till de system som hjälper
användaren att nå sina mål på ett förtroendeingivande sätt och hur användaren kan skapa sig
förståelse för hur systemet är programmerat och hur det fattar sina beslut (Lee & See, 2004).
Att förstå och kunna förutse vilka handlingar systemet kommer att utföra skapar alltså tillit
och användaren kan få en glimt av hur systemet ”tänker” (Hoff & Bashir, 2015; Lee & See,
2004; Verberne m.fl., 2012).
När en användare nyttjar ett automatiserat system består en stor del av tiden att observera att
systemet utför ett korrekt arbete (Lee & See, 2004). Därför är det viktigt att användaren kan ta
del av information som systemet kommunicerar (Hoff & Bashir, 2015). Detta skulle ett
grafiskt användargränssnitt kunna åstadkomma genom att presentera olika sorters information
för föraren.
Feedback
För att användaren skall kunna ta del av den informationen som systemet kommunicerar är
det viktigt att systemet kan presentera relevant feedback till användaren (Hoff & Bashir,
2015). Självkörande fordon presenterar ofta feedback genom en display i instrumentpanelen
eftersom den är lättåtkomlig för användaren och använder där redan funktioner som t.ex.
backkamera, mörkerseende och tips på säkrare körning (Saffarian m.fl., 2012). Dock är det
viktigt att inte presentera för mycket information samtidigt för användaren. Studier på
självkörande fordon har visat att för mycket feedback skapat nervositet och distraherat föraren
även om feedbacken var relevant för uppgiften (Koo m.fl., 2015). Stanton och Young (2000)
presenterar en studie som undersökt hur stor effekt feedback har på förare beroende på när
information presenteras i förhållande till handling. De menar att det optimala är att kunna
presentera fullständig och korrekt information inom en rimlig tidsperiod innan systemet utför
en handling eller ifall föraren behöver ta kontroll över systemet. Detta kan bidra till mindre
kognitiv belastning eftersom föraren inte behöver hålla informationen i minnet under längre
tidsperiod och kan därmed förstå och utföra uppgiften på ett enkelt sätt (Stanton & Young,
2000).
Därför är det inte tillräckligt att enbart presentera feedback utan det är också viktigt att tänka
på när den presenteras (Stanton & Young, 2000). Timingen mellan systemets handling och
feedback är en kritisk aspekt för att föraren skall kunna uppleva att den gör någon nytta i
aktuell situation (Saffarian m.fl., 2012). Ifall information om utförd handling presenteras för
sent för föraren kan detta leda till minskad upplevd tillit samtidigt som det finns risk för att
föraren går miste om informationen helt. Hur feedbacken presenteras är också viktigt att
beakta. Den får inte vara svår för användaren att upptäcka men inte heller vara för
påträngande så den distraherar användaren (Saffarian m.fl., 2012). De menar också att om
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dessa aspekter inte beaktas kan feedbacken upplevas som onödig. Detta borde betyda att det
krävs noggranna tester med användare för att kunna bestämma både mängden och formatet på
informationen. Om användaren upplever att feedbacken inte gör någon nytta finns risken att
användaren väljer att stänga av funktioner som kommunicerar feedback (Saffarian m.fl.,
2012). Det betyder att det är viktigt att feedback presenteras vid rätt tillfälle, inte för tidigt och
inte för sent, samt inte vara för påträngande. Detta gör att användargränssnitt och
feedbackmeddelanden kan behöva ha möjligheten att konfigureras utifrån användarens behov
(Saffarian m.fl., 2012).
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3 Problemområde och frågeställning
Tidigare forskning har undersökt interaktionen mellan ett självkörande fordon och föraren.
Forskningen har riktat sig emot den interaktion som uppstår när föraren väljer att aktivera
eller deaktivera automatiserade körningsfunktioner. Det har även bedrivits mindre forskning
där gångtrafikanter har undersökts och hur självkörande fordon kommunicerar sin intention
med dessa. Dessa studier fokuserade bland annat på interaktionen mellan gångtrafikant och
självkörande fordon samt hur olika tekniker kan användas för att undersöka detta fenomen.
Ännu mindre forskning har gjorts på hur föraren i självkörande fordon skapar sig förståelse
för vilka intentioner det självkörande fordonet har. Detta märks i aktuell litteratur för
rapporten samt på vilka forskningsprojekt som bedrivs idag.
Studien avser att undersöka förarens tillit till fordonet och om den kan nå en tillräcklig nivå
genom att fordonet kommunicerar sina intentioner till föraren. Följande tre argument
presenteras för att tydliggöra varför frågeställningen är relevant:
1. Feedback är viktigt för en tillräcklig nivå av tillit (Koo m.fl., 2015).
Det är viktigt att fordonet kan kommunicera feedback som är tydlig och relevant men
också inom en rimlig, för föraren, tidsperiod (Saffarian, de Winter, & Happee, 2012).
2. Fotgängare upplever högre tillit till fordon som visar intention än till fordon som
inte gör det (Lundgren m.fl., 2017).
Gångtrafikanter som inte fick ögonkontakt med förare i självkörande fordon var inte
lika villiga att korsa övergångsstället som när ögonkontakt skapades. Därför är det
viktigt att fordonet kan interagera med gångtrafikanterna genom andra sätt (Lundgren
m.fl., 2017).
3. En ökad situationsmedvetenhet förbättrar chansen för föraren att uppleva
tillräcklig tillit (Koo m.fl., 2015).
Ifall fordonet kan kommunicera sina intentioner till föraren ökar dennes
situationsmedvetenhet och kan lättare förstå pågående situation vilket kan leda till
tillräcklig upplevd tillit (Koo m.fl., 2015).
Dessa tre argument visar att det är intressant att undersöka kopplingen mellan hur tilliten
påverkas hos föraren när fordonet kommunicerar sin intention (visar orsak till sitt agerande i
sin omgivning) vid hinder (t.ex. fotgängare) till sin förare.
Genom att ta hänsyn till de UX-faktorer som presenteras i kapitel 2.1 skulle det kunna
resultera i att undersöka liknande användargränssnitt (bekantskap) som finns idag för att
kartlägga vad som fungerar idag och vad förare är vana att använda. Detta kan då fungera som
utgångspunkt när nya intuitiva (intuitivitet och effektivitet) användargränssnitt skall designas
för att kommunicera transparent, relevant och tydlig feedback. Precis som trovärdighet i
kapitel 2.1.3 menar så är tilliten till en produkt/system något som har stor påverkan på om det
resulterar i positiv eller negativ UX. Därför anser jag att förarens tillit till ett självkörande
fordon påverkas av användargränssnittet i fordonet eftersom en stor del av interaktionen sker
därigenom. Det går även att anta att faktorn trovärdighet påverkar hela användarupplevelsen
kring fordonet.
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3.1 Frågeställning
Den frågeställning som studien skall svara på är:
v Hur kan grafiska användargränssnitt designas för att kommunicera intention i
självkörande fordon så föraren upplever en tillräcklig nivå av tillit?
En undersökning kring detta vore intressant eftersom tilliten till dessa fordon är en kritisk
aspekt för en lyckad interaktion mellan förare-fordon och även för att dessa fordon skall
accepteras att samexistera ute på vägarna bland andra fordon (Garcia m.fl., 2015). Studien
bidrar också till forskningen kring självkörande fordon och då speciellt med inriktning på
förarens tillit till ett självkörande fordon.
För att kunna ta reda på hur dessa användargränssnitt skall designas krävs det en djupare
förståelse för aspekter som påverkar användarens upplevda tillit till fordonet. De aspekter som
presenteras i bakgrundskapitlet är alla relevanta delar men i olika stor grad. Denna rapport
kommer att fokusera mycket på de delarna som berör grafiska användargränssnitt och
förståelsen för hur feedback bör kommuniceras till föraren.
För att uppnå målet med undersökningen har frågeställningen delats upp i tre
delfrågor:
Delfråga 1: I vilka situationer behöver intention förmedlas?
Delfråga 2: Hur kan ett grafiskt användargränssnitt anpassat för ett självkörande fordons
instrumentpanel förmedla intention?
Delfråga 3: Hur påverkar förmedlad intention förarens tillit?
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4 Metod och genomförande
I detta kapitel presenteras de metodval och arbetsprocesser som använts för att angripa de
olika delfrågorna. I figur 1 går det att se hur de olika delmomenten hänger ihop och hur de
leder till varandra. Nedan följer också en översiktlig presentation över de delmoment som
arbetsprocessen bestått utav.
Enkätundersökning

•Svara på delfråga 1
•Förstå ifall intention
behöver förmedlas
•Motivera design av
användargränssnitt

Design av
användargränssnitt

•Två versioner:
En med förmedlad
intention och en utan
•Används i
simulatorexperiment

Simulatorexperiment

Resultat

•Svara på delfråga 2 och
3
•Film spelades in med
de trafiksituationer som
enkäten ledde fram till
•Två stycken filmer där
skillnaden är version på
användargränssnitt

Figur 1. Beskrivning över arbetsprocessen för undersökningen.

Enkätundersökning
För att svara på delfråga 1 och motivera att designa för särskilda trafiksituationer utförs en
enkätundersökning som dels skall svara på ifall intention behöver förmedlas och dels vilka
trafiksituationer som är viktigast att kommunicera intention inför. En enkätundersökning är
bra att använda när det finns en bred målgrupp som har kunskap om de frågor som skall
besvaras. Arbetet går sedan vidare med den informationen som samlas in genom att börja
designa användargränssnitt som har som uppgift att lösa de trafiksituationer som kommit fram
i enkätundersökningen.
Design av grafiskt användargränssnitt
Med informationen ifrån enkätundersökningen kan två stycken användargränssnitt börja
designas. Dessa två användargränssnitt inspireras av hur fordonstillverkare designar
instrumentpaneler idag men även utefter designkrav som identifierats i bakgrundskapitlet.
Användargränssnitt A är den version som används som testversion. Detta användargränssnitt
kommunicerar hur det självkörande fordonet kommer att agera inför en kommande situation.
Användargränssnitt B är kontrollversionen och liknar användargränssnitt A till stor del
förutom att funktionen som kommunicerar hur det självkörande fordonet kommer att agera är
borttagen.
Efter att dessa två användargränssnitt designats kan de användas i ett simulatorexperiment. I
denna undersökning används en filmbaserad simulator som bidrar med hög kontroll på
testupplägget då det är möjligt att visa exakt samma stimuli för testdeltagaren. Det är också
möjligt att utsätta testdeltagare för situationer där det finns en högre olycksrisk.
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Simulatorexperiment
En film spelas in till simulatorexperimentet där ett vanligt fordon som skall föreställa ett
självkörande fordon används. En kamera placeras i solskyddet för att eftersträva att visa
samma synfält som en förare ser. Sedan filmar det självkörande fordonet de olika
trafiksituationer som kommer fram ur enkätundersökningen. I denna film skall sedan
användargränssnitten klippas in för att testdeltagaren enkelt skall kunna se hur det fungerar i
kombination med ett självkörande fordon. Totalt resulterar detta i två stycken filmer där
skillnaden är de inklippta användargränssnitten.
Själva undersökningen genomförs genom att testdeltagare får se båda användargränssnitten
genom de två filmer som skapats. Efter det följer intervjufrågor som handlar om det
användargränssnittet som visats.

4.1 Enkätundersökning
Enkätundersökning är en datainsamlingsteknik som är lämplig att använda när det är en stor
målgrupp som besitter information om frågan som vill undersökas (Berndtsson, Hansson,
Olsson & Lundell, 2008). Eftersom enkäten har som syfte att reda ut en relativt bred fråga
valdes denna datainsamlingsteknik. Berndtsson m.fl. (2008) menar att med
enkätundersökningar är det lätt att nå en större mängd respondenter än med andra
datainsamlingstekniker och detta motiverar också valet av enkätundersökning i detta skede.
En enkätundersökning kräver också att många deltagare ställer upp och detta kan vara svårt
att genomföra. I detta fallet så riktades enkäten till en bred målgrupp och detta underlättade
värvning av respondenter. En utmaning med enkäter som skickas ut är att få in tillräckligt
många svar samt att det är svårt att säkerställa att rätt målgrupp träffas (Berndtsson m.fl.,
2008).
För att svara på delfråga 1 genomfördes en enkätundersökning. Denna enkät delades ut en
gång och ligger till grund för vald inriktning och fokusområde för fortsatt arbete. Enkäten
innehöll öppna frågor, förvalsfrågor (fasta svarsalternativ), samt graderingsfrågor (1–6).

Mål och syfte
Syftet med denna enkät (se bilaga 1) är att dels undersöka ifall förare önskar att få information
om det självkörande fordonets intentioner och i vilka trafiksituationer denna informationen är
viktigast. Målgruppen för denna enkät är således individer som innehar körkort och både de
som har erfarenhet av befintliga automatiserade funktioner i fordon och de som inte har det.
Enkäten syftar till att besvara delfråga 1 samt om föraren önskar att få information om det
självkörande fordonets intentioner?

Fokusområden för enkät
För att enkätundersökningen skall uppfylla målet och syftet behöver enkäten innefatta en
förarprofil, attitydprofil och en trafiksituationsprofil (se tabell 1). Enkäten kommer därmed att
fånga testdeltagares subjektiva upplevelse över vilka trafiksituationer där det är mest troligt
att de önskar information om det självkörande fordonets planerade handlingar. Enkäten
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kommer också att fånga upp ifall förare önskar/inte önskar information av GPS:er samt om de
önskar information om det självkörande fordonets planerade handlingar vilket skulle kunna
analyseras för korrelation mellan ”GPS-frågan” och ”önskan om info om intention frågan”.
Tabell 1. Frågeställningarna kopplade till fokusområde samt hur frågan analyseras.
Frågeställning

Fokusområde i enkät

Analys

I vilka situationer behövs intention
förmedlas?

Attitydprofil /
trafiksituationsprofil

Deskriptiv statistik
* Rangordning av trafiksituationer
i flervalsrutnät

Önskar föraren få information om
det självkörande fordonets
intentioner?

Förarprofil / attitydprofil

Deskriptiv statistik
* Antal ja/nej svar

Hur ofta anser föraren att en GPS
visar fel vägbeskrivning?

Attitydprofil

Deskriptiv statistik
* Andel positiv/negativ (1–3 el. 4–
6 på en Likertskala)

Anser föraren att en GPS behöver
kommunicera orsak till sina
handlingar?

Attitydprofil

Deskriptiv statistik
* Antal ja/nej svar

Korrelation mellan fråga 3.2 i
enkäten

Korrelation mellan fråga 2.1 i
enkäten

Enkäten beräknades att ta cirka fem minuter att svara på och innehöll mestadels flervalsfrågor
men även öppna frågor. Enligt Dawson (2009) är det viktigt att inte utforma enkäter som tar
för lång tid att genomföra då respondenten kan tröttna emot slutet och fylla i enkäten utan att
riktigt fundera över frågan. Han anser också att en mix av flervalsfrågor och öppna frågor är
att föredra då respondenten lätt kan tröttna dels på att klicka i svar i rutor hela tiden och dels
att skriva längre svar på öppna frågor. Denna enkät är utformad med mixade frågor och fem
minuter för att svara på enkäten kan anses vara en relativt kort tidsperiod.

Enkätens struktur
Enkäten introduceras med en introduktionstext där självkörande fordon presenteras kort och
att testdeltagaren är helt anonym och att dess åsikter inte kan identifieras.
Enkäten börjar med frågor om testdeltagarens körvanor, tidigare erfarenhet av automatiserade
funktioner och användandet av GPS (förar- och attitydprofil). Avslutningsvis kommer frågor
med fokus på fordon som kommunicerar sin intention eller inte samt en fråga för att
rangordna olika trafiksituationer (attityd- och trafiksituationsprofil). I tabell 2 presenteras mer
information om vilka områden frågorna berör.
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Tabell 2. Beskrivning över vilka frågor som fångar upp de olika fokusområdena.
Fokusområde

Enkätfrågor

Förarprofil

Kör du bil mer än två gånger i veckan?
Har du använt någon/några av dessa automatiserade funktioner i ett
fordon?
Har du använt en GPS för att nå en särskild destination mer än två gånger
det senaste året?

Attitydprofil

Hur ofta tycker du att GPS:en visar fel information/vägbeskrivning?
Om GPS:en behöver lägga om rutten - önskar du att få information om
orsaken till varför?
Skulle du uppskatta information om det självkörande fordonets planerade
handlingar?
Om ja - varför önskar du information om planerade handlingar?

Trafiksituationsprofil

Vänligen rangordna dessa trafiksituationer efter när du helst skulle
vilja informeras om det självkörande fordonets planerade handling.
•
•
•
•
•

Rondell
Stopplikt
Väjningsplikt
Övergångsställe
Vägarbete/hinder i körfältet

Distribution av enkät
En pilotomgång med enkäten utfördes med deltagare som passade för målgruppen. Detta för
att testa att enkäten uppfyller de syfte som avses och att den är utformad på ett korrekt sätt.
Enkäten har varit tillgänglig att svara på genom Google Docs och länk till enkäten har
skickats ut via mail direkt till identifierade testdeltagare. De testdeltagare som identifierats har
varit individer som innehar körkort för personbil och har haft en anknytning till författaren av
denna rapport. Sedan har enkäten fått en dynamisk spridning via sociala medier där Facebook
blev plattformen som användes. När enkäten har delats på sociala medier har en
informationstext inkluderats där målgruppen specificerats (de som innehar körkort för
personbil) samt att deltagare är anonyma i sitt ifall de väljer att deltaga.

Deltagare i enkätundersökning
Totalt svarade 37 personer på enkäten varav 30 av dessa kör bil mer än två gånger i veckan.
34 av de som svarade har använt funktionen farthållare, 5 stycken har använt adaptiv
farthållare och 6 stycken har använt körfältsassistent. Endast två stycken av respondenterna
har inte använt någon av dessa funktioner.
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Resultat ifrån enkätundersökning
På frågan ”Skulle du uppskatta information om det självkörande fordonets planerade
handlingar?” svarade 92% (33 st.) att de skulle uppskatta informationen, 6% (2 st.) svarade att
de inte visste och 3% (1 st.) skrev att den skulle uppskatta information men att det skulle gå
att stänga av efter ett tag. Intressant är att endast 71% (24 st.) önskar information ifall en GPS
väljer att fatta beslut om att till exempel ändra rutt. Detta kan bero på att den lägre risk
inblandad när en GPS lägger om rutten jämfört med om ett självkörande fordon bromsar eller
inte inför ett övergångsställe. Detta kan motivera att feedback om det självkörande fordonets
intentioner är viktiga och behövs undersökas. Detta resultat är inte särskilt överraskande då
självkörande fordon är så nytt och få personer har upplevt hur det är att färdas i dem. Men det
ger ändå en indikation på deras attityd gentemot självkörande fordon.
På frågan om vilka trafiksituationer som är viktigast att få information om så var det
”Övergångsställe” (25 röster) och ”Vägarbete/hinder i körfält” (18 röster) som hamnade på
första respektive andra plats. Detta kan bero på att övergångsställen innehåller fotgängare och
dessa prioriteras högt av förare. Att ” Vägarbete/hinder i körfältet” hamnar på andra plats kan
bero på att det kan skapa komplexa situationer eftersom de inte tillhör infrastrukturen på
samma sätt som en stopp- eller väjningsplikt och detta skulle därmed kräva extra information.
Därför valdes dessa två trafiksituationer ut till designfasen.

4.2 Design av grafiskt användargränssnitt
Designprocessen för att ta fram de två olika användargränssnitten har bestått av 5 olika faser
(se figur 2). Detta är en vedertagen process för att angripa designproblem (Lawson, 2006) och
det finns många olika varianter på denna designprocess. Denna undersökning har valt att utgå
ifrån en variant av Nielsen Norman Group (Gibbons, 2016) som presenteras på deras
hemsida. Den valdes för att det är enkel metod att ta till sig då de olika faserna föder varandra
på ett tydligt sätt. Det är dock inte bevisat att det är den ultimata designprocessen för att
designa grafiska användargränssnitt i självkörande fordon. Denna process har varit iterativ
och de faser som itererats är idégenerering, design och utvärdering. Detta har gjorts för att
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förbättra designen genom att förändringar i designen och testa dessa på nytt (Anderson m.fl.,
2010). Nedan presenteras varje fas för sig och vilka moment som ingått i respektive fas.

Figur 2. Designprocess med fem steg som användes för att ta fram två grafiska användargränssnitt.

Strategi
Strategifasen består till stor del av att samla på sig information för att få en förståelse över
domänen som utforskas (Gibbons, 2016) i detta fall självkörande fordon.
Denna fas har till stor del bestått av att studera litteratur för domänen självkörande fordon och
tillit till automation. Det har även gett tillfälle till reflektion över olika definitioner på tillit
samt bestämma vilken som skulle användas i detta arbete. Det har även identifierat vilka
faktorer som kan användas i kommande designarbete för att dels skapa ett användbart
användargränssnitt som visar intention och dels för att designa för tillräckliga nivåer av tillit
hos föraren. Detta arbetet ligger till grund och har resulterat i kapitel 2 och 3 i denna rapport.

Definiera problemet
I detta steget ligger mycket fokus på att precisera vart problemet finns och leta efter samband
i litteraturen (Gibbons, 2016). Både denna fas och den föregående har mycket arbete som
överlappar. I detta steg har mycket arbete handlat om att definiera vad denna undersökning
skall fokusera på och vilka möjligheter och begränsningar som är aktuella för arbetet. Detta
presenteras mer ingående i kapitel 3 där problemet beskrivs i detalj och frågeställningen
presenteras.

Idégenerering
Denna fas har bestått av två olika aktiviteter. Till en början studerades andra biltillverkares
användargränssnitt för att utforska hur detta problemet har lösts tidigare (Gibbons, 2016). Det
visade sig snabbt att inga andra användargränssnitt visade det självkörande fordonets
intentioner så detta öppnade upp för nya uppslag. Nedan presenteras de användargränssnitt
som studerades samt beskrivningar på deras funktioner gällande kommunikation av feedback
till föraren. På grund av rättighetsskäl presenteras inga bilder över lösningarna utan mer
information om respektive användargränssnitt går att hitta i fotnoten.
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De användargränssnitt som studerades var:
Tesla Auto Pilot 8.01
Teslas grafiska användargränssnitt varnar endast förare för fotgängare ifall en nödsituation
uppstår där det självkörande fordonet måste nyttja sin nödbroms. Det är också då en
fotgängare visualiseras i deras display. Deras användargränssnitt kan detektera vilket håll
fotgängaren rör sig.
Mercedes Drive Pilot2
Mercedes körassistanssystem Drive Pilot använder sig utav text när information skall
kommuniceras till föraren vid till exempel nödbroms. De visar också avstånd till andra fordon
genom att visualisera att det självkörande fordonet ”ser” framåt på vägen. De avstånd som
visas ut är 0 yards, 50 yards och 100 yards.
Autoliv LIV3 (konceptstadie)
I Autolivs projekt LIV, det intelligenta det självkörande fordonet, visualiseras hinder i vägen
som en kon i användargränssnittet. Detta ger ingen extra information om vad för sorts hinder
det är utan bara information om att det befinner sig vid det självkörande fordonet. Denna kon
dyker upp endast vid nödsituation och vid deras exempel är det en situation med nödbroms.
Autoliv Active Safety4 (konceptstadie)
Autoliv presenterar även ett säkerhetssystem som heter Active Safety. Detta
användargränssnitt liknar bilden av vad en kamera registrerar som till exempel fotgängare.
Utifrån det materialet som studerats verkar det inte vara en nödsituation utan det självkörande
fordonet informerar föraren om att fotgängaren befinner sig runt det självkörande fordonet.
Nvidia AI Co-Pilot5 (konceptstadie)
Nvidia använder sig utav en HUD som kan kommunicera information till föraren. AI Co-Pilot
kan avgöra om en trafiksituation eventuellt kan vara komplex och ger föraren information om
detta. I exemplet som studerats var det en mötande motorcykel som skulle svänga vänster och
därmed korsa det självkörande fordonets väg som bedömdes som en komplex situation.
Efter att en sammanställning av dessa system skapats presenterades och diskuterades flera
möjliga designlösningar tillsammans med en expertpanel (Gibbons, 2016). Expertpanelen
bestod av fyra individer som arbetar på den organisation där samarbetet tog plats. Totalt

1

https://www.tesla.com/presskit/autopilot#autopilot
http://www.theverge.com/ces/2017/1/6/14177872/mercedes-benz-drive-pilot-self-drivingtesla-autopilot-ces-2017
3
https://www.youtube.com/watch?v=gfZ1XMcaOkA
4
https://www.autoliv.com/ProductsAndInnovations/ActiveSafetySystems
5
http://www.theverge.com/ces/2017/1/5/14174472/nvidia-self-driving-car-face-recognitionvideo-ces-2017
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anordnades två stycken möten för idégenerering där idéer från tidigare möten itererades och
togs vidare i designprocessen. Denna fas resulterade i ett antal designkrav som kunde
verkställas i nästa fas.
Designkrav som identifierats
De designkrav som identifierats kommer utifrån bakgrundskapitlet samt i brainstormingmöten
med expertpanelen. Dessa krav som presenteras nedan är alla viktiga för att åstadkomma en
god kommunikation med föraren samt för att förmedla tydlig och relevant feedback.
Identifierade krav:
•
•
•
•

Det självkörande fordonet skall kommunicera varför den utför eventuella handlingar.
Det självkörande fordonets intention skall förmedlas med både text och ikon.
Feedbacken skall presenteras innan eventuell handling påbörjats.
Föremål/objekt skall representeras på en abstrakt detaljnivå.

Andra designval som inspirerats av flera nuvarande fordonstillverkare som skall vara med är:
•
•

Visualisera det självkörande fordonet i sitt körfält.
Ange avstånd framåt till olika föremål/objekt.

Dessa designval har valts att ta med eftersom de förenklar implementationen av föregående
krav. Det finns också möjlighet att detta gör att designen känns igen och som det diskuteras i
kapitel 2.1.1 kan detta leda till en positiv användarupplevelse.
Det andra användargränssnittet skall fungera som kontrollversion och därmed inte
kommunicera någon intention. Därför har den annorlunda krav. Den versionen behåller några
av föregående krav:
•
•
•

Föremål/objekt skall representeras på en abstrakt detaljnivå.
Visualisera det självkörande fordonet i sitt körfält.
Ange avstånd framåt till olika föremål/objekt.

Design av prototyp
Denna fas startade med skisser (se figur 3) för att utforska många olika designlösningar.
Skisser är en effektiv metod att använda eftersom det går snabbt att skissa på flera unika
designlösningar (Buxton, 2010). Detta gör även att det går att utforska flera olika
designförslag inom varje respektive lösning (Gibbons, 2016). Efter idégenereringsfasen
valdes två stycken designlösningar som var lämpligast att tillämpa de designprinciper som
identifierats i bakgrundskapitlet.
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Figur 3. Skisser som skapats för hand. Användes tidigt i processen.

Efter skisserna designades olika designförslag (se figur 4 och 5) i Sketch, ett digitalt
designverktyg, som sedan utvärderades tillsammans med presumtiva användare av systemet.

Figur 4a

Figur 4c

Figur 4b

Figur 4. Digitala skisser som förfinats i Sketch.

Figur 5a

Figur 5b

Figur 5. Förfinade skissar som skapats i Sketch och sedan placerats i en instrumentpanel.

Designbeslut
Det har hela tiden funnits en strävan efter att designa ett minimalistiskt användargränssnitt.
Detta är något som anses vara viktigt när det gäller design för instrumentpaneler i fordon
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(Koo m.fl., 2015). Ett minimalistiskt användargränssnitt blir också mer överskådligt då
föraren inte behöver sortera lika mycket information (Nielsen, 1994). Som det går att se i
figur 6 så innehåller den övre delen i användargränssnittet samlad information om
självkörande läge, det självkörande fordonets intentioner och hastighet. Dessa element har
liknande storlek för att gruppera dem och förtydliga att dessa hör ihop (Wagemans m.fl.,
2012). Bakgrundsfärgen till dessa element varierar sig emot övrig design och detta leder till
att föraren kan gruppera hela informationsdelen och förstå att denna information hör ihop
(Unger & Chandler, 2012). Denna information har placerats högst upp eftersom de är
viktigast i informationsordningen. Unger och Chandler (2012) menar att det kan vara
fördelaktigt att dela in informationen i primära och sekundära delar i designen. Den övre
delen i detta användargränssnitt skull då anses som en primär del och körfältet som sekundär.
De menar också att den information som är högst upp i hierarkin kommer att synas mest för
användaren och att information nedan kan komplettera den viktigaste informationen. Detta
ledde till att den delen med körfältet och det självkörande fordonet (se figur 7) placerats direkt
i anslutning till det övre elementet. Då kan föraren först se den primära informationen om det
självkörande fordonets handling och sedan se den sekundära med körfältet hur det
självkörande fordonet registrerat situationen.

Figur 6. Informationen i användargränssnittets övre del.

I figur 7 visas den nedre delen i användargränssnittet och i detta fall är det vid en situation
med ett övergångsställe. Fotgängaren representeras på en abstrakt nivå eftersom detta bidrar
till hur effektivt föraren kan tolka informationen (Koo m.fl., 2015). Det går att anta att ifall
detaljnivån på fotgängaren i användargränssnittet skulle varit högre så är det väldigt viktigt att
den stämmer överens med den ”verkliga” fotgängarens egenskaper som kön, längd och
storlek kroppsmässigt. Annars kan föraren bli osäker på systemets prestanda och kan
eventuellt uppleva en oro att systemet registrerar fel föremål.
Körfältet och dess komponenter såsom det självkörande fordonet, övergångsstället,
fotgängaren och sidlinjerna har en ljus färg som ger god kontrast till bakgrunden. Detta för att
underlätta för föraren att enkelt se de olika objekten i användargränssnittet.
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Figur 7. Informationen i användargränssnittets undre del.

Till sist återstår två stycken linjer som visar avståndet framåt, eller hur långt fram olika objekt
befinner sig. Detta är för att eventuellt kunna öka situationsmedvetenheten genom att
visualisera i användargränssnittet hur långt bort och vad någonstans objekten befinner sig. Att
presentera kontextbaserad information kan enligt Koo m.fl. (2015) bidra till högre
situationsmedevetenhet hos föraren.

Utvärdering av designförslag
Att utvärdera sin design tillsammans med användare är viktigt i en iterativ designprocess
eftersom detta leder till förbättringar och målet med designen kommer förhoppningsvis
närmare efter varje iteration (Anderson m.fl., 2010). Utvärderingen bestod av öppna intervjuer
där användargränssnittet visades för tre olika användare som delade sina tankar och åsikter
kring designen (Gibbons, 2016). Dessa intervjuer syftade till att få svar på frågor i stil med:
•
•
•
•

Kan du hitta information om det självkörande fordonets status?
Är detta ett bra ställe att placera information om det självkörande fordonets
intentioner?
Vad skulle du som förare vilja veta under färden: hastighet, temp, växel?
Hur skall information om fordonets intentioner presenteras?

Dessa frågor användes för att få diskussionen att flyta på och samtliga besvarades i alla
intervjuer även om inte frågan ställdes i den exakta form som presenterades tidigare. Med
insikten som uppkom i intervjuerna kunde designen itereras för att återigen utvärderas med
användare (Gibbons, 2016). Detta var både användare som såg användargränssnittet för första
gången och sådana användare som varit med i designprocessen innan.
Efter utvärderingarna skapades en hi-fi prototyp för att undersöka frågeställningen. Målet med
det grafiska användargränssnittet var att det skulle kunna kommunicera fordonets intentioner
på ett tydligt sätt och när detta mål uppfylldes avslutades designprocessen.

Slutgiltig design
Den slutgiltiga designen på de grafiska användargränssnitten blev i två versioner där
skillnaden är att gränssnitt A kommunicerar intention (se figur 8) medan gränssnitt B inte gör
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det (se figur 9). Förutom det skiljer sig placeringen på informationen om att det självkörande
läget är aktiverat. Skillnaden på placeringen är inget som antas påverka testet eftersom det är
samma information som flyttats i sidled.

Figur 8. Slutgiltiga designen på grafiskt användargränssnitt A som kommunicerar intention.

Figur 9. Slutgiltiga designen på grafiskt användargränssnitt B som inte kommunicerar intention.

Användargränssnittet innehåller en övre del där olika sorters information presenteras (se figur
8). Denna är i annan färg för att förtydliga separationen mot den andra delen med körfältet.
Att ändra färg på ett bakomliggande element bidrar till att särskilja detta från övrig design
samtidigt som det tydliggör att information inom elementet hör ihop (Unger & Chandler,
2012). Här finns information ifall det självkörande läget är aktiverat samt hastighet. Det är
också här som användargränssnitt A presenterar informationen gällande fordonets intentioner.
Denna information består av en ikon kombinerat med förklarande text (se figur 6) om hur
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fordonet tänker agera. Detta är det tydligaste sättet att presentera feedback på enligt Koo m.fl.
(2015). Detta sättet stämmer även överens med hur Lee och Mooray (1992) ser på både
process och utförande som presenteras i kapitel 2.4.2.
Det finns ett körfält som representerar det fordonet registrerar. Det går att anta att detta bidrar
till ökad transparens och föraren kan lättare förstå vad fordonet fattar sina beslut på. Som
kapitel 2.4.4 diskuterar är transparens i ett automatiserat system en viktig faktor enligt Hoff
och Bashir (2015). Det är samtidigt ett sätt att öka förarens situationsmedvetenhet eftersom
föraren kan se olika objekt som befinner sig runt fordonet. Körfältet innehåller två stycken
linjer som visualiserar hur långt fordonet ser framåt och dessa är på 10 meter respektive 25
meter framåt.
Återstående information som användargränssnittet presenterar är växelspakens läge och
fordonets hastighet.

4.3 Simulatorexperiment
De två användargränssnitt som designats har sedan använts i en filmbaserad simulatorstudie
som utförts med förinspelat material där olika trafiksituationer visas för testdeltagare
Liknande simulatorstudie har tidigare använts av Horswill och McKenna (1999) som hade ett
liknande upplägg med olika förinspelade sekvenser. Eftersom självkörande fordon inte ännu
finns att tillgå behöver andra metoder användas för att utvärdera olika fenomen inom området
(Habibovic, Andersson, Nilsson, Lundgren, & Nilsson, 2016).
Simulatorstudier kan användas med fördel eftersom testdeltagare kan utsättas för mer
riskfyllda situationer än i verkliga trafiksituationer (Horswill & McKenna, 1999). Horswill
och McKenna (1999) presenterar flera fördelar med just videosimulator:
•
•
•

Det är en kostnadseffektiv lösning.
Eftersom det inte går att interagera i filmerna är testsituationen mycket kontrollerbar.
Det går att presentera exakt samma betingelser för alla testdeltagare.

Att använda en filmbaserad simulatorstudie i denna undersökning är lämpligt eftersom
testdeltagaren kan tydligt se hur det nya användargränssnittet är tänkt att fungera och kan
därmed dela med sig av sina upplevelser av användargränssnittet. Detta möjliggör att
testdeltagaren får en ökad inlevelse i de olika situationerna jämfört med om
användargränssnittet hade presenterats på utskrivna pappersark och kan därmed svara mera
utförligt på intervjufrågor.
Nackdelar med en filmbaserad simulator är dels att den ger något mindre inlevelse hos
testdeltagare eftersom de inte får kontexten av ett ”verkligt” fordon som en bilsimulator kan
erbjuda. En annan nackdel med simulatorer är att testdeltagaren inte utsätts för verkliga
situationer och därmed blir deras upplevda trygghet högre eftersom det inte finns några
uppenbara risker med att sitta i en simulator. Detta hade varit annorlunda ifall testet utförts i
en personbil med hjälp av ”Wizard of Oz”-tekniken då testdeltagaren färdas i verkliga
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trafiksituationer (Habibovic m.fl., 2016). Där skulle testdeltagaren kunna uppleva att den
utsätts för risker och detta skulle eventuellt öka inlevelsen.
Trafiksituationerna spelades in på Lindholmen, Göteborg genom att fästa en GoPro-kamera i
solskyddet på en Volvo V40. Kamerans vinkel skulle försöka återspegla en förares synfält (se
figur 10). Fem stycken trafiksituationer spelades in och det var tre stycken situationer där det
fanns ett hinder i körfältet och två stycken situationer med en fotgängare och övergångsställe.
Dessa situationer prioriterades då det framkom i enkätundersökningen att dessa situationer var
viktiga för förare att få information om. Efter att trafiksituationerna spelats in klipptes dessa
ihop till en sammanhängande film. Användargränssnitten klipptes in ovanpå fordonets
befintliga instrumentpanel (se figur 11) med hjälp av After Effects som är en programvara för
filmredigering. Detta betyder att det producerades totalt två filmer där skillnaden på dem är
versionen på användargränssnittet.
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Figur 10. Denna vinkel fångade Go-Pro-kameran inuti fordonet.

Figur 11. Bild på hur det såg ut med det designade användargränssnittet inklippt.

Delfråga 2 - Förmedla intention
För att svara på delfråga 2 så behövde testdeltagaren svara på hur de uppfattade det grafiska
användargränssnittet (se bilaga 2) för respektive film (film 1 och 2). Detta skulle bedöma
testdeltagarens förståelse för användargränssnittet och se ifall det är möjligt att kommunicera
intention med de designval som gjorts till användargränssnittet som kommunicerade sin
intention. Det förväntade resultatet var att användargränssnittet som kommunicerade intention
skapade en högre förståelse för fordonets agerande än med kontrollversionen av
användargränssnittet. En hypotes kring detta var att ett automatiserat system som skapar
förståelse för hur fordonet tänker agera också kan påverka förarens tillit positivt.
Experimentdesign
Undersökningen innehöll två stycken betingelser och alla testdeltagare blev utsatta för båda
betingelserna. Betingelserna bestod av två stycken filmer där den ena filmen innehöll
användargränssnitt A (test) och den andra filmen innehöll användargränssnitt B (basnivå).
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När testdeltagare får uppleva båda betingelserna finns det risk för ordningseffekter. För att
motverka eventuella ordningseffekter i undersökningen visades filmerna i randomiserad
ordning. Varannan testdeltagare fick därmed börja med film 1 och efterföljande testdeltagare
började med film 2.

Delfråga 3 - Intentions påverkan på tillit
Delfråga 3 besvarades genom semistrukturerade intervjuer med testdeltagaren efter respektive
film. Med dessa intervjufrågor (se bilaga 3) skulle testdeltagarens upplevelse av
användargränssnitten kunna kartläggas utifrån hur deras tillit påverkades av kommunikation
av intention/ingen intention. Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsteknik
eftersom vissa frågor behövde följa en viss ordning samtidigt som det var viktigt att samma
frågor ställdes efter film 1 respektive film 2.
Detta kompletterades sedan med en enkätundersökning som jämförde de båda grafiska
användargränssnitten (se bilaga 4). När enkätundersökningen genomfördes hade
testdeltagarna fått uppleva båda versionerna av användargränssnitten. Denna enkät ger
deltagaren möjlighet att ställa användargränssnitten emot varandra och jämföra dessa. Detta
var inget som fick utrymme i de tidigare faserna i testet.

Forskningsetiska principer
Forskningsetiska principer har tagits i beaktning i genomförandet. De fyra huvudkraven som
tagits fram har alla tillämpats (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven inom
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan presenteras hur
dessa huvudkrav tillämpats i denna undersökning.
Informationskravet
Informationskravet innebär att testdeltagare skall informeras om deras uppgifter i
undersökningen samt vilka villkor som gäller för dem. Detta gjordes muntligt i introduktionen
till testdeltagare samt i nästa huvudkrav.
Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att testdeltagare lämnar sitt samtycke till att delta i undersökningen.
I denna undersökning tillämpades detta genom att alla testdeltagare skrev under ett
samtyckesformulär (se bilaga 5) där de fick godkänna:
•
•
•
•

Sina uppgifter i undersökningen.
Att deras åsikter spelades in på ljud samt via anteckningar.
Att den information som samlades in fick analyseras och publiceras i form av
vetenskapliga artiklar, rapporter och dylikt.
Att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta när de ville.
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Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet innebär att testdeltagares personuppgifter skall hanteras på ett sådant
sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Detta krav tillämpades genom att inte samla in
någon känslig personinformation. Det enda som samlades i form av känsliga personuppgifter
var deras namnteckning på samtyckesformuläret.
Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att de åsikter testdeltagare delar med sig av får endast användas för
forskningsändamål och detta krav tillämpades genom att muntligt gå igenom detta i
introduktionen till undersökningen med alla testdeltagare.

Genomförande av experiment
Deltagare värvades till testerna genom att testledaren kontaktade individer som passade in på
de krav som var uppsatta. Kraven för att deltaga i testet var att deltagaren hade körkort för
personbil och att deltagaren inte hade någon tidigare kunskap om denna undersökning. Först
informerades deltagaren om syftet med undersökningen samt en kort introduktion till
självkörande fordon i allmänhet samt vad deras roll i undersökningen innebar. Efter detta fick
de fylla i ett samtyckesformulär samt ett bakgrundsformulär (se bilaga 6). Sedan
presenterades den filmbaserade simulatorn och film nummer 1 startades. Efter två
trafiksituationer pausades filmen för att ställa två intervjufrågor som hörde till delfråga 2 (se
bilaga 2), dessa frågor kallas även ”Situationsfråga” eftersom deltagarens uppgift är att berätta
hur användargränssnittet upplevdes i de aktuella situationerna. Sedan fick testdeltagarna en
förklaring på hur användargränssnittet fungerade. För att förklara hur användargränssnittet
fungerade visades detta på utskrivna papper. Detta för att alla testdeltagare skulle vara på
samma nivå kunskapsmässigt gällande funktioner i användargränssnitten. Efter att frågorna
besvarades startades filmen igen för de tre återstående trafiksituationerna. Efter hela filmen
följde en semistrukturerad intervjusession (se bilaga 3) med testdeltagarna för att fånga deras
hela upplevelse med användargränssnittet.
Efter intervjun startades film nummer 2 med det andra användargränssnittet och sedan följde
samma procedur: paus efter två trafiksituationer för korta frågor, förklaring av
användargränssnitt, fortsättning på film och till sist en semistrukturerad intervju.
Som avslutning av testet fick deltagarna svara på en enkät (se bilaga 4) som hade som syfte
att jämföra de två versionerna av användargränssnittet. Se figur 12 för en överblick över de
moment som ingick i testupplägget.
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Introduktion

Film 1 el. 2

Intervju

Film 1 el. 2

Intervju

Enkät

Figur 12. Överblick på testuppläggets olika moment.

Deltagare
I denna undersökningen var det totalt 12 stycken deltagare (7 st. män, 5 st. kvinnor) mellan
åldrarna 18–60 år (7 st. mellan 18–30, 1 st. mellan 31–40 och 4 st. mellan 51–60) som deltog i
simulatorstudien. Av dessa tolv deltagare var det 8 stycken (66,7%) som kör bil varje dag
respektive 4 stycken (33,3%) som körde bil några gånger i veckan. Det var 11 stycken
(91,7%) som hade hört talats om självkörande fordon innan på en översiktlig nivå medan en
deltagare inte hade hört talats om dessa fordon alls. Självkörande fordon på den nivån som
undersöks finns inte tillgängliga för vardagligt bruk och därför frågades deltagarna om de
skulle kunna lita på ett självkörande fordon som kan styra och bromsa själv. 11 stycken
deltagare svarade på den frågan genom att ange ett värde mellan 1–7 på en skala där 1 var att
de inte skulle lita på sådant fordon och 7 var att de skulle kunna lita på det. Medelvärdet på
frågan blev 4,8 (standardavvikelse=1,26).
Deltagarna värvades genom direktkontakt och valdes ut genom att säkerställa att de hade
körkort för personbil och att de inte varit inblandade i studien innan. Varannan deltagare fick
se på film 1 första gången och de andra film 2. Detta resulterade i att 6 stycken deltagare
började med att se film 1 med gränssnitt A och 6 stycken fick börja med att se film 2 med
gränssnitt B. Detta var inget som deltagarna informerades om utan testledaren presenterade
filmerna utan någon information om ordningen.

Dataanalys
Efter att alla tester utförts började arbetet med att strukturera den insamlade datan. Innan det
går att läsa av och analysera datan är det nödvändigt att strukturera upp den i ett hanterbart
format (Goodman, Kuniavsky, & Moed, 2012). Detta resulterade i ett kalkylark där alla frågor
stod på varsin rad i en kolumn och alla svar med tillhörande identifikationsnummer i en
kolumn jämte. Istället för att skriva ut hela svaren ordagrant så sammanfattades dem till
hanterbara strängar som lättare kunde jämföras mellan de två betingelserna (Goodman m.fl.,
2012). Under detta arbetet användes ljudinspelningarna ifrån intervjuerna för att säkerställa att
inget viktigt föll bort. Att bearbeta och strukturera sitt material är ett bra sätt att lära känna sin
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insamlade data och att tidigt se ifall den behöver kompletteras eller om resultaten redan nu
pekar åt ett särskilt håll (Goodman m.fl., 2012).
Steg 1 – Jämföra inbördes betingelserna
Det första steget bestod av att jämföra resultaten ifrån de deltagare som sett gränssnitt X
första respektive andra gången för att se hur starka ordningseffekterna hade varit. Efter detta
togs beslut om vilka frågor som kunde jämföras direkt eller om de behövde delas upp
beroende på om deltagare sett det ena före det andra.
Steg 2 – Jämföra de två betingelserna
Nästa steg är att försöka hitta mönster och trender i de svar som erhållits ifrån intervjuerna
och detta görs genom att kombinera olika frågor för att undersöka ifall det finns samband
(Goodman m.fl., 2012). För att underlätta detta är det lämpligt att analysera alla svaren från
en specifik fråga och se ifall det finns trender i svaren, alltså om några svar återkommer oftare
än andra (Goodman m.fl., 2012). Detta gjordes på alla svaren och det resulterade i en kolumn
med trender i kalkylarket (se figur 13) som senare kunde användas för att jämföra resultat. Då
var det enkelt att se om någon fråga hade vissa trender i den ena betingelsen som inte
återfanns i den andra. Exempel på detta var att gränssnitt A hade ”Förutsägbarhet” på en fråga
medan den trenden saknades på gränssnitt B i samma fråga. Då kunde slutsats dras att
gränssnitt B inte levererade förutsägbarhet gällande den aktuella frågan.
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Figur 13. Skärmklipp ifrån kalkylarket som användes i analysarbetet. Här visas dataceller ifrån
gränssnitt A.

Med hjälp av kalkylarket var det enkelt att jämföra resultat mellan de två betingelserna
samtidigt som jämförelser inom en betingelse var möjlig. Att gruppera den insamlade datan är
viktigt för att kunna arbeta effektivt och för att kunna kommunicera informationen till andra
berörda parter (Goodman m.fl., 2012). Eftersom analys och resultat vävs samman i en
kvalitativ ansats så kan det vara fördelaktigt att presentera och exemplifiera olika data genom
till exempel tabeller (Goodman m.fl., 2012) när den berörda informationen presenteras och
detta görs i nästa kapitel.
Den enkätundersökning som utfördes efter att filmerna visats och intervjuerna slutförts har
använts för att öka förståelsen för vissa utav svaren som uppkommit i testerna. Den har också
använts för att validera de resultat som kom fram i intervjuerna. Bakgrundsformuläret som
deltagarna fyllde i har också använts till att förstå deltagarna bättre. Som exempel har
testdeltagarnas tidigare erfarenhet och kunskap om självkörande fordon kunnat användas i
analysen för att förstå svar som handlar om hur de upplevde det självkörande fordonet.
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5 Resultat av simulatorstudien
I detta kapitel kommer resultaten ifrån simulatorstudien presenteras. Först kommer resultatet
ifrån analys - steg 1 presenteras och hur ordningseffekterna i testerna hanterats. Efter det
kommer resultaten presenteras i direktkoppling till de två delfrågorna som simulatorstudien
skulle undersöka.
Det planerade arbetssättet var att situationsfrågorna som ställdes till deltagaren i pausen skulle
svara på delfråga 2 och intervjufrågorna efter respektive film skulle svara på delfråga 3. Detta
har skett till viss del men även andra frågor i kommer att påverka resultaten på delfrågorna
och detta är vanligt när semistrukturerade intervjuer utförs då det ibland kan uppstå
samtalsämnen som hör till frågor som redan ställts tidigare (Berndtsson m.fl., 2008).
Till sist kommer en sammanfattning över resultaten av delfråga 2 och 3 samt hur dessa
tillsammans kan bidra till att svara på frågeställningen.

5.1 Ordningseffektens påverkan på resultat
Detta resultat handlar om huruvida ordningseffekterna hade stor påverkan på den datan som
samlades in och vilka frågor som har delats upp beroende på ifall testdeltagaren såg gränssnitt
A eller B i första filmen.

Användargränssnitt A
Skillnaden på de resultat som gäller användargränssnitt A och de deltagare som såg det första
eller andra gången är relativt små. Vissa frågor sticker ut och dessa är:
•

På vilket sätt skulle du använda informationen i gränssnittet?
De sex deltagare som såg gränssnitt A andra gången pratar mer om att de skulle
använda informationen till att känna sig tryggare, förstå och litat mera på fordonet (se
tabell 3). Medan de som såg det först pratar mer om att gränssnittet kan hjälpa till med
att förbereda dem eller att deltagaren uppmärksammas om olika hinder i körfältet samt
hur fordonet kommer agera i de olika situationerna (se tabell 4).
Detta kan bero på att testdeltagaren fått intervjufrågorna en gång innan och dessa har
handlat om tillit och förståelse för vad fordonet kommunicerar och därmed har
testdeltagaren lättare att använda de termerna andra gången intervjufrågorna ställs.

Tabell 3. Exempel på svar ifrån testdeltagare som såg gränssnitt A andra gången.
Respondent 3

”Jag hade förlitat mig på att fordonet skötte aktuell situation.”

Respondent 5

”Kan leda till en ökad trygghetskänsla.”

Respondent 9

”Jag blir tryggare ifall jag ser vad bilen tänker göra.”
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Tabell 4. Exempel på svar från testdeltagare som såg gränssnitt A först.
Respondent 4

”Gränssnittet ger mig information om vad bilen gör.”

Respondent 11

”Man blir uppmärksammad på att det finns något i körfältet.”

Respondent 12

”Gränssnittet kan hjälpa mig med att identifiera väldigt tydliga hinder.”

•

Upplever du att gränssnittet på något sätt påverkat din tillit till fordonet?
De sex av tolv deltagarna som såg gränssnitt A första gången svarar att deras tillit inte
påverkats alls (2 st.), negativt (1 st.) och positivt (3 st.). De resterande deltagare som
såg gränssnitt A i andra filmen anser alla att deras tillit påverkats positivt (6 st.) av
informationen i gränssnittet. Detta kan bero på att det tillkommer mera information i
gränssnitt A jämfört med gränssnitt B. Deltagare uppfattar den kompletterande
informationen som användbar och har därför lättare att säga att deras tillit påverkats
positivt. Det går att anta att deltagarens förväntningar på användargränssnittet
påverkar i deras första möte och upplevelse mer än när de ser det för andra gången. Då
kan deras initiala tankar och funderingar blivit besvarade i föregående session och de
fokuserar på andra saker i andra omgången.

Användargränssnitt B
Även i analysen av de resultat som kommit fram beroende på om deltagare såg gränssnitt B
för första eller andra omgången har det kommit fram skillnader. Resultaten indikerar att
testdeltagarna som såg gränssnitt B hade mer logiska förklaringar än föregående gränssnitt.
De frågor som sticker ut och där skillnad finns är:
•

Hur skulle du vilja förändra gränssnittet för att det ska bättre passa dina behov?
De som såg användargränssnitt B för andra gången skulle vilja lägga till mer
information om vad bilen tänker göra (se tabell 5). Antagligen beror detta på att just
den informationen är borttagen när de ser det för andra gången och därför blir det
förmodligen naturligt för dem att lägga till den informationen igen. De deltagare som
såg gränssnitt B första gången pratar mer om att de skulle vilja lägga till ljud- och
ljussignaler för att kalla på förarens uppmärksamhet när det uppstår en situation (se
tabell 6). Detta är en idé som beaktades redan i designfasen men valdes att inte tas
med då litteraturen säger att feedback och information som presenteras för föraren inte
får vara för påträngande och ljud- och ljussignaler skulle kunna upplevas som ett
störande moment i det långa loppet (Kerschbaum m.fl., 2016). Dock skall det
förtydligas att det inte går att ignorera den idén helt och hållet då det skulle kunna gå
att implementera subtila lösningar som inte påverkar förarens uppmärksamhet för
mycket.
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Tabell 5. Exempel på svar från testdeltagare som såg gränssnitt B andra gången.
Respondent 2

”Jag skulle vilja veta varför bilen bromsar in eller varför den svänger”

Respondent 4

”Mer information om vad bilen gör. Visa båda körbanorna, även mötande.”

Respondent 6

”Tydliggöra information om specifika situationer.”

Respondent 8

”Visa vilka handlingar bilen tänker utföra. Bättre på att kalla på uppmärksamhet.”

Tabell 6. Exempel på svar från testdeltagare som såg gränssnitt B först
Respondent 1

” Kanske någon ljudsignal eller annan färg för att förstå att det händer något.”

Respondent 5

” Ljudsignal/blinkar för att påkalla uppmärksamhet.”

Respondent 7

” Se flera körfält och kunna se åt vilket håll den skall svänga/väja.”

•

Upplever du att gränssnittet på något sätt påverkat din tillit till fordonet?
De som såg gränssnitt B för andra gången är mer negativt inställda än de som såg det
första gången.
Bland resultaten av dem som såg det första gången svarade deltagarna att deras tillit
påverkats positivt (4 st.) och negativt (2 st.). De som upplevde gränssnitt B andra
gången menar också att de påverkats positivt (1 st.), negativt (2 st.) och även neutralt
(3 st.). Detta kan bero på att gränssnitt B har fungerat som en basversion av
gränssnittet och avsaknaden av information om fordonets handling påverkar negativt.
De som såg gränssnitt B första gången upplevde att informationen i körfältet var
väldigt positiv och det kan ha bidragit till skillnaden på resultatet i denna fråga.

Summering av ordningseffekter
Resultaten i de frågor som presenterats i detta kapitel kommer att användas med vetskap om
dessa skillnader. Resultaten är fortfarande relevanta och ibland ger de mer förståelse och djup
eftersom testdeltagaren då har sett båda användargränssnitten och har en större kunskap om
dessa. Resterande frågor har inte påverkats av ordningseffekt utifrån vad det går att utläsa från
resultaten och därför kommer dessa att jämföras mellan användargränssnitt A och B utan
extra hänsyn till vilket användargränssnitt deltagaren sett i första respektive andra
filmomgången.
För att underlätta följande resultatdel så presenterar tabell 7 vilken ordning deltagarna såg
användargränssnitten. Detta presenteras för att det skall bli lättare att förstå svar som citeras i
de kommande kapitlen.
38

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

Tabell 7. Förtydligande över vilka deltagare som såg vilken film först.
Användargränssnitt A
första filmen

Användargränssnitt B
första filmen

Respondent 2

Respondent 1

Respondent 4

Respondent 3

Respondent 6

Respondent 5

Respondent 8

Respondent 7

Respondent 11

Respondent 9

Respondent 12

Respondent 10

5.2 Resultat på delfråga 2
I detta kapitel presenteras de resultat som kan kopplas till delfråga 2.
Fokus kring denna fråga har legat på de resultat som kommit fram genom att studera
situationsfrågorna (se bilaga 2) samt en utav frågorna bland intervjufrågorna (se bilaga 3). I en
direkt jämförelse av svaren mellan gränssnitt A och B finns det indikationer på att gränssnitt
A i detta fallet klarar av att förmedla fordonets intentioner men inte till vilken grad. De frågor
som studerats extra noga är:
•
•
•

Vad visade gränssnittet för information?
På vilket sätt skulle du använda informationen i gränssnittet?
Upplevde du att det här gränssnittet informerade dig tillräckligt om vad bilen tänker
göra?

Dessa kan kopplas till delfråga 2 eftersom de handlar om den information fordonet
kommunicerar och där användargränssnitt A har som uppgift att kommunicera information
om fordonets intentioner.
För att en av frågorna som är kopplad till delfråga 2 så har tabell 8 skapats för att se vad
samma testdeltagare svarade om de olika användargränssnitten. Detta är ett litet steg i rätt
riktning där det bevisas att med små justeringar av gränssnittet är det möjligt att få föraren i
ett självkörande fordon medveten om vad fordonet tänker göra i kommande situation.
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Tabell 8. Jämförelse på intervjufråga med samma respondent på respektive rad.
Användargränssnitt

Intervjufråga

A

B

Upplevde du att det här gränssnittet informerade dig tillräckligt om vad bilen
tänker göra?
Nej, saknar vilken riktning den väjar.

Nej, jag får inte reda på att den tänker
väja, eller åt vilket håll.

Ja, det var bra med texten som kom upp
(kombinerat med symbol).

Jag kunde ju se konen men visste inte vad
den tänkte göra eller om den tänkte sakta
ner.

Respondent 8

Ja, symbol+text kom upp innan det
visades i körfältet.

Nej, jag önskar feedback tidigare.

Respondent 10

Ja, symbolen kom upp före de objekt
som visas i körfältet.

Nej, den säger ju ingenstans att den
kommer stanna.

Respondent 12

Ja, den saktade aldrig in utan att jag
förstod varför, detta bidrog
instrumentpanelen med.

Nej, och jag önskar att veta vad bilen
tänker göra.

Respondent 5

Respondent 7

Användargränssnitt A
När testdeltagarna frågades om vad gränssnittet visade för information var det två av tolv
deltagare (R1, R9) som uttryckte att gränssnittet visade vad fordonet hade planerat att göra.
Det vanligaste svaret var att det visade olika hinder eller objekt i körfältet (8 st.) samt vanlig
fordonsinformation såsom hastighet, självkörande läge och växel (2 st.). Här var det
förväntade resultatet att deltagarna skulle prata mera om informationen om fordonets
kommande handling.
Vid nästa fråga, som handlade om hur de skulle kunna använda informationen, är det sex
stycken av tolv deltagare (R2, R4, R6, R8, R9, R10) som pratar om att de kan använda
informationen till att förstå vad bilen tänker göra i den kommande situationen. Detta kan bero
på att den första frågan uppfattades mer som att de skulle beskriva de olika elementen i
gränssnittet som var synliga och de fokuserade inte lika mycket på dess användningsområden.
Såhär svarade två av deltagarna på hur de tolkade informationen i användargränssnittet:
R10: ”Jag får veta vad bilen kommer göra. Jag förstår att systemet är i funktion.”
R5: ”Fordonet kommunicerar att den registrerat ett hinder samt vad den tänker göra.”
Detta är två av sex exempel på hur deltagarna svarade som kunde använda informationen för
att förstå fordonets handlingar genom att använda den information som användargränssnittet
presenterat. Resultaten indikerar på att användargränssnitt A kan förmedla information om
fordonets intentioner. Det är dock inte helt övertygande resultat vad gäller om
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användargränssnittet kan förmedla intention eller inte eftersom det är sex av tolv deltagare
som svarat detta.
De trender som går att utläsa utifrån analysen gällande detta användargränssnittet kopplat till
denna fråga är:
•
•
•

Förutsägbarhet
Transparens i systemet
Situationsmedvetenhet

Här är det intressant att förutsägbarhet är en av trenderna då det förutsätter att systemet har
klarat av att förmedla fordonets intention till en viss grad. Transparens diskuteras också
tidigare i rapporten som en faktor som möjliggör att föraren kan förstå vad systemet grundar
sina beslut på och det skulle också kunna innebära att föraren får bättre förståelse för
kommande handlingar.

Användargränssnitt B
Om svaren gällande användargränssnitt B jämförs med användargränssnitt A så är det en
tydlig skillnad eftersom ingen av deltagarna pratar om att de kan använda informationen till
att förstå vad fordonet tänker utföra för någon handling. När deltagarna frågades vad
gränssnittet visade för information svarade nio av tolv deltagare att det visade något sorts
hinder i körfältet. Två deltagare som sett gränssnitt A först uppmärksammar också att detta
användargränssnittet inte informerar om vad det självkörande fordonet tänker göra.
Deltagarna är också osäkra på hur de skall använda denna informationen som presenteras i
gränssnitt B och svar som: R1: ”Jag förstår att fordonet har koll” och R8: ”Jag ser att bilen
sett objektet” kan tolkas som att de får information av fordonet men endast information om
nuläget och ingen information om vilka handlingar fordonet planerar att utföra. Fyra av tolv
deltagare anser att informationen som presenteras i användargränssnitt B inte skulle hjälpa
dem eller att de är osäkra. Exempel på dessa svar är: R10: ”Skulle nog inte nyttja det eftersom
bilen kör själv”, R12: ”Osäker på hur det hjälper mig eftersom jag inte får någon information
om vad fordonet tänker göra” och R5: ”Skulle inte använda den alls tror jag”.
De trender som går att hitta i dessa svar är endast en:
•

Situationsmedvetenhet

Detta kan bero på att gränssnittet endast informerar föraren om nuläget och omgivningen av
fordonet. Gränssnittet använder inte den informationen till att kommunicera någon extra
feedback till föraren.

Summering av delfråga 2
För att summera resultatet av delfråga 2 så går det att säga att det är möjligt att kommunicera
fordonets intentioner med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt. Det är dock oklart till
vilken grad detta är möjligt då det endast skiljer små detaljer i gränssnitten.
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Det är intressant att användargränssnitt A uppfattas som förutsägbart då det är en viktig faktor
för automatiserade system enligt Lee och Mooray (1992). Att ett automatiserat system
uppfattas som förutsägbart är viktigt dels för att operatören, föraren i detta fallet, kan lättare
förstå vilka olika mål systemet har och vilka handlingar det planerar att utföra för att nå sitt
mål. Det är just detta som information om fordonets intentioner ämnar göra i
användargränssnittet.

5.3 Resultat på delfråga 3
I detta kapitel presenteras de resultat som kan kopplas till delfråga 3.
Resultaten angående i vilka situationer dessa användargränssnitt upplevs som viktigast
kommer också att presenteras då det betyder att förarens tillit till det självkörande fordonet är
viktig.
I denna delfråga har alla resultat ifrån frågorna studerats men extra fokus har legat på de
frågor som adresserar deltagarens tillit och upplevd trygghet gentemot användargränssnitten.

Användargränssnittens påverkan på tillit
I en jämförelse mellan resultaten som erhölls ifrån frågan om testdeltagarens tillit påverkats
av gränssnittet visas det inga stora skillnader. Som det diskuterats innan så var de deltagare
som såg gränssnitt B andra gången mer negativt inställda till hur deras tillit påverkats jämfört
med de som såg det första gången. Jämförs resultaten på användargränssnitt A och B på de
deltagare som såg det första gången är det fler som upplever gränssnitt B positivt (4 st.) än
gränssnitt A (3 st.). Svaren skiljer sig dock då de svar som hör till gränssnitt A handlar mer
den specifika informationen i gränssnittet till exempel respondent 2 som anser att tilliten
påverkats positivt R2: ”Ja, visar den väjar för hinder så litar jag på att den gör det.” jämfört
med ett svar som hör till gränssnitt B där respondent 7 säger R7: ”Det känns bra att den visar
hinder i körfältet.”.
Totalt är det nio stycken (75%) deltagare som anser att gränssnitt A påverkat deras tillit
positivt (3st. första omgång, 6st. andra omgång) och gällande gränssnitt B är det totalt fem
stycken (41,6%) som anser att det påverkat positivt (4 st. första omgång, 1 st. andra omgång).
Dessa resultat är dock inte helt övertygande utan ger mer en riktning om vart resultatet pekar.
Om vi däremot tittar närmare på de skillnader som finns mellan de två användargränssnitten
går det att se effekten av att inte visa intention samt att visa intention i gränssnitten. Här är det
tydligt att de deltagare som får ta del av information om fordonets intentioner skulle kunna
uppleva en högre grad av trygghet jämfört med de som inte får den informationen (exempel
på svar i tabell 9). Det skall dock sägas att den upplevda tryggheten i detta fallet är baserad på
en filmbaserad simulator.
Kastar man om ordningen på dessa frågor går det att se effekten av skillnaden mellan de två
olika användargränssnitten.
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Tabell 9. Effekten av den skillnad som respondenten uppfattade mellan användargränssnitten.
Gränssnitt A

Märkte du skillnad emot föregående
gränssnitt?

På vilket sätt skulle du kunna använda
informationen i gränssnittet?

Respondent 9

Denna innehöll information om vad
fordonet gör t.ex. bromsar.

Jag blir tryggare ifall jag ser vad bilen
tänker göra.

Respondent 5

Ja det kom fram en symbol som sa vad
bilen tänkte göra.

Kan leda till en ökad trygghetskänsla.

Respondent 1

Detta gränssnitt informerade om
kommande handling med text + symbol.

Det ger en extra trygghet

Jag reagerade på att symbol + text
saknades.

Osäker på hur det hjälper mig eftersom jag
inte får någon info om vad fordonet
kommer göra.

Respondent 8

Ja, det andra gav info om bilens
kommande handling.

Jag ser att bilen sett objektet.

Respondent 4

Ingen information om vad bilen gör.

Informationen hjälper mig inte så mycket.

Gränssnitt B

Respondent 12

Detta motiverar också att tilliten kan påverkas positivt ifall ett självkörande fordon kan
förmedla intention. Precis som delfråga 2 är det svårt att fastställa exakt till vilken grad tilliten
påverkas av gränssnitten. Däremot finns det en tydlig trend i när testdeltagarna bedömer att de
skulle uppskatta informationen som båda gränssnitten presenterade.
Detta styrks också genom enkätundersökningen som utfördes efter att testdeltagaren hade sett
båda användargränssnitten där 11 stycken (91,7%) svarade att gränssnitt A upplevdes som
mest pålitligt. Detta kan bero på att gränssnitt A presenterade mer information än gränssnitt B
men också att gränssnitt A kommunicerade fordonets intentioner.

Summering av delfråga 3
Resultatet är inte helt övertygande och det är problematiskt att fastställa exakt till vilken grad
förmedlad intention kan påverka en förares tillit till ett självkörande fordon. Dock indikerar
resultatet att det skulle kunna påverka tilliten en viss grad åt det positiva hållet.

5.4 Sammanfattning av resultat
En del intressanta resultat har kommit ur denna simulatorstudie och även om detta är ett
område som kräver mer forskning så kan detta ses som några första trevande steg i ett relativt
nytt outforskat område. Utifrån resultatet som presenterats kan vi konstatera två saker. Dels
att grafiska användargränssnitt som är anpassat för ett självkörande fordons instrumentpanel
kan förmedla fordonets intentioner och detta kan vara något som påverkar tilliten till det
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självkörande fordonet positivt om än till en liten grad. Detta skulle i sin tur enligt Rödel m.fl.
(2014) kunna leda till bättre interaktioner med självkörande fordon och således en bättre
användarupplevelse.
De delmoment som använts för att svara på frågeställningen har lyckats med att fånga upp
aspekter som skapar förståelse för problemformuleringen. Genom att läsa av resultaten ifrån
de tre olika delfrågorna går det att se att frågeställningen besvarats till viss del. De delar som
saknas i resultatet är till vilken grad tilliten påverkas och den uppnår en tillräcklig nivå.
Genom att använda identifierade designriktlinjer både i litteratur och hos andra
fordonstillverkare är det möjligt att designa grafiska användargränssnitt som, genom att
förmedla information om det självkörande fordonets intentioner, påverkar förarens tillit
positivt.

Delfråga 1
Det är tydligt att deltagarna som svarade på enkäten önskar att få information om det
självkörande fordonets intentioner. 33 deltagare (92%) svarade att de önskade information
medan 1 deltagare (2%) önskar möjlighet att kunna stänga av det efter en tids användande. 2
deltagare (6%) visste inte om de önskade informationen. De två trafiksituationer som
rankades som viktigast att få information om var ”övergångsställen” (25 röster) och ”hinder i
körfältet” (18 röster).

Delfråga 2
Resultatet indikerar att det är möjligt att kommunicera ett självkörande fordons intentioner
genom att presentera en ikon kombinerat med beskrivande text i ett grafiskt
användargränssnitt. Merparten av testdeltagarna kunde identifiera och förstå den
informationen som kommunicerade fordonets intentioner och de uppskattade både ikon och
beskrivande text då de ansåg att det blev tydligt. Användargränssnitt A ansågs också vara
förutsägbart och detta skiljer det emot användargränssnitt B där resultaten mer handlar om
realtid- eller nulägesinformation och inget om vad som kommer att hända.

Delfråga 3
De resultat som kommit fram gällande delfråga 3 indikerar att ett användargränssnitt som
kommunicerar ett självkörande fordons intentioner påverkar förarens tillit. Resultaten pekar
också på att ett användargränssnitt som kommunicerar intentioner påverkar tilliten positivt
även om det är svårt att bestämma till vilken grad.
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6 Diskussion och slutsatser
Detta kapitel har som syfte att diskutera de erhållna resultaten, slutsatser, hur metoden
genomförts, förslag på framtida studier som kan utveckla dessa resultat samt hur denna
undersökning förhåller sig till samhälleliga och etiska aspekter.

6.1 Resultatdiskussion
För att summera så har en studie med filmsimulator genomförts med tolv deltagare där det
primära syftet har varit att undersöka ifall ett grafiskt användargränssnitt inuti ett självkörande
fordon kan kommunicera till föraren vad fordonet tänker utföra för handling och hur detta
påverkar tilliten hos föraren. Frågeställningen anses vara delvis besvarad då det saknas
resultat kring om tilliten uppnått en tillräcklig nivå. Att mäta nivåer av tillit visade sig vara
väldigt komplicerat och undersökningsmetoderna som användes i undersökningen kunde inte
adressera den delen av frågan på ett tillförlitligt sätt. Detta är inget som påverkar
undersökningen i stort då resultaten fortfarande är relevanta då detta är ett outforskat område
och detta arbete bidrar med kunskap om grafiska användargränssnitt och hur dessa kan
designas för att kommunicera ett självkörande fordons intentioner. Det förväntade resultatet
var att föraren skulle kunna uppleva att tilliten påverkas positivt av att information om
fordonets intentioner kommunicerades. Detta gjordes med vetskapen om att ett automatiserat
system som kan förmedla vilket mål det har med sina handlingar ökar operatörens tillit till
systemet (Hoff & Bashir, 2015; Lee & See, 2004; Verberne m.fl., 2012).
Resultaten från denna undersökning utgjordes av de tre delfrågorna. Dessa tre delfrågor
användes för att strukturera och dela upp arbetet. Resultaten ifrån delfrågorna utgör helheten
på arbetet men det går att förvänta sig ungefär samma resultat utan att dela in arbetsprocessen
i dessa tre delar så länge alla delar är närvarande i framtida studier. Även ifall de erhållna
resultaten pekar åt en viss riktning så anser jag att det inte är tillräckligt för att dra stora
slutsatser och generalisera resultaten till att detta skulle vara sant för en större population.
Syftet med undersökningen var att få kunskap om den feedback som kan kommuniceras till
föraren i ett självkörande fordon och se hur detta påverkar tilliten. Det syftet anser jag vara
uppnått även om den delen av frågeställningen som handlar om tillräckliga nivåer av tillit har
varit svår att dra någon tydlig slutsats kring.
Resultaten stämmer dock överens med relevant litteratur i området som säger att ett
automatiserat system som är förutsägbart och pålitligt bidrar till att förarens tillit påverkas
positivt (Lee & Moray, 1992). Intervjuerna har visat att det användargränssnitt som
kommunicerar intention är mer önskvärt och 11 stycken (91,7%) skulle välja att använda detta
gränssnitt i framtiden framför det som inte kommunicerar intention.
Det går att anta att detta beror på att självkörande fordon är en helt ny teknik som ingen av
deltagarna har hunnit uppleva och i detta tidiga stadiet så känns det fortfarande obehagligt att
släppa kontrollen till ett system. Om då systemet kan tala om för föraren hur det tänker och
vad det planerar att göra så är det inte konstigt att det systemet med ett sådant
användargränssnitt erhåller högre ”poäng”. Det har visat sig i tidigare studier att människor
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ofta föredrar att ha mer information men de orkar inte alltid lägga ner extra arbete själva för
att få ta del av den (Thill m.fl., 2016). Därför kan resultaten som pekar på att
användargränssnitt A skulle vara mer populärt att använda bero på den extra information som
presenteras för föraren utan att föraren behöver engagera sig för att ta del av den. Därmed är
det också viktigt att framföra att det användargränssnitt som inte kommunicerade information
skulle kunna vara det som de flesta föredrar efter en längre tids användning då detta inte
innehåller lika stor mängd information.
Istället för att säga att resultaten i studien visar att det är viktigt att designa användargränssnitt
som kommunicerar intention antar jag att det kan vara bra att beakta resultaten i form av
något slags introducerande användargränssnitt som förare kan ta del av i början när de
interagerar med självkörande fordon. En tidigare studie stärker detta påstående då de kunde se
att erfarenhet av automatiserade system i fordon ökade acceptansen hos förare (Rödel m.fl.,
2014). Då skulle detta användargränssnitt som designats till undersökningen kunna vara ett
steg till att förare samlar på sig erfarenhet av ett självkörande fordons automatiserade system
och därmed uppleva en högre acceptansnivå.

6.2 Metoddiskussion
Denna undersökning har bland annat använt en filmbaserad simulator. Fördelarna med en
filmbaserad simulator är att det är väldigt lätt att ha full kontroll på testupplägget. Du kan
således alltid visa samma stimuli för testdeltagarna (Horswill & McKenna, 1999). Fördelar
med simulatorer är också att du kan utsätta testdeltagaren för sådana situationer som hade
varit riskfyllda i verkligt scenario. Det möjliggjorde också att denna studien kunde, på ett
mycket kostnadseffektivt sätt, simulera ett självkörande fordon ute i trafik. Dessa filmer som
visats har fungerat bra för att diskutera användargränssnitten eftersom testdeltagaren sett
precis hur gränssnitten fungerar i de olika trafiksituationerna och har då enligt författaren
kunnat leva sig in i hur det skulle vara att färdas i ett självkörande fordon och få den
informationen. Några exempel på hur testdeltagarna levts sig in i situationerna är att vissa
trodde att det var ett riktigt självkörande fordon på filmerna och kunde då prata om hur de
själva hade agerat om de suttit i det på riktigt, hur avslappnade de skulle vara och hur mycket
de vågade titta på annat i omgivningen under filmens gång.
Det som dock påverkar metoden negativt är just att testdeltagaren inte upplever situationen
som riskfylld och kanske inte därmed kan dela med sig av sin sanna upplevelse. Därför har
det varit svårt att undersöka ifall testdeltagaren kunnat uppleva tillräckliga nivåer av tillit som
frågeställningen berör. Det hade förmodligen krävt en mer avancerad simulator och eventuellt
andra mätinstrument än enbart intervjuer. Men metoden kunde undersöka ifall tilliten
påverkats och det har i detta fall varit gott nog.
Om en filmsimulator skall jämföras med en bilsimulator som testdeltagaren kan sitta inuti
vore det intressant att undersöka ifall filmsimulatorn kan komma i närheten av den inlevelse
som en bilsimulator kan ge. Troligtvis är inte detta fallet men det vore ändå en intressant
metodutvärdering.
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Eftersom alla testdeltagare utvärderade båda användargränssnitten fanns det ordningseffekter
att hantera. Detta hanterades genom att randomisera ordningen på vilket användargränssnitt
de olika deltagarna såg först. Sedan i analysen av resultatet studerades alla frågor för att se om
det fanns stora skillnader i svaren som kunde bero på ordningseffekter. Det visade sig att det
fanns och då hanterades den problematiken genom att använda resultaten mer försiktigt och
inte jämföra dem med andra frågor utan att ta hänsyn till ordningseffekter.
Om detta arbete skulle göras om skulle det vara intressant att utveckla användargränssnittet så
att detta stämde bättre överens med de vägavsnitt det självkörande fordonet färdades på. Som
exempel skulle körfältet kunna visa vägkorsningar när fordonet färdades i dessa och visa
andra fordon även om dessa inte hade någon roll i aktuell trafiksituation. Vissa av
testdeltagarna kommenterade på att körfältet saknade viss information som gällde vägar och
olika avfarter. Detta var inget som påverkade resultatet i någon märkbar grad men skulle ändå
kunna bidra till att dessa kommentarer undviks. Annat som skulle kunna gjorts annorlunda är
att testa användargränssnittet i en bilsimulator. Detta för att öka inlevelsen hos testdeltagarna
och se ifall resultatet skiljer sig mellan en bil- och filmsimulator.

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter
Forskning kring självkörande fordon har länge påvisat att dessa fordon kan gynna samhället
genom att effektivisera trafikflöden, reducera antal olyckor och minska på bränsleutsläppen
(National Highway Traffic Safety Administration, 2013). Denna undersökning har fokuserat
på en utav många viktiga delar för att den breda lanseringen av självkörande fordon skall
lyckas – oss människors förmåga att låta fordonet ta över kontrollen (Helldin m.fl., 2013).
Samhället skulle kunna dra nytta av självkörande fordon på flera sätt än att bara färdas i dem.
Det skulle kunna förbättra arbetsförhållandena för yrkeschaufförer som kan slappna av mera
under sina körningar vilket kan bidra till mindre sjukskrivningar och att samhället på så sätt
sparar in pengar. Med detta finns det också risk för vissa negativa effekter av lanseringen av
självkörande fordon. Vad kommer att hända med yrkeschaufförer när organisationer ser
ekonomisk nytta med att låta självkörande fordon ansvara för transporter? Denna frågan har
länge varit aktuell inom olika yrkesområden där arbetssysslor numera tagits över av robotar
och detta är kanske mest vanligt inom industrin.
Förutom diskussionen om yrkesroller i framtiden finns det en stor diskussion kring hur etiskt
korrekt det är att lansera teknik som i några fall har resulterat i dödsolyckor. För cirka ett år
sedan skedde en dödsolycka med ett fordon ifrån Tesla när detta var i deras självkörande
läge ”Auto Pilot” (Billing, 2016). Här skall det dock sägas att den teknik som fanns i det
fordonet motsvarade inte nivå 4 som varit aktuell för denna rapport utan mer åt nivå 2. Trots
detta öppnar det upp för diskussionen ifall det är lämpligt att lansera teknik som skall
uppfattas som autonom samtidigt som det automatiserade systemet förutsätter att föraren är
fullt redo att ta över kontrollen i kritiska situationer. Det går att anta att denna diskussionen
inte är nära en lösning på flera år och parallellt med denna diskussion pratas det mycket om
vem som bär ansvaret för eventuella olyckor. Är det fordonstillverkaren som levererar dessa
fordon eller är det utvecklaren av den teknik som möjliggör självkörande fordon? Oavsett vad
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som bestäms i framtiden är det mycket komplexa frågor som antagligen kommer att få många
jurister och domare att fundera över frågan många gånger.
Andra etiska aspekter som kan behöva beaktas av utvecklare av tekniken är det faktum att
fotgängare och andra individer ute på gatorna kommer att behöva registreras av kameror och
sensorer för att det självkörande fordonet skall kunna presentera sådan information till
föraren. Det går att anta att fordonstillverkarna och de som utvecklar dessa kameror och
sensorer inte planerar att lagra denna information men detta kan vara något som behövs
förtydligas för andra ute i trafiken.

6.4 Framtida studier
Detta är ett relativt outforskat område och fler studier behövs göras för att skapa en större
förståelse för detta fenomen. För att utveckla denna studie skulle det vara intressant att utföra
tester i en mer verklig kontext. Förslag på detta skulle kunna vara genom att köra med
ett ”Wizard of Oz”-fordon (Habibovic m.fl., 2016) eller en mer avancerad bilsimulator som
kan härma ett självkörande fordons utförande. Här hade det också varit fördelaktigt om den
sträcka som testdeltagaren skall färdas på var sammanhängande och bestod av ett längre
körpass med olika trafiksituationer än flera små med en situation i varje pass. För att kunna
undersöka möjliga långtidseffekter av att använda ett särskilt användargränssnitt hade
testsessionen behövts vara längre än denna studie.
Det skulle också stärka studiens resultat ifall den genomfördes med en mellangruppsdesign
där testdeltagaren fick utvärdera ett utav användargränssnitten. Detta hade minimerat
ordningseffekterna och hade lett till ett mer trovärdigt resultat. Det skall dock sägas att
mycket utav resultaten som varit givande har kommit fram eftersom testdeltagaren fick se
båda användargränssnitten och kunde då jämföra dessa utifrån sina upplevelser. I denna
studien var det bra eftersom denna teknik är ny och många av testdeltagarna har aldrig sett ett
användargränssnitt för självkörande fordon innan.
I övrigt skulle det kunna introduceras nya utvärderingsmetoder som till exempel teknik för
eye-tracking för att se vart testdeltagaren tittar (mycket på gränssnittet eller avslappnad och
tittar på omgivning?) eller sekundära uppgifter som till exempel spela datorspel samtidigt som
det självkörande fordonet kör.
Till sist anser jag att det skulle rekryteras flera deltagare till testet. Det skulle krävas oavsett
om det var mellangruppsdesign på experimentet men för att öka reliabiliteten hade ett högre
deltagarantal varit fördelaktigt.

6.5 Slutsatser
Jag har utfört och presenterat en filmbaserad simulatorstudie som undersökte relationen
mellan information om fordonets intentioner till föraren och förarens upplevda tillit till det
självkörande fordonet. Mina resultat innefattar viss förståelse för hur feedback som
kommunicerar intention kan designas för att påverka förarens tillit till det ”bättre”. Studien
bidrar med kunskap om kommunikationen mellan ett grafiskt användargränssnitt i ett
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självkörande fordon och föraren och hur detta eventuellt kan påverka förarens tillit gentemot
ett självkörande fordon. Med detta arbetet kan andra yrkesgrupper inspireras till att utforska
området på egen hand.
Delfråga 1 svarades på genom att enkätundersökningen resulterade i att det var
övergångsställen och hinder i körfältet som var de viktigaste situationerna att få information
om det självkörande fordonets handlingar. Det går att anta att detta inte betyder att de andra
egentligen är mindre viktiga utan respondenterna på enkäten var mer tvungna att välja
alternativ. Ifall ett användargränssnitt skulle designas där enbart vissa situationer
informerades om går det att anta att detta skulle skapa en viss osäkerhet hos föraren istället för
att påverka tilliten positivt. Delfrågan var ämnad till att leda detta arbete i en riktning som
eventuella användare av användargränssnittet tyckte var viktig.
Delfråga 2 resulterade i att användargränssnitt A lyckades med att kommunicera ett
självkörande fordons intentioner. Detta var en fråga som var relativt lätt att svara på redan
innan testerna genomfördes medan utmaningen var att designa informationen på ett sätt som
var lätt för föraren att ta till sig samt att de skulle förstå den. Det skulle krävas fler tester där
olika typer av informationen jämfördes innan det går att dra för stora slutsatser kring hur
informationen skall designas för bäst användbarhet. Dock går det att dra slutsatsen av att en
ikon kombinerat med text uppfattades som tydligt av testdeltagarna.
Delfråga 3, som var den mest komplicerade att mäta, fick fram resultat som indikerar på att
självkörande fordon som kommunicerar sina intentioner skulle kunna påverka förarens tillit
positivt. Den stora frågan när det handlar om tillit till automatiserade system är att nivån av
tillit inte får vara för hög eller låg för att skapa bra interaktioner (Lee & See, 2004).
Resultaten kan inte riktigt visa vilken nivå testdeltagarnas tillit låg på och detta skulle vara
svårt att bedöma under ett sådant här testupplägg då det skulle krävas en länge tids
användande innan detta går att utvärdera.
Utifrån både resultat och det som diskuteras här går det att dra slutsatsen att ett självkörande
fordon som kommunicerar sina intentioner påverkar förarens tillit och det går även att säga att
det är mera åt det positiva hållet.

49

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

Referenser
Anderson, J., McRee, J., & Wilson, R. (2010). Effective UI: The Art of Building Great User
Experience in Software (1:a uppl.). Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.
Berndtsson, M., Hansson, J., Olsson, B., & Lundell, B. (2008). Thesis Projects: A Guide for
Students in Computer Science and Information Systems (2:a uppl.). London: SpringerVerlag, London Ltd. https://doi.org/10.1007/978-1-84800-009-4
Billing, M. (2016). Dödskrasch med Teslas självkörande bil. Hämtad 03 juni 2017, från
http://digital.di.se/artikel/dodskrasch-med-teslas-sjalvkorande-bil
Buxton, B. (2010). Sketching user experiences: getting the design right and the right design.
San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
Dawson, C. W. (2009). Projects in Computing and Information Systems: A Student’s Guide
(2nd uppl.). Essex: Pearson Prentice Hall.
Dekker, S. W. a., & Woods, D. D. (2002). MABA-MABA or Abracadabra? Progress on
Human-Automation Co-ordination. Cognition, Technology & Work, 4(4), 240–244.
https://doi.org/10.1007/s101110200022
Endsley, M. R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems.
Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37(1), 32–
64. https://doi.org/10.1518/001872095779049543
Fisman, R., & Khanna, T. (1999). Is trust a historical residue? Information flows and trust
levels. Journal of Economic Behavior & Organization, 38(1), 79–92.
https://doi.org/10.1016/S0167-2681(98)00123-1
Garcia, D., Kreutzer, C., Badillo-Urquiola, K., & Mouloua, M. (2015). Measuring Trust of
Autonomous Vehicles: A Development and Validation Study. I Stephanidis C. (eds) HCI
International 2015 - Posters’ Extended Abstracts. HCI 2015. Communications in
Computer and Information Science, vol 529. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-21383-5_102
Gibbons, S. (2016). Design Thinking 101. Hämtad 10 maj 2017, från
https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/
Goodman, E., Kuniavsky, M., & Moed, A. (2012). Observing the User Experience, Second
Edition: A Practitioner’s Guide to User Research (2nd uppl.). Waltham: Morgan
kaufmann.
Habibovic, A., Andersson, J., Nilsson, M., Lundgren, V. M., & Nilsson, J. (2016). Evaluating
interactions with non-existing automated vehicles: Three Wizard of Oz approaches.
IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings, 2016–Augus(Iv), 32–37.
https://doi.org/10.1109/IVS.2016.7535360
Hancock, P. a., Billings, D. R., Schaefer, K. E., Chen, J. Y. C., de Visser, E. J., &
Parasuraman, R. (2011). A Meta-Analysis of Factors Affecting Trust in Human-Robot
Interaction. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics
Society, 53(5), 517–527. https://doi.org/10.1177/0018720811417254
50

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

Helldin, T., Falkman, G., Riveiro, M., & Davidsson, S. (2013). Presenting system uncertainty
in automotive UIs for supporting trust calibration in autonomous driving. Proceedings of
the International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular
Applications - AutomotiveUI ’13, 5(October), 210–217.
https://doi.org/10.1145/2516540.2516554
Hoff, K. A., & Bashir, M. (2015). Trust in Automation: Integrating Empirical Evidence on
Factors That Influence Trust . Human Factors: The Journal of the Human Factors and
Ergonomics Society , 57(3), 407–434. https://doi.org/10.1177/0018720814547570
Horswill, M. S., & McKenna, F. P. (1999). The development, validation, and application of a
video-based technique for measuring an everyday risk-taking behavior: Drivers’ speed
choice. Journal of Applied psychology, 84(6), 977.
Kerschbaum, P., Lorenz, L., Hergeth, S., & Bengler, K. (2016). Designing the humanmachine interface for highly automated cars - Challenges, exemplary concepts and
studies. Proceedings of IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts,
ARSO, 2016–March. https://doi.org/10.1109/ARSO.2015.7428223
Kjellin, A. (2003). Situationsmedvetenhet i en simulerad värld: användandet av SAGATmetoden i en simulator. Institutionen för datavetenskap.
Koo, J., Kwac, J., Ju, W., Steinert, M., Leifer, L., & Nass, C. (2015). Why did my car just do
that? Explaining semi-autonomous driving actions to improve driver understanding,
trust, and performance. International Journal on Interactive Design and Manufacturing,
9(4), 269–275. https://doi.org/10.1007/s12008-014-0227-2
Lawson, B. (2006). How designers think: the design process demystified (4:e uppl.). Oxford:
Architectural Press.
Lee, J., & Moray, N. (1992). Trust, control strategies and allocation of function in humanmachine systems. Ergonomics, 35(10), 1243–1270.
https://doi.org/10.1080/00140139208967392
Lee, J., & See, K. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human
Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 46(1), 50–80.
https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50.30392
Lundgren, V. M., Habibovic, A., Andersson, J., Lagström, T., Nilsson, M., Sirkka, A., …
Saluäär, D. (2017). Will There Be New Communication Needs When Introducing
Automated Vehicles to the Urban Context? I Advances in Human Aspects of
Transportation (s. 485–497). Springer.
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of
organizational trust. Academy of management review, 20(3), 709–734.
National Highway Traffic Safety Administration. (2013). National Highway Traffic Safety
Administration Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles.
National Highway Traffic Safety Administration, 14.
Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. Usability inspection methods, 17(1), 25–62.
Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2008). Situation Awareness, Mental
51

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

Workload, and Trust in Automation: Viable, Empirically Supported Cognitive
Engineering Constructs. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 2(2),
140–160. https://doi.org/10.1518/155534308X284417.
Rogers, Y. (2012). HCI theory: Classical, Modern, and Contemporary. (J. M. Carroll, Red.).
San Rafael: Morgan & Claypool Publishers.
https://doi.org/doi:10.2200/S00418ED1V01Y201205HCI014
Rödel, C., Stadler, S., Meschtscherjakov, A., & Tscheligi, M. (2014). Towards Autonomous
Cars: The Effect of Autonomy Levels on Acceptance and User Experience. Proceedings
of the 6th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive
Vehicular Applications, 1–8. https://doi.org/10.1145/2667317.2667330
SAE International. (2016). Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor
Vehicle Automated Driving Systems. Hämtad 26 maj 2017, från
https://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
Saffarian, M., de Winter, J. C. F., & Happee, R. (2012). Automated Driving: Human-Factors
Issues and Design Solutions. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society
Annual Meeting, 56(1), 2296–2300. https://doi.org/10.1177/1071181312561483
Shaout, A., Colella, D., & Awad, S. (2011). Advanced Driver Assistance Systems - Past,
present and future. I Computer Engineering Conference (ICENCO), 2011 Seventh
International (s. 72–82). https://doi.org/10.1109/ICENCO.2011.6153935
Spiessl, W., & Hussmann, H. (2011). Assessing error recognition in automated driving. IET
intelligent transport systems, 5(2), 103–111.
Stanton, N. a., & Young, M. S. (2000). A proposed psychological model of driving
automation. Theoretical Issues in Ergonomics Science, (December), 1–28.
https://doi.org/10.1080/14639220052399131
Thill, S., Hemeren, P. E., & Nilsson, M. (2014). The apparent intelligence of a system as a
factor in situation awareness. 2014 IEEE International Inter-Disciplinary Conference on
Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support, CogSIMA 2014, 52–
58. https://doi.org/10.1109/CogSIMA.2014.6816540
Thill, S., & Riveiro, M. (2015). Situation awareness in eco-driving. 2015 IEEE International
Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and
Decision. https://doi.org/10.1109/COGSIMA.2015.7108186
Thill, S., Riveiro, M., Lagerstedt, E., Lebram, M., Hemeren, P., Habibovic, A., & Klingegård,
M. (2016). Encouraging eco-friendly driving behaviour through system awareness : a
large-scale simulator study. Submitted to Transportation Research Part F.
Unger, R., & Chandler, C. (2012). A Project Guide to UX Design: For user experience
designers in the field or in the making (2:a uppl.). Berkeley, CA: New Riders.
Verberne, F. M. F., Ham, J., & Midden, C. J. H. (2012). Trust in smart systems sharing
driving goals and giving information to increase trustworthiness and acceptability of
smart systems in cars. Human Factors: The Journal of the Human Factors and
Ergonomics Society, 54(5), 799–810.
52

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning., 1–17. https://doi.org/91-7307-008-4
Volkswagen-Group. (2016). Lane Assist. Hämtad 21 februari 2017, från
http://personbilar.volkswagen.se/sv/i_fokus/teknik-och-innovation/volkswagenordbok/lane_assist.html
Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. a., Singh, M., & von der
Heydt, R. (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception: II Conceptual
and theoretical foundations. Psychological Bulletin, 138(6), 1218–1252.
https://doi.org/10.1037/a0029333

53

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017

Bilagor
Nedan samlas de bilagor som rapporten hänvisar till.

Bilaga 1: Enkätundersökning
Denna enkätundersökning användes för att svara på delfråga 1.
2017-04-26

Självkörande fordons kommunikation med dig inuti fordonet

Självkörande fordons kommunikation med dig inuti
fordonet
Denna enkätundersökning är del av mitt examensarbete och jag uppskattar att du kan tänka dig att
hjälpa mig!
Ett självkörande fordon kan köra av sig självt. Detta betyder att ett självkörande fordon självmant kan
hantera och lösa trafiksituationer dvs. du kontrollerar inte styrningen eller farten på fordonet. Ifall en
kritisk situation uppstår kan det självkörande fordonet be dig att ta över kontrollen inom en relativt
kort tidsperiod.
Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka vilka trafiksituationer som kräver information
från det självkörande fordonet så jag vet vilken situation jag skall fokusera på i mitt examensarbete.
Du som svarar på denna enkät är helt anonym. Om du har frågor att ställa innan du påbörjar enkäten
går det bra att maila mig på d14vikjo@student.his.se, tack på förhand!
*Obligatorisk

Allmänna frågor
1. Kör du bil mer än två gånger i veckan?
Markera endast en oval.
Ja, det gör jag.
Nej, det gör jag inte.
Vet ej
Övrigt:
2. Har du använt någon/några av dessa automatiserade funktioner i ett fordon?
Markera alla som gäller.
Farthållare (håller samma angiven hastighet hela tiden)
Adaptiv farthållare (anpassar avståndet samt hastighet till fordonet framför)
Körfältsassistent (hjälper dig att hålla fordonet inom körfältet)
Nej, ingen av dessa funktioner.
Vet ej
Övrigt:
3. Har du använt en GPS för att nå en särskild destination mer än två gånger det senaste
året? *
Markera endast en oval.
Ja

Fortsätt till frågan 8.

Nej
Vet ej

Olika självkörande fordon visar olika information för föraren

https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit
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Självkörande fordons kommunikation med dig inuti fordonet

Självkörande fordon kan visa olika mycket information till föraren när fordonet är i självkörande läge.
Vissa fordon visar endast att det är i självkörande läge (exempel 1) medan en rad av handlingar
utförs. Andra fordon kommunicerar mera information om t.ex. vilka planerade handlingar fordonet
tänker utföra (exempel 2) för att ge information om sitt agerande.
Nedan visas två exempel på hur instrumentpanelen skulle kunna se ut i dessa två olika utföranden.

Exempel 1
Det självkörande fordonets planerade handling visas inte i detta exemplet utan endast information om
att det är i självkörande läge. Genom att visa en ikon i form av en grön ratt med texten "Självkörande
läge aktiverat" under ikonen så informeras föraren om att fordonet är i självkörande läge.

Exempel 2
Det självkörande fordonet kommunicerar vilken handling det tänker utföra i en viss trafiksituation.
Ikonen för att informera om att fordonet är självkörande är fortfarande kvar men har flyttats till vänster.
Detta för att ge plats åt informationen som beskriver det självkörande fordonets planerade handlingar.
I bilden nedan visas en ikon i form av ett övergångsställe+fotgängare med texten "Bromsar in för
fotgängare" under ikonen.
Till vänster om körfältet finns också avstånd visade så föraren kan uppskatta hur långt bort
övergångsstället är.

https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit

II

2/7

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
IT – User Experience Design

2017-04-26

Kandidatexamen i User Experience Design
Wictor Stenseke
VT2017
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4. Skulle du uppskatta information om fordonets planerade handlingar?
Markera endast en oval.
Ja
Nej
Vet inte
Övrigt:
5. Om ja  varför önskar du information om
planerade handlingar?

Information inför olika trafiksituationer
Föreställ dig att du färdas i ett självkörande fordon och ankommer till de olika trafiksituationer som
presenteras nedan. I vilka situationer anser du att information om fordonets planerade handling skulle
vara viktigast?
Exempel på olika planerade handlingar kan vara att bromsa, stanna eller lämna företräde.

1. Rondell

https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit
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2. Stopplikt

3. Övergångsställe

https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit
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4. Väjningsplikt

5. Vägarbete/hinder i körfältet

https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit
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6. Vänligen rangordna dessa trafiksituationer efter när du helst skulle vilja informeras om
fordonets planerade handling (t.ex. bromsa/stanna). Alltså endast en kan vara "Mest
viktig". *
Markera endast en oval per rad.
Minst viktig







Mest viktig

Lika viktiga

Rondell
Stopplikt
Övergångsställe
Väjningsplikt
Vägarbete/hinder
7. Har du övriga kommentarer som du vill lämna till den som skapat enkäten?

Tack för din medverkan
Tack för att du bidrar till mitt examensarbete genom att svara på denna enkäten. Jag vill återigen
påminna om att du är helt anonym.
Sluta fylla i det här formuläret.

Du som använt navigationssystem
https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit
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8. Hur ofta tycker du att GPS:en visar fel information/vägbeskrivning? Ifall du inte kan svara
går det bra att lämna denna fråga blank.
Markera endast en oval.
1

2

3

4

5

Väldigt sällan

6
Väldigt ofta

9. Om GPS:en behöver lägga om rutten  önskar du att få information om orsaken till varför?
*
Markera endast en oval.
Ja, det vill jag ha.

Fortsätt till frågan 4.

Nej, det behöver jag inte.

Fortsätt till frågan 4.

Vet ej
Övrigt:

Tillhandahålls av

https://docs.google.com/forms/d/14CYerduH0bSTikaF8i9-G_N0MlM1eEhN_S6qgfamPwY/edit
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Bilaga 2: Situationsfrågor
Dessa frågor ställdes under den paus som skedde under filmsimulatorn. Målet med dessa
frågor är att testa deltagarens förståelse för gränssnittet och säkerställa att alla vet vad
gränssnittet visar. Fråga 3 ställdes enbart i den andra filmomgången
1. Vad visade gränssnittet för information?
2. På vilket sätt skulle du använda informationen i gränssnittet?
o Hur hjälper den dig?
3. Märker du någon skillnad emot föregående gränssnitt?

Bilaga 3: Intervjufrågor
Dessa frågor ställdes efter en hel film (både film 1 och film 2). De indragna punkterna är
eventuella följdfrågor ifall det behövs.
1. Vad tror du detta gränssnittet har för uppgift?
VII
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a. Hur kom du fram till det?
b. Beskriv ifall det var något särskilt i gränssnittet som gjorde att du kom fram till
det?
Hur skulle du vilja förändra gränssnittet för att det ska bättre passa dina behov?
I vilka situationer skulle du uppskatta att ha tillgång till det här gränssnittet?
a. När skulle du inte uppskatta att använda det?
Upplevde du att det här gränssnittet informerade dig tillräckligt om vad bilen
tänker göra?
a. Varför behöver du veta det?
b. Är det lika viktigt i alla situationer?
Upplever du att detta gränssnitt på något sätt påverkat din tillit till fordonet?
a. På vilket sätt?
b. Positivt - negativt?
Hur skulle du beskriva detta gränssnittet med tre ord?

Bilaga 4: Enkät för jämförelse mellan användargränssnitt
Syftet med denna enkät som avslutning jämföra de två gränssnitten emot varandra efter att
testdeltagare upplevt båda och se vilket de föredrar.

Användargränssnitt B

Användargränssnitt A
•

•

Vilket av de två gränssnitten upplevdes som mest pålitligt? Markera endast en
oval.
o Användargränssnitt A
o Användargränssnitt B
o Båda två.
o Inget av dem.
Vilket av de två gränssnitten presenterade mest relevant information vid hinder i
körfältet? Markera endast en oval.
o Användargränssnitt A
o Användargränssnitt B
o Båda två.
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o Inget av dem.
Vilket av de två gränssnitten presenterade mest relevant information vid
övergångsställen? Markera endast en oval.
o Användargränssnitt A
o Användargränssnitt B
o Båda två.
o Inget av dem.
Om du fick välja att använda ett av dessa gränssnitten i framtiden - vilket
föredrar du då? Markera endast en oval.
o Användargränssnitt A
o Användargränssnitt B
o Båda två fungerar lika bra.
o Inget av dem.

Bilaga 5: Samtyckesformulär
Detta samtyckesformulär delades ut till alla testdeltagare.

Deltagar ID:_____________

Samtyckesformulär

För att delta i studien behöver jag ditt godkännande enligt nedan:
● Du samtycker till att svara på ett antal frågor i enkät- och intervjuform.
● Du samtycker till att jag får spela in dina åsikter på ljud, samt ta anteckningar.
● Du samtycker till att dina personuppgifter lagras enligt personuppgiftslagen
(1998:204).
● Du samtycker till att deltagande i studien sker under ett så kallat ”tystnadsavtal”. Du
får inte prata om studien eller använda den kunskap du får genom att delta i denna
studie till nytta för dig själv eller din arbetsgivare innan resultaten från studien är
publika.
● Du samtycker till att den insamlade informationen får analyseras i efterhand och
publiceras i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och dylikt. All information
kommer att behandlas anonymt.
● Du deltar helt frivilligt och du kan välja att avbryta när du vill.

Jag har läst och förstått förutsättningarna för deltagande i denna studie. Alla mina frågor
har blivit besvarade.

Välj ett alternativ nedan:
❏ Jag samtycker
❏ Jag samtycker inte

_____________________________________________
Signatur
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Bilaga 6: Bakgrundsformulär
Alla testdeltagare fick fylla i ett bakgrundsformulär innan testet började.
2017-06-01

Undersökning - Självkörande fordon

Undersökning  Självkörande fordon
Denna enkätundersökning hör till Wictor Stensekes examensarbete vårterminen 2017.
*Obligatorisk

1. DeltagarID *

Fortsätt till frågan 2.

Bakgrundsformulär
Frågor som ger mer information om dig som testdeltagare.
2. Har du körkort? *
Markera endast en oval.
Ja
Nej
Vill inte svara
3. Ålder? *
Markera endast en oval.
1830
3140
4150
5160
6170
> 70
Vill inte svara
4. Kön? *
Markera endast en oval.
Kvinna
Man
Vill inte svara
5. Hur ofta kör du bil? *
Markera endast en oval.
Varje dag
Några gånger i veckan
Några gånger i månaden
Några gånger om året
Aldrig
Vet ej
https://docs.google.com/forms/d/1eLsTBvks0ZoA1a9wCtdU-FP_iNgqy9XllWsiSn7Oqy8/edit
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6. Jag skulle kunna lita på ett självkörande fordon som kan styra och bromsa själv.
Lämna denna tom om du inte vill svara.
Markera endast en oval.
1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer helt

7. Har du använt någon/några av dessa automatiserade funktioner i fordon? *
Markera alla som gäller.
Farthållare (håller samma angivna hastighet hela tiden)
Adaptiv farthållare (anpassar avståndet samt hastighet till fordonet framför)
Körfältassistent (hjälper dig att hålla fordonet inom väglinjerna)
Automatisk inbromsning vid hinder
Nej, ingen av dessa funktioner.
Övrigt:
8. Har du hört om självkörande fordon tidigare/innan den här studien? *
Markera endast en oval.
Nej, det har jag inte.
Ja, men endast översiktligt.
Ja, väldigt uppdaterad.
Vet ej
Fortsätt till Tack så länge!.

Tack så länge!
Invänta testledarens instruktioner.
Fortsätt till frågan 9.

Avslutningsenkät
Användargränssnitt A

https://docs.google.com/forms/d/1eLsTBvks0ZoA1a9wCtdU-FP_iNgqy9XllWsiSn7Oqy8/edit
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