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Förord 
Den här kandidatuppsatsen är skriven vid Mittuniversitetet, vårterminen 2019. Det har varit            
väldigt givande och intressant att utföra denna studien eftersom det är ett aktuellt område och               
utvecklas varje dag och kommer fortsätta att utvecklar under en lång tid framöver. 
 
Som författare av denna studie vill jag börja med att tacka alla informanter som blivit               
intervjuade, utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. Jag vill även rikta ett stort tack                
till kommunikationsavdelningen på Volkswagen Sverige för hjälp och tillhandahållning av          
exempelbilder på deras stödsystem, det har varit till en stor hjälp för visualisering av hur olika                
stödsystem fungerar och exempel på meddelanden. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min handledning Thomas Persson Slumpi, för hjälp och tips                
under arbetets gång. 
 
Jonathan Kennås 
2019-05-27 
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Sammanfattning 
Artificiell intelligens (AI) har kommit mer och mer nu de senaste åren i många olika former                
och tillämpningar. AI i fordon är ett relativt nytt fenomen där det ses som ett stödsystem. Ett                 
stödsystem är till för att hjälpa föraren vid körning för att minska arbetsbelastningen och              
förebygga skador och olyckor i form av meddelanden och feedback. Meddelanden från            
fordonet kan vara att varna föraren att avståndet mellan fordonet och framförvarande fordon             
börjar bli litet och det är dags att bromsa. Feedback från fordon kan vara att fordonet tar över                  
styrningen eller bromsningen om föraren inte hinner reagera om en fotgängare skulle gå ut på               
gatan innan föraren hinner reagera och bromsa. Hur föraren påverkas kan vara att föraren kan               
reagera snabbare eller ha mer fokus på vägen, vilket ökar säkerheten. Samt distraktion och              
mindre fokus på vägen som ökar risken för en olycka eller skada. I denna kandidatuppsats               
undersöks hur föraren upplever och påverkas av dessa stödsystem i fordon, samt om det bidrar               
till någonting positivt eller negativt i form av hjälp eller distraktion. 
 
Informanterna intervjuades om deras upplevelser vid användningen av stödsystem och hur det            
påverkar och bidrar till deras köregenskaper genom semistrukturerade intervjuer som          
datainsamling. Intervjuerna har sedan analyserats genom teman för att identifiera mönster,           
som sedan har jämförts mot tidigare forskning för att identifiera lik- och olikheter. 
 
Resultatet visade att det det finns mer positivt än negativt vid upplevelsen och hur det               
påverkar föraren, resultatet såg väldigt olika ut då alla uppfattar saker och ting på olika sätt.                
Någonting som upptäcktes genom intervjuerna var att tillit var en stor bidragande faktor där              
några informanter inte ville använda vissa typer av tekniker för att de inte litade på den. Tillit                 
har inte nämnts i den tidigare forskningen och visar på att detta är ett område som behöver                 
forskas ännu mer i. 
 
Nyckelord: Artificiell intelligens, fordon, påverkan, användarupplevelse, köregenskaper 
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Abstract 
Artificial intelligence (AI) has come more and more now in recent years in many different               
forms and applications. AI in vehicles is a relatively new phenomenon where it is seen as a                 
support system. A support system is available to assist the driver while driving to reduce               
workload and prevent damage and accidents in the form of messages and feedback. Messages              
from the vehicle may be alerted to the driver that the distance between the vehicle and the                 
vehicle in progress starts to be small and it is time to brake. Feedback from vehicles may be                  
that the vehicle takes over the steering or braking if the driver cannot react if a pedestrian                 
should go out into the street before the driver can react and brake. How the driver is affected                  
can be that the driver can react faster or have more focus on the road, which increases safety.                  
And increased risk and less focus on the road that increases the risk of an accident or injury.                  
In this thesis, the driver examines how the driver experiences and is affected by these support                
systems in vehicles, and whether it contributes to something positive or negative in the form               
of help or distraction. 
 
Informants interviewed about their experiences of the use of support systems and how it              
affects and contributes to their driving skills through semi-structured interviews such as data             
collection. The interviews have been analyzed by means of identifying patterns, which have             
been compared to previous research to identify similarities and differences. 
 
Resultet showed that there is more positive than negative in the experience and how it affects                
the driver, the result was very different when everyone perceived things in different ways.              
Something that was discovered through the interviews was that trust was a major contributing              
factor where some informants did not want to use certain types of techniques because they did                
not trust it. Trust has not been mentioned in the previous research and shows that this is an                  
area that needs further research. 
 
Keywords: Artificial intelligence, vehicle, impact, user experience, driving characteristics         
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1 Introduktion 
Artificiell intelligens (AI) definierades år 1956 av John McCarthy som “the science and             
engineering of making intelligent machines” (Press 2017). AI har kommer mer och mer nu på               
senare tid i och med den snabba tekniska utvecklingen och finns nu inom många olika               
områden och tekniker, som i sjukvård, finans och ekonomi, spel, militären, marknadsföring,            
konst och fordon. AI i fordon som stödsystem är bland annat trötthetsvarnare, automatic             
emergency braking, lane keeping assistance, head up display, backsensorer,         
dödavinkelvarnare samt adaptiv farthållare. Stödsystem i fordon är till för att hjälpa föraren             
samt förebygga olyckor eller skador genom meddelanden eller feedback (Gys & Hermanus            
2015).  
Men stödsystem är inte alltid bara till en hjälp utan kan bidra till ett distraktionsmoment för                
föraren enligt tidigare forskning, om ett meddelande kommer upp i färddatorn för att tipsa              
föraren att stanna och vila om trötthetsvarnaren identifierar ett körmönster som sticker ut från              
det normala. Då förarens fokus flyttas från vägen och ner på meddelandet utgör det en risk för                 
en olycka eller skada. Eller om föraren ska köra om ett annat fordon och fordonet identifierar                
det som att föraren inte har kontroll och styr tillbaka i filen igen om föraren skulle glömma att                  
använda blinkersen för att visa att det är en medveten omkörning (Jing-Fu, Jui-Hung &              
Yi-Feng 2008). Detta kan öka risken för en olycka eller skada. 
 
Meddelanden från fordonet kan var meddelanden om tips som att stanna och vila, eller              
varningsmeddelanden som att avståndet mellan fordonet och framförvarande fordon börjar bli           
litet. Meddelanden är till för att tipsa eller förvarna föraren för att kunna motverka en olycka                
eller skada (Peissner, Doebler & Metze 2011). Feedback innebär att fordonet tar över             
exempelvis styrningen om föraren skulle somna till bakom ratten och kör in på andra körfältet               
eller bromsa om någon skulle gå ut på övergångsstället utan att föraren hinner reagera.              
Tanken med stödsystem för att hjälpa föraren och minska arbetsbelastningen är god och är              
idag till en stor hjälp för föraren i många aspekter. Hur förare upplever och påverkas av dessa                 
stödsystem är väldigt individuellt och svårt att mäta eftersom alla upplever saker olika. Då              
alla upplever saker och ting olika är det viktigt att undersöka hur stödsystem påverkar              
förarens köregenskaper i den mening om det är till någon hjälp eller om det till och med blir                  
ett distraktionsmoment som öka risken för att en olycka eller skada uppstår. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera hur föraren upplever meddelanden och feedback från             
artificiell intelligens (AI) i fordon. Samt hur det påverkar och bidrar till förarens             
köregenskaper då dessa tekniker är till för att hjälpa föraren och minska arbetsbelastningen för              
att kunna förebygga skador och olyckor. 
 

1.2 Forskningsfråga 
Hur upplever föraren artificiell intelligens (AI) i fordon och bidrar det till någonting positivt              
eller negativt i form av meddelanden eller feedback från stödsystem? 
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2 Artificiell intelligens i fordon 
Implementationen av artificiell intelligens (AI) i fordon har ökat och vidareutveckling sker            
hela tiden. AI i fordon delas upp i stödsystem och självkörningssystem, där stödsystem             
fungerar som ett komplement till föraren genom hjälp av olika saker och självkörningssystem             
handlar om att fordonet själv kan köra utan förarens medverkan och interaktion. Stödsystem,             
som denna studie handlar om, inkluderar tekniker som är till för att hjälpa föraren under               
körning för att minska arbetsbelastningen samt förebyggande av skador eller olyckor (Gys &             
Hermanus 2015). Interaktionen mellan förare och AI i fordon kan se ut på olika sätt, genom                
olika meddelanden eller feedback av olika slag. Meddelanden kan vara i form av             
uppmaningar om att stanna och vila eller varningssymboler som varnar att det ligger ett              
fordon i döda vinkeln. Feedback från fordonet kan vara i form av automatisk bromsning om               
ett hinder skulle befinna sig på vägen eller att fordonet styr tillbaka in i filen om föraren inte                  
skulle vara uppmärksam och råka köra över vägmarkeringen in i det andra körfältet. Det finns               
många olika typer av stödsystem i fordon, denna studie förklarar endast några och visualiseras              
genom bilder för att beskriva hur meddelanden eller feedback kan se ut. Dessa presenteras              
nedan. 

2.1 Trötthetsvarnare 
Trötthetsvarnare är en teknik som identifierar förarens körbeteende genom flera olika sensorer            
samt ibland en kamera som spelar in och analyserar föraren under färd beroende på tillverkare               
(Halim et al. 2016). Halim et al. (2016) beskriver att genom användning av sensorer och en                
kamera kan förarens köregenskaper analyseras, genom vart fordonet befinner sig på vägen            
och om körningen är vinglig samt förarens ögonrörelser. Genom att analysera dessa punkter             
kan då den tekniken identifiera om föraren upplevs trött (Halim et al. 2016). Då visas ett                
meddelande i färddatorn som ber föraren att stanna och vila ett tag. Detta fungerar som ett tips                 
till föraren och medför att föraren har möjlighet att stanna och vila istället för att fortsätta köra                 
och riskerar att somna bakom ratten vilken kan leda till en olycka. 
 

 

Figur 1: Bild på meddelande från trötthetsvarnare. 
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2.2 Automatic emergency braking 
Automatic emergency braking är en automatisk bromsning i fordonet om ett hinder på vägen              
identifieras vid hastigheter upp till 30 km/h eller 50 km/h. Beroende på tillverkare med hjälp               
av både en sensor och en kamera i fronten av fordonet (Fildes et al. 2015; Coelingh, Eidehall                 
& Bengtsson 2010). Om fordonet identifierar ett hinder på vägen varnar fordonet föraren             
genom ett blinkande varningsmeddelande i vissa fordon och i andra varningssignaler i form             
av ett pipande ljud, skulle föraren mot all förmodan inte hinna reagera på detta kommer               
fordonet att bromsa själv för att undvika en olycka (Fildes et al. 2015). Genom denna teknik                
förklarar Coelingh, Eidehall och Bengtsson (2010) ökar säkerheten för föraren, eventuella           
medpassagerare samt för andra medtrafikanter genom att kunna förebygga eventuella skador,           
framför allt whiplash vilken kan hända om någon blir påkörd bakifrån av ett annat fordon. 
 

 

Figur 2: Bild på hur automatic emergency braking fungerar samt varningsikon. 
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2.3 Lane keeping assistance 
Lane keeping assistance är en teknik som analyserar vart fordonet befinner som på vägen              
genom bildigenkänning av vägmarkeringar (Jing-Fu, Jui-Hung & Yi-Feng 2008). Skulle          
fordonet åka över vägmarkeringen tar fordonet över styrningen och stry då tillbaka fordonet in              
i körfältet igen med hjälp av den elektroniska styrningen som finns i alla nyare fordon idag                
(Jing-Fu, Jui-Hung & Yi-Feng 2008). Men föraren kan manövrera ratten, dock är det tungt att               
styra. I vissa fall vibrerar även ratten samtidigt som fordonet styr tillbaka för att väcka föraren                
om denne hade somnat (Ishida & Gayko 2004). Vid en omkörning flyttar sig fordonet i               
sidleds och korsa vägmarkeringarna, som om föraren inte hade haft kontroll på fordonet. Det              
gör att användning av blinkers är viktigt i detta fall eftersom det inaktiverar lane keeping               
assistance när föraren använder blinkers som en förvarning för att fordonet kommer att korsa              
vägmarkeringarna (Ishida & Gayko 2004; Jing-Fu, Jui-Hung & Yi-Feng 2008).  
 

 

Figur 3: Bild på hur lane keeping assistance fungerar samt varningsikon. 
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2.4 Head up display 
Head up display är en teknik där information projiceras på vindrutan framför föraren så att               
föraren inte ska behöva flytta blicken från vägen för att se sin bland annat hastighet,               
vägbeskrivningen eller hastighetsgränsen (Liu & Wen 2004). Informationen som visas i head            
up displayen är till för att underlätta eller hjälpa föraren att bibehålla fokus på vägen och                
därmed skapa en säkrare miljö (Liu & Wen 2004). 
 

 

Figur 4: Bild på hur head up display ser ut och information som visas. 
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2.5 Backsensor 
Backsensorn mäter avståndet mellan fordonet och ett närliggande föremål, då avståndet blir            
mindre och mindre identifieras det att det finns en risk för en skada. Fordonet ger ifrån sig en                  
varningssignal i form av ett pipande ljud eller grafiskt i färddatorn för att varna föraren så att                 
inte föraren kör in i föremålet (Gordon & Lidberg 2015). Backsensor innebär att sensorerna              
aktiveras när föraren lägger i backen och finns ibland både fram och bak på fordonet.  
 

 

Figur 5: Bild på hur backsensorn fungerar. 
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2.6 Dödavinkelvarnare 
Dödavinkelvarnaren är en teknik där det sitter en sensor under sidospeglarna på ett fordon och               
identifierar om det finns ett föremål i döda vinkeln, på sidan av fordonet som inte täcks av                 
varken sidospegeln eller backspegeln. Dödavinkelvarnaren hjälper föraren att hålla koll på           
döda vinkeln så att föraren inte ska behöva vrida på huvudet vid exempelvis en omkörning,               
utan om ett om ett föremål identifieras i döda vinkeln visas en varningssymbol antingen i               
färddatorn eller i backspegeln på den sida föremålet finns (Lin et al. 2012). 
 

 

Figur 5: Bild på hur dödavinkelvarnaren fungerar samt varningssymbol. 
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2.7 Adaptiv farthållare 
Adaptiv farthållare är en vidareutveckling av den vanliga farthållaren, där föraren kan sätta ett              
visst antal km/h som fordonet ska åka i. Den adaptiv farthållaren använder sig av sensorer för                
att identifiera fordon framför och föraren kan själv ställa in hur långt bakom sitt egna fordon                
ska ligga (Milanés et al. 2014). Fordonet anpassar därmed hastigheten med bromsning och             
gasning beroende på det satta avståndet mellan fordonet och fordonet framför, om fordonet             
framför bromsar så bromsar även förarens fordon. Milanés et al. (2014) menar på att den               
adaptiva farthållaren skapar en säkrare miljö samt ett bättre flöde i trafiken. 
 

 

Figur 7: Bild på hur adaptiv farthållare fungerar. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket innefattar olika påverkningar och bidragande till köregenskaperna          
utifrån tidigare forskning. Det tidigare forskning visar på påverkar och bidrar till förarens             
köregenskaper är snabbare reaktionsförmåga, mer fokus, hjälp, distraktion samt mindre fokus           
och presenteras nedan. 
 

3.1 Snabbare reaktionsförmåga 
Förarens påverkan kan vara i form av reaktionsförmåga, en människas reaktionsförmåga är            
inte lika snabb som en dators. Vilket gör att fordonet kan bromsa snabbare än en människa om                 
fordonet uppfattar ett hinder på vägen och en varningssymbol börjar blinka, om den typen av               
teknik finns i fordonet. Coelingh, Eidehall och Bengtsson (2010) förklarar att reaktionen är             
avgörande gällande förebyggande av olyckor eller skador eftersom reaktionen blir längre vid            
att föraren ska uppfatta varningssymbolen till att agera än att fordonet själv hinner agera              
genom exempelvis inbromsning om en person skulle gå ut på ett övergångsställe utan att              
föraren ser det. Detta gör att undvikandet av kollision och olyckor kan förebyggas (Agrawal,              
Gans & Goldfarb 2017). Detta beskriver även Zhao et al. (2018), att människans             
reaktionsförmåga inte är lika snabb som en dators. De förklarar att förebyggande av olyckor              
handlar till stor del av reaktionsförmågan, exempelvis vid isiga eller snöiga vägar om fordonet              
inte skulle få fäste på vägen eller om ett hinder skulle komma upp på vägen. Strayer och                 
Drews (2007) förklarar att vid bland annat mobilanvändning i fordon ökar reaktionsförmågan            
eftersom föraren inte har lite mycket fokus på vägen. Zhao et al. (2018) menar på att det                 
skapas en tryggare miljö samt undvikande av skador eller olyckor vid konstans            
kommunikation mellan förare och fordon genom olika meddelanden.  
 

3.2 Mer fokus 
Genom att föraren kan behålla fokus på vägen fungerar olika typer av stödsystem som en               
andrepilot (Lio et al. 2015; Gys & Hermanus 2015). Den allra vanligaste tekniken i fordon är                
sensorer av olika slag, där bland annat backsensorn utgör en stor del. Genom att inte behöva                
fokusera på omgivningen både framför och bakom fordonet kan föraren fokusera mer på att              
köra istället för att inte köra in i någonting (Lio et al. 2015). Det skapar även en tryggare                  
miljö, enligt Barón och Green (2006) gör det att körprestandan ökar och arbetsbelastningen             
bli mindre då fokus kan vara på vägen eller att styra fordonet och inte på någonting annat i                  
eller utanför fordonet.  
 

3.3 Hjälp 
Hjälp är någonting som uppskattas av många och finns i många olika former. Halim et al.                
(2016) menar på att trötthetsvarnaren är en sån teknik som hjälper föraren genom att tipsa om                
att stanna om föraren identifieras som trött, där föraren kan stanna och vila istället för att i                 
värsta fall somna bakom ratten. Milanés et al. (2014) beskriver att den adaptiva farthållaren              
även är till stor hjälp för föraren i den mening att föraren inte behöver gasa och bromsa utan                  
fordonet gör det själv med hjälp av det satta avståndet till framförvarande fordon. Head up               
display är till för att hjälpa föraren i form av att visa meddelande som hastighet, varningar om                 
kollision, vägbeskrivning samt visning av media för att bara nämna några (Papakostopoulos &             
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Marmaras 2012). Detta bidrar till att föraren får hjälp genom att fordonet aktivt visar              
information om trafiken eller fordonet utan att föraren ska behöva leta efter den informationen              
själv. Genom den hjälpen kan även föraren behålla fokus på vägen. Som Lio et al. (2015)                
samt Gys & Hermanus (2015) beskrev fokus, att många stödsystem i fordon är till för att                
hjälpa föraren genom att vara en andrepilot och medför att föraren kan känna sig mer trygg. 
 

3.4 Distraktion 
Att det finns distraktionsmoment är ingen nyhet och har stor negativ påverkan på föraren i               
form av tappad fokus på vägen (McCallum et al. 2004). Att blir distraherad under körning               
påverkar inte bara fokuset på vägen utan kan leda till mindre fokus på omgivningen runt               
omkring fordonet och kan leda till skada eller olycka om föraren skulle köra in i någonting                
(Garay-Vega et al. 2010). Distraktionen är någonting som är en stor faktor vid påverkan där               
förarens fokus flyttas från vägen för att kolla på mobiltelefonen eller liknande. Den största              
distraktion momentet enligt Peissner, Doebler och Metze (2011) samt Pickering, Burnham           
och Richardson (2007) är mobiltelefonen. I många fall går det att koppla samman fordonet              
med mobiltelefonen vilket gör att föraren kan styra mobiltelefonen genom fordonet. Detta kan             
vara både negativt och positivt menar McCallum et al. (2004) på. Nackdelen vid             
sammankoppling av fordon och mobiltelefon är aviseringar i färddatorn, detta kan leda till en              
stor distraktion för föraren då fokus läggs där istället för på vägen (McCallum et al. 2004;                
Strayer & Drews 2007). Wang, Knipling och Goodman (1996) förklarar att 25% av alla              
olyckor på vägen orsakas av någon typ av distraktion för föraren och menar på att antalet                
olyckor kan minska drastiskt vid mindre distraktionsmoment runt omkring. Antalet          
distraktionsmoment har ökar markant de senaste 10 åren i och med den växande tekniska              
utvecklingen (Simmons, Caird & Steel 2017). Detta är en av anledningarna till att Sverige              
införde en lag mot användning av mobiltelefoni i trafiken 1 februari 2018 (Trafikverket             
2018). 
Ett annat typ av distraktionsmoment menar Charissis och Papanastasiou (2010) på är tekniken             
head up display, där fordonet visar information i vindrutan så att föraren inte ska behöva               
släppa blicken från vägen utan kunna fokusera rakt fram. Nackdelen med den tekniken är att               
den information som visas hamnar mitt i synfältet och försämrar sikten på vägen. Men, detta               
gör även att föraren inte behöver släppa blicken från vägen, speciellt under dåliga             
väderförhållanden (Charissis & Papanastasiou 2010; Papakostopoulos & Marmaras 2012).         
Lee et al. (2001) menar på att genom dessa nya olika stödsystem i fordon förbättras förarens                
produktivitet och rörlighet men kan samtidigt distrahera föraren och säkerheten försämras. 
 

3.5 Mindre fokus 
Mindre fokus kan uppstå av olika saker eller störningsmoment. Det finns många saker som              
kan få föraren ofokuserad. Där mobiltelefoner spelar en stor roll genom att stjäla fokus från               
föraren om det skulle komma ett sms eller någon skulle ringa eller om ett meddelande från                
färddatorn skulle komma upp (Strayer & Drews 2007). Ett meddelande från färddatorn kan             
också bidra till att föraren släpper fokus från vägen. Meddelande som från trötthetsvarnaren,             
där föraren bess att stanna. Detta gör att föraren släpper fokus från vägen och kollar på vad                 
som står i meddelandet (Halim et al. 2016). 
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3.6 Modell 

 

Figur 8: Modell utifrån teori. 
 
Modellen visar teorins resultat och de identifierade faktorerna. Modellen utgår från påverkan.            
De identifierade faktorerna är snabbare reaktionsförmåga, mer fokus, hjälp, distraktion samt           
mindre fokus på omgivningen. Då faktorerna på vänster sida, snabbare reaktionsförmåga, mer            
fokus och hjälp bidrar till ökad säkerhet för föraren, eventuella medpassagerare samt            
medtrafikanter medför detta att det är positivt bidragande faktorer för föraren. Faktorerna på             
höger sida, distraktion och mindre fokus på omgivningen bidrar till någonting negativt vilket             
kan leda till skada eller olycka. Detta gör att de negativa faktorerna som har identifierats               
behöver förebyggas för att skapa en tryggare miljö. 
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4 Metod  
I detta kapitel beskrivs metoden som används i denna studie. För att skapa en förståelse för                
arbetsprocessen diskuterar och beskrivs genomförandet och analysen av intervjuerna genom          
två modeller, Figur 9 som beskriver genomförandet och Figur 10 som beskriver analysen.             
Modellen nedan har tagits fram för att se studiens flöde och dess tillvägagångssätt (Figur 9). 

 

Figur 9: Modell för metod och flöde. 
 
Modellen beskriver flödet för hur studien har byggts upp från analysering av teman från teorin               
till att hitta nyckeldelar i teorin samt empirin i form av meningar och sammanställning av               
texter, vilken sedan går över till modellen i dataanalys. Efter inläsningen av teorin skapades              
intervjufrågor utifrån det som identifierats av teorin, olika typer av påverkningsfaktorer. Efter            
att intervjufrågorna skapades kontaktades intervjupersoner, då skickades även information om          
studien (Bilaga 1: Utskick om intervjuförfrågan), för att informanterna skulle få reda på vad              
studien handlar om, framför allt syftet och deras roll i studien.  
 

4.1 Intervjuer 
Genom intervjuer skapas en större förståelse för hur informanterna upplever meddelanden och            
feedback från fordonet genom uttryck, åsikter och känslor. Detta gör att informanterna har             
möjlighet att beskriva upplevelsen. Backman (2008) menar på att det kvalitativa           
tillvägagångssättet lämpar sig bra då forskaren visar ett intresse för hur personen upplever             
någonting. Det lättaste sättet att undersöka hur personer upplever saker är att fråga dom              
(Wallén 1996). Intervjuerna i studien är semistrukturerade vilket möjliggör utvecklande av           
ideér och att kunna svara mer utförligt på grundfrågorna. Vid detta finns även möjlighet att               
kunna ställa eventuella följdfrågor, intervjun blir mer som ett samtal (Denscombe 2014).            
Anledningen till detta är för att kunna fånga informanterna upplevelse, känslor och åsikter             
vilket är svårare vid en enkätundersökning och lämpar sig bra i denna studie då det som ska                 
undersökas är upplevelsen av AI och stödsystem i fordon (Denscombe 2014).           
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Intervjufrågorna är utformade så att informanterna ska ledas till att svara mer djupgående och              
förklarande. Intervjuerna spelas in för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka och lyssna på de                 
igen för att inte utelämna viktig information (Wallén 1996). Frågor i sig har utformats efter               
det teoretiska ramverket för att få svar på dessa olika påverkningsfaktorerna samt vilka             
stödsystem som bidrar till vad samt bakgrundsfrågor för att få en uppfattning om erfarenhet              
av föraren och vilka stödsystem informanterna har kommit i kontakt med. Genom det             
teoretiska ramverket har två större frågor identifierats, hur påverkan ser ut samt hur             
bidragandet till körningen blir, om föraren blir en bättre förare genom användning av             
stödsystem. (Se Bilaga 2: Intervjufrågor). 
 

4.1.1 Urval 
Urvalen av informanterna har baserats på privatpersoner som använder fordon med           
stödsystem i vardagen. Genom att få privatpersoners uppfattning om hur dessa stödsystem            
påverkar en som förare skapas en bättre grund och förståelse i och med att de flesta inte har                  
gått någon utbildning om vad respektive teknik gör och fungerar. Genom ett subjektivt urval              
som denna studie grundar sig på är informanterna handplockade utifrån studiens syfte            
(Denscombe 2014). Genom att informanterna har haft olika mycket erfarenhet av stödsystem            
skapas en bredare bild då spannet är stort och täcker större delar av den tiden AI och                 
stödsystem har funnits i fordon. Genom att ha haft olika erfarenheter och utbildning har en               
större grund och förståelse för upplevelsen fångats vilket har påverkat studien positivt            
Backman (2008). 
 

Informant: Erfarenhet av stödsystem: Utbildning av olika tekniker: 

Informant 1 2 år. Kortare på ca 15 min vid köp av ny bil. 

Informant 2 1 år. Ingen. 

Informant 3 5 år. Ingen. 

Informant 4 6 månader. Ingen. 

Informant 5 4 år. Ingen. 

Tabell 1: Tabell över informanter, erfarenhet av stödsystem och utbildning. 
 

4.2 Dataanalys 
Innan datan från intervjuerna kan analyseras måste den organiseras och förberedas eftersom            
det är svårt att analysera obehandlad rå data på ett meningsfullt och effektivt sätt (Denscombe               
2014). Denna studie använder sig av en analys genom teman som tagits fram från det               
teoretiska ramverket för att på det sättet kunna para ihop teori och empiri. Teman innebär det                
som identifierats i teorin, snabbare reaktionsförmåga, mer fokus, hjälp, distraktion samt           
mindre fokus. Genom att para ihop teori och empiri efter teman skapar det möjligheter för att                
jämföra resultaten om de håller med eller är emot varandra, vilket ger utrymmen för att               
analysera resultatet, om det finns likheter eller skillnader. Genom att identifiera dessa likheter             
och skillnader kan då en slutsats göras om hur dessa olika stödsystem faktiskt påverkar              
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föraren och hur det bidrar till förarens köregenskaper. Modellen nedan visar hur analysen i              
studien har utförts. 

 

       Figur 10: Metod för analys av teori och empiri.  
 
Metoden handlar om att analysera all data från teori och empiri. Första steget är att tolka vad                 
texterna handlar om för att sedan kunna sätta det i kontex till varandra. Genom att plocka ut                 
citat och skriva sammanställningar av informanternas svar kan detta delas in i ett tema genom               
att tolka vad det handlar om, teman som snabbare reaktionsförmåga, mer fokus, hjälp,             
distraktion och mindre fokus, det dom har identifierats från teorin. För att kontrollera om det               
ligger i rätt tema eller inte har nyckelord används för att testa detta, genom att kolla om                 
exempelvis ordet “distraktion” beskrivs i citatet eller sammanställningen, om det inte gör det             
går processen tillbaka och antingen ändrar eller slår samman det med liknande tema. Om              
citatet eller sammanställningen är i rätt tema så sammanställs detta med resterande under             
samma tema för att analysera lik- och olikheter mellan teori och empiri. 
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4.3 Etik 
För att säkerhetsställa att forskningsdesignen är har lämpliga åtgärder för att skydda de             
deltagande personer i undersökningen är den etniska aspekten viktig (Denscombe 2014).           
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav som ska uppfyllas för att skydda             
deltagande personer i studien, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet,        
konfidentiellkravet samt nyttjandekravet. Nedan beskrivs respektive krav. 
 

4.3.1 Informationskravet 
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-uppgiftens           
syfte.” (Vetenskapsrådet 2002, 7). Detta krav handlar om att informera deltagarna i studien             
om att deltagandet är frivilligt, deras roll i studien, studiens syfte samt hur studien bedrivs.               
Denna information har skickats ut genom e-post till deltagarna innan intervjun,           
intervjufrågorna är även inkluderade i detta för eventuella frågor innan intervjun. (Se Bilaga             
1: Utskick om intervjuförfrågan). 

4.3.2 Samtyckeskravet 
“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”            
(Vetenskapsrådet 2002, 9). Samtyckeskravet i denna studie gick ut på att skicka ut             
informationen om studien samt de planerade intervjufrågorna i förväg till deltagarna. De            
transkriberade intervjuerna skickas även till deltagarna i form av nedskriven text samt            
eventuellt inspelat material för att godkännande av materialet. För att känslig och felaktig             
information inte ska delas ut skickas även den del av studien de medverkat i för kunna komma                 
med åsikter och styra det. (Se Bilaga 1: Utskick om intervjuförfrågan samt Bilaga 3:              
Samtyckesblankett intervju). Bilaga 3 gäller endast för intervjuer som sker på plats. 

4.3.3 Konfidentialkravet 
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga            
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan             
ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002, 12). För att hålla konfidentialen hög används inte              
informanternas namn i studien utan benämns som “Informant 1”, “Informant 2” och så vidare              
för att det inte ska vara möjligt att kunna spåra informanterna på någon sätt. En               
sammanställning på vem som är respektive informant har sparats på ett USB-minne för att              
skydda denna information. De inspelade intervjuerna har även sparats på ett USB-minne för             
att hålla information på olika platser vilket ökar säkerheten. Allt annat material har sparats i               
molntjänsten Google Drive, alltså det transkriberade materialet och själva rapporten. För att            
säkerhetsställa materialet har det inte delats med någon annan och är endast inloggad på en               
dator av säkerhetsskäl för att lösenord inte ska sparas på någon annan datorn. 

4.3.4 Nyttjandekravet 
“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.”          
(Vetenskapsrådet 2002, 14). Nyttjanden av studien kommer inte säljas eller användas som            
någon typ av marknadsföring, däremot är studiens resultat offentlig handling och finns            
tillgänglig för alla genom databasen DIVA. Därför är det viktigt att kontroller och få              
samtycke från deltagarna om uppgifter av olika slag.  
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5 Resultat och analys 
Nedan visas resultatet av intervjuerna samt en analys där resultatet sätts i kontext till teorin för 
identifiering av likheter och skillnader. 
 

5.1 Påverkan på föraren 

5.1.1 Reaktionsförmåga 
Reaktionsförmågan är en grundläggande del och en stor påverkan på förarens säkerhet i             
fordonet. Det är en stor del vid körning och kan ibland handla om att hinna stanna för ett                  
fordon framför om fordonet börjar varna i form av varningsmeddelande att avståndet börjar             
bli litet framför fordonet. Zhao et al. (2018) menar på att reaktionsförmågan är någonting som               
kan förebygga många olyckor, i den mening att en dator kan både reagera och agera snabbare                
än en människa. Gällande reaktionsförmågan visar informanterna på att de upplever en            
tryggare miljö och nämner att automatic emergency braking är en teknik som skapar en              
tryggare miljö i och med att fordonet själv kan bromsa eller att fordonet varnar så att föraren                 
hinner reagera innan (Fildes et al. 2015). Detta är någonting som informant 3 förklarar att hen                
har upplevt. 
 
“Automatic emergency braking har jag använt på riktigt en gång, det var när jag körde över 
ett krön och det stod en bil stilla precis efter, bilen reagerade innan mig och bromsade vilket 

gjorde att jag kände mig trygg.”  
(Informant 3) 

 
Informant 2 förklarar även att hen inte har kunnat uppleva det, vilket kanske var tur beskrev                
hen, men att det förmodligen är en stor fördel att ha den tekniken eftersom den kan reagera                 
snabbare. 
 

“Automatic emergency braking har jag inte kunnat testa vilken kanske är tur på ett sätt men 
jag kan tänka mig att det är bra om jag inte skulle hinna reagera om någon skulle gå ut på 

ett övergångsställe och jag inte skulle märka det.”  
(Informant 2) 

 
Flera av informanterna är positiva till att tekniken har förmågan att reagera snabbare än en               
människa och skapar en större trygghet för föraren. Agrawal, Gans och Goldfarb (2017)             
beskriver att reaktionsförmågan är en stor del som kan göra att många olyckor och kollisioner               
kan undvikas. För att sätta det i kontext till det teoretiska ramverket så stämmer de bra                
överens med varandra eftersom när tekniken varnar föraren att det finns ett hinder på vägen               
kan föraren reagera snabbare. Om föraren inte är tillräckligt uppmärksam vid körning löper en              
stor risk för en kollision, men om föraren blir varnad om ett hinder i förväg kan föraren                 
reagera snabbare och därmed motverka kollisionen. 
 

5.1.2 Mer fokus 
Mer fokus är ett området som kan uppstå från att få hjälp vid körning och är en positiv aspekt                   
i den mening att vissa tekniker kan vara till en hjälp och som en andrepilot vilket bidrar till att                   
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föraren kan fokusera på vägen (Lio et al. 2015; Gys & Hermanus 2015). De tekniker eller                
stödsystem informanterna tyckte var till störst hjälp var backsensorer samt head up display             
eftersom backsensorn hade kontroll på omgivningen runt fordonet vid exempelvis parkering.  
Head up displayen hjälper förarens fokus på det sättet att bland annat hastighetsmätaren visas              
i vindrutan och föraren behöver inte kolla ner på färddatorn för att veta hur fort föraren kör                 
(Liu & Wen 2004). Informant 4 och informant 5 beskriver även att head up display är en                 
teknik som gör att fokuset kan vara kvar på vägen. 
 
 “Head up display tycker jag fungerar som en bra hjälp eftersom jag inte behöver kolla bort 

från vägen för att veta hur fort jag kör.”  
(Informant 4). 

 
“Head up display tycker jag är bra för att jag inte behöver titta bort från vägen för att se hur 
fort jag kör. Jag använder bara hastigheten där, allt annat tycker jag är onödigt men jag kan 

tänka mig att navigeringen kan vara bra om man inte hittar för att slippa kolla ner på 
färddatorn vart man ska.”  

(Informant 5). 
 
Lio et al. (2015) menar på att vid ökad fokus så blir förarens arbetsbelastning mindre när                
stödsystemet fungerar som en andrepilot och en hjälp. Detta är någonting informant 2 håller              
med om, speciellt vid backsensorer, där jag kan fokusera på att gasa och styra rätt samtidigt                
som fordonet håller koll på eventuella föremål som jag kan köra på. Informant 2 förklarar               
även att hen kan fokusera mer vid användning av backsensorn. 
 

“Backsensorn vet jag inte vad jag hade gjort utan, det är till stor hjälp när jag ska parkera 
och gör att jag kan fokusera mer på vad som händer runt omkring bilen mer än att bara kolla 

bakåt för att inte köra in i någonting.”  
(Informant 2) 

 
Genom att kunna behålla fokuset på vägen ökas även säkerheten. Enligt Barón och Green              
(2006) gör mer fokus på vägen att körprestandan ökar och arbetsbelastningen bli mindre då              
fokus kan vara på vägen och inte på någonting annat i eller utanför fordonet. Genom ett ökat                 
fokus på vägen kan föraren även reagera snabbare vilket bidrar till en positiv effekt då föraren                
kan lättare uppmärksamma eventuella hinder för att förebygga olyckor eller skador. 
 

5.1.3 Hjälp 
Att få hjälp under körning är någonting som många uppskattar eftersom det bidrar till en               
minskad arbetsbelastning för föraren då hjälp anses som en andrepilot (Lio et al. 2015; Gys &                
Hermanus 2015). Trötthetsvarnaren är en teknik som Halim et al. (2016) menar på är till en                
för föraren, då föraren blir tipsad om att stanna och vila. Det är någonting som informant 2                 
höll med om. 
 

“Trötthetsvarnare tycker jag är bra som hjälp för att den säger till att jag ska stanna och ta 
en paus när jag kör långt, det är någonting jag inte tänker på att göra annars.”  

(Informant 2) 
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Informant 2 benämner även att lane keeping assistance är till en stor hjälp vid körning, vilket                
inte är någonting som benämns i teorin. Detta kan bero på att alla upplever saker olika, vissa                 
kan tycka att det är till en hjälp medans andra inte alls tycker det utan att det kanske blir ett                    
distraktionsmoment. Jing-Fu, Jui-Hung & Yi-Feng (2008) förklarar att den tekniken hjälper           
mig som förare att vara kvar i mitt körfält utan att riskera säkerheten för medtrafikanterna. 
 
“Jag tycker att lane keeping assistance är en bra hjälp, speciellt om barnen i baksätet skriker 

eller vill någonting, då vet jag att bilen håller kvar mig i min fil om jag skulle kolla bort i 
någon sekund.”  
(Informant 2) 

 
Andra tekniker som inte benämns i teorin som hjälp är dödavinkelvarnaren, men som faktiskt              
är till stor hjälp enligt informant 1, eftersom den håller koll om det befinner sig ett fordon i                  
döda vinkeln så att föraren inte behöver släppa fokuset helt från vägen utan kan kolla på                
backspegeln där varningssymbolen finns.  
 
“Dödavinkelvarnare är en bra funktion, den fungerar som en hjälp vid exempelvis omkörning, 

man slipper att släppa fokus från vägen för att kolla om någon bil ligger bredvid på 
motorvägen.”  
(Informant 1) 

 
Adaptiv farthållare är en vidareutveckling av dess föregångare, farthållaren (Milanés et al.            
(2014). Den adaptiva farthållaren menar Milanés et al. (2014) på är till stor hjälp eftersom               
fordonet själv gasar och bromsar i förhållande till framförvarande fordons hastighet och det             
satta avståndet mellan. Det gör att föraren inte behöver gasa och bromsa vid exemeplvis              
körning på motorväg där det bara är att följa efter fordonet framför och föraren kan fokusera                
på att styra och hålla fokuset på vägen. Det är någonting som informant 4 håller med om. 

 
“Den adaptiva farthållaren använder jag mycket, den är till en jättestor hjälp när jag ska 

köra långa för att bilen själv håller koll på avstånd, bromsning och gasning.”  
(Informant 4) 

 
Backsensorn är till stor hjälp enligt alla informanter eftersom den fungerar som en andrepilot.              
Backsensorn tas inte upp som hjälp i teorin utan i mer fokus, vilket hjälp leder till (Lio et al.                   
2015). Informant 3 förklara bra varför backsensorn fungerar hjälp för föraren. 

 
“Jag har backsensorer både fram och bak, jag tycker det är smidigt och ger en bra hjälp om 

man ska parkera för att få en preferens om hur långt det är kvar till ett annat fordon eller 
föremål, speciellt om man sitter i en högre bil man dålig sikt runt om kring.”  

(Informant 3) 
 

Hjälp är ett svårt området eftersom alla uppfattar saker och ting olika vilket visas tydligt.               
Trötthetsvarnare är en sådan teknik som man antingen gillar eller avskyr och beror helt på hur                
föraren är som person, vilket resultatet visar på. Att få hjälp under körning gör att               
arbetsbelastningen blir mindre för föraren, som går in i att föraren kan fokusera mer på vägen                
(Halim et al. 2016). Resultatet av att få hjälp vid körning visar på att föraren blir mer bekväm                  
och trygg i sin körning när arbetsbelastningen minskar. Detta kan vara både positivt och              
negativt. Positiv i den mening att arbetsbelastningen blir mindre och föraren kan fokusera på              
vägen. Men det kan även finnas negativa aspekter i att få hjälp, att stödsystemet försöker               
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hjälpa dig som förare för mycket, vilket skapar ett distraktionsmoment om det kommer upp              
meddelanden hela tiden och kan i sin tur leda till att föraren blir frustrerad och stänger av det.                  
Det negativa vid hjälp är även att föraren kanske förlitar sig för mycket på tekniken i fordonet                 
och därmed skapar en mer osäker miljö vilket kan leda till en olycka. Det är en fin balans på                   
vad som uppfattas som hjälp eller distraktion och resultatet visar på att det är väldigt               
individuellt samt har stor betydelse på den trafiksituationen föraren befinner dig i för tillfället. 
 

5.1.4 Distraktion 
Att bli distraherad under körning kan leda till att fokuset släpps från vägen, att bli distraherad                
under körning menar McCallum et al. (2004) på har stor negativ påverkan på föraren och har                
ökat de senaste åren enligt Simmons, Caird och Steel (2017) på grund av den tekniska               
utvecklingen. Genom att bli distraherad under körning tappar föraren fokus på vägen och är              
någonting som informant 1 påpekar. 
 
“Trötthetsvarnare tycker jag är distraherande och man förstår inte hur den förstår att man är 
trött vilket leder till att man funderar på det istället för att fokusera på vägen. Man försöker 

testa den och trigga igång den istället för att lita på den.”  
(Informant 1) 

 
Blinkande varningssymboler i instrumentbrädan eller i färddatorn är någonting som stjäl           
mycket fokus och blir ett distraktionsmoment när det börjar blinka. Automatic emergency            
braking beskrivs som en hjälp för föraren i form av reaktionsförmåga, där tekniken varnar              
föraren för att undvika att köra in i exempelvis framförvarande fordon. Det håller inte              
informant 3 med om när hen känner att hen har kontroll på avståndet men tekniken varnar. 

 
“Vissa gånger känns automatic emergency braking onödig och distraherande när den börjar 

varna för att avståndet är litet men man själv vet att det är lugnt.”  
(Informant 3) 

 
Informant 3 menar även på att samma distraktion upplevs med lane keeping assistance där det               
är samma typer av varningsmeddelande som automatic emergency braking fast den tjuter            
också. Speciellt om man inte använder blinkers förklarar hen, då uppfattar tekniken att föraren              
inte har koll och börja varna och fokuset släpps helt från vägen. Informant 3 förklarar även att                 
det kan vara en trafikfara om man försöker köra om någon och glömmer blinka vilket leder                
till att fordonet börjar blicka och varna föraren samtidigt som föraren försöker köra om ett               
annat fordon. Vissa typer av lane keeping assistance styr tillbaka fordonet till sin fil igen               
enligt Jing-Fu, Jui-Hung och Yi-Feng (2008), vilket kan orsaka en allvarlig olycka. Informant             
3 beskriver att lane keeping assistance är ett stort distraktionsmoment men med goda             
intentioner. 

 
“Jag upplever lane keeping assistance distraherande när den börjar tjuta och varna för att 

jag kör över vägmarkeringen och aktiveras när jag inte använder blinkersen vid en 
omkörning. Jag kan tänka mig att den är bra om man skulle köra på en landsväg på kvällen 

och man är trött men annars är det bara ett distraktionsmoment.”  
(Informant 3) 
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Det finns många saker som kan orsaka en distraktion i ett fordon, framför allt när stödsystem                
inte kan känna av förarens tankar och känslor och är någonting som resultatet av intervjuerna               
visar. Mycket av resultatet visar även på att distraktionen kommer från att man inte förstår hur                
tekniken fungerar, som informant 1 förklarar, att hen försöker trigga igång trötthetsvarnaren            
istället för att fokusera på vägen vilket skapar ett stort distraktionsmoment. Att det kommer              
upp ett varningsmeddelande som skapar en distraktion gör även att fokus flyttas från vägen              
till färddatorn vilket ökar risken för en olycka. Andra distraktionsmoment som har            
identifierats genom resultatet av intervjuerna är varningssignaler som uppstår när föraren           
försöker fokusera på vägen. Det är någonting som inte nämns i teorin och kan beror på att det                  
finns många olika former av meddelanden och feedback beroende på tillverkare och teknik.             
Varningssignaler förklarar informant 3 kan vara distraherande eftersom de blinkar mycket           
vilket gör att fokuset flyttas från vägen till färddatorn eller instrumentbrädan. Någonting som             
framkom från resultatet var att head up display inte var någon distraktion, men förklarades i               
teorin som ett (Charissis & Papanastasiou 2010). Detta kan ha med och göra att alla upplever                
saker och ting olika, alla har olika körstil och vill ha olika mycket information under körning,                
någonting som visades i resultatet och informant 3 förklarade att hen tyckte att det blir ett                
distraktionsmoment om det visas för mycket information i meddelandet eller om           
varningssymbolen blinkar mycket.  
 

5.1.5 Mindre fokus 
Att fokuset på vägen försvinner skapar en stor risk för en olycka där föraren inte ser vad som                  
sker på vägen och kan uppstå av många olika saker, som distraktion. Halim et al. (2016)                
förklarar att många meddelanden som visas i färddatorn gör att föraren tappar fokus från              
vägen för att läsa detta. Mindre fokus är en stor del av att bli distraherad, speciellt av                 
meddelanden eller symboler som visas. Informant 3 förklarar att varningssymbolerna från           
automatic emergency braking är en stor tjuv av fokus eftersom det blinkar vilket gör att               
fokuset går dit och inte är kvar på vägen. 
 
“Automatic emergency braking gör att fokus flyttas till färddatorn när den börjar varna och 

blinka istället för att behålla den på vägen.”  
(Informant 3) 

 
Informant 5 är inne på samma spår, där meddelande eller symboler gör att förarens fokus               
släpps från vägen för att se vad det står på meddelandet eller vilken varningssymbol det är. 
 

“Trötthetsvarnare tycker jag inte om eftersom meddelandet gör att jag släpper fokus från 
vägen för att se vad det står.” 

(Informant 5) 
 
Både resultatet från intervjuerna och teorin stämmer bra överens med varandra i den mening              
att förarens fokus släpps från vägen för att läsa ett meddelande eller symbol. Många av               
informanterna beskrev även att mindre fokus orsakas av distraktion och och hör ihop till viss               
del. Att föraren behöver släppa fokuset från vägen för att läsa meddelandet bidrar till              
någonting negativt i den mening att fokuset inte längre är på vägen vilket ökar risken för en                 
olycka eller skada. 
 

26 
 



 

5.1.6 Tillit 
Tillit är någonting som inte har identifierats i teorin utan har kommit fram under intervjuerna.               
Tillit är en stor grund i användandet av olika typer av stödsystem, om föraren inte litar på                 
tekniken kommer löper en stor risk att en olycka inträffar. Informant 1 påpekar att hen inte                
vill använda eftersom hen inte litar på tekniken. 
 

“Lane keeping assistance använder jag inte. Jag har använt det innan men det blir ett 
stressmoment och jag kan få lite panik när jag ej har riktig kontroll över bilen. Bilen styr 

tillbaka utan varning och om man försöker köra om utan att använda blinkers eftersom den 
tror att man inte styr självmant, det är frustrerande och skapar en stressig situation. 

Anledning till att jag inte använder den är för att jag inte litar på att den ska förstå att jag har 
kontroll själv”  
(Informant 1) 

 
Informant 1 förklarar även att hen inte har upplevt eller testat automatic emergency braking              
men har svårt att förlita sig på att den skulle fungera. 
 
“Automatic emergency braking har jag inte testa vilket kanske är tur, jag har svårt att lita på 
den men det är en bra teknik om den skulle fungera men jag skulle aldrig förlita mig på den. 

Eftersom den har snabbare reaktionsförmåga än mig så är det bra om någon eller något 
skulle springa ut på vägen”  

(Informant 1) 
 

Informant 3 är däremot mer positiv är informant 1 i den mening att hen förlitar sig men                 
kanske för mycket vilket kan vara farliga eftersom man blir avslappnad.  

 
“Jag förlitar mig kanske för mycket, på ett sätt kanske det finns en gräns där man blir för lugn 

och säker sin reaktionsförmåga men lugnet gör att man blir en bättre genomsnittsförare än 
om man skulle sitta spänd hela tiden, speciellt vid längre körning.”  

(Informant 3) 
 
Att tilliten gör att en förare inte vill använda en speciell teknik ger dåliga signaler och gör att                  
föraren känner sig orolig. Detta bidrar till att förarens fokus och reaktionsförmåga försämras             
och kan skapa en distraktion om föraren sitter och tänker på om tekniken fungerar eller inte.                
Resultatet visar även på att mycket av tilliten är i förhållande till om informanterna har               
kommit i kontakt med den tekniken och den har hjälpt föraren att motverka en olycka, där                
mycket av tilliten endast är spekulationer till varför föraren inte litar på tekniken. Tilliten är               
en faktor som inte uppkom i teorin men fanns en hel del av i resultatet från intervjuerna.                 
Anledningen till det kan var att det är ett känsligt område, speciellt vid publicerad data.               
Tilliten som kom upp i resultatet visar på att om föraren inte liknar på tekniken skapas en                 
orolig känsla och funderar om det fungerar eller inte vilket i sin tur leder till ett                
distraktionsmoment. Resultatet hade sett annorlunda ut om alla informanter hade upplevt en            
teknik de inte litar på istället för att bara spekulera kring det. Tilliten är en stor del i påverkan                   
på föraren och bidrar till att köregenskaperna blir sämre om föraren inte litar på fordonet eller                
vad som står på meddelandet eller från feedbacken av fordonet.. 
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5.2 Bidragande till köregenskaperna 
Hur alla dessa stödsystem och teknik bidrar till förarens köregenskaper är väldigt individuellt             
och i förhållande till vad och hur mycket erfarenhet föraren har haft sedan innan vilket har                
märkts tydligt i studien. Informant 1 menar på att många tekniker är bra men andra skapar en                 
distraktion eftersom hen inte litar helt på tekniken. 
 
“Beroende på vad det är för teknik, adaptiv farthållare och dödavinkelvarnare fungerar som 
bra hjälp och så man kan fokusera på vägen istället för att släppa blicken. Trötthetsvarnare, 
lane keeping assistance blir en distraktion och frustrerande när bilen tar över, man har ingen 
kontroll själv. Jag vill själv ha kontroll över fordonet, inte att fordonet tar över eftersom jag 

inte litar helt på tekniken och att den fungerar som den ska.”  
(Informant 1) 

 
Informant 2 förklara även att många tekniker bidrar till någonting bra och skapar en trygghet               
för föraren. 

 
“Jag tycker att många tekniker är bra för att det låter mig som förare att slappna av lite mer 

och kunna fokusera på vägen istället för allt annat som har med körning att göra, som att 
gasa och bromsa hela tiden. Det känns tryggt att veta att bilen kan stanna själv om en bil 

framför skulle tvärnita och jag inte hinner reagera lika snabbt.”  
(Informant 2) 

 
Informant 3 menar däremot på att vid hjälp av alla dessa stödsystem finns risken att man                
skapar en falsk trygghet och blir för avslappnad vid körning vilken säker fokuset och              
reaktionsförmågan hos föraren. 

 
“Risken finns att man kan inbilla sig och skapa en falsk trygghet kan jag tänka mig.” 

(Informant 3) 
 
Hur alla dessa stödsystem påverkar föraren är svårt att identifiera. Resultatet av intervjuerna             
visar på att det finns vissa stödsystem som har en större positiv bidragande effekt på förarens                
köregenskaper än de negativa. Att inte behöva vara helt spänd när man kör utan kunna               
slappna av bidrar till att förarens köregenskaper blir bättre i den mening att föraren kan               
fokusera mer på vägen när arbetsbelastningen blir mindre. Resultatet visar även att den största              
bidragande effekten är att föraren kan ha mer fokus på vägen och inte behöva tänka lika                
mycket på omgivningen, där fordonet kan förebygga eventuella olyckor genom att meddela            
eller varna föraren. Vilket skapar en säkrare trafikmiljö för föraren, eventuella           
medpassagerare samt medtrafikanter. 
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5.3 Uppdaterad modell 

 

Figur 11: Uppdaterad modell. 
 
Den uppdaterade modellen är en vidareutveckling av Figur 8: Modell utifrån teori men brist              
på tillit som är tillagd efter studiens resultat då det inte identifierades utifrån teorin. Det finns                
mycket dokumenterar om tillit vid självkörande bilar med inte alls lika mycket om             
stödsystem, en anledning till det är att det finns så många olika stödsystem. Vid brist på tillit                 
upplever sig inte föraren trygg i fordonet vilket studien visar på och ökar risken för en skada                 
eller olycka. 
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att identifiera hur föraren upplever meddelanden och feedback från             
artificiell intelligens (AI) i fordon. Samt hur det påverkar och bidrar till förarens             
köregenskaper då dessa tekniker är till för att hjälpa föraren och minska arbetsbelastningen för              
att kunna förebygga skador och olyckor. Tanken med ett stödsystem är att vara där som en                
hjälp för föraren samtidigt som att skapa en säkrare miljö och förebygga olyckor enligt              
Coelingh, Eidehall och Bengtsson (2010), vilket mycket av analysen visar på. Artificiell            
intelligens (AI) är någonting som inte har funnits så länge och kan vara en bidragande orsak                
till varför tilliten är så låg som den är. Att få meddelanden eller att fordonet tar över                 
styrningen för föraren kan upplevas obehagligt eftersom föraren inte har full kontroll på vad              
som händer.  
Att tilliten för AI är generellt låg tror jag inte bara gäller för fordon utan även andra typer av                   
implementationer av AI, robotar av olika slag bland annat. Eller AI om konstant analyserar              
dig som förare under körning för att identifiera eventuella avvikelser från det normala, som              
vid trötthetsvarnaren. Det kan bidra till att föraren blir orolig för att kanske göra fel och inte                 
förstår hur det fungerar vilket sänker tilliten för AI drastiskt och visas i resultatet av denna                
studie. Däremot visar tidigare forskning på att man måste anamma nya tekniker för att              
utvecklingen ska kunna gå framåt men tester behövs görar mer för att få en förståelse för                
personer uppfattar och tycker om AI, vilket denna studie har visat tydligt. Det finns många               
olika typer av meddelanden och feedback, från att fordonet tipsar föraren att stanna och vila               
till att fordonet tar över styrningen och styr tillbaka i sin fil. Tilliten för dessa meddelanden                
och feedback är väldigt individuellt i den mening att om någon aldrig har varit med om det                 
innan kan det vara skrämmande om fordonet plötsligt styr tillbaka en i sin fil. Man måste                
vänja sig vid dessa typer av tekniker, speciellt feedback där fordonet kan ta över.              
Meddelanden är lättare att ta till sig eftersom det bara är en text eller symbol och inget                 
agerande. Det gör att tilliten blir starkare för meddelanden än feedback vilket studien visar              
tydligt på. Att resultatet är annorlunda mellan informanterna är ingen nyhet, detta beror på att               
alla är olika och uppfattar saker och ting på olika sätt.  
Samhälleliga och etiska aspekter för AI är stor. Om AI beslutar att styra tillbaka fordonet i sin                 
fil igen och orsakar en olycka, vem bär då ansvaret? När AI blandas med mänsklig interaktion                
är det svårt att diskutera begreppet ansvar och är någonting som behöver diskuteras mer i och                
med den snabba tekniska utvecklingen. Genom användning av stödsystem i fordon i det             
positiva perspektivet leder detta till en ökad säkerhet för föraren, eventuella medpassagerare            
samt medtrafikanter. I den meningen skapar det en säkrare miljö i det samhälleliga             
perspektivet då det leder till mindre antal olyckor. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Den valda metoden i denna studie har lämpat sig bra för att få fram den data jag har varit ute                    
efter. Genom intervjuerna har jag fått en djupare inblick och kunnat fånga informantens             
känslor, genom att använda semistrukturerade intervjuer har jag även kunnat ställa eventuella            
följdfrågor för att informanten ska ha en chans till att utveckla sitt svar ännu mer.               
Anledningen till att jag valde att endast utföra intervjuer har varit att det är det lättaste sättet                 
att fånga upp känslor och åsikter, vilket har varit ett krav för denna studie eftersom det                
undersökta området är hur föraren påverkas och hur stödsystem bidrar till köregenskaperna.            
Att använda en enkät för att ta reda på detta hade inte lämpat sig bra, men hade skapat en                   
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bredare bild och mer data att analysera eftersom det är så pass individuellt hur man uppfattar                
olika saker.  
De etiska punkterna i studien har uppnåtts väl i och med att deltagarna för intervjuerna har                
blivit informerade i förväg och kunnat kolla på frågorna för att förbereda sig samtidigt som att                
de har haft möjlighet att fråga om det hade varit någonting som var otydligt. Intervjuer på                
plats har informanten fått skriva på en samtyckesblankett där information om medverkan            
finns (Bilaga 3: Samtyckesblankett intervju). Vid intervjuer på plats har jag även gått igenom              
information om studien, som syfte och hur medverkan ser ut (Bilaga 1: Utskicka om              
intervjuförfrågan). Genom att informera informanterna har jag förklarat att deras medverkan           
är helt frivillig, de kan ändra det de sa i intervjun och att de kan avbryta när som helst innan                    
den publiceras, vilket många har varit tacksamma för. Jag tror att genom detta och vid en                
kontinuerlig kommunikation mellan mig och informanterna har jag lugnat ner de då en del var               
nervösa innan och visste inte riktigt hur det skulle gå. Metoden överlag har fungerat bra och                
lämpat sig bra till studien behov och gett ett bra resultat. Någonting som hade kunnat               
förbättras och arbetas mer med är intervjufrågor, de var ganska enkla frågor och inte speciellt               
invecklade vilket har gjort att jag som har utfört intervjuerna har fått förklara de lite mer än de                  
skrivna frågorna. Men det har varit svårt att formulera bra och utvecklande frågor på ett så                
pass specifikt men ändå brett område i den mening att alla informanter har använt olika               
många stödsystem och olika typer av de. Studiens metod har varit så tydlig som möjligt i                
beskrivningen vilket gör att studien kan replikeras. Tillvägagångssättet har beskrivits väl i            
form av två olika modeller som beskriver hela processen från start till slut i form av att skapa                  
teman och begrepp för hur studien ska utformas till analysering och sammanställning av den              
slutgiltiga datan från intervjuerna. 
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7 Slutsats 
Denna studies forskningsfråga har varit att identifiera hur föraren upplever artificiell           
intelligens (AI) i fordon och om det bidrar det till någonting positivt eller negativt i form av                 
meddelanden eller feedback från stödsystem. Studiens resultat visade på att upplevelsen           
skiljer sig enormt mycket, det finns mer positiva påverkningar än negativa, men att de              
negativa är allvarliga. De negativa är framför allt tillit och distraktion, vilket kan leda till en                
olycka eller skada. Men studien har även visat att det finns mycket positivt i användningen av                
stödsystem i den mening att fordonet kan tipsa eller varna föraren för att förebygga en skada                
eller olycka, meddelanden som att be föraren att stanna och vila eller varningsmeddelanden             
som att avståndet mellan fordonet och framförvarande fordon börjar bli litet.           
Forskningsfrågan anses vara besvarad genom en uppdatering av modellen som framkom från            
det teoretiska ramverket (Figur 11: Uppdaterad modell). Modellen från det teorin innehöll            
påverkningarna snabbare reaktionsförmåga, mer fokus, hjälp, distraktion samt mindre fokus.          
Efter resultatet av denna studie kompletterades modellen med tillit som påverkningsfaktor.           
Tillit är en viktig faktor som uppkommit i resultatet och är en avgörande del i               
implementationen av AI i fordon. Om föraren inte litar på tekniken kan detta bidra till att                
föraren inte vill använda tekniken eller att föraren testar den för att se hur den fungerar vilket                 
ökar risken för en olycka då fokuset inte ligger på vägen utan i att testa tekniken. 
 

7.1 Fortsatt forskning 
Artificiell intelligens (AI) i fordon är ett ganska nytt fenomen och finns inte så mycket               
tidigare forskning om, i vilket fall inte hur du som förare upplever och påverkas av det. Det                 
gör att det är enormt viktigt att fortsätta forska inom för att verkligen få reda på hur föraren                  
upplever det, eftersom alla upplever saker och ting olika. Många av informanterna förklarade             
även att om de hade fått testa en teknik där fordonet tar över styrningen eller bromsningen                
först hade de nog varit mer positiv till den och kunnat lita på den. Det gör att tilliten är en                    
enormt viktig del i den fortsatta forskningen, att få reda på hur detta kan förebyggas för att                 
förare ska kunna känna sig tryggare och kunna lite på tekniken istället för att undvika den                
eller bli avskärmad från den, vilket har en stor negativ inverkan. 
Även meddelande och varningsmeddelanden går att förbättra genom formulering eller          
utformning. Eftersom denna studie inte har fokuserat på ett specifikt märke eller modell gör              
det att olika meddelanden och feedback sker och ser ut på olika sätt vilket gör det ännu                 
viktigare att dessa undersöks för att undersöka förarens upplevelse.  
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Bilagor  
9.1 Bilaga 1: Utskick om intervjuförfrågan 
Hej! 
Mitt namn är Jonathan Kennås och går min sista termin på programmet Informatik med              
inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet i Östersund. Just nu skriver jag mitt           
examensarbete på kandidatnivå där studien fokuserar på bidragande och påverkan av olika            
typer av stödsystem i fordon där du som förare får ett meddelande eller någon typ av feedback                 
från fordonet, som bland annat trötthetsvarnare, Automatic emergency braking         
(självbromsning), lane keeping assistance (stödsystem som gör att fordonet håller sig i sin fil)              
och undrar om du skulle kunna ställa upp på en intervju. 
 
Eftersom dessa typer av stödsystem eller tekniker har kommit bara de senaste åren finns det               
lite tidigare forskning om hur det bidrar till och påverkar föraren under färd. Detta gör att                
studien bidrar till ökad forskning samt förståelse för hur dessa stödsystem fungerar i             
praktiken. Syftet med studien är att identifiera hur olika typer av meddelanden eller feedback              
bidrar till förarens fokus och hur föraren påverkas av det, om dessa är till hjälp för föraren                 
eller om det blir ett störning- eller distraktionsmoment. 
 
Studien genomförs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som i sin tur kommer att            
transkriberas samt analyseras. Deltagandet som intervjuperson i studien är helt frivilligt och            
kan avbrytas när som helst innan studien har färdigställts. Intervjun spelas gärna in om du               
godkänner detta, endast för att kunna lyssna genom den igen vid transkribering. När             
transkriberingen är gjord kommer materialet att skickas till dig för godkännande. Intervjun            
görs helst på plats men det går även att ha den i Skype eller liknande kommunikationsverktyg.                
Intervjun beräknas vara i ca 30 min. 
 
Intervjun är anonym om så önskas och kan ändras fram tills studien är genomförd. Det går                
även att ändra datan (svaren) eller censurera vid felaktig transkribering. Beslutet om vilken             
information som ska visas i studien avgör du själv. I detta mail bifogas även intervjufrågorna. 
 
Intervjuerna ligger till grund för studiens resultat och för att studien ska kunna bli möjlig att                
genomföra. Detta gör att intervjun är av stor vikt för säkerhetsställande av kvalite och              
trovärdighet för studien. Vid frågor eller funderingar tveka inte på att höra av dig och jag är                 
väldigt tacksam om du har möjlighet att hjälpa mig genom att ställa upp på en intervju.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Jonathan Kennås 
0707458189 
Joke1603@student.miun.se 
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 
Upplever du dig som en erfaren förare? 
 
 
 
 
 
Hur länge har du använt fordon med olika typer av stödsystem? Ex. trötthetsvarnare, 
Automatic emergency braking (självbromsning), lane keeping assistance (stödsystem som gör 
att fordonet håller sig i sin fil) och head up display (information från fordonet visas i 
vindrutan). 
 
 
 
 
 
Vilka typer av stödsystem har du erfarenhet av? 
 
 
 
 
 
Har du fått någon utbildning om hur det fungerar? Om ja, vad? 
 
 
 
 
 
Hur tycker du dessa stödsystem bidrar till ditt körande? I form av bland annat stress, 
distraktion, fokus, hjälp och reaktionsförmåga. Varför?  
 
 
 
 
 
Hur blir du påverkad av dessa stödsystem? Varför? 
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9.3 Bilaga 3: Samtyckesblankett intervju 

Samtyckesblankett intervju 
 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien genom en intervju. Jag har blivit meddelad om 
studien syfte, hur studien bedrivs samt att jag när som helst får avbryta min medverkan innan studien 
är färdigställd.  
 
 
Intervjuperson: 
Ort/Datum: 

 
  
Namnunderskrift: 

 
 
Namnförtydligande: 

 
 
 
 
Forskare: 
Ort/Datum: 

 
 
Namnunderskrift: 

 
 
Namnförtydligande: 
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