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Förord: 

 

Tack till Joakim Lundvall på Swedspot, vår handledare Franck Tétard samt de testpersoner som 

deltagit i studien.  
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Sammanfattning: 

 

Teknikutvecklingen inom bilbranschen ökar i takt med konsumenters krav på multifunktionella 

system. Mobiltelefoner är ett vanligt inslag i konsumenternas vardag och används dessvärre även 

under bilkörning. Det finns ett tydligt samband mellan mobilanvändning bakom ratten och antalet 

trafikolyckor. Detta antal skulle kunna minska om infotainmentsystem kan erbjuda samma 

funktionalitet fast på ett mer trafiksäkert sätt. Det finns idag riktlinjer gällande användarupplevelse 

och trafiksäkerhet från Android och NHTSA. Denna uppsats syftar till att undersöka hur väl dessa 

befintliga riktlinjer går att kombinera samt att ta fram nya riktlinjer för hur utvecklare kan förhålla 

sig till köpfunktionalitet i en infotainmentapplikation. För att uppnå detta har en prototyp av en 

infotainmentapplikation med sådan funktionalitet utvecklats och utvärderats med hjälp av 

observationer. Den insamlade data från utvecklingsprocessen har sedan analyserats och 

sammanställts. Resultatet presenterats slutligen i form av framtagna riktlinjer som fungerar likt en 

rekommendation för utvecklare i framtiden.  
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1 Inledning 
 

Detta avsnitt behandlar uppsatsens bakgrund, problembeskrivning, syfte och kunskapsbidrag med 

tillhörande frågeställning. Vidare behandlas även kunskapskaraktäriseringen, definitioner av 

nyckelbegrepp samt motivering till de avgränsningar som gjorts. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens bilar innehåller en stor mängd elektroniska komponenter. Att det finns elektronik i stereon 

är nog de flesta införstådda med, men att till och med motorn är kopplad till elektronisk utrustning 

är kanske inte lika självklart. Denna utrustning styr bland annat bränsleinsprutning och 

växlingsfunktionalitet. Dessa funktioner programmeras i fabriken till att fungera på ett visst sätt, 

vilket leder till att bilens och motorns fulla prestanda inte alltid utnyttjas. I och med att bilarna 

består av så mycket elektronik är det möjligt att skapa system som interagerar med de olika 

komponenterna. (Ribbens, 2013) 

Idag finns en efterfrågan på infotainmentsystem i bilar som kan utföra liknande uppgifter som 

konsumenternas övriga elektroniska enheter. Som exempelvis möjligheten till användning av 

applikationer med navigations- eller musikuppspelningsfunktionalitet (Zheng, Lin, Zapf, & 

Knapheide, 2007). Ett infotainmentsystem är en elektronisk enhet som kan leverera 

informationsinnehåll om bilen samt underhållning i form av radio, musik, tv etc. Själva ordet 

kommer från engelskan och är en sammansättning av orden "information" och "entertainment" 

(“Infotainment,” n.d.).  

Ett företag som arbetar med sådana infotainmentsystem är Swedspot. Företaget bildades 2012 i 

samband med konkursen av SAAB Automobile (“Bergqvist, H., & Pouteaux, A.-M. 

Förvaltarberättelse”). Företaget tror på idén om att med moderna infotainmentsystem utöka 

funktionaliteten hos bilar. Tekniken öppnar för nya möjligheter då innovatörer kan utveckla egna 

applikationer som kan bidra med allt från underhållning till körsäkerhet (“Swedspot is different! 

n.d”).  

 

Det finns dock forskning som visar att bristande uppmärksamhet vid körning bidrar nämnvärt till 

antalet olyckor i trafiken. Infotainmentsystem är avsedda för att användas under bilkörning och 

därför ställs höga krav på utformandet av systemet och dess applikationer. National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) har med hänseende till detta tagit fram riktlinjer gällande 

hur infotainmentsystem bör vara utformade. (NHTSA, 2012) 
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1.2 Problembeskrivning 

 

Förare tenderar att använda sin mobiltelefon framför bilens infotainmentsystem i allt större 

utsträckning. En anledning till detta är att infotainmentsystemet inte uppfyller förarens 

förväntningar gällande funktionalitet (Kaiser, 2013). Detta tillsammans med siffror från den 

amerikanska organisationen, National Safety Council, som visar att mobiltelefoner är orsaken till 

25 procent av antalet bilolyckor i USA ser vi ett uppenbart problem i sambandet mellan 

mobilanvändning och bilkörning (“Mobil bakom var fjärde bilolycka.”, 2013).  

 

Med hjälp av dagens teknikutveckling vill biltillverkare att bilägaren ska kunna anpassa bilens 

karaktär med sina favoritapplikationer. Detta genom att använda mobila applikationer i bilens nya 

smarta infotainmentsystem (“Saab satsar på IQon - infotainment med Android,” 2011). Det finns 

stor potential att minska mobilanvändandet hos bilförare nu när nya smarta infotainmentsystem 

kan erbjuda applikationer inbyggda i bilen istället. Dessvärre är dessa infotainmentapplikationer 

komplicerade att använda och saknar viktig funktionalitet som återfinns i exempelvis 

mobiltelefoner (Söderholm, 2012: Finlay, 2013). Väl designade infotainmentapplikationer kan 

vara en lösning för att minska mobilanvändandet under körning. Detta skulle leda till ett minskat 

antal trafikolyckor och således rädda liv i trafiken (Zheng, Lin, Zapf, & Knapheide, 2007). 

 

Att utföra ett köp inuti en smartphoneapplikation är idag vanligt förekommande bland många 

konsumenter (Taube, 2013). In-app-purchase-funktionaliteten i infotainmentsystem är ytterst 

begränsad men detta är något företaget Swedspot vill förändra (Thoresson, 2013). Det ska på ett 

enkelt säkert sätt vara möjligt att köpa nya applikationer och funktionalitet till redan befintliga via 

infotainmentsystemet. Det finns idag riktlinjer för hur en androidapplikation bör vara utformad för 

att skapa en god användarupplevelse. Det finns även riktlinjer för hur ett infotainmentsystem bör 

vara designat för att vara säkert att använda under bilkörning.  Det saknas dock riktlinjer för hur 

köp i en infotainmentapplikation ska kunna utföras på ett säkert och användarvänligt sätt under 

körning.  

 

 

1.3 Syfte och kunskapsbidrag  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka problem som kan uppstå när en kombination av 

befintliga riktlinjer skall appliceras på en infotainmentapplikation. Utifrån denna kunskap kommer 

nya riktlinjer framställas gällande hur köpfunktionalitet i infotainmentapplikationer bör designas. 

 

För att kunna redovisa och applicera de framtagna riktlinjerna har en applikation till Swedspots 

infotainmentsystem utvecklats. Applikationen ska möjliggöra för bilförare att, efter behov, kunna 

köpa uppgraderingar som påverkar motorns egenskaper. Detta kan åstadkommas via “in-app 

purchase” vilket betyder att uppgraderingar köps och installeras genom infotainmentapplikationen. 
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Med hjälp av de forskningsresultat vi fått fram har vi utformat infotainmentapplikationen till att 

kräva så lite uppmärksamhet av föraren som möjligt. När vi utvärderade applikationen använde vi 

resultatet till att förbättra riktlinjerna i en iterativ process (se figur 1).  

 
Figur 1. Den iterativa arbetsprocessen. 

 

 

1.3.1 Frågeställningar 

 

● Vilka problem finns med att kombinera NHTSAs och Androids befintliga riktlinjer för att 

utveckla en infotainmentapplikation?  

 

● Hur bör köpfunktionaliteten i en infotainmentapplikation designas för att bilföraren ska 

kunna interagera med den utan att utgöra en trafikfara? 

 

 

1.4 Kunskapskaraktärisering 

 

Vi har i vårt arbete utvecklat kunskap om hur en infotainmentapplikations köpfunktionalitet bör 

vara utformad. Detta uppnådde vi genom att använda oss av en vägledande kunskapsform. 

Innebörden med sådan kunskap är att ta fram råd och riktlinjer för hur man bör gå tillväga i olika 

situationer, vilket i vårt fall exemplifieras som riktlinjer för köpfunktionalitetens utformande. 

Målet med dessa riktlinjer är att bidra till en förbättring av framtidens infotainmentapplikationer. 

Förhoppningsvis kommer applikationernas köpfunktionalitet vara utformade på ett sätt som 

minimerar risken att föraren tappar uppmärksamhet från körningen. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Förutom Androids riktlinjer för design har vi valt att använda de riktlinjer som tagits fram av 

NHTSA. Riktlinjerna anser vi vara så pass trovärdiga att endast dessa valts att användas som 

teoriunderlag gällande gränssnitt till infotainmentapplikationer. Detta då de baseras på omfattande 

studier i ämnet och är framtagna av en statlig myndighet.  
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NHTSA nämner i sina riktlinjer att auditiv interaktion (interaktion som sker via röstinmatning och 

ljudupptagning) är något som kan vara att föredra, men att vidare forskning gällande detta krävs. 

Av denna anledning har vi valt att utesluta auditiv interaktion i vårt arbete.  

Inom gränssnittsutveckling finns redan befintlig forskning (Shneiderman, 2010). Riktlinjer som 

återfinns i sådan forskning är ingenting som den här uppsatsen kommer att behandla då fokus 

kommer att ligga på Android och NHTSAs riktlinjer. Att blanda in ytterligare motiveringar till 

designbeslut kan bli vilseledande och falla utanför ramarna för uppsatsens syfte.  

De legala aspekterna gällande informationssäkerhet, integritet och vilka funktioner som är tillåtna 

i ett infotainmentsystem är heller inget som tagits i beaktning. Vi vet därför inte vilken mån våra 

riktlinjer är legalt applicerbara. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

  

Infotainmentsystem - Med infotainmentsystem menar vi ett infotainmentsystem i personbilar 

utformad likt en pekskärm. Vi syftar till den nya generationen av infotainmentsystem som är 

integrerad med bilen genom att leverera underhållning och informationsinnehåll till föraren. 

Visuellt visas denna information på pekskärmen som är installerad i bilens instrumentpanel. 

 

Infotainmentapplikation - En applikation utvecklad för att användas i bilens infotainmentsystem.  

 

Riktlinjer - Ett annat ord för rekommendationer. Den svenska översättningen av guidelines som 

är en mer förekommande benämning i litteratur i ämnet.  

 

Köpfunktionalitet - Ett begrepp för möjligheten att utföra köp inuti en applikation för att utöka 

dess funktionalitet.  
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2 Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs den forskningsstrategi vi har valt att utgå ifrån. I huvudsak har ett 

utvecklingsprojekt genomförts under ramen för Design Science. Vidare beskrivs även vilka 

metoder som använts för att samla in och analysera data. 

 

 

 

2.1 Forskningsstrategi 

 

Under vår arbetsprocess har vi utvecklat en infotainmentapplikation. Vi har valt att utveckla en 

prototyp dels för att vår uppdragsgivare Swedspot önskat det, men även för att vi vill visa hur våra 

framtagna riktlinjer kan appliceras. Därför ansåg vi att design science var en lämplig 

forskningsstrategi. Design science är en forskningsstrategi som anpassar sig väl för att utforma en 

IT-artefakt inom forskning för informationssystem. Som Oates skriver i Researching information 

systems and computing (2006, s 109) ska ett forskningsprojekt baserat på design and 

creation/design science bestå av flera delar. Förutom att påvisa ett tekniskt kunnande ska 

forskningen även ha ett akademiskt värde genom att vara analytisk och förklarande. Samtidigt ska 

forskningen bidra med ny kunskap, vilket i detta fall är riktlinjer för hur en 

infotainmentapplikations köpfunktionalitet bör vara utformad för att en bilförare inte ska utgöra 

någon trafikfara.  

 

 

2.1.1 Forskningsprocessen i samband med design research 

 

I Design Science Research in Information Systems (Vaishnavi & Kuechler, 2004) definieras fem 

steg i den iterativa forskningsprocess som design science innebär. Nedan presenteras dessa steg 

och hur de relaterar till arbetsprocessen för framtagandet av infotainmentapplikationen. 

Awareness of the problem  

Problemet ska identifieras och dokumenteras. Med hjälp av befintlig forskning och dokumentation 

kan en teoretisk grund tillförskansas inom ämnet. 

 

Påbörjandet av forskningsprocessen utgick från en innovativ tanke om hur infotainmentsystem 

skulle kunna förbättras.  Här skapades en teoretisk grund innefattande kunskap om riktlinjer för 

infotainmentsystem i bilar. Genom ett givande samarbete med Swedspot och studerande av 

befintlig forskning (Kaiser, 2013; “Swedspot is different! n.d”) har vi kunnat identifiera de 

problem som vår frågeställning baseras på. I samband med detta har vi dessutom kunnat klargöra 

uppsatsens syfte. Teorierna, som till stor del bestod av riktlinjer, gav oss tillräckligt med 

information för att gå vidare i designprocessen.   
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Suggestion  

Kunskapen från steg 1 används till att skapa en första idé om hur problemet kan lösas. Med hjälp 

av konceptskisser och diskussioner skapas ett underlag för att hitta en lösning på problemet. 

 

Genom diskussioner med Swedspot och de framtagna riktlinjerna kunde vi skapa en första idé om 

hur infotainmentapplikationen skulle utformas. Efter en analys av det teoretiska materialet 

skapades en första konceptskiss. Olika bilder fick representera infotainmentapplikationens tänkta 

funktioner. 

 

Development  

Idén från steg 2 utvecklas och dess detaljrikedom ökar för att sedan realiseras. Under 

utvecklingsfasen bör noggrann dokumentation över framsteg och lärdomar föras. Detta för att 

underlätta för framtida beslut. 

 

Idén om hur infotainmentapplikationen var vid den här fasen en prototyp i form av en 

konceptskiss. Den kunde nu med riktlinjerna som utgångspunkt detaljeras och realiseras. 

Programmeringsarbetet pågick under fem veckor. Under denna tid hade vi stor nytta av den 

dagbok vi förde. Genom att anteckna vilka problem vi stötte på kunde vi få en bra översikt hur 

arbetet gick och därför enklare kunna planera vad som skulle göras och hur vi skulle göra det. 

Anteckningsunderlaget gav oss således en bra indikation på hur vi tidsmässigt låg till i 

utvecklingsprocessen vilket underlättade för framtagandet av det, för uppsatsens syfte, slutgiltiga 

resultat. 

 

Evaluation  

Artefakten som skapas i steg 3 utvärderas med hänseende till de kriterier som togs fram i analysen 

i steg 1. Här utvärderas artefakten med hänseende till valda teorier och hur väl dessa stämmer 

överens med resultatet.   

 

Efter det att prototypen färdigställts kunde vi utvärdera den med hjälp av observationer. 

Observationerna gick ut på att dela ut givna uppgifter till två olika testpersoner för att se om 

infotainmentapplikationens köpfunktion fungerade i praktiken. De problem och erfarenheter vi 

själva dokumenterat kunde nu jämföras med testpersonernas upplevelse. Med hjälp av resultaten 

från observationerna kunde vi utvärdera utvecklingsprocessen för att sedan förbättra 

infotainmentapplikationen. Slutligen kunde vi se om riktlinjerna var applicerbara på en 

infotainmentapplikation med köpfuntionalitet. 
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Conclusion  

Resultaten från designprocessen analyseras och dokumenteras. Analys av teori och empiri ligger 

till grund för uppsatsens resultat. Den kunskap som samlats in identifieras för att besvara 

forskningens syfte. Även föremål för vidare forskning kan uppstå. 

 

Med utgångspunkt från befintliga riktlinjer har en infotainmentapplikation tagits fram och testats i 

samband med observationer. Genom att utvärdera vår utvecklingsprocess har vi sedan kunnat dra 

slutsatser om huruvida det går att utveckla en infotainmentapplikation baserat på befintliga 

riktlinjer från NHTSA och Android. Dessa slutsatser har sedan kunnat sammanställas i form av 

riktlinjer för hur applikationens köpfunktionalitet bör utformas. Även upptäckter av vidare 

forskning har framställts. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetodik 

För att kunna besvara vårt problem användes kvalitativa datainsamlingsmetoder (Oates, 2006). 

Metoder vi valde var att skriva dagbok samt utföra observationer. Befintlig forskning i form av 

riktlinjer för hur infotainmentsystem ska vara designade, framtagna av NHTSA, låg till grund för 

att skapa en prototyp. Denna prototyp skapades genom analys av befintliga teorier i form av 

riktlinjer från NHTSA och Android (se avsnitt 4), framtagande av skisser samt genom utförda 

observationer.  

 

2.2.1 Dagbok 

 

Kunskapen vi samlade in under den tid som vi ägnade åt att ta fram vår prototyp dokumenterades 

noggrant genom att föra dagbok över arbetsgången. Följande frågor besvarades efter varje 

arbetsdag: 

 

● Vad har vi gjort? 

● Vad har vi lärt oss? 

● Vilka problem har uppkommit? 

 

Vi sammanfattade varje vecka för att enklare kunna följa utvecklingsprocessen. Dels för att få en 

bra överblick men också för att löpande kunna ändra tidsplaneringen och sätta upp realistiska 

delmål. Arbetet blev i och med denna dokumentation enklare att följa, men framförallt lättare att i 

efterhand minnas vad vi faktiskt gjorde och vad vi tog lärdom av. 
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2.2.2 Observationer 

 

För att utvärdera vår infotainmentapplikation behövde vi undersöka bilförares beteende vid 

interaktion med vår prototyp. Detta gjorde vi med hjälp av systematiska observationer där vi lät 

testpersoner utföra ett antal operationer i infotainmentapplikationen. Då alla system har en viss 

inlärningskurva lät vi testpersonerna utföra operationerna vid två tillfällen. Vi kunde då se hur 

testpersonen med tiden lärde sig att interagera med applikationen och hur det påverkade resultatet 

av operationerna de blev ombedda att utföra.  Vi antecknade resultatet löpande under 

observationen utifrån förutbestämda kriterier vi valde att observera genom ett så kallat 

observationsschema (Oates, 2006). Ett observationsschema är en strukturerad form av en 

förutbestämd uppsättning frågor som enkelt går att fylla i under tiden observationerna äger rum. 

Nedanstående punkter på frågor och iakttagelser utgjorde observationsschemat. 

 

Testpersonerna blev ombedda att utförda följande operationer i infotainmentapplikationen: 

● Koppla ditt vanliga lösenord (“hejsan”) till en fyrsiffrig kod 

● Köp och aktivera 20 extra hästkrafter som varar i 30 min. 

● Köp och aktivera 20 extra hästkrafter som varar i 3 timmar. 

● Minska motorns effekt med 20 hästkrafter i 72 timmar. 

● Köp till ett eco-driving läge. 

 

Nedanstående frågor kunde därefter besvaras: 

● Följer applikationen “the 2-12 rule”? (Se förklaring i avsnitt 4.1.2) 

● Kan testpersonen enkelt återuppta en operation efter att ha släppt blicken från 

applikationen? 

● Utförs operationen med maximalt en hand? 

 

Valet av testpersoner gjordes utifrån de generella kriterier som presenteras i NHTSAs riktlinjer: 

Ha en god hälsa, inneha giltigt körkort, vara en aktiv förare, köra minst 500 mil per år, ha 

erfarenhet av att använda mobiltelefon i bil och inte vara familjära med artefakten som testas 

(NHTSA, 2012, s. 263). 

 

Observationerna kompletterades med semi-strukturerade intervjuer. Detta gjordes för att få en mer 

fördjupad förståelse om varför användaren valde att navigerade som den gjorde och hur detta 

upplevdes. Vi valde semi-strukturerade intervjuer för att fånga respondenternas åsikter på ett 

tydligare sätt än vad vi hade gjort vid strukturerade intervjuer. Anledningen är att vi kunde ställa 

mer öppna frågor som uppmuntrade respondenten att utveckla sina svar, vilket även gav oss större 

möjlighet att ställa följdfrågor (Oates, 2006).  De frågor som vi ställde var: 

 

● Berätta hur applikationen påverkade ditt fokus på körningen? 

● Var någon av instruktionerna svår att utföra? 

○ Om ja, berätta varför det var svårt? 
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● Hur upplevde du det att navigera i infotainmentapplikationen? 

 

Observationerna filmades för att få med så mycket information som möjligt. Observationsvinklar 

vi inte tänkt på innan observationen kunde visa sig ha stor betydelse för undersökningen och vi 

hade då möjlighet att gå tillbaka till dessa i efterhand. En nackdel med att filma är att bilförarna 

kan uppleva det som ett stressmoment och på så vis inte handla på samma sätt som den skulle 

gjort i ett vardagligt användande. Här försökte vi vara extra uppmärksamma på onaturliga 

beteenden och förhindra dessa i största möjliga mån genom att göra förarna trygga i situationen. 

Vi var därför noga med att berätta att vi filmade, varför vi filmade, samt ur vilka vinklar vi 

filmade.  

 

Genom att utvärdera prototypen med observationer och intervjuer kunde vi sedan förbättra tidigare 

designbeslut. Utvärderingarnas huvudsakliga syfte var att se så användning av prototypen följde 

de riktlinjer vi utgått ifrån.   

 

 

2.3 Metodik för dataanalys 

 

För att analysera dagboksinlägg och observationer har dataanalysmetoden öppen kodning använts 

(Oates, 2006). Öppen kodning innebär att insamlad data kategoriseras och analyseras utifrån de 

mönster man finner i den. Metoden bortser därför från data som återfinns i litteratur och/eller 

redan befintliga teorier. I denna uppsats utgör observationer och dagboksinlägg grund för 

dataanalys. 

 

Under arbetsprocessen dokumenterades våra framsteg i form av en dagbok. Utifrån denna dagbok 

kunde vi utvärdera och analysera vad vi gjort, varför vi gjort det och vad vi lärt oss av att göra det. 

Det kunde exempelvis vara hur olika grafiska element borde designas för att kunna användas med 

minimal ansträngning under bilkörning.  

 

Med hjälp av våra observationer kunde vi analysera hur våra designbeslut påverkade föraren. 

Genom att testa vår prototyp i verklig miljö kunde vi undersöka hur väl användningen stämde 

överens med de riktlinjer vi tillämpat. Genom att fylla i observationsschemat kunde vi 

sammanställa resultaten och med hjälp av dessa utvärdera prototypens gränssnitt. 
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3 Infotainment  
 

I det här avsnittet tar vi upp viktiga begrepp som uppsatsen behandlar. Det innefattar en 

beskrivning av infotainmentsystem och för ämnet relevanta innovationer och innovatörer. 

 

 

 

3.1 Infotainmentsystem 

 

Infotainment är ett sammansatt ord som kommer från de engelska orden “information” och 

“entertainment”. Ordet används i syfte att hänvisa till tv-program, filmer, webbplatser och olika 

typer av program som blandar information och underhållning tillsammans. (“Infotainment,” n.d.). 

Begreppet infotainment kan anammas i många olika sammanhang, men i denna uppsats kommer 

infotainment att syfta till infotainmentsystem i bilar. Sådana system tillhandahåller information 

om fordonet som förare eller medpassagerare kan ta del av. Informationen kan exempelvis vara 

motortemperatur, bränslenivå och kupétemperatur. Dessutom ger dessa system möjligheten att ta 

del av olika underhållningsmedium såsom musik, film och radio. 

 

Infotainment och moderna infotainmentsystem i dagens fordon utgör en central del av fordonets 

funktionalitet. Genom att förmedla underhållning och informationsinnehåll till såväl förare som 

passagerare har infotainment kommit att bli en viktig beståndsdel i fordonet (Laird, 2012). 

 

 

3.1.1 Infotainmentsystemens utveckling 

 

Infotainmentsystem har genom åren utvecklats i takt med att nya tekniker uppkommit. Det hela 

började med att den första radion installerades i en bil år 1930. 22 år senare uppgraderades FM-

radion som ett komplement till AM-frekvensen och sedan har utvecklingen fortsatt med 

kassettspelare, CD-spelare, satellitradio, anslutna telefoner, displayer som kan ge föraren viktig 

information om bilens prestanda etc. (“Tuning In,” 2012) 

 

Designen av den centrala enhet som ligger till grund för systemet har tidigare byggt på fysiska 

knappar och rattar medan de moderna systemen numera i huvudsak utgörs av pekskärmar med 

fåtalet knappar runt omkring. De traditionella knapparna i bilens instrumentbräda försvinner alt 

mer och ersätts med nya innovationer i blandade former. I bilden nedan ser vi exempel på hur 

både traditionella och moderna infotainmentsystem kan se ut. 
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Figur 2. Infotainmentsystemens utveckling (Zheng, Lin, Zapf, & Knapheide, 2007) 

 

Att biltillverkare anpassar sina bilar efter nya tekniker är bevisligen inget nytt fenomen. 

Motorjournalisten Jeremy Laird ger sin syn på hur dagens teknik närmast kommer att påverka 

infotainmentsystemen: 

 

“Digital devices such as PCs, smartphones and tablets are all upgradeable. In other words, you can install 

apps along with firmware and software updates to unlock new features and functionality. The same 

evolutionary model will soon exist for in-car infotainment systems.” 

(Laird, 2012) 
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3.2 Innovationer och innovatörer  

 

 

3.2.1 Android 

 

Android är ett operativsystem som är utvecklat för att användas i mobila enheter. 

Operativsystemet var från början utvecklat av Android Inc. som 2005 blev uppköpt av Google. 

2007 lanserade Google Android OS och i samband med detta även Open Handset Alliance (OHA). 

Alliansen bestod av olika företag som kom att utveckla Android till det operativsystem vi ser idag. 

 

Android är byggt på en modifierad Linux-kärna och grundar sig i tanken om att vara en öppen 

programvara. Googles vision med Android är att vem som helst ska kunna använda 

operativsystemet i sina enheter utan kostnad och även kunna modifiera och utveckla applikationer 

på ett enkelt sätt. Detta genom att låta utvecklare ta del av Android Software Development Kit 

(SDK). 

 

Den första Android-telefonen, T-Mobile G1 (även marknadsförd som HTC Dream), släpptes i 

oktober 2008, följt av 12 andra Android-telefoner under 2009.  Förutom mobiltelefoner finns det 

idag flertalet andra mobila enheter som baserar sig på Android.  Operativsystemet går bland annat 

att återfinna i e-boksläsare, fotoramar, TV-apparater, surfplattor och infotainmentsystem. (Karch, 

2011) 

 

 

3.2.2 iQON 

 

SAAB Automobile (nedan nämnt som SAAB) presenterade i början av 2011 ett nytt koncept vad 

gällande infotainmentsystem, baserat på Android, som de kallade iQon. Konceptet med iQon gick 

ut på att samla bilens all information och underhållning i en central enhet som skulle kunna 

kommunicera med bilens underliggande elektroniska system.  

 

Tanken var att kombinera det bästa av mobiltelefonapplikationer med den elektronik som finns i 

bilar vilket skulle möjliggöra ett nytt sätt att använda infotainmentsystem. Gränssnittet skulle i 

grunden bestå av en pekskärm som skulle ge tillgång till alla olika applikationer. En stor fördel 

man såg i detta var att applikationer skulle kunna utvecklas långt efter det att bilen tillverkats 

(“Saab satsar på IQon - infotainment med Android,” 2011). 
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3.2.3 Swedspot 

 

I och med SAABs konkurs i december 2011 (“Bergqvist, H., & Pouteaux, A.-M. 

Förvaltarberättelse”) bestämde sig delar av iQons utvecklingsteam för att fortsätta utveckla 

systemet. Resultatet blev ett nystartat företag, Swedspot. Swedspot grundades i Trollhättan i 

början av 2012 och arbetar idag med att vidareutveckla det system som en gång togs fram på 

SAAB. (“Swedspot is different! n.d”) 

 

Swedspot är idag ett företag som utvecklar mjukvara för smarta infotainmentsystem i bilar. Hela 

affärsidén bygger på deras eftarenheter om att dagens infotainmentsystem snabbt föråldrats och 

hur svårt biltillverkare har att möta kundernas funktionskrav. Idén bygger vidare på att möjliggöra 

en säker och öppen miljö för utvecklare att skapa egna innovativa fordonsfunktioner (“Swedspot 

challenges,” 2012). 

 

Tanken är att android som operativsystem ska vara anpassat till bilens förutsättningar, samtidigt 

som det är möjligt att använda all den information som bilens hårdvara tillhandahåller. Det handlar 

om att biltillverkare själva ska kunna avgöra vilka applikationer som är lämpliga att använda och 

inte. Olämplig mjukvara ska helt enkelt inte gå att nytta i bilen. Swedspot ser det dock viktigt att 

tillmötesgå kunders intressen att bli underhållna i bilen. Och det är just i denna skiljelinje 

Swedspot kommer in - de eftersträvar nytta, funktionalitet och nöje (“De tar bilen till 

cyberrymden”,2013). 

 

 

3.2.4 NHTSA 

 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) grundades 1970 som en följd av 

Highway Safety Act som syftade till att reglera USA:s biltrafik för att minska antalet bilolyckor. 

NHTSA har till uppgift att reducera antalet döda och skadade i trafiken, men även att minska de 

kostnader som trafikolyckor innebär. För att åstadkomma detta tas regler och standarder gällande 

motorfordon och deras utrustning fram. Tillsammans med staten och lokala beslutsfattare runt om 

i USA arbetar NHTSA för att anpassa samhället efter dessa regler.  

 

NHTSA ansvarar för att undersöka motorfordons egenskaper, såsom avgasutsläpp och 

säkerhetsfunktioner, och se om det finns brister i dessa. De forskar även om förares beteende och 

har framställt riktlinjer om trafiksäkerhet gällande infotainmentsystem. Dessa riktlinjer behandlar 

bland annat hur systemen ska designas för att i minsta möjliga mån inte inverka på förarens 

uppmärksamhet.   (NHTSA, n.d.) 

 

I Visual-manual NHTSA driver distraction guidelines for in-vehicle electronic device (NHTSA, 

2012) presenteras förares beteende när de interagerar med bilens infotainmentsystem under 

körning och riktlinjer gällande hur sådana system bör designas för att inte göra föraren 
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ouppmärksam.  Dessa riktlinjer ligger till grund för utformandet av våra riktlinjer gällande köp 

som görs i ett infotainmentsystem.  

 

3.2.5 In-app purchase 

 

Utvecklingen av mobila enheter har de senaste åren gått med stormsteg. I mobila enheter återfinns 

applikationer som hela enhetens funktionalitet mer eller mindre bygger på. I och med att 

applikationer fritt kan anpassas och utvecklas efter användarnas behov har de fått väldigt stort 

genomslag. Antalet applikationer som finns tillgängliga för nedladdning har på grund av detta ökat 

markant de senaste åren. Denna utveckling har i sin tur lett till ett ökat intresse för att utveckla 

applikationer (Kim, Lee, & Son, 2011). 

 

Trender kommer och går, något som gör att utvecklare hela tiden behöver förnya och förbättra 

sina applikationer till att bli mer attraktiva. I många fall tar apputvecklare även betalt för sina 

applikationer, men detta är något som blir allt mer sällsynt. En av trenderna för att tjäna pengar på 

sina applikationer är in-app purchase som idag står för en betydande andel av alla intäkter som 

görs på applikationer (Taube, 2013).  

 

In-app purchase innebär att ett köp kan utföras inifrån en applikation efter det att den installerats. 

Ofta är applikationen gratis att ladda ned och installera för att sedan erbjuda extra funktionalitet 

som kostar pengar.  Användaren kan exempelvis göra ett köp som förlänger sitt abonnemang, 

lägger till förbättringar eller köpa virtuella föremål (“Definition of in-app purchase,” n.d.).  

 

Att utföra ett köp inuti applikationer kräver att användaren verifierar sig med användarnamn och 

lösenord. Detta för att undvika bedrägerier eller att obehöriga kan göra köp som användaren inte 

godkänt (Russakovskii, 2014). 
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4 Riktlinjer  
 

I följande avsnitt behandlas de riktlinjer som tagits i beaktning vid framtagandet av våra riktlinjer 

med tillhörande infotainmentapplikation.  

 

 

 

4.1 NHTSA - Riktlinjer för infotainmentsystem 

 

För att försöka motverka att trafikolyckor sker i samband med ouppmärksamhet hos föraren till 

följd av användning av elektronisk utrustning i bilen har NHTSA formulerat ett antal riktlinjer 

som utvecklare av sådan utrustning bör förhålla sig till. Dessa riktlinjer har utformats i samarbete 

med Alliance of Automobile Manufacturers (AAM), en organisation bestående av 12 av de största 

biltillverkarna i världen, däribland BMW Group, General Motors och Toyota (“About the 

Alliance Overview | Alliance of Automobile Manufacturers,” n.d.). De riktlinjer som NHTSA 

presenterar baseras till stor del på riktlinjer som tagits fram av AAM. År 2000 utmanade NHTSA 

bilindustrin att ta fram en lösning på det ökade antalet olyckor som sker till följd av distraktion 

under bilkörning. De riktlinjer som presenteras av AAM i Statement of Principles, Criteria and 

Verification Procedures on Driver-Interactions with Advanced In-Vehicle Information and 

Communication Systems (Driver Focus-Telematics Working Group, 2006) ansåg NHTSA vara de 

som uppfyllde deras önskemål bäst och användes som grund till Visual-Manual NHTSA Driver 

Distraction Guidelines For In-Vehicle Electronic Devices (NHTSA, 2012). 

 

Under flera år har studier gällande förares ouppmärksamhet utförts tillsammans med bilindustrin 

och akademiker i Europa, USA och Japan (Boyle et al., n.d; Klauer, Dingus, Neale, Sudweeks, & 

Ramsey, 2006). Med hjälp av dessa studier, de riktlinjer som AAM tagit fram samt körtester vid 

Virginia Tech Transportation Institute (VTTI), som presenteras i The 100-Car Naturalistic 

Driving Study (Dingus et al., 2006), har ett antal riktlinjer för hur bilförares ouppmärksamhet ska 

minskas tagits fram. I och med att NHTSAs riktlinjer baseras på forskning och åsikter från 

flertalet internationella aktörer, däribland Statens väg- och transportforskningsinstitut
 
som bidragit 

med åsikter gällande riktlinjernas utformning (Nåbo, Kircher, & Ahlström, 2012), är de 

applicerbara även utanför NHTSAs geografiska verksamhetsområde. (NHTSA, 2012) 
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4.1.1 Distraktionskategorier 

 

Distraktion i samband med bilkörning innebär att föraren tar sin uppmärksamhet från körningen 

för att istället fokusera på någon annan uppgift. Dessa distraktionsmoment kan förekomma i 

samband med mobilanvändning, samtal med medpassagerare etc. 

 

NHTSA tar i sina riktlinjer upp tre olika typer av distraktion: 

 

●  Visuell distraktion - Uppgifter som kräver att föraren släpper blicken från vägen.  

 

● Manuell distraktion - Föraren måste släppa ratten med en hand för att utföra en uppgift. 

  

● Kognitiv distraktion - När föraren mentalt släpper fokus på körningen för att utföra en 

uppgift.  

 

NHTSAs genomgångar av polisrapporter gällande trafikolyckor har visat att distraktion är en 

bidragande faktor till många trafikolyckor. 17% eller cirka 899 000 av alla polisrapporterade 

trafikolyckor i USA 2010 skedde på grund av att förarna var distraherade. Det är därför viktigt att 

ha dessa tre typer av distraktion i åtanke vid framtagandet av en infotainmentapplikation. 

(NHTSA, 2012) 

 

 

4.1.2 Urval av NHTSAs riktlinjer 

 

För att ett infotainmentsystem ska påverka förarens uppmärksamhet i så låg utsträckning som 

möjligt har NHTSA formulerat riktlinjer som baserat på de omfattande studier som gjorts ska få 

utvecklare av infotainmentsystem att åstadkomma detta. De funktioner i infotainmentsystemet 

som uppfyller riktlinjerna anser NHTSA påverka förarens uppmärksamhet så lite att de kan 

utföras under körning. Om funktionerna däremot inte följer riktlinjerna bör de endast vara 

åtkomliga då bilen står stilla. Det urval av riktlinjer som gjorts, presenteras och motiveras nedan: 

 

● Att utföra en uppgift i systemet ska inte kräva att föraren släpper blicken från vägen 

i intervaller längre än 2 sekunder under en sammantagen tid av 12 sekunder (“the 2-

12 rule”). Studier som utförts vid VTTI slår fast att risken för en bilolycka ökar signifikant 

när föraren behöver titta bort från vägen längre än två sekunder. (Klauer, Dingus, Neale, 

Sudweeks, & Ramsey, 2006) 

   

● En operation måste alltid kunna utföras med maximalt en hand. För att minimera den 

manuella distraktionen det innebär att släppa ratten under körning har NHTSA i samråd 

med AAM kunnat fastslå att interaktion med ett infotainmentsystem inte ska kräva att mer 

än en hand används. (Driver Focus-Telematics Working Group, 2006) 
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● Responstiden från systemet till föraren bör inte överstiga 0,25 sekunder och om 

systemet behöver mer än 2 sekunder på sig att utföra en operation ska detta tydligt 

framgå till föraren. Detta ska göras eftersom att föraren inte ska behöva ägna 

uppmärksamhet åt att försöka interagera med ett system som inte kan ta emot någon input 

för tillfället, tiden är framtagen i samråd med AAM som i sina riktlinjer utgått från 

rekommendationer i ISO 15005:2002 angående systemrespons till föraren (ISO/TC 22/SC, 

2002) 

  

● Det ska på ett tydligt sätt framgå var föraren senast befann sig i systemet. Detta för att 

denne, med så liten ansträngning som möjligt, kan återuppta interaktionen med systemet. 

På så sätt minskas den kognitiva distraktionen hos föraren (Driver Focus-Telematics 

Working Group, 2006) 

  

● Inmatning av text bör undvikas under körning. Detta då studier presenterade i Text 

reading and text input assessment in support of the NHTSA visual-manual driver 

distraction guidelines visar att textinmatning ökar distraktionen hos bilförare (Boyle et al., 

n.d). 

(NHTSA, 2012)     

 

Dessa riktlinjer har valts eftersom de var för sig behandlar några eller alla av de olika 

distraktionskategorierna som återfinns i avsnitt 4.1.1. I kombination med varandra ger de en god 

grund att kunna minska distraktionen hos bilförare.  

 

 

4.2 Android design guidelines 

 

För att underlätta för utvecklare och få en mer enhetlig, och för användarna igenkännande, design 

har Android User Experience Team (AUXT) framställt riktlinjer för hur de vill att en 

androidapplikation bör se ut och fungera. Riktlinjerna har tagits fram genom fallstudier på 

användare. Detta har gjorts genom korta iterativa processer som gett snabba resultat och det har 

varit möjligt att testa nya designkoncept med jämna intervaller. (Konno M, Fong B, n.d.) 
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4.2.1 Urval av Androids riktlinjer 

 

Enligt AUXT (Android User Experience Team, n.d.) ska en androidapplikation i huvudsak göra 

tre saker: 

1. Förtjusa användaren - applikationen ska kombinera skönhet, enkelhet och syfte för att ge 

användaren en tillfredsställande upplevelse men samtidigt inte kräva onödig 

uppmärksamhet. 

2. Förenkla livet för användaren och vara lättanvänd - det ska redan första gången 

applikationen används vara tydligt hur de viktigaste funktionerna används. 

3. Uppmuntra nyfikenhet - applikationen ska uppmuntra användaren att utforska 

applikationen och komma på nya användningsområden för den.  

 

Dessa kriterier uppnås genom att följa vissa föreslagna delkriterier. Nedan följer ett urval av dessa 

samt motivering till deras relevans för ämnet: 

 

● Lär känna användaren - Applikationen ska lära sig användarens användningsmönster 

och tydligt framhäva funktioner som ofta används. Det är önskvärt med så lite interaktion 

som möjligt med applikationen under körning för att minska förardistraktionen (NHTSA, 

2012). Denna funktion bidrar till att interaktionstiden som krävs för att utföra en operation 

minskas. 

 

● Bilder är snabbare än ord - Att använda bilder fångar användarnas uppmärksamhet och 

kan vara effektivare än text. Att se en tydlig bild istället för en beskrivande text har enligt 

studier presenterade i The ICON Book: Visual Symbols for Computer Systems and 

Documentation (Horton, 1994) visat sig leda till kortare tid som användaren behöver för att 

navigera sig i applikationen.  

 

● Använd “verkliga” ikoner - Genom att använda ikoner som beskriver den 

bakomliggande funktionaliteten reduceras den kognitiva ansträngningen för användaren. 

Användandet av verklighetstrogna ikoner bidrar enligt The Essential Guide to User 

Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques (Galitz, 2007) 

till en hög igenkänningsfaktor hos användaren.  

 

● Gör viktiga saker snabbt - Alla funktioner är inte lika viktiga i en applikation, de 

viktigaste ska vara de som är mest lättillgängliga. De mest väsentliga delarna av 

applikationen ska framhävas för att minimera distraktion och interaktionstid.  

 

● Användaren ska alltid veta var i applikationen den befinner sig - Att ständigt behöva 

fundera på var i applikationen användaren befinner sig leder till ökad distraktion. (Driver 

Focus-Telematics Working Group, 2006) 

(Android User Experience Team, n.d.) 
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4.3 Kritik 

 

Det går att rikta en viss kritik mot dessa riktlinjer. NHTSAs riktlinjer är framtagna i syftet att 

utvecklare ska kunna designa en infotainmentapplikation på ett säkert och trafikvänligt sätt. 

Androids riktlinjer fokuserar även de på användarvänlighet, men framför allt är det 

användarupplevelsen som står i centrum. Således problematiserar Androids riktlinjer inte hur 

designbeslut kan påverka användarens uppmärksamhet i en trafiksituation.  

 

Androids riktlinjer säger dessutom att en applikation ska uppmuntra till nyfikenhet, något som 

skulle kunna kräva längre uppmärksamhet och interaktion än vad NHTSA anser vara önskvärt. 

Det uppstår här en tydlig paradox när de olika riktlinjerna ska appliceras på en 

infotainmentapplikation.  
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5 Applicering av riktlinjer 
 

Här presenteras funktionaliteten och de designbeslut som ligger till grund för 

infotainmentapplikationen. Hur applikationen har utvecklats motiveras med hjälp av de befintliga 

riktlinjer som uppsatsen tidigare behandlat.  

 

 

 

5.1 Applikationens funktionalitet 

 

Infotainmentapplikationens funktionalitet möjliggör för en bilförare att köpa prestandaändringar 

till sin motor. Det hade varit önskvärt att kunna utföra samtliga köp som applikationen erbjuder 

under körning, men med hänvisning till NHTSAs riktlinjer konstaterades köpen vara nödvändiga 

att indelas i två olika användningssituationer. 

 

1. När bilen är i rullning - Ett enkelt köp där användaren på ett enkelt och smidigt sätt kan öka 

eller minska bilens prestanda. Föraren kan köpa till hästkrafter under en kortare period eller välja 

att strypa motorn till en maxhastighet. 

 

2. När bilen står stilla - När bilen står stilla kan föraren göra ytterligare köp. Dessa köp kräver 

större uppmärksamhet från föraren, varför bilen också behöver stå stilla. Föraren kan här köpa 

program till motorn. Exempelvis ett eco-drivingsystem eller anpassa motorn för övningskörning. 

 

 

5.1.1 In-car purchase 

 

Tanken om att utföra köp i infotainmentapplikationen har inspirerats från motsvarande 

funktionalitet tillhörande andra mobila enheter. Vi har anpassat begreppet in-app purchase för att 

tydliggöra det nya fenomenet, in-car purchase. Anledningen till varför vi vill göra skillnad på 

dessa två begrepp är att in-car purchase skiljer sig signifikant vad det gäller riktlinjer att ta hänsyn 

till.  

 

 

5.2 Designbeslut 

 

Både NHTSAs riktlinjer samt Androids riktlinjer har fungerat likt en kravmall när 

användargränssnittet utformades. Infotainmentapplikationen är således designad att främja snabba 

och tydliga interaktioner som distraherar föraren i minsta möjliga mån. Vi har genomgående tagit 

hänsyn till de tre distraktionskategorierna, vilka beskriver hur användare distraheras bakom ratten. 
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På samma sätt har vi också förhållit oss till Androids tre huvudsakliga designprinciper; Förtjusa, 

förenkla och uppmuntra.  

 

För att uppfylla alla riktlinjer har vi delat in infotainmentapplikationens utformande i tre olika 

huvudområden: Gränssnitt, input och feedback. 

 

 

5.2.1 Gränssnitt 

 

NHTSAs riktlinjer menar att en uppgift i systemet inte får ta längre än 12 sekunder. Varje 

interaktion får dessutom inte överskrida 2 sekunder. För att förhålla oss till detta är designen på 

knapparna tydligt utplacerade med igenkännbara symboler som användaren snabbt kan relatera 

till. Att använda igenkännbara symboler fångar nämligen, enligt Androids riktlinjer, användarens 

uppmärksamhet på ett effektivare sätt än vad text gör och den kognitiva ansträngningen reduceras. 

 

Antalet knappar är till antalet maximalt fyra i en sekvens. Även detta bidrar till att den kognitiva 

distraktionen påverkas mindre. Knapparnas färg och storlek gör dem dessutom enkla att trycka på 

vilket bidrar till att användaren med enkelhet kan interagera med applikationen med en hand. 

 

 
Figur 3. Infotainmentapplikationens startsida 

 

 

5.2.2 Input 

 

När användaren ska utföra ett köp i applikationen är det nödvändigt att denne verifierar sig med 

lösenord. Att verifiera sig med ett textbaserad lösenord skulle inte gå i linje med NHTSAs 

riktlinjer då detta tar för mycket uppmärksamhet från föraren. Därför har vi valt att verifieringen 
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ska ske genom mönsterverifiering. För att anpassa vår applikation till befintliga affärer för 

applikationer (exempelvis Google Play) har vi lagt till en funktion för att koppla det existerande 

textbaserade lösenordet som används i dessa till en fyrsiffrig kod. På så sätt behöver användaren 

endast skriva in sitt vanliga lösenord en gång och kan därefter använda den fyrsiffriga koden för 

framtida köp inuti applikationen. Det ska poängteras att denna funktionalitet endast är ett koncept 

för att integrera vår applikation med befintliga system som tillhandahåller “in-app purchase”-

funktionalitet.  

 

En annan typ av input är när användaren går in i applikationens inställningar. Eftersom 

inställningarna inte gick att anpassa efter de riktlinjer vi utgått ifrån ser vi det nödvändigt att 

begränsa denna input till att bara fungera när bilen står stilla. 

 

 

5.2.3 Feedback 

 

När en användare trycker på en knapp blir den "highlightad” och det nya fönster som öppnas 

framhävs genom att den bakomliggande menyn tonas ned. Detta gör att användaren snabbt kan 

återuppta en pausad operation. Interaktionen med applikationen ska ske direkt. Responstiden för 

en operation överskrider därför sällan 0,25 sekunder och i dessa fall behövs inga meddelanden 

som tydliggör att föraren behöver vänta på att systemet ska ladda. I de fall där väntetiden 

överskrider två sekunder använder vi oss av textmeddelanden i nederkant av skärmen för att 

tydliggöra att användaren behöver vänta. Dessa fall sker vid ett köp och när användaren behöver 

verifieras.  

 

I samband med lösenordsverifiering vid ett köp lyser knapparna blått för att indikera att de blivit 

intryckta. För varje knapptryckning fylls en mätare som anger hur många av kodens siffror som 

angivits. Detta för att användaren då snabbt kan pausa för att sedan gå tillbaka och fortsätta 

knappa in koden om ett distraktionsmoment skulle inträffa (se figur 4). När verifieringen sedan är 

godkänd lyser mätaren grönt för att visa på att koden är rätt. Vid en icke godkänd verifiering blir 

användaren notifierad genom att mätaren blir röd, ett textmeddelande visas samt att enheten 

vibrerar i 0,5 sekunder. 

 

När ett köp slutförts behöver användaren aktivera den inhandlade funktionen. Detta görs genom 

att trycka på den stora cirkel som återfinns i mitten av applikationens huvudsida. Cirkeln är i 

neutralt läge blå, men när användaren aktiverat sitt köp kommer den att ändra färg till grön. Den 

gröna cirkeln kommer att tömmas likt ett timglas i en hastighet som motsvarar det antal minuter 

användaren har köpt (se figur 5). 
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Figur 4. Lösenkodsinmatning 

 

 

 

 

 

Figur 5. Ca 30 % av köpets tid återstår. 

  



 

 24 

6 Utvärdering av riktlinjer 
 

Med hjälp av dagbok, observationer och kompletterande intervjuer kunde riktlinjerna utvärderas. 

Två personer fick testa infotainmentapplikationen i en verklig situation. Det här kapitlet 

sammanfattar resultaten av observationerna med respektive testperson.  

 

 

 

6.1 Dagboksanalys 

 

Ett övervägande som gjordes angående verifieringsfunktionaliteten var att använda ett mönster 

istället för att använda en fyrsiffrig kod. Ett mönster hade med stor sannolikhet tagit en aning 

kortare tid att ange då användaren skulle kunna ange det utan nämnvärd ansträngning. Dock skulle 

denna lösning inte alltid ge önskat resultat eftersom det kan vara svårt att återskapa mönstret i ett 

svep utan att göra uppehåll. Att enkelt kunna lämna en operation och sedan direkt återuppta den är 

något som är önskvärt i både NHTSAs och Androids riktlinjer. Detta föranledde vårt beslut om att 

använda en fyrsiffrig kod som verifieringsmetod.   

 

Gällande designen av verifieringsfunktionen utgick vi från en niosiffrig knappsats med 

sifferintervallet 1 - 9. Vi valde att exkludera siffran 0 i knappsatsen för att minimera antalet 

knappar och för att skapa en mer symmetrisk layout. Dessutom består Androids 

skärmupplåsningsfunktion ofta av en layout bestående av 3 x 3 knappar.  

 

För att skapa ett gränssnitt med hög igenkänningsfaktor valde vi att utgå från grafiska 

standardelement som återfinns i Android. De element som inte gick att återfinna i Androids 

standardelement skapade vi med önskan om hög igenkänningsfaktor i åtanke. Ett exempel på detta 

är ikonen för köp av körprogram (eco-drive etc).   

 

En grundläggande funktion för applikationen är att visa hur lång tid som återstår av ett köp. Vi 

hade funderingar på att, med hjälp av ett procenttal eller en timer, ge indikationen på detta. Vi 

ansåg dock att en sådan funktion skulle stressa föraren och valde att enbart låta den stora cirkeln 

på startskärmen tömmas för att indikera tidsåtgången.  
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6.2 Observationer 

 

Testpersonerna som observationerna utfördes på var båda män, 24 respektive 25 år gamla. Nedan 

sammanställs deras agerande utifrån det observationsschema som användes. 

 

“Följer applikationen “the 2-12 rule”?” 

Båda testpersonerna hade svårt att koppla det befintliga lösenordet till en fyrsiffrig kod vilket 

påverkade körningen märkbart.  Att köpa en eco-drivingfunktionalitet var även det svårt då 

informationstexten tog mycket uppmärksamhet ifrån körningen. Vid båda operationerna tittade 

testpersonen ner i infotainmentapplikationen längre än två sekunder och operationen tog längre än 

12 sekunder att utföra.  

 

Att köpa extra hästkrafter och minska motorns effekt gick bättre. Testpersonerna kunde med 

lätthet navigera sig i rätt meny och utföra operationen. Den valda sifferkoden knappades in utan 

något felförsök och utan att testpersonen tittade på infotainmentapplikationen i längre än två 

sekunder. 

 

“Kan testpersonen enkelt återuppta en operation efter att ha släppt blicken från applikationen?” 

Att byta lösenord och köpa eco-drivingfunktionalitet blev problematiskt. Att läsa beskrivningar 

kombinerat med att hålla fokus på körningen var ett tydligt stressmoment. Fick testpersonen 

stanna bilen blev det däremot enklare. Det var inga problem för någon av testpersonerna att 

navigera sig i systemet när de skulle köpa hästkrafter eller minska motorns effekt. 

 

“Utförs operationen med maximalt en hand?” 

Operationerna utfördes utan problem med en hand. 

 

 
Figur 6. Foto från observationstillfället. 
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6.3 Sammanfattning av resultat 

 

 

 
 

Efter denna sammanställning kan det konstateras att två moment inte följer NHTSAs riktlinjer vad 

gäller att ha fokus på körningen. Det ena är koppla sitt lösenord till en fyrsiffrig kod och det andra 

är att köpa körprogram. Detta blev väldigt tydligt under observationerna och dessutom upplevdes 

momenten som svåra att utföra av båda testpersonerna. 

 

Vår förhoppning var att testpersonerna, efter första försökstillfället, hunnit bekanta sig med 

infotainmentapplikationen. Detta visade sig vara alldeles riktigt, vilket dels bekräftades i 

observationerna men även i de kompletterande intervjuerna.  

 

Navigeringen upplevdes som förhållandevis enkel vid första testtillfället. Vid andra testtillfället 

ansåg testpersonerna att navigeringen var ännu enklare och att mindre uppmärksamhet togs från 

körningen för att utföra önskade operationer i applikationen. Oberoende testtillfälle så utfördes 

samtliga operationer med en hand.  
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7 Slutsats 
 

Här presenteras och diskuteras de slutsatser vi kunnat konstatera vid framtagandet av en 

infotainmentapplikation med köpfunktionalitet. Slutsatsen tar upp de problem som kunnat 

identifieras, vägledande riktlinjer samt underlag för vidare forskning. 

 

 

 

 

Att skapa en applikation anpassad för användning under bilkörning ställer höga krav på utvecklare 

att förhålla sig till riktlinjer. I vårt arbete har vi utgått ifrån riktlinjer framtagna av NHTSA och 

Android för att skapa en infotainmentapplikation som erbjuder “in-app purchase”-funktionalitet.  

Utifrån dessa riktlinjer har designbeslut tagits för att utveckla en prototyp som sedan har testats i 

verklig miljö.  

 

 

7.1 Problem att kombinera NHTSA och Android?  

De två olika uppsättningarna av riktlinjer vi använt oss av behandlar olika aspekter av 

användande. Androids riktlinjer är framtagna för användarupplevelse medan NHTSAs är 

fokuserade på trafiksäkerhet. Denna motsättning trodde vi på förhand kunde vara problematisk att 

förhålla sig till, men under utvecklingsprocessen har denna problematik kunnat avfärdas. Istället 

för att riktlinjerna motsäger varandra har vår utvecklingsprocess visat att de kompletterar 

varandra. 

Androids inställning till användarupplevelse är att applikationer ska vara väl genomtänkta för att 

inte kräva mer uppmärksamhet än nödvändigt vilket ligger i linje med NHTSAs riktlinjer. Att 

Android inte nämner något om trafiksäkerhet påverkar inte NHTSAs riktlinjer. Istället bidrar de 

med en aspekt av användarbarhet som NHTSA inte behandlar.  

 

Androids riktlinjer å andra sidan hanterar inga aspekter av trafiksäkerhet. NHTSAs riktlinjer 

kompletterar Androids på så vis att designbeslut för användarupplevelse behöver baseras utifrån 

ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

 

Det går att konstatera det faktum att dessa riktlinjer i hög grad är kompatibla med varandra och är 

applicerbara på en infotainmentapplikation som tillhandahåller köpfunktionalitet. 

Dock uppstår ett tomrum när vi som utvecklare får dra egna slutsatser för hur applikationens 

funktionalitet ska utformas. Våra observationer var därför viktiga som stöd för våra designbeslut. 

Dels för att styrka besluten med en vetenskaplig grund men även för att kunna skapa nya riktlinjer 

som fyller detta tomrum.   
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7.2 Förhållningssätt till nuvarande riktlinjer 

 

Med utgångspunkt från existerande riktlinjer från både NHTSA och Android har vi framställt nya 

riktlinjer avsedda att appliceras på applikationer som tillhandahåller köpfunktionalitet. Dessa 

riktlinjer är tänkta att vara vägledande till utvecklare som i framtiden ska utveckla sådana 

infotainmentapplikationer. 

 

 

● Följ 2-12 regeln - All interaktion mellan infotainmentapplikationen och föraren 

skall följa 2-12 regeln. Har applikationen funktionalitet som inte lever upp till 

denna regel bör funktionens relevans i första hand ifrågasättas. Finnes 

funktionen nödvändig bör den endast vara åtkomlig när fordonet står stilla. 

 

● Överväg användning av beskrivande text - Vid köp av en funktion med 

omfattande funktionalitet (och/eller högt pris) bör beskrivande text om denna 

finnas, men överväg att hindra föraren att behöva ta ställning till detta när 

fordonet är i rörelse. Förklarande bilder är att föredra framför text. 

 

● Undvik textbaserade lösenord - Att ange ett textbaserat lösenord under körning 

bidrar till stor distraktion. Om textbaserad lösenordsinmatning är nödvändig bör 

detta ske då fordonet står stilla. Om annan lösning, som uppfyller NHTSAs 

riktlinjer, finns att tillgå bör denna tillämpas. 

 

● Tydlig och enkel navigering - För att föraren enkelt ska kunna återuppta en 

avbruten operation i applikationen ska det tydligt framgå var denne senast 

befann sig. Vid inmatning av lösenord och liknande bör tydliga indikationer om 

hur långt föraren kommit i denna process, exempelvis genom en 

förloppsindikator.  

 

● Lätt att lära - Applikationen ska vara enkelt att förstå sig på och ha en snabb 

inlärningskurva. 

 

 

 

7.3 Diskussion 

 

Med hänseende till den tidsram vi givits för att utföra detta arbete har ett antal kompromisser 

gjorts. Att utveckla en fullt fungerande applikation och utvärdera samtliga dess funktioner hade 

krävt stora resurser. När vi utförde våra observationer hade det varit önskvärt att använda mer 

avancerad utrustning än bara en kamera. Exempelvis hade en avläsare av ögonrörelser bidragit till 
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mer exakta observationer genom att vi mer precist kunnat avläsa hur förarnas uppmärksamhet 

påverkades.  

 

Ett ökat antal testpersoner, en större åldersvariation och jämn könsfördelning bland dessa hade 

givit oss en mer representabel bild av verkligheten. Vi anser dock att resultaten av observationerna 

indikerar att artefakten uppfyller de önskade målen från befintliga riktlinjer.  

 

Gällande den valda platsen för observationerna återskapades inte den miljö som artefakten är 

avsedd att användas i, under körning i trafik. Då det rörde sig om ett första test av applikationen 

ville vi inte riskera våra testpersoners, vår egen eller övriga trafikanters säkerhet. Vi valde därför 

att utföra observationerna på en parkering men testpersonerna fick ändå framföra bilen för att 

komma så nära en verklig användningssituation som möjligt.  

 

Gällande den avgränsning vi gjort att endast använda NHTSAs riktlinjer har kompletterande 

forskning som hade kunnat ge fler infallsvinklar uteslutits. Exempelvis hade forskning om gps-

system och hur dessa bör designas kunnat vara användbar då dessa system i hög grad påminner 

om infotainmentsystem. Vi valde dock att utesluta denna forskning eftersom vi ville fokusera på 

riktlinjer specifikt inriktade på infotainment, som är det moderna alternativet till gps-system. 

 

 

7.4 Framtida forskning 

 

Gällande “in-app purchase”- funktionalitet i infotainmentapplikationer har vi tagit fram ett förslag 

på hur dessa grafiskt ska konstrueras. Att vi fått anpassa vår prototyp till att teoretiskt sett vara 

kompatibel med befintliga applikationsbutiker (Google Play etc) är en lösning vi inte finner 

hållbar. Vi skulle istället önska att framtida tjänster med denna funktion, från grunden, är 

konstruerade med NHTSAs riktlinjer i åtanke. Den allra viktigaste aspekten i detta anser vi vara 

valideringen som inte bör ske i form av traditionell textinmatning. Hur designen av en sådan 

plattform bör se ut är dock inget vi har tillräcklig kunskap om för att presentera utan detta är något 

vi anser vara föremål för vidare forskning.  

Huruvida in-app purchase är praktiskt möjligt att utföra i ett infotainmentsystem under körning 

anser vi kan diskuteras vidare. Just i denna undersökning vill vi hävda att det går i högsta grad. Vi 

är dock medvetna om att våra observationer är begränsade vad det gäller att använda 

infotainmentapplikationen i verklig miljö. Observationerna utfördes endast på en parkering och 

således inte i trafik. Det är därför svårt att säga hur pass väl de riktlinjer vi tagit fram går att 

applicera i en mer verklig situation. I en verklig trafiksituation kan bilars hastigheter vara 

betydligt högre vilket kräver större uppmärksamhet från föraren. Hur pass applicerbar är 

egentligen ”the 2-12 rule” när bilen kör 120km/h på en motorväg? Att vara ofokuserad i två 
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sekunder i en sådan hastighet kan anses farligt eftersom den färdade sträckan uppgår till cirka 70 

meter utan förarens uppmärksamhet.  

Trots detta står vi fast vid att väl utvecklade infotainmentsystem är rätt väg att gå för att minska 

antalet trafikolyckor. Det kan knappast vara en nackdel att ett system med mobila applikationer 

som är anpassat för bilkörning används framför en mobiltelefon som inte alls är anpassad för 

bilkörning. Även om båda alternativen påverkar trafiksäkerheten på ett mer eller mindre negativt 

sätt kan vi inte blunda för konsumenters krav på funktionalitet. Vi tänker oss att biltillverkare vill 

anpassa sig efter vad marknaden efterfrågar. Kan de då minska mobilanvändandet till förmån för 

mer trafiksäkra infotainmentsystem ser vi det positivt. Detta leder oss till ytterligare en 

frågeställning som kan avhandlas vidare: Är det etiskt riktigt att kompromissa mellan 

trafiksäkerhet och underhållning i bilen?  

Vi ställer oss även frågan om det i praktiken går att ställa om bilens egenskaper under körning. 

Skulle detta vara olagligt i den meningen att bilen inte har samma prestanda som vid tillfället då 

den köptes?  
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