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Sammanfattning 

Informationsflödet i vägburna fordon blir allt intensivare i takt med att ny teknik utvecklas. 

Informationskällor som mobiltelefon, navigeringsutrustning och radio konkurrerar om 

förarens uppmärksamhet samtidigt som denne måste bibehålla uppmärksamhet på vägen för 

att kunna köra säkert. Den visuella informationen i fordonshytten är idag huvudsakligen 

placerad på instrumentpanelen. Detta innebär att föraren måste flytta blicken nedåt för att 

skifta uppmärksamheten mellan omgivningen utanför och information inuti lastbilen. För att 

undgå detta finns en teknik som kallas Head-up Display (HUD), en teknik som innebär 

projicering av information i användarens synfält.  

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Scania CV AB, som är världsledande inom 

lastbilstillverkning. Syftet med arbetet har varit att med en användarcentrerad behovsanalys ta 

fram ett koncept för HUD i avsikt att öka trafiksäkerheten men också för att ge föraren en mer 

positiv körupplevelse.  

Genom en grundläggande teoristudie, konkurrentanalys och användarstudie inhämtades 

kunskap om människans kognitiva förutsättningar, befintliga tekniska lösningar på marknaden 

samt förarnas faktiska behov. Utgångspunkten i projektet har varit att hitta en lösning som är 

maximalt anpassad till förarnas situation och behov. Baserat på inhämtad information 

utvecklades ett antal koncept som därefter testades på yrkesförare i simulatormiljö. 

Designprocessen var iterativ och upprepades tills ett slutkoncept var utvecklat.  

Examensarbetet visar att HUD väsentligt kan förbättra den visuella informationshanteringen 

vid körning. Deltagarna i simulatortesterna var positiva till tekniken och deras förslag 

gällande urval av information samt utformning av information implementerades i hög grad i 

slutkonceptet. Tidigare genomförda studier visar att en väl utformad HUD förkortar 

reaktionstiden, ger en mer positiv körupplevelse, jämnare körning och möjliggör delad 

uppmärksamhet mellan omgivningen utanför och informationen inne i fordonet. Därmed 

frigörs fler mentala resurser till att fokusera på den primära uppgiften, körningen. Enligt 

denna förstudie finns därför goda chanser till att HUD-teknik i tunga fordon kan ge förbättrad 

visuell informationshantering och därigenom resultera i både ökad säkerhet och körglädje. 
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Abstract 
The flow of information in road vehicles intensifies as new techniques develop. Information 

sources such as cell phones, navigation equipment and radios demand the driver’s attention 

while he or she must stay focused on the road to perform a safe driving. Today the visual 

information inside the vehicle is mostly located on the dashboard, which forces the driver to 

look down when shifting attention between the environment outside and the information 

inside the vehicle. One way to avoid this is to use Head-up Display (HUD), a technique that 

projects information in the visual field of the user.  

This master thesis has been performed in cooperation with Scania CV AB, a world leading 

truck producer. The purpose of the thesis has been to develop a concept of HUD from a user 

centred perspective and thereby increasing safety and giving the driver a more positive 

driving experience. 

A thorough study of theory, a benchmarking and a user study were carried out to gain 

knowledge about human cognitive conditions, existing solutions on the market, and the actual 

demands of drivers. The starting-point of this project was to optimize a solution that adapts to 

the user situation and demands. Based on the knowledge gained, a number of concepts were 

developed and tried out on professional drivers in a simulator. The design process was 

iterative and was repeated until a final concept was developed.  

This thesis shows that HUD can improve the visual management significantly. The 

participants in the simulator tests were positive about the technique and their suggestions of 

choice of information and layout were implemented to a high degree in the final concept. 

Previous studies indicate that a correctly designed HUD reduces reaction time, increases the 

subjective experience of the driver, improves driving performance and enables divided 

attention between the environment outside and the information inside the vehicle. Thereby 

mental resources can be focused on the primary task, the driving. According to this pre-study, 

HUD in trucks has great potential in improving the visual management and thereby improving 

both the security and the driving experience. 
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Förord 

Detta är ett examensarbete inom användarcentrerad produktutveckling på Institutionen för 

Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Arbetet 

genomfördes i samarbete med Scania CV AB på företagets ergonomiavdelning under 

perioden mars till augusti 2010 och avslutar civilingenjörsutbildningen på programmet Design 

och Produktframtagning. 

Vi vill tacka företaget Scania CV AB för att de avsatt tid och resurser till vårt examensarbete. 

Tack till alla på Scania som bidragit med kunskap, värdefulla åsikter, stöd och inspiration. Vi 

vill även tacka alla de yrkesförare som deltagit i enkätstudien, observationerna och 

simulatortesterna.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Scania, Sofia Kax, och till vår 

handledare på KTH, Pernilla Ulfvengren, för värdefulla synpunkter och ständigt engagemang.  

Stockholm, september 2010 

Adeliina Aho Tarkka och Sofia Nylén 
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Terminologi 

Bottom-up bearbetning Perception via sinnesreceptorer till hjärnan 

Data-ink ratio 

 

Designprincip där förmedling av så mycket information som möjligt 

med så lite ”bläck” som möjligt eftersträvas 

Delad uppmärksamhet 

 

Fokusering av flera uppgifter samtidigt utan att något 

informationsintag blir lidande 

HDD Head-down display 

HMI 

 

Human Machine Interaction, gränssnittet mellan människa och maskin 

i tekniska system 

Homeostasteorin 

 

Enligt teorin håller förare risknivån konstant; om ett fordon utrustas 

med fler säkerhetsfunktioner så kör förare mer riskfullt 

HUD Head-up display 

Knowledge in the world Tillgänglig visuell information för användaren av ett system 

Kognition 

 

Intellektuella funktioner, innefattar hur människan tar in och hanterar 

information 

Kognitivt tunnelseende 

 

Uppmärksamheten hålls fixerad på en informationskälla på bekostnad 

av andra informationskällor 

Mentala modeller Individuella uppfattningar om hur utrustning eller system fungerar 

Multitasking Utförande av flera uppgifter parallellt 

Perception Förnimmelse, varseblivning, sinnesintryck 

Primär köruppgift 

 

Själva köruppgiften, exempelvis att hålla fordonet rätt placerat och ha 

uppsikt över vägen 

PVA 

 

Primary Visual Area, området där användaren tittar vid användning av 

en produkt eller ett system  

PVAL Primary Visual Attention Lobe, området framför föraren vid körning 

SA Situation Awareness, att vara medveten om situationen runtomkring 

Sekundär köruppgift 

 

Uppgifter utöver den primära köruppgiften, exempelvis att ha en 

överblick inuti fordonet samt söka av vägens sidogrenar 

Selektiv uppmärksamhet Att rikta mental kapacitet på ett specifikt område under kort tid  

Top-down bearbetning Perception via kunskap, önskningar och förväntningar 

Varseblivning Perception, förnimmelse, sinnesintryck 

u.å. utan år, det vill säga utan angivet tryckår 
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1 Inledning 

Mobiltelefon, GPS, instrumentpanel, radio, färdskrivare - informationskällorna i dagens 

lastbilar är många. Informationsflödet ökar i takt med det ständigt växande utbudet av ny 

teknik. Varningssignaler som blinkar eller piper, inkommande textmeddelanden på 

mobiltelefonen och väginformation i navigeringsutrustningen är exempel på information inuti 

lastbilen som pockar på förarens uppmärksamhet. Samtidigt måste föraren hålla blicken på 

vägen utanför för att kunna köra säkert. Informationsflödet inuti lastbilen måste därför 

utformas så att distraktion undviks och att körningen blir så säker och komfortabel som 

möjligt. Det här arbetet handlar om att förbättra informationshanteringen i tunga fordon. 

1.1 Scania 

Företaget Scania är en världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer. Företaget grundades 1891 när tillverkningen av järnvägsvagnar började, men 

övergick senare till tillverkning av bilar och lastbilar. Idag är företaget verksamt i ungefär 100 

länder. Scania har mer än 35 000 anställda och utav dessa arbetar 2 400 inom forskning och 

utveckling. Huvudkontoret och en del produktionsenheter ligger i Södertälje. 

Scania har flera typer av lastbilar som ska lämpa sig för olika typer av körning; 

fjärrtransporter, distribution samt anläggningsarbete. Företaget tillverkar även specialfordon 

för bland annat räddningstjänsten, försvaret och flygplatser. Utifrån körningstyp kan olika 

typer av hytter väljas. Bland annat finns korta hytter, daghytter samt olika typer av sovhytter.  

1.2 Förarmiljön 

Målgruppen i detta projekt var förare av tunga fordon i form av lastbilar för fjärrtransporter. 

Tunga fordon definieras som fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Fjärrfordon är lastbilar 

som används för transport av varor på längre sträckor. Dessa brukar ha en maximallängd på 

24 meter, med undantag för Sverige och Finland där tillåten längd på fjärrfordon är 25,25 

meter. Lastbilar har välvda och nästan vertikala vindrutor, till skillnad från personbilar vars 

vindrutor har en markant lutning. 

Enligt europeiska lagar ska alla tunga fordon som ingår i yrkestrafik vara utrustade med en 

färdskrivare. Denna registrerar kontinuerligt hastighet samt kör- och vilotider. Det finns även 

lagkrav som avgör hur länge förare får köra. Maximal tillåten körtid är högst nio timmar per 

dag och när hälften utav dessa timmar har gått måste föraren ta en rast på minst 45 minuter 

som kan delas upp på 15 minuter innan och 30 minuter i mitten av körningen. Högst två dagar 

i veckan får förare köra tio timmar och totalt under en vecka är det tillåtet att köra högst 56 

timmar. För att kör- och vilotider ska registreras individuellt måste föraren ha med sig ett 

personligt förarkort. Detta placeras i färdskrivaren och lagrar sedan de registrerade kör- och 

vilotiderna.  

För att körningen ska bli så säker som möjligt finns även olika säkerhets- och förarstödsystem 

att tillgå. Exempel på förarstödsystem är Driver Support som under körningen ger föraren 

vägledning och feedback på körstilen. Ett annat förarstöd är ett kamerasystem som aktiveras 

vid låga hastigheter och som medför bättre sikt över områdena närmast fordonet. 

1.3 Visuell information i dagens Scanialastbilar 

Olika typer av information presenteras för föraren under körning. Utöver informationen som 

föraren får utifrån finns även ett antal informationskällor inuti lastbilen. Framför föraren finns 

ett kombinationsinstrument som förser föraren med information som är kopplad till 

körningen, se markering A i figur 1. Information som visas här är bland annat mätare för 
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hastighet, varvtal, bränsleförbrukning och oljetryck. Här visas också varningar och indikatorer 

och det finns en display där olika typer av information visas.  

Till höger om kombinationsinstrumentet på instrumentpanelen finns den så kallade 

interaktorn, en ljudenhet och olika typer av reglage, se markering B i figur 1. Interaktorn 

innehåller bland annat en navigeringsfunktion och är en kommunikationscentral mellan 

föraren och kontoret. Ovanför vindrutan finns färdskrivaren som konstant registrerar hastighet 

samt kör- och vilotider, se markering C i figur 1. På färdskrivaren finns en display som förser 

föraren med information. 

 

Figur 1. Visuella informationskällor i lastbilen: kombinationsinstrument (A), navigerings- och ljudenhet (B) 

samt färdskrivare (C).  

1.4 Head-up Display 

Den visuella informationen inuti lastbilshytten är idag främst placerad på eller i närheten av 

instrumentpanelen. Detta innebär att föraren måste flytta blicken nedåt för att skifta 

uppmärksamheten från omgivningen utanför till information inuti lastbilshytten. Ett vanligt 

begrepp för information placerad på det här viset är Head-down Display (HDD).  

Motsvarande begrepp för information placerad i användarens synfält är Head-up Display 

(HUD). Definitionen av HUD är en transparent skärm på vilken en bild projiceras i 

användarens synfält. Tanken med en sådan typ av display är att användaren inte ska behöva 

avvika från sitt ursprungliga synfält för att finna väsentlig information, utan kan ha huvudet 

och blicken i samma läge som tidigare.  

HUD-tekniken användes inom stridsflyget redan på 1950-talet och på 1970-talet infördes 

tekniken även inom trafikflyg. Idag är HUD vanligt i flera typer av flygplan, till exempel 

Boeing 787. Inom bilindustrin introducerades HUD år 1988 av General Motors och sedan 

dess har tekniken utvecklats och nyttjas nu av alltfler biltillverkare. BMW introducerade HUD 

i Europa men nu har även bland annat Saab, Lexus och Citroën modeller utrustade med HUD. 

Corvette var år 2001 först med att introducera en HUD med olika färger. 
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1.5 Syfte 

Informationsflödet som når förare av tunga fordon ökar i takt med det ökande utbudet av ny 

teknik. Detta ställer stora krav på utformningen av fordonens informationssystem. Dåligt 

utformade informationssystem kan leda till ökad risk för distraktion, medan väl utformade 

system underlättar informationshanteringen för föraren så att denne kan fokusera på 

omgivningen och den primära köruppgiften. Huruvida HUD är en teknik som underlättar den 

visuella informationshanteringen undersöktes i det här projektet. 

Det övergripande målet för projektet var att öka säkerheten och ge föraren en mer positiv 

körupplevelse. För att nå dit var syftet med projektet att med en användarcentrerad 

behovsanalys ta fram ett koncept för HUD. Grundläggande frågeställningar för att kunna 

uppfylla syftet formulerades: 

1. Vilka är de mänskliga förutsättningarna vid informationshantering? 

2. Vilken typ av information lämpas att visas visuellt under körning?  

3. Är HUD bra ur ett användarperspektiv? 

4. Hur ska HUD utformas för att tillmötesgå användaren på bästa sätt? 

a. Vilken information ska visas? 

b. När ska informationen visas? 

c. Hur ska informationen placeras och grupperas? 

d. Hur ska informationen se ut? 

1.6 Avgränsningar  

Ramen för examensarbetet är kognitiv ergonomi och arbetet kommer att begränsas till visuell 

informationshantering. Fokus ligger på tunga fordon, främst lastbilar av typen long-haulage, 

det vill säga fjärrfordon. Arbetet kommer inte att innefatta analys av människans biomekanik. 

Befintliga tekniker kommer att undersökas men arbetet innefattar inte utveckling av ny teknik. 

Företagets befintliga symboler och reglage kommer att användas och endast vid behov av nya 

symboler som inte finns kommer enkla förslag att tas fram. 
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2 Metod 

Utförandet av detta projekt har varit en iterativ process med användaren i fokus, det vill säga 

produktutvecklingen har varit användaranpassad. I denna process har arbetet skett i flera faser 

beroende av varandra, se figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Processflödet som använts i projektet.  

I den första fasen, förstudien, genomfördes en omfattande teoristudie, som gav underlag till en 

användarstudie. Dessutom genomfördes en konkurrentanalys om hur marknaden för HUD ser 

ut och tidigt i projektet genomfördes även en brainstorming.  

När förstudien var slutförd genomfördes en syntes där resultaten från de tidigare momenten 

analyserades och utvärderades. Syftet var att få en övergripande bild över vilken information 

som är lämplig att visas visuellt samt hur denna information bör visas. För att ytterligare rama 

in den mest lämpade informationen genomfördes en workshop.  

Resultaten från syntesen utgjorde basen för den iterativa designprocessen. I denna fas 

genererades och visualiserades koncept och en modell av en HUD byggdes så att koncepten 

kunde testas i simulatormiljö. Dessa användartester genomfördes i flera omgångar med 

yrkesförare vars åsikter och synpunkter bidrog till vidareutveckling av koncepten som sedan 

resulterade i ett slutkoncept.  
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2.1 Teoristudie 

I teoristudien genomsöktes befintlig litteratur om kognition och Human Machine Interaction 

(HMI), med speciell fokus på HMI under körning. Dessutom undersöktes vad den befintliga 

forskningen kommit fram till gällande visuell information generellt och HUD specifikt. I 

bakgrundsbeskrivningen beskrevs ett antal frågeställningar och syftet med teoristudien var att 

få teoretiskt underlag till dessa frågeställningar genom granskning av befintlig litteratur och 

forskningsrapporter.  

2.2 Användarstudie 

En användarstudie genomfördes där syftet var att få inblick i och större förståelse för förarnas 

vardag och arbetsmiljö. Dels genomfördes observationer där författarna till denna rapport 

följde med anställda förare från Scania på långkörning. Dels genomfördes en enkätstudie med 

ett trettiotal yrkesförare där syftet var att få större förståelse för förarnas körvanor och 

arbetsmiljö samt deras hantering av visuell information. Under observationerna användes 

ostrukturerade kvalitativa intervjuer men även enkätstudien kompletterades med intervjuer av 

samma slag med en del av de yrkesförare som deltog. 

2.2.1 Observationer 

Observationer genomfördes med yrkesförare från Scanias transportlaboratorium
1
 på en av 

deras långkörningar mellan Södertälje och Vordingborg i Danmark samt på resan tillbaka. 

Två förare observerades på körningen till Danmark och två nya förare observerades på 

tillbakavägen. En av förarna var kvinna och de övriga var män.  

Observationerna var ostrukturerade, det vill säga förarna observerades och händelser eller 

information som verkade vara av värde noterades. Samtidigt fördes samtal med förarna och 

vid passande tillfällen ställdes frågor ur ett förberett protokoll med punkter av intresse för 

projektet. Avsikten var att försöka få svar på så många frågor som möjligt, utan att förarna 

skulle uppleva samtalet som en intervju. Protokollet kan ses i bilaga 1. Efter avslutade 

observationer sammanställdes resultaten och slutsatser om förarnas arbetsmiljö och behov av 

visuell information kunde dras. 

2.2.2 Enkätstudie 

För att bättre förstå förarnas behov av information genomfördes en enkätstudie. Syftet med 

denna var att genom kunskap om förarnas körvanor och informationsbehov kunna identifiera 

vilken information som kan vara relevant att visa via HUD. Enkätstudien gjordes också för att 

få reda på i vilka situationer information kan vara relevant samt hur förarnas behov och 

inställning till information i det centrala synfältet ser ut.  

Frågorna i enkäten behandlade vilket behov av information förare har i olika situationer. 

Dessutom behandlades upplevd distraktion under körning och hur det skulle vara att ha 

information direkt i synfältet. Enkäten bestod av många intresseområden som alla ansågs 

viktiga. För att enkäten inte skulle bli för omfattande delades innehållet upp i två enkäter, se 

bilaga 2. Enkäterna delades ut till totalt 31 yrkesförare vid Chassiporten
2
 vid ett flertal 

tillfällen, varav 15 förare svarade på den ena enkäten och 16 på den andra. Då vissa frågor 

återfanns i båda enkäterna och vissa endast i den ena av enkäterna är antalet svar per fråga 

antingen 31 stycken eller 15 respektive 16 stycken, för mer detaljerad information hänvisas 

till de bifogade enkäterna. Samtliga av de svarande var män, den vanligaste ålderskategorin 

                                                 
1
 Scanias åkeri som kör interna leveranser mellan Södertälje och produktionsorter i Europa. 

2
 Ett närbeläget lastningsställe på Scanias industriområde i Södertälje. 
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var 35-44 år och en klar majoritet körde fjärrfordon. Majoriteten uppgav att de körde 100-300 

mil i veckan och att de hade mer än 15 års erfarenhet av lastbilskörning. En tredjedel hade en 

erfarenhet på 6-15 år och en sjättedel en erfarenhet på mindre än sex år. Majoriteten använde 

manuell växellåda istället för automatisk och ungefär hälften körde bara eller delvis på dagen, 

en dryg fjärdedel på kvällen/natten och en dryg femtedel på morgonen. 

2.3 Konkurrentanalys 

Syftet med konkurrentanalysen var att få kunskap om vilken plats HUD har på den svenska 

respektive internationella bilmarknaden. Information hämtades via olika biltillverkares 

hemsidor, diskussionsforum och via studiebesök hos bilhandlare i Stockholmsområdet. 

2.4 Tidig brainstorming 

Tidigt i projektet genomfördes en brainstorming. Syftet med att ha en brainstorming i ett tidigt 

skede av projektet var att författarna av denna rapport ännu skulle vara öppensinnade och 

opåverkade av relevant information. Under brainstormingen genererades förslag på olika 

typer av information som skulle kunna visas på en HUD, utan egentlig fokus på grad av 

lämplighet. Brainstormingsessionen innehöll förutom traditionell brainstorming också ett 

antal andra idégeneringsmetoder som hämtades från webbplatsen creatingminds.org. En 

metod var Negativ brainstorming där syftet var att komma på negativa idéer med ett koncept 

samt vilka konsekvenser dessa koncept kan leda till. Resultatet av den negativa 

brainstormingen användes inte aktivt i något senare skede, men ledde till en större 

medvetenhet och uppmärksamhet till de risker och svårigheter som finns med i framtagningen 

av ett nytt system. En annan metod som användes var The Kipling method. Rudyard Kipling 

har skrivit en dikt som lyder: 

I have six honest serving men 

They taught me all I knew 

I call them What and Where and When 

and How and Why and Who 

Metoden går ut på att besvara frågorna Vad, Var, När, Hur, Varför och Vem? Mer specifikt 

lyder frågorna i projektets fall ”Vad ska konceptet göra?” och ”Var ska informationen visas?” 

och så vidare.  

Som en avslutande del av den tidiga brainstormingen skapades fyra fiktiva personer, så 

kallade personas. För att få dessa personas att efterlikna de verkliga användarna utformades 

de efter intryck och kunskaper som dittills samlats in. Syftet med personas var att under 

konceptutvecklingen tydliggöra den verkliga användarens behov så att koncepten med större 

sannolikhet blir tillfredsställande för användaren. 

2.5 Syntes och workshop 

Under syntesen utvärderades all information som samlats in under förstudien. Enkätstudien 

jämfördes med observationerna samt med egna resonemang och den visuella informationen i 

hytten graderades utifrån relevans och hur ofta den används. Graderingarna sammanställdes 

och resultatet blev en matris där olika informationstyper delades in efter hur prioriterade de 

var att visas i synfältet under körning. 

Genom insamlade kunskaper och med projektets syfte i åtanke sattes mål upp som den 

fortsatta konceptutvecklingen strävade mot. Dessutom skapades frågeställningar inför 

kommande användartester som var av värde vid den följande konceptutvecklingen. 
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Syntesen mynnade ut i en workshop med elva Scaniaanställda utvecklingsingenjörer med 

kunskaper kopplade till informationshantering inom fordon. Målet med workshopen var att 

generera idéer på hur en färdig HUD-lösning skulle kunna se ut. Deltagarna fick ta del av den 

information som framkommit i projektets förstudie. För att genereringen skulle bli så optimal 

som möjligt var det viktigt att se till att användarens behov tillgodosågs bland annat genom att 

ta hänsyn till behoven hos de skapade personas. Vidare presenterades fyra olika scenarion 

som beskrev körsituationer som deltagarna skulle ta hänsyn till vid konceptutvecklingen. 

Deltagarna delades in i två grupper så att kunskaperna från olika områden spred sig jämnt i de 

båda grupperna. Inom grupperna genomfördes en gemensam brainstorming där deltagarna 

blev ombedda att generera minst fem genomtänkta koncept för HUD. Utrymmet för variation 

av koncepten begränsades genom ett antal parametrar; Vad, När, Mängd, Placering, Storlek 

och Förstärkning och endast dessa parametrar var tillåtna att variera. För att visualisera 

koncepten hade grupperna A4-ark, Post-it-lappar i olika färger och pennor till sitt förfogande. 

Ett A4-ark fungerade som den disponibla ytan på vilken HUD-informationen skulle placeras. 

Post-it-lapparnas olika färger fungerade som kod för när informationen skulle visas; gröna 

lappar visade konstant information, gula visade tidsbestämd information och rosa visade 

situationsbestämd information. Konstant information visas hela tiden, tidsbestämd 

information har inprogrammerade visningstider (exempelvis var femte minut) och 

situationsbestämd information visas beroende på situation (exempelvis vid en viss hastighet, 

yttertemperatur eller när mobilen ringer). Exempel på konceptuppbyggnad kan ses i figur 3.  

 

Figur 3. Exempel på uppbyggnad av koncept under workshopen. Rutorna högst upp symboliserar gula Post-its, 

rutorna till vänster symboliserar rosa Post-its och rutorna till höger symboliserar gröna Post-its. 

Författarna av denna rapport agerade som workshopledare och deltog i varsin grupp för att se 

till att genereringen av nya idéer inte avstannade. Som redskap användes negativ 

brainstorming för att ge deltagarna ny inspiration när de fastnat. När idégenereringen var klar 

fördes en gemensam diskussion inom hela gruppen där vad som var bra och mindre bra med 

de olika koncepten diskuterades. Möjlighet att slå ihop flera koncept till ett bättre diskuterades 

också liksom resonemang kring prioritering av parametrar. De idéer som genererades under 

denna workshop blev en del av utgångspunkten inför den nästkommande fasen, den iterativa 

konceptgenereringen.  
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2.6 Iterativ designprocess 

Den iterativa delen av projektutförandet illustreras i figur 4. Koncept utvecklades och testades 

av användare, testerna utvärderades och ledde till vidareutveckling av koncept som återigen 

testades. Två loopar utfördes som ledde till ett slutkoncept.  

 

Figur 4. Den iterativa delen av projektutförandet upprepades tills ett slutkoncept utvecklats. 

2.6.1 Simulatorstudio och modellbygge 

De två testomgångarna utfördes i en simulatorstudio med syftet att skapa så verkliga 

körmiljöer som möjligt. I simulatorstudion användes en lastbilshytt i full skala med inkopplad 

instrumentpanel, radio och belysning. Animerade testbanor från simuleringsprogrammet Lane 

Change Test projicerades på en skärm framför hytten. Testbanorna hade skyltar längs vägen 

som informerade vilken av tre filer som föraren skulle lägga sig i, se figur 5. Banorna fanns i 

nio versioner, med köranvisningar i olika ordning, och slumpades fram i testerna. En testbana 

tog tre minuter att köra med full gas, men oftast räckte inte den tiden för att testa ett koncept 

varpå en ny runda på samma testbana påbörjades tills testet var genomfört.  

 

Figur 5. Den animerade vägmiljön i simulatorstudion. 
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För att testa HUD-koncepten skapades en fungerande modell av en HUD med hjälp av en 24 

tums datorskärm och en reflekterande skiva av makrolon (polykarbonat). Ett bord byggdes 

som hade utskuren frigolit som stöd för datorskärmen och en vridbar hållare för 

makrolonskivan, se figur 6.    

  

Figur 6. Modell av HUD med datorskärm och makrolonskiva. 

De visualiserade koncepten visades spegelvända på datorskärmen för att få den reflekterade 

bilden rättvänd för betraktaren. En svart pappskiva placerades framför datorskärmen för att 

dölja skärmens ljus för föraren, se figur 6. Modellens centrum placerades i linje med 

förarplatsens centrum så att den stod rakt framför föraren. För att HUD-bilden skulle hamna 

på rätt höjd i förarens synfält byggdes modellen justerbar i tre nivåer med hjälp av fem 

centimeter höga frigolitplattor. Innan varje test tillfrågades förarna om de kunde se 

makrolonskivans undre kant. Om så inte var fallet justerades höjden med hjälp av plattorna. 

Modellen placerades på ett avstånd från lastbilshytten så att den reflekterade bilden var cirka 

två meter från förarens ögon. Resultatet blev en reflekterad bild, delvis transparent, som 

visades i förarens nedre del av synfältet på ett avstånd på cirka två meter, se figur 7.  

 

Figur 7. Fotografi av HUD-bild i simulatorstudion. 
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2.6.2 Första designloopen 

Resultaten från syntesen lade grunden för den första konceptgenereringen. Frågeställningarna 

som behövde utredas med den första designloopen var vilken typ av information som skulle 

visas, hur den skulle utformas och när den skulle visas. Genom strukturerad brainstorming 

utformades tre koncept med varierande information, utformning och tider när informationen 

visades. Koncepten visualiserades med hjälp av programmen Adobe Illustrator och Adobe 

Flash. Frågeformulär och testprotokoll utformades och pilottester genomfördes så att misstag 

i visualiseringen av koncepten och testupplägget kunde rättas till. Frågeformuläret är bifogat i 

bilaga 3 och testprotokollet visas i tabell 1.  

Tabell 1. Testprotokoll för första testomgången. 

Testprotokoll, första omgången 

1 Föraren får instruktioner 

2 Föraren kör testbana för att bekanta sig med simulatormiljön 

3 Föraren får specifika instruktioner om koncept ett 

4 Föraren testar koncept ett 

5 Intervju och diskussion med föraren om koncept ett 

6 Punkt 3-5 upprepas för koncept två 

7 Punkt 3-5 upprepas för koncept tre 

8 Avslutande intervju och diskussion med föraren 

Testpersonerna ombads även att enligt Van der Laan-modellen (Van der Laan, Heino & De 

Waard, 1996) bedöma varje koncept direkt efter att det testats. Denna modell består av nio 

motsatser uppdelade efter kategorierna användbarhet och tillfredsställelse. Motsatserna är till 

exempel behaglig/obehaglig, irriterande/tilltalande, dålig/bra. Användaren ska bedöma hur väl 

dessa adjektiv stämmer in på konceptet på en skala från ett till fem. Se Van der Laan-

formuläret i bilaga 4.  

Vid sammanställningen av formulären summeras adjektiven med siffervärden från minus två 

till plus två där det mest negativa får värdet minus två och det mest positiva får värdet plus 

två, se exempel i figur 8 nedan.  

behaglig X     obehaglig 

       

tilltalande     X irriterande 

       

bra   X   dålig 

Figur 8. Figuren visar ett exempel på värderingen ur den subjektiva bedömningsmetoden Van der Laan. 

Behaglig/obehaglig i figur 8 får ett siffervärde på plus två medan tilltalande/irriterande får ett 

siffervärde på minus två och dåligt/bra får värdet noll. När samtliga värden summerats skapas 

ett siffervärde för kategorin användbarhet och ett siffervärde för kategorin tillfredställande. 

Om denna siffra blir större än noll är den subjektiva bedömningen positiv medan den är 

negativ då siffervärdet blir lägre än noll.  



11 

 

Sju yrkesförare, samtliga män, deltog i första testomgången. Fler tespersoner var inte 

nödvändigt att ha med då testerna var kvalitativa och åsikter och kommentarer om koncepten 

var av intresse. Därför genomfördes inga mätningar av parametrar, som till exempel 

distraktion. För att undvika effekten av att testpersonerna eventuellt skulle vara mer negativt 

eller positivt inställda till det koncept som testades först varierades ordningen på koncepten 

mellan testerna. Tre koncept testades, varav ett av dessa testades först i ordningen två gånger, 

medan de övriga två testades först tre gånger. Utöver användartesterna med yrkesförare 

visades koncepten även för områdeskunniga inom Scania för att få deras återkoppling. 

Efter genomförda tester utvärderades resultaten från dessa. Åsikter och önskemål togs i 

beaktning och informationen i koncepten som av testpersonerna inte ansågs relevant skalades 

bort inför nästa testomgång. De flesta frågeställningarna som hade ställts upp inför den första 

designloopen kunde besvaras och resterande frågor fördes vidare till den andra designloopen. 

2.6.3 Andra designloopen 

Resultaten från den första designloopen visade vilken information som skulle visas via HUD. 

Frågeställningarna i den andra designloopen berörde främst utformningen av information och 

sättet som informationen visas på. Två koncept med varierande utformningsaspekter blev 

resultatet av vidareutvecklingen från första designloopen. Även dessa visualiserades med 

hjälp av programmen Adobe Illustrator och Adobe Flash.  

Den andra testomgången genomfördes två och tre veckor efter den första testomgången. Av 

de sju yrkesförare som deltog i första testomgången deltog sex även i andra testomgången. Att 

samma testpersoner deltog i båda testomgångarna gjorde det möjligt att jämföra koncepten 

från första och andra designloopen. Dessutom medförde detta att testpersonerna inte var 

främmande för testernas upplägg vid den andra testomgången utan kunde fokusera på 

koncepten. Samma testprotokoll som visas i tabell 1 användes också under andra 

testomgången, med undantaget att endast två koncept testades. Ett nytt frågeformulär
3
 

utvecklades som användes som underlag för testerna i den andra designloopen. 

När den andra testomgången genomförts utvärderades testpersonernas synpunkter så att 

testomgångens frågeställningar kunde besvaras. Med hjälp av svaren kunde ett slutkoncept 

utvecklas. Parallellt med denna vidareutveckling framkom rekommendationer inför fortsatt 

arbete. Problem och frågeställningar som dykt upp listades och rekommendationer på 

områden som behöver undersökas ytterligare skapades.  

2.6.4 Slutkoncept 

I slutkonceptet fastställdes vilken information som är bäst lämpad att visa i en HUD, hur 

denna information ska visas, när den ska visas, var på displayen den ska placeras samt vilken 

information som behöver förstärkas i olika situationer. Besluten grundades på kunskaper från 

teoristudien samt resultaten från användarstudien och designlooparna. Slutkonceptet ska ses 

som ett förslag på hur projektets resultat kan implementeras. 

                                                 
3
 Frågeformuläret till den andra testomgången redovisas inte på grund av sekretesskäl. 
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3 Teoristudie 

I detta kapitel redovisas resultatet från teoristudien. Behandlade områden är synsinnet (3.1), 

kognition (3.2), HMI (3.3) och Head-up Display (3.4). 

3.1 Synsinnet 

Det visuella sinnet är det som människan utnyttjar mest för att få information om sin 

omgivning. Närmare 80 procent av alla sinnesintryck kommer från de visuella 

sinnesreceptorerna. Hjärnan får information om hur omgivningen ser ut via cirka 130 miljoner 

fotoreceptorer, uppdelade i tappar och stavar. Tapparna utgör cirka fyra procent av det totala 

antalet fotoreceptorer och står för färg- och detaljseendet. De är tätt sammanpackade i det lilla 

område mitt på näthinnan som kallas gula fläcken. När blicken fokuserar på ett objekt hamnar 

ljusstrålarna i gula fläcken och den upplevda bilden av objektet blir därmed mycket skarpt och 

detaljerat. Stavarna utgör de resterande 96 procenten av fotoreceptorerna och är placerade 

med större avstånd på näthinnan, vilket innebär att ljusstrålarna som hamnar där inte ger en 

lika detaljerad bild som i gula fläcken. Stavarna kan inte uppfatta färger men uppfattar rörelse 

och förändring av rörelse och ljus i periferin. Tapparna är främst verksamma i höga 

ljusintensiteter och det är stavarna som möjliggör synintryck i låga ljusintensiteter. Stavarnas 

okänslighet för färger gör att det inte går att uppfatta färger i mörker. Cirka åtta procent av 

den manliga och en procent av den kvinnliga befolkningen har defekt färgseende så att de i 

varierande grad har svårt att skilja mellan rött och grönt (Anderson, 2005). 

När blicken fokuserar på ett objekt anpassas linsens brytningskraft, den ackommoderas, så att 

de infallande ljusstrålarna fokuseras i gula fläcken och den upplevda bilden av objektet blir 

därmed mycket skarpt och detaljerat. Beroende på objektets avstånd från betraktaren anpassas 

linsens brytningskraft. Objekt på ett avstånd närmare än ca fem meter reflekterar 

divergerande ljusstrålar, det vill säga strålarnas avstånd mellan varandra ökar. Ljusstrålarna 

från objekt på ett avstånd från fem meter eller längre är i praktiken näst intill parallella. Vid 

fokusering på objekt på olika avstånd under fem meter måste linsens brytningskraft förändras. 

Detta medför en viss tidsåtgång och olika grader av ansträngning för ögats linsmuskulatur 

beroende på avståndsförändring och hur ofta ackommodationsförändringarna inträffar 

(Wickens, Lee, Liu & Gordon Becker, 2004).  

3.2 Kognition 

Kognition betyder ”intellektuella funktioner” och handlar om hur människan tar in och 

hanterar information (SAOL
4
). Den kognitiva informationsprocessen beskrivs i tre stadier 

genom vilka informationen passerar.  

1. Perception av information i omgivningen 

2. Bearbetning eller omvandling av den informationen 

3. Respons på informationen 

Perception, bearbetning och respons beror av flera faktorer och samspelar med flera delar av 

hjärnan (Wickens et al., 2004). En modell av informationsprocessen illustreras i figur 9. 

                                                 
4
 SAOL, Svenska Akademins Ordlista 
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Figur 9. Modell av människans informationsprocess (Osvalder & Ulfvengren, 2008, s. 344).  

Figur 9 visar hur människan får in information från omgivning via stimuli som syn, hörsel, 

smak, lukt och känsel. Sinnesreceptorer omvandlar dessa stimuli till nervimpulser som 

skickas till hjärnan. Informationen från nervimpulserna genomgår sedan en sållning bland 

annat beroende av kunskap och erfarenhet från långtidsminnet och den mesta delen av 

informationen sållas bort. Den information som inte sållas bort registreras dock en sensorisk 

informationsbuffert (SIB) som innehåller otolkad information. Ytterligare bortsållning av 

information sker sedan via uppmärksamhet, mönsterigenkänning och tolkning i minnet innan 

signalerna når medvetandet och ger upphov till en förnimmelse. Förnimmelsen kan sedan leda 

till en direkt respons, men kräver oftast bearbetning via minnet för problemlösning och 

beslutsfattande. Detta leder till en reaktion som i sin tur leder till nya stimuli. I detta avsnitt 

behandlas dessa delar mer detaljerat. 

3.2.1 Perception 

Perception betyder ”förnimmelse” eller ”varseblivning” och det är via perceptionen 

människan får information om sin omgivning (SAOL). Människans kropp är utrustad med 

sensorer som reagerar på signaler från omgivningen. Biljoner nervceller sänder signalerna 

vidare till hjärnan vars uppgift blir att hantera och tolka informationen. Eftersom hjärnan inte 

kan fokusera på all inkommande information blir en stor uppgift att sålla bort en hel mängd av 

denna. Den information som inte sållas bort ger emellertid upphov till en förnimmelse hos 

individen, så att denne blir medveten om informationen (Anderson, 2005).  

Top-down och bottom-up 

Information från omgivningen via sinnesreceptorer till hjärnan är bearbetning av typen 

bottom-up, se figur 10, som innebär att informationen kommer direkt från sinnesreceptorerna. 

En individ kan också med sin kunskap, önskningar och förväntningar (lagrade i 

långtidsminnet) tolka omgivningen genom att uppskatta vad som borde finnas där. Detta är 

bearbetning av typen top-down och illustreras också i figur 10.  
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Figur 10. Bearbetning av typen top-down grundas på erfarenhet medan bearbetning av typen bottom-up grundas 

på information från sinnesreceptorerna (efter Wickens, Lee, Liu & Gordon Becker, 2004, s. 74). 

Signalerna med information om vad som finns där och vad som borde finnas där samspelar 

hela tiden och ger upphov till det individen till slut uppfattar. Eftersom kunskap och 

förväntningar beror av erfarenhet och tidigare upplevelser blir också det en individ uppfattar 

beroende av vad denne vet och vad denne upplevt tidigare (Wickens et al., 2004).  

3.2.2 Uppmärksamhet 

För att signaler ska nå människans medvetande krävs att de är tillräckligt starka för att kunna 

upptäckas. Genom sinnena tar hjärnan hela tiden in stimuli. Stora delar av dessa sållas tidigt 

bort och endast en liten del av alla stimuli når människans medvetande. Den omedvetna 

sållningen påverkas till exempel av individens intresse, intensitet på stimuli, förväntningar, 

behov, nyhetsvärde och jämförelse.  

Delad och selektiv uppmärksamhet 

Uppmärksamhet och perception används tillsammans för att avgöra vad som är viktigast i en 

situation. Uppmärksamhet kan beskrivas som att använda mentala resurser i en situation, att 

fokusera på något. Om en individ har uppmärksamhet på många områden blir kvalitén 

(uppmärksamheten) på områdena lägre. Eftersom de kognitiva resurserna är begränsade 

fördelas de dit de behövs eller dit individen väljer att rikta dem. Uppmärksamhet delas ofta 

upp i två typer; selektiv uppmärksamhet och delad uppmärksamhet (Wickens et al., 2004).  

Selektiv uppmärksamhet är att rikta mental kapacitet på ett specifikt område under en kort tid 

så att uppmärksamheten optimeras på just det området. Vilka områden en individ väljer att 

fokusera på beror av olika faktorer: utmärkande drag hos signalen, förväntningar på vad som 

ska hända, informationens värde samt hur ansträngande det är att skaffa sig informationen 

(Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Delad uppmärksamhet är när fokus måste ligga på flera uppgifter parallellt. Definitionen av 

delad uppmärksamhet är när uppmärksamheten är riktad mot två eller flera källor samtidigt 

utan att något informationsintag blir lidande. Dock kan vissa källor ibland inte kombineras av 

olika anledningar, till exempel för att de är för lika. Ju mer erfaren en individ är på en uppgift 

desto lättare är det att utföra saker parallellt eftersom den välbekanta uppgiften till slut går per 

automatik. Olika faktorer påverkar hur lätt eller svårt det är att genomföra uppgifter parallellt. 
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En betydande faktor är hur stora mentala resurser de olika uppgifterna kräver; ju större krav 

desto svårare blir det att dela uppmärksamheten. En annan viktig parameter är hur lika 

uppgifterna är varandra eftersom lika uppgifter kräver aktivering av samma sinne vilket gör 

det svårare att dela uppmärksamheten. Ett exempel på lika uppgifter är att lyssna på en debatt 

och prata samtidigt (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Att snabbt och ofta växla den selektiva uppmärksamheten mellan olika uppgifter kallas för 

växlande uppmärksamhet. Detta kan vara effektivt, eller till och med nödvändigt ifall det inte 

går att dela uppmärksamheten parallellt. Om växlandet går fort mellan uppgifterna blir 

resultatet lika bra som vid delad uppmärksamhet. Om det däremot går långsamt att växla 

uppmärksamheten mellan uppgifterna ökar risken för kognitivt tunnelseende vilket innebär att 

uppmärksamheten hålls fixerad på en uppgift eller informationskälla långt efter att en annan 

uppgift skulle ha uppmärksammats (Wickens et al., 2004).  

Situation Awareness 

Situation awareness, SA, handlar om att vara medveten om situationen runtomkring sig. Det 

kan vid körning till exempel handla om att veta var man är, vart man ska eller hur lång tid det 

kommer att ta, men också en medvetenhet om bilköerna bakom eller risken att krocka med 

bilen framför. Definitionen av SA är varseblivning om element i omgivningen inom tid och 

rum, förståelsen för deras betydelse och förutseende av deras status i den nära framtiden. För 

att kunna varsebli omgivningen är perception och därmed selektiv uppmärksamhet betydande. 

Både korttidsminnet och långtidsminnet spelar en viktig roll för att kunna tolka och förstå 

varseblivningen. Att kunna förutse vad som kommer hända i omgivningen är en viktig del av 

kognitiv psykologi som dock inte kommer att behandlas i denna uppsats.  

Viktigt att komma ihåg är att SA inte är kopplat med prestation. Det är möjligt att uppnå hög 

SA men ändå prestera dåligt, eller utan att prestera alls. Således är det också möjligt att 

prestera väldigt bra utan att ha uppnått SA. Betydelsen av SA är inte så stor när det gäller 

rutinutföranden, men däremot i oväntade händelser. Hög SA i oväntade händelser är 

avgörande för att användaren ska reagera lämpligt och i tid (Wickens et al., 2004).  

Visuell uppmärksamhet 

Synskärpan varierar på näthinnan och den högsta upplösningen är samlad i gula fläcken, se 

avsnitt 3.1. Även om det mänskliga ögat registrerar en stor del av synfältet är det endast en 

liten del av den totala synvinkeln som hamnar i gula fläcken. Genom att välja var synen 

fokuseras väljs också den lilla del av synfältet som de mesta av de visuella 

bearbetningsresurserna går, och därmed försvagas resurserna som bearbetar andra delar av 

synfältet. Vanligtvis uppmärksammar individen den del av synfältet som denne fokuserar på, 

men det går att rikta den visuella uppmärksamheten även i synfältets periferi. 

Spotlightmetaforen behandlar visuell uppmärksamhet som en spotlight som kan flyttas runt 

för att fokusera olika delar av synfältet. Forskning på spotlightens storlek indikerar att den kan 

variera ett antal grader av synfältet, men ju större storlek på spotlighten desto mer begränsad 

blir den visuella bearbetningen av alla delar i fältet. En liten spotlight ger därmed större 

bearbetningsresurser, men om individen vill bearbeta material i andra delar av fältet så måste 

spotlighten flyttas runt, vilket tar tid (Anderson, 2005).  
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3.2.3 Bearbetning av information 

Hur människan bearbetar information påverkas av minnet. Minnet är också tillsammans med 

selektiv uppmärksamhet viktiga faktorer vid beslutsfattande. 

Minnet 

Perception leder ibland direkt till en respons, som när handen reflexmässigt dras från en varm 

spisplatta. Men ganska ofta blir handlingen fördröjd eftersom individen först måste bearbeta 

den mottagna informationen i korttidsminnet. 

Vanligtvis behandlas korttidsminne och långtidsminne, men minnesprocessen kan även 

beskrivas i tre steg; sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne. Det sensoriska minnet 

kan hålla sensorisk information för korta stunder vilket oftast sedan försvinner (Passer & 

Smith, 2008), se figur 11.  

 

Figur 11. Samband mellan sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne (efter Passer & Smith, 2008, s. 

253). 

En del av informationen från det sensoriska minnet går över till korttidsminnet, där 

information kan lagras tillfälligt. Hit kommer även information från långtidsminnet som tagits 

fram för bearbetning. Långtidsminnet har som funktion att lagra information som sedan kan 

tas fram vid behov och aktiveras i korttidsminnet. Korttidsminnet är begränsat vilket innebär 

att en individ bara kan hålla en begränsad mängd information i korttidsminnet samtidigt 

(Passer & Smith, 2008). Detta är viktigt att ta i beaktning vid utveckling av olika system som 

ska användas av människor. Det finns fyra betydande faktorer som påverkar människans 

förmåga att behålla information i korttidsminnet: hur mycket information som kan hållas aktiv 

(kapacitet), hur länge informationen kan hållas aktiv, hur lik informationen är annan befintlig 

information i korttidsminnet och andra pågående informationsprocesser och till sist hur 

mycket uppmärksamhet informationen kräver för att hållas aktiv (Wickens et al., 2004).  

I långtidsminnet finns information som ska återhämtas vid senare tillfälle. Faktorer som 

påverkar hur väl informationen kan kommas åt senare beror av två faktorer: hur ofta och hur 

nyligen informationen användes (styrkan) och hur väl informationen är sammankopplad med 

annan information i minnet (associationer).  

Människor har så kallade mentala modeller om hur utrustning eller system fungerar. Dessa är 

modeller av dynamiska system och inkluderar individens förståelse för systemkomponenter, 

hur systemet fungerar och hur det ska användas. Mentala modeller är högst individuella och 

varierar i stor utsträckning mellan individer. Därför är det av största betydelse för 

systemutvecklare att ta hänsyn till att användarna kan ha annorlunda mentala modeller än 

utvecklarna själva. Om detta inte tas i beaktning riskerar systemet att bli oförståeligt för 

användaren (Wickens et al., 2004).  
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Beslutsfattande  

Informationsprocessen börjar vid beslutsfattande med att antydningar eller hintar från 

omgivningen sållas ut via selektiv uppmärksamhet och ger upphov till en förnimmelse som 

korttidsminnet registrerar och bearbetar. Hypoteser och möjliga handlingar genereras med 

hjälp av långtidsminnet och bearbetas i korttidsminnet där det slutliga beslutet tas. Viktiga 

begränsande faktorer vid beslutsfattande är därför selektiv uppmärksamhet, korttidsminnet 

och långtidsminnet.  

Bra beslut beror till stor del på omständigheterna. Till den utsträckning som människor har 

lämpliga resurser som de vet hur de ska tillämpa, tar de bra beslut. Människors beslutsfattande 

kan vara logiskt och systematiskt, men människor tenderar att ta till tumregler och 

förenklingar så fort de blir stressade, mentalt belastade eller tycker sig känna igen situationen 

(Wickens et al., 2004).  

3.2.4 Visuella informationsprocessen 

Hittills har kapitlet beskrivit hur alla kroppens sinnen tar in information och hur den sedan 

bearbetas. Nedan beskrivs hur visuell information i synnerhet hanteras i den kognitiva 

processen. 

Igenkänning 

Visuell perception delas ofta in i två faser; den första där former och objekt urskiljs från 

omgivningen, se avsnitt 3.1, och den andra där former och objekt tolkas och ”känns igen”.  

Hjärnan känner igen objekt via mönster, så kallad mönsterigenkänning, men hur detta går till 

finns det olika teorier om. Enligt en teori jämförs stimulus från omgivningen med mönster 

eller schabloner i hjärnan. Den schablon som matchar signalen bäst väljs ut och ger upphov 

till en förnimmelse. Enligt en annan teori känner hjärnan först igen de separata delar som 

utgör ett mönster eller en schablon och sedan deras kombination. När hjärnan sedan ska känna 

igen större objekt som en häst eller kopp känns de igen som en sammansättning av ett 

begränsat antal delobjekt.  

Ovan beskrivet är bottom-up bearbetning, det vill säga att ögats fotoreceptorer ger information 

om omgivningen så att hjärnan kan tolka den. Top-down bearbetning i den visuella 

informationsprocessen är när sammanhanget eller generell kunskap om omgivningen guidar 

perceptionen. Detta kan exempelvis utnyttjas när bottom-up bearbetningen är begränsad, 

eftersom generell kunskap på hög nivå bidrar till tolkningen av perception på låg nivå. Om det 

till exempel är dimmigt kan hjärnan gissa vad en skylt eller text visar med hjälp av 

sammanhanget och tidigare erfarenhet. Visuell perception är en kombination av bottom-up 

och top-down bearbetning (Anderson, 2005). 

Skanning och sökning  

För att kunna få en uppfattning om hur ett objekt ser ut krävs att blicken faller på objektet. 

Människan söker efter objekt i omgivningen med hjälp av ögonrörelser. Det finns två typer av 

visuellt informationsintag; sökning och skanning. Vid sökning är målet okänt och mer 

slumpmässiga ögonrörelser används. Skanning används när individen vet vilket mål som 

eftersöks vilket leder till mer systematiska ögonrörelser, vilka går uppifrån och ned och från 

vänster till höger. Resultatet av sökning eller skanning beror på hur iögonfallande objektet är 

(bottom-up) och förväntningar på objektets utseende eller placering (top-down). Forskning har 

visat att om ett objekt inte utmärker sig med någon unik egenskap gentemot omgivningen 

krävs sökning och igenkänning genom mönsterigenkänning. Om objektet däremot utmärker 

sig går processen fortare och objektet identifieras med mindre ansträngning (Anderson, 2005).  
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3.2.5 Stress 

Stress påverkar människors sätt att bearbeta och hantera information. Stress kan öka 

prestationen upp till en viss nivå, men ytterligare stress gör att prestationen försämras. Vid 

stress minskar korttidsminnets kapacitet så att individen kan uppleva att det blir ”tomt i 

huvudet” och risken för tunnelseende ökar. Tunnelseende innebär att individen är så stressad 

att denne endast kan fokusera på en sak utan att kunna ta in nya stimuli. Eftersom 

korttidsminnet blir begränsat försvåras också åtkomsten av information ur långtidsminnet, 

även om långtidsminnet inte direkt påverkas av stress. Då hämtas oftast minnen ur 

långtidsminnet som ofta eller nyligen har aktiverats eller är väldigt starka. Överinlärning av 

beteende i en viss situation är därför ett sätt att automatisera en individs beteende så att det 

blir mindre resurskrävande under stress när denna situation dyker upp (Osvalder & 

Ulfvengren, 2008).  

3.3 HMI 

HMI står för Human Machine Interaction och syftar till gränssnittet mellan människa och 

maskin i tekniska system. Många tekniska system kräver att användaren och systemet 

interagerar för att systemet ska vara funktionellt. För att denna interaktion i ett så kallat HMI-

system ska vara optimal måste användarens förmågor och begränsningar ligga i fokus vid 

utformningen av användargränssnittet. Användargränssnittet i ett HMI-system ska dels 

informera användaren om systemet eller produkten och dels underlätta för användaren att 

manövrera produkten eller systemet. På så sätt kan användaren sedan förstå och hantera 

systemet på ett säkert sätt (Osvalder & Ulfvengren, 2008). I följande avsnitt behandlas HMI 

ur ett användarvänlighetsperspektiv där fokus ligger på utformningen av användargränssnittet 

och visuell information. 

3.3.1 Utformning av displayer 

Informationsdon definieras som system eller instrument som informerar användaren. Till detta 

samlingsbegrepp hör bland annat displayer men också bland annat visarinstrument och 

lampor. Dock kommer begreppet framöver endast referera till displayer. Vid utformning av 

användargränssnittet ska informationen som användaren får via informationsdonen underlätta 

den mentala bearbetningen samt hjälpa till vid beslutsfattande och hantering av produkten 

eller systemet. När informationsdonen utformas ska användarens mentala och fysiska 

egenskaper tas i beaktning (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Det finns tre viktiga kriterier som displayer måste uppfylla. Informationen på displayen måste 

kunna upptäckas, igenkännas och förstås, eftersom det inte finns någon mening med att visa 

information om den inte kan uppfattas. Särskilt viktigt i fordon är dessutom att informationen 

måste kunna uppfattas snabbt och noggrant, eftersom uppmärksamheten ska ligga på vägen 

och bör inte brytas mer än högst tillfälligt. Tecken och symboler som används ska därför vara 

enkla att förstå för användaren och därmed ska långa ord, ovanliga uttryck och förkortningar 

samt komplicerade symboler och ikoner undvikas. 

Som ett led i utformningen av ett gränssnitt som kräver så få mentala resurser som möjligt kan 

följande designparametrar tas i beaktning gällande den visuella informationen: storlek, 

kontrast, färg, luminans, form och rörelse (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Vid utformningen av en display måste vissa steg genomföras. Det första steget är att försäkra 

vilken typ av uppgift som displayen ska stödja. Därefter måste en analys genomföras för att 

kunna fastställa vilken information användaren behöver för att kunna genomföra denna 

uppgift. Det är viktigt att beakta att det finns flera sätt att utforma en display på men att varje 

display ska utformas med hänsyn till användaren och dennes behov (Wickens et al., 2004).  
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För att en display ska utformas på bästa möjliga sätt kan designprinciper användas som ett 

hjälpmedel. Nedan visas principer som tar hänsyn till olika aspekter av utformningen av 

displayer.  

Designprinciper 

Det finns 13 designprinciper som grundar sig på människans förutsättningar gällande 

perception, kognition och prestation (Wickens et al., 2004). Principerna är uppdelade i fyra 

kategorier: perception, mentala modeller, uppmärksamhet och minne. Utav dessa 13 principer 

har de principer som ansetts mest lämpade för projektet sammanfattas nedan.  

Perception 

Gör displayer lättlästa. Se till att det går att läsa av det som står på displayen. Hänsyn 

bör tas till intensitet, färgval, belysningsstyrka, kontrast och betraktningsvinkel. 

Top-down bearbetning. Människor bearbetar och tolkar signaler på det sätt som de 

förväntar sig att det ska vara och detta är ofta baserat på tidigare erfarenheter. Undvik att 

gå ifrån denna norm eller var extra tydlig med utformningen när displayen inte är enligt 

normen. 

Använd överflödig information. Ibland kan det vara bra att få information framförd på 

fler än ett sätt. Därmed är sannolikheten större att informationen blir uppmärksammad.  

Mentala modeller 

Rörliga delar. Rörliga delar i displayen bör röra sig i samma mönster som i användarens 

mentala modeller. Med andra ord, rör en viss mätare på sig medsols bör den även göra 

det på displayen. 

Uppmärksamhet  

Minimera kostnaden för att finna information. Det är kostsamt att finna information, 

antingen tids- eller ansträngningsmässigt. Dessa kostnader bör minskas, bland annat 

genom att placera ofta använd information så att kostnaderna för förflyttning av 

uppmärksamhet från ett ställe till ett annat minskar.  

Minne  

Ersätt minne med visuell information. En display ska inte vara utformad så att den 

kräver att användaren endast använder sitt minne. Därför ska information finnas 

tillgänglig visuellt och hjälpa användaren (knowledge in the world). Samtidigt ska det inte 

finnas för mycket visuell information, så att det blir rörigt. Den bästa designen uppnås när 

balans finns mellan visuell kunskap och kunskap i minnet.  

Förutseende hjälpmedel. När stora eller alla delar av de mentala resurserna används 

glömmer människan att tänka på ett förutseende sätt och agerar då reaktivt i stället för 

proaktivt. Displayer som underlättar för användaren att agera proaktivt har visat sig vara 

effektiva. 

Samhörighet. Ibland fungerar långtidsminnet bättre än det borde och information som 

egentligen inte hör samman kopplas ihop och agerandet blir likadant som vid tidigare 

tillfällen. Detta är svårt att komma ifrån och är något som måste tas i beaktning under 

utformningen. Med andra ord ska avvikelser från ”normen” försöka undvikas och 

utformningen ska samtidigt vara konsekvent.  
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Vidare finns principer som lämpar sig för utformning av kartor, som i vissa avseenden även 

kan tillämpas vid utformning av displayer. En rörig karta (läs display) bidrar till att det tar 

längre tid att hitta information eftersom den blir svår att urskilja. Detta kan undvikas genom:  

 Användning av färgkodning på ett effektivt sätt. Färgkodningen får inte gå till 

överdrift utan ska ses som ett stöd för viktig information. Det ska alltså fortfarande 

tydligt gå att urskilja viktig information så att också personer med defekt färgsinne kan 

ta del av informationen.  

 Förstärk viktig information så att fokus kan läggas på det som är viktigast. Detta kan 

fungera effektivare än färgkodning. 

 Ge användaren möjligheten att stänga av de informationstyper som denne inte 

upplever är viktiga. Värt att tänka på här är att ju fler alternativ användaren har, desto 

fler val ges som kan kräva onödigt mycket mentala resurser.  

(Wickens et al., 2004) 

Att mycket information visas på en display ökar risken för att displayen blir rörig. För att en 

rörig display ska undvikas kan principen om data-ink ratio följas (Wickens et al., 2004). 

Principen syftar på att så mycket information som möjligt ska kunna sägas med så lite ”bläck” 

som möjligt. Dock ska detta inte gå till överdrift, informationen måste fortfarande vara läsbar 

och enkel att tolka. Figur 12 visar exempel på hur det kan se ut när för mycket ”bläck” 

använts (a) eller när för lite ”bläck” använts (b). Lagom mängd bläck gör att grafen blir enkel 

att förstå (c).  

 

 

Figur 12. Exempel på principen om data-ink ratio (efter Wickens, Lee, Liu & Gordon Becker, 2004, s. 215). 

Primary visual area 

I många tekniska system förses användaren med information från fler än en display. När flera 

displayer ska utformas tillsammans är det viktigt att bestämma hur layouten ska se ut, det vill 

säga hur de olika displayerna ska placeras gentemot varandra. Om flera displayer stödjer olika 

delar av en uppgift eller om flera displayer finns att tillgå som måste jämföras sinsemellan är 

det viktigt att dessa kan ses samtidigt. På så sätt skapas knowledge in the world (tillgänglig 

information för användaren) och onödigt sökande efter andra displayer med information 

utesluts (Wickens et al., 2004).  

En viktig faktor i utformningen av flera displayer är primary visual area, PVA, som är det 

område där användaren tittar vid användning av en produkt eller ett system. Vid körning är 

PVA rakt framåt, på vägen framför. Nedan beskrivs ett antal principer som kan användas vid 

utformning av flera displayer som tar hänsyn till PVA.  
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 Frekvens av användning. Displayer som används ofta bör ligga nära PVA. På så sätt 

minskas tiden det tar att röra sig mellan olika informationskällor. 

 Viktig information. Displayer med viktig information bör placeras nära PVA så att de 

uppmärksammas när något viktigt dyker upp.  

 Samhörighet. Samma typ av information i flera displayer bör vara placerad på samma 

ställen i motsvarande del av de olika displayerna. Detta medför att minnet och top-

down bearbetning underlättar sökningen av information.  

 Organiserad gruppering. Displayer tydligt kopplade till varandra bör organiseras i 

grupper. Grupperingen måste dock vara självklar för användaren då en otydlig 

gruppering kan skapa förvirring varpå grupperingen bör undvikas helt. 

(Wickens et al., 2004) 

3.3.2 Human Factors vid körning 

Att manövrera ett fordon skiljer sig från andra HMI-system. Människans interaktion med ett 

fordon påverkas starkt av faktorer såsom att styra fordonet och kontrollera det manuellt. 

Andra faktorer som påverkar är navigering i okända miljöer samt växlingar i miljön omkring 

fordonet, såsom dag/natt, sol/regn och glesbygd/stadsmiljö. Eftersom fordon ofta framförs i 

höga hastigheter är det oerhört viktigt att ta hänsyn till säkerhetsaspekterna. Detta avsnitt tar 

upp och analyserar kritiska faktorer vid körning av fordon. Körning innefattar två, ibland 

konkurrerande, mål: produktivitet, att komma fram till målet i tid och säkerhet, att undvika 

olyckor. Ur ett HMI-perspektiv bör fokus ligga på det senare av dessa (Wickens et al., 2004).  

Olyckor 

Nästan alla allvarliga trafikolyckor beror på två huvudanledningar: förlorad kontroll som 

resulterar i en avkörning eller kollision med faror på vägen. Förlorande av kontrollen kan bero 

på flera faktorer, som felbedömning av väglaget, men en särskilt vanlig faktor är trötthet. Att 

reducera moment som leder till förlorande av kontrollen kan göras på olika sätt. Allt som får 

föraren att hålla blicken på vägen och som förebygger försämrad uppmärksamhet är bra.  

En viktig faktor för upptäckandet av faror är reaktionstid. Undersökningar visar att 

medelvärdet för människans reaktionstid i verkliga trafiksituationer är cirka 1,5 sekunder. 

Dock har det också visat sig att reaktionstiden är starkt beroende av situationen, exempelvis 

går det relativt långsamt att reagera på oförutsedda händelser och det går relativt fort att 

reagera på allvarliga händelser (Wickens et al., 2004).  

För att reducera antalet olyckor och konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar 

tillämpas vissa förbättringsåtgärder för förare, fordon och väg i tre olika situationer; 

förebyggande, under krasch och efter krasch. Två sådana förbättringsåtgärder är:  

 Anpassning och beräkning av risk. Människan är dålig på att uppskatta den egna 

körförmågan och riskerna denne utsätter sig för. Enligt homeostasteorin håller förare 

risknivån konstant. Med detta menas att om fordonet utrustas med fler 

säkerhetsfunktioner så kör förare mer riskfullt, till exempel genom att gasa mer eller 

bli mer ouppmärksam. Denna övertro på systemen leder till att risknivån förblir 

densamma. För att undvika detta bör en bättre attityd mot uppmärksamhet anammas; 

förvänta det oväntade.  

 Upptäcka och varna. Sensorer kan utöka förarens perception av framförvarande bilar 

och möjliggöra mer följsam och säker körning. Audiella eller visuella varningar kan 

förkorta reaktionstiden för att undvika kollision. 

(Wickens et al., 2004) 
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Köruppgifter samt Primary Visual Attention Lobe 

Ett flertal uppgifter är kopplade till körning. Flera uppgifter genomförs ofta simultant och 

körning kan därmed ses som multitasking. Samtidigt kan körning delas in i en primär 

köruppgift och sekundära köruppgifter. Den primära köruppgiften handlar om själva 

körningen och hit hör att se till att hålla fordonet rätt placerat på vägen samt ha uppsikt över 

faror längs vägen. De sekundära köruppgifterna handlar om uppgifter kopplade till körningen, 

såsom att ha överblick inuti fordonet samt söka av vägens sidogrenar. Dock kan även audiella, 

kognitiva och motoriska uppgifter höra hit, såsom att byta radiokanal eller prata med någon 

(Wickens et al., 2004).  

Den primära köruppgiften är starkt sammankopplad med information från ett visst område 

framför bilen, den så kallade Primary Visual Attention Lobe, PVAL. PVAL är området 

framför föraren och kan ses i figur 13.  

 

Figur 13. PVAL i olika vyer (efter Wickens, Lee, Liu & Gordon Becker, 2004, s. 440). 

Under körning ska fokus alltid vara i PVAL och HMI-system ska utvecklas så att de inte 

distraherar föraren så att denne tappar uppmärksamheten från PVAL. Samtidigt handlar 

körning om multitasking, och olika uppgifter kan komma i konflikt med varandra då de 

konkurrerar om förarens uppmärksamhet och mentala resurser. Det viktiga är dock att 

sekundära köruppgifter inte tar fokus från den primära köruppgiften varpå kontroller och 

displayer ska utformas så att de blir så lätta som möjligt att använda och förstå. Därför bör 

displayer ha hög kontrast, vara lättolkade och lättlästa (Wickens et al., 2004).  

Sikt 

Sikten ifrån fordonet måste vara så bra att den primära köruppgiften kan genomföras utan 

svårigheter. För att detta ska uppnås är det viktigt att ta hänsyn till konkurrens av resurser. De 

visuella resurser som används till den primära köruppgiften konkurrerar med resurser för 

överblick inne i fordonet, såsom radio, knappar, kartor och mobiltelefon. Överblick inuti 

fordonet kan beskrivas i termerna antal och varaktighet av blickar. Förare känner sig säkra 

när blickarna är kortare än 0,8 sekunder, förutsatt att det går cirka tre sekunder mellan 

blickarna. Dessa faktorer har använts för att uppskatta olycksrisker och amerikanska studier 

visar att det finns ett samband mellan antalet allvarliga trafikolyckor och faktorer som 

medellängden av blickens varaktighet och antalet blickar (Wickens et al., 2004).  

Resurskonkurrens kan hanteras på olika sätt. Till exempel kan audiella displayer användas 

som ersättning eller förstärkning av visuell information, som kartor, och röststyrning kan 

ersätta de visuella resurser som krävs vid knapptryckningar. Viktigt att beakta är dock att även 

audiella och verbala resurser konkurrerar om perceptuella resurser med de visuella resurserna. 
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Till exempel hänvisar Wickens et al. (2004) till studier som visar att röststyrda mobiltelefoner 

med handsfree kan reducera antalet fel av fordonets placering samt antalet blickar bort från 

vägen, men inte reducera distraktionen. Försämrad avståndsbedömning, långsammare 

reaktion på bromsning av framförvarande bil och ökad kollisionsrisk är enligt studierna 

exempel på konsekvenser vid användning av mobiltelefon med handfree. 

Head-up display, HUD, är ett sätt att undvika blickar på instrumentpanelen inne i bilen. HUD 

har generellt visat sig värdefullt genom att blicken kan hållas på vägen och genom att 

reaktionstiden reduceras vid händelser på vägen. HUD innebär att informationen överlappar 

sikten framåt. Om bilderna är enkla, såsom en digital hastighetsmätare, verkar överlappning 

av HUD inte vara något större problem, men vid mer komplexa bilder kan överlappningen 

innebära mer allvarliga problem (Wickens et al., 2004).  

Informationskanaler vid körning 

Information relaterad till körning kan kategoriseras som lågprioriterad (ingen direkt relevans 

för köruppgiften), medelprioriterad (ingen omedelbar reaktion av föraren krävs) och 

högprioriterad (kräver omedelbar reaktion av föraren). Enligt Kaufmann, Risser, Geven och 

Sefelin (u.å.) bör visuell information huvudsakligen användas för låg- och medelprioriterad 

information eftersom användaren då själv kan välja tillfälle att ta del av informationen. Att 

presentera högprioriterad information visuellt är inte lämpligt eftersom visuell information går 

för långsamt att överföra i kritiska situationer menar Kaufmann et al. Högprioriterad 

information bör i stället presenteras audiellt eftersom informationen då kan hanteras 

instinktivt. Dock är verbal information inte lämplig i högprioriterade situationer (Kaufmann et 

al., u.å.). 

Hur förarens mentala belastning, antal filöverträdanden, humör och objektiva körförmåga 

beror av information från olika sinnesmodaliteter
5
 (visuellt, audiellt eller visuellt kombinerat 

med audiellt) har undersökts i en studie av Kersloot, Brook-Carter och Lansdown (u.å.). I den 

genomförda studien fick förarna instruktioner om att sköta den primära köruppgiften, det vill 

säga hålla fokus på vägen, samtidigt som de skulle utföra sekundära uppgifter vid sidan av. 

Det visade sig att den primära köruppgiften påverkades av en sekundär uppgift, oavsett om 

instruktionerna gavs visuellt, audiellt eller kombinerat. Inga signifikanta skillnader hittades 

mellan de olika sinnesmodaliteterna när det gällde mental belastning, antal filöverträdanden 

eller förarens humör (ilska och frustration). Dock uppkom fler antal falsklarm (felaktig 

respons) och missar (ingen respons) med audiell modalitet än med visuell eller visuell 

kombinerat med audiell modalitet. Antal träffar (korrekt respons) varierade inte mellan de 

olika sinnesmodaliteterna. Signifikanta skillnader hittades också vid jämförelse av 

reaktionstid, där reaktionstiden var långsammare när informationen gavs audiellt jämfört med 

visuellt och visuellt kombinerat med audiellt (Kersloot et al., u.å.). 

Sammanfattningsvis ger visuellt informationsintag snabbare reaktionstider och färre 

missbedömningar av den primära köruppgiften än audiell information enligt Kersloot et al. 

(u.å.), vilket motsäger resultatet från Kaufmann et al. (u.å.).  

                                                 
5
 Sinnesmodalitet, en typ av fysisk företeelse som kan förnimmas, såsom temperatur och ljud. Källa: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modality, översatt med hjälp av Google.  
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3.4 Head-up Display 

HUD är en teknik som behandlas både i litteraturen och i aktuella forskningsrapporter. Detta 

avsnitt omfattar teknisk uppbyggnad av HUD, för- och nackdelar med HUD, samt hur HUD 

bör utformas. 

Teknisk uppbyggnad av HUD 

Enligt webbplatsen Wikipedia består en HUD av en dataenhet, en projektor och en stråldelare, 

se figur 14. Dataenheten skickar en bild till projektorn som projicerar bilden via en 

stråldelare. Stråldelaren är en genomskinlig yta som släpper igenom omgivningens ljus 

samtidigt som den reflekterar den projicerade bilden till betraktaren. Hur stråldelaren är 

utformad får betydelse för hur skarp bilden blir. I personbilar är denna stråldelare integrerad i 

vindrutan.  

 

Figur 14. Principskiss för uppbyggnad av HUD. 

För att förarens ögon ska slippa ändra fokus när blicken skiftar mellan omgivning och HUD-

bild så kollimeras ljusstrålarna som når ögat. Detta innebär att de bryts så att de i det närmaste 

är parallella, vilket gör att det ser ut som om bilden ligger längre fram (i bilar cirka två till tre 

meter från förarens ögon).  

HUD i jämförelse med HDD 

Som nämnts tidigare bör viktig information ligga nära PVA. Det optimala vore enligt detta 

resonemang att placera information direkt på PVA med hjälp av HUD-teknik. HUD används 

främst inom flyget och bilindustrin och det finns många fördelar med HUD. Eftersom förare 

till största delen av tiden ska fokusera blicken framåt medför HUD att närliggande 

information kan överblickas parallellt med informationen på vägen. Därmed förlorar inte 

föraren tid eller resurser på att ändra fokus mellan olika informationsområden och kan reagera 

snabbare på händelser i omgivningen. Den projicerade informationen på HUD är utformad så 

att ögat upplever att informationen ligger längre bort än vindrutan. Därmed fokuserar blicken 

längre bort och ögat ansträngs inte lika mycket då det inte behöver ställa om fokus mellan 

vägen och informationen. Ytterligare en fördel är att relativt förväntade, diskreta händelser är 

enklare att upptäcka med HUD. När det gäller oväntade situationer på långt håll finns dock 

risk för att information via HUD upplevs som rörig och försämrar sikten (Wickens et al., 

2004).  
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Risken att HUD försämrar sikten gäller generellt. När information projiceras på det här sättet 

riskerar displayen att bli rörig. Det kan även vara svårt att läsa av informationen på HUD om 

den bakomliggande bakgrunden varierar och dessutom kan HUD i sig vara skrymmande. 

Enligt Wickens et al. (2004) väger dock fördelarna med HUD över och inom flyget är 

prestationen av kontroll av planet generellt bättre när kritisk information visas på HUD. 

I ett flertal tidigare forskningsprojekt har tester genomförts där användares inställning till 

placering av information undersökts. I de olika studierna presenterades information bland 

annat direkt i användarnas synfält när de tittade framåt (HUD) eller så att de var tvungna att 

titta ner, exempelvis i höjd med en instrumentpanel (HDD).  

I en studie genomförd av Horrey och Wickens (2004) undersöktes hur körningen påverkades 

av en sekundär uppgift som gick ut på att uppmärksamma ett telefonnummer. Studien 

jämförde audiella signaler, en typ av HDD samt två typer av HUD (en direkt i synfältet, noll 

grader från horisontlinjen, och en lite nedanför, cirka sju grader från horisontlinjen). 

Resultaten från studien visade att HUD har många fördelar i jämförelse med HDD och den 

HUD som var placerad en bit nedanför siktlinjen visade sig vara den bäst lämpade. Några 

fördelar som studien pekade på var att förare vid användning av HUD kunde reagera snabbare 

på information från displayen men också från omgivningen. Samtidigt genomfördes 

sekundära uppgifter bättre med HUD än med HDD. Dock påpekar författarna till studien att 

de fördelar som framkom i studien kan omvändas till nackdelar om arbetsbelastningen blir för 

hög eller om oväntade händelser inträffar.  

I en studie av Liu och Wen (2004) genomfördes först en litteraturstudie om HUD och därefter 

jämfördes körförmågan och den psykologiska arbetsbelastningen vid körning med HUD och 

med HDD. Litteraturstudien visade att förarna tittar bort från vägen i mindre utsträckning med 

HUD än med HDD. Därmed kan förarna enklare behålla kontrollen över fordonet och även 

reagera snabbare på information från omgivningen. Förarna har också en jämnare hastighet 

vid användningen av HUD. Dessa resultat bekräftades sedan vid jämförelsen mellan HUD och 

HDD. Dock visade studien att förarnas körförmåga försämrades vid hög arbetsbelastning, 

både vid användning av HUD och HDD.  

I vissa studier har testpersoner fått bedöma HUD och andra displayer subjektivt. Watson, 

Cech och Eßers (2010) utförde en studie där HUD jämfördes med HDD samt en display i 

ratten, varpå förarna ansåg att HUD fungerade bäst gällande mental belastning och prestation. 

Användarna ansåg även att de kunde fokusera bättre på vägen med HUD jämfört med HDD 

samtidigt som de upplevde att körningen var enklare. Dock visar Liu och Wen (2004) att 

förare upplevde att HUD krävde högre mental kapacitet och medförde högre mentala krav.  

Det finns även vissa områden där studier visar att HUD inte är lämplig. Stanton och Young 

(2005) undersökte Adaptive Cruise Control, ACC (farthållare). I studien visades status om 

ACC i instrumentpanelen och på HUD. Studien tyder på att förarnas SA kan försämras när 

status om ACC visas på en HUD. Samtidigt visar Liu och Wen (2004) att förarna blev 

stressade över att missa viktig information som kunde visas, vilket ledde till att de tittade på 

displayen mer än nödvändigt och blev distraherade från själva körningen. Vidare pekar 

litteraturstudien genomförd av Liu och Wen (2004) på att förare med HUD ofta kör i högre 

hastigheter än förare med HDD. Trots dessa negativa aspekter menar Liu och Wen (2004) att 

fördelarna i de flesta fall väger över och rekommendationer för information som kan visas på 

en HUD är kritisk information samt information om trafiken. Studien genomförd av Liu och 

Wen (2004) fick till viss del annorlunda resultat än andra studier gällande hastighet vid 

körning. Författarna till studien menar att resultaten som skiljer sig från andra studier kan bero 

på att förarna i deras studie var yrkesförare. Därmed var dessa förare mer erfarna och hade 

inte lika stora svårigheter att titta på displayer under körning. 
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Utformning av information på HUD  

En frågeställning inför teoristudien var hur information på HUD bör utformas. Här hittades 

främst studier om huruvida information bör dyka upp beroende på situation eller visas 

kontinuerligt. Alin Nilsson et al. (2005) utreder hur ett intermittent informationssystem (visar 

endast information när situationen kräver det) påverkar förarens köregenskaper jämfört med 

ett kontinuerligt system (visar informationen konstant). Enligt Alin Nilsson et al. (2005) 

upplevde förarna det intermittenta systemet som ett bättre system, vilket delvis visades genom 

att mentala krav, ansträngningar samt frustrationer var mindre jämfört med det kontinuerliga 

systemet. Dessutom upplevde testpersonerna att de kunde prestera bättre med det 

intermittenta systemet. Vidare refererar Alin Nilsson et al. (2005) till Smiley, A. (Auto safety 

and human adaption, 2000) som menar att negativ beteendeanpassning uppkommer då 

information visas kontinuerligt. Detta innebär att förarna ökar hastigheten och tar större 

risker.  

3.5 Sammanfattning teoristudie 

Människans kognitiva förutsättningar är beroende av individens fysiska förutsättningar 

(synsinnet), tidigare erfarenheter, uppmärksamhet, minne, förmåga att ta beslut och 

stresstålighet. Viktigt vid utformning av displayer är att användaren lätt ska kunna upptäcka, 

igenkänna och förstå den förmedlade informationen. Vid användning av fordon måste detta 

dessutom ofta gå fort. Det är viktigt att ta hänsyn till var i användarens synfält (PVA) 

displayen är placerad. Frekvent använda displayer med viktig information bör ligga nära 

användarens PVA.  

Körning kan delas upp i en primär köruppgift och sekundära köruppgifter, där den primära 

köruppgiften främst är att hålla fordonet rätt placerat på vägen samt ha uppsikt över faror 

längs vägen. Alla andra uppgifter, exempelvis att byta radiokanal eller växla, är sekundära. 

Det är viktigt att sekundära köruppgifter inte tar fokus från den primära köruppgiften varpå 

displayer ska utformas så att de blir så lätta som möjligt att använda och förstå. Införandet av 

nya säkerhetssystem eller automation i fordonet kan bland annat leda till att föraren slappnar 

av för mycket och blir mindre uppmärksam.  

Enligt Kaufmann et al. (u.å.) passar låg- eller medelprioriterad information att visas visuellt 

eftersom visuell information ger långsammare reaktionstid i kritiska situationer jämfört med 

audiell information. Däremot menar Kersloot et al. (u.å.) att reaktionstiden enligt genomförd 

studie var långsammare när informationen gavs audiellt jämfört med visuellt och visuellt 

kombinerat med audiellt. Dessa två studier motsätter sig varandra varpå ett tydligt svar på 

vilken information som lämpas att visas visuellt inte kan formuleras. 

HUD ger snabbare reaktionstider än HDD, resulterar i jämnare körning med avseende på 

hastighet och styrning samt ger en mer positiv subjektiv upplevelse (gällande mental 

belastning, frustration och körförmåga) än HDD. Däremot är det inte lämpligt att visa 

konstant information på HUD eftersom detta distraherar mer och reducerar SA i jämförelse 

med HDD. Dessutom kan information på en HUD lättare uppfattas som rörig och därmed leda 

till distraktion jämfört med HDD. 

Information via HUD bör situationsanpassas eftersom konstant information reducerar SA och 

ökar risken för negativ beteendeanpassning jämfört med situationsanpassad HUD-

information. Vidare bör inte HUD placeras direkt i förarens synfält utan en lämpligare 

placering är en bit nedanför siktlinjen, förslagsvis cirka sju grader från horisontlinjen.  
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4 Resultat användarstudie 

Resultaten från observationerna och enkätstudien redovisas nedan.  

4.1 Observationer 

Observationerna gav författarna bättre förståelse för användaren, det vill säga yrkesförarna, 

och för produkten. Frågeformulären kunde besvaras och de mest relevanta resultaten har 

sammanfattats nedan medan mer detaljerade resultat återfinns, tillsammans med bilder från 

observationerna, i bilaga 5. Personerna som observerats är anonyma och benämns nedan som 

A, B, C och D. 

Det fanns ingen information som alla personer tyckte var viktig att se hela tiden. C berättar 

dock att hastighetsmätaren, färdskrivaren och bränslemätaren är viktiga, men att GPS:en är 

lite onödig även om han medger att han tittar på den då och då. För D däremot är GPS:en 

viktig samt att sikten framåt och bakåt är bra. Varningar i kombinationsinstrumentet ligger 

kvar till de blir åtgärdade och B upplever detta som irriterande eftersom varningar som dyker 

upp ibland är felaktiga.  

Samtliga förare menar att det är bekvämt att ha blicken långt bort på vägen, så att de enklare 

kan få en överblick av körsituationen. B tittar mycket i speglarna medan C gärna vill ha koll 

på bromsljusen på framförvarande lastbilar. Förarna använde samma funktioner under körning 

varav de vanligaste är färdskrivare, interaktor, jobbmobil och privat mobil. Två av förarna 

använde även en privat GPS utöver den som ingår i interaktorn. Färdskrivaren användes 

frekvent av samtliga förare i syftet att hålla uppsikt över kör- och vilotider. Interaktorn 

användes främst till navigering men också till att läsa jobbrelaterade meddelanden. Radio och 

musik användes frekvent av förarna under körning. Även telefonsamtal till bekanta var något 

som förarna sade sig ägna tid åt när körningen blir för långtråkig. Telefonen användes också 

vid kommunikation med andra förare och kontoret under observationerna. Alla förarna 

pratade i mobiltelefon och vissa skickade också textmeddelanden under körning.  

Observationerna dokumenterades genom anteckningar. Nedan följer ett utdrag ur dessa.  

B och C på väg till Vordingborg 15 april 

Vi avreser kl 02:55 i varsin lastbil tillsammans med B och C. I sista sekund bestämmer sig B 

för att kontrollera att trailern är kopplad ordentligt. Det är kolsvart ute och snart sätter hon 

på helljuset. Hon berättar att hon ibland blir osäker på om helljuset är på eller inte, trots att 

det finns en symbol som indikerar det. B berättar om hur det är att vara kvinnlig chaufför. 

Hon möts av fördomar och nedlåtande kommentarer från alla möjliga håll. Mest är det de 

jämnåriga manliga kollegerna som inte är schyssta, men hon tolkar det som att de känner 

konkurrens och är osäkra på sin egen körning. I övrigt tycker hon att hon bemöts bra av de 

flesta andra kollegerna.  

Vi rastar utanför Värnamo, halvvägs till resmålet. Här ägnas tiden åt toalettbesök, kaffe, 

mackor, att fixa linserna med mera. Vi äter inne i lastbilarna eftersom det är för kallt 

utomhus. Framme i Helsingborg tar vi tar färjan till Helsingör, som går var tjugonde minut 

såhär dags på dagen. B hjälper C att fylla i ett formulär eftersom han inte åkt den här vägen 

tidigare. Väl framme i Vordingborg anländer vi till en gammal verkstad ute på landsbygden, 

precis i utkanten av ett litet samhälle. Klockan är 13 och förarna som ska ta över B och C:s 

lastbilar väntar otåligt vid ett bord i solen.  
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A och D på väg till Södertälje 16 april 

Vi kör iväg mitt i natten. När lastbilarna som vi ska åka till Södertälje med har kommit och 

det är dags att åka är det kort om tid. D vill ha koll på saker och ting, men blir stressad av 

kollegan A som gärna vill köra iväg på en gång. D hamnar lite efter och märker inte vilken 

väg A åkte och vet inte vilken väg han ska ta. Han kollar mycket på GPS:en i interaktorn 

samtidigt som han försöker leta fram sin privata GPS och fipplar med mobilen. Körningen 

blir lite svajig och D försöker kolla upp på vägen emellanåt men kollar snart bort igen och 

letar efter något. D är inte bekant med vägarna och jag hjälper honom med att ställa in den 

privata GPS:en. När den är igång följer han de audiella instruktionerna och kommer snart in 

på rätt väg. Senare under körningen får vi reda på att D valde fel väg, vilket medverkade till 

att han blev en halvtimme försenad. För att hinna ikapp kollegan A gasar han på en aning 

och kör snabbare än han egentligen är instruerad att göra. I telefon med A säger han hur fort 

han har kört, men tillägger sedan ”men säg det inte till någon”. Trots den höga hastigheten 

missar D färjan från Helsingör till Helsingborg och därmed också kollegan A. Han tar då 

rast och vi får vänta på nästa färja. 

Sammanfattningsvis blev de mest värdefulla resultaten från observationerna: 

 Förarna ser ofta på körtiden som finns i färdskrivaren ovanför föraren.  

 Mobiltelefon används ofta för kommunikation både i jobb- och privatärenden.  

 Hastighet och navigeringsanvisningar är viktig information att ha tillgänglig. 

4.2 Enkätstudie 

Nedan presenteras resultaten från enkätstudien. 

Attityder 

Resultaten visade att de tre största utmaningarna med jobbet var körtiden eller tidspressen, 

trafiken samt att hantera gods, se tabell 2. De tre vanligaste svaren på vad som är roligast med 

jobbet var det sociala, friheten samt variationen.  

Tabell 2. De tre vanligaste svaren på vad som är största utmaningen respektive roligast med jobbet som 

lastbilsförare. 

Största utmaningen 

med jobbet 

Antal 

svar 
Roligast med jobbet Antal 

svar 

Körtid, tidspress, stress 7 Socialt (träffa kunder, 

kollegor, med mera) 

15 

Trafiken, medtrafikanter 4 Frihet, självständighet 6 

Hantera gods 3 Variation, omväxling 5 

Hantera information 

De svarande fick fylla i hur ofta de använde olika typer av information genom att kryssa i 

olika alternativ och de fick även besvara hur viktig de bedömer informationen i normal 

respektive kritisk situation
6
. Informationstyperna som förarna fick välja mellan var bland 

annat information om motorn, varnings- och kontrollampor samt bränslestatus. Hela listan 

med alternativ kan ses i bilaga 2.  

                                                 
6
 Resultatet på viktig och ofta använd information redovisas inte på grund av sekretesskäl. 
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Distraktion  

På frågan om förarna har tittat bort från vägen för länge någon gång svarade cirka 40 procent 

ja och 60 procent nej. Ungefär 40 procent angav att de har svårt att hålla vissa saker i minnet 

under körning och den vanligaste bortglömda informationen var adresser. Endast en förare 

uppgav att han får så mycket information samtidigt under körningen att den blir svår att 

hantera. 

Planering och jobb 

Förarna fick bedöma relevansen av olika information kopplad till planering och jobb
7
. 

Informationstyper som förarna fick bedöma var bland annat körtid/vilotid, sträcka kvar till 

mål samt kommande vägar. Hela listan med alternativ kan ses i bilaga 2. 

Scenarion 

Hur förarna bedömde behovet av information i fyra olika situationer presenterades i 

diagramform. Figur 15 illustrerar ett exempel på diagrammet, men observera att resultaten är 

fingerade på grund av sekretesskäl, det vill säga behovsnivån av respektive information är 

slumpmässig. 

 

Figur 15. Behov av information i fyra olika situationer. Observera att behovsnivåerna, det vill säga staplarnas 

höjd, är fingerade. 

Förändringar 

I enkätstudien ingick tre öppna frågor som handlade om visuell information i allmänhet samt 

information direkt i synfältet. Endast 22 procent (sju personer) hade kommentarer på eller 

egna idéer om den visuella informationen i hytten. Några av kommentarerna var ”Det ska 

vara lättöverskådligt och lättillgängligt”, ”Det är bra som det är” och ”Instrumentpanelen 

är onödig i kritiska situationer”. 

Nästa fråga handlade om vad förarna skulle tycka om att ha information direkt i synfältet 

under körning, ifall den möjligheten fanns. Svaren delades upp i kategorierna negativ 

inställning för direkt negativa kommentarer, konservativ inställning för kommentarer om att 

                                                 
7
 Resultatet av information om planering och jobb redovisas inte på grund av sekretesskäl. 
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det är bra som det är, tveksamt positiv inställning för svagt positiva kommentarer och positiv 

inställning för direkt positiva kommentarer. Resultaten visas i figur 16.  

 

Figur 16. Förarnas inställning till information i synfältet. 

Hälften av förarna svarade på följdfrågan om vilken information de skulle vilja se direkt i 

synfältet
8
. Frågan var liksom de två föregående öppen. 

                                                 
8
 Förarnas svar på vilken information de vill se i synfältet redovisas inte på grund av sekretesskäl. 
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5 Konkurrentanalys 

För att få kunskap om den befintliga marknaden för HUD inom bilindustrin gjordes en 

informationssökning på internet samt studiebesök hos ett antal bilhandlare i Segeltorp och 

Akalla. Syftet var att kartlägga vilken information som visas via HUD, hur informationen 

presenteras (färg, storlek, placering), vilken teknik som används, hur vanligt förekommande 

HUD är samt vilken inställning kunder och försäljare har till HUD. I Akalla undersöktes en 

Corvette med HUD, se figur 17. I bilden till vänster framgår var HUD-projektorn är 

installerad och i bilden till höger visas tillhörande reglage för justering av höjd. Reglagen kan 

även användas till att ställa in olika lägen för körning, som till exempel gatuläge.  

 

Figur 17. Till vänster: placering av HUD-projektor strax inanför vindrutan i en Corvette. Till höger: tillhörande 

fyra knappreglage för bland annat höjdjustering och val av läge för körning.  

En genomgång av forum och hemsidor på internet visade att marknaden för HUD är relativt 

utbredd i USA i jämförelse med Europa. I USA finns det enligt forum på hemsidan 

nissanclub.com en marknad för gör-det-själv-HUD som möjliggör installering av HUD i 

vilken bil som helst. HUD verkar dock vara ett relativt okänt begrepp i Sverige, även bland 

många bilförsäljare. Trots detta har det i Sverige sålts HUD på bilar som Corvette och BMW i 

flera års tid
9
. Idag finns HUD som tillval för nya bilmodeller av bland annat Saab, Citroën och 

Lexus enligt källor på internet. Den vanligaste informationen som visas via HUD är 

hastighetsmätare, navigeringsanvisningar och varningar. Saab visar HUD-information i grön 

färg enligt företagets hemsida och BMW använder gult och rödorange enligt BMW:s 

hemsida. En BMW utrustad med HUD provkördes under projektet och figur 18 nedan visar 

HUD under körning. 

                                                 
9
 Enligt bilförsäljarna Magnus Roslund och Lars Mårde, Svenska Bil AB i Segeltorp samt Akalla, våren 2010.  
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Figur 18. HUD i en BMW under körning. Bland annat visas information om hastighet (61 km/h) samt avstånd 

till vänstersväng (100 m). 

De HUD-modeller som finns ute på marknaden baseras huvudsakligen på traditionell teknik 

med linser och speglar. Enligt webbplatsen autorevolution.com har dock biltillverkaren GM 

en långt framskriden utveckling av vad de kallar nästa generations HUD som baseras på 

laserteknik och sensorer. De flesta bilmodeller har HUD-bildens fokus cirka två till tre meter 

framför förarplatsen så att det upplevs som om informationen visas ungefär där motorhuven 

slutar.  

HUD har hittills varit förknippat med lyxtillbehör för snabba bilar. Dock verkar denna 

inställning lösas upp alltmer i takt med att biltillverkare som Saab och Citroën har 

introducerat HUD i sina nya modeller som släpptes inför våren och sommaren 2010. HUD 

marknadsförs idag som något som höjer säkerheten och BMW framhåller: 

”I ögonhöjd rakt fram har extrautrustningens Head-Up Display sin plats. Denna projicerar viktig 

information om körningen, till exempel navigationsanvisningar, direkt i förarens synfält.” 

Samtidigt framhåller Saab att HUD visar: 

”… viktig information i ditt synfält så att du inte behöver ta blicken från vägen.” 

Samtliga observerade HUD-modeller visade digital hastighetsmätare och varvtalsmätare. 
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6 Resultat tidig brainstorming 

Under den tidiga brainstormingen genererades förslag på information som skulle kunna visas 

på en HUD. Ingen fokus lades på att dessa förslag skulle graderas utifrån lämplighet, utan det 

viktiga var att generera så många förslag som möjligt. Förslagen grupperades och sju 

informationskategorier bildades; underhållning, lastbilens status, uppmaningar till föraren, 

trafik och väginformation, planering och jobb, navigering samt pauser och vila. Information 

från kategorin underhållning var till exempel bild på den som ringer och information om 

området man kör i (nationalrätt, sevärdheter, med mera) medan varning för bränsle snart slut 

och information om motorn hörde till kategorin lastbilens status. Hela listan med kategorier 

och information från dessa kan ses i bilaga 6.  

Nedan visas exempel på resultaten från den negativa brainstormingen medan resultaten från 

The Kipling method och personas redovisas i bilaga 6 och bilaga 7.  

Exempel på idéer från den negativa brainstormingen: 

 HUD visar onödig information och distraherar i onödan. 

 På grund av HUD får föraren för mycket information som stör och stressar.  

 HUD är inte anpassad till användaren vilket leder till att denne inte förstår den och 

använder den felaktigt. 

 Visualiseringen är så dålig att föraren måste anstränga sig för att se vad som står. 
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7 Resultat syntes och workshop  

Syntesens första moment var gradering av information beroende på hur lämpad den bedömdes 

vara att visas i synfältet under körning.  Resultatet blev en matris
10

 där olika 

informationstyper delades in efter hur prioriterade de var att visas på HUD. När matrisen 

skapats sattes mål upp som den fortsatta konceptutvecklingen strävade mot. Målen var att 

användning av HUD ska: 

- göra körningen mer säker genom att ge kortare reaktionstider, jämnare körning och 

ökad Situation Awareness. 

- belasta föraren mindre mentalt genom att endast visa den mest relevanta informationen 

i olika situationer. 

- ge ökad subjektiv tillfredsställelse i form av mindre mental belastning, frustration, 

körförmåga och ansträngning. 

De frågeställningar som sedan skapades inför kommande användartester redovisas nedan.  

 Behövs hastighet? Av vilken typ? 

 Hur länge ska information ligga kvar? Vilken information ska kvitteras? Hur? 

 Behövs körtid? Ska den i så fall vara tidsanpassad, konstant eller valbar? 

 Hur mycket ska föraren få välja själv? 

 Hur blir det om konstant information saknas? 

 I vilken utsträckning är det lämpligt att inkludera mobiltelefoni? Kommer det hjälpa 

de som redan använder mobilen eller stjälpa de som skulle ta större risker? 

 Fungerar det att ha en HUD utan varningar eller leder det till övertro på systemet? 

o Måste alla varningar visas för att undvika övertro? 

o Om inte, vilka ska prioriteras?  

o Vilka varningar kräver akut åtgärd och ska bara dessa visas? 

 Vilken mängd information ska visas? 

 Ska någon information förstärkas? Hur?  

 Hur ska information placeras? 

Under workshopen fördes diskussion om parametrarna vad som ska visas, när det ska visas, 

var det ska placeras och hur mycket som ska vara valbart. Grupperna diskuterade olika teman 

för koncepten när de skulle bestämma vilken information som skulle visas. Till exempel var 

dessa teman baserade på en viss informationstyp (exempelvis underhållning), en viss situation 

(exempelvis hög hastighet eller dåligt väglag) eller en viss typ av körning (exempelvis 

distribution eller fjärrfordon)
11

.  

                                                 
10

 Matrisen redovisas inte på grund av sekretesskäl.  
11

 Mer detaljerade resultat från workshopen redovisas inte på grund av sekretesskäl. 
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8 Resultat iterativ designprocess 

Koncepten och resultaten från användartesterna i den iterativa designprocessens två loopar (se 

figur 4 i tidigare avsnitt) samt slutkonceptet redovisas nedan. 

8.1 Resultat första designloopen 

De frågor som uppkom under syntesen vidareutvecklades och redovisas i bilaga 8. Målet var 

att frågorna skulle kunna besvaras efter den första designloopen. 

I den första konceptomgången skapades koncepten både med kunskaper från teoristudien och 

från användarstudien. Från teoristudien påverkade främst designprinciperna, som att en ny 

display inte får avvika för mycket från befintliga displayer eller att informationen som visas 

inte får vara förvirrande eller plottrig. Samtidigt får det inte kosta för mycket tid eller 

ansträngning att finna informationen på displayen och den får inte vara distraherande eller 

kräva för mycket uppmärksamhet från själva körningen. Principen om data-ink ratio, att 

uttrycka så mycket som möjligt så enkelt som möjligt, användes också.  

Utifrån resultaten från syntesen utformades tre koncept som beskrivs nedan. Koncepten 

utvecklades med avsikten att testa förarnas inställning till HUD generellt samt utreda viken 

information de helst skulle vilja se där. Informationen i koncepten är uppdelad i fem olika 

kategorier, A-E. Exempel på sådana kategorier är information som kräver direkta åtgärder 

från föraren eller information som kan förbättra körningen. Av sekretesskäl kan kategorierna 

inte beskrivas mer specifikt. Vissa kategorier förmedlas idag via instrumentpanelen medan 

vissa förmedlas via portabel utrustning. Olika sätt att visa information definierades beroende 

på om informationen visas konstant, bara visas i vissa situationer (situationsanpassad 

information) eller med förutbestämda tider (tidsanpassad information). 

Koncept Traditionell 

I koncept Traditionell, se figur 19, visades information på ett sätt som liknar den information 

som föraren får idag. Till exempel förblev mätare analoga samtidigt som symboler och annat 

hade samma utformning som befintliga symboler. En del av informationskategorierna visades 

konstant (B och C) och en del visades situationsanpassat (A och E).  

 

Figur 19. Visualisering av koncept Traditionell. 

Koncept Framtid 

I koncept Framtid, se figur 20, fanns information som ännu inte finns i lastbilarnas 

standardutrustning, men som är tillgänglig genom bland annat extrafunktioner i 

navigeringssystem eller annan privat portabel teknikutrustning. Likt koncept Traditionell 
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utformades mätare och symboler så att de skulle likna utformningen som finns i lastbilar, men 

vissa extrafunktioner adderades. Konceptet bestod av situationsanpassad information (A, D 

och E), konstant information (C) samt tidsanpassad information (B). Kategorierna D och E 

delade plats och visades enskilt beroende på vilken körsituation föraren befann sig i. Det var 

av intresse att utreda hur förare reagerade på att inte kunna se den situations- och 

tidsanpassade informationen konstant.  

 

Figur 20. Visualisering av koncept Framtid. 

Koncept Avskalad 

I koncept Avskalad, se figur 21, skalades all information ner till det minimala och endast lite 

information från de ingående kategorierna visades. Ingen information ur kategori A ingick då 

det var av intresse att se hur konceptet fungerade utan denna typ av information. I de tidigare 

två koncepten hade mätare av olika slag visats analogt, men i detta koncept utformades dessa 

istället digitalt. Med den nya utformningen upptog informationen mindre plats men kunde 

vara sämre på andra sätt som behövde utredas i testerna. Samtidigt visade konkurrentanalysen 

av HUD att liknande information inom bilindustrin visas på snarlika sätt som i detta koncept, 

varpå det var intressant att testa hur yrkesförare upplever detta. Informationskategorierna 

visades tidsanpassat (B), konstant (C) samt situationsanpassat (D och E). När kategori D 

visades tog informationen upp hela ytan på displayen och all annan information försvann, se 

situation 2 i figur 21. Denna kategori ansågs potentiellt distraherande, varpå den presenterades 

enskilt för att minimera distraktionen av övrig information på displayen. 

 Situation 1 Situation 2 

   

Figur 21. Visualisering av koncept Avskalad. 

Information som ansågs extra viktig placerades generellt i den övre delen av koncepten och 

låg därmed nära förarens PVA så att föraren snabbt kunde uppfatta informationen. I de olika 

koncepten varierade informationskategoriernas placering, då det var av intresse att utreda var 

informationen uppfattades ha sin naturliga plats. 
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8.1.1 Utvärdering första testomgången 

Nedan redovisas resultatet från Van der Laan-metoden och de intervjuer som utfördes efter 

varje testat koncept i den första testomgången.  

Van der Laan 

Med hjälp av Van der Laan-metoden kunde koncepten jämföras sinsemellan gällande 

användbarhet och tillfredsställelse. I figur 22 följer resultaten. 

 

Figur 22. Resultat från den subjektiva undersökningen under den första testomgången.  

Som figur 22 visar blev den subjektiva bedömningen av alla tre koncept positiv, både gällande 

användbarhet och tillfredställelse, eftersom siffervärdet överstiger noll för samtliga koncept. 

Variationen mellan koncepten är inte större än 0,5 varken gällande användbarhet eller 

tillfredställelse. 

Frågeställningar 

Intervjuerna efter varje testat koncept sammanställdes och resultatet kunde användas som 

underlag vid besvaring av frågeställningarna, se bilaga 8. En sammanfattning av de viktigaste 

resultaten redovisas nedan
12

. 

Befintlig information 

Majoriteten var positivt inställd till konstant information i synfältet samtidigt som vissa 

testpersoner påpekade att det var onödigt och irriterande att se konstant information. Dock 

önskade ingen av testpersonerna att konstant information borde undvikas helt och en 

testperson menade att utan konstant information fanns risk att bli överrumplad av information 

som dyker upp utan förvarning. Åsikterna om vilken kategori som lämpades att visas konstant 

eller inte varierade märkbart bland testpersonerna.  

Utformning 

Resultatet visar att förarnas åsikter om visningssätt av olika informationskategorier varierade 

kraftigt. Exempelvis varierade önskemålen om att visa kategori B mellan att visas hela tiden, 

inte alls, ibland eller bara i slutet av körningen. Det går därför inte att fastställa ett enhetligt 

sätt att visa informationen på. Samtliga förare upplevde att de hann uppfatta och tolka all 

information som dök upp, varpå slutsatsen drogs att information som dyker upp bör ligga kvar 

tills den blivit kvitterad. 

                                                 
12

 Delar av resultatet redovisas inte på grund av sekretesskäl. 
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En frågeställning rörde huruvida mätare skulle visas digitalt eller analogt. Testerna visade att 

den digitala utformningen i koncept Avskalad irriterade en del testpersoner som uppgav att 

när de digitala siffrorna växlade drogs uppmärksamheten omedelbart dit. Detta åtgärdades 

inför nästa testomgång genom att siffrorna växlade mindre frekvent och tog upp mindre plats 

på displayen varpå informationen inte blev lika iögonfallande.  

Mängden information varierade mellan de olika koncepten, men förarna upplevde inte att 

något av koncepten hade för mycket information. Det kunde därför inte fastställas exakt 

vilken mängd information som var för stor. Nästan all information upplevdes som tydlig, med 

undantag för viss information i enskilda koncept. Generellt var testpersonerna nöjda med 

storleken på symbolerna. Dock uttryckte fyra av sju testpersoner missnöje över storleken på 

vissa ikoner och text. Även placeringen av information var generellt tillfredsställande och 

förarnas åsikter var närmast samstämmiga gällande placeringen av de flesta 

informationskategorierna. Att förstärka viss information visade sig viktigt enligt testerna och 

även här var åsikterna om vilken information som behövde förstärkas närmast samstämmiga.  

Majoriteten ansåg exempelvis att information ur kategori B bör förstärkas i relevanta 

situationer och ett förslag var att informationen blinkar till. Samtidigt uppmärksammades viss 

information inte omedelbart av testpersonerna och som åtgärd för detta föreslogs att dessa 

ikoner eller symboler visas i ett större format. 

När testerna påbörjades var vissa av testpersonerna negativt inställda till att se information 

direkt i synfältet. Vid testernas slut, när alla koncept hade testats, var samtliga testpersoner 

positivt inställda och kunde tänka sig att ha en HUD i den egna lastbilen. 

8.2 Resultat andra designloopen 

Resultatet från den första testomgången besvarade många frågor, men vissa områden behövde 

undersökas ytterligare samtidigt som fler frågeställningar hade dykt upp. Så här långt in i 

projektet var urvalet av informationen som skulle visas gjord. Däremot behövde utformning, 

placering och sättet som informationen visas på utredas ytterligare, vilket de nya 

frågeställningarna behandlade som redovisas i bilaga 9. Två koncept utformades med hänsyn 

till de nya frågeställningarna, resultaten från den första designloopen och designprinciperna 

från teoristudien. Bland annat vidareutvecklades utformningen på symbolerna så att de fick 

starkare koppling till de befintliga symboler som finns i kombinationsinstrumentet idag. Olika 

placering och olika versioner av samma information presenterades i de två koncepten, så att 

förarna lätt kunde jämföra alternativen. Analog eller digital utformning av mätare behövde 

fortfarande utvärderas varpå designen från föregående testomgång vidareutvecklades och 

presenterades i respektive koncept nedan. 

Koncept Bred 

Koncept Bred visas i figur 23 och utformades på bredden istället för höjden.  

 

Figur 23. Visualisering av koncept Bred. 



39 

 

Informationskategori B visades konstant men förstärktes i viktiga situationer för att fånga 

förarens uppmärksamhet trots placeringen långt ner på displayen. När information från 

kategori D fanns tillgänglig indikerades detta med små symboler i nedre högra hörnet. När 

indikatorn dök upp var den stor för att fånga förarens uppmärksamhet, men efter några 

sekunder förminskades den för att inte distrahera i onödan. Informationen visades sedan på 

förarens kommando. Kategori D och E delade placering på displayen på samma sätt som i 

koncept Framtid från den första testomgången. 

Koncept Hög 

Figur 24 visar koncept Hög som var något mer utformad på höjden än koncept Bred.  

 

Figur 24. Visualisering av koncept Hög. 

I detta koncept var utformningen till viss del mer anpassad till dagens instrumentpanel än 

föregående koncept. Vid ett tillfälle visades en stor mängd information från tre av 

informationskategorierna (A, B och D) samtidigt. Syftet med detta var att testa förarnas 

acceptans för stora mängder information i synfältet. Placeringen liknade den i koncept Bred, 

dock bytte informationskategorierna i bottenfältet plats.   

8.2.1 Utvärdering andra testomgången 

Nedan redovisas resultatet från Van der Laan-metoden och de intervjuer som utfördes efter 

varje testat koncept i den andra testomgången.  

Van der Laan 

Resultatet av den subjektiva undersökningen med Van der Laan-modellen presenteras i figur 

25. Eftersom värdena var positiva ansåg testpersonerna att koncepten var användbara och 

tillfredsställande. 
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Figur 25. Resultat från den subjektiva undersökningen under den andra testomgången. 

Figur 26 visar resultatet från både första och andra testomgången så att de går att jämföra.  

 

Figur 26. Resultat från den subjektiva bedömningen under den första testomgången med koncepten Traditionell, 

Framtid och Avskalad samt den andra testomgången med koncepten Bred och Hög.  

Frågeställningar 

Resultaten från den andra testomgången sammanställdes så att frågeställningarna kunde 

besvaras. 

I testerna undersöktes huruvida analoga eller digitala mätare är lämpligast för HUD. En del av 

testpersonerna föredrog analoga mätare och en del föredrog digitala.  

Koncepten innehöll stora mängder information och avsikten var att se hur mycket information 

som kan visas utan att förarna upplevde för hög distraktion. Förarna medgav att det var 

väldigt mycket information samtidigt, men att de inte skulle vilja ha det på något annat sätt 

eftersom de ville få all relevant information, oavsett om den kommer samtidigt eller inte. 

Dock observerades vissa missar av köruppgiften vilket kan vara tecken på distraktion.  

Indikatorn som skulle göra föraren uppmärksam på att text och information fanns tillgänglig 

upplevdes positiv av förarna. Storleken på texten föreföll tillräcklig då alla förare som läste 

texten högt under körningen läste den felfritt.  
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Samtliga förare tyckte att båda koncepten var lättförståeliga och tydliga med undantag för 

symboler som de inte sett tidigare och förstärkning av information som inte var tillräckligt 

uppmärksammande.  

8.3 Slutkoncept 

Ett slutkoncept utvecklades med avseende på vilken information som ska visas, hur denna 

information ska visas, när den ska visas, var på displayen den ska placeras samt vilken 

information som behöver förstärkas i olika situationer. Slutkonceptet som beskrivs nedan ska 

betraktas som ett förslag på hur projektets resultat kan implementeras. 

Urval och layout 

Information ur samtliga kategorier valdes till slutkonceptet. Av sekretesskäl kan utformningen 

av symbolerna inte presenteras, men alla symboler är standard med undantag för sådan 

information som idag inte finns utformad som standardsymboler. Figur 27 visar förslag på 

informationens placering.  

 

Figur 27. Urval av information och layout för slutkonceptet. 

Displayen är uppdelad i toppfält, mittfält och bottenfält. Viktig information är placerad i 

toppfältet eftersom det ligger närmast förarens PVA. I vänster mittfält finns sådan information 

som bara dyker upp ibland och som inte måste visas samtidigt (D och E). I bottenfältet 

placerades främst information som kan komma att visas under längre tid (B och D). I vänster 

bottenfält finns sådan information som kan behöva visas samtidigt som information i vänster 

mittfält. De konstanta informationskategorierna (B och C) är placerade intill varandra så att 

konstant information hålls samlad inom ett mindre område på displayen. 

Viss information kan föraren välja bort medan annan information, som anses mycket viktig, 

alltid visas när HUD är aktiverad. Att föraren i stor utsträckning själv kan välja vilken 

information som ska visas på HUD anses viktigt då oönskad information som ständigt visas i 

synfältet kan leda till ökad distraktion. Föraren kan efter eget önskemål välja att se 

information konstant, situationsanpassat eller på eget kommando. Viss information behöver 

inte nå föraren direkt, utan kan meddelas vid passande tillfälle. För att informera föraren om 

att denna information finns tillgänglig dyker indikatorer upp i bottenfältet. När dessa visas är 

de först stora för att fånga förarens uppmärksamhet, men efter tre sekunder minskar de i 

storlek och föraren väljer när han eller hon vill ta del av informationen. 
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Det ska finnas möjlighet att avaktivera hela HUD-funktionen eftersom det kan distrahera 

förare som inte anser sig ha nytta av den, eller vid tillfällen när föraren vill kunna ha 

vindrutan fri från information. Vid första användningen av HUD-systemet är det tänkt att 

föraren får gå igenom en installationsguide där denne gör val och inställningar som anpassar 

informationen på displayen efter förarens individuella önskemål. 

Huruvida olika typer av mätare skulle presenteras digitalt eller analogt var ett komplicerat val. 

En del förare hade under första testomgången störts av de växlande digitala siffrorna som 

drog uppmärksamheten till sig. Under den andra testomgången vidtogs åtgärder för att 

undvika detta, men åsikterna bland förarna var ändå splittrade, hälften föredrog digitalt och 

den andra hälften analogt. För- och nackdelar med båda alternativen listades. Fördelar med 

digitala mätare är att de ger exakt värde och tar lite plats. Nackdelar med digitala mätare är att 

de lätt drar blicken till sig när siffrorna ändras, vilket kan leda till distraktion. Dessutom är de 

mindre lättöverskådliga än analoga mätare eftersom analoga mätare antyder intervall med 

pekaren, medan siffror kan förväxlas så att till exempel 38 misstas för 88. Nackdelar med 

analoga mätare är att de inte ger exakta värden och risken är stor att displayen blir rörig om 

symbolerna är stora och komplicerade.  

Baserat på för- och nackdelarna för de olika alternativen valdes digital utformning framför 

analog. Risken att de analoga mätarna blir röriga och tar stor plats bedömdes som mer 

allvarligt än att digitala mätare riskerar att dra blicken till sig och inte vara lättöverskådliga. 

Dessutom finns rekommendationer från teorin att använda enkla symboler framför mer 

komplexa symboler då komplexa symboler orsakar större problem avseende överlappning av 

omgivningen. Så länge HUD-systemet är aktiverat visas mätarna eftersom det bedömdes 

lämpligt att ha någon typ av konstant information som gör föraren medveten om att systemet 

är aktiverat och som övrig information kan byggas upp kring.  



43 

 

9 Diskussion 

Nedan diskuteras och analyseras olika aspekter av projektet och kopplingar dras till resultatet 

från teoristudien. 

Distraktion 

Enligt teori om synsinnet registreras synintryck i synfältets periferi främst av stavar, som är 

känsliga för rörelse och förändring av rörelse. Detta är förmodligen en av anledningarna till 

att förarna under testerna reagerade på de ständigt skiftande digitala siffrorna i mätarna. I en 

sådan situation blir den naturliga reaktionen rimligtvis att föra blicken till förändringen och 

tappa fokus från vägen, eller att fortsätta titta framåt men ständigt bli distraherad av 

förändringen i periferin. En sådan reaktion är naturligtvis inte önskvärd och bör undvikas.  

Konkurrentanalysen visade att HUD-bilden ofta fokuseras på ett avstånd av ungefär två till tre 

meter framför föraren. Att fokusera bilden på några meters avstånd innebär reducerad tid och 

ansträngning vid fokusskifte mellan vägen och informationssystem i lastbilen då linsen inte 

behöver ackommodera lika mycket som vid användning av HDD. En sannolik fördel med att 

fokusera HUD-bilden på ett avstånd mindre än fem meter är att när ögats lins fokuserar på 

vägen (parallella ljusstrålar) blir HUD-bilden (konvergerande ljusstålar) något oskarp. Detta 

innebär att tecken och symboler i HUD inte konkurrerar om lika mycket uppmärksamhet när 

föraren fokuserar på detaljer på vägen och därmed reduceras troligen risken för distraktion. 

Valet av två till tre meter som projektionsavstånd är därför sannolikt en optimering mellan 

nödvändig oskärpa i HUD-bilden och minimalt ackommodationsbehov. 

Mentala resurser och uppmärksamhet 

Uppmärksamhet kan vara selektiv eller delad. Under körning får förarna information från 

flera informationskällor, både från informationskällor inuti lastbilen och från omgivningen 

utanför. Informationskällorna är placerade långt ifrån varandra med avseende på 

ansträngningen som krävs för att förflytta sig från en informationskälla till en annan. På grund 

av denna nödvändiga förflyttning blir uppmärksamheten selektiv då föraren inte kan fokusera 

på båda informationskällorna samtidigt. Men om information istället visas på en HUD kan 

uppmärksamheten bli delad, eftersom informationen inuti lastbilen kan överblickas parallellt 

med informationen från vägen. Därmed skulle inte föraren förlora tid eller resurser på att 

ändra fokus på uppmärksamheten och kan därför reagera snabbare på händelser i 

omgivningen. Detta skulle kunna förklara varför HUD enligt litteraturen ger kortare 

reaktionstider än HDD. Detta har inte kunnat bekräftas eller dementeras genom testresultat, 

men däremot tydde testerna på att den primära köruppgiften inte påverkades nämnvärt av den 

sekundära informationen på HUD, förmodligen tack vare delad uppmärksamhet.  

Situation awareness, SA, är en viktig parameter vid körning. Teoristudien visade att HUD kan 

öka SA i jämförelse med HDD. Projektets resultat kunde inte direkt påvisa detta, men det 

finns skäl att tro att SA ökar om den information som förarna anser viktig visas vid rätt 

tillfälle. Att visa relevant information vid rätt tillfälle har också varit utgångspunkten vid 

utveckling av slutkonceptet. 

När uppgifter är välbekanta för användaren kräver de inte lika mycket uppmärksamhet och 

uppgifterna kan utföras mer eller mindre per automatik. I början av projektet förutsattes att 

förare av lastbilar behöver lägga ner lika mycket uppmärksamhet som förare av personbilar på 

till exempel information inuti fordonet. Dock visade testomgångarna att förarna klarade av att 

hantera mer visuell information än väntat. Detta beror troligtvis på att yrkesförare har lång 

erfarenhet av körning och är vana att ständigt hantera en mängd informationssignaler. Därmed 
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kan fler lediga mentala resurser läggas på den nya HUD-tekniken. Trots detta finns det inga 

skäl att överösa förarna med information utan strävan bör ligga på att endast presentera den 

mest väsentliga informationen, vilket också har gjorts i projektet. 

Enligt teoristudien ska användaren ges möjlighet att stänga av funktioner som denne inte 

anser är relevanta. Samtidigt ska antalet val hållas på ett minimum för att inte uppta för 

mycket mentala resurser hos användaren. Detta har eftersträvats, även om ett visst antal val 

måste finnas för att användaren ska kunna justera informationen på HUD efter de egna 

behoven. En lösning på detta är att förarna vid första användningen av HUD får göra val och 

inställningar som anpassar HUD-systemet efter förarens individuella önskemål. Detta moment 

kommer att introducera den nya tekniken för förarna som får en möjlighet att bläddra bland 

informationen och upptäcka den i egen takt. Genom introduktionen blir förarna dessutom 

bekanta med symboler och placering av information vilket sannolikt medför att de under 

körning inte blir lika överraskade av uppkommande information och lättare kan känna igen de 

symboler som visas. De individuella valen kan registreras i det personliga förarkortet och 

behöver således bara göras en gång. Därmed blir inställningarna då kopplade till föraren och 

inte till lastbilen vilket är en klar fördel då många förare byter lastbil dagligen. 

Mentala modeller 

För att en produkt ska anpassas maximalt till användaren är det viktigt att hänsyn tas till de 

tänkta användarnas mentala modeller. Under projektet utgick processen från användaren då 

det eftersträvades att få stor förståelse för förarnas sätt att tänka främst genom användarstudier 

och användartester. En annan åtgärd för att undvika att endast de egna mentala modellerna 

blev utgångspunkten för designprocessen genom användning av personas. Dessa fungerade 

som en påminnelse om förarnas olika bakgrund, behov och förutsättningar.  

Designprinciper 

I litteraturen återfanns en mängd principer för utformning av displayer. Exempelvis togs 

principen om data-ink ratio i beaktning gällande symbolernas utformning. Dessa förenklades 

så långt det var möjligt, så att så lite ”bläck” som möjligt användes. Vidare var avsikten med 

informationen att hjälpa förare att förutse kommande händelser (förutseende hjälpmedel) samt 

utöka förarnas mentala resurser genom att förse dem med information som inte behöver hållas 

i minnet.  

Enligt teoristudien beror tiden det tar att hitta eller upptäcka ett objekt på hur iögonfallande 

objektet är. Om objektet är framträdande kan det upptäckas snabbare och därmed kräver 

sökningen mindre ansträngning. Därför ska viktig information förstärkas så att fokus kan 

läggas på det som är viktigast. Detta togs i beaktning vid utformandet av koncepten. Viktig 

information förstärktes i slutkonceptet på olika sätt, exempelvis genom upprepade 

blinkningar, avvikande färg, förstoring av symboler eller placering nära primary visual area, 

PVA.  

Enligt andra designprinciper beskrivna i teoristudien ska information från olika 

informationskällor ha en samhörighet och information ska placeras konsekvent för att 

underlätta top-down bearbetning. Detta har tagits i beaktning i den mån det varit möjligt. 

Exempelvis har välkända symboler använts och strävan har legat på att placera symboler i 

HUD så som de är placerade i kombinationsinstrumentet idag. 

Teoristudien visar att displayer som används ofta bör ligga nära PVA för att minska tiden det 

tar att förflyttas mellan olika informationskällor. Dessutom bör displayer med viktig 

information ligga nära PVA så att de uppmärksammas när någonting viktigt dyker upp. 

Vilken information som används ofta och som anses viktig var några av huvudfrågorna i 



45 

 

användarstudien. Genom testomgångarna har denna information specificerats och den 

information som anses viktigast och används mest frekvent visas i slutkonceptet. Med en 

HUD utformad efter slutkonceptet hamnar alltså både den viktigaste och mest frekvent 

använda informationen nära PVA. 

Homeostasteorin 

I litteraturen beskrivs homeostasteorin som innebär att förare håller en konstant risknivå vid 

införandet av nya säkerhetssystem. HUD kan ses som ett säkerhetssystem, vilket enligt 

homeostasteorin innebär att användande av HUD kommer få förare att ta större risker. Detta 

bekräftades till viss del i intervjuerna under testerna där några förare medgav att de vid 

användning av vissa funktioner troligen skulle ta större risker än de gör idag. Dock framkom 

det i teoristudien att den negativa beteendeanpassningen kan minska om information inte 

visas konstant, utan endast när situationen kräver det. Detta har tagits i beaktning vid 

utveckling av slutkonceptet som till största delen innehåller situationsanpassad eller 

tidsanpassad information. 

Subjektiv bedömning 

Teoristudien visade att HUD ger snabbare reaktionstider, jämnare körning och en mer positiv 

körupplevelse jämfört med HDD. Under testerna jämfördes inte HUD med HDD och därmed 

kan dessa påståenden inte bekräftas. Däremot fick testpersonerna bedöma koncepten 

subjektivt, där resultaten visade att testpersonerna var positiva till HUD.  

Den subjektiva bedömningen utfördes i båda testomgångarna och resultaten visar att 

testpersonerna bedömde koncepten i den andra designloopen som mer användbara och 

tillfredsställande än i den första designloopen. Att bedömningarna i den andra testomgången 

var positivare tyder på att koncepten blivit mer anpassade till användarna och att utvecklingen 

gick i rätt riktning.  

Enkätstudien visade att cirka 40 procent var osäkra eller negativt inställda till att ha 

information direkt i synfältet. Testpersonernas inställning efter genomförda simulatortester 

var positivare då samtliga testpersoner kunde tänka sig att använda HUD i sin lastbil. Att 

inställningen varierade så pass kan bero på förarnas mentala modeller. När frågan ställdes i 

enkätstudien kan det vara så att förarna föreställde sig fast information som blockerar sikten, 

medan testpersonerna vid testomgångarna tydligt kunde se vad som menades med 

”information direkt i synfältet”. Vid denna visualisering kunde testpersonerna uppleva 

koncepten mer verkligt och inte enbart utifrån de antaganden de hade sedan tidigare och 

kunde därigenom få en annan inställning. 

Snabbare förflyttning av blicken 

För att öka säkerheten vid körning rekommenderas i teoristudien att antalet blickar bort från 

vägen och blickarnas varaktighet reduceras. Eftersom detta inte observerades under 

testomgångarna går det inte att fastställa om antalet blickar kan reduceras vid användning av 

HUD och det går inte heller att bekräfta om deras varaktighet kan förkortas. Men vid 

användning av HUD kan tiden som går förlorad när blicken förs bort från vägen reduceras då 

informationen från HUD kan ses parallellt med vägen tack vare placeringen nära PVA. 

Därmed kan förare dela sin uppmärksamhet mellan olika informationskällor och behöver inte 

använda sig av selektiv uppmärksamhet. Vid användning av HUD kan användaren alltså 

fokusera mer på den primära köruppgiften vilket är bra både ur ett användarperspektiv och ur 

säkerhetssynpunkt.  
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Högprioriterad information på HUD 

Enligt vissa källor i teoristudien bör inte kritisk information presenteras visuellt utan audiellt, 

dock inte verbalt. Om för många olika typer av högprioriterad information presenteras audiellt 

blir det dock säkerligen svårt att skilja på de olika ljudtyperna och kunna tolka vad signalerna 

betyder. Det enda alternativet blir då att presentera informationen verbalt eller visuellt. Att 

kritisk information valdes till slutkonceptet grundar sig i att de studier som inte 

rekommenderar kritisk information som visuell information inte har studerat HUD specifikt 

utan visuell information allmänt under körning. Om visuell information visas i ett kritiskt läge 

tvingas föraren se bort från vägen, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Men om den viktiga 

informationen däremot visas i synfältet blir effekten troligtvis inte densamma. Enligt 

teoristudien kan reaktionstider förkortas med HUD. Vidare kan det bli förvirrande att endast 

få kritisk information audiellt, varpå HUD kan vara ett lämpligt alternativ eller komplement.  

Bemötande av kritik mot HUD 

I teoristudien rekommenderades inte HUD som ett lämpligt alternativ till att visa status för 

adaptiv farthållare (ACC). Lämpligtvis ska alltför mycket konstant information i synfältet 

undvikas och den information som visas ska vara aktuell och viktig samt förbättra körningen. 

Det är därför förståeligt att den här typen av information inte rekommenderas till HUD, men 

användning av HUD-teknik går inte att avfärda endast på dessa grunder. Syftet med den 

refererade studien var att undersöka ACC, inte HUD. Andra artiklar som undersökt HUD mer 

grundligt går i en annan linje och är också mer positivt inställda till tekniken. 

HUD och övriga informationskällor 

Viktigt att poängtera är att slutkonceptet, och HUD generellt, bör ses som ett komplement till 

övriga informationskällor inuti lastbilen. Det är viktigt att information exempelvis i 

kombinationsinstrumentet inte tas bort av den anledningen att den även visas i HUD eftersom 

HUD ska gå att avaktivera. När HUD är aktiverad visas viss information därför på två ställen, 

vilket är positivt då viktig information med fördel visas överflödigt enligt litteraturen.  

Uppföljning 

Syftet med projektet var att med en användarcentrerad behovsanalys ta fram ett koncept för 

HUD. En behovsanalys genomfördes och visade vilka behov och önskemål förarna hade så att 

ett HUD-koncept kunde utvecklas som tillgodosåg dessa behov så bra som möjligt. För att 

bekräfta att projektet gick i rätt riktning genomfördes användartester. Dessa tester var 

kvalitativa, varför det inte var nödvändigt med fler än sju testpersoner. Författarna av denna 

rapport bedömer att resultaten från användartesterna inte skulle ha skiljt sig avsevärt om fler 

testpersoner medverkat, då testpersonerna berörde samtliga intressepunkter som undersöktes. 

För att det skulle ha lönat sig att ha med fler testpersoner skulle användartesterna behövt en 

genomgående omstrukturering samt en djupare utveckling av slutkonceptet, vilket det inte 

fanns utrymme för under projektet. 

Huruvida projektets syfte går i linje med det övergripande målet, att öka säkerheten och ge 

föraren en mer positiv körupplevelse, kan inte besvaras med de utförda simulatortesterna. 

Dock visar studier att dåligt utformade HUD kan öka risken för kognitivt tunnelseende, 

medan en väl utformad HUD kan förkorta reaktionstiden, ge jämnare körning, förbättra den 

subjektiva körupplevelsen samt möjliggöra delad uppmärksamhet mellan flera 

informationskällor, vilket leder till ökad säkerhet.  
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10 Slutsatser 

Eftersom konstant information på HUD ökar risken för kognitivt tunnelseende och minskar 

situation awareness bör informationen situationsanpassas så att den endast visas i de 

situationer den är relevant. En annan viktig aspekt med HUD är att informationen lättare kan 

uppfattas som rörig och därmed leda till distraktion jämfört med HDD. Därför måste stor vikt 

läggas på utformningen av informationen så att den blir så tydlig som möjligt. Detta innebär 

att informationen ska vara lätt att förstå och att det ska gå snabbt att tolka den så att de 

mentala resurserna kan läggas på den primära köruppgiften istället för att tolka informationen. 

Ett sätt att åstadkomma detta är bland annat att endast visa den information som är relevant 

för körningen.  

Resultaten från användarstudien och designlooparna visade vilken information som förarna 

bedömde som viktigast och som de använder mest frekvent. Resultaten visade också att 

förarna har olika behov av information, vilket innebär att informationen på HUD måste vara 

valbar så långt det är möjligt för att inte distrahera de som inte har behov av informationen. 

Resultaten från simulatortesterna gav även anvisningar om hur förarna uppfattar olika 

utformning av symboler och information. Storlek, utformning och färg har utvärderats och 

designats efter resultaten från simulatortesterna, vilket har implementerats i projektets 

slutkoncept. 

En lämpligt utformad HUD kan: 

- förkorta tiden det tar att reagera på informationen från HUD och från omgivningen. 

- ge jämnare körning med avseende på hastighet och styrning.  

- förbättra körupplevelsen i form av minskad frustration och mindre resurskrävande 

jämfört med vanlig instrumentpanel. 

- möjliggöra delad uppmärksamhet mellan information inuti lastbilen och omgivningen 

utanför, vilket kräver färre mentala resurser än selektiv uppmärksamhet då blicken 

måste flyttas en längre sträcka mellan informationskällorna. Detta innebär att fler 

mentala resurser kan användas till att fokusera på den primära köruppgiften. 

Med HUD finns därför goda chanser att öka säkerheten och ge föraren en mer positiv 

körupplevelse.  
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11 Rekommendationer för fortsatt arbete 

I följande avsnitt lyfts frågeställningar som är viktiga inför framtida utveckling av HUD.  

Kognitivt tunnelseende 

Det finns många positiva aspekter med HUD, men en del indikationer på negativa 

konsekvenser uppträdde under användartesterna. En del förare missade information från 

omgivningen när olika information dök upp i HUD. Huruvida detta skulle ske även vid 

användning av HDD måste därför undersökas för att se om den försämrade uppmärksamheten 

berodde på användningen av HUD. Om så är fallet skulle en tänkbar förklaring kunna vara 

kognitivt tunnelseende, som i litteratur och forskning nämns som en risk med HUD. Om det 

kognitiva tunnelseendet blir större vid användning av HUD i jämförelse med HDD bör 

utformningen av HUD ses över. Främst bör mängden konstant information noggrant 

övervägas och ersättas med situationsanpassad information så långt det är möjligt.  

Vidareutveckling av nya symboler 

Genom den långa erfarenhet förare har kan de lätt känna igen symboler och annan 

information som presenteras. När nya symboler dyker upp, som i det här projektet, tar det tid 

innan förarna lär sig deras betydelse så att de ”sitter i ryggmärgen” och tills dess tar det längre 

tid att reagera på dessa. För att förkorta tiden det tar att lära sig symbolerna bör dessa 

utformas så att de är tydliga och lätta att känna igen. Det bör därför poängteras att framtagna 

symboler i projektet endast är att betrakta som förslag som eventuellt behöver utformas 

ytterligare för att optimalt resultat ska uppnås. 

Samverkan med övriga informationskällor 

Hur HUD fungerar i kombination med andra informationskällor inuti lastbilen, såsom 

kombinationsinstrumentet, interaktorn och färdskrivaren bör undersökas. En intressant aspekt 

är hur ny information som presenteras i projektets slutkoncept ska visas om HUD avaktiveras.  

Prioriteringsfunktion 

I de fyra olika scenarierna beskrivna i enkätstudien skiljde sig behoven av information enligt 

enkätresultaten. I vissa scenarier var nästan ingen information önskvärd, medan i stort sett all 

information var önskvärd eller nödvändig i andra scenarier. Behovet av olika mycket 

information i olika situationer pekar på att en funktion som automatiskt prioriterar mängden 

och typen av information beroende på situation skulle vara lämplig.  

Placering på rutan 

HUD bör placeras så att föraren kan se all information som dyker upp. Samtidigt får 

informationen inte placeras för högt så att förarens sikt blockeras. I detta projekt har exakt 

placering på vindrutan inte behandlats närmare och därför krävs ytterligare studier för att 

undersöka detta. Ett avancerat lösningsförslag är att använda system som följer 

ögonrörelserna för att placera HUD i rätt läge i förhållande till förarens ögonhöjd. System 

som följer ögonrörelser tillverkas exempelvis av företaget Tobii
13

. 

 

                                                 
13

 http://www.tobii.com/corporate/start.aspx 
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Avstånd till upplevda bilden 

Fördelar med att fokusera HUD-bilden på ett avstånd längre än HDD men kortare än fem 

meter, då ljusstrålarna är så gott som parallella, har diskuterats ovan. Dock rekommenderas 

fortsatta studier för att undersöka effekten av olika avstånd till den upplevda HUD-bilden. 

Vidare bör det undersökas hur avståndet påverkar distraktion, mental belastning och situation 

awareness.  

Ytmått 

I de koncept som utvecklats har förhållandet mellan höjd och bredd på HUD-displayen valts 

till H:B=2:3. Huruvida detta förhållande är det mest optimala eller inte är inte undersökt i 

projektet och kräver därför närmare utredning. Det är oklart vilket förhållande och vilken 

storlek HUD har i personbilar men troligtvis är den totala storleken mindre än den som har 

testats i projektet. Tack vare den stora vindrutan i en lastbil borde den disponibla HUD-

displayen kunna vara större än i en personbil, men hur detta påverkar sikten utåt är något som 

måste undersökas närmare. 

Tekniska förutsättningar i lastbil 

I personbilar är HUD-systemets stråldelare integrerad i vindrutan som har en större lutning än 

lastbilens nästan vertikala vindruta. Att vindrutan i lastbilen dessutom är välvd kan leda till 

problem när bilden ska reflekteras till betraktarens ögon. Lösning av problemet ingick inte i 

detta projekt, men är likväl något som måste undersökas närmare vid teknisk utveckling av 

HUD i lastbil. Kanske kan avsaknaden av motorhuv hos de flesta lastbilar också påverka hur 

bilden uppfattas jämfört med HUD i personbilar, något som också bör beaktas vid fortsatt 

arbete. Viktiga faktorer vid val av HUD-teknik är förutom bildkvalitet förstås också hur 

skrymmande systemet blir eftersom utrymmet i lastbilen är begränsat.  
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Bilaga 1. Protokoll observationer 

I denna bilaga visas det protokoll som användes under observationerna. De första punkterna 

(1-11) är direkta frågor till förarna medan resterande punkter är observationsunderlag.  

1. Vad är lättast/svårast med körningen? 

2. Finns det någon information som är viktigt att se hela tiden?  

3. Finns det någon information som är svår att hitta? 

4. Om du fick bestämma, hur skulle instrumentpanelen och övrig information se ut? 

5. Hur upplever du den visuella informationen du får idag?  
(Bra, dålig, för mkt, för lite, plottrigt, förvirrande, funkar alldeles utmärkt?) 

a. Finns det någon information du inte använder? 

6. Var är det mest ”bekvämt” att ha blicken? 

7. Var på vägen tittar du? 

8. Vilka funktioner använder du under körning?  

9. Hur får du information om att det är dags för rast? 

10. Vad gör du när du får tråkigt under körningen? 

11. Hur kommunicerar du med andra under körning? Är det distraherande? 

Att observera 

1. Vad tittar föraren på under körning? Hur ofta och hur länge? 

Information Hur ofta? Hur länge? (sek) 

   

   

   

 

2. Finns det någon meny eller display-vy som används oftast? 

3. Hur ser vardagen och den vardagliga körningen ut? 

4. Hur är sikten utåt? 

a. Går det att placera någonting på rutan? 

5. Var skulle en eventuell HUD vara lämplig att placera? 

6. Vet förarna någonting om HUD? 

a. Vad tycker de om det? 

b. Vill de ha tekniken i lastbilar? 

c. Vad skulle de vilja se på en eventuell HUD? 
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Bilaga 2. Enkäter 

Nedan visas enkäterna A och B som användes i enkätstudien. 

Enkät A 
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Enkät B
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Bilaga 3. Frågeformulär första testomgången 

Här visas frågeformuläret som användes som intervjuunderlag under första testomgången
14

. 

Information om testförare 

Ålder:___________________________________________________________________ 

Kön:____________________________________________________________________ 

Hur många mil kör du i veckan:______________________________________________ 

Hur länge har du kört lastbil:________________________________________________ 

Vilken typ av körning:_____________________________________________________ 

Anvisningar inledning 

Tack för att du vill ställa upp! Det kommer att ta cirka 2 timmar. Du kommer att få testa tre 

koncept av Head-up Displays. Efter varje koncept kommer du att få svara på några frågor. 

Om du känner dig tveksam över något så går det bra att ställa frågor när som helst under 

testet. Du kan självklart avbryta testet när som helst om du känner att du inte mår bra. 

Du kan börja med att ställa in stol och ratt så att det känns bekvämt. Olika information 

kommer att visas i ditt synfält under körningen. Du ska ta del av informationen men också 

koncentrera dig på köruppgiften. Du kommer att köra en väg med tre filer. Längs vägen 

kommer skyltar att dyka upp med instruktioner om vilken fil du ska byta till.  

Körningen är inte helt verklighetstrogen utan så fort du ser en skylt ska du göra ett så snabbt 

filbyte som möjligt. Meningen är alltså inte att du ska göra en mjuk svängning utan att du 

hastigt ska svänga till den fil som skylten pekar mot. Försök också att tänka dig in i 

körsituationen så långt det är möjligt, även om det här är en simulerad miljö. Innan testerna 

börjar kommer du att få köra en testomgång på banan för att bekanta dig med körmiljön. 

Anvisningar Traditionell 

Det kommer att dyka upp information i ditt synfält. Så fort du ser att någon information dyker upp 

så berättar du för mig vad du ser. I vissa koncept kommer symboler upp som indikerar att du har 

ett större meddelande som behöver läsas när tid finns. Du kan då säga till mig när du vill se 

meddelandet. Ibland kommer du också att få navigeringsanvisningar. Du behöver inte följa dessa 

köranvisningar, det räcker att du berättar för mig att du sett informationen.  

Tänk dig att du kör en långkörning. Du har kört i drygt tre timmar och allt fungerar bra.  

I början, allmänt 

S. Hur känns det att ha information direkt i synfältet? Spontan kommentar? 

[Testperson fyller i subjektiv bedömning] 

1. Vad tycker du om att ha konstant information på skärmen hela tiden?  

a. Vad tycker du om information som dyker upp? 

Efter varje koncept 

2. Var informationen tydlig? Något du inte förstod? 

3. Hur upplevde du mängden information? Var det någon gång för mycket på en gång? 

4. Vad tycker du om urvalet av information?  

a) Kändes någon information relevant/irrelevant?  

b) Hade du velat välja bort någon information? Lägga till? 

                                                 
14

 Frågorna är reducerade på grund av sekretesskäl. 
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Anvisningar Framtid 

Det kommer att dyka upp information i ditt synfält. Så fort du ser att någon information dyker upp 

så berättar du för mig vad du ser. I vissa koncept kommer symboler upp som indikerar att du har 

ett större meddelande som behöver läsas när tid finns. Du kan då säga till mig när du vill se 

meddelandet. Tänk dig att du kör en långkörning. Du har kört i drygt en timme och allt fungerar 

som det ska.  

I början, allmänt 

S. Hur känns det att ha information direkt i synfältet? Spontan kommentar? 

[Testperson fyller i subjektiv bedömning] 

1. Det var vissa nya symboler som inte finns på instrumentpanelen idag, hur reagerade du på 

dessa symboler?  

a. Skulle du ha nytta av den här informationen? 

2. Lade du märke till den röda markeringen på mätaren? Hur tolkade du dess betydelse?  

a) Skulle du ha nytta av att denna information? 

Efter varje koncept 

5. Var informationen tydlig? Något du inte förstod? 

6. Hur upplevde du mängden information? Var det någon gång för mycket på en gång? 

7. Vad tycker du om urvalet av information?  

a) Kändes någon information relevant/irrelevant?  

b) Hade du velat välja bort någon information? Lägga till? 

Anvisningar Avskalad 

Det kommer att dyka upp information i ditt synfält. Så fort du ser att någon information dyker upp 

så berättar du för mig vad du ser. I vissa koncept kommer symboler upp som indikerar att du har 

ett större meddelande som behöver läsas när tid finns. Du kan då säga till mig när du vill se 

meddelandet. Tänk dig att du kör en långkörning. Du har kört nästan fyra timmar och körningen 

fungerar väl. 

I början, allmänt 

S. Hur känns det att ha information direkt i synfältet? Spontan kommentar? 

[Testperson fyller i subjektiv bedömning] 

1. Hann du läsa all information som kom upp? 

Efter varje koncept 

2. Var informationen tydlig? Något du inte förstod? 

3. Hur upplevde du mängden information? Var det någon gång för mycket på en gång? 

4. Vad tycker du om urvalet av information?  

a. Kändes någon information relevant/irrelevant?  

b. Hade du velat välja bort någon information? Lägga till? 

Avslutande diskussion 

I slutet, allmänt 

1. Vilken mätare gillade du bäst? (analog, analog med rött, digital) Varför? 

2. Vad tyckte du om storleken på symbolerna? Var de för små eller onödigt stora? 

3. Gillade du placeringen av informationen, kändes den naturlig eller rörig? 

4. Vilket koncept gillade du bäst? Varför? 

5. Om din lastbil var utrustad med en HUD, skulle du då använda den? Varför/varför inte? 

a) Vilken information skulle du vilja se? 

6. Tyckte du att det var ett ”bra” test? Kändes det realistiskt och relevant? 
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Bilaga 4. Subjektiv bedömning enligt Van der Laan 

Nedan visas formuläret för den subjektiva bedömningen som användes under första och andra 

testomgången. Adjektiven är fritt översatta från engelska. 

 

Min uppfattning om koncept X är: 

användbart      inte användbart 

       

behaglig      obehaglig 

       

dålig      bra 

       

trevlig      otrevlig 

       

effektiv      överflödig 

       

irriterande      tilltalande 

       

hjälpande      värdelös 

       

icke önskvärd      önskvärd 

       

ökar vakenhet      sövande 
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Bilaga 5. Resultat observationer 

Nedan redovisas resultaten från observationerna. Personerna som observerats är anonyma och 

benämns A, B, C och D. 

1. Finns det någon information som är väldigt viktigt att se hela tiden? 

A: Nej, jag skulle inte behöva något hela tiden.  

C: Jag flackar mycket med blicken, men kollar ofta på färdskrivaren. Vid vanliga turer 

tycker jag att GPS:en är lite onödig, men jag kollar ändå på den lite då och då. Sen tycker 

jag också att hastighetsmätaren och bränslemätaren är mycket viktiga.  

D: Det är viktigt att kunna se framåt och bakåt och GPS:en i interaktorn är också viktig. 

2. Hur upplever du den visuella informationen du får idag? 

A: Bra, lätt att förstå. 

B: Den är bra, för jag är van vid den. Varningsmeddelanden ligger kvar med en markering 

tills felet är åtgärdat. Det blir irriterande om varningen är felaktig. 

3. Var är det mest ”bekvämt” att titta/ha blicken? 

B: Långt bort på vägen och i speglarna. Det blir vingligt om man håller blicken nära.  

C: Långt bort på vägen, men jag flackar mycket med blicken. Samtidigt försöker jag hålla 

koll på bromsljusen på lastbilen framför, så jag kollar väl lite snett neråt också. Jag 

fokuserar inte på något särskilt, jag försöker få en överblick över situationen. Fast jag tror 

att man kollar närmare om det är mörkt ute. Då blir man dessutom mentalt tröttare. 

D: Så långt bort det går, då får man en överblick. Jag gillar att ha framförhållning.  

4. Vilka funktioner använder du?  

A: Färdskrivare, interaktor (GPS, textmeddelande), privat mobil, jobbmobil och 

funktioner som förbättrar och underlättar körningen.  

B: Färdskrivare, interaktor (GPS, textmeddelande), privat GPS, privat mobil, jobbmobil 

och funktioner som förbättrar och underlättar körningen. 

C: Interaktorn (GPS), färdskrivare, privat mobil (har inte jobbmobil, jobbar bara extra) 

och funktioner som förbättrar och underlättar körningen. 

D: Interaktorn (GPS), privat GPS, färdskrivare, jobbmobil med handsfree, privat mobil 

och funktioner som förbättrar och underlättar körningen. 

5. Hur får du information om att det är dags för rast? 

A: Färdskrivaren 

B: Färdskrivaren. Kollar ofta på den, även hur långt jag kör. 

C: Färdskrivaren, den säger till när man har en kvart kvar på sin körning och det är dags 

att ta rast. 

D: Färdskrivaren. 

6. Vad gör du när du får tråkigt under körning? 

A: Radio, i värsta fall pausar. 

B: Byter radiostation, ljudböcker, skivor, ringer någon.  

C: Lyssnar på musik, sjunger med i låtarna, pratar i telefon eller bläddrar runt i menyerna i 

instrumentklustret.  

D: Lyssnar på ljudböcker eller pratar i telefon. Jag pratar med min fru nästan varje dag. 

7. Hur kommunicerar du med andra under körning? Är det distraherande? 

B: Mobil med handsfree. Det kan vara distraherande om jag får information samtidigt i 

luren. Ibland har jag glömt avfarter.  

C: Genom mobilen, ringer för det mesta. 
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D: Genom samtal på mobilen. Jag skickar inte sms, mobilen är inte så bra för det.  

Nedan illustreras bilder tagna under observationerna. 

 

Figur 28. Instrumentpanel i förare B:s lastbil på väg till Vordingborg. 

 

Figur 29. Utsikt ur förare D:s lastbil på väg till Södertälje. 
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Figur 30. Samtliga fotografier är från Scanias anläggning för förarna i Vordingborg. Bilden till vänster visar ett 

fyllt kylskåp, uppe till höger en kaffekopp och nere till höger en hållare för kaffefilter. 
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Bilaga 6. Resultat tidig brainstorming 

Nedan redovisas resultatet från den tidiga brainstormingen. Först visas resultatet från den 

begynnande brainstormingsessionen där uppgiften var att skriva ner all tänkbar information 

som skulle kunna visas via HUD och därefter visas resultaten från The Kipling method.  

Kategori Exempel på information 

Underhållning Chatt för chaufförer 

Bild på den som ringer 

Information om området du kör i (nationalrätt, sevärdheter, med 

mera.) 

Möjlighet till att läsa och skriva sms 

Musiklistor 

Lastbilens status Information om motorn 

Aktuellt varvtal 

Lastbilens höjd 

Varning för bränsle snart slut 

Checklista över saker att laga/fixa vid nästa stopp 

Uppmaningar till 

föraren 

”Du har inte ringt hem på länge!” 

”Du kör vingligt!” 

Uppfriskande hälsningar vid ouppmärksamhet 

Tips på rörelseövningar som motverkar stelhet 

På vägen (trafik och 

väginformation) 

Funktion som scannar av området framför och varnar för faror 

Varningar om fartkameror och hastighetsskyltar 

Varning om andra trafikanter i närheten 

Information om vägen framför (tunnel, tvär sväng) 

Rådande vägbestämmelser (vikt, höjd) 

Planering och jobb Kommande leveranser 

Schema för dagen 

Tid kvar till mål 

Information om kommande körningar 

Navigering Verklighetsbaserad karta i 3D som förstärker omgivningen 

Planerare som räknar ut smartaste vägen med avseende på 

trafikmängd, höjd, vikt med mera. 

Förstärkande linjer på vägen vid dålig sikt 

Information om vad som finns runtomkring lastbilen 

Karta vid krångliga områden 

Pauser och vila ”Snart rast!” 

Bra restauranger på vägen 

Kollegors position inför rast 

Information om maträtter som finns på kommande restaurang 
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The Kipling method 

Vad Var När 

Ge information som: 

 underlättar 

beslutsfattande 

 minimerar stress 

 minskar olyckor 

 ger föraren bättre 

kontroll 

 minskar distraktion 

 ger bättre planerad 

körning 

 

 Framför föraren, i 

förarens synfält.  

 Inga onödiga rörelser 

ska krävas av föraren. 

 

 I kritiska lägen 

 Kontinuerligt (men 

kan bytas ut beroende 

på situation) 

 Vid behov för att 

underlätta 

Hur Varför Vem 

 Projektion 

 Okänd teknik 

 

 Konkurrera med 

andra företag 

 Ge status till föraren 

 Push to market 

 Lagkrav 

 Ökade behov 

 Förare 

 Åkerier 

 Försäljare 

 Utvecklare 

o Testpersoner 

 Tillverkare 
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Bilaga 7. Personas 

Nedan beskrivs de fyra fiktiva personas som skapades under den tidiga brainstormingen.  

Äldre man – ”Den eftertänksamme” 

Lars är 57 år och en gammal räv i branschen. Han 

har kört lastbil hela sitt vuxna liv och har samlat 

på sig mycket erfarenhet genom åren. Han har 

jobbat för flera olika åkerier, men han byter helst 

inte arbetsgivare ofta. Lars har kommit in i sina 

vanor och kör sin dagliga rutt. Han kör en 

manuellt växlad MAN med standard-inredning. 

Trots att bilen inte är stylad eller utsmyckad är 

Lars noga med att hålla den ren. De flesta av Lars 

körningar är på dagtid, men lite då och då blir det 

en nattkörning. En vanlig vecka kör Lars 200-300 

mil. Lars har tröttnat lite på körningen och det är 

inte mycket som är roligt längre, men han gillar ändå att han kan jobba självständigt och tack vare sin 

erfarenhet har han ofta en historia på lager. Ibland blir han irriterad på andra trafikanter som kör 

stressigt och själv blir han stressad av de pressade körtiderna som han har.  

Lars är väldigt lugn och eftertänksam. Han gillar inte när nymodigheter kommer in i lastbilen och han 

blir stressad när han inte vet hur saker fungerar. Men om han får ta tid på sig och prova själv händer 

det att han blir positivt överraskad och kan ibland även tycka att nymodigheterna förbättrar körningen, 

men det säger han inte högt. 

Lars bor i ett radhus med sin fru. De har två barn, men de är vuxna och har flyttat hemifrån. När Lars 

kommer hem vill han ha lugn och ro omkring sig, men när han fått vila lagar han gärna en god middag 

till sin fru. Lars lever ett fridfullt liv med sin fru, de brukar umgås med vänner när de inte är på sitt 

lantställe. Det största intresset är ändå matlagning och paret prenumererar på flera 

matlagningstidningar.  

Medelålders kvinna – ”Den sociala” 

Karin är 42 år gammal och en van förare. Hon har kört 

länge och har fått in goda körvanor. Hon har kört för 

många åkerier och kört många olika lastbilar, idag kör hon 

en manuell Volvo. Karin trivs med att köra och en vanlig 

vecka kör hon 200-300 mil. För det mesta kör hon utanför 

Sverige, men lite då och då har hon körningar även 

inrikes. Karin har mestadels positiva upplevelser av att 

vara kvinna i den mansdominerade lastbilsbranschen, men 

har någon gång råkat ut för spydiga kommentarer. Det 

roligaste med jobbet är enligt Karin att få se nya platser 

och träffa människor från olika länder. Hon pratar gärna 

med folk och delar gärna med sig av sina erfarenheter.  

Karin bor i en villa i en mellanstor stad. Där bor hon med 

sin man och deras söner. När hon är på körningar försöker 

hon alltid köpa med sig något trevligt till mannen och 

någon teknikpryl till sönerna. Karin är väldigt intresserad 

av teknik och tekniska prylar och hänger med i svängarna. Därför vill hon gärna väcka teknikintresset 

även hos smågrabbarna och köper prylar till dem.  
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Nybörjaren – ”Omsadlaren” 

Anders är 53 år gammal och ny inom 

branschen. För några år sedan tröttnade Anders 

på sitt gamla jobb som lagerarbetare och 

sadlade om och blev lastbilschaufför. Han har 

bara kört i några år men känner att han börjar 

få koll på körningen. Rutterna är inte så långa, 

det brukar bli runt 100-200 mil i veckan. 

Körningen varierar, ibland kör han dagtid, 

ibland kväll eller tidig morgon.  

Anders gillar att köra, han är inne på sin andra 

bil, en automatväxlad Scania. Han trivs med 

bilen, men har märkt att det finns vissa 

områden där tekniken inte fungerar så som han 

hade önskat. När han själv har suttit och kört har han kommit på saker som skulle vara bra att ändra 

på, men han vet inte vem han ska ta upp det med. Han hoppas att han kommer in i körningen mer, då 

lär han sig säkert bättre och då kommer tekniken att fungera bra ändå. Anders har funderat en del på 

tekniken som finns, han tycker att det är bra att den hjälper till vid körningen och han skulle gärna 

testa nya tekniker som är på gång.  

Anders bor tillsammans med sin fru i en liten villa i en medelstor stad. När han har tid över försöker 

han hinna med att hjälpa sin fru med hennes intresse, trädgården. Annars gillar Anders att se på film 

och umgås med parets vuxna barn som skaffat sig egna familjer.  

Medelålders man – ”Kungen på vägarna” 

Jonny är 36 år gammal och har pigga ögon som lyser. Han har 

kört i tolv år och har alltså all erfarenhet som krävs för att vara en 

duktig förare. Han har kört många olika lastbilsmärken, men just 

nu kör han en automatväxlad Scania och trivs väldigt bra med 

den. Han har ägnat tid på att styla bilen och har själv varit med 

och designat dekalerna.  

Jonny kör både i Sverige och i utlandet och vanligtvis kör han 

300-400 mil i veckan. För att hinna med så många mil måste han 

köra lite snabbare än andra förare, men det är inga problem för 

Jonny, för han vet att han är en bra förare och han har alltid koll 

på bilen och den övriga trafiken. Jonny har kört i många olika 

länder och har koll på alla vägarna och alla städerna, så han 

brukar inte använda någon onödig teknik som GPS, han har allt i 

huvudet!  

Jonny kör när som helst på dygnet, allt ingår i körningen och han 

sover ofta i sin bil, för körningen och bilen är hans liv. Det 

roligaste med körningen är enligt Jonny att träffa kollegor och 

kunder, men såklart också friheten han har under körningarna. 

Det han inte gillar är alla oerfarna och stressade trafikanter som 

finns på motorvägar runt om i Europa. Han irriterar sig på att de inte förstår att han faktiskt måste 

komma fram och att han har tider att passa.  

Lastbilen och körningen är en stor del av Jonnys liv och därför har han inte så mycket tid över för 

annat, som att ha tjej. Hans förra tjej tröttnade på att han alltid var borta, så nu letar han efter en tjej 

med liknande livsvanor, någon som också är borta mycket. För att hitta en sådan tjej vill han komma 

igång med träningen igen. När han inte tränar träffar han grabbgänget och dricker en öl eller två. 
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Bilaga 8. Frågeställningar inför första testomgången 

Nedan visas de frågeställningar som lade grund för den första testomgången
15

.  

1. Hur upplevs konstant information i en HUD? 

a. Är det irriterande? 

2. Behövs någon konstant information på en HUD? 

a. Vad händer om konstant information saknas? 

3. Behöver körtiden visas? Hur ska den i sådana fall visas?  

a. Ska den vara tidsanpassad, konstant eller valbar? 

4. Behövs en hastighetsmätare på en HUD? Av vilken typ ska den vara, analog eller 

digital? 

5. Fungerar det att ha en HUD utan varningar eller leder det till en övertro på systemet? 

6. Ska information som idag inte visas i instrumentklustret visas i en HUD?  

7. Ska föraren kunna välja att läsa sms via HUD? Kommer det att hjälpa de som redan 

använder mobilen eller stjälpa de som skulle börja göra det bara för att möjligheten 

finns? 

8. Hur mycket information ska vara valbar av förarna själva?  

9. Hur länge ska information ligga kvar?  

10. Vilken mängd är lämplig att visa? 

11. Upplevdes informationen som tydlig? 

12. Accepterar testpersonerna konceptet att se information direkt i synfältet? 

13. Är storleken på symbolerna tillfredställande? 

14. Känns placeringen av symbolerna logisk och naturlig? 

15. Behöver vissa symboler förstärkas? 

a. Hur? 
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 Frågorna är reducerade på grund av sekretesskäl. 
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Bilaga 9. Frågeställningar inför andra testomgången 

Nedan visas de frågeställningar som lade grund för den andra testomgången
16

. 

1. Ska mätare visas digitalt eller analogt?  

2. Vad händer om väldigt mycket information dyker upp samtidigt? Med för många olika 

typer av information finns risken att många saker händer samtidigt så att mycket 

information visas på en gång (såvida inte systemet skjuter upp eller tar bort viss 

information i sådana kritiska lägen). Hur reagerar föraren när väldigt mycket 

information dyker upp i synfältet vid ett tillfälle? Föredrar föraren att inte se eller 

skjuta upp viss information i en sådan kritisk situation? 

3. Hur mycket information ska visas; endast det viktigaste eller även ”mindre akut” 

information? 

4. Hur ska text presenteras? Hur ska föraren bli uppmärksam på att text-information 

finns tillgängligt i systemet, det vill säga hur ska indikatorn vidareutvecklas för att bli 

tydligare? När ska indikatorn dyka upp och var ska informationen visas? Vilket 

typsnitt och radavstånd ska texten presenteras med? 

5. Är koncepten tydliga och bra ur ett helhetsperspektiv?  
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 Vissa frågeställningar har omformulerats eller tagits bort på grund av sekretesskäl. 
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