
Felhandlingar hos äldre bilförare vid 

användande av nya typer av växelväljare

Andreas Brindedahl

Psykologi, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 
 

 

Felhandlingar hos äldre bilförare vid 
användande av nya typer av 

växelväljare 

Andreas Brindedahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofie kandidat 
Psykologi 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Teknisk psykologi 



 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att analysera prestationen hos äldre bilförare vid användande av växelväljare 

med fokus på felhandlingar. Frågeställningarna berörde skillnader i antalet utförda felhandlingar 

med olika växelväljare, typer av felhandlingar som är relaterade till användandet av växelväljarna 

samt effekten av att dölja växelväljarna och växelmönstren. Bilförare mellan åldrarna 50 – 75 år 

använde sex olika växelväljare för bilar samtidigt som de utförde uppgifter i en bilsimulator. 

Studien hade en inompersonsdesign där alla testpersoner fick testa samtliga reglage. De primära 

uppgifterna i testsituationen var att utföra växlingar samtidigt som testpersonerna skulle utföra 

den sekundära uppgiften Lane Change Test i en bilsimulator. Resultaten visar att traditionella 

utformningar, polystabila joysticks med ”J”-layout av växlarna, leder till minst antal 

felhandlingar. Växelväljare med liknande utseende som traditionella växelväljare men med 

annorlunda och komplex funktionalitet, samt monostabila växelväljare, leder till ett ökat antal 

felhandlingar.        

Nyckelord: Växelväljare, teknisk psykologi, felhandlingar, äldre vuxna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of the study was to examine performance in older drivers while using gear selectors, 

with focus on human errors. The research questions concerned differences in the amount of errors 

made, types of human errors that are related to the use of the devices and also the effect of hiding 

the gear selectors and the gear selection patterns. Drivers between the ages of 50 – 75 used six 

different gear selectors for cars while they performed tasks in a car simulator. The study had a 

within-subjects design where all subjects tested every gear selector. The primary tasks in the test 

situation was to execute shifts while the test participants also performed the secondary task, 

which was the Lane Change Test, in a driving simulator. The results show that traditional 

configurations of gear selectors, polystable joysticks with the gears in a “J”-layout, causes the 

least amount of human errors. Gear selectors with the appearance of a traditional gear selector but 

with different and complex functionality, as well as monostable gear selectors, cause a larger 

amount of human errors.   

Keywords: Gear selection devices, engineering psychology, human error, late adulthood 
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Inledning 

Nya styrdon för växelväljare i bilar är under utveckling, exempelvis rotationskontroller (Grant, 

2004).  Det finns risker för att felhandlingar uppstår kopplat till införande av nya kontroller i 

system, i det här fallet instrumentpanelen i en bil (Singley & Anderson, 1989). Risken för 

felhandlingar och användbarheten av nya växelväljare bör studeras innan de implementeras i bilar 

på marknaden. En åldersgrupp som bör studeras extra noga gällande detta är äldre vuxna, då 

många kognitiva och fysiska förmågor försämras med ökad ålder, exempelvis reaktionstid, 

inlärning och arbetsminnet (Vercruyssen, 1997).      

Traditionella växelväljare har utformningen av en spak som, vid körning, flyttas till olika lägen 

för att välja den passande växeln för bilen. Detta innebär att användaren av växelväljaren måste 

förstå att en förändring av spakens position innebär en förändring i bilens drivsystem, vilket gör 

växelväljaren till en indirekt anordning (Rogers, Fisk, McLaughlin & Pak, 2005). Äldre vuxna 

har visat sig föredra indirekta anordningar när de väl vant sig vid kopplingen mellan 

anordningens input och output (Rogers et al. 2005). När nya utformningar av växelväljare 

implementeras överensstämmer inte alltid längre denna koppling mellan input och output. Om 

det, till exempel, är stor skillnad mellan det nya och gamla reglaget gällande utformningen eller 

de rörelser som krävs för att använda dem så kan det medföra att förarens kognitiva modell över 

hur det gamla reglaget fungerar inte längre är kompatibel med det nya reglaget. Detta leder till en 

dålig prestation eller många felhandlingar tills användaren vant sig vid det nya reglaget genom 

övning (Salomon & Perkins, 1989).  

Under våren 2015 utfördes en, ännu ej publicerad, studie vid Luleå tekniska universitet (Ltu) där 

man bland annat undersökte användbarhet och felhandlingar för sex olika växelväljare (Grane, 

2015). Försökspersonerna i Granes studie bestod av studenter mellan åldrarna 20 – 35 år, vilket 

innebär att kunskaper om användbarheten hos växelväljarna för äldre vuxna saknas. Föreliggande 

studie ska komplettera Granes (2015) studie och utförs därför på samma sätt.   

Teori 

General Slowing Hypothesis. Tidigare forskning har visat att ett antal kognitiva 

förmågor försämras i samband med ökad ålder (Salthouse, 2006). Försämringarna startar kring 

20-30 års ålder och accelererar och blir mer märkbara kring 50-års ålder (Salthouse, 2006). 

Reaktionstid har visat sig vara sämre hos äldre människor i jämförelse med yngre (Salthouse, 

2000). Denna försämring kan ha en påverkan i exempelvis bilkörning då det kan uppstå 

situationer som kräver att föraren reagerar snabbt på en oförutsedd händelse. En förklaring 

föreslås av General Slowing Hypothesis som anger att försämrad reaktionstid vid hög ålder beror 

på minskad effektivitet i alla delar av nervsystemet, inklusive hjärnan (Cerella, 1990). Den 

minskade effektiviteten leder till att bearbetningen av både enkla och komplexa stimuli går 

långsammare samt att det tar längre tid att ta beslut om handlingar och skicka signaler från 

hjärnan till kroppens muskler (Cerella, 1990). Teorin förutsäger att sensoriska- och motoriska 

processer saktar ner mer jämfört med högre kognitiva processer (Cerella, 1990).    

Flytande & kristalliserad intelligens. Med åldern minskar även den så kallade flytande 

intelligensen.  Denna typ av intelligens inkluderar hjärnans förmåga att bearbeta information, 
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förmågan att föra induktiva resonemang samt användandet av minnet (Schaie, 1994). Det är 

denna typ av intelligens som är viktig vid inlärning av nya förmågor eller för problemlösning i 

nya situationer (Schaie, 1994). Denna kognitiva försämring kan göra det svårare för äldre att lära 

sig att använda ny teknologi (Ownby, Czaja, Loewenstein & Rubert, 2008). Alla kognitiva 

förmågor försämras inte lika mycket. Inlärda strategier, förmågor och information om hur ett 

problem ska lösas, är några komponenter som ingår i vad som brukar benämnas den 

kristalliserade intelligensen (Salthouse, 2006). En populär hypotes är att regelbundet utövande av 

mentalt stimulerande aktiviteter (till exempel korsord, lära sig nya språk, lära sig spela ett 

musikinstrument) kan hindra försämringen av den flytande intelligensen (Salthouse, 2006). I en 

studie av Salthouse (2006) hittar man svagt empiriskt stöd för denna hypotes. Salthouse resonerar 

att resultaten inte nödvändigtvis motbevisar hypotesen utan kan bero på andra orsaker, som 

exempelvis brister i studien.    

Ålders påverkan på arbetsminnet. En annan kognitiv förmåga som försämras med 

åldern är arbetsminnet (Wingfield, Stine, Lahar & Aberdeen, 1988), vilket kan leda till att äldre 

upplever högre kognitiv belastning (cognitive load) vid krävande situationer eller uppgifter. 

Begreppet kognitiv belastning härstammar från teorin Cognitive Load Theory (CLT) och syftar 

på den totala mängden av kognitiv belastning som ansträngning på arbetsminnet (Van Gog, Paas 

& Sweller, 2010). Prestationen försämras vid alltför hög kognitiv belastning, exempelvis vid 

multi-tasking. 

Transfer. Begreppet positiv transfer syftar på hur tidigare inlärda kunskaper eller 

färdigheter utnyttjas när man lär sig en ny färdighet, eller måste använda en tidigare inlärd 

färdighet i en ny miljö (Salomon & Perkins, 1989). Ett relaterat begrepp är negativ transfer, vilket 

innebär att tidigare inlärda kunskaper eller färdigheter försämrar prestationen i en uppgift. 

Negativ transfer uppstår när två situationer har liknande eller identiska stimuli (exempelvis 

liknande utformning av interface eller kontroller) men kräver olika handlingar eller strategier från 

användaren. Denna effekt är särskilt påtaglig om de skilda handlingarna eller strategierna är 

inkompatibla med varandra i de olika situationerna (Holding, 1976). 

GEMS-teorin. Felhandlingar definieras som tillfällen då en planerad sekvens av mentala 

eller fysiska aktiviteter misslyckas att uppnå det avsedda resultatet, förutsatt att misslyckandet 

inte beror på orsaker utanför aktiviteterna (Reason, 1990). Enligt GEMS-teorin (Generic Error-

Modeling System) finns det tre typer av felhandlingar: slips, lapses och mistakes (Reason, 1990). 

Slips är felhandlingar där intentionen till en handling är korrekt men utförandet blir fel. Lapses är 

felhandlingar kopplat till minnet, man glömmer att utföra en handling. Slips och lapses är oftast 

betingade eller automatiska responser som sker med lite, eller inget, användande av medvetet 

beslutsfattande (Reason, 1990).  Mistakes är en typ av felhandlingar som uppstår då man agerar 

fel på grund av något missförstånd, men utförandet av den planerade handlingen är korrekt. 

Mistakes involverar medvetet beslutsfattande och bedömningar som baseras på kunskaper, 

erfarenheter och mentala modeller som haft positiva resultat tidigare.   

Syfte och frågeställningar 

Det är viktigt att undersöka användbarhet och felhandlingar hos äldre vuxna gällande användande 

av nya typer av växelväljare eftersom att många fysiska och kognitiva funktioner försämras med 
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åldern (Vercruyssen, 1997). Därför kan äldre ha annorlunda förutsättningar för att anpassa sig till 

förändringar av kontroller i bilar. Eventuella problem bör undersökas innan nya typer av 

växelväljare implementeras i nya bilar på marknaden. Om ett styrdon, som kontrollerar en viktig 

funktion i en bil, skulle vara problematisk att använda för en viss målgrupp skulle detta kunna ha 

ödesdigra konsekvenser i verkliga situationer. En annan aspekt att undersöka gäller om 

växelväljarnas funktionalitet påverkas av att de, och deras växelmönster, är dolda för föraren. 

Växelväljaren bör kunna användas utan att föraren behöver flytta blicken från vägen.  

Syftet med denna studie är att analysera felhandlingar för sex olika typer av växelväljare när de 

används av äldre bilförare. Studien har tre frågeställningar:  

 Finns det skillnader gällande antalet felhandlingar mellan växelväljarna?   

 Vilka typer av felhandlingar är relaterade till användandet av växelväljarna? 

 Vilka är effekterna av att dölja växelväljarna och deras växlingsmönster under körning?  

 

Metod 

Design 

Studien hade en inompersonsdesign vilket innebar att alla testpersoner testade samtliga sex 

växelväljare. För att motverka eventuella ordningseffekter utfördes motbalansering med latin-

kvadrat, vilket innebar att testpersonerna använde växelväljarna i olika ordningar.  Den primära 

uppgiften under testet var att utföra växlingar med de olika växelväljarna. Den sekundära 

uppgiften var att utföra Lane Change Task (LCT) i en bilsimulator. Experimentets oberoende 

variabler var de sex olika växelväljarna samt synlighet hos växelväljare. Den beroende variabeln 

var utförda felhandlingar. 

Testpersoner 

Testpersonerna var 12 personer i åldrarna 51-66 år. Två var kvinnor och tio var män. Målgruppen 

var äldre vuxna och definierades som personer med en ålder av 50 år eller äldre. Detta motiveras 

av att många kognitiva försämringar har märkbara effekter först efter cirka 50 års ålder, varefter 

effekterna tilltar. Ett bekvämlighetsurval gjordes på grund av studiens tidsbegränsning. Tio av 

personerna hade akademisk bakgrund, en person arbetade inom vården och en person som 

industrielektriker. Ett krav var att samtliga testpersoner hade körkort. Två testpersoner avbröt sin 

medverkan under testet. Den ena avbröt på grund av illamående (simulator sickness) medan den 

andra personen avbröt för att den inte ville slutföra testet. Data för de som avbröt togs inte med i 

resultaten.  

Utrustning 

Bilsimulatorn kördes på en dator som var konfigurerad enligt Lane Change Test - User Guide 1.2 

(DaimlerChrysler AG, 2005). Gränssnitten bestod av en Logitech-ratt, de sex olika växelväljarna 

samt två datorskärmar. Den ena datorskärmen, som visade körsituationen i bilsimulatorn, och 

ratten var placerade rakt framför testpersonen medan den aktuella växelväljaren var placerad till 

höger för att simulera förhållandena i en vanlig bil. Den andra datorskärmen var något till vänster 

om skärmen för bilsimulatorn och gav anvisningar om vilken växel som testpersonen skulle välja, 
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dessa anvisningar spelades också upp genom två högtalare som fanns framför testpersonen (Figur 

1). 

  

Figur 1. Fotografi av testsituationen. 

 

Sex växelväljare testades. Den första, betecknad A3, var utformad som en monostabil joystick 

med två fasta lägen i mitten samt tre lägen både framåt och bakåt. Det andra reglaget, B3, och var 

en polystabil joystick med fem fasta lägen i en ”J-form”. Den tredje växelväljaren, C3, var en 

polystabil joystick med fem fasta lägen som låg i en vertikal linje. Den fjärde växelväljaren, D3, 

var en monostabil joystick med ett fast läge i mitten, joysticken kunde flyttas framåt eller bakåt 

med återfjädring till utgångsläget. Det femte reglaget, E3, var en polystabil rotationskontroll med 

fem fasta lägen som låg i en horisontell linje. Den sista växelväljaren, F3, var en monostabil 

rotationskontroll med ett fast läge i mitten. Den kunde vridas med- och motsols med återfjädring 

till utgångsläget (Figur 2).   

 

Figur 2. Växelväljarnas funktioner och lägen. 
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Under experimentet filmades handrörelser, personens ansikte, växelväljaren samt datorskärmen 

som gav anvisningar om val av växel. Kamerabilderna var synliga för testledaren men inte för 

testpersonen. Inspelningarna analyserades senare med avseende på felhandlingar. 

Procedur 

Testproceduren varade i genomsnitt 90 minuter. Alla testpersoner fick samma instruktioner. Före 

testet fick testpersonen en introduktion som bland annat innehöll etisk information gällande 

deltagandet i studien. Därefter fick testpersonen fylla i en samtyckesblankett samt en kort enkät 

med bakgrundsinformation om sig själva. Testpersonen fick sedan en genomgång av 

testproceduren. 

Efter introduktionen fick testpersonen bekanta sig med bilsimulatorns kontroller genom en 

provomgång av Lane Change Task (LCT) utan några växlingsuppgifter. I LCT körde 

testpersonen längs en trefilig väg där det med jämna intervaller dök upp vägskyltar som var 

placerade på båda sidorna om vägen. Dessa skyltar indikerade vilken fil som föraren skulle byta 

till och så fort testpersonen såg indikeringen så skulle ett filbyte göras. Varje test bestod av 

tretton banor totalt och varje bana varade ungefär tre minuter. 

Efter övningen fick testpersonen instruktioner om hur den första växelväljaren fungerar och fick 

därefter öva på att använda den genom att följa instruktioner från testledaren. För att underlätta 

inlärningen presenterades instruktioner för det aktuella växlingsmönstret på ett anslag placerat 

snett framför testpersonen. Under övningen skulle testpersonen utföra minst tio olika växlingar 

och prestera minst tre korrekta växlingar i rad för att anses ha uppnått tillräcklig förmåga. 

Därefter genomförde testpersonen första testomgången i LCT med den första växelväljaren i tre 

minuter. Under detta moment var växelväljaren synlig för testpersonen. 

Efter den första köruppgiften doldes växelväljaren med en mörk duk och anslaget med 

växlingsmönstret avlägsnades. Testpersonen kunde nu bara använda instruktionsskärmen för att 

orientera sig om vilken växel de valt. Testpersonen genomförde sedan ännu en omgång av LCT 

och växlingar i tre minuter.  

Efter att ha genomfört köruppgiften med synlig och dold växelväljare fick testpersonen muntligt 

svara på några korta frågor om vad de tyckte om växelväljaren. Därefter fick testpersonen 

besvara en enkät om upplevelsen av att använda växelväljaren. Medan testpersonen besvarade 

enkäten förberedde testledaren nästa växelväljare. Proceduren upprepades för de sex 

växelväljarna. Efter den sista växelväljaren fick testpersonen rangordna växelväljarna från ett till 

sex, där ett motsvarade den bästa växelväljaren och sex motsvarade den sämsta. 

Databearbetning 

Med hjälp av videoinspelningarna kunde observationer av felhandlingar utföras. Dessa 

antecknades och kategoriserades.  

Denna studie använde en binär definition av en felhandling. En korrekt handling innebar att 

personen la i rätt växel genom rätt sekvens, eller genom en mer omständlig sekvens. En 

felhandling noterades om personen la i fel växel eller om personen la i rätt växel men sedan 

snabbt ändrade till fel växel.  
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Felhandlingarna skrevs in och analyserades i SPSS 23 för Windows. Felhandlingarna 

analyserades även genom observationer av det inspelade datamaterialet för att kunna urskilja 

olika typer av felhandlingar.  

Resultat 

En envägs beroende ANOVA med en signifikansnivå av α = 0.05 visade på en signifikant 

skillnad gällande felhandlingar mellan växelväljarna: F(5, 55) = 4.693, p = .001. Post hoc-

analysen visade att den största skillnaden var mellan växelväljare A3 och växelväljare B3: p = 

.004. En signifikant skillnad fanns även mellan växelväljare A3 och C3: p = .049. Övriga parvisa 

jämförelser uppvisade inga signifikanta skillnader (Figur 3). 

 
Figur 3. Medelvärden för antal felhandlingar för växelväljarna. Ett 95% konfidensintervall visas 

för varje medelvärde. 

Ett t-test med en signifikansnivå av α = 0.05 av differensen mellan antal felhandlingar när 

växelväljarna och växlingsmönstren var synliga respektive dolda påvisade ej signifikans (Figur 

4). 
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Figur 4. Medelvärden för antalet felhandlingar när växelväljarna och växlingsmönstren var 

synliga och dolda. Ett 95% konfidensintervall visas för varje medelvärde. 

Från inspelningarna av testen kunde fem olika typer av felhandlingar urskiljas. Den första innebar 

att testpersonen inte gjorde någon växling efter instruktionen (NS). Den andra bestod i att 

testpersonen växlade åt fel håll (WD). Den tredje inträffade när testpersonen växlade ett eller fler 

steg för mycket (TF). Den fjärde hände när testpersonen växlade ett eller flera steg för lite (TS). 

Den sista inträffade när testpersonerna till en början utförde en korrekt växling, tvekade och 

sedan bytte till fel växel (RW). De två mest förekommande felhandlingarna var TF (41%) och TS 

(34%) som tillsammans stod för 75% av alla felhandlingar. Växelväljaren A3 hade störst antal 

felhandlingar (44 st) och växelväljare B3 hade minst antal felhandlingar (8 st) (Tabell 1). 

Tabell 1 

Antal utförda felhandlingar, kategoriserat efter typ av felhandling, för varje växelväljare. 

Typ av 
felhandling 

A3 B3 C3 D3 E3 F3 

NS 1 0 1 1 0 1 

WD 8 3 2 5 6 4 
TF 27 3 5 12 4 11 

TS 7 1 8 10 11 14 
RW 1 1 3 1 0 0 

Totalt 44 8 19 29 21 30 
NS – Ingen växling, WD – växling åt fel håll, TF – ett eller flera steg för mycket, TS – ett eller flera steg för 

lite, RW – korrekt växling, tveka, skifta till fel växel.   
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att analysera felhandlingar för sex olika typer av växelväljare när de används 

av äldre bilförare. Resultaten visar att det fanns signifikanta skillnader mellan antalet utförda 

felhandlingar vid användande av växelväljarna, främst mellan växelväljarna A3 och B3 men även 

en signifikant skillnad mellan växelväljarna A3 och C3. Testpersonerna utförde många fler fel 

med växelväljare A3 jämfört med övriga växelväljare, vilket förklarar signifikansen hos 

huvudeffekten i ANOVA-testet. Om resultaten för växelväljare A3 hade exkluderats så hade 

testet inte längre gett ett signifikant resultat, vilket tyder på att de övriga växelväljarna är mer 

eller mindre likvärdiga gällande risk för felhandlingar.  

Resultaten kan delvis förklaras av att testpersonerna påverkades av tidigare kunskaper och 

erfarenheter av att växla vid bilkörning medan de använde växelväljarna i experimentet, vilket 

kallas för transfer. Exempelvis är växelväljare B3 den som är mest lik den klassiska utformningen 

av växelväljare för automatväxlade bilar, vilken troligtvis flera av testpersonerna har kommit i 

kontakt med tidigare. Förmodligen påverkades flera av testpersonernas prestation med 

växelväljare B3 av positiv transfer, vilket minskade antalet felhandlingar. Växelväljare A3 är till 

utseendet lik traditionella växelspakar men har en annorlunda och komplex funktionalitet, vilket 

kan ha försämrat testpersonernas prestationer på grund av negativ transfer. Detta kan förmodligen 

delvis förklara det stora antalet felhandlingar för växelväljare A3.  

Växelväljare C3 fungerar likadant som växelväljare B3 med den skillnaden att växlarna ligger i 

en rak linje i C3 men i en ”J”-form i B3. Trots de stora likheterna mellan växelväljare B3 och C3 

inträffade många fler felhandlingar med C3. Detta tyder på att ”J”-layouten leder till färre 

felhandlingar jämfört med en rak linje. Växelväljare D3 gav något fler felhandlingar jämfört med 

C3, vilket indikerar att monostabila växelväljare leder till fler felhandlingar jämfört med 

polystabila växelväljare. Även denna effekt kan delvis uppkomma på grund av negativ transfer. 

Växelväljare E3 och F3 var rotationskontroller, där E3 var polystabil medan F3 var monostabil. 

Även här ledde den polystabila (E3) varianten till färre fel. Rotationskontrollerna uppvisade dock 

inga signifikanta fördelar gentemot växelväljarna med traditionell utformning.  

Konfidensintervallen i Figur 3 visar att det förekom stora skillnader antalet felhandlingar mellan 

testpersonerna. Denna spridning gör tolkningen av resultatet mer osäkert. Ett större antal 

testpersoner hade antagligen minskat storleken på konfidensintervallen. 

De vanligaste typerna av felhandlingar var att växla ett eller flera steg för lite (TS) eller för 

mycket (TF) (Tabell 1). En sådan felhandling kan delvis bero på att testpersonen har fel 

uppfattning om växelväljarens läge eller hur många steg som krävs för att hamna i rätt läge. I 

dessa två fall, för att anknyta till GEMS-teorin rör det sig om mistakes (Reason, 1990). 

Testpersonen utför då vad den tror är korrekta växlingar, men på grund av fel uppfattning om 

startposition eller om antal steg till målpositionen så utförs en felaktig växling. Men likadana 

felhandlingar kan även vara det som kallas för slips i GEMS-teorin. I dessa fall har testpersonen 

en korrekt uppfattning om startposition och antal steg för att nå målpositionen men förflyttar 
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växelväljaren för långt eller för kort på grund av en felaktigt utförd rörelse. Det är ibland svårt 

eller omöjligt att observera om felhandlingarna TS och TF är slips eller mistakes. 

En viss, men inte signifikant, skillnad i antal felhandlingar noterades mellan tillfällen med dolda 

respektive synliga växelväljare och växlingsmönster (Figur 4). Något fler fel uppstod vid dolda 

växelväljare. De stora konfidensintervallen tyder även här på stora skillnader i prestation mellan 

testpersonerna. 

Förutom frekvenser av felhandlingar så mättes hur lång tid det tog att utföra varje växling (Task 

Completion Time) samt samlades data från frågor och enkäter som ställdes när testomgången 

med en växelväljare var utförd. Dessa data existerar och skulle ge ytterligare förklaringar och en 

mer komplett bild av jämförelserna mellan växelväljarna. Dessa data är inte inkluderade i 

föreliggande arbete på grund av begränsningar av tid och syfte. 

Metoddiskussion 

Det går att hävda att upplägget av experimentet gav hög intern validitet men låg extern validitet. 

Den interna validiteten gynnades av att utrustning och procedur till stor del fungerade identiskt 

för varje växelväljare och testperson. Lokal, teknisk utrustning, belysning, bilsimulatorn, 

anvisningar och mycket annat var identiskt för alla testpersoner. Testledaren följde ett noga 

utarbetat manus som i stort sett ord för ord ledde testpersonen genom experimentet. 

Ordningsföljden mellan växelväljarna motbalanserades över testpersoner för att eliminera 

träningseffekter. Vid något tillfälle tvingades testledaren gå utanför manus för att svara på frågor 

eller anpassa sig till oväntade situationer. Ett visst slitage gjorde att växelväljarna blev något 

känsligare med tiden. 

Experimentsituationen var väldigt olik verklig bilkörning. Bilsimulatorn gav en förenklad och 

långt ifrån fotorealistisk bild. Syftet med detta var att eliminera störningar som skulle kunna 

påverka testpersonens prestation vid användande av växelväljarna. Den sekundära uppgiften, 

Lane Change Task, är främmande från normal bilkörning men etablerad som kontrollerad 

sekundär uppgift i simulatorstudier. Växelväljarna var inte kopplade till simulatorn, vilket gjorde 

att växlingarna inte hade någon effekt på körningen. När, till exempel, testpersonen växlade till R 

(reverse) så fortsatte bilen i simulatorn att åka framåt i samma hastighet som innan växlingen. 

Detta innebär också att växelväljarna inte användes på ett naturligt sätt – testpersonerna växlade 

inte till R för att de behövde backa med bilen, utan för att de blev anvisade att växla till R. 

Testpersonerna utförde dessutom ett stort antal växlingar under kort tid jämfört med antalet 

växlingar som krävs under motsvarande tidsperiod i en verklig körsituation.   

I en riktig bil får föraren på olika sätt återkoppling om vilken växel som är vald. Delvis kommer 

återkopplingen från hur bilen beter sig, exempelvis motorljud och hastighet men vissa bilar har 

också visuella indikeringar vid instrumentpanelen eller vid växelväljaren om vilken växel som är 

vald. Dessa typer av återkopplingar fanns inte i experimentsituationen, vilket sänker 

experimentets externa validitet. 

Ett större antal testpersoner hade varit att föredra, då det låga antalet gör studiens slutsatser 

osäkrare. Ett kriterium för att få delta i experimentet var att testpersonerna var över 50 år då hög 

ålder är förknippad med fysiska och kognitiva försämringar. Bekvämlighetsurvalet gjorde dock 
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att majoriteten av testpersonerna hade akademisk bakgrund och var aktiva inom akademin. En 

populär, men ej vetenskapligt bekräftad, hypotes är att regelbundet utövande av mentalt 

stimulerande aktiviteter kan hindra försämring av kognitiva förmågor. Om denna hypotes skulle 

vara sann så skulle majoriteten av testpersonerna antagligen ha bättre kognitiva förmågor jämfört 

med populationen över 50 år med följden att resultaten inte kan generaliseras till de som är äldre 

än 50 år.  

Slutsatser 

Resultaten visar att växelväljare med liknande design som traditionella växelväljare men med 

annorlunda och komplex funktionalitet kommer att ge ett stort antal felhandlingar. Detta var 

utmärkande för växelväljare A3. Lägst antal felhandlingar uppstod vid användande av en 

växelväljare som var mest lik klassiska växelspakar, i denna studie växelväljare B3. Resultaten 

visar att polystabila växelväljare leder till färre felhandlingar jämfört med monostabila 

växelväljare. Rotationskontroller uppvisar inga tydliga fördelar vad gäller felhandlingar jämfört 

med växelväljare med utformningen av en joystick.  

De vanligaste felhandlingarna var att växla ett eller flera steg för mycket eller för lite. Dessa kan 

klassas som mistakes och då bero på mentala missförstånd gällande startposition eller växlarnas 

positioner. De kan också klassas som slips, då användaren har en korrekt uppfattning om hur en 

korrekt växling ska utföras men misslyckas i genomförandet av växlingen. Mistakes kan 

antagligen minskas genom att användaren får återkoppling om vilken växel som är vald samt 

information om växlarnas positioner gentemot varandra. Slips kan antagligen minskas genom att 

utveckla växelväljare som inte är så känsliga när användaren ska byta från en växel till en annan, 

detta kan åstadkommas genom att skapa distinkta steg och öka motståndet som krävs för att 

växla. 

Studien fann en viss skillnad i antal felhandlingar mellan när växelväljarna och växlingsmönstren 

var synliga och när de var dolda. Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant. 

Fortsatt forskning 

För att undersöka dessa frågor ytterligare vore det önskvärt att utföra nya studier med fler 

testpersoner och ett experimentupplägg som är mer likt riktig bilkörning. Detta skulle kunna 

uppnås genom en bättre bilsimulator eller genom att testa att implementera växelväljarna i riktiga 

bilar. Resultaten från dessa studier skulle kunna bekräfta eller motsäga resultaten i denna studie. 
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Bilagor 

Testperson:    

 Bakgrundsinformation  

o Kvinna  
o Man  

 

o Ålder:______________ 
 

 

Hur länge har du haft körkort?  

  

o Tid:____________________ 
 

Hur ofta kör du med automatväxlad bil (R – N – D)?  

o Har aldrig kört automatväxlad bil 
o Någon gång per år  
o Någon gång per månad  
o Någon gång per vecka  
o Så gott som dagligen  
o Flera gånger per dag  

 

Hur ofta kör du en manuellt växlad bil (R – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)?   

o Aldrig  
o Någon gång per år  
o Någon gång per månad  
o Någon gång per vecka  
o Så gott som dagligen  
o Flera gånger per dag  

 

 

 

 

 

Fortsättning nästa sida 



 

  

 

Hur intresserad är du av av att använda ny teknik?  

  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte intresserad alls 
       

Mycket intresserad 

 

Hur frustrerad brukar du bli när du försöker lära dig ny teknik?  

  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls frustrerad 
       

Mycket frustrerad 

 

I jämförelse med andra, hur tidig är du med att använda ny teknik?  

  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Bland de första 
       

Bland de sista 

 

Hur ofta spelar du datorspel?  

  

o Aldrig  
o Någon gång per år  
o Någon gång per månad  
o Någon gång per vecka  
o Så gott som dagligen  
o Flera gånger per dag  



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Enkät: Användarvänlighet 

 

Testperson:        

 

 

Jag tycker att körlägesväljaren var krånglig att använda.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Att lära sig använda körlägesväljaren var lätt för mig.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Interaktionen med körlägesväljaren var ofta frustrerande.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Jag tycker att det var lätt att få körlägesväljaren att göra det jag ville att den skulle göra.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 



 

  

 

 

Systemet var stelt och oflexibelt att interagera med.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

 

Det var lätt för mig att komma ihåg hur man ska utföra val med körlägesväljaren.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Att interagera med körlägesväljaren krävde mycket mental ansträngning.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Min interaktion med körlägesväljaren var tydligt och förståelig.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

 



 

  

 

Jag bedömer att det krävs mycket ansträngning för att bli skicklig på att använda 

körlägesväljaren.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Överlag bedömer jag körlägesväljaren som lätt att använda.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

  



 

  

 

 

Jag skulle vilja ha den här typen av körlägesväljare i min egen bil?   

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
       

Instämmer helt 

 

Har du tidigare använt en körlägesväljare med det här växlingsmönstret?   

o Nej  
o Ja, men jag ser mig själv som ovan  
o Ja, jag ser mig själv som en van användare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för dina svar, de är till stor hjälp för oss! 

 


