
Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap 
Kandidatuppsats | Kognitionsvetenskap 

Vårterminen 2016 | ISRN: LIU-IDA/KOGVET-G--16/023--SE 

 

 

VoiceLog: digitaliserad subjektiv 
mätning av arbetsbelastning 

 

 

 

 

 

Jenny Skog 
 

 

 

 

 

Handledare: Björn Johansson 
Examinator: Magnus Bång 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/. 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 

for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional 

circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures 

for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: 

http://www.ep.liu.se/. 

 

© Jenny Skog 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


 

 

Sammanfattning 

Saab AB, i sin utveckling av Gripen E, utvärderar och testar produkter som ska in i cockpiten 

i en flygsimulator. Denna utvärdering har exempelvis skett med mätning av mental arbets-

belastning. Detta har tidigare mätts genom att exempelvis fråga operatören om dennes 

upplevelse av sin mentala arbetsbelastning. Detta har lett till hög arbetsbörda för testledare 

och ett behov av att digitalisera mätningen. Syftet med denna studie har varit att utvärdera ett 

nytt digitaliserat verktyg, VoiceLog, för att se om det finns möjlighet att byta ut tidigare 

metod för mätning. Ett experiment genomfördes där deltagarna fick genomföra en och samma 

uppgift under tre olika förutsättningar: mätning med VoiceLog, mätning med muntlig dialog-

baserad metod och en förutsättning helt utan dynamisk mätning. Totalt deltog nio personer i 

studien. Resultatet visar att VoiceLog inte påverkar arbetsbelastning eller prestation. 

VoiceLog mäter även samma sak som den tidigare metoden men går inte att använda för en 

generell skattning över en längre period. Deltagarna angav även att uppgifterna som utfördes 

under tiden för mätning med VoiceLog som enklare än uppgifterna de genomförde under 

tiden för mätning med den redan etablerade metoden.  
 

 

Nyckelord: Mental arbetsbelastning, prestation, mätning av mental arbetsbelastning, digitaliserad 

mätning av mental arbetsbelastning 
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Kapitel 1 

Inledning 

Mental arbetsbelastning kan definieras som relationen mellan resurser som krävs för att 

genomföra en uppgift och resurserna som finns tillgängliga för, och därför tillhandahålls av en 

operatör  (Wickens & Tsang, 2015). När den mentala arbetsbelastningen ökar sjunker även 

prestationsnivån (Verplank, 1977). Ökad arbetsprestation är alltid eftersträvansvärt varav 

mätningar av mental arbetsbelastning är av stor vikt vid utveckling av komplexa system. Vid 

mätning av mental arbetsbelastning måste tillvägagångssättet vara pålitligt, känsligt och inte 

inkräktande (Castor et al., 2003).  

 

Saab AB, i sin utveckling av Gripen E, utvärderar och testar produkter som ska in i cockpiten 

i en flygsimulator. Deras utvärderingar har skett med exempelvis mätning av mental arbets-

belastning. Deras mätning har bestått av observation, enkätundersökning och genom att fråga 

operatören muntligt hur denne upplever den mentala arbetsbelastningen. Dessa sätt att mäta 

den mentala arbetsbelastningen har gjort att testledare har fått hög arbetsbörda och det har 

därför utvecklats ett digitaliserat verktyg – VoiceLog som är tänkt att ta över testledarens 

uppgift att fråga operatören om dennes mentala arbetsbelastning. VoiceLog mäter då på 

samma sätt som testledaren gjort innan dess existens: dynamiskt. Med en dynamisk mätning 

menas att mätningen sker kontinuerligt under tiden för en simulation. Denna mätning klassas 

då som en typ av subjektiv mätning, vilket innebär att det är operatören som anger sin 

upplevelse. En objektiv mätning, om objektivitet är något som kan sägas existera, kan istället 

vara av exempelvis fysiologisk karaktär och sker med hjälp av puls, svettutbrytningar 

etcetera. Denna studie har, efter utvecklandet av VoiceLog, ämnat att undersöka om den 

tidigare, redan etablerade metoden, att mäta mental arbetsbelastning är utbytbar mot 

VoiceLog, den digitaliserade mätningen av mental arbetsbelastning.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera en digitaliserad version av en dialogbaserad metod  

för att mäta arbetsbelastning som är tänkt att användas i en flygsimulator. Detta för att 

undersöka möjligheten att byta ut den redan etablerade metoden – att testledaren står bredvid 

och frågar piloten muntligt om dennes arbetsbelastning, mot ett digitaliserat verktyg. För att 

undersöka denna möjlighet kommer en jämförelse att göras mellan det nya verktyget och den 

redan etablerade metoden, men även en jämförelse gentemot ett scenario helt utan dynamisk 

mätning. Jämförelsen kommer att fokusera på påverkan på prestationen, arbetsbelastningen, 

upplevelsen och huruvida verktyget mäter mental arbetsbelastning.  

1.3  Frågeställningar 

1. Kan subjektiv arbetsbelastning mätas med digitaliserad dialogbaserad ansats utan 

påverkan på prestation och arbetsbelastning? 

2. Mäter denna ansats mental arbetsbelastning?  

3. Hur upplever försöksdeltagare digitaliserad dialogbaserad mätning av mental 

arbetsbelastning? 

1.5 Avgränsningar 

Projektet har avgränsats till att bara röra tillämpningsdomänen mental arbetsbelastning. 

Studiens deltagare kommer inte vara begränsade endast till piloter på grund av att 

deltagarantalet då skulle bli väldigt lågt. Detta medför att studien inte kommer att utföras i 

flygmiljö då det kräver en avancerad utbildning i området. Istället kommer testet utföras i 

programmet MATB-II som är en virtuell miljö som ska replikera piloters arbetsbelastning.  
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1.6 Saab AB 

Det finns en enhet på Saab AB som designar och implementerar de funktioner som berör 

human machine interaction (sve. människa-maskininteraktion, hädanefter HMI) i projektet 

Gripen E. Det är viktigt att de produkter som används i planets cockpit är väl testade för att 

piloten ska kunna manövrera planet på ett säkert sätt. På grund av detta utvärderas nya gräns-

snitt i flygsimulatorer innan produkterna placeras i planen. Något som testas i flyg-

simulatorerna är ifall piloter blir mentalt överbelastade i kritiska situationer. Detta har de  

tidigare gjort genom att till exempel fråga piloten om dennes arbetsbelastning upprepade 

gånger under tiden för simulering: så kallad dynamisk mätning.  
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Kapitel 3 

Teori 

I detta kapitel kommer den teori som är aktuell inom det specifika forskningsfältet tas upp för 

att kunna besvara de frågeställningar projektet ämnar reda ut. 

3.1 Mental arbetsbelastning 

När det pratas om mental arbetsbelastning menar Moray (1979) att det finns en slags överton 

av fysisk ansträngning i begreppet. Belastningen är något som implicerar en börda på en 

struktur, eller ett system. Blir bördan för stor på detta system kommer det till slut att 

misslyckas på något vis. I fallet av mental arbetsbelastning är det centrala i begreppet 

hastigheten i vilken informationen är processad av den mänskliga operatören, och i grund och 

botten hastigheten med vilken beslut fattas samt hur svårt det är att fatta beslut. Detta betyder 

med andra ord att det finns en finit mängd mentala resurser som vid hög belastning kan ta slut 

och det skulle då göra att prestationen i utförandet av en uppgift drastiskt skulle minska. 

Wickens och Tsang (2015) beskriver mental arbetsbelastning som relationen mellan resurser 

som krävs för att genomföra en uppgift och resurserna som finns tillgängliga för, och därför 

tillhandahålls av, operatören. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att ett 

system i ett flygplan slutar fungera och piloten är så upptagen med uppgift a, b och c att denne 

inte hinner med denna nya uppgift. Detta leder till en flygolycka. Om uppgifterna varit mindre 

belastande alternativt att piloten haft färre uppgifter hade pilotens möjligheter att 

uppmärksamma problemet varit större. I detta exempel kan tiden ses som resursen och att 

tidskravet var större än tillgängligheten, därav var arbetsbelastningen för piloten väldigt hög. 

Reid & Nygren (1988) föreslår då att mental arbetsbelastning är ett multidimensionellt 

begrepp som till stor del kan förklaras av tre komponenter: tidspress, mental ansträngning och 

psykisk stress. Termen används för att beskriva aspekter av interaktionen mellan en operatör 

och en given uppgift (Gopher & Donchin, 1986).  



 5 

3.1.1 Delad uppmärksamhet 

Delad uppmärksamhet syftar till att en mänsklig operatör kan behöva dela upp sina mentala 

resurser mellan ett flertal uppgifter. Troligtvis är många överens om att det är fullt möjligt att 

köra bil och lyssna på radio samtidigt, även om de båda uppgifterna utförs med något 

försämrat framförande. Om uppgifterna som uppmärksamheten delas mellan är lika och 

konkurrerar om samma resurser blir det mer komplicerat för en mänsklig operatör att slutföra 

uppgifterna med önskat slutresultat. Om dessa uppgifter istället skulle fördelas mellan olika 

typer av modaliteter är det lättare för operatören att upprätthålla prestanda och inte få en 

mental överbelastning (Wickens, 1987). Det finns en finit mängd, eller en pool, av mentala 

resurser för uppmärksamhet som kan delas upp mellan olika uppgifter (Kahneman, 1973).  

3.1.2 Multiple resource model 

Wickens (1984) skapade en modell för hur mentala resurser fördelas vid multipla uppgifter 

som kräver uppmärksamhet. Modellen visar att om uppgifterna sker genom olika modaliteter 

- exempelvis visuella och auditiva – kan de samsas bättre om samma tidsrymd och därav 

utföras på ett bättre sätt än om de konkurrerar om samma resurser inom samma modalitet. 

Denna modell kan vara vid stor hjälp vid design av gränssnitt som kommer att kräva resurser 

från olika modaliteter, som exempelvis en flygplanscockpit (Wickens, 2008). Om uppgifterna 

i en design främst är visuella uppgifter, går det enligt denna modell, att anta att ett 

dialogbaserat verktyg har mindre negativ påverkan på pilotens prestation och mentala 

arbetsbelastning än om verktyget hade mätt med visuellt gränssnitt: belastningen sprids över 

flera modaliteter. 
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3.2 Mätning 

Nedan kommer stycken om mätning av mental arbetsbelastning och prestationsmätning. 

3.2.1 Mätning av mental arbetsbelastning 

Castor et al. (2003) beskriver kriterier som mätningar av arbetsbelastning bör uppfylla. Två av 

dessa är att de är både känsliga och pålitliga, och att de inte är inkräktande på en pilot eller 

operatör, avseende deras situation awareness 1  (hädanefter sve. situationsmedvetenhet). 

Känsligheten är nära relaterad till dess pålitlighet; relationen mellan sann och total varians. 

Det betyder att mätningens förmåga att skilja mellan olika förutsättningar av intresse som en 

operatör utsätts för. Till exempel: känsligheten av en mental arbetsbelastningsmätning skulle 

öka med teknikens kapacitet att mäta mentala arbetsbelastningsvariationer under en flygning. 

Att det inte är inkräktande refererar till vilken grad mätningen stör det normala förhållandet 

varvid uppgiften vanligtvis utförs. Till exempel kan en inkräktande mätning störa pilotens 

flygprestation eller att mätningen i sig kan innebära högre mental arbetsbelastning (Castor et 

al., 2003). 

 

Mätningar av mental arbetsbelastning är uppdelade i tre kategorier: psykofysiologiska 

mätningar, subjektiva mätningar och beteende- eller prestationsmätningar (Reid & Nygren, 

1988). Psykofysiologiska mätningar kan exempelvis samla in data om puls, svettutbrytningar, 

hjärnaktivitet och ögonrörelser. Denna typ har varit väldigt viktig i flygutveckling då det ger 

objektiva resultat, då inga subjektiva skattningar behöver göras, och mätningarna i sig är inte 

inkräktande för pilotens situationsmedvetenhet och därav inte heller prestationen (Nählinder, 

2009). Att mäta mental arbetsbelastning genom att studera beteende och prestation under 

tiden för en krävande uppgift täcker inte själv begreppet mental arbetsbelastning och 

kombineras med fördel med de andra kategorierna. Detta för att operatörer anstränger sig mer 

när det blir mer kognitivt ansträngande och  de kan då prestera med bibehållen prestationsnivå 

(Reid & Nygren, 1988). Subjektiva tekniker beskrivs i litteraturen som intervjuer, 

frågeformulär, ratings (hädanefter sve. betygsättning) och rankning, kategorisering och 

kommunikativa analyser. Subjektiv data, speciellt betygsättning är karaktäristiskt använt för 

att indikera en pilots preferenser, värderingar angående prestanda, uppgiftssvårighetsgrad, 

                                                 
1 Situation awareness definieras av Endsley (1988) som perceptionen av kritiska element och vad 

dessa element har för betydelse för de mål som finns i situationen och vad de har för inverkan på 

situationsutvecklingen 
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uppskattning av tillryggalagd distans eller hastighet och särskilt mental arbetsbelastning 

(Vreuls & Obermayer, 1985). 

 

Kvasidynamiska mätningar, alltså upprepade mätningar över ett visst tidsintervall är 

användbara vid en mätning som sker under en längre tidsperiod eller när exakt startpunkt för 

en intressant händelse inte är känd förrän efter mätningen. Kvasidynamiska mätningar är även 

användbara för att fånga variationer under dagen såsom trötthet, utmattning, upphetsning 

etcetera (Alfredson et al., 1997). Genom att ha kvasidynamiska mätningar undviks nackdelen 

som kan finnas med subjektiva mätningar: att det kan bli statiskt. Mätningarna har ansetts 

som statiska då det ger en skattning för medelnivåer över vissa perioder som kan vara på 

minuter eller mer (Svensson, Angelborg-Thanderz, Sjoberg, & Olsson, 1997). 

3.2.2 Prestationsmätning  

Prestation och mental arbetsbelastning är tätt sammankopplande, Verplank (1977) fann en 

linjär nedsättning i prestation när den mentala arbetsbelastningen ökar. Därför tas prestation 

ofta med i mätningen av mental arbetsbelastning. Nählinder, Berggren och Svensson (2004) 

visar hur denna relationen mellan mental arbetsbelastning och prestation sker genom att 

situationsmedvetenheten sjunker i och med högre mental arbetsbelastning och att det i sin tur 

leder till lägre prestation. Författarna visar att det finns en kausal och logisk relation som 

binder samman mental arbetsbelastning med situationsmedvetenhet och situations-

medvetenhet med prestation. Prestation kan mätas genom att undersöka hur väl målen för en 

uppgift uppfylls, samt tiden det tar att lösa uppgiften (Helton, Funke, & Knott, 2013).  

3.2.3 Nasa Task Load Index 

Nasa Task Load Index (hädanefter NASA-TLX) är en enkätbaserad självuppskattning av sex 

olika parametrar, mental påfrestning, fysisk påfrestning, tidsmässig påfrestning, frustation, 

ansträngning och prestation. Självskattningen sker på en skala av 1-20 för att sedan 

multipliceras med fem för att vinna en generell eller global arbetsbelastningspoäng (Hart & 

Staveland, 1988). Denna enkätbaserade mätning är brett använd just för att dessa fem 

kategorier fortfarande klassas som korrekt klassificerade av mätning för de arbets-

belastningstekniker som används idag (Gawron, 2008). Helton, Funke och Knott (2013) 

menar dock att genom att använda denna praktik – att ta resultaten och få en typ av global 

mätning av mental arbetsbelastning, kan tillstånds- och karaktärsdragsaspekter i den mentala 
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arbetsbelastningen försvinna i processen. De menar att enkäten har en tendens att missa 

tillstånd vilket vanligtvis är vad som ska tas reda på – toppar och dalar i arbetsbelastningen. 

Istället tar enkäten fram karaktärsdragen hos den mentala arbetsbelastningen under hela tiden 

för en uppgift.  
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Kapitel 4 

Metod 

Nedan följer metoden för studiens utförande.  

4.1 Deltagare 

Deltagarna rekryterades genom mailkontakt och var alla anställda på Saab. Totalt deltog nio 

personer mellan 25 och 45 år (M = 34,22) varav tre var kvinnor och sex var män. Samtliga 

deltagare hade yrken inom IT och därav drogs slutsatsen att alla hade god datorvana.  

4.2  Instrument 

Nedan presenteras de instrument som användes i studien.  

4.2.1 MATB-II 

Multi-Attribute Task Battery (hädanefter MATB-II) är en virtuell miljö designad för att 

utvärdera en operatörs prestanda och arbetsbelastning. Detta genom att bidra med en samling 

uppgifter som är likvärdiga de uppgifter som flygbesättning utför vid flygning, men med 

friheten att användarna inte behöver pilotutbildning för att kunna utföra uppgifterna 

(Santiago-Espada, 2014). Prestationen mäts kontinuerligt under hela uppgiftens gång och 

MATB-II genererar en textfil som beskriver prestationen för vardera deluppgift. Även en 

textfil med samtliga händelser – händelser såsom när deluppgifter startas och användarens 

respons till dessa – som skett under uppgiftens gång genereras. De uppgifter som finns i 

miljön är en spårningsuppgift, två övervakningsuppgifter och en kommunikativ uppgift (se 

Figur 4.1). Spårningsuppgiften består av att deltagaren, med hjälp av en joystick, styr en 

markör i syfte att hålla den så nära mitten som möjligt. En av övervakningsuppgifterna kallas 

systemövervakning där deltagaren ska hålla koll på varningssignaler för att reagera med 

musklick om varning angående systemfel går ut. Den andra övervakningsuppgiften bestod av 

att deltagaren ska hålla bränsletankar på en god nivå under hela uppgiftens gång. Den 
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kommunikativa uppgiften går ut på att  deltagaren  som under försöket heter NASA504, blir 

anropad i hörlurar för att byta frekvens på sina olika radiomottagare. Deltagaren kan även 

höra anrop som går till andra plan och ska då ignorera dessa. Arbetsbelastningen mäts sedan 

med NASA-TLX vid förvalda tidpunkter under uppgiftens gång eller efter att uppgiften är 

avklarad (se Figur 4.2). 

 

Figur 4.1 MATB-II gränssnitt. De blåa områdena består av rubriker för de olika deluppgifterna som är 

belägna direkt under varje rubrik.  
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Figur 4.2 NASA-TLX formuläret så som det presenteras i MATB-II. 

4.2.2 ACSR & ACSS 

Air Combat Speech Recognition (hädanefter ACSR) och Air Combat Speech Synthesizer 

(hädanefter ACSS) används av VoiceLog och är verktyg utvecklade för taluppläsning och 

taligenkänning i krigsflygmiljöer. ACSS läser upp, med naturlig röst, det som skrivs in i 

programmet. ACSR använder den grammatik som valts av operatören för att känna igen det 

som talas.  

4.2.3 VoiceLog 

VoiceLog är det verktyg som utvecklats för studien och är målet för utvärdering. Det är en 

digitaliserad version av en dialogbaserad mätning. Verktyget använder sig utav ACSR och 

ACSS genom att testledaren anger ett tidsintervall och en fråga denne finner lämplig i 

sammanhanget, varav den sedan skickar frågan till ACSS med tidsintervallet som indikation 

på hur länge det ska dröja mellan varje anrop på ACSS (se Figur 4.3). Checkboxen med 

svarsalternativ syftar på att användaren, i framtiden, ska kunna välja de svar som deltagaren 

kan använda för att besvara den fråga som ställs. När testledaren anser att simulationen är 

färdig kan denne välja att avsluta inspelningen och spara ned det igenkända talet och 

tidsstämpel som en textfil (se Figur 4.4). Det igenkända talet hämtas genom ACSR. Om en 
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testdeltagare skulle uppleva att en paus är nödvändig går det att pausa pågående inspelning för 

att sedan fortsätta på samma ställe där inspelningen pausats.   

 

Figur 4.3 Gränssnittet över VoiceLog. Vid tryckning på ”Pause” byter ”Start” till ”Resume”. 

 

 

Figur 4.4 Gränssnittet vid sparning. 

 

4.3 Design 

Studien genomfördes med en inomgruppsdesign vilket innebär att samma deltagare fick 

genomföra samma uppgift med olika sätt att mäta sin arbetsbelastning. Denna uppgift var tio 

och en halv minut. Detta för att minimera risken för skillnader mellan individer. Uppgiften i 

MATB-II var upplagd så att mätningen skedde sex gånger under varje session, varav tre av 
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gångerna var med högre svårighetsgrad, och tre av gångerna med lägre svårighetsgrad. Vid ett 

tillfälle med högre svårighetsgrad var det tätt mellan deluppgifter i 30 sekunder innan mätning 

och 30 sekunder efter mätning. Det kunde exempelvis vara så att, inom ett tresekundersspann, 

fick deltagaren tre uppgifter vilka alla var klickmoment: deltagaren skulle använda 

datormusen för att lösa uppgiften. Vid låg komplexitet var det längre tid mellan del-

uppgifterna och precis som i hög komplexitet, 30 sekunder innan och 30 sekunder efter 

mätning. Deluppgifterna hade ett minimum på fem sekunder mellan sig. Vid dynamisk 

mätning skedde mätningen med ett intervall på en och en halv minut.  

4.4 Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes med en kvinnlig deltagare som var 41 år utan tidigare erfarenhet av 

miljön i MATB-II. Deltagaren fick instruktioner, medgivandenkät, bakgrundsformulär för att 

sedan utföra tre scenarier i MATB-II under olika mätningsförutsättningar. Under pilotstudien 

framdagades det att miljön i MATB-II krävde mer instruktioner då det var svårt för deltagaren 

att fullt ut förstå miljön enbart utifrån muntliga instruktioner. Inte heller tiden för ifyllning av 

NASA-TLX räckte till. På grund av detta ändrades instruktionerna som gavs inför studien till 

att även inkludera en träningssession i MATB-II då pilotdeltagaren fick möjligheten att fråga 

om de uppgifter denne inte fullt ut förstått efter den muntliga genomgången av miljön. 

Svarstiden för NASA-TLX formuläret förlängdes från 30 sekunder till 60 sekunder för att 

deltagarna skulle kunna fylla i formuläret utan stress.  

4.5 Procedur 

Deltagarna rekryterades genom mailkontakt och genom uppmuntran från Saab. Detta skedde 

ungefär en vecka innan studien genomfördes.  

 

Varje studietillfälle hölls i ett laboratorium som låg något avsides i en lugn, tyst korridor på 

Saabs kontor i Linköping. Deltagarna fick först veta vad syftet med studien var för att sedan 

få instruktioner om hur MATB-II fungerade, instruktioner för NASA-TLX och instruktioner 

om hur studien skulle vara upplagd innan de fick ge sitt medgivande och fylla i ett 

bakgrundsformulär (se Bilaga 1 & 2).  Detta följdes av en träningssession i MATB-II där de 

fick möjligheten att få ouppklarade frågor besvarade. Datainsamlingen för de två första 

frågeställningarna samlades in genom att deltagaren fick utföra samma uppgift under tre 
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mätningsförutsättningar: utan dynamisk mätning, med redan etablerad metod för mätning och 

sedan mätning med det nya verktyget VoiceLog (se Figur 4.7). Ordningen för vilken 

mätningarna genomfördes varierade mellan deltagare på ett systematiskt vis för att minimera 

inlärningseffekter. Efter varje mätningsförutsättning fick deltagarna besvara en NASA-TLX 

enkät och slutligen fick de även besvara en enkät angående upplevelsen av de olika 

mätningarna. Detta för att besvara den tredje frågeställningen (se Bilaga 3). Totalt tog varje 

studietillfälle 45 minuter.  

 

 

Figur 4.7 Studiens genomförande. 

4.6 Dataanalys 

Nedan beskrivs hur resultaten från insamlad data utvinns uppdelat efter de tre fråge-

ställningarna studien ämnar reda ut. 

4.6.1 Frågeställning ett 

För att besvara huruvida en digitaliserad dialogbaserad ansats är rätt väg att gå, utfördes två 

statistiska tester. Först kontrollerades det om prestationen försämrades genom kontinuerlig 

mätning, vilket inkluderar den redan etablerade metoden och den digitaliserade metoden. 

Detta undersöktes med hjälp av ett ANOVA repeated measure test för att se om det fanns 

varians mellan de olika mätningsförutsättningarna avseende antalet fel deltagarna gjorde. Den 

oberoende variabeln i detta var mätningsförutsättningarna (ingen dynamisk mätning, mätning 

med redan etablerad mätning och mätning med VoiceLog). Den beroende variabeln var 

antalet fel deltagarna gjorde i de olika mätningsförutsättningarna. Fel definieras som felklick 

eller utebliven respons på en deluppgift. Eftersom antagandet angående sphericity (hädanefter 

sve. sfäricitet) bröts, användes bonferroni post-hoctest som jämförelse mellan de olika 

variablerna då den anses vara en mer robust metod när data möjligtvis har hög varians (Field, 

2013). ANOVA repeated measures balanserar ut potentiella skillnader mellan individer. Detta 

var av vikt då det kan vara stor skillnad mellan individer och i vilket spektra de värderar sin 

arbetsbelastning (Keppel & Wickens, 2004). Genom att använda denna typ av test behövs inte 

lika många deltagare, vilket ansågs positivt med åtanke på de avgränsningar som projektet 

hade i termer av tid och möjliga deltagare.  
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Det andra testet som utfördes för att undersöka huruvida arbetsbelastningen blev högre eller 

lägre av mätningen, vilket gjordes med hjälp av ett ytterligare ANOVA repeated measures 

test. Den oberoende variabeln i detta var de tre olika mätningsförutsättningarna. Den beroende 

variabeln var resultatet av NASA-TLX. Testet gav variansen i arbetsbelastningen mellan 

mätningsförutsättningarna. Även här användes post-hoctestet bonferroni då den anses robust 

när datan möjligtvis har hög varians även om kraven gentemot sfäricitet möttes i detta test 

(Field, 2013). 

4.6.2 Frågeställning två 

För att undersöka den andra frågeställningen har samband undersökts i två korrelationstest. 

Det första sambandet som undersöktes var om de poäng som kom från NASA-TLX enkäten (i 

scenario med etablerad mätning och mätning med VoiceLog) korrelerade med de dynamiska 

skattningarna som tidigare gjorts på samma scenario. Då datan uppfyllde kraven för 

normalitet användes Pearsons korrelationskoefficient. De subjektiva skattningarna som gjorts 

dynamiskt under scenariot räknades om till ett medelvärde och multiplicerades med tio för att 

få samma skala som NASA-TLX: skala 1-100. Dessa test utfördes utifrån förväntan att det 

skulle finnas en signifikant korrelation mellan dessa olika mätningar.  

 

Det andra korrelationstestet som genomfördes utfördes på de dynamiska skattningarna från 

scenariot där mätning skedde med etablerad mätning och scenariot där mätning skedde med 

VoiceLog. Detta test genomfördes utan att summera till medelvärden för att kontrollera för 

eventuella extremvärden som riskerade att påverka ett visst medelvärde. 

4.6.3 Frågeställning tre 

För att besvara den tredje frågeställningen angående deltagarnas upplevelse av de olika 

mätningsförutsättningarna, ombads deltagarna besvara följande tre frågor: 

 Upplevde du något scenario som enklare än de andra? Vilket och varför?  

 Upplevde du något scenario som svårare än de andra? Vilket och varför?  

 Var det något av de tre scenarios som du föredrog? Vilket och varför? 

Med ”scenario” avsågs den omgång vari uppgiften utförts med de olika typerna av mätning.  

Dessa svar kategoriserades sedan efter vilket scenario som ansågs enklast, svårast och vilket 

de föredrog.   



 16 

Kapitel 5 

Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som utvunnits ur datainsamlingen. Presentationen av 

resultaten är uppdelade efter frågeställningarna i studien. 

5.1 Frågeställning ett 

Härefter följer resultaten från de två ANOVA repeated measures testerna som använts för att 

besvara den första frågeställningen.  

5.1.1 Varians i prestation 

Mauchlys test visade att antagandet för sfäricitet hade brutits, x2(2) = 7,39, p = ,025, därför 

användes Greenhouse-Geissers korrigerade testresultat, (= ,605). Resultaten visar att antalet 

fel som gjordes under de olika mätningsförutsättningarna var ickesignifikant, F(1,2, 9,69) = 

1,002, p = ,359, 2 = ,00012.  

5.1.2 Varians i arbetsbelastning 

Mauchlys test visade att antaganden gentemot sfäricitet möttes, x2(2) = ,692, p = ,708. Det 

fanns inga signifikanta huvudeffekter på arbetsbelastning mellan de tre mätnings-

förutsättningarna, F(2, 16) = 3,49, p = ,055, 2 = ,08. 

5.2 Frågeställning två 

Sambandet mellan NASA-TLX vid etablerad metod för mätning och de muntliga 

skattningarna vid etablerad mätning var ickesignifikant, r = ,160 , p = ,682. Även NASA-TLX 

och skattningarna från mätningen med VoiceLog var ickesignifikant, r = ,582, p = ,101. Det 

fanns dock en signifikant korrelation mellan skattningarna i VoiceLog och skattningarna vid 

etablerad mätning, r = ,834 , p = ,005. Detta betyder att medelvärdena för dessa skattningar av 

subjektiv arbetsbelastning hade ett starkt samband.  
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Korrelationen mellan de dynamiska mätningarna visade signifikant effekt vid jämförelse av 

varje tillfälle för mätning, r = ,539, p < ,01. Detta innebär att det fanns ett samband mellan de 

skattningar deltagarna gjorde vid mätning med VoiceLog och de skattningar som gjordes med 

etablerad dialogbaserad metod.  

 

5.3 Frågeställning tre 

Resultaten från efterformuläret deltagarna besvarade presenteras nedan, uppdelat efter de tre 

frågorna de besvarade. 

5.3.1 Upplevde du något scenario som enklare? Vilket och varför?  

Resultatet blev att sex deltagare ansåg att scenariot med VoiceLog var enklast. Ingen ansåg att 

scenariot med den redan etablerade mätningen var enklast och tre personer ansåg att scenariot 

helt utan mätning var enklast (se Figur 5.1).  En anledning till att scenariot med VoiceLog 

ansågs som enklast av deltagarna var att de ansåg att de hade mindre att hålla koll på och 

därmed mer tid till att genomföra uppgifterna som tilldelades. En annan anledning var att 

deltagarna kände sig mer vana vid miljön MATB-II och därmed ansåg att scenariot var 

enklare än de andra. Den senare av anledningarna angavs av fyra av de sex deltagarna som 

valde VoiceLog. De som angett scenariot utan mätning som enklast gav anledningar såsom att 

de fick arbeta ostört och därav upplevde scenariot som enklast. Även i detta scenario uppgav 

deltagarna att de blev mer vana av miljön och att det på grund av det blev enklare. 

5.3.2 Upplevde du något scenario som svårast? Vilket och varför? 

Av de nio deltagarna svarade tre att scenariot med VoiceLog upplevdes som svårast, fem att 

scenariot med etablerad mätning som svårast och en deltagare ansåg att scenariot utan 

mätning upplevdes som svårast (se Figur 5.1). Anledningarna till att VoiceLog ansågs svårast 

var att deltagarna var något ovana och att de behövde hålla koll på ytterligare ett meddelande i 

hörlurarna. Scenariot med redan etablerad mätning ansågs svårast på grund av ovana och att 

det var svårt att lyssna på något utanför hörlurarna.  
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5.3.3 Var det något av de tre scenarios som du föredrog? Vilket och varför? 

Fem deltagare föredrog scenariot med VoiceLog och tre deltagare föredrog scenariot utan 

mätning (se Figur 5.1). Ingen av de nio deltagarna föredrog scenariot med etablerad mätning 

och en av deltagarna föredrog inget av de tre scenarios med olika mätningsförutsättningar. 

Deltagarna som föredragit scenariot med VoiceLog hade som anledning att det var mindre 

belastande när all kommunikation kom från hörlurarna, att det kändes som att de presterade 

bättre och att det fanns mer tid till att genomföra uppgifter. De som föredrog scenariot utan 

mätning kände att scenariot kändes mer under kontroll, att de var mer beredda på vad som 

skulle hända och att det kändes som att en faktor togs bort. 

 

 

Figur 5.1 Resultat från efterformuläret. Diagrammet visar fördelningen av deltagare som ansåg att 

scenarierna var enklast, svårast respektive vilket scenario de föredrog.  
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Kapitel 6 

Diskussion 

Nedan följer diskussion kring de resultat som utkommit av studien, metoden för data-

insamling och sedan potentiell framtida utveckling och framtida forskning.  

6.1 Resultat 

Resultatdiskussionen är uppdelad efter frågeställningarna som analyserna var ämnade att reda 

ut.  

6.1.1 Frågeställning ett 

Ur utförda ANOVA repeated measure test kunde inga signifikanta huvudeffekter utvinnas. 

Detta innebär att det inte fanns någon signifikant varians mellan mätningsförutsättningarna 

och arbetsbelastning eller prestation, varken positivt eller negativt. I och med dessa resultat 

uppfylls det ena av de två kriterier som Castor et.al. (2003) kommit fram till. Det kriterium att 

en mätning av arbetsbelastning inte får vara för inkräktande eller påträngande med tanke på 

operatörens mentala arbetsbelastning och prestation. Mätningen sker alltså utan påverkan på 

detta. Som Wickens (2008) multiple resource model föreslår, så är det för att uppmärk-

samheten bättre delas när uppgifter sker genom olika modaliteter: de mentala resurserna och 

uppmärksamheten går alltså att fördela på ett tillfredsställande vis. Det faktum att antagandet 

angående sfäricitet i testet av prestationen bröts, skulle kunna bero på att deltagandet i studien 

var lågt.  

6.1.2 Frågeställning två 

Korrelationsanalysen mellan NASA-TLX och medelvärdena från de dialogbaserade 

mätningarna visade att sambandet var icke-signifikant, vilket innebär att VoiceLog inte går att 

använda för att få en generell skattning på arbetsbelastning över en längre tid. Detta på grund 

av att NASA-TLX ger en generell poäng över den mentala arbetsbelastningen och testet visar 

att VoiceLog inte ger detta. Det fanns dock ett signifikant samband mellan medelvärdena hos 
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de två dialogbaserade mätsätten, vilket innebär att verktyget mäter arbetsbelastningen lika väl 

som den redan etablerade metoden; att muntligt fråga deltagaren om dennes arbetsbelastning. 

Eftersom den redan etablerade metoden och VoiceLog starkt korrelerar kan slutsatsen dras att 

verktyget faktiskt mäter arbetsbelastningen i det ögonblick då skattningen utförs. Även 

korrelationsanalysen mellan de dialogbaserade mätningarna (utan beräknade medelvärden) 

visade sig vara signifikant och påvisade inga extremvärden som påverkade medelvärdet. 

Verktyget är på grund av dessa resultat ett godtyckligt sätt att mäta subjektiv arbetsbelastning 

på ett kvasidynamiskt sätt, vilket i sig är användbart för att fånga upp toppar och dalar under 

tiden för simulation. Det kan även användas för att undersöka skillnader under en längre tid,  

som skillnader vilka beror på trötthet, utmattning och upphetsning etcetera. Genom dessa 

resultat uppfylls det andra kriteriet av Castor et.al. (2003); att verktyget är känsligt nog att 

fånga upp den mentala arbetsbelastningen.  

6.1.3 Frågeställning tre 

I formuläret som besvarats efter alla mätningsförutsättningar framgick det att deltagarna 

ansåg att vanan av miljön MATB-II spelade roll för vilket scenario som var antingen enklast, 

svårast eller vilket som föredrogs. Dock varierade ordningen för vilket scenario deltagaren 

började och avslutade med, vilket implicerar att det inte helt har att göra med vanan. 

Exempelvis värderade scenariot med etablerad mätning endast som det svåraste scenariot. 

Ingen föredrog det scenariot eller tyckte att det var enklast. Detta trots att det var tre deltagare 

som hade detta scenario som sitt sista och därav var mer vana vid miljön i MATB-II.  

 

Fem personer föredrog scenariot med VoiceLog, dels de som hade det scenariot som sitt sista 

(och på grund av det var mer vana vid typen av uppgifter som de genomförde) och dels för att 

all kommunikation skedde genom hörlurarna, utan en annan individ som ställde frågan. Sex 

personer ansåg även att scenariot med VoiceLog var enklare än de andra, dels av vana och 

även för att det var mindre att hålla reda på. Dessa anledningar för att scenariot var enklare är 

väldigt liknande och är båda positivt laddade för att scenariot utelämnar mänsklig interaktion.  
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6.2 Metod 

Eftersom deltagarna angav vanan som en stor bidragande faktor till hur scenariona upplevdes 

så dras slutsatsen att miljön i MATB-II var något komplicerad att förstå sig på som novis, 

trots övningssession och möjlighet att ställa frågor när som helst under tiden för uppgiften. Ett 

utomstående program, såsom VoiceLog, körandes samtidigt som MATB-II gör att MATB-IIs 

kapacitet inte är optimal. Detta för att programmet MATB-II inte har utvecklats för att 

fungera optimalt med utomstående program. På grund av detta problem med MATB-II skulle 

det möjligtvis ha valts en enklare uppgift som deltagarna enklare förstått sig på och som inte 

stördes av VoiceLog. Men om MATB-II inte skulle ha använts under studien hade 

uppgifterna inte varit analoga med den situation vari verktyget skall komma att användas. 

Trots att det fanns störningar i miljön – MATB-II pausades när VoiceLog aktiverades, fann 

deltagarna inte detta som något som påverkat deras upplevelse då de angivit förutsättningen 

med VoiceLog som enklast och föredrog detta scenario. Det fanns inte heller några 

signifikanta skillnader mellan scenarierna. Därför drogs slutsatsen att dessa störningar, i 

scenariot med VoiceLog, var en faktor som inte påverkade resultatet. Något som även styrker 

detta är att det var likadant för alla deltagare.  

 

Studien genomfördes med en inomgruppsdesign för att maximera generaliserbarheten och få 

ett pålitligt resultat trots de avgränsningar som åtagits och faktumet att subjektiva skattningar 

kan skilja sig mycket mellan deltagare (det vill säga, om deltagaren lägger sig högt på skalan 

alternativt lågt). Det är dock svårt att säga ifall detta räckte för att utesluta problemet med det 

låga deltagandet.  

 

NASA-TLX och MATB-II är båda vitt beprövade metoder och har därför hög validitet. Då 

VoiceLog kördes samtidigt blir dock MATB-IIs validitet förminskad, eftersom MATB-IIs 

utförande inte skedde på samma vis som när programmet körs utan ett utomstående program. 

Det behövs fler tester med VoiceLog för att undersöka validiteten i mätningen.  

6.3 Framtida forskning 

För framtida forskning kring digitalisering av dialogbaserad mätning av subjektiv arbets-

belastning rekommenderas att ha fler deltagande i studien för att helt säkert kontrollera för 

reliabiliteten i mätningen. För att kunna testa möjligheten av digitaliserad ansats är det att 
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rekommendera långa träningssessioner. Dessa åtgärder bör åtas för att lösa de validitets-

problem som uppstått i denna studie.  

 

Med längre tid och mindre avgränsningar skulle det även vara av intresse att vidareutveckla 

VoiceLog för att kunna hämta in svar med vald grammatik. Detta för att undersöka 

möjligheten att mäta arbetsbelastning på andra sätt som möjligtvis kan kännas naturlig för 

deltagaren. Exempelvis att deltagaren får svara med låg, medel och hög som skattningsnivåer.   
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Kapitel 7 

 

Slutsats  

Syftet med studien var att utvärdera ett verktyg som tagits fram för att dynamiskt mäta 

arbetsbelastning med en digitaliserad dialogbaserad ansats. Detta för att undersöka 

möjligheten att använda denna digitalisering istället för den tidigare dialogbaserade ansatsen 

som skedde muntligt. Den första frågeställningen (kan subjektiv arbetsbelastning mätas med 

digitaliserad ansats utan påverkan på prestation och arbetsbelastning?) blev besvarad med 

att det är fullt möjligt att använda denna digitaliserade metod då det inte hade någon effekt på 

varken arbetsbelastning eller prestation jämfört med den tidigare metoden. Tendensen som 

fanns var mellan den etablerade metoden och VoiceLog, inte mellan VoiceLog och utan 

mätning, därför dras slutsatsen att verktyget påverkar arbetsbelastningen mindre än den metod 

som tidigare har använts. Den andra frågeställningen (Mäter denna ansats mental 

arbetsbelastning?) fick resultatet att verktyget inte kan ge någon generell skattning av 

arbetsbelastning över en längre tid men är fullt god att använda istället för den etablerade 

metoden då de inte skiljde sig åt. Verktyget mäter alltså arbetsbelastning vid den tidpunkt då 

den subjektiva skattningen sker. Den tredje frågeställningen (Hur upplever försöksdeltagare 

digitaliserad dialogbaserad mätning av mental arbetsbelastning?) besvarades med att 

deltagarna ansåg att verktyget var enklare och de föredrog verktyget framför både den 

muntliga varianten av mätning och de scenarios som inte innehöll någon mätning. Då 

deltagandet i studien var relativt lågt (nio deltagare) är det svårt att generalisera dessa resultat 

till andra situationer än de som skett i denna studie. För att kunna generalisera detta 

rekommenderas det att utföra liknande studier men med fler deltagare och möjligtvis utföra 

studien i en annan testmiljö, alternativ ha en lång träningssession innan studien påbörjas. 

Trots det låga deltagandet har projektet bidragit med ett nytt utvärderat alternativ för 

kvasidynamisk mätning av mental arbetsbelastning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

  



 

 

Bilaga 3 

 

 

Deltagare:___________ 

Upplevde du något scenario som enklare än de andra? Vilket och 

varför? 

 

____________________________________________________ 

Upplevde du något scenario som svårare än de andra? Vilket och 

varför? 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Var det något av de tre scenarios som du föredrog? Vilket och 

varför? 

 
_____________________________________________________ 

 

 


