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För att undersöka piloters mentala 
arbetsbelastning använder sig bland andra 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) av 
Bedfordskalan, som komplement till andra 
mätmetoder. Bedfordskalan är en 10-
gradig skala av trädstruktur där piloten, via 
tvåvalsfrågor, får skatta sin upplevda 
mentala arbetsbelastning då han eller hon 
utför, eller precis har utfört, en viss 
uppgift. För att personer med svenska som 
modersmål ska kunna använda denna skala 
har FOI gjort en översättning av 
originalskalan från engelska till svenska. 
FOI har hittills använt resultaten från 
denna skala för att genomföra kvantitativa 
beräkningar av diverse slag. För att kunna 
göra detta har de antagit att 
ordningsföljden i skalan är korrekt, det vill 
säga att ju lägre mental arbetsbelastning, 
desto högre skattar man på skalan. Man 
förutsätter också att det finns en linjäritet i 
meningarnas representation av mental 
arbetsbelastning. 

Då många, även utanför FOI, använder sig 
av denna skala så finns ett intresse i att få 
reda på om ordningsföljden stämmer, samt 
om det är lika stora avstånd mellan 

nivåerna, eftersom de annars inte med 
säkerhet kan lita på resultatet från sina 
beräkningar. Studiens övergripande syfte 
är att utvärdera FOI:s översatta 
Bedfordskala. För att uppnå detta utfördes 
två experiment. Syftet med dessa 
experiment var att undersöka om skalans 
ordningsföljd stämmer, om avstånden 
mellan skalstegen är jämna och om 
meningarna som används för att beskriva 
de olika nivåerna av mental 
arbetsbelastning är semantiskt väl-
formulerade. 

	��
���������
Bedfordskalan utvecklades av Ellis & 
Roscoe under slutet av 70-talet och är en 
ordinalskala med beskrivande meningar 
om mental arbetsbelastningsnivå på varje 
skalsteg. Vid användning av skalan börjar 
man i den nedre vänstra delen och svarar 
på den första frågan. Svarar man nej, följer 
man nej-pilen och svarar man ja, följer 
man ja-pilen. Proceduren upprepas tills 
man hamnar på det alternativ som passar 
den upplevda mentala arbetsbelastingen 
bäst.
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Bedfordskalan har använts i över 25 år och 
har visat sig vara märkbart bättre än 
tidigare metoder för piloter att skatta sin 
mentala arbetsbelastning. För att piloter 
ska kunna göra en skattning under – eller 
direkt efter – sin uppgift, så sätts skalan 
ofta fast i en genomskinlig ficka på 
piloternas ben. Detta gör att de kan följa 
beslutsträdet och uppskatta sin 
arbetsbelastning endast genom att titta ner 
på sitt ben. Skattningsprocessen går oftast 
till så att piloter genomför olika 
flygövningar, varefter de skattar sin 
upplevda mentala arbetsbelastning genom 
att följa Bedfordskalans beslutsträd. Som 
komplement till Bedfordskalan mäter man 
ofta piloters puls, för att få ett fysiologiskt 
mätvärde att jämföra med piloternas 
subjektiva skattning av sin mentala 
arbetsbelastning (Roscoe & Ellis, 1990).� 

����������������������
Mental arbetsbelastning kan definieras som 
de kognitiva resurser en situation kräver 
eller hur mycket kognitiva resurser en 
person investerar i en uppgift (Hart & 
Wickens, 1990). Således ökar den mentala 
arbetsbelastningen ju mer komplexiteten i 
uppgiften ökar. 

En person har en viss mängd kognitiva 
resurser och när personen ska utföra en 
uppgift så finns det flera påverkande 
faktorer som påverkar personens mentala 
arbetsbelastning. Bland annat spelar det in 
om personen har några tidigare 
erfarenheter av uppgiften och om det finns 
några hjälpmedel för att utföra den. 
Om uppgiften är lätt för personen så får 
denna ”överblivna” resurser – dessa kallas 
för reservkapacitet. Det finns flera teorier 
om förhållandet mellan arbetsbelastningen 
och reservkapaciteten, här tar vi upp två 
olika. 
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I den ena så anser man att det finns ett 
direkt förhållande mellan dem, enligt figur 
2. Om arbetsbelastningen ökar så minskar 
alltså reservkapaciteten och all 
reservkapacitet kan användas till att inleda 
nya uppgifter parallellt med huvud-
uppgiften. 
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Den andra teorin skiljer sig från den första 
på en punkt, nämligen att om man ska 
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inleda en extra uppgift utöver 
huvuduppgiften så krävs en viss mängd 
reservkapacitet som ”startkapital”, som 
visas i figur 3. 

Man kan mäta en persons mentala 
arbetsbelastning genom subjektiv skattning 
och objektiv mätning. Objektiv mätning 
inkluderar mätning av puls, ögonrörelse 
med mera (psykofysiologiska mätningar). 
Subjektiv skattning görs av personen som 
själv upplever arbetsbelastningen, denna 
skattar då sin egen arbetsbelastning. Skalan 
som utvärderas i detta projekt visar 
pilotens subjektiva skattning av sin egen 
mentala arbetsbelastning som komplement 
till mätningar. 

������
För att undersöka om skalans meningar låg 
i förväntad ordning (den hos original-
skalan), utfördes två experiment. Den enda 
skillnaden mellan dessa experiment var att 
det första utfördes på svenska medan det 
andra utfördes på engelska, som 
originalskalan skrevs på. Experimenten 
gick ut på att försökspersonerna skulle 
placera de beskrivande meningarna i 
Bedfordskalan – 
utan att först ha sett skalan – i den ordning 
de ansåg vara riktig. I det första 
experimentet deltog 30 frivilliga studenter 
vid Linköpings universitet och i det andra 
experimentet deltog 14 frivilliga personer 
med engelska som modersmål. 
 
Under försöken fick försökspersonen sätta 
sig vid en dator och ombads sedan att följa 
instruktionerna på skärmen. Instruk-
tionerna förklarade för försöks-personen 
att denna skulle komma att placera 
meningar på en skala i den ordning som 
försökspersonen ansåg vara rätt, samt med 
ett avstånd mellan meningarna som 
markerade hur stor skillnaden mellan nivån 
av mental arbetsbelastning, som 
meningarna beskrev, var.  När 
försökspersonen gjort detta så tryckte 
denne på en ”klar-knapp” och programmet 
gick vidare. Till vänster på skärmen 
visades då ett tomt skalstreck. Till höger 

fanns de 10 meningarna från 
Bedfordskalans skalsteg utplacerade i 
slumpvis ordning. Försökspersonen 
flyttade meningarna från deras nuvarande 
placering till skalstrecket till vänster på 
skärmen. De placerade meningarna som 
ansågs beskriva lägst mental arbets-
belastning högst upp på skalan och 
meningarna som de ansåg beskrev högst 
arbetsbelastning längst ner på skalan.  
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För att få data till den lingvistiska analysen 
ombads försökspersonerna även att fylla i 
en enkät efter att de slutfört experimentet. I 
enkäten ombads försökspersonerna 
förklara bland annat vad de tyckte om 
meningarnas terminologi, om meningarna 
ansågs vara lättförstådda och om de fann 
vissa meningar krångligare att placera ut 
än andra. Försökspersonerna med svenska 
som modersmål fick en enkät på svenska, 
medan de med engelska som modersmål 
besvarade en version av enkäten som 
översatts till engelska. 

��������
Resultatet från experiment 1 visar 
resultatet att det finns signifikant skillnad 
hos medelvärdet i placeringen av 
meningarna 4-7 hos försökspersonerna i 
jämförelse med den förväntade ordningen i 
originalskalan. Bara 20-30 % av 
försökspersonerna placerade meningarna 
4-7 i den förväntade ordningen som ses i 
figur 5. 
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Enkätsvar från experiment 1 visade att 40 
% tyckte att det fanns något oklart med 
testet. Det vanligaste var oförståelse för 
syftet med experimentet och vad de olika 

begreppen egentligen innebar. Dock fanns 
inga oklarheter vad gäller själva testets 
utformning eller utförande. Många skrev i 
enkäten att meningarnas betydelser var 
svåra att förstå och att det byttes begrepp 
mellan arbetsbelastning och 
reservkapacitet i meningarna. Detta leder 
till att det är svårt att jämföra meningar, 
speciellt om man inte är helt säker på vad 
begreppen innebär. 
 
Då Bedfordskalan undersöktes, på dess 
originalspråk engelska, i experiment 2, så 
visades en signifikant skillnad i 
meningarna 4, 6 och 7 mellan 
försökspersonernas ordning och den 

förväntade ordningen. Dock bör det 
nämnas att trots att det inte visades någon 
signifikant skillnad mellan ordnings-
placeringen av 5:e meningen; jämfört med 

hur den placerats i 
originalskalan, så 
har ingen av 
försöks-personerna 
placerat meningen 
på dess rätta plats 
som ses i figur 6. 
Precis som i 
experiment 1 så 
påpekades det att 
det fanns 
inkonsekvent bruk 
av begrepp i 

meningarna och att 
det ansågs kräva 

bak-
grundsinformation för att till fullo förstå 
begreppens betydelse. 

����������
Den språkliga analysen baseras på ett 
analysschema grundat på Hellspong och 
Ledin (1997). Analysen av meningarnas 
struktur resulterade i ett flertal intressanta 
resultat. En viktig punkt bland dessa är att 
det i skalan används över tio olika ord för 
att ange nyansskillnader och för att gradera 
arbetsbelastningen. Exempelvis så används 
ord som liten, stor, tveksam, reducerad och 
tillräcklig för att beskriva nivåer av 
arbetsbelastning och reservkapacitet. Detta 

kan vara en stor bi-
dragande faktor till 
varför många 
placerar meningarna 
i olika ordning, 

eftersom 
värderingarna av 
dessa måttenheter i 
högsta grad är 
subjektiv. En person 
kanske tycker att 
“reducerad reserv-

kapacitet” innebär 
mer reservkapacitet 
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än “liten reservkapacitet”, medan andra 
personer kanske tycker tvärtom. 
Då skalan är ett hjälpmedel i vetenskapliga 
undersökningar kan man kategorisera den 
som en vetenskaplig text. Vetenskapliga 
texter bör vara så objektiva och entydiga 
som möjligt, vilket innebär att man bör 
vara konsekvent i användandet av sina 
begrepp och inte använda utbytbara termer 
om vartannat (Lindstedt, 2002). Ett 
exempel på att detta inte görs i 
Bedfordskalan är när man i skalans 
meningar använder uttrycken 
�	�������������
 och ����	(�
���
�
	�� i, 
i stort sett, synonym betydelse. 

Ett konkret exempel på hur meningarna är 
mångtydiga återfinns i mening 4, en av de 
meningar som försökspersonerna placerade 
mest avvikande från originalskalan: 
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Försökspersonerna menar att när man bara 
läser de första två orden, ”otillräcklig 
reservkapacitet”, bedömer man att den 
motsvarar relativt hög arbetsbelastning 
men att fortsättningen, ”för att med �(����� 
genomföra andra uppgifter”, komplicerar 
uttrycket och gör det svårt att avgöra var 
meningen ska placeras. Man får motstridig 
information då ����	(����
 är ett negativt 
ord och �(����� är ett positivt ord, vilket 
leder till en konflikt i bedömandet av 
betydelsen av meningen. 

��������
Experimenten visade att de fyra mellersta 
meningarna var vaga, svårtydda och ansågs 
kräva förkunskaper för att fullt förstås. 
Eftersom resultatet visade att 
försökspersonerna inte placerade 
meningarna i samma ordning som 
Bedfordskalans meningar är det heller inte 
relevant att jämföra avstånden mellan 
meningarna i de experiment vi utfört. 
Resultaten från de bägge experimenten var 
mycket lika, som visas i figur 7, vilket 
tyder på att översättningen av meningarna 
är korrekt men att det är något i 
utformningen hos meningarna som gör att 
de inte fungerar som det är tänkt. Framför 
allt är det mening 4-7 som ställer till 
problem samtidigt som en genomgående 
tendens hos enkätsvaren säger att det 
överhuvudtaget är svårt att relatera 
meningarna till varandra eftersom de inte 
använder sig av samma begrepp. Dessutom 
tros en stor del av förvirringen kring 
meningarna ligga i de ord som används för 
att ange nyansskillnader. 10 olika nyansord 
såsom ������� ��	�� ������� och ����	(����
 
används i skalan och anses svåra att 
gradera. 
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Bedfordskalans nuvarande meningar har i 
vårt experiment visat sig vara krångligt 
formulerade och svårtolkade. Därför kan 
det vara en god idé att utveckla nya 
meningar som tydligare visar för 
användaren vilken grad av arbetsbelastning 
en mening avser. Några rekommendationer 
för vidareutveckling har därför tagits fram 
och baserats på utförda experiment, 
enkätsvar och tidigare erfarenheter. 

• Korta koncisa meningar bör 
användas för att lätt få en överblick 
och komma ihåg betydelsen. 

• Meningarna bör undvika krånglig 
meningsstruktur sam tvetydiga 
fraser då skalan skall vara 
snabbläst. 

• Vid ordval skall samma 
terminologi användas, till exempel 
hög, mycket hög och extremt hög. 

• Det kan vara en god idé att minska 
på antalet meningar att välja mellan 
för att vidare tydliggöra nyans-
skillnaden mellan meningarna, 
dock inte till för få då detta minskar 
känsligheten i skattningen. 

• Om skalan skall användas inom 
andra områden så kan teminologin 
behöva ändras till en mer vardaglig 
terminologi eller till en mer 
ämnesspecifik terminologi så att 
användaren kan identifiera sig i 
meningarna.�

• Då det inte finns någon generell 
modell för hur mental arbets-
belastning och reservkapacitet 
förhåller sig och därmed inte heller 
exakt vad de betyder så är det svårt 
att formulera meningarna på ett 
tydligt sätt. Begreppen bör därmed 
ges en given definition för att 
minska tolkningsmöjligheterna hos 
användarna.�

�
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För framtida forskning av Bedfordskalan 
finns ett antal intressanta punkter att 
fokusera på. Dels är en utökning av antalet 
försökspersoner till experiment 2 önskvärd 
för att bekräfta att resultat och experiment 
2 ger likartade resultat. Även en 
upprepning av studien, men med ökat antal 
försökspersoner vore intressant för att 
bekräfta våra resultat. Det skulle även vara 
intressant att se hur meningarna värderades 
om de lades med fast ordning och 
försökspersonerna fick ändra avståndet 
dem emellan. 
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Resultaten från experimenten och den 
språkliga analysen har lett till att vi dragit 
följande slutsatser om Bedfordskalan: 

• Meningarnas ordningsföljd 
stämmer ����* 

• Meningarna som används för att 
beskriva de olika nivåerna av 
mental arbetsbelastning är �����
semantiskt välformulerade�
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