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Sammanfattning 
 

 

Skogsmaskinförarens arbete innebär en hög belastning såväl fysiskt som 

mentalt. Dels för att det innefattar moment av statiskt och repetitivt arbete 

och dels för att en stor mängd information bearbetas och många beslut fattas 

på kort tid. Mental belastning är ett begrepp för olika former av belastning 

som påverkar människans förmåga att bearbeta information. Det finns ingen 

enskild faktor som kan utgöra ett mått på mental belastning. Såväl prestation 

som subjektiva bedömningar och psykofysiologiska mätmetoder används för 

att mäta mental belastning. Exempel på psykofysiologiska mätmetoder är 

muskelaktivitet, hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet, andningsfrekvens, 

hudkonduktans och fingertemperatur. Ett sätt att försöka minska 

belastningen för skotarföraren är att automatisera vissa moment i kranens 

arbete. 

 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera psykofysiologiska mätmetoder 

lämpliga för att bedöma skillnaden i mental belastning hos skotarförare vid 

arbete med konventionellt- och delautomatiserat kranarbete i simulatormiljö. 

Resultatet visar på en potential hos analyserna hjärtfrekvens, 

hjärtfrekvensvariabilitet och andning för fortsatta studier. Muskelaktiviteten 

i form av trapezius EMG och hudkonduktans var analyser behäftade med 

höga brusnivåer och artefakter i studien. Arbetet ger även en bild av 

komplexiteten i studier där teknik och människa interagerar.   

 

Den tekniska kapaciteten på skogsmaskiner är idag så avancerad att 

maskinföraren bedöms vara den begränsande faktorn för prestationen. För 

att öka produktiviteten i skogsbruket är det av stor vikt att den tekniska 

utvecklingen samspelar med interaktionen mellan människa och maskin för 

att främja ett hållbart skogsbruk för såväl maskinförare som för skog och 

miljö. 
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Abstract 

 

Forward operators are subjected to both physical and mental workload in 

their work and a way to reduce mental workload and increase productivity is 

to automating the crane movement. To enable study the impact of 

automation you need methods to estimate the forwarder operators mental 

workload in conventional crane work and with semi automation. This study 

evaluated the psychophysiological parameters; trapezius muscle activity, 

heart rate, heart rate variability, respiratory rate, skin conductance and finger 

temperature. To ensure the validity and methodology reliability one need to 

perform more extensive studies. As for future studies this work propose 

additional studies of forward operator mental workload in the simulator 

environment regarding heart rate, heart rate variability and respiration. 

 

Keywords:  

Forestry machine operators, Mental workload, Psychophysiological 

measurements, Automation, Simulator.  

Skogsmaskinförare, mental belastning, psykofysiologiska mätmetoder, 

automation, simulator. 
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Förord 
 

 

Detta examensarbete om 30 hp. har utförts vid Institutionen för skog och 

träteknik, Linnéuniversitetet i samarbete med Skogforsk Uppsala, under 

2015. 

 

Stress och hälsa i arbetslivet är något som intresserat mig mycket genom 

åren liksom fysiologiska reaktioner på olika stressorer. När jag valde ämne 

för denna uppsats fanns förhoppningen att kunna förena mitt intresse för 

arbetsvetenskap med mitt stora intresse för skogsbruk. Resultatet blev ett 

komplext och tvärvetenskapligt arbete som vill undersöka möjligheten att 

bedöma mental belastning hos skotarförare vid delauomatiserad 

kranfunktion.  

 

Ett stort tack till min handledare Erika Olofsson, universitetslektor 

Linnéuniversitetet, för givande diskussioner och värdefull support i arbetet. 

Stort tack till min handledare Björn Löfgren, Tekn. Dr. Skogforsk, som 

intresserat sig för interaktionen mellan människa och maskin i skogsbruket 

och till forskarna på Skogforsk som agerat testförare och kört simulator så 

att mätningarna kunde genomföras.  
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Förkortningar 
 

 

 

ANS Autonoma nervsystemet 

BPM Slag per minut (Beats per minute) 

CNS Centrala nervsystemet 

EDA Hudkonduktans (Elektro Dermal Activity) 

EMG Electromyografi 

FP  Försöksperson 

FT  Fingertemperatur 

HF   High Frequency 

HR  Hjärtfrekvens (Heart Rate) 

HRV Hjärtfrekvensvariabilitet (Heart Rate Variability) 

IBI  Interbeat intervall 

LF  Low Frequency 

MB  Mental belastning 

NIRS Near Infrared Spectroscopy 

PNS Perifera nervsystemet 

RIP  Respiratorisk Induktans Pletysmografi 

SCL Skin Conductance Level 

SCR Skin Conductance Response 

SKT Hudtemperatur (SkinTemperature) 

SNS Sympatiska nervsystemet 

VHF Very High Frequency 

VLF Very Low Frequency 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Skogsmaskinförarens arbete innebär en hög belastning såväl fysiskt som 

mentalt. Statiska och repetitiva arbetsmoment leder till fysisk belastning. Ett 

högt arbetstempo förenat med ett stort informationsflöde och krav på att 

fatta många beslut på kort tid medför en ökad mental belastning (Atterbrant 

et al. 1998; Toomingas et al. 2008). För att förbättra maskinförarnas 

arbetsmiljö och öka produktiviteten i avverkningsarbetet behövs metoder 

föra att studera t.ex. informationsbehov, maskinsystem, gränssnitt, metoder 

och träningseffekter. Skogforsk arbetar med att ta fram en ”verktygslåda” 

med metoder för detta ändamål. Verktygslådan består av subjektiva metoder, 

prestations- samt psykofysiologiska metoder. Detta arbete fokuserar på att 

utvärdera några av de psykofysiologiska mätmetoder som kan användas för 

att bedöma den mentala belastningen hos skotarföraren vid olika 

arbetsmoment – med och utan automation. 

 

Maskinförarnas mentala belastning har belysts i olika studier sedan 

skogsmaskinerna tagit över i avverkningsarbetet på 1970-talet. Då 

förknippades orsakerna till mental belastning främst med tekniska problem 

såsom buller och vibrationer (Staal Wästerlund & Lestander 1998). Den 

tekniska utvecklingen har medfört stora förbättringar vad det gäller 

ergonomi, buller och vibrationer i skogsmaskiner. Däremot har förarnas 

organisatoriska tillhörighet förändrats. Många maskinförare är entreprenörer 

och kraven på produktivitet, lönsamhet och leveranssäkerhet har ökat (Staal 

Wästerlund & Lestander 1998).  

 

För att styra maskinens kran och grip utför föraren korta och repetitiva 

rörelser som kan leda till besvär i axlar och nacke enligt tidigare studier 

(Atterbrant et al. 1998). Att även mental belastning kan orsaka 

muskelspänningar i nacke och axlar samt leda till belastningsbesvär har 

också varit känt länge (Staal Wästerlund & Lestander 1998). Sedan 1990-

talet har informationsteknologin utvecklats vilket också ökar kraven på 

interaktionen mellan människa och tekniska system för att minska såväl den 

fysiska som mentala belastningen.  

 

Den tekniska utvecklingen möjliggör att maskiner kan automatiseras och 

utföra moment som föraren normalt gör. På så sätt kan föraren befrias från 

tunga, monotona och ensidigt belastande uppgifter enligt Alm (1998) som 

även belyser vikten av att arbetsuppgifterna mellan förare och maskin 

fördelas så att såväl människans som maskinens fördelar utnyttjas på bästa 

sätt. Problem som kan uppkomma i samband med automation är t.ex. en 

övertro på tekniska system eller en misstro mot detsamma samt negativa 

effekter på den mentala arbetsbelastningen (Alm 1998). 
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Skogforsk genomförde i början på 2000-talet ett temaprojekt kring 

delautomation. Syftet var att skapa underlag för att automatisera funktioner 

av rutinkaraktär utan att förarens arbete riskerade att utarmas med avseende 

på yrkesskicklighet och individuell påverkan. Genom att automatisera 

repetitivt tempoarbete skulle en ökad produktivitetsutveckling och ett ökat 

produktvärde genereras samtidigt som oönskade arbetsmiljöeffekter skulle 

kunna motverkas enligt Löfgren et al. (2002). Den ökande arbetstakten i 

kombination med många kvalificerade beslut som fattas under tidspress har 

medfört en ökning av den mentala belastningen hos maskinförarna (Löfgren 

et al. 2002). 

 

Begreppet mental belastning (MB) används som en benämning för olika 

former av belastning som verkar på människans informationsprocessande 

system, d.v.s. människans förmåga att bearbeta information (Alm & Ohlsson 

2003). MB innefattar ett flertal fysiologiska och psykologiska aspekter 

(Erikssohn & Oscarsson 2005). Den mentala belastningen påverkas inte bara 

av krav utifrån utan beror även av individuella egenskaper såsom vana vid 

uppgiften, trötthet, motivation, viljeansträngning, vakenhet, strategier, 

emotionella tillstånd samt personlighetsdrag. Den MB som en uppgift 

orsakar kan därmed variera mellan individer eller vid olika tidpunkter för en 

viss individ (Wiberg et al. 2012). 

 

Det finns ingen enskild faktor som kan utgöra ett mått på mental 

arbetsbelastning. Både subjektiva bedömningar och psykofysiologiska 

mätmetoder används för att mäta mental belastning. Subjektiva bedömningar 

görs efter det att den arbetsuppgift som orsakade den mentala belastningen 

har utförts. Psykofysiologiska mätningar kan utföras kontinuerligt under 

tiden som arbetsuppgifterna pågår och innebär studier av hur den mentala 

arbetsbelastningen påverkar processerna inom det centrala nervsystemet 

(CNS) (Osvalder et al. 2010).  

 

Alm & Ohlsson (2003) nämner även mätning av prestation i primär- 

respektive sekundär uppgift som metoder för att mäta MB. Förändringar av 

arbetsprestationen ses i detta fall som en indikator på MB orsakad av den 

primära uppgiften. En sänkning av prestationen i den primära uppgiften 

anses orsakad av ökad MB. Genom att tilldela försökspersonen en sekundär 

uppgift parallellt med den primära kan man mäta den reservkapacitet som 

operatören har för att hantera den sekundära uppgiften. Denna metod är 

komplicerad och resultaten anses svårtolkade. 

 

Belastningen på CNS påverkar flera andra processer i kroppen såsom 

hjärtfrekvens, andning och temperaturreglering. Genom att mäta dessa 

parametrar samtidigt kan man få ett bättre underlag för att bedöma den 

mentala belastningen hos försökspersonen (Osvalder et al. 2010). Mental 

belastning hos en individ kan även bedömas utifrån kemiska förändringar i 

kroppen genom att mäta hormonproduktionen i kroppsvätskor såsom blod, 
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saliv och urin. Dessa mätningar lämpar sig bäst vid mätning av mer 

långvarig mental belastning (Osvalder et al. 2010). 

 

En stor del av forskningen kring mental belastning har inriktats på den 

flygtekniska industrin, militära organisationer och pilotens arbete (Castor et 

al. 2003; Dahlström & Nählinder 2009) samt flygledning (Young et al. 

2015) men tillämpas även inom andra områden såsom fordonsindustrin och 

transportsektorn (Wiberg et al. 2015; de Waard 1996). När det gäller 

skogsmaskinförare har Gellerstedt (1997) belyst den fysiska och mentala 

arbetsbelastningen och bland andra Østensvik et al. (2009) har studerat 

smärtproblem i skuldror och nacke hos skogsmaskinförare. Arbetsbelastning 

utifrån begreppet human factors inom skogsbruket har studerats av 

Häggström (2015). Ager (2014) har skildrat skogsbrukets humanisering och 

rationalisering från 1900-talets början och framåt. Detta är arbeten som på 

olika sätt belyser komplexiteten i den enskilde skogsmaskinförarens 

arbetssituation och frågor som denne konfronteras med.  

 

Inom skogsbruket står man idag inför situationen att den tekniska 

kapaciteten är så hög att belastningen på föraren utgör den begränsande 

faktorn (Skogforsk 2015). Mot bakgrund av detta bedöms behovet av 

kunskap om den mentala belastningen och interaktionen mellan människa 

och maskin vara en viktig del för att höja produktiviteten i svenskt 

skogsbruk.  

 
  

1.2 Människa, teknik och system 
 

I det säkerhetsarbete som bedrivs inom olika transportsystem benämns ofta 

samverkan mellan människan och övriga delar i systemet som Human 

Factors och/eller Människa-Teknik-Organisation (MTO) alternativt 

Människa-Teknik-System (MTS) (Rollenhagen 2000; Osvander & 

Ulvengren 2010) och syftar på samspelet mellan människan 

(operatören/föraren) och tekniken. Ett fungerande samspel mellan människa 

och teknik kan bidra med ökad konkurrenskraft, mindre sannolikhet för 

olyckor och haverier samt ett ökat välbefinnande hos människan (Osvander 

& Ulvengren 2010).  

 

Interaktionen mellan människa och maskin inom skogsbruket har studerats 

av bland andra; Alm & Ohlsson (2003) och Häggström (2010, 2015). Ett 

exempel på interaktion mellan maskinförare och teknik i skogsmaskinen är 

användningen av kranspetsstyrning som reducerar de manövrerande 

momenten för maskinföraren. Ett annat exempel är krankörning med 

delautomation i simulatorstudier. 
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1.2.1 Automation 

 

En definition av automation är enligt Satchell (1998) ”automation existerar 

då en mänsklig aktivitet har ersatts med en maskinell aktivitet” (Osvander & 

Ulvengren (2010). Automation kan leda till säkrare, mer tillförlitliga och 

effektivare verksamheter. De vanligaste skälen till automation är enligt 

Osvander & Ulvengren (2010) att uppnå en ökad produktivitet, 

kostnadseffektivitet, flexibilitet och kvalitet samt att kunna utföra 

arbetsuppgifter som är riskfyllda, svåra eller obekväma. Med automation 

kan det vara möjligt att utföra arbete med hög belastning eller tidskrävande 

uppgifter. Automation påverkar även användbarheten, arbetets innehåll samt 

arbetstillfredsställelsen vilket även kan medföra negativa konsekvenser för 

operatören enligt Osvander & Ulvengren (2010).  

  

Vid studier inom fordonsindustrin har konstaterats att förutom att 

sannolikheten för olyckor anses kunna minska med automation så har den 

även en positiv påverkan på fordonsförarens psykiska hälsa. Ett viktigt 

argument för automation i fordon är enligt Stanton & Marsden (1996) att 

den stress som förknippas med att manövrera ett motorfordon kan minskas. 

Genom att den mentala belastningen minskar kan föraren medvetet fokusera 

på andra aspekter av situationen (Stanton & Young 2000). 

 

För att automation ska fungera på ett optimalt sätt ställs krav på hur arbetet 

fördelas mellan operatören och det tekniska systemet eller maskinen så att 

fördelarna hos respektive system utnyttjas bäst (Alm 1998). Det ställs krav 

på såväl systemets design som implementeringen av detsamma (Cottrell & 

Barton 2013). Problem med övertro på det tekniska systemets kapacitet kan 

medföra att en operatör inte ingriper trots att det borde ske. På motsvarande 

sätt kan det finnas en misstro mot automatiserade system vilket gör att 

operatören inte använder systemen fullt ut (Alm 1998). Operatörens arbete 

ändrar karaktär efter införandet av automation och övergår från en mer aktiv 

till övervakande arbetssituation. Det är i dagsläget oklart vilka effekter detta 

har på operatörens prestation (Alm & Ohlsson 2003). 

 

Cottrell & Barton (2013) konstaterar i en litteraturstudie att automation i 

fordon implementeras bäst i situationer där den har en rådande eller 

hjälpande roll eller där den har till uppgift att varna föraren.  

 

En anledning till att skogsmaskinförare utsätts för en stor belastning både 

fysiskt och mentalt är att de hanterar en stor mängd information samtidigt 

som de kör och manövrerar maskinen. Det kan t.ex. handla om trädval, 

kvalitetsbedömning och positionering av maskinen (Burman & Löfgren 

2007). Genom automation skulle det vara möjligt att öka de viktiga 

mikropauserna som ger musklerna chans att återhämta sig (Frumerie 1998). 

På detta sätt frigörs även tid för föraren att slappna av och att fokusera på 

andra aktiviteter i arbetet och öka kvaliteten i beslutsfattandet (Burman & 

Löfgren 2007). 
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Figur 1. Vy från simulator i Troëdsson Forest Technolgy Lab, Skogforsk. Kranen 

är i rörelse och föraren kan vila från spakrörelser under tiden kranen förflyttas in 

till lasset med hjälp av automation (Källa: Mörk & Englund 2015). 

 

 

Arbetet för en skotarförare består till 55 % av krankörning och resterande 45 

% av arbetet ägnas åt förflyttning av maskinen mellan avlägg och 

avverkningstrakt (Löfgren et al. 2002).  Kranmomenten; ”kran ut”, ”gripa”, 

”kran in” och ”släppa” utgör huvuddelen i kranens arbete. Tiden för 

momentet ”kran ut” är relativt konstant och oberoende av trädstorleken. 

”Kran in” är däremot beroende av antalet bitar i gripen och därmed också av 

trädets storlek. I momenten för ”kran in” respektive ”kran ut” är det tänkbart 

att automatisera enligt Löfgren et al. (2002).  

 

Alla moment är inte möjliga att automatisera fullt ut men arbetet kan 

underlättas av att vissa funktioner kan delautomatiseras. Delar eller 

sekvenser av en operation automatiseras men operatören övervakar och 

griper in i resterande sekvenser. Kranspetsstyrning är en delautomatiserad 

manövrering av kranen där operatören med en spakrörelse startar en serie av 

rörelser hos maskinen. Kranspetsstyrningen ger på så sätt operatören 

möjlighet till korta avbrott i maskinkörningen (Egermark 2005), se figur 1. 

Vid konventionellt kranarbete motsvarar istället varje spakrörelse en 

specifik maskinrörelse (figur 2). 
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Figur 2. Kranspetsstyrning (till vänster) och konventionell styrning av kranen (till 

höger). Pilarna visar hur skotarföraren manövrerar kranens olika delar med 

spakrörelser (Källa: Mörk & Englund 2015). 

 

 

Mörk & Englund (2015) har genomfört ett test av spakanvändningen vid 

automation och konventionell krankörning i simulator. Vid den 

konventionella körningen konstaterades spakrörelser under 98 % av tiden. 

Då föraren körde med automation var motsvarande användning, 50 % (figur 

3). I testet kontrollerades även hur många kranfunktioner som körs 

samtidigt. Vid konventionell körning är det genomsnittliga antalet 

kranfunktioner som påverkas 3,1 jämfört med 2,2 vid automation (Mörk & 

Englund 2015). 

 

 
 

Figur 3. Spakanvändning över tid vid konventionell krankörning och körning med 

automation samt ett mått på genomsnittligt antal påverkade kranfunktioner. 

Spakanvändningen vid konventionell körning är 98 % och det genomsnittliga 

antalet kranfunktioner 3,1. Med automation är motsvarande siffror; 50 % 

respektive 2,2 (Källa: Mörk & Englund 2015). 

 

 



   

7 

Helena W. Andersson 

En simulatorstudie av Löfgren & Englund (2013) visar att ovana 

skördarförare kan öka sin prestation markant då delar av kranens arbete 

automatiseras. Författarna konstaterar att med automatik kan ovana förare 

snabbare nå en prestationsnivå som är jämförbar med vad en erfaren förare 

presterar. En förbättring av arbetsmiljön konstaterades också genom att 

antalet knapptryckningar på reglagen minskade. Eleverna i studien upplevde 

arbetet som betydligt mindre påfrestande med automation än med 

konventionellt kranarbete.  

 

 

1.2.2 Simulatorstudier 
 

Flera faktorer som påverkar skogsmaskinstudier i fält kan minimeras eller 

helt undvikas vid studier i simulator enligt Löfgren & Olsson (2006). 

Effekter av väder och vind samt terräng och beståndsvariationer kan 

elimineras. Testerna kan upprepas flera gånger med endast en variation av 

de mest intressanta parametrarna. Till fördelarna med simulatorstudier hör 

också att de generellt är effektivare än fältstudier och kan genomföras med 

färre antal testförare. Simulatorstudier bedöms vara säkrare än fältstudier då 

nya koncept och metoder kan testas utan att man riskerar skador på vare sig 

människa eller maskin (Löfgren & Olsson 2006). 

 

Till simulatorstudiernas begränsningar hör att de kan upplevas orealistiska 

eller att föraren kan drabbas av s.k. simulatorsjuka. Exempel på symptom är 

överansträngning av ögonen, illamående, sömnighet, obehag, huvudvärk, 

desorientering, blekhet, trötthet och oförmåga att arbeta. En teori är att 

simulatorsjukan uppkommer till följd av signalkonflikter, vanligen mellan 

syn- och balanssinnet (Löfgren & Olsson 2006). Uppkomst av 

simulatorsjuka påverkar simulatorstudier på flera sätt och är negativt för 

förarens prestation. Andra orsaker till sänkt prestation kan vara ett felaktigt 

handhavande, bristande motivation, avvikelser från verkliga upplevelser 

eller att föraren undviker moment som upplevs irriterande i simulatorn 

(Löfgren & Olsson 2006).  

 

En simulator med fast plattform återger inte vibrationer som uppkommer vid 

terrängkörning och kranarbete vilket bidrar till att simulatorkörningen kan 

upplevas orealistisk. Snabba rörelser med spakarna som inte matchar 

kranens rörelser i simulatorn kan öka risken för att föraren drabbas av 

simulatorsjuka. Simulatorn ger en animerad bild av verkligheten, en så 

kallad virtuell verklighet. Detta medför problem och frågeställningar kring 

hur människan påverkas i simulatormiljö samt hur resultaten ska tolkas 

enligt Löfgren & Olsson (2006).  

 

Inom det skogliga området har simulatorstudier genomförts bl.a. för att 

studera tekniska funktioner så som kranspetsstyrning (Egermark 2005), 

delautomatisering av kranfunktioner på engreppsskördare (Brander & 

Eriksson 2004), test av Head-Up display (Järrendal et al. 2007) eller studier 
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av inlärningseffekter, metodutbildning och produktivitet (Löfgren & 

Englund 2013). 

 

Vad det gäller psykofysiologiska studier har Nählinder (2009) studerat 

reaktioner hos piloter i simulatormiljö och vid verklig flygning. Mätning av 

hjärtfrekvens (HR) och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) visar på 

överensstämmande data i reaktionsmönstret. Dock visar studien på 

skillnader i nivå för HR och HRV mellan simulerad och verklig flygning. 

Högre HR och lägre HRV uppmättes vid verklig flygning jämfört med 

simulatorflygning. Vid tre upprepade flygningar visar Nählinder (2009) även 

att vid den första flygningen uppmäts högre HR samt lägre HRV än vid de 

två efterföljande flygningarna för både verklig- och simulerad flygning.  
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1.3 Fysisk och mental belastning  
 

Den fysiska belastning som karakteriserar skogsmaskinförarens 

arbetssituation kommer av ett stillasittande arbete med små, repetitiva hand- 

och armrörelser som styr multifunktionella reglage och knappar i förarhytten 

(Toomingas et al. 2008). Reglagemanövreringen ställer krav på exakta 

rörelser som utförs i ett högt tempo och med noggrann hand-arm 

koordination (Atterbrant et al. 1998). I början av 1990-talet bestod en 

arbetsdag av upp till 80 % stillasittande arbete i maskinen varav cirka 90 % 

utgjordes av repetitiva rörelser för att hantera reglagen (Toomingas et al. 

2008). En faktor som kan förvärra maskinförarnas fysiska belastning är 

förekomsten av helkroppsvibrationer. Den mentala belastningen har ökat i 

och med att ett ökat tempo även medfört ökade perceptuella och kognitiva 

krav på maskinföraren (Atterbrant et al. 1998; Toomingas et al. 2008). 

 

Då en individ ställs inför en arbetsuppgift sker ett ställningstagande till hur 

både kropp och psyke behöver engageras för att klara uppgiften. Detta 

ställningstagande sker såväl medvetet som omedvetet. Den fysiska och 

mentala belastningen genererar en fysiologisk respons som initialt innebär 

att kroppen försöker anpassa sig (Toomingas 2008). Vid långvarig 

belastning kan det vara svårt för kroppen att upprätthålla jämvikten mellan 

krav och anpassning, vilket kan leda till ogynnsamma effekter. Effekter som 

i sin tur kan leda till ytterligare fysiologiska svar vilka kan medföra en 

försämrad prestationsförmåga såväl fysiskt som mentalt (Toomingas 2008). 

 

Då den ursprungliga belastningen minskar eller upphör börjar kroppen att 

återhämta sig, återhämtningstiden är olika lång för olika kroppsfunktioner. 

Kroppen växlar ständigt mellan de båda faserna där den ”byggs upp” och 

där den ”bryts ned” så kallade anabola och katabola processer. Det som blir 

avgörande för hur kroppen mår är just balansen över tid mellan dessa 

anabola och katabola processer (Toomingas 2008). Den belastningsdos som 

en individ utsätts för, både fysiskt och mentalt, bestäms av belastningens 

magnitud, amplitud och intensitet (hur mycket) samt frekvens (hur ofta) och 

duration (hur länge) (Lindberg 2015). 

 

Inledningsvis i denna rapport nämndes en definition av begreppet MB. I 

litteraturen förekommer ett antal definitioner av begreppet mental belastning 

eller mental arbetsbelastning. Castor et al.(2003) refererar till ett par av dem: 

- ”The difference between the capacities of the information processing 

system that are required for task performance to satisfy performance 

expectations and the capacity available at the given time” (Gopher & 

Donchin 1986) 

- “The effort invested by the human operator into task performance” (Hart 

& Wickens 1990).  

 

Brookhuis et al. (2008) menar att ”Mental workload can be expressed by the 

specification of the amount of information processing capacity that is used 
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for task performance” och hänvisar till Brookhuis & De Waard (1993); De 

Waard (1996) och Brookhuis & De Waard (2000). 

 

Mental belastning (MB) orsakas inte bara av krav utifrån utan beror även på 

individuella egenskaper såsom personlighetsdrag, trötthet, arousal1 och 

viljemässig ansträngning (Wiberg et al. 2012). Individens kapacitet, 

motivation att lösa en uppgift, vilka strategier personen använder för 

problemlösning liksom operatörens sinnesstämning och tidigare erfarenheter 

påverkar också MB enligt Brookhuis et al. (2008). Detta medför att den MB 

som en viss uppgift orsakar en individ inte är densamma för alla individer 

(Wiberg et al. 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Arousal är en engelsk term som saknar en bra svensk motsvarighet men kan översättas med 

vaksamhet eller vigilans (Wiberg et al. 2012).  
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1.4 Psykofysiologiska mätmetoder 
 

Psykofysiologiska mätningar innebär studier av hur mental belastning 

påverkar processerna inom CNS. Aktivitet kopplad till vissa av kroppens 

organ såsom hjärtat, hjärnan, lungorna, ögonen och huden kan objektivt 

mätas och sedan analyseras för bedömning av MB hos en person som utför 

mentalt belastande uppgifter (Osvalder et al. 2010). Mätningar av 

hjärtfrekvens, andning, hudkonduktans och hormon nivåer är exempel på 

mätningar relaterade till det autonoma nervsystemet. Mätningar som 

relateras till CNS är bl.a. elektrisk, magnetisk och metabol aktivitet i 

hjärnan. Exempel på mätningar som ger perifer respons är de som innefattar 

muskelaktivitet och ögonrörelser, enligt de Waard (1996) som hänvisar till 

O’Donnell & Eggemeier (1986).  

 

 

1.4.1 Fysiologi 
 

Nervsystemet hos människan indelas i en central och en perifer del. Det 

centrala nervsystemet (CNS) innefattar hjärnan och ryggmärgen och det 

perifera nervsystemet (PNS) innefattar nerver och utskott som förbinder 

CNS och kroppens perifera delar. Funktionellt sett indelas nervsystemet i en 

somato-motorisk och en autonom del (ANS) (Lännergren et al. 2012). Det 

somato-motoriska systemet styr kroppens skelettmuskulatur och ANS 

reglerar basala kroppsfunktioner såsom aktiviteten hos hjärtat, glatt 

muskulatur samt körtlar. ANS står normalt sett inte under viljans kontroll 

och reglerar faktorer såsom hjärtfrekvens, blodtryck, syrehalt i kroppens 

vävnader samt tillgängligheten av glukos enligt Lännergren et al. (2012).   

 

Det autonoma nervsystemet (ANS) kan vidare indelas i två huvuddelar, det 

sympatiska nervsystemet (sympatikus) och det parasympatiska nervsystemet 

(parasympatikus). Kraftig aktivering av sympatikus medför bl.a. att 

hjärtverksamheten stimuleras med högre frekvens och ökad pumpning av 

blod som följd. Blodkärlen i hud och inälvor dras samman medan blodkärlen 

i de aktiva musklerna utvidgas. Andra effekter är att muskulaturen i 

bronkerna slappnar av, pupillerna vidgas, blodsockernivån höjs och tarmens 

rörelser hämmas. Dessa effekter syftar till att höja kroppens beredskap och 

öka prestationsförmågan – kroppen förbereds för strid eller flykt 

(Lännergren et al. 2012).  

 

Aktivering av parasympatikus stimulerar näringsupptaget i tarmen, 

tarmperistaltik samt tömning av urinblåsa och tarm. Vid aktivering av de 

parasympatiska nervtrådarna i vagusnerven minskar hjärtats frekvens och 

slagkraft och bronkmuskulaturen kontraheras. Vidare påverkas ögat så att 

pupillen dras samman och ögat fokuserar på seendet på nära håll. 

Parasympatikusaktivering kan generellt sett sägas befrämja näringsupptag, 

återhämtning och energisparande (Lännergren et al. 2012).  
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Musklerna i kroppen utför sitt arbete genom att utöva kraft under en viss tid 

och arbetsuppgifterna kan innebära allt från att utföra tunga lyft eller 

manövrera en datormus. Arbete för musklerna är även att hålla upp en 

kroppsdels egen tyngd eller utföra en förflyttning av kroppen. När det gäller 

manöverarbete är den kraft som krävs ofta begränsad men däremot är den 

mycket långvarig (Toomingas et al. 2008).  

 

Musklerna i rörelseorganen är uppbyggda av tätt packade muskelceller, 

omgivna av en hinna. I ändarna övergår cellerna till en stark bindväv som 

fäster i benstommen. Hos en del muskler bildar bindväven en lång sena som 

leder fram till en fästpunkt i benstommen. Det finns även muskelfästen som 

är utbredda över en större yta. Trapeziusmuskeln är ett sådant exempel, se 

figur 4. Dess ursprung löper från skallbenets baksida och utmed hela hals- 

och bröstryggraden (Toomingas et al. 2008). 

 

 

 
 

 

Musklerna utvecklar en dragkraft som överförs via fästpunkterna till 

benstommen vars delar då kan röra sig i förhållande till varandra och 

utveckla olika rörelser beroende på vilka muskler som aktiverats. Kroppen 

är flexibel och rörlig, särskilt händer och axlar har stora möjligheter att röra 

sig i olika positioner och ställningar och kan därför användas vid 

arbetsuppgifter som ställer specifika krav på rörelser. Rörelse innebär dock 

en brist på stabilitet. För att handen ska kunna inta en stabil arbetsposition 

måste hela armen vara stabil och även dess fästen på bröstkorgen och 

kotpelaren måste vara stabila (Toomingas 2008).  

 

Figur 4. Trapezius muskeln 

sträcker sig från skallbasen ner 

över hela hals- och bröstryggraden. 

Muskeln delas in i en övre-, en 

mellan- och en nedre del. 

Källa: Häggström, Mikael. 

"Medical gallery of Mikael 

Häggström 2014". 

https://commons.wikimedia.org/wiki

/File:Trapezius_Gray409.PNG 

Bilden har bearbetats av Andersson 

(2015). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezius_Gray409.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezius_Gray409.PNG
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Det sker en utbalansering av krafter genom motverkande muskelaktivitet 

som innefattar hela systemet från nacken ut i handen. Då handen utför 

snabba rörelser hinner inte systemet utbalansera motkrafterna i detalj enligt 

Toomingas et al. (2008) utan stabilitet uppnås genom att aktivitet i agonister 

och antagonister vilket gör lederna extra styva. Detta sker omedvetet och 

pågår under hela tiden som handen används, även så länge det finns en 

intension att använda den. Vid handintensivt arbete krävs alltså en aktivitet i 

nacke, skuldror och armar. Denna aktivitet pågår så länge händerna behöver 

användas, men leder inte i sig till rörelse utan adderas till den aktivitet som 

krävs för att utföra arbetsuppgiften, t.ex. att flytta en datormus (Toomingas 

et al. 2008).   

 

Skelettmuskulaturen har en skillnad i potential över cellmembranen. Då 

CNS avger signaler sker en förändring av membranpotentialen genom en 

s.k. depolarisation då kalium- och natriumjoner strömmar över membranet 

och ger upphov till en aktionspotential som gör att muskeln aktiveras. Då 

nervsignalerna från CNS upphör sker en repolarisation över cellens 

membran. Detta innebär en återgång till vilopotentialen och muskeln 

slappnar av (Melin 2008a). 

 

Enligt Veiersted (1995) löper de arbetare som inte tar pauser och slappnar av 

i arbetet och som har färre perioder av muskelvila en större risk att utveckla 

smärttillstånd i skuldra och nacke. Lundberg (2002) visade i en studie att 

psykisk stress och fysisk belastning aktiverar samma motoriska enheter2. 

Detta innebär att samma enheter kan hållas aktiva kontinuerligt av både 

fysisk och psykisk belastning. En följd av detta är att det inte räcker att ta 

paus i det fysiska arbetet för att vila muskeln. Det måste även ske ett 

uppehåll i den psykiska belastningen med mental avslappning enligt 

Lundberg (2003).  

 

Østenvik et al. (2009) har undersökt sambandet mellan perioder av så kallad 

SULMA (sustained low-level muscle activity) och uppkomsten av smärta i 

nacken hos en grupp av skogsmaskinförare. Studien visar på att ett 

lågintensivt arbete som pågår i perioder längre än åtta minuter medför en 

ökad risk för uppkomst av smärtor i nacken. Muskelvila som varar mer än 1-

2 sekunder har enligt Østenvik et al. (2009) en positiv effekt på muskelns 

avslappning och blodgenomströmning. 

 

 

1.4.2 Mätning av muskelaktivitet 

 

Den aktionspotential som uppkommer vid muskelkontraktion kan detekteras 

med elektroder, metoden kallas elektromyografi (EMG) och kan användas 

intramuskulärt (i-EMG) eller på huden över muskeln (yt-EMG eller s-EMG; 

surface EMG) (Hägg et al. 2010). Amplituden visar på mängden EMG-

                                                 
2 Muskelceller är funktionellt sammankopplade till en motorisk enhet (Toomingas, 2008) 
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aktivet och avspeglar den totala muskelaktiviteten. Vid yt-EMG är 

signalamplituden av storleksordningen 20-200µV. Frekvensförändringar 

visar på förändringar i muskeltrötthet. En lägre frekvens är ett tecken på 

ökad muskeltrötthet p.g.a. att nervsignalerna går långsammare (Lundberg 

2002). Med EMG kan man visa i vilken omfattning en enskild muskel 

aktiveras under en specifik rörelse, en viss position eller under ett specifikt 

fysiskt eller psykiskt påfrestande arbete (Melin 2008a). Såväl fysisk som 

mental belastning kan medföra en ökning i EMG-aktivitet (Theorell 2003).  

 

Flera studier har visat på ett samband mellan mental stress som framkallats 

genom kognitiva uppgifter och en ökad aktivitet i framför allt 

trapeziusmuskeln som uppmätts med EMG (Lundberg 2003). Negativ stress 

har enligt en studie av Rissén et al. (2000) ett starkare samband med ökad 

muskelaktivitet i arbetet än positiv stress. Andra viktiga mått som kan 

erhållas från en EMG-mätning är t.ex. den procentuella andelen vila i 

förhållande till muskelaktivitet över tid eller andelen EMG-gaps liksom 

frekvensförändringar över tid. Ofta är att det intressant att i en EMG-

mätning studera registrerade perioder av vila, s.k. gaps, där EMG-aktiviteten 

är noll eller nära noll (Toomingas 2008).  

 

En EMG-registrering är unik för varje elektrodplacering och de absoluta 

värdena kan inte jämföras mellan individer eller mellan olika studier 

eftersom de även påverkas av vävnadsstruktur, hudtjocklek, fettlager m.m. 

(Lundberg 2002). Vid jämförande mätningar görs istället någon form av 

standardiserad och reproducerbar kvantifiering s.k. normalisering. De två 

vanligaste metoderna är Reference Voluntary Contraction (RVC) och 

Maximal Voluntary Contraction (MVC). RVC och MVC utgör de 

biomekaniska variablerna relaterade till Reference- respektive Maximal 

Voluntary Electrical activation (RVE och MVE) som är de bioelektriska 

variablerna (Melin 2008a). Inom belastningsergonomin uttrycks ofta 

muskelbelastningen i procent av MVC (Hägg et al. 2010).  

 

Att genomföra en maximal muskelkontraktion kan dock innebära en viss 

risk för skada. Därför används ofta referenskontraktionen i stället. EMG-

aktiviteten under arbete jämförs då med referenskontraktionen. 

Referenskontraktionen kan t.ex. utformas så att försökspersonen håller en 

kilovikt med utsträckt arm för mätningar som avser trapeziusmuskeln 

(Melin, 2008a). 

 

Amplituden vid yt-EMG påverkas av flera faktorer såsom skillnaden i 

kontakt mellan hud och elektrod och den exakta placeringen av elektroderna. 

Amplituden påverkas även av olika muskelfibertyper och 

kroppsvävnadernas konstitution. Det är viktigt att elektroderna appliceras 

korrekt och att referenskontraktionen utformas på ett lämpligt sätt enligt 

Mathiassen et al. (1995). Det är viktigt att kontrollera signalen vid 

eventuella tveksamheter enligt Lundberg (2002). Baslinjens kvalitet är viktig 

och baslinjebruset hos rå-EMG (innan bearbetning) bör ej överstiga 3-5 µV, 



   

15 

Helena W. Andersson 

målet bör vara 1-2 µV (Konrad 2005). En nackdel med EMG som metod är 

att registreringarna lätt kan störas av t.ex. elektriska apparater (Toomingas et 

al. 2008). 

 

 

1.4.3 Mätning av hjärtats aktivitet 

 

Intressanta mått på hjärtats aktivitet som även kan indikera mental 

belastning är hjärtfrekvens (HR), interbeat intervall (IBI) och 

hjärtfrekvensvariabilitet (HRV). HR är tiden i millisekunder mellan två 

hjärtslag d.v.s. mellan två R-spetsar i EKG-kurvans QRS-komplex (figur 5) 

omvandlat till antal slag per minut (BPM). Då fysisk belastning studeras 

används hjärtats aktivitet i form av ökad puls som mått på kroppens 

belastning. Pulsen ökar även vid MB och det som registreras är antalet slag 

per minut samt tiden mellan slagen s.k. interbeat intervall (IBI). IBI mäts 

kontinuerligt med elektrokardiografi (EKG) där elektroder på huden 

registrerar hjärtats aktivitet (Osvalder et al. 2010).  

 

 
 

Figur 5. Schematisk bild av ett normalt EKG (L 2006).  

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekg.jpg  

 

 

Ett annat mått på MB är hjärtfrekvensvariabilitet; HRV (heart rate 

variability) som utgörs av sträckan mellan två R-vågor; R-R intervallet. 

Tiden mellan hjärtats slag varierar något hos en person som inte är utsatt för 

stress. Då den mentala belastningen ökar tenderar tiden mellan varje 

hjärtslag att bli mer konstant. Osvalder et al. (2010) konstaterar att den 

rådande hypotesen är att ”kognitiv aktivitet minskar variationen i 

hjärtfrekvens”. Skillnader i fysiologisk belastning under en testperiod kan 

göra resultatet missvisande då hjärtats primära funktion är att förse kroppen 

med blod (Osvalder et al. 2010).  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekg.jpg
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Studier av HRV kan ge information om i vilken grad de båda delarna av 

ANS, det sympatiska- och det parasympatiska nervsystemet är aktiva. Ur R-

R intervallet kan olika rytmer identifieras. Sympaticus ökar pulsen och 

parasympaticus har en bromsande effekt. HRV är ett resultat av samspelet 

mellan sympaticus och parasympaticus och ger en bild av den rådande 

balansen (eller obalansen) i systemet, den s.k. symptovagala balansen. En 

överaktivering av det sympatiska nervsystemet och svag parasympatisk 

aktivitet är en indikation på stress (Hallman & Lyskov 2013).  

 

HRV kan studeras via tidsanalys av R-R intervallen i EKG eller via 

frekvensanalys som avspeglar variabiliteten i olika frekvensband (Hz). 

Frekvensbanden benämns; LF (low frequency), HF (high frequency), VLF 

(very low frequency) eller VHF (very high frequency).  

Det finns en andningsstyrd reglering av hjärtfrekvensen som anses visa på 

det parasympatiska nervsystemets inverkan på hjärtat. Hjärtfrekvensen ökar 

vid inandning och minskar vid utandning vilket benämns med begreppet 

sinusarytmi och ses i det högfrekventa intervallet (HF) 0,2 – 0,4 Hz (Ericson 

2002). Utifrån en tryckreglerande mekanism där hjärtat och blodtrycket 

förändras över tid kan en fast 10-sekundersrytm (0,1 Hz) identifieras. Denna 

lågfrekventa (LF) rytm påverkas av aktivitet både från sympatikus och 

parasympatikus men troligen mer av sympatikusaktivitet. Vid en 

långsammare rytm om 0,03 Hz (VLF), samvarierar hjärtats rytm med 

regleringen av kapillära blodflödet i huden men även med andningsdjup och 

temperaturvariationer (Ericson 2002). Förhållandet LF/HF anger den 

symptovagala balansen. 

 

Frekvensbandens indelning varierar något mellan olika forskare. Berntson et 

al. (1997) gör följande indelning av HRV i tre olika bandfrekvenser (tabell 

1).  

 
Tabell 1. De olika frekvensbanden vid HRV och vilken del av ANS som reglerar 

rytmen (Berntson et al. 1997). 

Benämning Frekvens (Hz) Reglering   

VLF (very low frequency) 0,003-0,05 Parasympatikus och 

sympatikus 

 

LF (low frequency) 0,05-0,15 Parasympatikus och 

sympatikus 

 

HF (high frequency) 0,15-0,40 Parasympatikus  

    

 

 

HRV minskar med ökad ålder och är lägre hos kvinnor än män men stora 

skillnader förekommer mellan olika individer (Ericson 2002). 

 

Det är av stor vikt vid beräkning av HRV att samtliga pulsslag i ett EKG kan 

detekteras och att inga felaktiga upptäckter av pulsslag görs (Castor et al. 

2003). Då det finns brus och artefakter i mätningarna är risken stor att en 

störning felaktigt bedöms som ett pulsslag. De vanligaste störningarna 



   

17 

Helena W. Andersson 

kommer enligt Jonson & Wollmer (2011) från skelettmuskulaturen, elektrisk 

utrustning eller glapp i elektroder. 

 

 

1.4.4 Mätning av andningsfrekvens 

 

Andningen är känslig för förändringar i det centrala och autonoma 

nervsystemet (Garteur 2003). Flera parametrar kan användas för att indikera 

MB via en individs andning. Variationen mellan in- och utandning, 

luftflöde, luftvolym samt luftens temperatur är exempel på mått som 

används (Toomingas et al. 2008). En ökad belastning och stress medför en 

ökning av kroppens energiomsättning och därmed ett ökat behov av syresatt 

blod vilket kan mätas med hjälp av andningsfrekvensen. Mätmetoden kallas 

Respiratorisk Induktans Pletysmografi (RIP) och sker med hjälp av ett 

elastiskt band med en sensor som spänns runt bröstkorgen och mäter 

förändringen i bröstkorgens tvärsnittsarea. Andningen påverkas även av 

fysisk belastning och emotioner samt varierar mellan olika individer 

(Wiberg et al. 2012). Störningar i mätningen kan uppkomma vid rörelse hos 

testpersonen.  

 

Generellt kan sägas att en ökad stress medför en ökad andningsfrekvens men 

en ytligare andning. Vid avslappning blir andningen istället långsammare 

och djupare (Hallman & Lyskov 2013). Resultatet från andningsorganens 

aktivitet uppvisar stora likheter med pulsmönstret som beskrivits i avsnitt 

1.4.3. (Osvalder et al. 2010). En begränsning i denna mätmetod är att den 

störs av tal. Ett användningsområde för metoden är studier av kognitiv 

belastning vid datorarbete (Toomingas et al. 2008).  

 

 

1.4.5 Mätning av hudkonduktans 

 

Elektrodermal aktivitet (EDA) är, historiskt sett, en av de mest använda 

metoderna inom psykofysiologiska mätningar och metoden är ett känsligt 

instrument för aktivitet från det sympatiska nervsystemet. Det är 

huvudsakligen två metoder som används för att mäta EDA inom dagens 

forskning; mätning av hudens resistans och mätning av dess 

ledningsförmåga - konduktans. Hudkonduktans utgör den vanligaste 

mätmetoden (Dawson et al. 2007). Hudkonduktansnivån (Skin Conductance 

Level - SCL) utgör den relativt stabila basnivån medan 

hudkonduktansresponsen (Skin Conductane Response - SCR) utgörs av den 

förändring i konduktansnivå som uppstår vid mental belastning och 

emotioner (Melin 2008b; Wiberg et al. 2012). 

 

EDA mäts genom att en svag ström får passera ett par elektroder applicerade 

på hudytan (Dawson et al. 2007). Hudens ledningsförmåga är beroende av 

att svettkanaler i huden fylls med svett från de ekkrina svettkörtlar som finns 

belägna i nedre läderhuden och i underhuden. De sekundsnabba variationer 



   

18 

Helena W. Andersson 

som kan registreras vid EDA-mätning är alltså inte beroende av svett utanpå 

huden utan elektroderna reagerar på att svettkanalerna fylls med svett i olika 

grad och fungerar som ledare genom hudlagren (Dawson et al. 2007; 

www.jor.se 2016). Svettningen är ett resultat av ANS aktivitet och 

kontrolleras till stor del av det sympatiska nervsystemet (Dawson et al. 

2007). Detta är nära förknippat med känslomässiga reaktioner och används 

som ett mått på MB. Svettproduktionen ökar med ökad belastning. En stor 

mängd svettkörtlar finns i handflatan och på undersidan av fötterna. Genom 

att placera elektroder på dessa ställen kan resistansen mellan hud och 

elektrod registreras (Osvalder et al. 2010).  

 

Van Dooren et al. (2011) har studerat flera appliceringspunkter för mätning 

av hudkonduktans och konstaterar att det även är möjligt att placera 

elektroderna på pannan eller skuldran. De två elektroder som används vid 

mätning av hudkonduktans på handflatan kan placeras dels på fingrarnas 

ytter- eller mellanfalanger alternativt på tum- och lillfingervalken. Dawson 

et al. (2007) påpekar att de olika placeringarna inte ger direkt jämförbara 

resultat. Studier av Scerbo (1992) visade att amplituden var högre vid 

elektrodplacering på fingrarnas yttre falanger jämfört med placering på 

mellanfalangen. Vilken hand som används för mätningen i förhållande till 

om personen är höger- eller vänsterhänt kan också ha betydelse för 

mätresultatet enligt Dowson et al. (2007). Testpersonen kan ha fler valkar 

och förhårdnader på den dominanta handen vilket kan försvåra kontakten 

mellan hud och elektrod.  

 

För att bedöma mental belastning är det SCL och responsens frekvens (SCR) 

som är intressanta att studera då båda anses öka med ett ökat 

sympatikuspåslag samt ökad aktivitetsgrad. Vanligen ses ett värde om 2-

20µS för SCL hos en vuxen och frisk person. Latenstiden mellan det att 

stimulus startar och initieringen av SCR är 1-3 sekunder. Den tid det tar 

mellan det att responsen initieras och att SCR når sitt maximum är 1-3 

sekunder (Dowson et al. 2007). Om mätdata visar på ”jack” och ”hopp” i 

hudkonduktansen bör misstanke finnas om att analysen har påverkats av 

artefakter. Exempel på en typisk SCR kurva och en kurva påverkad av 

störningar ses i figur 6 och 7. 

 

 
Figur 6. Hudkonduktans med ett typiskt förlopp och normal variation i responserna 

(Rådebjörk 2015). Bilden är beskuren av Andersson (2015).  
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Figur 7. Mätning av hudkonduktans med påverkan av störningar ger ett onaturligt 

förlopp för SCR responserna (Rådebjörk 2015). Bilden är beskuren av Andersson 

(2015). 

 

Vid applicering av elektroderna används ingen tvätt eller spritlösning då det 

kan reducera hudens naturliga ledningsförmåga. Omgivningsfaktorer såsom 

rumstemperatur kan påverka EDA-mätningar. Boucsein (1992) har enligt 

Dawson (2007) rekommenderat en rumstemperatur på 23˚ under mätningen. 

En viktig artefakt vid mätning av hudkonduktans är drift i bakgrundsnivån 

(SCL) vilket kan utgöra ett problem vid längre analyser. Detta är ett problem 

som inte är helt enkelt att lösa enligt Braithwaite et al. (2013). 

 

 

1.4.6 Mätning av fingertemperatur 

 

Fingertemperaturen (FT) kan utgöra ett mått på stressnivå och 

avslappningsförmåga. FT återspeglar den sympatiska och parasympatiska 

aktiviteten i ANS (Barua 2015). Vid stress dras de ytliga blodkärlen 

samman. Blodet prioriteras till de stora muskelgrupperna i kroppen och 

därmed bort från t.ex. matsmältningsapparaten och fingrarna varvid 

fingertemperaturen sjunker. Vid avslappning utvidgas kärlen och 

fingertemperaturen ökar. Mätning av fingertemperatur förekommer vid 

undersökning av en individs stressnivå. Förändringen i FT inträffar inom 

några minuter. Storleken av temperaturförändringen beror av stressoren men 

också av den individuella reaktionen på stress (Barua 2015). 

 

 

1.5 Subjektiva mätmetoder 
 

Subjektiva metoder används för att skatta mental belastning utifrån 

försökspersonens rapporterade upplevelse av situationen. Ett enkelt men 

realistiskt sätt att se på mätningar av belastning är enligt följande; om en 

person upplever stor belastning – så är det också en hög grad av belastning 

enligt Miller (2001) som refererar till Johannsen (1979).  

 

Subjektiva metoder bygger på endimensionella eller flerdimensionella 

skattningsskalor. Det vanligaste och mest vedertagna är att använda 

flerdimensionella skalor för mätning av mental belastning. Huvudsakligen är 

det NASA-Task Load Index (NASA-TLX) och Subjective Workload 

Assessment Technique (SWAT) som används i verkliga och simulerade 

testmiljöer (Miller 2001).  
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Med NASA-TLX värderas mental belastning i sex dimensioner; mental 

belastning, fysisk belastning, temporal belastning, ansträngning, utförande 

och frustrationsnivå. Underfrågorna till dessa dimensioner värderas i 

intervallskalor om 1 till 20 och en viktning görs mellan de olika 

dimensionerna. Slutligen erhålls ett mått på den totala arbetsbelastningen 

(Miller 2001; Toll & Udéhn 2003) enligt Kylmä & Nagmér (2007). NASA-

TLX är en etablerad metod för att mäta mental belastning. Underskalorna är 

allmänna, vilket gör att metoden är vida applicerbar. 

 

 

1.6 Problematisering 
 

Skogsmaskinförare utsätts för stora belastningar både fysiskt och mentalt. 

Den fysiska arbetsmiljön har utvecklats och förbättrats bl.a. genom 

bekvämare förarstolar, minskade bullernivåer och vibrationsdämpning av 

förarhytten. Som Alm & Ohlsson (2003) påpekar ställer yrket stora krav på 

såväl informationshämtning som bedömnings- och beslutsprocessande. Det 

finns i dagsläget ett antal studier av fysisk belastning, men väldigt få som 

belyser den mentala belastningen som skogsmaskinföraren upplever och 

utsätts för. Såväl fysisk som mental belastning påverkar fysiologiska 

reaktioner i kroppen. T.ex. ökar hjärtats puls och andningen blir snabbare 

och ytligare som ett svar på stress. Ett sätt att bedöma mental belastning är 

att använda s.k. psykofysiologiska mätmetoder.  

 

 

1.7 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet var att med hjälp av psykofysiologiska 

mätningar utvärdera metoder för bedömning av mental belastning, hos 

skotarförare vid arbete med konventionell krankörning och delautomatiserat 

kranarbete i simulatormiljö.  

 

Målet med studien var att skapa underlag för vilka metoder som bör 

användas vid fortsatta studier av mental belastning och hälsa hos 

maskinförare vid ökad automation. Detta för att uppnå en ökad produktivitet 

i arbetet i kombination med minskad mental belastning hos maskinförare. 

 

1.8 Avgränsningar 
 

Studien genomfördes i simulatormiljö vid Troëdsson Forest Technolgy Lab, 

Skogforsk, Uppsala. Testförarna rekryterades internt inom Skogforsk och 

hade vana av att köra skotare i simulator. De psykofysiologiska mätmetoder 

som utvärderades var skuldrans (trapezius) muskelaktivitet som mättes med 

EMG, hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet som mättes med EKG, 

andningsfrekvensen mätt utifrån bröstkorgens expansion vid andning, 

hudkonduktans och fingertemperatur.  
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2. Material och metod 
 

 

2.1 Metodik 
 

För att mäta den mentala belastningen hos förarna vid konventionell 

krankörning och krankörning med automation gjordes en experimentell 

studie i simulatormiljö. Tre försökspersoner fick köra skotningssekvenser 

med och utan automation av kranarbetet samtidigt som de psykofysiologiska 

parametrarna muskelaktivitet i trapezius registrerades med EMG samt 

hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet registrerades med EKG. Även 

andning, hudkonduktans och fingertemperatur registrerades under körning 

av skotningssekvenserna. 

 

Varje förare körde först en referenssekvens. Därefter körde förarna 

studiebanan en gång med konventionellt kranarbete och en gång med 

delautomation. Före varje sekvens fick föraren slappna av under tre minuter 

(tabell 2). 

 
Tabell 2. Studieupplägg, aktivitet och sekvensens benämning i simulatorn. 

Aktivitet Simulatorsekvens 

Vila  

Referens (konventionell körning) Championship 

Vila  

Konventionell körning Studiebana lastning 

Vila  

Körning med automation 

Vila 

Studiebana lastning 

 

EMG maxkontraktion  

 

 

Varje sekvens i simulatorn filmades för att underlätta analysarbetet och för 

att kunna härleda specifika händelser i körningen till variationer i de 

psykofysiologiska mätningarna. De två första testförarnas sekvenser 

filmades manuellt med videokamera medan det vid den tredje 

försökspersonens körning användes en så kallad GoPro kamera som var fast 

monterad i taket på simulatorn. 

 

 

2.2 Simulatorförsök 
 

Den experimentella studien genomfördes på Skogforsk i Troëdsson Forest 

Technology Lab, Uppsala. Simulatorns förarmiljö/ instrumentering är av 

märket Komatsu och i simulatorn finns såväl skördarsekvenser som 

sekvenser för skotning representerade. I denna studie användes en skotare 

med vikarmskran. Simulatorn som utvecklats av Oryx Simulations AB har 

en fast plattform. 
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Studien genomfördes med mätningar under tre sekvenser; avancerad bana, 

som kördes med konventionell krankörning och en studiebana som kördes 

en gång med konventionell krankörning och en gång med delautomation. 

Före varje sekvens genomfördes en vilofas där testföraren slappnade av 

under tre minuter. Sekvenserna kördes i nämnda ordning för samtliga förare. 

Den avancerade banan, benämnd ”Championship” kördes för att erhålla 

referensvärden för körning med högre grad av kognitiv belastning. 

Testförarna lastade stockar och staplade lådor med instruktionen att köra 

med god kontroll på snabbast möjliga tid (figur 8).  

 

 
 

 

Studiebanan för lastning bestod av en lång och rak bana med ett antal 

stockar (figur 9). Skotaren lastade stockarna längs banan tills stockarna tog 

slut. Sekvensen var lika för samtliga testförare. Konventionellt kranarbete 

innebar att föraren själv styrde kranens alla rörelser. Vid delautomation 

användes delautomatiserade moment av krankörningen. De moment som 

automatiserats var; kran in/ut vid lastning, kran in/ut vid avlastning samt 

kranens förflyttning i sidled. 

 

 

 
 

Figur 9. Principskiss över studiebanan i simulatorn. Stockar ligger på var sida om 

en rak bana och skotarföraren lastar en stock åt gången på vagnen (Källa: Mörk & 

Englund 2015). 

 

Figur 8. Förare i simulatorn 

staplar lådor med gripen under 

körning av referensbanan 

”Championship” (Andersson 

2015). 
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2.3 Testförare 
 

De tre testförarna; F1, F2 och F3 rekryterades inom Skogforsk och var 

insatta i studiens syfte. Datainsamling genomfördes vid tre olika tillfällen 

med en person per dag. Samtliga förare var män och hade erfarenhet av 

simulatorkörning, två av förarna hade även erfarenhet av skotning i fält. 

Tidsåtgången för testet per försöksperson var cirka 90 minuter effektiv tid 

(ca 2 timmar totalt) och sekvensen såg lika ut för samtliga förare (tabell 3). 

Testen med förare F1 och F2 ägde rum under två eftermiddagar och testet 

med förare F3 genomfördes en förmiddag.  

 
Tabell 3. De olika momenten i simulatortestet och den ungefärliga tidsåtgången 

per förare och moment. 

Moment/sekvens Ungefärlig tidsåtgång 

(min) 

Applicering av elektroder  30 

Föraren ställer in stol och armstöd 2 

Avslappningssekvens 3 

Referens sekvens ”Championship” 12-14 

Avslappning 3 

Sekvens ”Studiebana lastning” med konventionell 

krankörning 

 

15-25 

Paus1 15 

Avslappning 3 

Sekvens ”Studiebana lastning” krankörning med 

delautomation 

 

15-20 

Avslappning inför EMGmax samt 

max kontraktion av trapezius 

 

5 
1 F1 & F2 tog paus medan F3 ville fortsätta körningen. 

Innan förarna startade fick de läsa igenom en beskrivning av uppgiften 

(bilaga I) samt möjlighet att ställa frågor angående studien.  

 

2.4 Psykofysiologiska mätningar 
 

Under tiden som varje förare genomförde körningarna av de olika 

sekvenserna i simulatorn registrerades fem fysiologiska parametrar med 

mätutrustning från BioPac System Inc.; tvåkanalssändaren BioNomadix, 

mottagaren BioPac MB150 och programvaran AcqKnowledge (figur 10). En 

sändare användes för HR och HRV (EKG) och en sändare användes för 

vardera av parametrarna; muskelaktivitet (EMG), andningsfrekvens (RIP), 

fingertemperatur (SKT) samt hudens elektriska ledningsförmåga (EDA). 

Sändarna placerades på testförararna och registrerade data överfördes 

trådlöst till mottagarenheten som var ansluten till en dator. De 

samplingsfrekvenser som användes för respektive analys var följande; EKG 

2kHz, EMG 2kHz och för EDA, RIP samt SKT 125 Hz. 
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Figur 10. Dator med programvaran AcqKnowledge, mottagarenheten MP150 från 

Biopac samt sändaren BioNomadix och elektroder (Andersson 2015). 

 

 

Till analys av EKG, EMG och EDA användes elektroder av engångstyp (för 

typbeteckning se tabell 4). Innan elektroderna fästes på huden rakades 

eventuella hårstrån bort från appliceringsområdet och huden skrubbades lätt 

med en Elpad3. Innan applicering av EMG och EKG-elektroderna tvättades 

appliceringsområdet med tvättsprit (Alsol, 70 %). För att ge optimal respons 

är det viktigt att elektroderna placeras minst 5 minuter innan mätningarna 

startar vilket också gjordes i denna studie. De sladdar som användes mellan 

sändare och elektrod kopplades enligt tillverkarens rekommendationer 

(www.biopac.com 2015). 

  

Tabell 4. Sändare och elektrodtyper för psykofysiologiska mätningar, samtliga från 

BioPac System Inc. 

Parameter Elektrod Sändare Mottagare / Programvara 

Andningsfrekvens - BioNomadix 

RSP 

BioPac MP150 / 

AcqKnowledge 4.0 

Hjärtfrekvens EL504 BioNomadix 

ECG 

BioPac MP150 / 

AcqKnowledge 4.0 

Hjärtfrekvens- 

variabilitet 

EL504 BioNomadix 

ECG 

BioPac MP150 / 

AcqKnowledge 4.0 

Hudkonduktans EL507 BioNomadix 

EDA 

BioPac MP150/ 

AcqKnowledge 4.0 

Muskelaktivitet EL504 BioNomadix 

EMG 

BioPac MP150 / 

AcqKnowledge 4.0 

Fingertemperatur BN-Temp-A-

XDCR 

BioNomadix 

SKT 

BioPac MP150 / 

AcqKnowledge 4.0 

 

 

 

 

                                                 
3 Elpad (Electrode Abrading Pads), BioPac 

http://www.biopac.com/
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2.4.1 Muskelaktivitet  
 

Trapeziusmuskelns aktivitet och vila undersöktes med yt-EMG på 

testförarens högra sida (Trapezius pars descendens dexter). Hudelektroderna 

placerades över trapeziusmuskeln enligt SENIAM (http://www.seniam.org, 

2015). En linje mättes ut mellan C7 och acromion och elektroderna 

placerades med 20 mm mellanrum (centrum till centrum) på vardera sidan 

om linjens mittpunkt. Referenselektroden (jord) placerades på C7 (figur 11).  

 

   
 

Figur 11.  Placering av hudelektroderna vid EMG-mätning över trapeziusmuskeln. 

En linje mäts upp mellan kotan C7 och acromions ytterkant, linjens mittpunkt 

markeras. Källa: Häggström, Mikael. "Medical gallery of Mikael Häggström 

2014". https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezius_Gray409.PNG Bilden 

har bearbetats av Andersson (2016). 

 

 

Elektroderna och kablarna fixerades med tejp för att inte ändra läge och 

lossna under studien (figur 12). EMG sändaren placerades runt testförarens 

högra överarm. Elektroderna fick sitta kvar mellan de två testomgångarna.  

 

 
 

 

EMG-mätaren kalibrerades genom att testföraren slappnade av i 

axel/skulderbladsmuskulaturen under tre minuter vilket gav ett lägsta 

vilovärde för trapeziusmuskeln. Försökspersonen fick även genomföra en 

muskelkontraktion genom att pressa armarna uppåt medan försöksledaren 

höll emot på underarmens översida. Kalibreringen gav även möjligheter att 

kontrollera signalen och upptäcka eventuella problem med registrering och 

elektrodplacering.  

 

 

C7 
acromion 

mittpunkt 

Figur 12. Elektrodernas 

applicering på C7 och på 

trapeziusmuskeln där den 

uppmätta linjens mittpunkt 

syns markerad mellan 

elektroderna (Andersson 

2015). 

 

http://www.seniam.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezius_Gray409.PNG
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2.4.2 Hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet  
 

EKG-mätningen utfördes genom att två elektroder placerades på vardera 

sidan av bröstkorgen under nyckelbenen och en tredje elektrod för jord, 

placerades på sidan under det nedersta revbenet. 

 

 

2.4.3 Andningsfrekvens 
 

Mätning av variation i in- och utandning gjordes med hjälp av ett elastiskt 

band runt bröstkorgen med en sändare. 

 

 

2.4.4 Hudkonduktans 
 

Hudkonduktansen mättes genom att två elektroder placerades på testförarens 

handflata; på tum- och lillfingervalken (figur 13). Sändaren placerades runt 

handleden och sladdarna tejpades. 

 

 
 

 

 

2.4.5 Fingertemperatur 
 

En elektrod sattes på ringfingrets yttre falang och tejpades fast. Sändaren 

placerades runt handleden. Temperaturen registrerades över tid och rådata 

kopierades till Excel för analys och jämförelse mellan de olika sekvenserna. 

 

 

2.5 Analys 

Tre körningar med testförare har genomförts; F1, F2, och F3. Vid den första 

körningen med testförare F1 inträffade ett fel i registreringen av data under 

sekvensen med automation vilket medförde att data saknas och sekvensen är 

omöjlig att utvärdera i sin helhet. Vid den andra körningen (F2) inträffade 

ett fel i dataregistreringen vid 16 minuter och 13 sekunder in i sekvensen 

Figur 13. Elektroder och sändare 

för mätning av hudkonduktans 

(Andersson 2015). 
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med konventionell krankörning. Testförarna körde varje bana tills den tog 

slut men analysen begränsades till 15 minuter för testbanan. 

Av referenskörningen analyserades 10 minuter. Analysen startade efter 2 

minuters körning för att föraren skulle ha hunnit komma in i 

arbetsuppgiften. Av den insamlade datamängden analyserades 15 minuter 

från sekvenserna med konventionell körning och för körning med 

delautomation. Analysen startade efter 30 sekunders körning. För att kunna 

jämföra arbete med viloperioden har även HRV analyserats i cykler om 180 

sekunder. Maxkontraktionen för EMG analyserades i 10 sekunder. 

Resultatet presenterades som ett medelvärde för respektive testförare och 

sekvens.  

Den rådata som registrerats via mätsystemet bearbetades i programvaran 

AcqKnowledge (figur 14). Data analyserades och bearbetades för respektive 

mätmetod. Det inspelade filmmaterialet studerades för att ge information om 

eventuella störningar eller händelser under körningen. Tidpunkterna för 

händelserna noterades och motsvarande tidpunkt lokaliserades i mätdata. 

Mätdata studerades med avseende på förändringar i de psykofysiologiska 

signalerna vid och runt den aktuella tidpunkten.  

 

 
 

Figur 14. Ett exempel på hur registrerad rådata presenterades i AcqKnowledge 

från BioPac Systems Inc. Överst visas registrerad fingertemperatur följt av 

andning, EMG, hudkonduktans och EKG (Andersson 2015). 
 

 

Datamaterialet granskades manuellt för samtliga analyser för att upptäcka 

störningar och artefakter samt bedöma vilken typ av bearbetning som var 

lämplig att göra. Muskelaktivitet (EMG) studerades efter att rådata filtrerats 

och s.k. 50 Hz-störningar som alstrats från den yttre miljön i rummet (t.ex. 

lampor) togs bort. 

Hjärtfrekvensen eller pulsen beräknades automatiskt utifrån registrerat EKG 

i programvaran AcqKnowledge och presenterades som ett medelvärde för 
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analysperioden. Hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) beräknades ur EKG-

kurvan i AcqKnowledge. Först gjordes en visuell kontroll av registrerat 

EKG och eventuella störningar markerades. Därefter genomfördes en 

kontroll med funktionen ”Detect and classify heartbeats” för att se om 

programvaran upptäckte några avvikelser. Analysen genomfördes med den 

automatiserade funktionen för ”Heart Rate Variability” i AcqKnowledge.  

Testförarens registrerade andning omvandlades i AcqKnowledge till 

andningsfrekvens och presenterades som antal andetag per minut. 

Hudkonduktansen bedömdes först visuellt utifrån huruvida kurvan var 

påverkad av störningar och därmed möjlig att utvärdera. För analys av 

fingertemperatur gjordes endast en kontroll av rådata. Uppmätta 

temperaturvärden över tid fördes sedan över till Excel för presentation i 

diagramform. Fingertemperatur kontrollerades visuellt och datafördes över 

till Excel för presentation. 
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3. Resultat 

 

3.1 Tidsåtgång 

Den tid det tog för förarna att köra en sekvens med konventionell 

krankörning varierade mellan 15;59 och 23;31 minuter. Motsvarande tid för 

krankörning med delautomation var 16;00 till 21;01 minuter. 

Referenssekvensen kördes enbart med konventionell krankörning och 

tidsåtgången varierade mellan 12;55 och 14;42 minuter för de tre förarna 

(tabell 5). 

Tabell 5. Tidsåtgång för vardera sekvensen och förare; vid referens, konventionell 

krankörning och vid krankörning med delautomation. 

Sekvens 

Tidsåtgång (min) för resp. testförare 

F1 F2 F3 

Referens 13;48,00 12;55,03 14:42,60 

Konventionell 15;59,46 21;55,08 23:31,41 

Automation 16;00,00 21;01,28 16:20,26 

 

De två förare som hade erfarenhet av såväl simulatorkörning som körning av 

skotare i fält uppvisade mindre skillnad mellan varandra i tidsåtgång än 

förare (F3) som hade en mer begränsad erfarenhet (figur 15). För F3 var 

tidsåtgången 7 min mindre med delautomation jämfört med konventionell 

körning (tabell 5, figur 15). Den förare som hade minst vana att köra skotare 

hade störst tidsvinst med delautomation i studien. 

 

Figur 15. Tidsåtgång för förarna att köra de tre sekvenserna.  
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3.2 Psykofysiologiska data 

I rådata för de tre testförarnas sekvenser fanns en del störningar och 

artefakter som begränsat möjligheterna till analys av insamlad data. Tabell 6 

visar vilka parametrar som efter visuell kontroll bedömdes lämpliga för 

fortsatt analys och vilka som innehöll störningar och artefakter. 

Tabell 6.  Bedömning av rådata för fortsatt analys. Analyser märkta ”ok” 

bedömdes klara för analys i AcqKnowledge. Analyser märkta med ”-” innehöll 

störningar och artefakter.  

 Referens Konventionell Delautomation 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

EMG ok ok - ok ok1 - N/A ok - 

HR ok ok ok ok ok1 ok N/A ok ok 

HRV ok - ok ok ok1 ok N/A - ok 

RSP ok ok ok ok ok1 ok N/A ok ok 

EDA - - ok - -1 ok N/A - ok 

SKT ok ok ok ok ok1 ok N/A ok ok 

1) Endast 15 minuter analysbar tid av 21 minuters körning. 

N/A = Not Applicable, beroende på fel i dataregistreringen. 

 

För F1 saknas data för körning med delautomation då ett programfel 

inträffade efter drygt 3 minuters körning av sekvensen automation. Ett fel 

inträffade även i dataregistreringen för F2, efter 16 minuters körning av 

sekvensen med konventionell körning har inga data registrerats.  

 

 

3.2.1 Muskelaktivitet 

EMG-mäting av trapezius uppvisade marginella skillnader mellan de olika 

banorna (tabell 7). Baslinjebruset för rå-EMG bör ej överstiga 3-5 µV 

(Konrad 2005) men var genomgående högt för mätningarna i studien; F1) 

12,9 µV, F2) 30 µV och F3) 170 µV vilket begränsar analysmöjligheterna. 

Efter filtrering av rådata beräknades muskelaktiviteten för trapezius i 

procent av MVC (tabell 7). 

 
Tabell 7. Muskelaktivitet i % av maximal EMG-aktivitet (MVC), angivet som 

medel- resp. medianvärde för de tre testförarna i studien. 

 Trapezius arbete/MVC (%) 

Testförare Referens 

(medel/median) 

Konventionell 

(medel/median) 

Delautomation 

(medel/median) 

F1 2,94/2,78 2,92/2,77 N/A 

F21 5,55/5,62 5,52/5,61 5,57/5,63 

F31 17,68/17,51 17,77/17,37 17,63/17,34 

1) Baslinjebrus överstiger rekommenderade värden 3-5 µV även efter filtrering. 
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3.2.2 Hjärtfrekvens  
 

För F1 var HR högre vid körning av referenssekvensen än vid körning av 

testbanan med konventionell körning. F2 hade högst HR vid körning av 

referenssekvensen och lägst vid körning med automation då de tre 

sekvenserna jämfördes. Hos F3 var hjärtfrekvensen något högre för körning 

med automation än för konventionell körning (figur 16). Hos samtliga förare 

ses en lägre HR under viloperioden än vid efterföljande körning utom för F2 

inför körning med automation där HR var högre under viloperioden.  

 

 
Figur 16. Medelvärdet av HR (enhet BMP = slag per minut) för de tre testförarna i 

studien. Diagrammet visar HR under viloperioderna samt vid körning av 

referensbanan (ref), med konventionell körning (konv) och med delautomation 

(auto). 

 

3.2.3 Hjärtfrekvensvariabilitet  
 

F1 uppvisade högst aktivitet i det lågfrekventa LF-bandet vid körning av 

referensbanan jämfört med konventionell körning av testbanan (figur 17). 

Data för körning med delautomation saknas för F1 p.g.a. datatekniskt fel.  

Analys av viloperiodens HRV visade på lägre aktivitet i LF-bandet än vid 

körning, dock ökade aktiviteten under viloperiod 2 och 3 jämfört med den 

första viloperioden. HRV hos F2 och F3 uppvisade ett mer likartat 

frekvensmönster mellan körningarna av testbanan jämfört med körning av 

testbanan och referensbanan. Förare F2 och F3 uppvisade mer aktivitet i de 

högfrekventa bandet (HF) än förare F1 (figur 18 – 20). Förhållandet LF/HF 

utgör den symptovagala balansen d.v.s. förhållandet mellan aktiviteten hos 

det sympatiska respektive parasympatiska nervsystemet (figur 21). 

Referensfrekvensen var den av körningarna som hade lägst LF/HF hos 

samtliga förare. F2 hade en högre kvot för den konventionella körningen 

jämfört med delautomation och F3 hade tvärtom, högst kvot vid körning 

med delautomation. 
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Figur 17. Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) frekvensfördelning för testförare F1 vid 

vila och vid körning av referenssekvensen (ref) samt körning av studiebanan med 

konventionell körning (konv). VLF=VeryLow Frequency, LF=LowFrequency, 

HF=High Frequency, VHF=VeryHighFrequency. 

 

 

 

 
Figur 18. Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) frekvensfördelning för testförare F1 vid 

körning av referenssekvensen (ref) och körning av studiebanan med konventionell 

körning (konv). VLF=VeryLowFrequency, LF=LowFrequency, HF=High 

Frequency, VHF=VeryHighFrequency. 
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Figur 19. Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) frekvensfördelning för testförare F2 vid 

körning av referenssekvensen (ref) och studiebanan med konventionell körning 

(konv) och vid körning med delautomation (auto). VLF=VeryLowFrequency, 

LF=LowFrequency, HF=High Frequency, VHF=VeryHighFrequency. 

 

 

 
Figur 20. Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) frekvensfördelning för testförare F3 vid 

körning av referenssekvensen (ref), studiebanan med konventionell körning (konv) 

och vid körning med delautomation (auto). VLF=Very Low Frequency, LF=Low 

Frequency, HF=High Frequency, VHF=Very High Frequency. 
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Figur 21. Den sympatovagala balansen (LF/HF) för respektive förare vid körning 

av referensbanan samt körning av studiebanan med konventionell körning och med 

delautomation. VLF=Very Low Frequency, LF=Low Frequency, HF=High 

Frequency, VHF=Very High Frequency. 

 

Den procentuella fördelningen av aktivitet från sympaticus respektive 

parasympaticus visas i figur 22. Analys av viloperioder och sekvenser med 

körning visade att förare F2 och F3 hade högre aktivitet i både LF- och HF-

banden vid vila än vid körning, detta var genomgående för testet.  

 

Figur 22. Den procentuella fördelningen mellan aktivitet från sympatikus och 

parasympaticus hos förare F1, F2 och F3 under vila och vid körning av testbanan 

med konventionell körning och med delautomation. 
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3.2.4 Andningsfrekvens 

Hos förare F2 och F3 ses en lägre andningsfrekvens under 

avslappningsperioderna än vid körning (figur 23). Förare F1 uppvisar 

mindre skillnad mellan avslappning och körning och har vid 

referenskörningen en lägre andningsfrekvens än under viloperioderna. Data 

för körning med automation saknas för F1. 

 

Figur 23. Medelvärde för andningsfrekvensen hos de tre försökspersonerna vid de 

olika sekvenserna referens (ref), konventionell körning (konv) och körning med 

delautomation (auto).   

 

3.2.5 Hudkonduktans  
 

Hudkonduktansmätningen för F1 och F2 uppvisade för mycket artefakter för 

att kunna analyseras. Hos F3 registrerades 8 spontana responser under 

referens sekvensen och 6 spontana responser både för konventionell körning 

och för körning med delautomation (figur 24). Antalet spontana responser 

per minut (NSSCR/min) var 0,8 för referenssekvensen och 0,4 för 

konventionell körning och för körning med delautomation. 

Hudkonduktansnivån (SCL) tenderar att öka under försökets gång. 
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Figur 24. Hudkonduktans för förare F3 angivet i hudkonduktansnivå (SCL), antal 

responser (SCR) och antal spontana responser per minut (NSSCR/min) för 

referensbanan (ref) samt för studiebanan med konventionell körning (konv) och 

med delautomation (auto).  

 

 

3.2.6 Fingertemperatur  
 

Fingertemperaturen uppvisade olika mönster hos testförarna (figur 25). 

Förare F1 hade en lägre medel-FT vid konventionell körning av studiebanan 

än vid körning av referensbanan. Hos F3 sjönk fingertemperaturen 

successivt under testets gång medan den hos F2 ökade. 

 

 
Figur 25.  Medelvärde av fingertemperatur för de tre förarna vid vila, körning av 

referensbanan (ref) samt körning av studiebanan; konventionellt (konv) och med 

delautomation (auto). Data saknas för F1 vid körning med automation p.g.a. 

datatekniskt fel. 
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Hos F1 ökade fingertemperaturen under hela den första viloperioden. Vid 

referenssekvensen sjönk fingertemperaturen från 29,91 ˚C vid start till 26,17 

˚C då sekvensen avslutas. Fingertemperaturens medelvärde under 

referenssekvensen var 29,79 ˚C. Medelvärdet vid konventionell körning var 

27,65 ˚C. Även hos F2 ökade fingertemperaturen under avslappning och 

sjönk under körning av referenssekvensen. Medelvärde för 

referenssekvensen var 23,23 ˚C. Därefter ökade fingertemperaturen 

successivt under testperioden. Medelvärdet vid körning med automation var 

28,21 ˚C. 

Temperaturkurvan under den första viloperioden sjönk till en början för att 

sedan övergå i en stigande kurva hos F3. Vid körning av referenssekvensen 

ses en sjunkande fingertemperatur efter 5 minuters körning, medelvärdet 

under hela sekvensen var 33,40 ˚C. För F3 var medelvärdet av 

fingertemperaturen vid konventionell körning 33,82 ˚C medan den vid 

körning med delautomation var 32,10 ˚C. Hos F3 sågs en sjunkande FT efter 

ungefär halva testperioden. 

 

3.2.7 Mätresultat vid oförutsedd händelse under körning 

Vid analys av det inspelade filmmaterialet kunde några situationer noteras 

för respektive förare där något avvikande inträffade under körningen. 

Händelserna som noterades var följande: krångel vid lastning (A), slag med 

gripen mot vagnens stöttor (B) samt att föraren körde på en stock så att 

vagnen vickade till (C).  

Vid händelse A ses en något ökad HR, svag övervikt av sympaticusaktivitet 

och en svag minskning av FT. Vid händelse B syntes en svag ökning av HR, 

HRV visar på hög aktivitet från sympaticus under en längre tidsperiod. Vid 

händelse C ses ökad hjärtfrekvens, marginell ökning av aktiviteten i LF-

bandet, en registrerad hudkonduktansrespons (SCR) samt en sänkning av 

fingertemperaturen. I övrigt inga tydliga skillnader i registrerade mätdata vid 

de olika händelserna. För analyserna av andningsfrekvens, trapezius EMG 

och kan ingen tydlig förändring urskiljas vid de olika händelserna (tabell 8). 

Tabell 8. Psykofysiologiska förändringar i mätdata för tre olika händelser 

registrerade under körning. Förändring registrerades för HR, HRV i form av den 

symptovagala balansen (LF/HF), hudkonduktansresponsen (SCR) samt 

fingertemperaturen (FT). En ökning markeras med ↑ och en minskning med ↓. Den 

dominerande frekvensen i HRV anges. 

Händelse Förare HR HRV 

(LF/HF) 

SCR FT 

A F1 ↑ LF N/A ↓ 

B F2 (↑) (LF) N/A - 

C F3 ↑ LF ↑ ↓ 
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3.3 Resultatsammanställning 
 

En sammanställning av resultatet för de psykofysiologiska mätparametrarna 

i studien redovisas i tabell 9. Den analys som visar på störst (mental) 

belastning för respektive förare illustreras med ”+++” och den med minst 

belastning anges med ”+”, värden däremellan anges med ”++”.  

 
Tabell 9. De olika mätmetodernas resultat m.a.p. bedömning av mental belastning. 

I tabellen anger ”+++” att resultatet tyder på störst belastning för testföraren, 

”+” anger minst belastning och ”++” representerar ett värde däremellan vid 

körning av de tre sekvenserna referens, konventionell körning samt körning med 

delautomation.  

Analysparameter 
F1 F2 F3 

Ref Konv Auto Ref Konv Auto Ref Konv Auto 

Muskelaktivitet +++ ++ N/A ++ + +++ ++ +++ + 

HF +++ ++ N/A +++ ++ + + ++ +++ 

HRV (LF/HF) ++ +++ N/A + +++ ++ + ++ +++ 

Andningsfrekvens ++ +++ N/A ++ + +++ +++ ++ + 

Hudkonduktans 

SCL  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ++ + +++ 

Hudkonduktans 

NSSCR/min 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A +++ + + 

Fingertemperatur ++ +++ N/A + ++ +++ ++ +++ + 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

 

Syftet med den här studien var att utvärdera metoder för att bedöma den 

mentala belastningen vid konventionell krankörning respektive krankörning 

med delautomation. De metoder som har utvärderats utgörs av 

psykofysiologiska mätmetoder som är vanligt förekommande vid studier av 

mental arbetsbelastning och stress. Mätmetoderna har valts utifrån 

tillgänglig utrustning (BioPac /Bio Nomadix) som fanns vid Troëdsson 

Forest Technolgy Lab, Skogforsk Uppsala och som köpts in för att användas 

i detta syfte.  Genom att testa den befintliga utrustningen och analysera 

tillgängliga mätparametrar var förhoppningen att se vilka metoder som var 

lämpade för vidare studier och som kunde uppfylla målet att jämföra 

konventionell krankörning med delautomatiserad krankörning ur mental 

belastningssynpunkt.  

 

Samtliga metoder har visat sig känsliga för störningar i olika former men 

genom flertalet testmätningar har många störningar kunnat minskas eller 

elimineras. Vissa analyser har dock varit mer belastade med artefakter och 

baslinjebrus varav hudkonduktansen och trapezius EMG utmärker sig.  

 

EMG-analysen har belastats med ett högt bakgrundsbrus och ett flertal 

störningar (tabell 7) vilket begränsar möjligheten att erhålla tillförlitliga 

data. Den höga brusnivån har i viss mån kunnat härledas till störningar i 

rummet orsakade av annan elektrisk utrustning och lågenergilampor varför 

sådan utrustning bör stängas av under pågående mätning. Även om det finns 

filtreringsfunktioner i programvaran är målet alltid att erhålla så bra rådata 

som möjligt. Även efter filtrering var bakgrundsbruset så högt att det för F2 

och F3 inte ger något relevant värde för muskelaktiviteten. För F1 erhölls en 

för studien acceptabel brusnivå men skillnaden i muskelaktivitet mellan 

referens- och konventionell körning visade inte på någon nämnvärd skillnad. 

Resultatet av trapezius-EMG är troligen ett uttryck för muskelns aktivitet 

beroende på fysisk belastning snarare än mental belastning i denna studie. 

Trapeziusmuskeln har aktiverats av handens arbete med spakrörelserna och 

då föraren vridit på huvudet/nacken för att se åt sidorna. Det är därför oklart 

hur stort bidrag till den totala muskelaktiviteten som utgörs av mental 

belastning. Hos testförarna var mönstret i muskelaktivitet förhållandevis lika 

vid de olika sekvenserna. En visuell bedömning av rådata för två av 

testförarna antyder att mikropausernas längd ökar vid automation men då 

föraren tar över den automatiserade kranrörelsen tenderar muskelaktiviteten 

att öka mer än vid konventionell körning. Ytterligare studier måste dock 

utföras för att analysera detta eventuella samband. 

EKG skiftade i kvalitet mellan de tre testförarna. F2 hade flera mindre 

störningstoppar som kunde korrigeras manuellt och ersättas genom linjär 
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interpolation. EKG för F3 hade en kraftig T-våg som orsakats av att en 

elektrod applicerats för nära hjärtat.  

Två förare uppvisade en frekvensfördelning av HRV som tyder på att de var 

mer stressande under avslappningsmomentet än under körning (figur 22). 

Det går inte att säga om detta beror på osäkerhet i mätningen eller om 

förarna faktiskt upplevde mer stress då de slappnade av än då de arbetade. 

Det behövs fler analyser av HRV för att kunna dra några slutsatser om 

förarens mentala belastning. EKG för testförarna bedömdes vara av 

analyserbar kvalitet men det behövs flera tester och arbete med analysen för 

att säkerställa ett tillförlitligt resultat. För EKG-mätning utgör tolkningen en 

kritisk faktor. Eventuella extraslag måste exkluderas och kvaliteten på 

mätningen bedömas innan analysarbetet kan starta. Ett alternativ till EKG-

mätning kan vara att använda en pulsklocka (Engström et al. 2012) eller en 

öronsensor (Schäfer & Vagedes 2012). Fördelen är att mätningen då kan 

upplevas bekvämare för föraren, både psykiskt och fysiskt. Ett EKG ger 

dock större mätnoggrannhet (Schäfer & Vagedes 2012). 

Beträffande måttet på andningsfrekvensen kan störningar uppkomma om 

bandet runt bröstkorgen antingen är för löst eller för hårt spänt. Även 

bandets placering är viktig att kontrollera så att registrerat andningsmönster 

är optimalt och inte påverkas av testförarens rörelse.  

Hudkonduktans och fingertemperatur är mått som inom stressforskningen 

anses tillförlitliga för bedömning av mental belastning. Under studiens gång 

förbättrades signalkvaliteten på mätdata från hudkonduktans och 

fingertemperatur. Det gjordes inte några metodförändringar mellan 

mätningarna men tejpningen av elektroder och sladdar förbättrades under 

studiens gång vilket bedöms vara en orsak till bättre signalkvalitet.  

Mätning av hudkonduktans är en metod som är känslig för störningar i form 

av rörelser, värme och olika känslolägen hos testpersonen (De Waard, 

1996). Brukligt är att placera elektroderna på den hand som inte används 

under mätningen vilket är svårt i detta fall då föraren använder båda 

händerna i spakarbetet. Hudkonduktansmätningen uppvisar tydliga 

responser och stabil basnivå då signalen är bra men blir omöjlig att analysera 

då den i andra perioder påverkats av störningar. En rekommendation utifrån 

denna studie är att utvärdera en alternativ elektrodplacering t.ex. på skuldran 

eller förarens panna. Man kan även testa en annan metod för mätningen, 

t.ex. ett armband för EDA mätning.  

Mätningen av fingertemperaturen har gjorts på förarens ringfinger och här 

gäller det att inte mätutrustningen stör förarens arbete med reglagen. 

Elektroden placeras därför där den upplevs bekvämast. För alla mätningar 

gäller att vi behöver ta hänsyn både till hur mätningen påverkas av föraren 

samt hur föraren påverkas av mätningen. Mätutrustningen; elektroder och 

sladdar kan verka hämmande på förarens naturliga rörelsemönster och 

därmed ge upphov till muskulära och/eller mentala spänningar.  
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Kritiska moment vid mätningarna är framför allt elektrodernas kontakt med 

huden, störningar orsakade av elektromagnetiska fält i rummet samt 

rumstemperaturen vid analystillfället. Elektrodplaceringen är en annan viktig 

parameter vid analys med EDA, EMG och EKG. För att resultaten ska vara 

jämförbara för en testperson vid olika tillfällen, för testpersonerna 

sinsemellan och med andra studier krävs en normalisering av data 

(Mathiassen et al. 1995).  

Noggrannhet och rengöring av hud vid applicering av elektroderna är en 

viktig faktor liksom fastsättningen av elektroder och sladdar så att dessa inte 

störningar under mätningens gång. Det är också viktigt att elektroderna 

förvaras i sina återförslutningsbara förpackningar så att den gelkudde som 

ligger an mot huden inte torkar eller skadas. 

Vid planering och analys av denna typ av studier bör hänsyn tas till de olika 

yttre faktorer som kan påverka de psykofysiologiska responserna under 

mätningens gång. Exempel på sådana faktorer är försökspersonens intag av 

mat/dryck, koffeinhaltiga drycker, nikotinprodukter och mediciner. En 

tidsgräns för intag av t.ex. nikotin och koffein bör ingå i metoden. Andra 

faktorer som kan påverka testförarens responser är rädsla och osäkerhet inför 

testet samt trötthet. Exklusionskriterier (t.ex. skador nacke/axlar eller 

ögonsjukdom/synfel) som kan påverka testföraren i utförandet av uppgiften 

bör fastställas inför en utökning av studien. 

Beträffande de fel i dataregistreringen som uppstod vid test med förare F1 

och F2 är det oklart vad som orsakade felet. För att förebygga att fel orsakas 

av den mänskliga faktorn bör man vara två personer som delar upp arbetet 

emellan sig vid genomförandet av den experimentella studien. En checklista 

med rutiner för handhavande av simulatorutrustning, kameror och datorer 

utgör ett viktigt hjälpmedel liksom en studiehandledning för mätningarna så 

att samma rutiner efterföljs.  

Utifrån analyserna i denna studie kan inga bedömningar göras av den 

mentala belastningen och dess skillnader vid konventionell krankörning 

jämfört med krankörning med delautomation. Däremot är det en 

rekommendation att fortsätta att förbättra mätmetodiken och genomföra nya 

mätningar. Genom att förfina mätmetodiken kan rådata för bedömning av 

mental belastning förbättras och då ökar även möjligheterna att analysera 

och se skillnader och samband mellan de olika parametrarnas resultat.  

En rekommendation utifrån denna studie är att välja parametrarna; 

hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet samt andning för vidare studier. 

Hudkonduktans har visat på för stor känslighet för rörelseartefakter i 

testförarnas arbete. En alternativ placering för hudkonduktanselektroderna 

kan utvärderas och jämföras med placering i handflatan för att se om detta 

kan minska andelen rörelseartefakter. HRV är en analys med potential i 

studier av mental belastning men har även nackdelar som bör beaktas. Det 

gäller framför allt svårigheterna att tolka data som kräver kunskap och 
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förståelse för den medicinska bakgrunden samt etiska frågor. Det är även 

viktigt att beakta hur förarna upplever mätningen med EKG och eventuellt 

utvärdera mätning med pulsklocka eller öronsensor som alternativ. 

Trapezius EMG bedöms inte relevant att studera vidare för bedömning av 

mental belastning. Däremot är det högst relevant för studier av 

muskulär/fysisk belastning. EMG bör utvärderas med avseende på vilken 

muskelaktivitet som bäst indikerar fysisk belastning för en 

skogsmaskinförare. Förslagsvis bör mätningar göras med elektroder 

placerade på trapezius, underarmsmuskulatur (extensorer och flexorer) samt 

muskulatur som aktiverar tummens rörelse.  

När fysiologiska/psykofysiologiska mätmetoder används finns även en etisk 

aspekt att ta hänsyn och förhålla sig till. Som exempel kan nämnas HRV, en 

metod som i en mängd studier visat på indikationer för olika kardiovaskulära 

sjukdomar (Ericson 2002). Att låta varje försöksperson genomgå en 

hälsokontroll inför deltagande i studien kan både skapa trygghet för 

testföraren inför uppgiften men också förebygga att medicinska aspekter 

påverkar studieresultatet. En etisk prövning krävs för fortsatta studier och 

denna ställer också krav på hur insamlad data hanteras. Varje deltagare ska 

informeras om de olika testernas innebörd och hur insamlade data hanteras 

samt ge sitt godkännande för att delta. Detta är frågor som för övrigt beaktas 

i den etiska ansökan som en utveckling av försöket kräver.  

Denna studie har bidragit till stor kunskap om de olika mätmetodernas för 

och nackdelar, handhavande och utvärdering. Funktionaliteten i mätningarna 

är viktig för såväl försöksledare som testförare vilket man bör ta hänsyn till i 

det fortsatta metodarbetet. Tolkningen av data är ett svårt och krävande 

arbete där kunskaperna måste fördjupas för att gå vidare med studien. Ett 

samarbete med andra forskare inom ämnesområdet anses nödvändigt för att 

säkerställa fortsatta studiers validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metoddiskussion 

I denna studie har fem olika psykofysiologiska mått utvärderats. Inget av 

dessa mått kan i sig självt ge svar på hur stor den mentala belastningen är. 

Därför behövs en sammanvägd bedömning utifrån flera parametrar; 

psykofysiologiska tester, subjektiva metoder och förarens prestation.  

För att jämföra skotarförarens upplevelse av mental belastning under 

körningen med erhållna psykofysiologiska mått var det planerat att efter 

varje genomförd skotningssekvens även genomföra en självskattning av den 

upplevda arbetsbelastningen hos försökspersonen. Studien skulle på så sätt 

kompletteras med subjektiva insamlade data i form av en enkät där 

skotarförarna bedömer sin upplevelse av den mentala belastningen vid 

konventionellt respektive delautomatiserat kranarbete. NASA-TLX hade 
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tänkt användas för subjektiv skattning av den mentala belastningen. Detta 

moment har dock utgått ur studien p.g.a. tidsbrist. 

Testförarna i studien rekryterades inom Skogforsk och hade kännedom om 

projektet. Strategin var att i denna studie ta lärdom och göra förbättringar av 

metodik och arbetssätt för att öka såväl validiteten som reliabiliteten i en 

efterföljande studie med yrkesverksamma skotarförare. Samtliga förare i 

studien hade erfarenhet av simulatorkörning vilket gjorde att det inte var 

frågan om någon nämnvärd inlärningstid i körningen. Inlärningseffekten är 

annars något man måste ta hänsyn till i studiedesignen. Lämpligen genom 

att låta föraren köra ett antal gånger i följd tills inlärningskurvan planat ut 

och tiden för att köra banan förhåller sig konstant.  

Förarna fick köra studiebanan i sin egen takt men med instruktionen; 

”Uppgiften genomförs med god kontroll men i så rask takt det är möjligt”, 

se bilaga 1. Detta gav tidsskillnader i hur snabbt förarna körde respektive 

bana och därmed konsekvenser för analysförfarandet. Banan är 

ursprungligen utvecklad för att studera eventuella skillnader i produktivitet 

mellan de båda körsätten konventionell körning och körning med 

delautomation. För att mäta och analysera mental belastning och 

psykofysiologiska variabler finns det anledning att köra under längre tid än 

de ca 15 – 20 minuter som blev fallet i denna studie.  

Det finns fördelar med att sätta en bestämd tid för körningen så att den är 

lika för samtliga förare. En fix tid ger fördelar ur analyssynpunkt då tiden 

kan bestämmas utifrån det antal analyscykler som uppgiften kräver, t.ex. 

HRV som bör analyseras i cykler om 5-7 minuter och försöket planeras så 

att tillräcklig körtid kan erhållas för samtliga testförare. I denna studie har 

samtliga förare kört färdigt banan i sin egen takt men analystiden bestämdes 

till 15 minuter. Detta för att i en första studie kunna se eventuella skillnader i 

data under körning av hela studiebanan. Några skillnader mellan början, 

mitten och slutet av körningen kunde dock inte konstateras.  

Den referenskörning som genomfördes innebar en högre grad av 

problemlösning och kognitiv belastning på testföraren men inte alla 

testresultat visar detta. En anledning kan vara att testföraren inte upplevde 

att detta moment ingick i själva ”testet” och därmed tog det lugnare för att 

lösa uppgifterna men det kan också vara ett uttryck för skillnaden i reaktion 

hos olika individer. Då svårighetsgraden ökar vid momentet att stapla lådor 

ses dock tecken på ökad mental belastning i form av ökad andningsfrekvens, 

högre hjärtfrekvens och sjunkande fingertemperatur. 

HRV är en metod som vid mätningar av stress anses ha en relativt hög 

reliabilitet då resultatet jämförs inom individen (Ericson 2002). Dock är 

metoden känslig för både fysisk och psykisk belastning vilket gör att dessa 

faktorer måste separeras från varandra för att svara på hur stor graden av 

mental belastningen är. I studien har en viloperiod om 3 minuter använts. 

HRV analyserades över perioder om 3 minuter för att kunna jämföra 
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resultatet för vila och körning. Vid fortsatta studier rekommenderas att ha en 

längre period för vila så att resultatet kan jämföras med HRV för arbete över 

5-7 minuter. Alternativet är öka banans längd så att föraren kör under längre 

tid och flera cykler om 3 minuter kan analyseras. Detta för att öka studiens 

validitet.   

Det är viktigt att tänka på att de absoluta värdena för muskelaktivitet 

uppmätt med EMG inte kan jämföras mellan olika studier och individer utan 

måste relateras till individuella referensområden t.ex. MVC. 

Psykofysiologiska mätningar påverkas av så mycket mer än bara uppgiften i 

fråga. En intressant aspekt är också hur resultatet av mätningarna skulle se ut 

om testbanan hade en högre svårighetsgrad. Kanske skulle vi då se större 

skillnader mellan mätresultaten för konventionell körning och automation? 

Wiberg et al. (2012) ställer frågan hur man bäst mäter situationsbetingad 

MB på individnivå avseende reliabilitet och validitet. Frågeställningen är 

högst relevant för denna typ av studier. Som beskrivits tidigare utgör frågor 

kring mental belastning ett komplext forskningsfält. För att säkerställa de 

enskilda mätningarnas validitet och reliabilitet i denna studie behöver 

ytterligare testmätningar genomföras. Förslagsvis bör varje mätmetod 

utvärderas var för sig och eventuella förbättringar i metodarbetet 

genomföras för att sedan sätta samman lämpliga metoder till ett analyspaket 

som testas med ett antal försökspersoner (yrkesverksamma skotarförare) i 

simulatormiljö.  

Den här studien har en för liten grupp av testförare för att några statistiska 

beräkningar ska vara motiverade men vid nästa försök bör testgruppen 

utökas. Då bör även de olika sekvensernas ordning varieras så att inte 

eventuella trötthetseffekter belastar samma sekvens i testet.  

I studien filmades testförarnas körning. F1 och F2 filmades med 

videokamera vilket orsakade vissa problem med att kameran inte hölls i 

samma läge och information från simulatorn missades då kameran bytte 

fokus. Den fast monterade GoPro-kameran gav en bra kameravinkel över 

hela körningen. Ett problem var dock batteritiden som inte räckte försöket 

igenom. I simulatorn finns även möjlighet att spela in bildsignalen från 

körningen och i fortsatta studier bör detta användas så att maskinen och 

kranens rörelser kan analyseras. GoPro-kameran utgör ett komplement då 

den även visar förarens rörelse i förhållande till simulatorvyn.  

 

 

4.2 Förslag till fortsatta studier 
 

För att studera den mentala belastningen och dess samband med specifika 

arbetsmoment är det av stor vikt att förfina de psykofysiologiska 

testmetoderna men också att pröva andra alternativ för att mäta t.ex. EDA. 

Det gäller att minska risken för störningar från spakarbetet och förarstolen 
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vid mätning av muskelaktiviteten med EMG, störningarna ger troligen ger 

ett större bidrag till EMG som mäts på trapeziusmuskeln.  

 

Genom att registrera spakrörelserna, integrera den i analysen och 

synkronisera med resultatet från de psykofysiologiska mätmetoderna skulle 

en bättre sortering av perioder med och utan automation kunna göras. Det 

underlättar analysen av mätmetoderna med fokus på de vilo- och 

återhämtningsperioder som uppstår i förarens arbete. Vi vet att muskulära 

viloperioder är av stor betydelse för positiva fysiologiska effekter men som 

Lundberg (2003) konstaterar så krävs även ett uppehåll i den psykiska 

belastningen för att muskeln ska vila. En förutsättning för att studera 

muskulära viloperioder är en bra EMG-signal. 

 

Ytterligare metoder som används inom stressforskningen är mätning av 

blodtryck och registrering av elektriska potentialer från hjärnan med 

electroencefalografi (EEG). Den uppmätta EEG-aktiviteten är starkt 

relaterad till ålder, vakenhet och mental anspänning (Jonsson & Wollmer 

2011). EEG kan ge viktig och kompletterande information om den mentala 

belastningen hos skogsmaskinföraren. Metoden används vid studier av bl.a. 

bilförare och piloter (Borghini et al. 2014). Utrustning för EEG-mätning är 

dock ett mer kostsamt alternativ. fNIRS (functional Near Infra Red 

Spectroscopy) är en metod som kan användas för att mäta syresättning i 

hjärnans prefrontala cortex (PFC). fNIRS har använts bl.a. i studier av 

mental och kognitiv belastning (Ayas et al. 2013). NIRS skulle kunna 

utvärderas även för studier av den mentala belastningen hos 

skogsmaskinförare i simulatormiljö.   

 

Inom stressforskningen förekommer analys av individens kortisolnivåer. Det 

finns dock en del metodologiska problem med anledning av att 

hormonhalterna varierar kraftigt mellan olika individer och även över dygnet 

(Hägg et al. 2010). Detta gör att mätningen kräver en relativt stor 

försöksgrupp för att förebygga de individuella variationer som förekommer. 

 

Vid Troëdsson Forest Technology Lab finns möjlighet att använda 

EyeTracking och att analysera simulatorförarens ögonrörelser med 

programvaran SmartEye. Studier av förarens ögonrörelser kan ge värdefull 

information om vart föraren riktar blicken under arbetet. Vid körning med 

delautomation kan analys av ögonrörelser ge svar på frågan vart föraren 

riktar sin uppmärksamhet under den tid som inte ägnas åt att köra kran. Det 

finns ett flertal funktioner i SmartEye. Analys av blinkningar och 

pupillstorlek är exempel på analyser som används vid studier av stress 

(Garteur 2003; Alfredson et al. 2004). Pupillstorleken (pupillens diameter) 

ökar med ökad mental belastning och blinkfrekvensen tenderar att reduceras 

med ökande visuella krav (Melin 2008b). 

 

För att gå vidare med studier av mental belastning behöver en fördjupad 

studie av föreslagna mått göras för att bedöma vilka analysmetoder som bäst 
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kan ge svar på frågan om skillnaden i mental belastning hos en skotarförare 

vid körning med eller utan delautomation. Det är även relevant att utreda hur 

den mentala belastningen uppkommer och vad den innebär för t.ex. 

kognitiva och motoriska funktioner hos skogsmaskinföraren. 

 

Skogsmaskinförarens arbetssituation har belysts på olika sätt i tidigare 

studier och forskning. Ur ett fysiologiskt perspektiv har bl.a. 

helkroppsvibrationer och belastningsskador studerats (Attebrant et al. 2008; 

Wikström 2008; Østenvik 2009). Arbetsmiljöverket (2013) har genom 

inspektioner sett behov av förbättringsåtgärder vad det gäller bl.a. 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), rutiner kring ensamarbete och 

tillbudsrapportering. Studier av mental belastning har främst bedrivits 

genom subjektiva metoder. Det finns dock några projekt med anknytning till 

psykofysiologiska mätmetoder t.ex. forskaren Aalmo (2015) som studerat 

mental belastning hos skogsmaskinförare genom att mäta HRV.  

 

Det vore intressant att kombinera de psykofysiologiska mätmetoderna med 

någon form av arbetsplatsanalys och arbetsinnehållsanalys i fält. Genom att 

kombinera dessa analyser kan en bild av olika belastningsfaktorers bidrag 

till maskinförarens arbetsmiljö och produktionsförmåga studeras. Tidigare 

studier av skogsmaskinförares arbetsmiljö har främst handlat om vibrationer, 

buller och muskulär belastning. Men arbetsmiljön påverkas även av 

organisationsfaktorer, arbetsledning och möjligheten till arbetsplanering. För 

att få en helhetsbild av skogsmaskinförarens arbetssituation bör även dessa 

faktorer belysas.  

 

Som tidigare nämnts är det ett komplext arbete att studera mental belastning. 

Under arbetets gång har kontakt tagits med ett flertal vetenskaper inom såväl 

arbetsvetenskap och arbetsmiljömedicin som flera skogliga instanser. Det 

finns forskargrupper som arbetar med frågor kring belastningsskador 

(Högskolan Gävle), andra utgår från ett mer stressrelaterat perspektiv 

(Stockholms Universitet), några har sin utgångspunkt inom 

arbetsvetenskapen (Högskolan Dalarna, SLU) och en annan angriper 

frågeställningarna ur ett skogstekniskt perspektiv (Skogforsk). Här finns 

mycket att lära mellan de olika forskningsfälten och ett kontaktnät över 

ämnesområdena skulle vara önskvärt. Någon typ av forum för 

arbetsvetenskaplig forskning inom skogssektorn skulle kunna fylla en sådan 

funktion.  

 

En annan frågeställning som finns gällandeavseende skogsmaskinförare är 

vilka faktorer som påverkar valet av arbete, hur man upplever yrket och vad 

som gör att flera förare väljer att sluta. Det är viktigt att även beakta den 

psykosociala arbetsmiljön och skogsmaskinförarens organisatoriska 

tillhörighet, som anställd eller entreprenör. Utifrån ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt, baserat på studier av arbetsorganisation, fysisk och mental 

belastning samt produktivitet och teknisk utveckling, kan vi även studera hur 
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vi kan öka attraktiviteten i skogsmaskinförarens arbete och skapa en hållbar 

arbetsmiljö.  

 

 

4.3 Slutsats 

Skogsmaskinförarens arbete innebär en hög belastning såväl fysiskt som 

mentalt. Arbetet innefattar moment av statiskt och repetitivt arbete och 

föraren bearbetar en stor mängd information och fattar många beslut på kort 

tid. För att förbättra maskinförarens arbetsmiljö och samtidigt öka 

produktiviteten i skogsbruket behöver tekniken utvecklas så att den 

underlättar och stöttar maskinförarens beslutsprocess, samtidigt som den 

hjälper till att motverka belastningsskador. Automatiserade sekvenser av 

kranstyrningen är en teknik som bedöms kunna underlätta arbetet och 

medföra korta perioder av vila och återhämtning för skogsmaskinföraren. 

För att säkerställa att effekten blir den avsedda bör vi fortsätta studera 

orsakerna till maskinförarnas mentala belastning och upplevda 

arbetssituation. Ett viktigt instrument i detta arbete är psykofysiologiska 

mätmetoder som kan ge information om hur enskilda parametrar reagerar 

och samverkar för att upprätthålla människans mentala och fysiska prestanda 

i en arbetssituation. 

 

Detta examensarbete kan ses som en förstudie inför större projekt med 

studier av mental (och fysisk) belastning hos skogsmaskinförare. Studien 

visar på ett antal faktorer som är viktiga att beakta i samband med 

psykofysiologiska mätningar. De psykofysiologiska måtten för 

hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet samt hudkonduktans och 

fingertemperatur är etablerade inom stressforskningen och visar sig även i 

denna studie ge respons på testförarens reaktioner. Dock behövs utökade 

tester och ett utökat arbete med att analysera och tolka erhållna data.  

 

Utifrån denna studie rekommenderas att välja parametrarna; hjärtfrekvens 

och hjärtfrekvensvariabilitet samt andning för vidare studier av skotarförares 

mentala belastning. Mätningen av hudkonduktans har visat stor känslighet 

för rörelseartefakter i testförarnas arbete. En alternativ placering av 

hudkonduktanselektroderna kan att se om detta kan minska andelen 

rörelseartefakter. Trapezius-EMG har visat sig vara en tveksam metod i 

denna studie då den lätt påverkas av störningar och dels för att skuldrans 

muskulatur är involverad i spakarbetet. HRV är en analys med potential i 

studier av mental belastning men har även nackdelar som bör beaktas. Det 

gäller framför allt svårigheterna att tolka data samt etiska frågor. Det är även 

viktigt att beakta hur förarna upplever EKG mätningen och eventuellt 

utvärdera HR/HRV-mätning med pulsklocka eller öronsensor som 

alternativ. 

 

Den tekniska nivån på dagens skogsmaskiner är så avancerad att 

belastningen på maskinföraren bedöms vara den begränsande faktorn. För 
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att kunna öka produktiviteten i skogsbruket är det därför av stor vikt att den 

tekniska utvecklingen samspelar med interaktionen mellan människa och 

maskin samt bidrar till att främja hållbarhet i skogsbruket för såväl 

maskinförare som för skog och miljö. Att studera skogsmaskinförarens 

mentala och fysiska belastning är ett steg i den riktningen. 
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BILAGA 1 

 

 
Beskrivning av uppgiften - 
Instruktion till försöksdeltagare 
 

 

Studien syftar till att utvärdera psykofysiologiska mätmetoder för att mäta den 

mentala belastningen vid konventionell krankörning och vid körning med 

delautomation.  

 

Uppgiften börjar med en referenskörning där du får köra en bana och utföra olika 

uppgifter som att t.ex. stapla lådor och manövrera stockar genom hinder med 

gripen. Uppgiften genomförs med god kontroll men i så rask takt det är möjligt.  

 

I studiebanan gäller det sedan att köra skotaren i en rak bana och lasta stockar på 

vagnen. Det finns stockar utplacerade en och en på båda sidor om banan, dessa 

stockar ska lastas på vagnen. Du kör banan och lastar tills stockarna tar slut. 

Uppgiften genomförs med god kontroll men i så rask takt det är möjligt.  

 

Banan kommer att köras två gånger, en gång med konventionell krankörning och 

en gång med automation. Det är viktigt att du fortsätter lasta och köra klart banan 

även om något moment skulle krångla.  

 

Under körningen genomförs mätningar av hjärtfrekvens, 

hjärtfrekvensvariabilitet, hudkonduktans och trapeziusmuskelns aktivitet samt 

fingertemperatur via de elektroder som placerats på huden. Du har även ett band 

runt bröstkorgen som registrerar andningsfrekvensen. Eftersom denna mätning 

påverkas av tal är det önskvärt att du inte pratar under körningen. 

 

Det är viktigt att du ställer in stolen så att du sitter bekvämt och kan arbeta på ett 

normalt sätt. Före varje körning genomförs en avslappningsperiod om 3 minuter. 

Mellan körningarna med konventionellkörning och automation finns tillfälle till 

en bensträckare. Avslutningsvis genomför vi även en maxkontraktion av 

trapeziusmuskeln där du får hålla emot ett tryck så att muskeln aktiveras. 

 

Elektroderna sitter kvar på huden tills alla moment är genomförda och total 

tidsåtgång beräknas till cirka 2 timmar. Skulle du av någon anledning vilja 

avbryta studien så kan du bara säga till försöksledaren. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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