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FÖRFATTARENS FÖRORD

Under en lång följd av år har jag haft en dubbel tillhörighet, Försvarets
Forskningsanstalt, FOA, och Flygvapnet, FV. Det har ofta varit
stimulerande, ibland frustrerande och alltid, tror jag, nyttigt för de
arbetsuppgifter, jag fått. Varken denna avhandling, eller tidigare min
licentiatavhandling, skulle ha kunnat skrivas utan båda organisatio
nernas intressen, vilka, märkligt nog, aldrig konkurrerat - kanske helt
enkelt därför att de kommit mig till del i tur och ordning.

Tack vare FV, FV behov och FV förtroende, startades och genomför
des undersökningarna i avhandlingen. Och avrapporterades de fortlö
pande både muntligt och skriftligt, inte minst det förra. De skriftliga
redovisningarna framgår av litteraturlistan.

Det är många i FV, jag skulle vilja tacka. Jag har inte glömt någon,
och de närmaste medarbetarna nämns i texten (sid 9 och 138). Här
väljer jag att nämna en av Er, generalmajor Erik Nygren, som var
flygstabschef, när han personligen gav order om en av undersökningar
na, och senare chef för första flygeskadern, när den andra undersök
ningen genomfördes i just eskaderchefens regi.

I FOA är det dagens chefer, som jag har anledning att tacka för att Ni
påverkat både mig och min arbetssituation dithän, att omfattande och
unika datamängder också blev underlag till en doktorsavhandling. Tack,
huvudavdelningschefen FOA 5, professor Birger Schantz, och institu
tionschefen FOA 59, professor Ulf Balldin.

Mina närmaste FOA-medarbetare är med sina expertområden nämnda
i texten (sid 9 och 2(0). Tack, tekniker Karin Fors, forskare Stellan
Olsson och forskare Eddie Bergsten. Era insatser har varit ovärderliga.

Det finns några personer, som inte hör till de närmaste medarbetarna
och alltså inte nämns i texten, men vilkas hjälp jag heller inte kunnat
undvara. Det är avdelningsdirektör Eva Björk och byrådirektör Berit
Forsberg, ansvariga för bibliotekstjänsten vid FOA 3, respektive
FOA 5. Och det är överstelöjtnant Göte Marcusson, Flygstaben, som
granskat avhandlingen från sekretessynpunkt.



Sist men sannerligen inte minst vill jag tacka mina handledare. Det är
huvudhandledaren professor Lennart Sjöberg, tidigare vid Göteborgs
universitet, där jag påbörjade mina doktorandstudier, numera chef för
Centrum för riskforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Det är
också professorerna Bengt Stymne och Karl-Erik Wärneryd vid
Handelshögskolan i Stockholm. Ni tre representerar för mig den
akademiska stimulans, som satte guldkant på den grå vardagen.
Beträffande Lennart är det tillämpligt på många års samarbete.

Till allra sist finns det en som spelat många roller i arbetet med min
avhandling. Han nämns i texten som biträdande akademisk handledare,
kollega, enda kollega f ö, och platschef vid FOA 59 i Linköping. Det
är mycken tack värt, bara det. Erland Svensson, som min man och
förste slavdrivare, har även Du förvisso satt en guldkant på min tillvaro
genom åren.

Lilla Övergård, Vikingstad, i oktober 1990

Maud Angelborg-Thanderz



FÖRORD

Maud Angelborg-Thanderz presenterar' i detta arbete, som genomförts
vid FOA 59, Flygmedicinska institutionen vid Försvarets Forsknings
anstalt, och nu framläggs vid Centrum för riskforskning vid Handels
högskolan i Stockholm, sina studier av vissa utbildningsproblem för
militära flygförare. Militär flygträning är oerhört resurskrävande och
kraven på hög kvalitet är mycket stora. Angelborg-Thanderz visar hur
simulatorträIring och återinflygning kan organiseras så att goda resultat
uppnås trots att kostnaderna, både de ekonomiska och de mänskliga,
minimeras. I särskilda. modellstudier visar hon hur emotionella och
kognitiva faktorer samspelar för denna mycket speciella grupp och i en
situation som innebär en betydande stress. Kvantitativa metoder används
genomgående på detta material som består av mycket omfattande data
som samlats in för ett begränsat antal individer.

Angelborg-Thanderz har med sin avhandling gett ett gott exempel på en
typ av psykologisk riskforskning som gett för försvaret viktiga
praktiska slutsatser, intressanta teoretiska insikter i samspelet mellan
kognition och emotion under hög stress samt metodologiska exempel på
fruktbarheten i kvantitativa metoder även i en situation där omstän
digheterna dikterar att endast ett mycket begränsat antal personer kan
studeras.

Bassilly, Belgien, i oktober 1990

Lennart Sjöberg





1

i

Prolog

Prologue 2

INLEDNING -
UTIFRÅN TEORETISKA FÖRUTSÄTININGAR 4

INLEDNING -
UTIFRÅN PRAKTISKA FÖRUTSÄTININGAR 9

Avhandlingens två undersökningar,
vid F 10 respektive F 6 - likheter 12

Avhandlingens två undersökningar - skillnader 13
Redovisningen av avhandlingens tre delar . . . . . . . . .. 14

Del I - Simulatorövningarna i F lO-försöken 15
Del n - Återinflygningen vid F 10 ... . . . . . . .. 16
Del ID - F 6-undersökningen . . . . . . . . . . . . . .. 18

Jämförelser F 10 - F 6 19
Slutsatser 19

Del I - Simulering och värdering 21

PSYKOLOGISK-PEDAGOGISK BAKGRUND 21
Prestationsmätning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

Licentiatavhandling 1972 . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
Prestationsmätning i simulatorer - med utgångs-

punkt från en översiktsartikel i Human Factors 1985 24
Erfarenhet och prestation . . . . . . . . . . . . . . . .. 27
Automatiska respektive kontrollerade beteenden . .. 28
Skicklighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
Mätbehov för forskningsändamål och

träningsändamål - motsatsförhållande? . . . . . . .. 37
Apparatregistreringar 41
Subjektiva bedömningar . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42

Mental arbetsbelastning eller
kostnad för prestationen 44

Ri.sk 59
Modeller för mänsklig prestation . . . . . . . . . . . . . .. 65



11

METOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70
Genomförande, övningar och försökspersoner . . . . . .. 70
Insamlade data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
Gruppering av övningarna och försökspersonerna 73
Mätning före och efter utbildning . . . . . . . . . . . . . .. 75
Instruktörernas och förarnas bedömningar 76

UTVÄRDERINGSRESULTAT 79
Prestationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79

KORRELATIONSANALYSER . . . . . . . . . . . .. 79
Faktoranalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80
Modellanalyser 83

VARIANSANALYSER. . . . . . . . . . . . . . . . .. 93
Sinnesstämning, förväntningar och

resultatuppfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Psykofysiologisk reaktion 107

EFFEKTER 109
Effekter av bortovaro och tidigare erfarenhet 109
Effekter av utbildning eller prognos

från resultat före till resultat efter utbildning . . . . . .. 112

DISKUSSION 115
Korrelationsanalyserna och prestationsresultaten . . . . .. 115
Prestationsresultaten av variansanalyserna samt

effekterna av bortovaro och tidigare erfarerlhet ..... 121
Relationen mellan resultaten före respektive efter

simulatorutbildningen och bortovaro . . . . . . . . . . .. 128
Psykologiska och psykofysiologiska reaktioner. . . . . .. 133

SLUTSATS 136



138

iii

Del II - Värdering i verkligheten

METOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
Genomforande, övningar och försökspersoner . . . . . .. 138
Insamlade data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
Gruppering av övningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
Ingen gruppering av försökspersonerna . . . . . . . . . .. 141
Instruktörernas och förarnas bedömningar

samt registreringar 142
Mätdata inför och under flygning. . . . . . . . . . . . . .. 143

UTVÄRDERINGSRESULTAT 144
Korrelationsanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144

FAKTORANALYSER 146
Faktoranalyser av data inför passet 146
Data under passet . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149
Faktoranalyser av data under passet . . . . . . .. 153
Samband mellan data infor och data under

passet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 157
MODELLANALYSER ..... . . . . . . . . . . . .. 158
SAMMANFATTNING AVSNITT

KORRELATIONSANALYSER 163

EFFEKTER 165
Förändringar som funktion av utbildningsförloppet . . .. 165
Mental arbetsbelastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
Psykofysiologiskt reaktionsmönster . . . . . . . . . . . . .. 174
Effekter av utbildning och prognos

från resultat i simulator till resultat i luften . . . . . . .. 178

DISKUSSION 186
Faktoranalyserna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186
Modellanalyserna 191
Sambanden mellan resultat i simulator

och resultat i luften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 193
Förändringarna under utbildningen. . . . . . . . . . . . .. 194
Den mentala arbetsbelastningen . . . . . . . . . . . . . . .. 196



KONKLUSIONER OCH
REKOMMENDATIONER

iv

198

Del III - En modell i utveckling 200

INLEDNING .
Inledande diskussion med FV om mätvariabler .
Sarrlband mellan prestation, emotionella tillstånd

h ·· ·oc anstrangmng........................
Samband mellan emotionella tillstånd och situations-

faktorer .
Samband mellan prestation, emotionella tillstånd

och psykofysiologiska reaktioner . . . . . . . . . . . . . .
Samband mellan prestation, emotionella tillstånd

och egenskaper hos individen . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattning .

200
201

203

207

209

209
210

METOD 212
Undersökningsgrupp 212
Uppläggning o • • • • • • • • • • • • •• 212
Bearbetningsprocedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 216

RESULTAT 218
Genomförande 218
Några allmänna resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220
Korrelationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222

Faktoranalys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226
Modellanalys 229

Diskussion

Avslutning

234

240

Summary in English .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246

Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 252

Bilaga 276



1

Prolog!

"I det följande skajag illustrera den utbildningsstandard, som engelska flygvap
net avser uppnå och faktiskt också uppnår, med ett utdrag ur en rapport från
en Harrier-förare under falklandskriget:

'En bitande kall hård bris piskade av topparna på de stålgrå vågorna runt om
kring oss. Vi blev väckta fyra timmar före soluppgången för genomgång och
briefing; det fanns inte mycket information att ta på om våra egna och fiendens
rörelser. Vår uppgift var att göra attack i bergen m h a en samverkansgrupp på
marken. Vi kunde inte vänta oss någon hjälp från vårt otillräckliga navige
ringssystem; karta och stoppur var våra enda hjälpmedel. Min rotetvåa och jag
fick till uppgift att anfalla helikoptrar på en landningsplats, och vi var tvungna
att vara i luften inom 20 minuter efter första mottagandet av uppgiften. Vi
slängde ner en linje på kartan och rusade upp på däck. Vi mötte den första åter
vändande besättningen och fick detaljer om lätt luftvärn i målområdet. Vi note
rade det som ett möjligt alternativt mål.

Start och stigning var rutin, men inom ett par minuter förlorade jag kontakten
på både huvud- och reservradio. Jag lämnade över ledningen med handsignaler.
När vi närmade oss kusten, började jag höra samverkansgruppen på radion, så
jag återtog ledningen. Snart steg bergen brant framför oss, och jag koncentre
rade mig på kartan. När vi närmade oss målet, kUnde jag se, att helikoptrarna
inte fanns kvar. I samma ögonblick blev jag träffad av lätt luftvärn och började
dränera bränsle. Eftersom helikoptrarnas landningsplats var tom, gjorde jag en
snäv sväng mot luftvärnsbatteriet, som vi hade noterat tidigare. Igen krånglade
radion; min tvåa uppfattade inte anropet. Men han måste ha gissat sig till min
avsikt, för när jag dök mot målet, var han blixtsnabbt med, och vi genomförde
en perfekt samordnad attack. En snäv högersväng från målet ledde till en väg
med beväpnad konvoj. Min tvåa strök tätt över den och gav eld för att hålla ner
huvudena på dem, medan jag linkade iväg.

Plötsligt noterade jag hydraul-ett-fel, och båda radioapparaterna förblev tysta.
Jag steg i riktning mot fartyget. Medanjag fortfarande befann mig i moln, lyste
radarvarnaren plötsligt upp, och jag fick indikering i lurarna på både
robotbatteri och eldrörsluftvärn. Med min fart kunde jag inte hoppas på att
manövrera ut robotarna; det enda jag kunde göra för att försöka sätta mig i
säkerhet var att stiga. Vid det laget hade jag bara 1.500 liter bränsle kvar, och

lUtdrag ur en konferensrapport (Walters & Vary, 1988). Originaltexten återfinns efter den
svenska översättningen.
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jag visste, att jag inte skulle nå fartyget. Jag kunde inte heller rapportera mitt
läge för någon.

Plötsligt dök ur molnen min tvåa upp bredvid mig. Jag signalerade, att jag snart
hade slut på bränsle. Han signalerade, att han hade alarmerat fartygen; två heli
koptrar var redan på väg. Efter några ögonblick dog motorn. Jag la mig i glid
flykt och vinkade adjö till tvåan. På 3.()()() m sköt jag ut mig, och jag minns
mycket tydligt, hur huvudet pressades ner mellan knäna på mig. I stillheten
bland molnen kunde jag tydligt höra ljudet av rotorblad. Under moln koncent
rerade jag mig på landningen. På bedömt 50 m släppte jag nödpacken och slog
ner i ett stort stycke av södra Atlanten.'

Räddningen, som följde, av föraren var fylld av svårigheter p g a den hårda
vinden och den grova sjön. Icke desto mindre var han klar att flyga nästa dag.
Hans tvåa var mindre lyckosam; på ett senare uppdrag blev han nedskjuten och
tillbragte några dagar på flykt undan fienden, innan han kunde sätta sig i sä
kerhet bakom våra egna linjer. "

Prologue
"I should like to illustrate the training standards that the RAF is aiming for and
the fact that we do achieve them, with the following extract from areport
written byaRAF Harrier pilot during the Falklands campaign.

,A chiiling, Force 6 wind whipped the tops off the steel-grey waves around us.
We were awakened 4 hours before sunrise, for preparation and briefing; there
was little hard information on the disposition of own and enemy troops. Our
operations were to involve FAC1-directed attacks in the mountains. We could
expect no navigational assistance from our INAS2 because of inadequate ship
borne alignments; the map and stopwatch were our only aids. My wingman and
I were tasked to attack helicopters on alanding site, and we had to be airbome
within 20 minutes of tirst receipt of the task. We threw a line on the map and
raced up on deck. We passed the first returning crew, and were given details
of an artillery battery in our target area. We, noted this as a possible alternative
target.

lForward Air Controler.

2Inertial Navigation!Attack System.
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Launch and departure were uneventful, but within a few minutes I lost both
main and standby radio. I handed over the lead by using hand signals.
Approaching the coast, I began to hear the FAC on the radio, so I resumed the
lead. Soon the mountains rose steeply before us, and I concentrated on map
reading. Approaching the target I could see that the helicopters had left. At that
moment I was hit by small arms, and started streaming fuel. Because the
helicopter site was empty, I called a hard tum onto the artillery battery we had
noted earlier. Again my radio was failing; my wingman didn't get the call. But
he must have guessed my intentions, for as I dived at the target, he flashed by
me, completing the perfect coordinated attack. A hard right tum off the target
brought us to a road with an armed convoy. My wingman strafed it to keep
their heads down as I limped away.

By now I had noted a Hyd 1 failure, and my radios remained silent. I climbed
back towards the ship. Whilst in cloud, the RWR1 suddenly lit up, and the
audio indicated both SAM2 and AAA3 acquisition radars. At my speed I could
not hope to outmanoeuvre the SAMs; I could only hope to climb to safety. I
achieved this with only 3000 lbs of fuel left, and knew I could not make the
ship. Nor could I tell anyone of my plight.

Suddenly, and through the cloud, my wingman appeared alongside. I signalled
that I was running out of fuel. He signalled to reassure me that he had alerted
the fleet; two choppers were already on their way. After a few moments, the
engine wound down. I settled into the glide and waved fareweIl to my
wingman. At 10,000' I ejected, and can distinctly remember my head being
forced between my knees. In the stillness of the cloud I could hear the
distinctive chop of rotor blades. Below cloud I concentrated on my landing. At
what I estimated was 200', I lowered my psp4 and immediately smashed into
a large piece of the South Atlantic.'

The subsequent rescue of this pilot was fraught with difficulty because of the
strong wind and turbulent sea conditions. Nevertheless he was fit to fly the next
day. His wingman was less fortunate; on a later mission he was shot down and
spent somtf days evading the enemy before returning safely behind our own
lines" (Walters & Vary, 1988, sid 1.1211).

l Radar Warning Receiver.

2Surface-to-Air-Missile.

3Anti-Aircraft Artillery (triple-A).

4Personal (personnel) Survival Pack.
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INLEDNING -
o ••••

UTIFRAN TEORETISKA FORUTSATININGAR

Nobelpristagaren i ekonomi 1978, professorn i ekonomi och psykologi,
Herbert A. Simon, har skrivit introduktionskapitlet i 1990 års "Annual
Review of Psychology". Kapitlet, som har titeln "Invariants ofHuman
Behavior", inleds med orden

"The fundamental goal of science is to find invariants, such as conservation of
mass and energi and the speed of light in physics" (Simon, 1990, sid l).

Simon konstaterar, att det sannerligen inte är all vetenskap, som kan
uppvisa så generella eller så "invarianta" lagar som de klassiska från
fysiken. Det är sålunda bara somliga växter och djur, som utmärks av
mendelska egenskaper. Åtskillig biologisk kunskap är extremt artspeci
fik och definitivt inte kvantitativ. Ett exempel på det senare är Pasteurs
främsta bidrag till biologin: teorin att bakterier orsakar sjukdomar.

Alla biologiska, inklusive mänskliga, system förändras adaptivt över
tid. Förändring i sig uppfattar inte Simon som något problem. Men
adaptiv förändring, som styrs av både omgivningens och individens
beskaffenhet, gör det svårare för forskaren att identifiera verkliga
invarianta lagar.

När man gör sig förhoppningar för psykologin, är det nyttigt, att man
är medveten om andra vetenskapers modeller, anser Simon. Psykologin
liknar inte klassisk mekanik och skall heller inte försöka göra det. Dess
lagar är, och kommer att förbli, begränsade i omfattning och allmängil
tighet och dessutom förbli i huvudsak kvalitativa. Det är bara rimligt
för adaptiva system. Psykologins framgång skall mätas, inte hur troget
den kan kopiera fysiken, utan hur väl den kan beskriva och förklara
mänskligt beteende.

Det är intressant att jämföra Simons tankegångar från 1990 med den s k
stockholmsskolans psykofysiska forskniDgstradition från 50- och 60
talen (jämför Ekman, 1961; Sjöberg, 1977 a). Psykofysikema sökte i
enkla stimulus-response-försök med användande av vad de uppfattade
som den klassiska fysikens arbetssätt påvisa existensen av allmängiltiga
psykologiska lagar. Men som Sjöberg (1977 a) har påpekat, fick man
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betala ett mycket högt pris för enkelheten utan att finna några generella
psykologiska mekanismer.

Simon nämner några allmängiltiga mänskliga psykologiska färdigheter.
Det antal informationsavsnitt, som en människa normalt kan hålla i
korttidsminnet, är omkring sju. Det tar omkring 30 sekunder att
memorera ett icke uttalbart nonsensord med tre konsonanter men
omkring 9 sekunder att memorera ett normalt trebokstavsord. Att känna
igen någonting tar nästan en sekund. Och de enklaste mänskliga
reaktionerna kan mätas i tio- och hundratals millisekunder snarare än
i mikro- och pikosekunder.

Simon jämför med artificiella adaptiva system. Med "artificiellt" menar
Simon ett system, som har blivit vad det är, därför att det för sin
överlevnad har anpassat sig till omgivningens krav. Adaptation kan vara
omedveten och utan avsikt som i darwinistisk mening eller medveten
och planerad som t ex efter rationell utbildning.

Simon menar, att homo sapiens delar viktiga psykologiska lagar med
vissa ickebiologiska system - datorer. Han annonserar t o m i början av
artikeln, att temat för hans kommande redovisning är psykologi för
såväl människor som datorer (sid 3). Artikeln är i hög grad relevant för
både mänskliga och artificiella system.

Det var just inom utvecklingen av expertsystem och artificiell intel
ligens (Al), som begrepp som kunskap och prestation fick en ny
aktualitet i mitten av 1900-talet (jämför sidan 31). Forskarna strävade
i slutet av 50-talet att nå generella lösningar, applicerbara på många
områden, (jämför Langley & Simon, 1981), men i mitten av 6O-talet
vändes deras intresse mot specialisters hantering av konkreta komplice
rade system. Utvecklingen under det dryga kvartssekel, som forsk~

Dingen pågått, har varit explosionsartad (jämför Sjöberg, 1989 d).

År 1962 fick prestation och kunskap för mig en mycket speciell
koppling till en i sammanhanget jämförelsevis enkel datorstyrd an
läggning, som i hög grad lämpade sig för studium aven slags specia
lists hantering av ett komplicerat system. Anläggningen var svenska
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Flygvapnets (FV) första träningssimu1ator1
• Det komplicerade systemet

var ett militärt krigsflygplan, som fortfarande får betraktas som ganska
modernt, J 35, Draken. Och specialisten var förstås den militäre
flygföraren.

Kommande krigsflygplan får ökad kapacitet - och komplexitet. En
mängd funktioner skall handhas och kontrolleras av föraren. Man kan
befara, att föraren får svårigheter att ta emot och behandla all den
information, systemet förmedlar till honom.

"Advances in avionics systems capabilities in the last decade threaten to
overwhelm a fighter pilot's ability to assimilate information. The nUlIlber and
capabilities of avionics systems in modem fighter aircraft have steadily increased.
The size, range, and eapability of the threat has also increased. All the while, the
time a pilot has to react to a situation has decreased" (Kaiser, Blevins & Miller,
1989, sid 481).

Det anses innebära, att flygföraren i kommande system har ett stort be
hov av hjälpmedel: beslutsstöd, expertsystem och Al, vilka måste utfor
mas på ett sådant sätt, att de verkligen ökar kapaciteten hos föraren att
handskas med sådant, som inte kan avlastas honom. Det finns nämligen
en risk för att de annars bara ökar kraven på hans övervakning och på
hans assimilering och processande av information.

Goda erfarenheter från mycket avancerade Al-system har börjat pub
liceras. Följande exempel på hjälpmedel är avsedda för föraren i 1990
talets amerikanska jaktflygplan, the Advanced Tactical Fighter (ATP):

"The project's breadth can be seen in its multiple software modules, all of which
had to work together: a taetics planner... that supplied recommendations on
tactiea! maneuvers sueh as attaeking or evading; a mission planner... that
recommended a flight path; [a] system status module that monitored engines for
disabled components, overheating or vibration, and engine fires; a situation
assessor... that evaluated targets and threats; and a mission manager... containing
a blackboard, or memory space, that coordinated communication among the
various software modules... [a] pilot vehicle interface (pvi) that was to perform
intent interpretation and determine how much information to display to the pilot
at a given moment" (Rouse, Geddes & Hammer, 1990, sid 38).

Utvecklingen av maskinen i kommande människa-maskinsystem innebär
säkerligen inte, att kraven på systemutbildning av föraren blir mindre

lEftersom samtliga i dag befintliga - och projekterade - svenska krigsflygplan är ensitsiga, är
det simulatorerna, som ger forskare den ojämförligt bästa möjligheten att studera föraren.



7

och enklare. Även om olika beslutshjälpmedel kan stötta föraren i den
operativa miljön, krävs det också, att föraren och hjälpmedlen inter
agerar på ett optimalt sätt. För att nu inte tala om vad som krävs av
föraren i ett degraderat system, där t ex ett elektroniskt hjälpmedel inte
längre fungerar.

Följaktligen kommer även i framtiden förarens kunskaper, färdigheter
och omdöme att vara avgörande för den operativa slagkraften.
Tillgången på bättre och fler utbildningshjälpmedel kommer att kunna
höja effektiviteten på utbildningen och samtidigt sänka priset på den,
bara om man samtidigt tillgodoser sannolikt ökade krav på insatser
inom områden som uppdragsanalys och utbildningsuppföljning. Utan
analyser på förhand och uppföljning i efterhand kan de vinster, tekniken
kan erbjuda, i stället bli förluster både med avseende på effektivitet och
ekonomi.

Det är kognitiva, motoriska och perceptuella funktioner, man brukar
räkna med att kunna förändra och utveckla med hjälp av utbildning.
Emotionella och motivationella funktioner spelar också en viktig roll för
prestationen, speciellt när arbetet måste utföras under tidspress.

All utbildning och träning behöver värderas. Även rationaliseringsför
sök behöver värderas. Somliga kan bli alltför dyrbara. Ibland måste
man t o m inse, att man inte har råd att rationalisera. I ett engelskt
konferensföredrag har det uttryckts på följande sätt:

"Within the training area, which amounts to 6,5% of the RAF1 budget, courses,
procedures and equipment are continually assessed for effectiveness. Of course
there is danger here. It would be only too easy, under budgetary pressure, to
make ill-eonsidered cuts in the training organisation when the alternative might be
an unpalatable change in a more visible area. And training deficiencies can remain
undetected for a long period, leading to expensive - even disastrous - conse
quences" (Walters & Vary, 1988, sid 1.1210).

Ett naturligt mått vid utvärdering av utbildning är prestation. Det gäller
både träningsvärdering och forskningsutvärdering.

För att rätt kunna värdera prestationer i synnerhet hos hårt selekterade,
motiverade och prestationsinriktade försökspersoner, som flygförare

1Royal Air Force.
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ofta är, kan det vara en fördel, om man kan beskriva prestationerna
tillsammans med den mentala belastning, som de orsakar hos sina
utövare.

Mått eller indikationer på mental belastning kan vara ansträngning,
motivation, stämningsläge och psykofysiologiska reaktioner.

Både prestationer och mental belastning står naturligtvis i relation till
svårigheten på och risken i uppdraget.
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INLEDNING -
o ••••

UTIFRAN PRAKTISKA FORUTSA1TNINGAR

Under en tid, då jag var placerad vid Flygstaben (PS), arrangerade jag
ett studiebesök vid Försvarets Forskningsanstalt, den del av Huvud
avdelning 5 (pOA 5) som finns i Linköping, för Flygstabens studie
avdelning (PS/Stud). Året var 1979. Under besöket gjordes en invente
ring av presumtiva forskningsprojekt av gemensamt intresse för FS och
FOA. Ett projekt, som flygstabschefen (C FS) kort därefter beslutade
skulle genomföras, rörde flygning eller flygträning, som är intermittent
i motsats till kontinuerlig.

I egenskap av projektledare i FOA och handläggare i FS planerade och
genomförde jag projektet enligt fortlöpande direktiv från flygstabens
utbildnings- och personalsektion, vars chef var flygstabens projektle
dare. Projektet genomfördes i nära samarbete med personal vid FS,
FOA 59, d v s Flygmedicinska institutionen, F 10 och F 161

•

Skälen till att flygning blir intermittent är i huvudsak ekonomiska.
Företeelsen kan dessutom illustreras med ett antal förkortningar. JAS
innebär, att 39-flygföraren skall behärskajakt-, attack- och spanings
uppdrag, vilka knappast låter sig tränas med samma kontinuitet som
inom var sitt flygslag. Till SAS och andra trafikbolag övergick 1979,
och även senare, hela årskurser av militära flygförare.

Därmed aktualiserades både den kontroversiella frågan om reservof
ficerare i flygtjänst på krigsflygplan och möjligheten att utnyttja
reservofficerare i en undersökning av flygträning, som är intermittent.

IBland många samarbetspartners skall särskilt nämnas FlO simulatorofficer, dåvarande kapten
Claes Sjöberg och dåvarande assistenten vid flygstabens utbildningsavdelning, Stellan Olsson, den
senare numera verksam som forskare vid FOA 59, där han deltagit även i bearbetning av data. Som
gammal flygförare med stor erfarer1het av inte minst flygplan 35 har naturligtvis Olssons främsta
roll hela tiden varit flygexpertens. Från FOA 59 har annars deltagit i första hand laborator Erland
Svensson, som spelat en huvudroll vad beträffar val av analysmetoder men också vid genomförande
av analyserna. I den rollen har Svensson, tillika biträdande institutionschef och platschef vid
FOA 59 i Linköping, stundtals fungerat som min biträdande akademiske handledare, inte minst när
handledaren, professor Sjöberg, befunnit sig utomlands. Forskare Eddie Bergsten och tekniker Karin
Fors, båda FOA 59, har tillsammans med mig svarat för databashantering respektive bild- och
textbehandling.
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En tredje förkortning, AFT, allmänjlygträning, som det hette på den
tiden, innebär, att officerare i stabstjänst endast flyger några få dagar
per månad.

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter (Thanderz, 1972) föreslog jag
och beslöts redan vid det tillfålle, då C FS/Stud föredrog ärendet för
C FS, att metodstudier i simulator skulle inleda undersökningarna.
Skälen härtill var flera. De redovisas kort i det följande.

Det som var aktuellt att studera och värdera var flygförares prestationer
i moderna krigsflygplan. Mera specifikt handlade det om vilka uppgifter
som förare fortfarande kunde utföra efter varierande träningsuppehåll,
och vilka uppgifter som var tänkbara efter viss utbildning.

Två moderna flygsystem fanns i bruk i Sverige, 35 och 37, d v s Dra
ken och Viggen. Båda flygplanen är ensitsiga. För båda systemen ut
nyttjas simulatorer i utbildningen. Det är inte bara enklare att studera
förare i simulator; denna tillåter, via på instruktorsstationen dubblerade
instrument och indikatorer, en omedelbar insyn i förarens handhavande
och kunskaper. Det är en insyn, ingen kan få i luften.

Simulatorns fördel framför flygplanet är särskilt stor, vad gäller studier
av förares systemkunskaper, där även detaljer i handhavande kan få stor
betydelse både för utbildningsresultat och flygsäkerhet. Det finns också
övningar, där simulatorns värde är litet eller inget.

Simulatorn tillåter dessutom, att samma uppgift presenteras på samma
sätt, med samma svårighetsgrad och under samma omständigheter för
flera förare. Så kan det aldrig fungera i luften. Fientlig verkan och
motverkan, stridsledning och väder är exempel på variationskällor
under verkliga förhållanden.

Ett simulatorpass var dessutom redan vid den aktuella tidpunkten åtskil
ligt billigare än ett flygpass. Ett riktvärde för ett simulatorpass låg
mellan 400 och 450 kronor. Kostnadskvoten simulatorträning/flygning
varierade, beroende på övningsinnehåll. De flesta av de övningar, vi
var intresserade av, krävde kvalificerade målflygplan. Därmed var en
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realistisk kostnadskvot så låg som 1/20.1 Sedan tillkommer, att vi i
luften skulle ha behövt från tre till fem pass för att studera samma
innehåll, som vi i simulator kunde göra under ett pass. Det är därmed
ingen överdrift att påstå, att den kostnadskvot, som för vår del var
aktuell, låg närmare 1/100.

Ytterligare ett skäl fanns för en inledande undersökning i simulator. Det
handlar om risker, vilket kan vara värt ytterligare en liten utvikning:

En militär flygförare utsätts även i fredstid för risker, som är avsevärt
större än vad de flesta andra yrkesgrupper möter. Uppdragen är fysiskt
och psykiskt krävande, inte bara därför att fordonen är snabba. Dessa
kan dessutom av bl a tekniska orsaker fallera, och alla fel kan få
ödesdigra konsekvenser. Inte ens räddningsutrustningen, fastän den för
flygplan 35 är en av de bästa i världen, fungerar i alla lägen.

Även föraren kan fallera. Visserligen är han hårt selekterad, men ingen
människa är oföränderligt felfri eller fri från formsvackor. Neddragning
av träningstid i luften på grund av allt dyrare materiel och allt snävare
ekonomiska ramar kan knappast anses öka tillförlitligheten på ekipaget
flygförare/krigsflygplan eller minska riskerna.

En väsentlig anledning för anskaffande av träningssimulatorer världen
över är, att de erbjuder riskfria träningsmöjligheter. Desto större var
anledningen, att simulator skulle utnyttjas i en återutbildning av flyg
förare, som en längre tid än normalt varit borta från flygning på
krigsflygplan.

Därmed är förhoppningsvis alla de skäl .berörda, som talade för att si
mulator skulle utnyttjas i en inledande undersökning.

Från militärt håll föreslogs 35-simulatom, både därför att där fanns
tillgänglig flygtid, och därför att det från förarsynpunkt svåra 35
systemet ansågs utgöra ett bättre och mer varierbart underlag för studier
av förares förmåga än de handhavandemässigt enklare 37-systemen. Av

1Det finns aktuella siffror på vilka besparingar, som man kan göra med flygsimulatorer.
Driftsingenjören vid F 16 simulator (Nilsson, 1990) har räknat ut, att på de 16.900 timmar, som
fyra JA 37-simulatorer sammanlagt har flugits, har man sparat 899,5 miljoner kronor, om man
jämför med kostnaden i luften, inklusive kostnader för målflygplan, avfyrade jaktrobotar m m!
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tänkbara försökspersoner i gruppen reservofficerare i flygtjänst var
dessutom de ojämförligt flesta utbildade på 35-systemet.

Undersökningen startade sommaren 1980. Till flygstabens projektledare
rapporterade jag kontinuerligt resultat, vilka föranledde denne att
successivt ge direktiv om utvidganden av undersökningen, som 1982
avslutades med en återinflygning av ett antal försökspersoner.

Även skriftligt har vid ett flertal tillfållen delar av undersökningen
avrapporterats till FV (Angelborg-Thanderz, 1984, Angelborg-Than
derz, Svensson & Olsson, 19881

, och Angelborg-Thanderz, 1989 a).

Avhandlingens två undersökningar,
vid F 10 respektive F 6 - likheter

Följande är en passus ur en diskussionssammanfattning (Svensson,
1979).

"Hur försämras tlygprestationen som funktion av tiden efter senaste tlygträning?
En uppspjälkning av flygningen i olika delbeteenden bör eftersträvas, då dessa kan
förväntas vara olika känsliga för glömska. Kriterier för flygprestationen måste
studeras. Kan t ex objektiva mått framtagas som är möjliga att relatera till
subjektiva specialistbedömningar?"

Av diskussionspunkten blev några månader senare det forskningspro
jekt, som har gått under namnet INTERMITTENT FLYGNING eller
oftare FlO-UNDERSÖKNINGEN efter den flottilj, där större delen av
projektet genomfördes eller två tredjedelar av simulatorundersökningen
(del I i avhandlingen) och en hel återinflygning (del II i avhandlingen).

Ett annat forskningsprojekt startade några år senare, där Flygstaben
önskade verifiera redan gjorda utredningar av kompletteringsflygning.
Kompletteringsflygning innebär här träning i enklare och i drift billigare
skolflygplan som ett komplement till dyrare träning i krigsflygplan. Det
projektet har gått under namnet KOMPLETTERINGSFLYGNING eller

lUnder åren fram till 1986 prioriterades arbete med ett annat stort samarbetsprojekt FV
FOA 59, undersökning av "Kompleneringsjlygning med Sk 60 vid F 6" (Angelborg-Thanderz,
Svensson & Sjöberg, 1986; Svensson, Angelborg-Thanderz, Sjöberg & Gillberg, 1988).
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F 6-UNDERSÖKNINGEN efter den flottilj, där det försiggick (del m
i avhandlingen).

Ekonomiska skäl ligger bakom båda undersökningarna. Det är mycket
dyrt att flyga och allra dyrast att flyga krigsflygplan. Och träningsbe
hovet bara ökar i takt med att komplexiteten i systemen ökar. Somlig
träning kan rationaliseras, t o m försiggå i en simulator på marken. För
civila behov finns mycket avancerade simulatorer, där praktiskt taget all
trafikflygträning kan ske (jämför Marohn, 1989). Det är inte bara krav
på övningsutbyte i speciell militär flygning som t ex lågflygning,
förbandsflygning och avancerad flygning, som gör att samma militära
möjligheter inte existerar. Jämför med prologen! Finns det någon, som
tror, att man kan förbereda sig för den sortens uppgifter uteslutande i
en attrapp på marken?

Avhandlingens två undersökningar - skillnader

Bortsett från den väsentliga ekonomiska aspekten och det självklara
faktum, att allt kretsade kring militär flygning, var de båda under
sökningarna vid F 10 och F 6 olika i en mängd avseenden.

För den invigde innebär redan numren på flottiljerna, att den ena under
sökningen rörde jakt- och den andra attackflyg. I det förra fallet
bekämpar flygföraren andra flygplan, i det senare mark- eller sjömål.
I det förra fallet rörde det sig om flygplan J (som i jakt) 35, Draken,
i det senare flygplan AJ (som i attack och jakt1) 37, Viggen.

Vid F 10 var försökspersonerna reserv- och värnpliktig förarpersonal,
som var speciellt utvald och inkallad till tjänstgöring. Även en kontroll
grupp bestod av förare, valda att utgöra ett tvärsnitt av aktiv personal.
Vid F 6 var försökspersonerna flottiljens egna stamflygförare och de
flygförare, som hade sin flygtjänst förlagd dit.

Vid F 10 genomförde samtliga försökspersoner speciellt upplagda
provövningar, alla likadana för alla. F lO-undersökningen kan betraktas
som ett fristående fältförsök, och den division, som skötte återinflyg-

l Och i den ordningen. För den aktuella t1ygplantypen är attackuppgiftema de primära.
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ningen, stod under återinflygningstiden helt och hållet till försökets
förfogande. Det gällde både flygplan och instruktörer. Vid F 6 följdes
normal förbandstjänst och följdes normal förbandstjänst upp, det senare
visserligen på ett speciellt sätt, men olika förare genomförde olika, och
dessutom olika många övningar. Någon anpassning av övningarna
gjordes inte för själva försöket.

Vid F 10 utgjorde "vår" del hela undersökningen, medan "vår" del vid
F 6 endast var en del i en större undersökning.

Vid F 10 skedde först hela simulatorundersökningen och sedan hela
återinflygningen i två sammanhängande perioder. Vid F 6 följdes
flygande personalen upp under sex veckolånga perioder, utspridda över
ett år.

Vid F 10 bestod undersökningen av två relativt likvärdiga delar, den
första i simulator och den andra i luften. Vid F 6 genomfördes endast
några få kompletterande (och här ej utvärderade) övningar i simulator;
merparten av undersökningen genomfördes i luften.

Undersökningen av intermittent flygning startade sommaren 1980. Den
kom att omfatta fyra etapper, varav tre i simulator. Sommaren 1982
avslutades den med en återinfiygning av ett antal försökspersoner.
Undersökningen av kompletteringsflygning startade i slutet av år 1981
och löpte delvis parallellt med delar av F lO-undersökningen.

F lO-undersökningen utökades successivt efter gjorda erfarenheter per
etapp. F 6-undersökningen var från början planerad att äga rum med en
intensitet och periodicitet aven vecka per månad.

Redovisningen av avhandlingens tre delar

Frågan, om militära flygförare kan flyga intermittent d v s vara borta
från ett komplicerat vapensystem under relativt lång tid och sedan efter
en rimlig utbildningsinsats bli användbara igen, behandlas i dels del I,
där försöken i simulator redovisas, dels i del ll, där återlnflygningen
redovisas. F 6-undersökningen, som handlade om kompletterings
flygning, redovisas i delar i del ID, nämligen de delar, som rörde
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utveckling av modeller av förarens prestation och funktion. Modeller
förekommer även i del I och ll.

Eftersom det handlar om militära vapensystem, har det erbjudit vissa
svårigheter att redovisa undersökningarna i ett helt öppet skick. Det
ligger i sakens natur, att det framför allt gäller den mest tillämpade
undersökningen, den vid F 6.

Del I - Simulatorövningarna i F lo-rörsöken

I simulatorförsöken ingick totalt 19 övningar eller anfall, som vi vid
bearbetningen delade in i fyra undergrupper. Övningarna var valda så,
att de utgjorde en grund för en totalbedömning aven 35-förares använd
barhet på vapensystemet.

Totalt 23 försökspersoner delade vi in i fem undergrupper, två kontroll
grupper och tre experimentgrupper. Förarna i kontrollgrupperna var
valda efter flygtid och skicklighet så, att de skulle utgöra ett tvärsnitt
av aktiv 35-personal, och förarna i experimentgrupperna hade varie
rande flygtid, varierande bortovaro från flygtjänst på flygplan 35 och
i hälften av fallen varierande civila yrken med eller utan flygtjänst.

Grupperingarna av såväl övningar som personal gjorde vi för att få ett
bättre underlag för översiktliga slutsatser. Vi strävade i båda fallen efter
naturligt avgränsbara och korrekta enheter. Övningsgrupperna bestäms
av fiendens tänkta agerande och de möjligheter, som det egna vapen
systemet ger förarna att handskas med fienden. Grupperingarna av
personal är gjorda efter en kombination av den flygtid, försökspersoner
na hade på flygplan 35, och den tid de varit borta från all 35-flygning.

Vid simulatorn tjänstgjorde under varje pass två erfarna instruktörer.
De gjorde efter varje anfall bedömningar i på förhand uppgjorda
protokoll, som grundade sig på noggranna analyser av anfallen. För
analyserna utnyttjade vi kunskaper och erfarermeter, som tidigare
utvecklats och beskrivits (Thanderz, 1972; Olsson & Thanderz, 1972)
samt givetvis också simulatorinstruktörernas, F 10, aktuella yrkeskun
nande.
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Instruktörerna värderade förarnas insatser både i sammanfattande be
dömningar av anfallet och i bedömningar av handlingar, val och
beteenden, knutna till olika moment i anfallen. Förarens uppträdande i
momenten bedömdes i termer av bra eller dåligt. Om det gick dåligt,
bedömde instruktören också ofta, vilken inverkan det haft på misslyc
kande i anfallet. Oberoende av instruktörerna och ovetande om deras
värderingar avgav även föraren sammanfattandebedömningar eftervarje
anfall.

Prestationsvärderingen i FIQ-undersökningen skulle tjäna flera syften.
Den skulle ge instruktören information om vilken kunskap eller
färdighet, den aktuelle eleven saknade, och vilken utbildning, han
följaktligen behövde. Den skulle på en lagom detaljerad nivå vara en
grund för instruktörens informationsåtermatning till eleven vid
genomgångar efter flygning. Den skulle ge oss en grund för bedömning
av förarens användbarhet, inkluderande jämförelser mellan före och
efter den utbildning, vi gav honom. Den skulle till sist också kunna
utnyttjas för en ingående analys av' förarens beteende.

En följd av detta flerfaldiga syfte med instruktörernas detaljbedöm
ningar är att vi har en mycket mer nyanserad bild av den "dåliga" sidan
av förarnas systemhantering än av den sida, som var bra. Det kan man
uttrycka så här:

"It is only by contemplation of the incompetent that we can appreciate the
difficulties and accomplishments of the competent" (Dixon, 1979, sid 19).

Totalt har vi i simulatordata 741 anfall och 180 variabler, men alla
variabler är inte aktuella i alla övningar. Eftersom de olika övningarna
kräver olika hantering, blir de moment, instruktörerna bedömt, också
olika i olika övningar.

•Del II - AterinOygningen vid F 10

Sex av de ursprungligen 16 förarna i experimentgruppen fick två år
efter starten av försöken en återinfiygning, som redovisas i del II. Fyra
av förarna var i det civila styrmän i SAS, en var bonde, och en var
läkare. Deras bortovaro från all35-flygning varierade mellan sex och
65 månader.



17

Som många gånger tidigare fanns det skäl för både FV och FOA att
ställa frågan, vilken giltighet resultaten i simulator ägde i luften. Så till
vida kan man betrakta återinflygningen som en valideringsstudie.

Det fanns ytterligare ett skäl för en återinflygning i luften. Somliga
typer av uppdrag låter sig inte simuleras. Därför återstod uppdrag för
oss att studera, nämligen sådana som betecknas som visuella: föraren
befinner sig i strid med ögonkontakt med sin fiende. Fienden befinner
sig i ett annat (eller andra) flygplan, ofta ett annat jaktflygplan.1

Visuella övningar tog därför en stor del av återinflygningen i anspråk.

,Liksom vid simulatorförsöken var anfallen vid återinflygningen valda
så, att de skulle utgöra en grund för en bedömning aven 35-förares
kunskaper om och användbarhet på flygplantypen. Övningstypernas
proportioner var dock inte riktiga. Visuella övningar hade varit fler, om
vi inte hade haft behovet och kravet att validera simulatorförsöken.

Kvaliteten på simulatorresultaten hade varit utomordentligt god. Den
utgjorde en förutsättning och en borgen för att återinflygning kunde ske
utan större risker är vanligt. Här skall man komma ihåg, att några
förare hade varit borta så länge som fem år från all flygtjänst. Fem år
är i detta sammanhang en lång tid. Det är inte bara föraren, som hinner
förlora sin forna trim. En flygplantyp hinner modifieras, och taktik:
hinner förändras på den tiden.

Övningarna under återinflygningen omfattade tre grupper: injlygnings
lJvningar, som kan betraktas som vänjningsövningar, visuella lJvningar,
där föraren har ögonkontakt med sin fiende, och systelrlÖvningar. I de
senare återfinns sex av de 19 anfallsvarianterna från simulatorn.

I inflygningsövningar och visuella övningar deltog alltid en instruktör
i ett följeflygplan. Både förare och följeförare lämnade bedömningar
efter varje pass. Efter systemövningarna utnyttjades samma protokoll
som efter simulatorövningarna i en dialog mellan föraren och den
instruktör, som tog emot föraren på marken och ansvarade för

1Det finns s k domsimulatorer, där man kan träna visuella övningar, men de är, ännu i dag,
sällsynt förekommande. I Sverige finns ännu ingen.
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uppföljning och informationsåtermatning. Dessutom utnyttjades siktes
kamera och övningsrobot med tillhörande protokoll och särskilda proto
koll för målflygplanens operatörer.

I återinflygningsdelen har vi totalt 154 pass och 78 grundvariabler. Då
är inte räknade variabler, som vi senare skapat och utnyttjat i beräk
ningar, t ex differenspoäng.

Del ID - F 6-undersökningen

I del ID redovisas delar av F 6-undersökningen, där totalt 37 förare
deltog i tillsammans 342 pass eller 369 övningar. Grundvariablernas
antal är 94.

I F 6-undersökningen, som i stor utsträckning var ett samarbetsprojekt
med chefen för första flygeskadern (C E 1) och den flottilj, han hade
delegerat sitt militära ansvar på, började vi efter en ide från flygchefen
F 6 utnyttja förarnas katekolaminselcretion som ett psykofysiologiskt
mått på stress och belastning. Vid FOA 54, som deltog i undersök
ningen, hade man omfattande erfarenhet 'av mätmetoden. Metoden ha
de också i flygsammanhang använts bl a i Sverige redan på 50-talet. Av
två anledningar sägs i avhandlingen ganska litet om katekolamin
undersökningen i undersökningen: den har redan förutom i den hemliga
ursprungsrapporten behandlats i en öppen vetenskaplig artikel (Svens
son, Angelborg-Thanderz, Sjöberg & Gillberg, 1988), och vid FOA 59
är psykofysiologi Erland Svenssons ansvarsområde mera än mitt.

Det är svårt att på samma detaljerade sätt som för F lO-försöken
redogöra för uppläggning och genomförande av F 6-undersökningen,
i synnerhet som de jämförelser, som är väsentliga, ändå inte kan
redovisas av selcretesskäl. Vare nog sagt, att vi i en mängd avseenden,
prestationsmässiga, psykologiska och psykofysiologiska, jämförde
grupper av förare både över tid och med avseende på förarnas olika
erfarenhet.

Av olika skäl ansåg vi, att vi måste komplettera gruppjämförelserna i
F 6-undersökningen med annan utvärdering. Utifrån korrelationskoef
ficienterna för de olika variablerna byggde vi, bit för bit, en modell av
förarens funktion och prestation inför och under ett uppdrag och kunde
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också utifrån modellen dra slutsatser av betydelse för användarens
frågeställningar.

Jämrörelser F 10 - F 6

Utvärderingen av F lQ-försökeo, som i allt väsentligt skedde efter F 6
försöken, var mera problemfri. Men utfallet av modellarbetet hade gett
mersmak, och vi såg dessutom en möjlighet att korsvalidera resultaten.
Annars har det aldrig varit meningen, och på annat sätt har vi inte
heller sett någon mening i att jämföra de två undersökningarna. När det
gäller de praktiska resultaten hade vi mycket tidigt, vad gällde F 10
faktiskt på undersökningens sista dag, gett en preliminär resultat
redovisning till FV, och vi fortsatte att i flera muntliga föredragningar
och även skriftligt komplettera resultatbilden. Till sist kan man
konstatera, vilket också gjordes ganska tidigt, att i återinflygningen
bekräftades resultat, som vi fick redan i simulatorförsöken.

Slutsatser

Enligt våra erfarenheter och beräkningar kunde en grupp (tidigare
mycket kunniga) 35-flygförare med en viss minimitid på systemet vara
borta från systemet i fem och ett halvt år och sedan efter en veckas
specialutbildning i simulator och en väl planerad och genomförd
återinflygning följa divisionens ordinarie övningsverksamhet.

Våra försökspersoner i experimentgruppen får kanske betraktas som
elitförare. Icke desto mindre anser vi på grundval av våra resultat, att
man under vissa förutsättningar kan acceptera intermittent flygning med
även fleråriga uppehåll.

I dessa förutsättningar föreslås ingå individuella utbildningskontroller,
med vars hjälp endast de riktigt kunniga förarna väljs ut. Dessa följs
sedan upp, utbildningsresultat analyseras och detaljerad informations
återmatning till eleverna sker med hjälp av kunniga och skickliga
instruktörer. Under bortovaro kan sedan med fördel kunskaper vidmakt
hållas och uppdateras (vid t ex modifieringar) både teoretiskt och i si
mulator.
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Vid kortare bortovaro borde inget speciellt urval behöva ske. Övriga
förutsättningar gäller rimligtvis all god utbildningsstandard.

De grundläggande kunskaperna och erfarenheterna på det aktuella
systemflygplanet är väsentliga. Det visade även F 6-undersökningen.

Upplevd brist på kontroll över den situation, man befinner sig i, och
den uppgift, man ställs inför, kan vara nog, för att för prestationen
negativa processer skall starta. Därför gäller det, att förare ges de
förutsättningar, som krävs, för kontroll. Kunskap och erfarenhet,
resultatuppföljning, analys och informationsåtermatning är härvidlag de
naturligaste .medlen.
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Del I - Simulering och värdering

PSYKOLOGISK-PEDAGOGISK BAKGRUND

När jag fick flygstabschefens uppdrag att svara för den vetenskapliga
delen av undersökningen, var det en fördel, att jag tidigare hade skrivit
en licentiatavhandling i pedagogik om uppföljning av utbildning av
flygförare på just flygplan 35 vapensystem (Thanderz, 1972). Avhand
lingen var samtidigt en sammanfattning av ett antal undersökningar vid
dåvarande Flygmedicinska sektionen, Försökscentralen, Malmslätt, för
vilka jag var projektledare och metodikansvarig.

Prestationsmätning

Licentiatavhandling 1972

I den första av de undersökningar, som ingick i min licentiatavhandling,
skulle "svensk normalftJrares prestationsgrllns" bestämmas, detta som
ett led i beställarens - FS - överväganden, vilken utrustning förare
kunde tänkas hantera i kommande system.

Alla försök till bestämning ledde bara till att gränsen förflyttades och
prestationen förbättrades som en funktion av arbetet att åstadkomma
bestämningen. Vi konstaterade, att det inte minst berodde på, att vi,
tvingade av uppdraget, i vår tur tvang utbildare och förare att analysera
uppdrag och resultat på ett sätt som inte var vanligt i normal förbands
tjänst (Thanderz & Axelsson, 1971; Thanderz, 1972).

Resultaten ledde omgående till ett nytt uppdrag med inriktning effek
tivisering av utbildningen. Ytterligare två undersökningar gjordes på
successiva beställningar, där resultatet av ett utfört uppdrag till stor del
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bestämde nästa uppdrag (Hansson, Laestadius, Nilsson & Thanderz1
,

1968; Hansson & Thanderz, 1968).

Uppdrag nummer två hade i beställningsskrivelsen från FV formulerats
som "Granskning av och medverkan i utbildning". Formuleringen
avspeglade myndighetens förväntningar. Från forskningssynpunkt var
den kanske mindre lycklig; granskning och medverkan samsas inte alltid
med lätthet. Kombinationen lyckades ändå på följande sätt:

Målsättningar konkretiserades for olika utbildningsavsnitt i speciella
övningar. I synnerhet efter dessa övningars genomförande utsattes
eleverna för noggrann uppföljning bl a med' hjälp av på förhand
utarbetade frågelistor. Frågelistorna hade, liksom de speciella öv
ningarna, sin grund i uppdragsanalyser. Inte minst utnyttjades frågelis
torna som underlag för instruktörerna vid deras genomgångar med
eleverna, som på det sättet fick effektiv informationsåtermatning av
utbildningsresultat.

Betydelsen även för det aktuella arbetet av informationsåtermatning
ellerjeedback eller KR ("knowledge of results"), det senare ett uttryck,
myntat av ludd (1905) (Neweil, 1976), kan inte nog betonas.

NewelI (1976) hänvisar till ett antal andra författare, som i likhet med
honom själv anser, att det är inte övning i sig, utan

"that it is praetice the result ojwhich are known that makes perfect" (sid 195).2

Resultatkännedom kan t O m betraktas som

"the single most important variable goveming the aquisition of skillful habits"
(Newell, 1976, sid 195).

En upptäckt, som har replikerats av ett antal forskare (Neweil, 1976),
är särskilt viktig för verksamhet, som innebär en följd av pass (som
flygpass) , där varje pass innehåller liknande verksamhet: Om ett nytt

lHansson var flygförare, Laestadius och Nilsson ingenjörer och Thanderz projektledare och
metodikansvarig.

2Citat från Bartlett, 1948.
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pass genomförs, innan informationsåtermatning sker, blir irl1ärningen
långsammare.

Senare har somliga forskare gjort en distinktion mellan "outcome
feedback (OFB)" och "cognitivefeedback (CFB)" (Balzer, Doherty &
O'Connor, 1989), där det senare hänför sig till information om
relationer t ex till omgivningen snarare än till resultat.

Aspekten informationsåtermatning skall trots sin vikt inte ta upp så stort
utrymme här; den utgjorde licentiatavhandlingens huvudtema. Vare nog
sagt, att det sätt, på vilket vi utnyttjade feedback i utbildningen mer
liknade CFB än OFB, eftersom omständigheterna kring resultatet alltid
togs hänsyn till. För övrigt kan kanske några sena citat fullborda bilden
av informationsåtermatning och dess betydelse.

"The role of feedback in continuous tasks is particularly important since it can
dramatically affect the accuracy required of human judgment. When feedback is
readily available, initial judgment errors are not necessarily serious, since
feedback provides information on which to base corrective adjustments. Consider,
for instance, the analogy between judgment and aiming at a target (Hogarth,
1981). It is more difficult to aim and hit a target from a distance than to
continuously monitor and correct the trajectory. When viewed from this
perspective, decision making success critically depends upon two major
characteristics of the task: (1) the availability of feedback and (2) the opportunities
for taking corrective action based upon that feedback" (Kleinmuntz, 1987,
sid 132).

"In aircrew training, the instructor and/or evaluator must know how the aircrew
is performing in order to give the necessary feedback and dignosis. For example,
if the pilot doesn't know where the bomb impaets, he cannot properly correct his
own performance, and his error will likely continue. Operational performance
feedback has been, is, and will continue to be a fundamental prerequisite for
effective training" (Hubbard, Rockway & Waag, 1989, sid 344).

Vårt arbete fickjämförelsevis stor genomslagskraft i början. I efterhand
kan konstateras, att det sannolikt i stor utsträckning berodde på att
tunga beslutsfattare själva på nära håll hade sett vikten och effekten av
analyser och resultatåtermatning vid taktikutprovning. En f d fält
flygare, Stellan Olsson, van vid taktikutprovning, kunde efter hand på
heltid knytas till verksamheten.

Flygvapnets beslutsfattare försågs under några år med systematisk
information om utbildningsläget vid 35-förbanden. Successivt lämnades
förslag till förbättringar och prövades nya vägar. Det gällde både
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pedagogisk metodik och taktiskt innehåll. Detta var möjligt, tack vare
ett nära samarbete med flygvapnets egna systemexperter (jämför
Thanderz, 1972; Olsson & Thanderz, 1972).

I licentiatavhandlingen, som samtidigt var en sammanfattandeavlämning
till FS av forskningsprojektet om utbildning och dess uppföljning, står
att läsa under rubriken "databehandling", att "projektledaren i flygsta
ben" 1972 börjat"diskutera möjligheterna av maskinell databehandling"
och att "kontakter" tagits "med flygstabens ADB-avdelning och
Försvarets Rationaliseringsinstitut" (Thanderz, 1972, sid 32).

Även om både Stellan Olsson och jag fortsatte att arbeta i FS, blev våra
uppgifter snart nog andra. När vi 1980 igen stod inför en gemensam
uppgift, som innebar både prestationsmätning och utbildning i simula
tor, kunde vi bara konstatera, att läget i FV i dessa avseenden var
ungefär detsamma som 1972 (jämför Björs, 1986; Angelborg-Thanderz
& Olsson, 1987).

Till yttermera visso kunde vi inte finna, att man ute i världen kommit
längre (jämför Vreuls & Obermayer, 1985; Hubbard et al, 1989). Det
bästa, som vi kunde göra, var därför att fortsätta, där vi hade slutat
1972.

Prestationsmätning i simulatorer -
med utgångspunkt från en översiktsartikel i Human Factors 1985

Ar 1972 citerade jag uttalanden, att prestationsmätning använde man
över huvud taget bara i forskningsimulatorer (Thanderz, 1972, sid 41
42).

I ett några år gammalt temanummer av Human Factors över ämnet
"training" sägs om "measurement systems" i träningssimulatorer, att de
är

"so poorly designed that they are useless" (Vreuls & Obermayer, 1985, sid 241).

Det vill säga, i den mån de över huvud taget existerar. I Sverige
existerar de inte i den bemärkelse, som artikeln avser.
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Den expose, som artikelförfattarna gör över prestationsmätning i
träningssimu1atorer, stämmer helt med våra erfarenheter. Det är
erfarenheter, som vi fått både tidigare och från den här och nu redovi
sade undersökningen. En sammanfattning av artikeln följer därför:

För att vara användbara för träningsändamål måste prestationsmått inte
bara tillhandahållas i realtid utan också omedelbart efter ett tränings
pass.

All automatiserad mätning i simulatorer har emanerat från mätning för
forskningsändamål med allt vad det fört med sig:

Man har försökt mäta allt som ter sig rimligt att mäta. Man städar i
efterhand bort sådant, som inte gav någonting. Man gör om rådata till
användbara mått, på vilka man sedan gör sina beräkningar. De mått,
som ger resultat med hänsyn till frågeställningen, använder man
slutligen. Och då kan månader och år ha förflutit efter insamlingen av
data.

Nyttan för träningsändamål av sådan mätning behöver nog inte
kommenteras.

Som om detta inte vore nog, konstaterar Vreuls och Obermayer, att
prestationsmätning för träningsändamål måste sättas i samband med
operativa krav, något som mätexperter i allmänhet inte vet någonting
om!

Det handlar inte bara om hur man skall mäta, utan lika mycket om vad
man skall mäta. Därvidlag föreslår författarna arbetsanalytiska metoder
som ett nödvändigt första steg.

Här är ämnet inte uttömt. I själva verket har det nyss påbörjats.
Artikeln fortsätter med en redogörelse för fyra fundamentala problem:

Det första rör "Hidden Knowledge and Embedded Perjormance"
(sid 243): Prestationsmått beskriver i allmärlhet manifesta handlingar.
Men nu är det så, att komplexa processer som beslutsfattande kan
manifestera sig i mycket enkla handlingar eller t o m inga handlingar
alls.
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Mänskligt agerande i komplexa system kan dessutom ha mycket lång
räckvidd. Det behöver inte synas någon effekt på länge. Dessutom
interagerar den simulerade omgivningen med den mänskliga responsen
på ett sådant sätt, att beståndsdelarna kan vara svåra att urskilja.

Nästa fundamentala problem är "Lack of Theories of Performance"
(sid 243). Teorier och modeller anger vanligtvis den relativa vikten av
varje mått och interaktionen måtten emellan. I frånvaro av teorier, som
kan vara vägledande för forskaren i hans val av prestationsmått, tvingas
denne att mäta så mycket som möjligt.

Den bristfälliga kunskapen om de processer, som ligger bakom
beteendet eller prestationen, är ett skäl till att den tillämpade forsk
ningen på området i stor utsträckning bygger på heuristiska regler d v s
på praktiska erfarenheter (min anmärkning).

Det tredje problemet rör "Measurement Validity " (sid 243) och kan
sammanfattas i en enda mening: Validitetsstudier saknas i allmänhet.

Det fjärde och sista problemet är "Operational Performance Criteria"
(sid 244), och det rör något, som är fundamentalt i all forskning i
ämnet utbildning. Vad skall räknas som ett adekvat kriterium? Det
anses vara sällsynt, att man finner kriterier, som differentierar mellan
experter och noviser! i något annat än en mlJngd eller ett antal av något
slag som t ex antal flygtimmar och antal mörkeriandningar. Det
betraktar inte artikelförfattarna som prestationskriterier. För dem har
begreppet erfarenhet av allt att döma en mera kvantitativ än kvalitativ
innebörd.

Det första och fjärde problemet, som Vreuls och Obermayer nämner,
kan man knyta. ihop och fundera över konsekvenserna. Som Sjöberg
(1982 b) uttrycker det, kan

"en del av kriterievariationen över huvud taget inte ... återföras på individegenska
per utan ... den beror på situationsvariation. .. Om man i en viss situation skulle
finna, att kriterievariabeln nästan uteslutande hänger samman med externa
variabler, med miljövariabler, så är ju utsikterna lika med noll att över huvud

lJag har valt att översätta engelskans "novice" till "novis", eftersom jag anser, att ordet i det
sammanhang det utnyttjas här inte bara berör "nybörjare" utan även "oerfarna", "ovana" eller
"otränade" personer.
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taget finna någon typ av personbunden information som tillåter en prediktion"
(sid 105).

Sjöberg talar i det citerade sammanhanget om testkriterier, men resone
manget är naturligtvis lika tillämpligt på utbildningsprognoser. Sjöberg
nämner ett annat lika aktuellt problem: att det är svårt att välja mellan
flera

"potentiellt användbara kriterievariabler... Om man vill studera flera aspekter på
anpassning eller framgång, så uppkommer problemet, hur dessa aspekter skall
sammanvägas" (sid 105).

Erfarenhet och prestation

Att erfarenhet är tillftJrdel!iJr prestationen är många dock överens om.
Welford (1976) uppfattar, att erfarenhet är det gemensamma drag, som
skickliga personer har. Det kan gälla skicklighet av de mest skilda slag:
manipulativ, intellektuell, social. Det är inte kapaciteten, som individen
ökar med ökande erfarenhet, anser Welford. Det som ökar hos
individen är snarare hans förmåga att utnyttja sin kapacitet.

Det finns emellertid forskning, som tyder på att erfarenhet inte alltid
har positiva effekter. Sjöberg (1989 d) nämner studier, där experter inte
är mer effektiva att göra bediJmningar än vare sig nybörjare eller
lekmän.

Sjöberg (1978) har bl a följande förklaring till

"att erfarenhet inte garanterar effektivitet. Erfarenhet kan leda till inlärning bara
om man har en någorlunda snabb och klar återkoppling på sina åtgärder, så att
man får tillfälle attt lära in effektiva beslutsregler och lära av ineffektiva sådana.
I många sammanhang är emellertid återkopplingen langsam och tvetydig när det
gäller själva sakfrågan, medan däremot social återkoppling, alltså kollegers åsikter,
är lätt tillgängliga. Det kan på det här sättet utvecklas expertkulturer, där man
ömsesidigt förstärker varandras felaktiga uppfattningar" (sid 50).

Erfarenhet kan också leda till fixering vid angreppssätt, när det gäller
lösningen av problem (Sjöberg, 1989 d). Sjöberg anser dock inte, att
träning har negativa effekter utan i stället medför ökad skicklighet.
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Automatiska respektive kontrollerade beteenden

De ofta mycket slående förändringar, som sker med erfarenhet i be
märkelsen långvarig träning, har fått forskare att föreslå, att det finns
två kvalitativt helt olika sätt för mänsklig informationsbehandling
(jämför Schneider & Fisk, 1983; Fisk, Ackerman & Schneider, 1987;
Schneider, 1987 b). Det ena sättet, som finns före erfarenheten, är
kontrollerat, det andra är automatiskt.

Kontrollerat beteende är typiskt för situationer, som är nya och
främmande för en. Det medIör, att man handlar långsamt, ett stycke i
taget och inte utan ansträngning.

Automatiska beteenden å andra sidan är typiska för situationer, som
man är mycket van vid, situationer, där man gör samma sak varje gång.
Det innebär, att man handlar snabbt, utan ansträngning och kan göra
det parallellt med annan verksamhet. Beteendet är inte begränsat av
korttidsminnet och heller inte lätt att medvetet förändra.

När man utsätts för konsekvent träning sker en förändring från
kontrollerat till automatiskt beteende. Med konsekvent förstås i det här
fallet, att individens reaktion alltid är utstakad på förhand. Skall
reaktionerna förändras med förändringar i omständigheterna, sker ingen
automatisering. I det senare fallet är uttalanden som "övning ger
färdighet" falskt (Schneider, 1987 b).

Det är dyrt att förvärva automatiska beteenden. Viss automatisering kan
ske efter c:a 200 försök per uppgift, anser Schneider (1987 b), men
samme författare räknar med 2.000 försök, innan han förefaller anse
automatiseringen riktigt värd namnet. Efter många träningstillfållen kan
olika beteenden ske parallellt i stället för i serie, och tiden mellan olika
beteenden reduceras också.

Det kan ta ännu längre tid att bryta ett redan automatiserat beteende, i
ett av Schneiders (1987 b) försök tre gånger den tid det tog att förvärva
det.

Det automatiska beteendet förefaller alltid vara knutet till långvarig
träning (NewelI & Rosenbloom, 1981). NewelI & Rosenbloom har
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föreslagit, att det som inträffar med träning, är att mindre delar av
information förs samman till större stycken (jämför Simon, 1990).

Även mycket komplexa beteenden kan automatiseras. I litteraturen
nämns i synnerhet professionella musikers trakterande av sina musik
instrument (Shiffrin & Dumais, 1981; Schneider och Fisk, 1983;
Rasmussen, 1983). Shiffrin & Dumais (1981) nämner också bilkörning,
skrivmaskinsskrivning och högläsning. Rasmussen nämner också
cykling.

Rasmussen (1980, 1983) har utifrån analys av mänskliga felgrepp i
komplexa system kommit fram till tre olika prestationsnivåer, "ski11
based" , "ru1e-based" och "knowledge-based" . Den första nivån
motsvarar automatiskt beteende och försiggår utan utövarens medvetna
kontroll, och det är inte givet, att utövaren förmår beskriva, hur han
kontrollerar sitt beteende.

Regelbaserat beteende är typiskt för mindre vanliga uppgifter i känd
miljö. Reglerna kan ha uppstått på olika sätt. De kan vara grundade på
empiri, på resonemang om kausalitet, och de kan ha kommit till instruk
tionsvägen. Avståndet från regelbaserat till skicklighetsbaserat beteende
behöver inte vara stort. Den tredje nivån handlar om intelligent
problemlösning, vilken förekommer vid obekanta eller ovanliga system
krav.

Norman (1980) definierar felgrepp aven operatör i parallellitet med
Rasmussens nivåer:

"Mistakes - Errors in the formation of an intention
Slips - errors in the excution of an intention"
(sid 5; jämför Norman 1985, 10, ingen paginering).

Kunskapsbaserat beteende kräver ett stort mått av medveten uppmärk
sarrmet av operatören, något som föranlett Reason (1985) att påstå, att
en expert aldrig behöver tillgripa den nivån för problemlösning.
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Skicklighet

Den som visar skicklighet, visar inte bara på ett kvantitativt sätt upp
alla de delar av ett beteende, som han har lärt sig, och vilka man
vanligtvis studerar vid inlärning. Expertens beteende skiljer sig
kvalitativt från novisens. En skillnad kan vara den ovan redovisade
mellan medvetet, kontrollerat beteende hos novisen och ett stort mått av
automatiskt beteende hos experten.

Wickens (1987) nämner en annan skicklighetskvalitet, "time-sharing",
som han anser vara klart skild från automatisering. Uppgifter, som
tränas tillsammans, kan ge bättre gemensamt resultat, även när de
ingående deluppgifterna inte förbättras, beroende på att man lär sig
optimera och effektivisera tid och koncentration på de olika delupp
gifterna. Den skicklighetaspekten kan t o m, enligt Wickens, överföras
till andra uppgifter.

I synnerhet skiljer sig novisens och expertens beteenden från varandra,
vad gäller det som Schneider (1985) kallat "high-perjomumce skills".

Schneider har tre definitioner på "high-performance skills", alla
välkända även från flygning med militära systemflygplan: l) Ansenlig
tid och ansträngning eller fler än 100 träningstimmar krävs1

• 2) Många
utövare blir aldrig skickliga, och gallringsprocenten är hög. 3) Exper
tens prestationer skiljer sig kvalitativt från novisens; den förre fattar
beslut snabbt och lätt, samtidigt som han ägnar sig åt andra uppgifter,
medan den senare fattar sina beslut långsamt och osäkert och lätt blir
överbelastad.

Glaser och Chi (1988) anser, att det finns åtminstone två sätt att
förklara expertens större snabbhet (och den första förklaringen
sönderfaller i två): För enkla uppgifter, skrivning på skrivmaskin t ex,
har erfarenheten - eller många timmars träning - dels åstadkommit
automatik, dels friställt minneskapacitet för andra aspekter i uppgiften
än för den hantering, som går att sköta automatiskt. Den andra

1Även Anderson (1982) talar om 100 timmar "oflearning and praetice to aquire any significant
cognitive degree of proficiency" (sid 369).
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förklaringen är, att experten oftast når en lösning utan omfattande
sökprocesser.

Rumelhart och Norman (1982) har också studerat skrivning på skriv
maskin, eller vad Schneider kallar mera världsliga ting. Dessa två anser
bl a, att experter utnyttjar flexibla motorikprogram, som inte styr själva
handlingarna utan snarare reglerna, som styr handlingarna. Det är ingen
seriell modell, Rumelhart och Norman kommer fram till, utan snarare
en interaktiv kontrollstruktur, som vid behov kan kalla in relevanta sub
program.

Det är på sättet, på vilket någon handskas med det han en gång har lärt
sig, som man känner igen experten. Han förändrar sina strategier, om
omständigheterna förändras. Inte sällan handlar den skickliges sätt att
lösa uppgiften om den flexibilitet, med vilken han möter och anpassar
sig till skiftande omständigheter. Strategiväxling kommer, inte oväntat,
till uttryck i framför allt komplexa och kunskapsladdade moment.

Vad är då en strategi? Det är en allmängiltig procedur eller tumregel,
som beslutsfattaren följer vid problemlösning (Neweli & Simon, 1972;
jämför Mayer,1987).

"Expertise" blev ett intressant forskningsobjekt i mitten och slutet av
6O-talet framför allt p g a utvecklingen av expertsystem, Al och kognitiv
psykologi (jämför sidan 5). Trots stora satsningar och kraftfulla datorer
hade man inte lyckats att konstruera datorprogram, som i "intelligens"
kunde överträffa människans (jämför Glaser & Chi, 1988; Langley &
Simon, 1981). Från försök att identifiera några få kraftfulla generella
metoder eller tekniker förändrades Al-forskningen sedan efter något
årtionde att gälla frågor om representativ kunskap och om utnyttjande
av stora mängder kunskap.

Vår förståelse för vad en mänsklig expert är har nu gått så långt, att vi
börjar kunna skapa artificiella, datorbaserade system, som t o m kan
åstadkomma en del av vad en människa kan prestera (posner, 1988).

Man är alltid skicklig med avseende på någonting. Skicklighet är ffi a o
alltid knuten till en uppgift. Därför måste uppgiften nämnas, definieras,
beskrivas, tas hänsyn till (Leplat, 1990).
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När det gäller bristen på reliabilitet i kliniskt psykologiska bedöm
ningar, har Brehmer (1976) dragit slutsatsen, att skulden kanske inte
skall läggas helt och hållet på den mänskliga bedömaren utan också på
karakteristika i uppgiften. Han anser, att man lär föga av bedömnings
studier, som ignorerar uppgifiskarakteristika.

Fleishman (1982) har kritiserat de försök till taxonomier, som gjorts,
där man sökt sammankoppla mänsklig förmåga och uppgiftskarakteristi
ka. Han menar, att generaliseringproblemet är störst. Många kategorier
är för allmänt hållna, medan uppgiftsanalysemas detaljer som att vrida
på vred är för specifika. Även när omgivningen har betraktats som en
viktig komponent i en relation mellan individen och hennes omgivning,
har många forskare ändå fokuserat på individens karakteristika och
dynamik (jämför Saegert & Winkel, 1990).

Simon (1990) hör till dem som insett omgivningens betydelse:

"Hence, to describe, prediet and expl~in the behavior of a system of bounded
rationality, we must construet a theory of the system's processes and describe the
environments to which it is adapting... Human rational behavior (and the rational
behavior of all physical symbol systems1

) is shaped by a scissors whose two
blades are the structure of task environments and the computational capabilities of
the aetor.

The study of cognitive psychology is the study of computational capabilities in the
face of diverse tasks" (Simon, 1990, sid 6-7).

"Bounded rationality" - det finns begränsningar. Utanför en dators
kapacitet ligger t ex att exakt behandla schackspelet, som ändå syns väl
avgränsat med sina 64 rutor och sex slags pjäser. När det gäller
mänskliga, vardagliga problem med alla dess variationer, skall vi inte
vänta oss större möjligheter. Därför måste "intelligenta system"
använda approximativa metoder för de flesta uppgifter.

Simons (1990) artikel är densamma, som jag refererade till i min
inledning. De mänskliga, allmängiltiga begränsningar, som Simon tar
upp, och som jag nämnde (sidan 5), anser Simon spela en roll för
många fenomen i mänskligt tänkande och mänsklig inlärning.

ITUI fysiska symbolsystem räknas datorer och den mänskliga hjärnan (Simon, 1990, sid 3).
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Den begränsningen, att människan i sitt korttidsminne endast förmår
hålla cirka ett halvdussin informationsavsnitt, skärskådades av Miller
redan på 5Q-talet.

Det var Miller (1956), som i sin artikel "The magical number seven,
plus or minus two: some limits on our capacity for processing informa
tion" introducerade "chunk"-begreppet. Människan förmår inte att
säkert diskriminera mellan fler än ett halvdussin endimensionella
enheter av samma slag, vilken sinnesmodalitet det än gäller. Miller ger
exempel på toner (såväl frekvens som styrka och intensitet), känsel
(intensitet, varaktighet och lokalisering), smaksensationer (sälta) och
visuella symboler, både ytor (storlek, form, färg och ljus) och linjer
(kurvatur, längd och riktning):

Multidimensionella stimuli däremot ger andra resultat. Genom att lägga
till fler av varandra oberoende variabelattribut ökar man den totala
kapaciteten, men det sker på bekostnad av precisionen. Vi gör grövre
bedömningar av flera samtidiga fenomen. I vår utveckling blev det
kanske bättre att vi visste litet om mycket i vår omgivning än mycket
om ett litet, trångt segment.

Miller går vidare och konstaterar, att vårt korttidsminne är begränsat
till samma siffra - "the magical number seven ". Det är också omfånget
på vår uppmärksamhet: ett halvdussin samtidiga objekt kan vi hålla
säker kontroll på; är antalet större än sju uppskattar vi det.

Men - och ett mycket viktig men - även om korttidsmimlet är begrän
sat, förefaller innehållet i varje item kunna vara obegränsat!

"and so the outcome is perfectly elear. In spite of the coineidence that the magieal
Dumber seven appears in both places, the span of absolute judgment and the span
of immediate memory are quite different kinds of limitations... Absolute judgment
is limited by the amount of information. Immediate memory is limited by the
Dumber of items... I have fallen into the custom of distinguishing between bits of
information and chunks of information. Then I can say that the number of bits of
information is constant for absolute judgment and the number of chunks of
information is constant for immediate memory. The span of immediate memory
seems to be almost independent of the number of bits per chunk, at least over the
range that has been examined to date...

We are dealing here with a process of organizing or grouping the input into
familiar units or chunks, and a great deal of learning has gone into the formation
of these familiar units" (Miller, 1956, sid 92 och 93).
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Det som Miller (1956) rekommenderade för att inlärning skulle
effektiviseras var "recoding". Man omkodar den information, man får,
med hjälp av språket, detta fantastiska hjälpmedel, som tillåter, att man
reducerar ett digert material till ett fåtal informationsrika minnesstolpar.

Glaser och Chi (1988) menar, att både experter och noviser använder
begreppskategorier, men experten sorterar efter semantiska principer
och novisen efter mera ytliga och iögonfallande karakteristika.

Ett mycket speciellt experiment med en enda försöksperson, SF,
illustrerar på ett utmärkt sätt "chunk"-begreppet (Chase & Ericsson,
1981). Under två år och mer än 250 timmars träning lyckades SF öka
sitt omedelbara sifferminne från sju till omkring 80 siffror. Det är mer
än 10 gånger vad normala människor brukar lära sig och fyra gånger
så mycket som tidigare rapporterats i litteraturen.

Försökspersonen SF hade genom ett stort intresse för friidrott grundlagt
en likaledes stor kunskap om mästerskapstider i löpning. Den kunska
pen använde han, när han strukturerade sina sifferserier. Till exempel
lagrade han i sitt minne in siffrorna 3,4,9,2 som 3 minuter, 49,2
sekunder, nära världsrekordet för löpning en engelsk mil (posner,
1988).

Experimentet föranledde Chase och Ericsson att formulera ett antal
karakteristika för "skilled memory":

1. "Experts use their knowledge structures in semantic memory to store
information during skilled performance of some task" (sid 159).

2. "Expert memory involves organized and direct retrieval from long-term
memory" (sid 175).

3. "Skilled memory involves rapid storage and retrieval of intermediate knowledge
states in long-term memory" (sid 184).

Av författarnas slutsatser är en speciellt intressant:

"Practice, in conjunction with an appropriate mnemonie system and retrieval
structure, is all that is necessary for the development of memory skill, and there
is apparently no limit to improvements in memory skill with praetice" (Chase &
Ericsson, 1981, sid 186; jämför Fisk et al, 1987; Simon, 1990).
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Det torde redan ha framgått av Chases och Enessons fantastiske
försöksperson, att förutom aven strategi använde han sig av återerin
rande eller igenkännande av tidigare inlagrad kunskap.

Återerinrande eller igenkännande går här oändligt fort och sker
"intuitivt." Simon (1990) anser, att Hintuition Här just igenklJnnande,
ingenting annat, och att det blivit noggrant utforskat; det kan ske på
några få sekunder och utan medveten analys. Det är på det sättet, anser
Simon, som experter till skillnad från noviser kan utnyttja lagrad
kunskap.

Tilläggas kan, att uppfattningen, att även inlärning kan ske omedvetet,
alltid har varit kontroversiell (Hintzman, 1990).

Experter och noviser har studerats på många områden, och överallt är
kunskap ("learned skill as weIl as factual knowledge", Simon, 1990,
sid 15) den dominerande skillnaden. Simon (1990) vill inte förneka
förekomsten av medfödda egenskaper hos människor, men han drar
ändå slutsatsen, att kvantitativt spelar de en relativt liten roll som
förklaring till skillnader i vuxnas prestationer. Naturligtvis är det inte
så, att var och en kan bli en världsstjärna i tennis, men med en skälig
insats kan de flesta normalt funtade människor lära sig spela på ett
anständigt sätt. Och ingen kan bli framstående utan omfattande träning.

"It is a truism that practice is needed to become skilled at an activity"

säger Fisk & Lloyd (1988, sid 36). Och Staszewski (1988) uttrycker det
på följande sätt:

"experts are made, not bom... knowledge acquired through long and steady
praetice is the essentiat ingredient of expertise (atong with the motivation to
endure extended training, of course" (Staszewski, 1988, sid 124).

Staszewski (1988) frågar sig, och besvarar själv frågan, vad vi kan göra
för att effektivisera utbildning av experter: använda expertens strategier
som verktyg för träning och ta fram strategierna genom kognitiva
analyser (jämför Leplat, 1985, 1990).

Ganska mycket forskning har ägnats, hur strategier kan läras in, och
om de är överförbara från ett område till ett annat. Simon (1990) anser,
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att många områden återstår att analysera, innan vi kan generalisera, när
det gäller mänsklig skicklighet.

Det är i allmänhet inom ett speciellt område som experter utmärker sig:
inom sitt eget kunskapsområde. Till exempel det välkända faktum, att
stormästare i schack har ett oerhört minne för pjäsernas positioner
under spelets gång har ingenting med generell perceptuell överlägsenhet
att göra utan "bara" med mästarnas överlägsna förmåga att organisera
den kunskapsbas, som är deras (Glaser & Chi, 1988, sid xvii). Och det
är ingen liten kunskapsbas. Simon räknar med, att stormästarna har
tillbragt 10.()()() till 20.()()() timmar, betraktande ett schackbräde (posner
1988, refererande Chase & Simon, 1973). En jämförelse med t ex en
40 timmars arbetsvecka under det antal år, som åtgår, ter sig svind
lande.

Schackmästarnas förmåga1 gällde, nota bene, endast meningsfulla
uppställningar av pjäserna. Om uppställningen var slumpmässig och
sålunda saknade mening, var mästarnas briljans försvunnen (posner,
1988).

Överföringseffekter till andra områden är alltså inte självklara. Om det
"andra" området innehåller samma element som det första är erdigt
många forskare transfer mera trolig Gämför t ex Royer, 1987; Hintz
man, 1990).

"Transfer of training" är ett begrepp, som naturligt hör hemma i
simulatorstudier.2 Ändå kommer det inte att här nämnas annat än i
förbigående3

, vilket kanske fordrar en kommentar.

Begreppet är vittomfattande, och åtskilligt låter sig beskrivas även
under andra, här redan använda, rubriker. I en konferensrapport av
jämförelsevis sent datum från amerikanska Army, där tio föredrags-

11 studier av Chase och Simon (jämför Posner, 1988, sid xxxi).

2"The fundamental concept inherent in flight simulation is that of Transfer of Training ('fOT).
TOT is the ability for a skilled behaviour which has been learned in one situation to be carried over
to another" (RoIfe & Staples, 1986, sid 246).

3Begreppet kan f ö redan sägas vara nämnt (sidan 30): Wickens anser, att skicklighetsaspekten
"time-sharing" kan överföras från en uppgift till en annan.
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hållare, samtliga Ph.D., redogör för sin syn på transfer - utan några
rubriker alls - finns flera exempel. Sålunda talade Laabs (1987) om
behovet av mätmetoder och definierade utbildningsmål (jämför sidan 22
och Thanderz, 1972), utan vilka transfer inte går att fastställa, och
Schneider (1987 b) talade om automatiskt kontra kontrollerat beteende
(jämför sidan 28). Den senare tog också upp aspekten minskad
arbetsbelastning som en följd av ökad träning med tillämpning särskilt
i militära sammanhang, där de sista 30 sekunderna före avfyring
innebär "a tremendous workload" (Schneider 1987 b, sid 49; jämför
Angelborg-Thanderz et al, 1986; Svensson et al, 1988).

Swazey (1987) anmärkte, att vilken definition - av många möjliga - man
än väljer på "transfer", har de ett gemensamt: hur en senare prestation
påverkas aven tidigare träning. I den meningen handlar hela av
handlingen om transfer.

Simulatorernas transferbetydelse har länge ansetts självklar (jämför
Needham & BerneIl, 1981; Rolfe & Caro, 1982) inte bara för nödträ
ning, instrumentflygning och landningsprocedurer. I allmänna ordalag
har vi kunnat läsa, att också systemträning fungerar väl även på en rätt
låg simuleringsnivå (Needham & Bemell, 1981). Mera detaljerade
uppgifter om system, som är avhandlingens ämne, publicerar man inte.

Mätbehov för forskningsändamål och träningsändamål 
motsatsförhållande?

Från den ovan refererade översiktsartikeln av Vreuls & Obermayer
(1985) kan man få intrycket, att det finns ett motsatsförhållande mellan
mätbehov för å ena sidan forskningsändamål och å andra sidan
träningsändamål.

I annan litteratur kan man skönja ett motsatsförhållande mellan forskare
och praktiker. Forskaren gör gärna gällande, att praktikern är vag och
konturlös, och att intuition och liknande begrepp bara försämrar möjlig
heterna att nå resultat (Schön, 1983).

Om praktikern säger Schön:
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"It is as though the practitioner says to his academic colleague, "White I do not
accept your view of knowledge, I cannot describe my OWD." Sometimes, indeed,
the practitioner appears to say, "My kind of knowledge is undescribable," or even,
"I will not attempt to describe it lest I paralyze myself"" (Schön, 1983, sid viii).

Vi har i omgångar både under 70- och 8Q-talen kunnat arbeta ungefår
på det sätt som Schön (1983) beskriver i företalet till sin bok "The
Rejlective Practitioner " :

"We are in need of inquiry into the epistemology of practice. What is the kind of
knowing in which competent practitioners engage? How is professional knowing
like and unlike the kinds of knowledge presented in academic textbooks, scientific
papers, and learned journals? In what sense, if any, is there intellectual rigor in
the professional practice?" (sid viii).

Schön börjar med antagandet, att kompetenta praktiker vanligtvis vet
mer än de kan uttrycka.

"I begin with the assumption that competent practitioners usually know more than
they can say. They exhibit a kind of knowing-in-practice, most of which is tacit.
Nevertheless, starting with protocols of aetual performance, it is possible to
construct and test models of knowing. Indeed, practitioners themselves often
reveal a capacity for retlection on their intuitive knowing in the midst of action
and sometimes use this capacity to cope with the unique, uncertain, and conf1icted
situations of practice. The heart of this study is an analysis of the distinctive
structure of ref1ection-in-action... The contribution I have found most helpful in
this endeavour are those of people for whom research functions not as a
distraction from practice but as a development of it" (sid viii, ix).

Vi får akta oss att tro, att beslutsfattande är enbart problemlösning. Det
är också problerriformulering.

"In order to convert a problematic situation to a problem, a practitioner must do
a certain kind of work. Re must make sense of an uncertain situation that initially
makes no sense" (Schön, 1983, sid 40).

"Even when a problem has been constructed, it may escape the categories of
applied science because it presents itself as unique or unstable. .. When ends are
fixed and clear, then the decision to act can present itself as an instrumental
problem. But when ends are confused and conf1icting, there is as yet no "problem"
to solve. A contlict of ends cannot be resolved by the use of techniques derived
from applied research" (sid 41).

"There is nothing in common sense to make us say that know-how consists in
roles or plans which we entertain in the mind prior to action. Although we
sometimes think before acting, it is also true that in much of the spontaneous

1Av Philips (1988) kallad "den mästerlige professionella yrkesutövaren" (sid 18).
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behavior or skillful practice we reveal a kind of knowing which does not stem
from a prior intellectual operation" (sid 51).

Leplat (1990) har påpekat, att den uppgift, som en operatör utför, inte
nödvändigtvis är den som man uttryckligen kräver av honom. Även han
talar om "tacit skills", skicklighetsaspekter, som kan skilja det faktiska
utförandet från det erfordrade. De är outtalade av olika skäl; ett skäl
kan vara att de är svåra att definiera. De kan vara aspekter, som inte
utsätts för formell träning, men som operatören tillägnar sig med
praktisk erfarenhet.

Man kan öka möjligheterna att lära ut även de odefinierade skicklighets
aspekterna genom att mer och mer "externalisera" dem i medveten
analys. Inte minst utvecklingen av expertsystem har skapat ett intresse
för "tacit skills". De konstituerar ofta en mycket viktig del av experters
know-how.

Leplat (1985) beskriver vad han upplevt som flaskhalsen, när man skall
konstruera expertsystem, närrl1igen att bringa i dagen den kunskapsbas,
som är aktuell:

"Since we are dealing with elicitation ofknowledge from an expert, it is important
to specify some general traits of this expert... The expert knows how to state
clearly, badly formulated problems and represent the problem in such a way as to
allow it to be solved. The expert knows how to evaluate the consequences of a
deviation from optimal conditions in the solving of a problem" (Leplat, 1985, 7,
ingen paginering).

"The elicitation of expert knowledge may be considered as the inverse process of
that which aims at its acquisition during training. Elicitation aims at extemalizing
knowledge whereas acquisition aims at intemalizing it" (Leplat, 1985, 7, ingen
paginering).

Det var just inom utvecklingen av expertsystem och Al, som begrepp
som kunskap och prestation fick en ny aktualitet i mitten av 1900-talet
(jämför sidan 31). Från generaliseringssträvanden i slutet av 50-talet
(jämför Langley & Simon, 1981) vändes forskarnas intresse i mitten av
6O-talet mot professionalism i komplicerade system. Utvecklingen under
det dryga kvartssekel, som forskningen pågått, har varit explosionsartad
(jämför Sjöberg, 1989 d).

Sjöberg (1989 d) har i "Kunskapsinhämtning vid utformning av expert
system " gett en översikt av relevant forskning på området. Rapporten
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innehåller inte mindre än 228 referenser, trots att beslutsstödssystem
inte behandlas annat än i förbigående.

Sjöberg (1989 d) använder begreppen "knowledge aquisition" och
"knowledge elicitation" på ett litet annat sätt än Leplat: Det senare
begreppet syftar på den kunskap, som man får direkt från experten vid
personlig kontakt. Det förra begreppet inbegriper även kunskap ur
skriftliga källor. I den ovan nämnda översikten (Sjöberg, 1989 d) är det
i huvudsak "den smalare definitionen" (Sjöberg, 1989 d, sid 2), som
gäller.

Sjöberg konstaterar, att det finns många olika uppfattningar om hur
kunskapsinhämtning bör gå till, och att den är svår - även han talar om
flaskhals. I likhet med Schön (1983) nämner Sjöberg, att kunskaperna
inte alltid är tillgängliga för ens expertens egen, medvetna analys.
Kunskaperna kanske inte alls kan verbaliseras.

Skärskådade på en annan ledd, ligger kanske svårigheterna, som
Sjöberg påpekar, mer hos inhämtaren i dennes bristfälliga kunskaper i
teori och metodik inom kognitiv psykologi, eller ligger de i inhämtarens
kommunikation med experten.

"Det förhållandet att det är svårt att analysera något betyder inte att det är
omöjligt. Det är inte alls givet att experters intuitiva kunskaper inte kan analyseras
med hjälp av kognitionspsykologiska modeller... " (Sjöberg (1989 d, sid 4).

Med Stellan Olsson som experten på det aktuella flygplansystemet
förlöpte arbetet både på 70- och 80-talet ungefär som Leplat (1985)
beskrivit (jämför sidan 39).

När det gäller vårt eget arbete, har ett citat, som tidigare nämnde Schön
gett oss från en opublicerad promemoria av Vickers1 (1978), haft stor
relevans:

"We can recognize and describe deviations from a norm very much more clearly
than we can describe the norm itself" (Schön, 1983, sid 53).

Nåväl, vi har börjat med avvikelserna och sedan fortsatt att med deras
hjälp beskriva normer.

1Vickers, G. Unpublished memorandum, MIT, 1978.
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Apparatregistreringar

Man ser ibland i litteraturen kategoriska påståenden, att objektiv
registrering alltid är bättre än subjektiv (jämför t ex Poulton, 1975).
Andra forskare (Muckler 1982; Hubbard et al, 1989) har betraktat
distinktionen mellan objektiva och subjektiva mått som falsk; det är inte
möjligt att mäta någonting utan mänsklig intervention någonstans i
mätproceduren.

I den senaste vetenskapligt flygpsykologiska litteraturen (Hubbard et al,
1989) noteras, med fem referenser över 40 år, som ett ofrånkomligt
faktum att en mänsklig observatör fortsätter att vara det främsta
hjälpmedlet att mäta och värdera förarprestationer, och att ju mera
komplex eller ostrukturerad situationen är, desto mera uppenbart är det,
att det bara är en människa, som kan utföra uppgiften.

Värdet av objektiv registrering anses alltså diskutabelt. Värderingen
görs mot bakgrund av även de senaste tekniska landvinningarna, som
(även i Sverige, vad gäller 37-systemen) kan ge en mängd registreringar
av flygning både i simulator och i luften.

Tidigare (jämför sidan 24 och följande) har bristfällig prestationsmät
ning i simulatorer beskrivits. I flygplan har förutsättningarna inte varit
bättre. Fullt så illa har det kanske ändå inte varit (jämför Thanderz,
1972) som Roscoe (1980) antyder, att det bara är i krigstid, som några
meningsfulla resultat bevaras, och att bristerna är stora även då.

År 1982 konstaterade jag, att tidigare, när det gällde 35-systemet,
gällde våra mätproblem bristen på data, medan 37-systemet kunde
tillhandahålla en uppsjö, som måste struktureras, innan den kunde vara
användbar för värdering och informationsåtermatning (Thanderz, 1982,
4, ingen paginering).

Från återinflygningen fanns FV ordinarie apparatregistreringar att tillgå.
De var dock, ensamma, inte användbara för våra behov. Först och
främst krävde alla ordinarie registreringar utvärderingstid. Det hade inte
gått att bedriva effektiv utbildning utan informationsåtermatning i
omedelbar anslutning till ett flygpass. Registreringarna var dessutom
avpassade för taktiska krav och även av den anledningen inte direkt
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användbara för våra syften. Det innebar bl a, att de täckte en mycket
liten del av anfallet.

Som komplement var apparatregistreringarna däremot mycket använd
bara. Ur dem kunde instruktören hämta saknad och förlorad informa
tion. Han kunde också m h a registreringarna i lugn och ro verifiera
och vid behov modifiera en uppfattning, som han tidigare protokollfört
Gämför Hubbard et al, 1989).

Subjektiva bedömningar

Subjektiva mått är visserligen ofta behäftade med både systematiska och
osystematiska fel och därmed på flera sätt irreliabla (jämför Sjöberg,
1978; Kahneman, Slovic & Tversky, 1982; Carrol, 1987; Sjöberg &
Tollgerdt-Andersson, 1985; Tollgerdt-Andersson, 1989). Men

"subjective phenomena can be studied and they constitute a fruitful area of study
for psychologists" (Sjöberg, 1989 a, sid 338).

Det som både i simulatorn och i luften omedelbart kunde utnyttjas för
instruktörernas informationsåtermatning till förarna var bedömningar,
som instruktörerna själva gjorde. Om bedömningarna var systematisera
de på förhand, kunde enligt våra tidigare erfarenheter inte bara behovet
av informationsåtermatning utan även av uppföljning tillgodoses (jämför
Thanderz, 1972).

Under simulatorförsöken utnyttjade vi uteslutande anfallsrelaterade
bedömningar. Anfallsrelaterade bedömningar hade vi också nästan
undantagslöst utnyttjat i luften under arbetet med uppföljning av
utbildning på 70-talet (jämför Thanderz, 1972; Olsson & Thanderz,
1972).

På 70-talet hade vi erfarit, att alla förare med träning och enkla
hjälpmedel kunde lära sig att hålla isär upp till sex - sju anfall i luften
och sedan på marken efter passet korrekt1 redogöra för dem i en mängd
avseenden (jämför Miller, 1956; Si,mon, 1990).

1Att redogörelserna var korrekta, kunde vi konstatera genom jämförelser med objektiv
registrering.
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De förare, som vi arbetade med på 70-talet, var alla aktiva och i god
flygtrim. Ändå var våra erfarenheter, att en relativt lång inlärnings
period kunde krävas, för att vår uppföljningsmodell skulle fungera. En
sådan inlärningsperiod var utesluten här.

Trots viss tveksamhet beslöt vi att ändå använda vissa anfallsrelaterade
bedömningar även under återinflygningen. Skälen mot var de nyss
redovisade. SkälenjlJr var framför allt behovet av underlag för informa
tionsutbyte instruktör - förare efter systemanfallen. För att underlätta
beslöt vi oss för att använda protokoll, med vilka alla redan var
bekanta, nämligen dem som vi konstruerat för och använt i simulator
försöken.

Under återinflygningen begärde vi annars i stor utsträckning pass
relaterade bedömningar. Anledningarna var flera och de förutsedda
svårigheterna för förarna att hålla isär enstaka anfall under ett flygpass
var inte de viktigaste:

Flygpasset är en avgränsad enhet, före och efter vilken man är van att
kommunicera och diskutera just passinnehållet. Härvidlag varken kunde
eller ville vi införa någon ny modell för utbildning. Det fanns också ett
utbildningsbehov, att instruktörerna betraktade och bedömde och vid
behov korrigerade annan föraraktivitet än den som var strikt anfalls
relaterad.

Det finns annan kritik, som mera riktas mot sammanvl1gningen av såväl
objektivt som subjektivt erhållna mått:

I ett stort antal undersökningar (Dawes, Fast & Meehl, 1989)1 har man
kunnat visa, att när resultat från olika test eller delprov eller t o m
mänskliga bedömningar sammanvägs aven mänsklig bedömare, blir det
sammantagna resultatet sämre än när resultaten sammanvägs statistiskt
enligt någon model12 (jämför även Faust & Ziskin, 1988), och model
lerna är ofta dubbelt så bra i termer av förklarad varians, anser Johnson
(1988).

11 refererade artikel skärskådas ca 100 artiklar.

2Med fördel linjära regressionsmodeller.
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Som Sjöberg (1978, 1990) har påpekat, är mänskliga bedömare in
konsistenta, medan en modell

"är helt konsistent, dvs givet ett och samma underlag producerar den alltid samma slutsats"
(Sjöberg, 1990, sid 852).

Det har visat sig gälla många områden, i synnerhet sådana där
'problemen inte är väldefinierade. Exempel i litteraturen är juridiska
domar (jämför Lawrence, 1988) och kliniska psykologbedömningar
(jämför Sjöberg, 1990; Brehmer, 1976).

En statistisk sammanvägning kan ofta med gott resultat ske med lika
vikt för alla ingående variabler.

Men bedömaren, experten, är oumbärlig i ett annat avseende: att
identifiera de viktiga variablerna; svagheten tycks ligga i hans förmåga
att kombinera dem.

Mental arbetsbelastning eller
kostnad rör prestationen

En människa, som är motiverad för en uppgift, är förvånande an
passningsbar, när det gäller att kompensera ökad mental belastning med
ökad ansträngning. Det har en mängd undersökningar visat (Eysenck,
1982).

Ökad belastning behöver alltså inte innebära en prestationsförsämring,
så länge människan kan öka sin ansträngning, d v s så länge som
ansträngningen inte redan är maximal. Relationen mellan mental
belastning och ansträngning är m a o betydelsefull, och man kan få en
uppfattning om den ena genom den andra - under förutsättning av
motiverade försökspersoner.

I själva verket är det svårt att se stora variationer i prestationer, så
länge det finns utrymme för kompensation i termer av ökad ansträng
ning och hög motivation.

När däremot en människa arbetar på yttersta gränsen av sin förmåga,
skall man inte förvänta sig ett stabilt presterande.
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Militära flygförare är hårt selekterade. De är psykiskt och fysiskt starka
personer. De är allmänt prestationsinriktade och motiverade i synnerhet
för flygtjänst. De kan stundom vara alltför benägna att kompensera
dåliga yttre förhållanden och även dåliga egna förutsättningar med
ansträngning. Under vissa betingelser är detta ett mycket positivt
beteende. Men om ansträngning och resultat inte står i någon rimlig
relation till varandra, kan det vara ett förhållningssätt, som åtminstone
på sikt kan vara till men. Kostnaderna får heller inte vara för höga,
därför att hög mental belastning försämrar människans möjligheter att
bearbeta information, fatta beslut och handla (Gawron, Schflett &
Miller, 1989).

Under systemutbildning bör man f ö alltid kosta på sig att analysera
eller åtminstone urskilja, om en träff var en tillfällig lyckträff, eller om
den speglar mera gedigna kunskaper, som kan ge sig till känna fler
gånger.

Langer (1982) anser, att även om skicklighet och tur i stor utsträckning
överlappar varandra, finns det en klar skillnad dem emellan. I När det
gäller skicklighet, finns det i princip ett orsakssamband mellan beteende
och resultat. Det betyder, att resultatet, när det gäller skicklighet, är
kontrollerbart. Tur däremot har man aven slump.

Vi har använt uttrycket "mental arbetsbelastning" för det som i
engelskspråkig litteratur benämns "mental workload" eller bara
"workload". Det är ett flerdimensionellt begrepp, som inte är helt lätt
att definiera, än mindre mäta på ett enkelt sätt (jämför Gopher &
Donchin, 1986; Jex, 1988).

"It is generally agreed that attempts to measure workload relying on a single
representative measure are unlikely to be of use" (Gopher & Donchin, 1986,
sid 41-42).

Jex (1988) har behandlat problem, rörande definition, kvantifiering och
mätning av "mental workload" inom områden, så relevanta som

IDen skillnaden framstår kanske som självklar, men det är den inte alltid. Till exempel finns
automatisk träffindikering inbyggd i simulatorn. Den indikerar träff, när vissa villkor är uppfyllda,
utan att kunna skilja på tur och skicklighet.
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"aircraft handling qualities; human operator modelling, measurement, and
predietion; multi-display scanning and psychophysiological correlates of mental
workload" (sid 5).

lex är angelägen att markera, att det fundamentala mått, mot vilket alla
objektiva mått måste kalibreras, är individens subjektiva värdering av
arbetsbelastning i varje uppgift.

Gopher och Donchin (1986) anser - som vi har gjort (jämför Angel
borg-Thanderz, Svensson & Sjöberg, 1986; Svensson & Angelborg
Thanderz, 1990) - att prestationen står i ett beroendeförhållande till
mental arbetsbelastning.

Det finns åtskilliga faktorer, som kan inverka på en förares arbetsbe
lastning. Det är faktorer både inom människan som förmåga, utbild
ningsstatus och motivation. Det är också faktorer utanjlJr människan
och då inte bara faktorer, som är knutna till uppdraget och systemet
som fiendens uppträdande eller den egna stridsledningen. Det kan vara
vädret - för att nämna en mera "vanlig" omgivningsfaktor. Mera om
olika faktorer, när vi kommer in på modeller för mänsklig prestation
(sidan 65).

Generellt gäller, att kraven på mental kapacitet avtar med en ökande
grad av inlärning. Det är faktiskt få uppgifter, som fårdiginlärda och i
normala fall tar all vår mentala kapacitet i anspråk (jämför Angelborg
Thanderz et al, 1986; Dornic, 1977). Det är därför som individuella
prestationsskillnader normalt inte börjar synas, förrän reservkapaciteten
också utnyttjats.

Generellt kan sägas, att människan vid försämrade förutsättningar för
uppgiftens genomförande strävar mot att bibehålla prestationsnivån
genom att öka ansträngningen. Alternativet att bibehålla ansträngnings
graden med en försämrad prestation som följd förefaller henne mindre
lockande. Grundförutsättningen för ett optimalt samspel mellan mental
belastning och ansträngning är att uppgiftens och systemets krav samt
förarens mentala kapacitet ligger inom toleransgränserna (jämför
Angelborg-Thanderz et al, 1986; Gartner & Murphy, 1976).

Den mentala arbetsbelastningen är alltså beroende inte bara av
utövarens förmåga utan även av uppgiftens svårighetsgrad. Båda kan
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visserligen förändras med träning (jämför sidan 35), men inte hur långt
som helst, eftersom människan har sina begränsningar i förmågan att
reagera på och bearbeta information (jämför O'Donnell & Eggemeier,
1986; Gopher & Donchin, 1986).

Moderna krigsflygplan är komplexa system, där åtskilliga funktioner
skall handhas och kontrolleras av föraren. Det innebär, både att
förarens prestationsförmåga är kritisk för systemets slagkraft, och att
hans mentala arbetsbelastning kan vara stor (jämför sidan 6 och Kaiser
et al, 1989)

Det är kognitiva, motoriska och perceptuella funktioner, man brukar
räkna med att kunna förändra och utveckla med hjälp av utbildning.
Emotionella och motivationella funktioner spelar också en viktig roll för
prestationen, speciellt när arbetet måste utföras under tidspress.

I en studie av körkortsaspiranter under körning på halt väglag noterade
och poängsatte erfarna instruktörer antalet fel; ju allvarligare fel desto
högre poäng (Appel, Blomkvist, Sjöberg & Persson, 1980). Man fann
starka och signifikanta negativa samband mellan felpoäng och aktivitets
respektive avspänningsnivå (-.45 respektive -.41).

Emotionerna i sin tur påverkas även av förväntningar. Blotta förvänt
ningar kan f ö åstadkomma reaktioner, som liknar dem, man får i den
faktiska situationen. (Jämför Sjöberg, 1989 a, där en översikt ges av
arbeten om stämningsläge och förväntan.)

O'Donnell & Eggemeier (1986) nämner 28 olika sätt att mäta ar
betsbelastning men nöjer sig själva med tre grövre klassindelningar:
Subjektiva, prestationsbaserade och fysiologiska mått (jämför Svensson
& Angelborg-Thanderz, 1990). För en expose hänvisas till O'Donnell
& Eggemeier, 1986. Nedan följer några ställningstaganden till de två
typer av mått på arbetsbelastning, som vi använt, nämligen subjektiva
och fysiologiska mått.

Subjektivamätningar av arbetsbelastning innebär, att försökspersoner
na levererar egenbedömningar. Mänskliga bedömningar är i allmänhet
lätta att erhålla. De stör sällan vare sig försökspersoner eller försöks
betingelser. De har vanligtvis helt acceptabel reliabilitet, ungefär den
samma som för fysiologiska mått (jämför Svensson & Angelborg-Than-
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derz, 1990). De har god "face validity" . Validiteten kan dock vara tvek
sam i situationer, där försökspersonerna är angelägna att ge ett gott
intryck.

Bedömningar levereras för det mesta i efterhand. De är beroende av
försökspersonernas inte bara medvetande utan också minne. Mental
belastning kan sammanblandas med fysisk belasLtting (jämför Thanderz,
1972; Svensson & Angelborg-Thanderz, 1990; Ericsson & Simon,
1980; O'Donnell & Eggemeier, 1986; Gopher & Donchin, 1986).

Skattningsskalor av olika slag utgör måttstockar för subjektiv mätning.
En skala, som använts mycket vid militär flygning, i synnerhet vid
provflygning av nya system, är Cooper-Harper-skalan, som utgår från
antagandet, att

"handling qualities and operator workload are directly related" (O'Donnell &
Eggemeier, 1986, sid 42-8; jämför Cooper & Harper, 1969).

Alla bedömningar med hjälp av Cooper-Harper-skalan rör "dejicien
cies ", knutna till flygplanet, och relateras i varje skalsteg till krav, som
ställs på ''pilot compensation". Det finns en skala, beskriven av
O'Donnell & Eggemeier (1986), vilka i sin tur hänvisar till Wierwille
& Casali (1983; jämför Wierwille & Connor, 1983), där flygplan
karakteristika har ersatts av beskrivningar av "descriptors of pilot
workload and effort". Skalan är 10-gradig, och varje skalsteg är
beskrivet. Sålunda är skalsteg 5 "moderately objectionable difficulty"
och "high operator mental effort is required to attain adequate system
perjormance ".l

Adjektiv, vanligtvis utvalda med hjälp av faktoranalys, Ilar utnyttjats
företrädesvis för skattning av emotionella tillstånd. En sådan skala har
utvecklats i Göteborg, där Sjöberg och Svensson fann, att människors
stämningsläge kunde beskrivas utifrån tre dimensioner: lust-olust,
avspllnning och aktivitet (Sjöberg & Svensson, 1976; Svensson, 1978;
Sjöberg, Svensson & Persson, 1978, 1979; Mackay, 1980). Aktivitet
är en aspekt i "arousal"-begreppet, vilket är intressant bl a mot bak
grund av påståenden som

lVi använde - av tidsskäl - för samma ändamål en 7-gradig skala med verbal beskrivning
endast av ändpunkterna.
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"Because activation level is difficult to measure directly, it is typically inferred
from other measures of central nervous system aetivation (e.g., electroence
phalograms) and/or physiological arousal (e.g., skin conduetance)" (Gardner,
1986).

I aktivitetsdimensionen kontrasterar en emotionellt positiv, Mg nivå1

med en emotionellt negativ, låg nivå2
• I avspllnningsdimensionen

kontrasterar en emotionellt positiv, låg nivå3 med en emotionellt
negativ, Mg nivå4

• Bakomliggande är en lust-olust-dimension, där
ändpunkterna blir aktiv och lugn, respektive passiv och uppjagad.
Denna lust-olust-dimension kan antas ha ett mycket stort inflytande på
de processer, som ligger bakom problemlösande och beslutsfattande.

Thayer (1971) har ingående studerat upplevelse av aktivering. Han
utgick från ett enda aktivitetskontinuum. Via faktoranalyser kom han
emellertid fram till fyra olika aktivitetsdimensioner. Appel och
Svensson (1975) ifrågasatte denna mångfald. De visade med hjälp av
hypotestestande faktoranalys (Jöreskog, Gruvaeus & van Thillo, 1970;
Jöreskog & Lawley, 1968), att upplevelse av aktivering kan beskrivas
i två bipolära dimensioner, närmast identiska med aktivitet och
avspänning hos Sjöberg et al (1979).

Även Thayer (1978) har sedermera kommit till samma slutsats. Enligt
Thayer uttrycker dimensionerna varierande grad av energiutveckling.
Han anser, att aktivitet och anspänning ömsesidigt utesluter varandra
vid Mg energiutveckling; man kan enligt Thayer inte samtidigt vara
mycket energisk och mycket spänd. Vid låg energiutveckling däremot
antar Thayer, att aktivitet och spänning följs åt.

Vid användning av stämningsskalan får en försöksperson bedöma varje
adjektiv på en lista enligt fyra svarsalternativ: om ordet definitivt
stämmer med hur han känner sig, om det stämmer något, om det inte
stämmer och om det definitivt inte stämmer (Svensson, 1977).

1Aktiv, alert.

2p · 1"asSlV, so.

3Avspänd, lugn.

4Spänd, uppjagad.
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Den göteborgska adjektivlistan har alltså konstruerats m h a faktorana
lyser. I sin färdiga och fullständiga form (figur I i bilagan) omfattar den
71 adjektiv (Svensson, 1978) och omfattar skalorna hedonisk ton,
aktivitet, avsplJnning, extraversion, social orientering och sllkerhet. l

I samband med militär flygtjänst har vi av tidsskäl använt en kortare
version med delskalorna aktivitet och avsplJnning, vilka vi betraktat som
särskilt relevanta; hög aktivitet och låg spänning gynnar en god presta
tion. I den förkortade versionen omfattar formuläret 26 adjektiv (jämför
Svensson, Thanderz & Uneståhl, 1980; Angelborg-Thanderz et al,
1986; Svensson et al 1988). När den förkortade versionen använts, har
det alltid frågats också efter omständigheter i arbetssituationen (figur II
i bilagan).

Skalans användbarhet hade demonstrerats i många olika sammanhang,
redan innan Erland Svensson och jag började använda den i samband
med militär flygtjänst (jämför Svensson, 1978; Sjöberg, 1989 a,
1989 d). Det hade börjat med studier av inverkan av lösningsmedel,
psykofarmaka och alkohol. Även sinnesstämningens relation till tid på
dygnet studerades tidigt. Det hade fortsatt med studier av relationer
mellan sinnesstämning och prestation i samband med olika slags
påfrestande aktiviteter.

Under en överlevnadsövning i fjällen använde militära flygförare skatt
ningsskalan. Här framkom t ex, att sänkt aktivitet föregick ökad
spänning, vilka båda blev mycket tydliga fr o m tredje dygnet (Svens
son, 1988).

Kausalanalyser av fjälldata visade, att den fysiska och psykiska stress,
som föraren befann sig i, påverkade hans överlevnadsförmåga dels
direkt, dels indirekt via hans aktuella sinnesstämning (Svensson, 1988).

Efter bl a överlevnadsövningen konstaterades också, att kapacitet,
motivation och inte minst god sömn bäddade för ökad aktivitet och
minskad spänning.

IDet tar ungefär fem minuter att ta ställning till adjektiven.
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I en farmakastudie (Svensson, Persson & Sjöberg, 1980) framkom, att
vissa typer av psykofarmaka gav en avslappningseffekt först efter en
generell aktivitetssänkning.

I en studie på krigsflygskolan i Ljungbyhed (Svensson, Thanderz &
Uneståhl, 1980) fann vi, att aspiranter före flygpass upplevde sig som
högt aktiverade och spända. Efter passet var förhållandet det motsatta:
aspiranterna var trötta och avspända.

I F 6-undersökningen (Angelborg-Thanderz et al, 1986) fann vi, att
förarna låg högt i aktivitet och lågt i spänning. En kraftig psykologisk
aktivering började redan under förberedelserna för passet och steg sedan
ytterligare under passet. Spänningsnivån steg också, relativt ett
normalvärde på marken, men förblev ändå låg även under passet,
jämförd med den hos försökspersoner i andra undersökningar (jämför
Angelborg-Thanderz et al, 1986; Svensson et al, 1988). Vi skrev, att
en hög aktivitet var att förvänta med tanke på uppgiftens krav, däremot
inte en låg spänningsnivå. Vi drog slutsatsen, att bakom den låga spän
ningsgraden låg förarnas generellt mycket höga psykiska emotionella
stabilitetl och deras stora rutin.

Psykofysiologiska mått övertog psykologer tidigt från befintlig
medicinsk tradition och registreringsteknik. Hjärtverksamhet och
katekolaminutsöndring hör till de vanligaste fysiologiska måtten (jämför
Martin & Venables, 1980). Enligt Siddle och Turpin (1980) kan
hjärtverksamhetens popularitet härledas till (utom den existerande
medicinska traditionen) dess långvariga association till arousal-begrep
pet.

Kahneman (1973) anser, att

"because of the connection between effort and arousal, physiological measures of
arousal can be used to measure the exertion of effort" (sid 12),

men han pekar samtidigt på vissa svårigheter:

"The fundamental difficulty in the use of physiological techniques to measure
effort is caused by the similarity between the physiological responses to mental
effort and to stress" (sid 17).

lStabiliteten mättes i F 6-undersökningen m h a EPI, Eysenck Personality Inventory.
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Ansträngning behöver inte vara negativ. Eller som Kantowitz (1987)
uttrycker det:

"I do not see great value in biological indicants of stress or strain. For example,
increased heart rate is associated both with digging ditches and making love. Vet,
these are hardly equivalent behavioral activities. I suspect a poll of readers of this
chapter would revea1 an overwhelming preference for one of these activities over
the other" (sid 101).

Neuroendokrina reaktioner i samband med flygning har studerats sedan
början av femtiotalet (jämför von Euler & Lundberg, 1954). Framför
allt har studierna rört katekolaminema adrenalin och noradrenalin, som
har visat sig vara känsliga för psykologisk påverkan. Vid F 6 mätte vi
katekolaminnivåerna före och efter flygning (jämför Angelborg
Thanderz et al, 1986; Svensson et al, 1988). I de rapporter, som
skrivits om F 6-undersökningen, finns utförliga redogörelser för de
försök, som gjorts i flygsammanhang. (För sammanfattlung av hela
forskningen på området se Frankenhaeuser, 1975.)

Jämsides med den psykologiska aktiveringen hos förarna fann vi en
kraftig psykofysiologisk uppladdning redan under förberedelserna för
flygpasset, en uppladdning som ökade ytterligare under passet. Både
skattningar och hormoner visade, att aktiveringen i första hand hade ett
psykologiskt ursprung Gämför Angelborg-Thanderz et al, 1986;
Svensson et al, 1988).

Den del av aktiveringen, som utgjorde en reaktion på en renodlat fysisk
belastning, var liten. Detta fann vi viktigt att betona, i synnerhet som
det i samband med militär flygning ofta varit den fysiska belastningens
effekter, som ensidigt framhållits.

Vid flygmedicinska institutionen hade försök tidigare gjorts att under
flygning mäta hjärtaktivitet med en bärbar EKG-utrustning (Svensson,
1981). Det gällde landning med flygplan 37 på vägbas.

Fysiologiska och psykologiska styrfaktorer för hjärtfrekvensen sam
varierar ofta. Därför var försök i simulator intressanta, eftersom de
psykologiska faktorerna kunde isoleras; under simulatorflygning har
rent fysiologiska faktorer en begränsad och kontrollerbar inverkan.
Genomförda försök får betraktas som en ansats och skall publiceras i
ett annat sammanhang, i synnerhet som det är Erland Svensson, som är
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huvudansvarig för den psykofysiologiska verksamheten. Här kommer
resultaten endast att redovisas i stora drag.

Flera gånger har "arousal" nämnts och t o m kallats ett "begrepp".
Samtidigt torde det ha framgått, att begreppet har vållat vissa kontro
verser.

I undersökningen, rörande "svensk normalförares prestationsgräns"
(Thanderz, 1972) var det de minst och mest stressade förarna, som hade
de sämsta resultaten, vilket jag fann vara i enlighet med Yerkes-Dodsons
lag.

Yerkes-Dodsons lag härstammar från 1908 och har utgjort ett genom
åren extremt inflytelserikt försök att sammankoppla "arousal" och ''per
jormance" (Eysenck, 1984; jämför t ex Duffy, 1957; Eysenck H.J.,
1967; Thanderz, 1972; Hockey, 1979; Mandler, 1979; Eysenck, M.W.,
1982; Louvet, Casey & Levis, 1988).

Yerkes och Dodson (1908) studerade relationen mellan "strength of
stimulus", och snabbhet i "avoidance learning" hos möss (jämför
Winton, 1987, sid 202). Tre svårighetsnivåer (ljusdiskriminering) och
tre grader av stimulusstyrka (svag, medelstark och stark elektrisk
chock) användes.

Yerkes och Dodson själva konstaterade endast, att en lätt uppgift kunde
inläras med stark stimulering, medan en svårare uppgift krävde svag sti
mulering (jämför Winton, 1987).

Winton (1987) konstaterar, att i åtskilliga även nya psykologiböcker
definieras Yerkes-Dodsons lag som

"a relationship between general arousal and performance" (sid 202).

Men det är en tolkning, som emanerar från heuristiska föreställningar
om arousal eller aktivering först på 50-talet.

Eysenck (1984) konstaterar, att det är åtskilliga forskare, som sedan
1908 kunnat verifiera de resultat, som låg till grund för Yerkes
Dodsons lag. Och han konstaterar också, att det är ganska svårt, "quite
difficult" (Eysenck, 1984, sid 331), att vederlägga upptäckten, att det
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existerar ett inverterat U-samband mellan arousal och prestation. Om
tre arousalnivåer jämförs, erhålls sex möjliga resultatserier. Av dessa
sex är det bara de två mellersta, de som samgår med det sämsta resulta
tet, som inte är förenliga med Yerkes-Dodsons lag. Det betyder, att till
två tredjedelar verifieras lagen slumpmässigt!

Problemet ter sig något annorlunda, om fyra olika arousalnivåer före
kommer. Då erhålls 24 möjliga resultatserler och bara en tredjedel i
enlighet med Yrkes-Dodsons lag.

Åtskilliga forskare har gjort försök att förse Yerkes-Dodsons lag med
en teoretisk grund. Mest inflytande torde Easterbrooks från 1959 ha
haft (Eysenek, 1984). Den säger i korthet, att

"arousal restricts the range of cue utilization" (Anderson, 1990, sid 98).

När alla irrelevanta eues har uteslutits, fortsätter uteslutningen, nu av
relevanta eues, och prestationen försämras i stället för att som tidigare
förbättras.

Eysenck (1984) anser, att

"there is obviously a grain of truth in the idea that high arousalleads to increased
attentional selectivity... However, it is improbable that the only effect of arousal
is to produce a narrowing af attention...

The most pronounced inadequacy of Easterbrook's hypothesis concerns the
assumption that high arousal impairs task performance because it leads to intense
concentration on some, rather than all, of the task elements" (Eysenck, 1984,
sid 335).

Broadbent och Eysenek (Eysenek, 1984) har båda argumenterat för två
arousalsystem, i Broadbents terminologi ett lägre och ett högre, i
Eyseneks ett passivt och ett aktivt system.

"Broadbent assumed that inefficiency in the Lower mechanism... does not impair
performance provided that the Upper mechanism remains in an efficient state"
(Eysenck, sid 336).

Eysencks "tirst arousal system (similar to Broadbent's Lower mechanism) consists
of a passive arousal state which is rather general and undifferentiated at the
physiological level. The effects of activity on performance in this arousal system
depend on the degree of appropriateness of the induced arousal state for the
processing demands of the task. The second arousal system consists of an active
and effortful reaction to the naturally ocurring effects of arousal on performance.
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In general terms, the greater the extent of the adverse effects of the flrst arousal
system on performance, the grosser will be the magnitude of compensatory
activity in the secoDd arousal system" (Eysenck, 1984, sid 338).

Humphreys & Revelle (1984) anser, att arousal är ett för teoretiskt
torftigt begrepp att duga som en konstruktion med någon högre rang,
men som en

•conceptual dimension defined as the factor common to various indicants of altertness"
(sid 158)

anser de, att det är praktiskt användbart, t ex tillsammans med "eJ
fort"l, som det ofta förekommer i kombination med, ingående i en
annan större hypotetisk konstruktion, nämligen "motivation".

Humphreys & RevelIe vill skilja på arousal på makro- och arousal på
mikronivå. Skillnaden handlar till stor del om varaktighet. Mikronivå
rör sig om millisekunder - pupillsammandragning t ex - och makronivå
om minuter och timmar - hormonreaktion t ex. Utsträckt till dagar och
månader är effekten "stress".

Antagandet om den omvänt U-formade relationen mellan arousal och
prestation anser Humphreys och Revelie som uteslutande deskriptiv utan
förklaringsvärde. De lämnar sedan en egen förklaring till kurvlinjäritet
av prestationen i uppgifter med många komponenter, där en ökande
kontinuerlig informationsöverföring samverkar med ett minskande
korttidsminne. Den förra gynnas och den senare missgynnas av ökande
arousal.

I slutet på 80-talet gjorde Neiss (1988 a, 1988 b) i några mycket
likalydande artiklar processen kort med såväl den inverterade U
hypotesen som hela arousalbegreppet:

"The inverted-U hypothesis is supported only in a weak and psychologically trivial
fashion: Subjects with incentive will outperform either those with none or those
responding to a serious and plausible threat; the arousal level of the flrst group
will be intermediate to those of the other two" (Neiss, 1988 a, sid 345).

l"Effort... understood to mean trying bard or heing involved in a task" (Humphreys &
Revelle, 1984, sid 158).
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Här är det inga artiga vändningar om "ganska svårt" (jämför Eysenck
ovan) utan

"the inverted-U hypothesis is effectively immune to falsification... current support
for the inverted-U hypothesis is psychologically trivial and that the hypothesis is
a potential impediment to the understanding of the individual differences in
response to incentive and threat" (Neiss, 1988 a, sid 353).

"Arousal is an excessively broad construct and not a re..~onable equivalent to
states of fear and anxiety. These states, as weIl as anger, surprise, joy, sadness,
and sexuality, all show heightened physiology. To reduce them to the physiologi
cal common denominator of arousal diminishes predictive power and ignores what
should be the essenee of psychology.

As an intervening variable artificially isolated from its psychological context,
arousal could never be shown to cause changes in performance. The inability to
specify its parameters, combined with the variability of optimal arousal levels
across tasks, renders the inverted-U hypothesis effectively irrefutable... Global
arousal, then, could only serve to obscure the profound individual differences with
which humans approach important motor performances. This construct and the
inverted-U hypothesis served weIl in the past, when the cognitive and affective
complexities attendant on human performance were methodologically beyond
reach. This being no longer the case, I recommend retiring both the CODStruct and
the hypothesis. Affect and cognition can now be examined" (Neiss, 1988 b,
sid 154).

Redan efter den första artikeln gick Anderson (1990) i svaromål. I en
artikel, späckad med referenser -liksom Neiss' artiklar - försvarade hon
både arousalbegreppet och den inverterade U-funktionen:

"If. .. the concept of arousal functions as an efficient predietor across a broad
range of behavioral domaiDS, then it should not be abandoned" (Anderson, 1990,
sid 99).

Sammanfattningsvis anser Anderson, att hon i sin artikel på en mängd
områden ~isat,

"tltat the inverted-U hypothesis has been supported in nontrivial ways" (Anderson,
1990, sid 99).

Det är inte få områden, Anderson nämner:

"cognitive performance... social behavior... conditioning... curiosity... helping...
cognitive dissonanee... criminality... , and attention deficit disorder" (Anderson,
1990, sid 99).
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Men i en ny artikel, "Ending arousal's reign of error: A reply to
Anderson", svarade Neiss (1990), som efter Andersons artikel enligt
egen uppgift funnit läget värre än han trott:

"Arousal, long regarded as nearing retirement, has begun a second career as a
"conceptual dimension". The failure of its referents to intercorrelate is thus
eliminated, as arousal in its new status apparently need not be assessed" (sid 103).

"Use of a CODStruct as broad and fuzzy as arousal precludes distinguishing states
as different as exhilaration, fear, anger, and sexual excitement" (sid 104).

Vi har inte här haft ambitionen att söka bidra till resonemangen kring
skillnaderna mellan negativ och positivarousal eller ansträngning eller
stress. Vad vi däremot hade ett behov av, var att använda sådana
mätmetoder, som i litteraturen beskrivits som "non-intrusive" d v s
icke-störande för försökspersoner och försöksuppläggning och därmed
även för resultaten, detta så mycket mer som vi arbetat i en - i den
bemärkelsen - lättstörd miljö.

Vi var också ense med Anderson i följande exempel på vad hon och
Neiss kunde vara överens om:

"it is agreed that prediction of performance within any particular context will be
best if based on detailed information about physiological, cognitive, affective,
motivational, and individual difference influences on performance in addition to
detailed information about the cognitive and motor demands of the task. That is,
there will typically be an increment in predicitive validity if refined models are
used" (Anderson, 1990, sid 96).

Både psykologisk och psykofysiologisk aktivering kan vara uttryck för
mental belastning. Psykofysiologisk aktivering påverkas av både
positiva och negativa psykologiska faktorer (jämför Thanderz, 1972;
Persson &Sjöberg, 1978; Eysenck, 1982; Humphreys & Revelle, 1984;
Angelborg-Thanderz et al, 1986; Svensson et al, 1988).

Utifrån en kausal modell aven flygförares funktion och prestation i ett
uppdrag har ett index för mental arbetsbelastning (BI, belastningsindex)
konstruerats. I modellen har de förarrelaterade variablerna samman
vägts. Hög arbetsbelastning kännetecknas av spänning, fysisk och psy
kisk ansträngning, psykofysiologisk energimobilisering samt trötthet
(Svensson & Angelborg-Thanderz, 1990).
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Vid NASA-Ames Research Center har ett belastningsindex utvecklats,
NASA-TLX?, i vilket inkluderats även skattningar, som rör uppgift och
prestation (Hart & Staveland, 1988). Detta index omfattar, kort sagt,
allting, skattningar av mentala och fysiska krav, mental och fysisk
ansträngning, tidspress, psykisk stress och upplevd prestation.

Belastningsindex, BI, omfattar inte prestation. Som tidigare sagts,
behöver inte prestationen försämras aven ökad belastning, så länge som
belastningen kan kompenseras av ökad ansträngning (jämför sidan 46).
Ett negativt samband mellan mental arbetsbelastning och prestation
indikerar ~ att belastningen inte längre kan kompenseras; en brytpunkt
har passerats (O'Donnell & Eggemeier, 1986; Svensson & Angelborg
Thanderz, 1990).

En annan skillnad mellan BI och NASA-TLX är, att i det förra sam
manvägs subjektiva och psykofysiologiska variabler.

Låt oss avsluta avsnittet om arbetsbelastning med en strof, som fått
titeln MATHEMATICAL MODELS, ur ett något större poem om
MENTAL WORKLOAD:

"Mental worldoad is a gyrating vector
In multidimensional space.
With an input deteetor and output seleetor
One can fit any possible case.2

"

(Senders, 1988, sid 4.)

Men innan vi fördjupar oss i modellresonemang, finns det en del aven
militär flygförares vardag, som förtjänar litet mer uppmärksamhet än
vad den hittills har fått, och det är den risk, som är förknippad med
yrket fjämför sidan 11).

1
NASA Task Load Index (Hart & Staveland, 1988).

2"This was intended to describe my own contribution to the volume on mental worldoad of
the NATO series, edited by Moray. The more I look at it the more I think that it fits a great many
other theories of mental worldoad as weIl" (Senders, 1988, sid 4).
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Risk

Risk utgör ett centralt begrepp i militär flygning redan i fredstid. Man
kalkylerar alltid med risker. Och man arbetar på olika sätt intensivt med
att både minimera risker och lära förare att hantera förutsedda risker.

"We have to train for high risk jobs... If we do not train appropriately and
correctly, we can expect to measurably increase the rate at which our trainees will
not survive" (Kaufman & Mitchell, 1982, sid 4).

Anskaffande och användande av flygsimulatorer kan ses som led i
arbetet att minimera risker. Själva simulatorutbildningen minimerar
sedan risker på minst två sätt:

En förare får rutin på procedurer och uppdrag i en attrapp på marken,
innan samma träning vidtar i luften. I simulator lär han sig också att
handskas med flygplanet i händelse av nöd. Sålunda kan alla funktions
fel på flygplanet simuleras. Motorstopp och brand är bara några
exempel. Även andra slags nödsituationer kan simuleras som t ex dåligt
väder vid landning.

Gedigen utbildning och goda träningsmöjligheter är välkända medel att
minimera risker. Nästan lika självklart är det, att man kan befara ökade
risker, om intermittent träning måste ersätta kontinuerlig. Också mot
den bakgrunden skall man se de genomförda studierna.

På grundval av officiell svensk statistik beräknade Rutberg (1972) olika
dödsrisker per år och 1000 personer. Han fann en "grunddödsrisk" för
män mellan 20 och 40 år på 1.2 - 2.3. "Tilläggsrisken" för utövare av
olika aktiviteter framgår av tabell 1.
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Tabell 1. Dödsrisk per år mr 1000 utövare.

Den aktivitet, som hade den högsta "tilläggsrisken" , 3.0, var alltså
militär flygning med 100 timmar per år.

1979 konstaterade Rutberg, även nu på grundval av officiell svensk
statistik, att "extrarisken", beräknad på samma sätt som tidigare, för
militära flygförare var 4.6 - 9.9.

Ovanstående siffror kan jämföras med "vår totala årliga risk att dl}",
som enligt Lindell & Sjöberg (1989 b) är l: 10.()()(), när den är som
lägst, nämligen i åldern 8-10 år.

"Omkring 60 års ålder är den l: 100 och vid 85 år ca l: 10. ÖVer 30 års ålder
fördubblas dödsrisken för ungefär vart sjunde år. Det betyder en riskökning av ca
0,2 procent per vecka. En extra risk som höjer vår årliga bakgrundsrisk med 0,2
procent, gör oss alltså, statistiskt sett, en vecka "äldre'''' (Lindell & Sjöberg,
1989 b, sid 4527).

Den risk, som hittills avhandlats, torde man få beteckna som negativ.
Bilden av flygförarens riskabla yrke kan inte bli fullständig, utan att
riskbegreppets positiva sidor också något berörs. I

"life style risks... there is usually a temptation due to the pleasure that follows
upon consumption" (Sjöberg 1989 b, sid 19).

Under ganska lång tid har risktagandets relation till
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"the idea of a broad sensation-seeking motive, or the need to maintain an optimal
level of stimulation or arousal" (Zuckerman 1979, sid 7)

diskuterats. Det gäller både yrkesval och fritidsaktiviteter1
•

Det har t ex ansetts, att sensationssökande skulle vara sekundärt till ett
mera primärt behov av omväxling och "varied sensations". Det har
diskuterats, huruvida sensationssökande (som så många andra s k
personllghetskarakteristika) är "trait" eller "state ", om det är ett
normalt drag eller inte.

I jämförelse med en "vanlig" arbetsplats torde i den militäre flygföra
rens normala arbetsuppgifter ingå en del av de sensationer Zuckerman
(1979) talar om, sedan må föreställningen om ett aktivt sökande vara
överdriven eller åtminstone en sekundär aspekt:

"Sensation seeking is a trait defined by the need for varied, novel, and complex
sensations and experiences and the willingness to take physical and social risks for
the sake of such experience (sid 10)...

The term seelång is used because the trait is expressed in an active mode. The
sensation seeker is rarely the victim of a lack of oportunity or restriction of
environment, although the environment may restrict the forms of the sensation
seeking activity (sid 10)...

The state of sensation seeking is one defined by a predominance of characteristic
types of strong, positive affect feelings in situations of great novelty and risk
(sid 11)...

Finally, "risk" may be defined as the appraised likelihood of a negative outcome.
ODe of the characteristics of high-sensation seekers is their tendency to do things
that lower-sensation seekers regard as too risky" (sid 11).

Keinan & Meir (1984) från universitetet i Haifa respektive Tel Aviv
beskriver konstruktionen av ett test, som förefaller mycket lovande, för
mätning av "risk takers' personality" . I samband med valideringen av
testet utnyttjades i en av flera undergrupper företrädare för yrken, som
karakteriseras av "tension, risk, and adventure" eller "TRA,,2.

1Bland annat har relationen till sex varit ett kärt ämne.

2Dit hörde flygförare.
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I samma artikel nämner författarna sex "central characteristics of the
risk-taker" (sid 163-164), vilka beskrivits i litteraturen (jämför Meir &
Keinan, 1980):

1. Sensationssökande - risktagaren behöver omväx
ling och äventyr (jämför Zuckerman ovan).

2. Aktivitetsnivå - risktagaren är aktiv, energisk och
dynamisk.

3. Självkontroll - risktagaren handlar gärna impul
sivt.

4. Oberoende - risktagaren är självständig och har
gott självförtroende.

S. Tidsperspektiv - risktagaren planerar inte gärna
långsiktigt utan handlar hellre utifrån stundens
krav.

Det finns annan forskning, som visat, att effektivt ledarskap i bl a
militära och halvmilitära system som brandförsvar1 0mfattar personligt
risktagande (Frost, Fiedler & Anderson, 1983):

"The personal risk-taking factor made a significant contribution towards explaining
the variance in leadership effectiveness even when other leadership factors were
controlled for statistically" (sid 185).

I F 6-undersökningen uppfattade förarna riskabla övningar som klart
roligare än mindre riskabla övningar (Angelborg-Thanderz et al, 1986).

I samma undersökning utgjorde risk och svårighet markörer i en ut
maningsfaktor, som indirekt hade stor betydelse för resultatet. Utma
ningen påverkade i både positiv och negativ bemärkelse psykologisk
aktivering, som i sin tur inverkade på prestationen.

Hypotesen efter F 6-studien var, att utmaningen stod i en kurvlinjär
relation till prestationen, att ökande utmaning hade positiva konsekven
ser för resultatet, så länge som den inte blev alltför hög i förhållande
till den kapacitet, som föraren upplevde att han hade (jämför Svensson
& Angelborg-Thanderz, 1990).

1Författarna har studerat just militärer och brandmän, men de nämner även andra farliga yrken
till sjöss och inom gruvdrift och räddningsverksamhet.
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Förr eller senare skulle dock en ökande utmaning innebära, att föraren
inte längre kände tillförsikt inför uppgiften. Utmaningen skulle därmed
övergå till att bli ett hot med åtföljande negativa konsekvenser för
resultatet (Angelborg-Thanderz et al, 1986).

Atkinsons (1957) teoretiska formulering av förhållandet mellan pres
tationsmotivation och risktagning i Kogans och Wallachs (1971)
tappning kan tjäna som en mycket skälig delförklaring till F 6-re
sultaten:

"Om en uppgift är relativt enkel (hög subjektiv sannolikhet för framgång) borde
dess incitamentsvärde vara mycket lågt. Med andra ord får en person liten
gratifikation av att lösa ett mycket ertlcelt problem. Å andra sidan skulle en mycket
svår uppgift Oåg subjektiv sannolikhet för framgång) ha högt incitamentsvärde. En
person borde bli synnerligen nöjd om han löste ett svårt problem korrekt"
(sid 91).

Vad som hittills sagts om "risk" har varit avsett som bakgrundsbeskriv
Ding av ett riskabelt yrke, där "riskabelt" enligt min åsikt dels betyder
"svårt", "vanskligt", dels för sina utövare innehåller både negativa och
positiva riskaspekter.

Att begreppet "risk" inte bara är negativt, framgår även av definitionen
i världens största lexikon:

"1 : the possibility of loss, injury, disadvantage, or destruction: CONTINENCY,
DANGER, PERIL, THREAT... 2 : someone or something that creates or suggests
a hazard or adverse chance: a dangerous element or factor - often used with
qualifiers to indicate the degree or kind of hazard 3 a (1) : the chance or loss of
the perils to the subject matter of insurance covered by a contract (2) : the degree
of probability of such loss b : AMOUNT AT RISK c : a person or thing judged
as a (specified) hazard to an insurer... d : an insurance hazard from a (specified)
cause or source... 4 : the product of the amount that may be lost and the probabil
ity to lose it - compare EXPECTATION 6b syn see DANGER" (Webster's
Dictionary, 1966 (sid 1961).

I en sen artikel har Levenson (1990) definierat risktagande som en
avsiktlig handling, som medför nyhet eller fara, tillräcklig att skapa
ängslan hos flertalet människor. I en jämförelse mellan tre grupper av
rlsktagare, narkomaner, bergsbestigare samt poliser och brandmän, de
senare dekorerade för hjältemod, fann Levenson, att människor kan ha
många olika motiv för sitt risktagande.
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I den här aktuella miljön finns ytterligare en aspekt på risk, som inte
förefaller rimlig att utelämna. Det är relationen mellan träning, risk och
prestation.

Det finns inte mycket skrivet om riskens relation till träning och presta
tion. En litteratursökning med sökorden "training", "risk" och
''performanee'' gav ett magert resultat. Ett fåtal artiklar var av endast
perifert intresse för den aktuella frågeställningen.

En artikel i Dagens industri (Isaksson, 1989) äger en viss relevans.
"Varning ftJr komplediga kirurger!" är titeln. Artikelförfattaren
beskriver, hur svenska kirurger med mindre erfarenhet oftare miss
lyckas med operationer än amerikanska kolleger med mera erfarenhet.
Dessutom jämförs svenska kirurger med olika erfarenhet med varandra;
ett femtiotal kirurger med enstaka operationer

"hade nästan dubbelt så höga dödstal som de fyra mest rutinerade" (Isaksson,
sid 52).

Anledningen till att förhållandet risk-träning tas upp redan här och inte
sparas till diskussionen är, att jag vill ge läsaren samma möjligheter,
som jag själv har, att i det följande fundera över riskbegreppets relation
till begrepp som träning, erfarenhet och skicklighet.

Det som sagts har ingenting att göra med hur accepterbara verkliga och
förutsedda (eller inbillade) risker är.

"Ett risktillskott1 av l: 10.()()() utöver den normala årliga dödsrisken skulle, om
alla var utsatta för det, orsaka över 800 dödsfall årligen i Sverige... " (Lindell &
Sjöberg, 1989 b, sid 4527).

Man kan enligt Lindell & Sjöberg urskilja två syften med riskjäm
förelser, vilka båda kan ha relevans i vårt sammanhang

(1) "beskriva en ny risk", och
(2) "rangordna risker inför beslutsfattande" (Lindell & Sjöberg, 1989 b,

sid 4525).

Det finns ingen skarp gräns mellan syftena:

lVilket det alltså förefaller rimligt att förutse med neddragen flygtid. Min anmärkning.
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"Den som känner ett behov av att beskriva en risk bättre än vad som vanligen sker
anser ofta att uppfattningen om risken brukar vara felaktig" (sid 4525).

"Experter ger i många sammanhang lägre riskuppskattningar och mer positiva
riskbedömningar än folk i allmänhet. Skillnaden kan inte enbart förklaras av
experternas större kunskap. Det har föreslagits att det finns en tidigt utvecklad
attityd till teknik- och miljörisker och att denna attityd samspelar med och
förstärks av val av utbildningslinje och senare yrke. Eftersom våra sannings
kriterier i hög grad är sociala förstärks attityderna om vi främst interagerar med
dem som har liknande uppfattning" (sid 4526).

"Etiska frågor tycks ... få en allt större betydelse i debatten om risker. Ingen
politiker vill bli ställd mot väggen av kritiker som hävdar att han tagit beslut som
har inneburit risker för människoliv, särskilt inte om han gjort det för att spara
pengar" (sid 4527).

Om min underförstådda misstanke, att neddragen flygtid kan innebära
större risker, är obefogad, kan det ju bero på följande skillnad mellan
män och kvinnor:

"Kvinnor upplever de flesta risker som större än män... Det finns data som tyder
på att män lägger in mer av sannolikhet i begreppet "risk", medan kvinnor är mer
benägna att beakta konsekvensens storlek" (Lindell & Sjöberg, 1989 b, sid 4526).

Modeller rör mänsklig prestation

Vi anser alltså, att en beskrivning aven människas funktion i ett vapen
system inte kan bli fullständig, om man endast ser till prestationen.
Hänsyn måste tas till faktorer, som påverkar prestationen. Det kan vara
både faktorer inom människan och omgivande faktorer.

Vi har redan berört (sidan 32) forskning om omgivningens betydelse för
individens beteende. Om den speciella omgivning, som är den militäre
flygförarens, skrev von Gierke (1977) i sin översikt "Physiological and
Psychological Factors in Aircrajt Operations". von Gierke skrev om
den förändring, som ägt rum från en tioårig medicinsk laboratorieforsk
Ding kring flygförares överlevnad till studier av förarnas prestation. 1

Han pekade på mänskliga faktorer som förmåga, utbildning och
motivation, men också på omgivningsfaktorer och uppdrags- och

I När en ny tids medicinska frågor om överlevnad för morgondagens förare anses lösta, får vi
förmodligen åter bevittna den förändringen.
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systemkarakteristika, vilka belastar föraren och därmed påverkar hans
prestation.

Prestationen befann sig hela tiden i centrum i von Gierkes modell.
Interaktionen mellan de olika faktorerna poängterades, men längre än
så gick inte von Gierke.

Slutsatser om kausala relationer har i psykologisk forskning tidigare
krävt en strikt experimentell uppläggning, vilken i tillämpad miljö är
närmast omöjlig att åstadkomma (jämför Svensson, 1988), om inte
annat därför att en sådan försöksuppläggning knappast kan göras, utan
att resultatet påverkas.

Utvecklingen har nu gett oss instrument att testa kausala modeller.
Nyttan av att veta något om kausalitet kan knappast beskrivas bättre än
i följande citat:

"Potentially, knowledge of cause och effect makes it possible to int1uence reality
in an intelligent way, while this is not true in the case of knowledge about
covariation of phenomena only" (Saris & Stronkhorst, 1984).

"Den mest utvecklade och generella statistiska proceduren" (Svensson,
1988) att testa kausala modeller är LISREL, Analysis of LInear
Structural RELationships by Maximum Likelihood, Instrumental
Variables and Least Squares Methods (Jöreskog & Sörbom, 1984;
jämför Saris & Stronkhorst, 1984; Munck, 1979).

Vad är då en modell, och vilken nytta kan man ha aven sådan?

"Any description (verbal, pictorial, mathematical), which mayor may not be fully
specified but which is simpler and more compact than a complete listing of the
behaviour it describes, can be called a 'model'. A model is a statement or diagram
which encapsulates some (useful) knowledge. . .. We can use it to make
predictions about behaviour... " (Bainbridge, 1988, sid 2).

Det ligger i modellens natur, att den information, som ingår i modellen,
är beskuren med hänsyn till det ändamål, som modellen skall tjäna. Det
kan finnas många olika modeller för samma allmänna beteende, där
varje modell representerar en aspekt (Bainbrldge, 1988).

Ett hinder i utvecklingen av adekvata modeller kan vara komplexiteten
i de system, vi försöker förstå. En fördel med en enkel modell är att
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den kan hjälpa oss att upptäcka generella principer (Hintzman, 1990,
sid 135).

När det gäller modeller, som i någon mening skall utnyttjas för
prognoser, är det väsentligt, att relationen mellan uppgift och prestation
uttrycks på något sätt t ex i en ekvation (Bainbridge, 1988).

Det är dock sällan som relationen kan uttryckas så distinkt. Med hjälp
av statistiska metoder är det dock möjligt att identifiera minsta antalet
väsentliga faktorer. Det gäller att ta reda på vilka variabler som svarar
för mesta möjliga varians i data, och vilka variabler som inte kan ge oss
något informationstillskott (Bainbridge, 1988).

Det existerar sannerligen inte alltid en enahanda relation mellan upp
giftskrav och ansträngning eller mental belastning. Om alternativa
stategier finns, kan en operatör skifta till en lättare strategi, när
belastningen utifrån ökar. Erfarna operatörer byter strategi, innan de
når gränsen för överbelastning (Bainbridge, 1988, sid 7-8).

Det finns mycket att tillägga om modeller, både utifrån den ovan
citerade artikeln av Bainbridge och annan litteratur Gämför Jöreskog &
Sörbom, 1986, 1984; Saris & Stronkhorst, 1984; Munck, 1979;
Fassinger, 1987; Hintzman, 1990; Svensson 1988; Svensson &
Angelborg-Thanderz, 1990; Bergström, 1986). Här följer några citat,
som rör olika ambitionsnivåer: Det första rör svårigheter med mång
falden av möjligheter (och får kanske betraktas som en liten brasklapp):

"Where behaviour equations are concemed, we are all 'leaves', and people who
are not used to the nature of human behaviour modelling are very good at spotting
that a behaviour model does not represent their own idiosyncracies and therefore
rejecting it as no good" (Bainbridge, 1988, sid 5).

Viss psykologisk forskning och då i synnerhet tillämpad psykologisk
forskning har med hjälp av metoder som USREL kunnat få fastare kon
turer än ämnet av tradition haft. En positiv konsekvens är att forskaren
tvingas formulera sina tankar tydligt och systematiskt (Munck, 1979).

Vi hade den relativt blygsamma ambitionen med våra modellanalyser att
på ett överskådligt sätt beskriva de aspekter, som instruktörer och
förare utnyttjade i sina prestationsbedömningar och sätta dessa i relation
till andrabedömningar och till bakgrundsvariabler. Attributet "blygsam"
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skall då ses i relation till att modeller ofta nog används att jlJrklara
sammanhang (jämför Fassinger, 1987).

Modeller är en tillgång i arbete med expertystem och Al. Modellerna
kan gälla både det maskinella och det mänskliga systemet och dessutom
interaktionen dem emellan. Det är maskinsystemen, som kan göra
anspråk på den längsta traditionen med kvantitativa modeller för
systemdesign och prestationsanalys (jämför Rasmussen, 1985; Mancini,
1985).

Det som tidigare har kallats "expert knowledge" är i Mancinis (1985)
terminologi snarast "operator knowledge". Mancinis "expert" är en
universitetsutbildad "designer". Mancini menar, att expertsystem, som
är avsedda att hjälpa operatören, skall inte representera utan snarare
komplettera operatörens kunskap.

Även Mancini påpekar modellens karakteristikon att utgöra en
förenkling av verkligheten, och han utfärdar en varning för den:

"Indeed, models are always a simplification of nature and especially when
describing complex systems, the structure of dependencies may be overIooked and
oversimplified by the analyst" (Mancini, 1985, 8, ingen paginering).

Inte minst för deras tillämpning på forskning om expertsystem och Al
har på senare år intresset för i synnerhet kognitiva modeller inom
"konnektionistiska " ramar utvecklats explosionsartat (Schneider,
1987 a).

"Connectionism is a method of modeling cognition as the interaction of neuron
like uDits" (Schneider, 1987 a, sid 73).

Schneider (1987 a) anser, att konnektionismen innebär ett paradigm
skifte inom psykologien, och att den utgör den mest intressanta och
dramatiska förändring, som inträffat i teoretiskt avseende inom
psykologien under de senaste 20 åren. Eftersom intresset här speciellt
rör "learning rules" och "the nature of teaching" (Schneider, 1987 a,
sid 75) har den otvivelaktigt stor betydelse i åtskilliga här relevanta
avseenden.

Konnektionismen lägger t ex stor vikt vid "the hidden unit problem"
(Schneider, 1987 a, sid 76). Vid komplicerad inlärning kan man inte
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bara länka "inputs" till "outputs". Gör man det, erhåller man endast en
första ordningens samband. Till exempel om två "inputs" länkas till en
"output", kan nätverket bringas att utföra antingen ett OCH eller ett
ELLER, inget mer, inte en XOR (d v s "till", om endera av "inputs"
är "till", och "av", om båda "inputs" är antingen "av" eller "till").

Hintzman (1990) har i sin, här tidigare citerade, nyligen utgivna artikel
"lIuman leaming and memory: Connections and dissociations" en
anmärkning av speciellt försvarsintresse:

"A Defense department official compares the significance of neural networks to
that of nuclear weapons, and calls for research expenditures of $400 million"
(Hintzman, 1990, sid 110).

Expertsystem och Al har, som tidigare nämnts, utmärkts aven explo
sionsartad utveckling Gämför Sjöberg, 1989 d, och sidan 39). Som
också tidigare nämnts (sidan 6), har erfarenheter från även mycket
avancerade system börjat publiceras.

År 1984 uppstod delade meningar mellan forskarna, vilken sorts
beslutsstöd man skulle satsa på för föraren i 1990-talets amerikanska
jaktflygplan, the Advanced Tactical Fighter (ATP):

"Should the system, called the Pilot's Associate (PA), be a conventional expert
system, recommending a course of action from a fixed knowledge base about
tactical air combat? Or should it take the novel step of tailoring its expert response
to the pilot's particular style of flying the aircraft?" (Rouse et al, 1990, sid 38.)

Arbete enligt båda uppfattningarna har sedan pågått parallellt.
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l\1ETOD

Genomförande, övningar och försökspersoner

Projektet INTERMITTENT FLYGNING genomfördes på flygplan 35F
i fyra etapper. De tre första etapperna rörde simulatorflygning. Den
fjärde etappen omfattade en regelrätt återinflygning (Angelborg
Thanderz, 1984; Angelborg-Thanderz, Svensson & Olsson, 1988).

I en 'första etapp genomförde sju aktiva FFSU-förare 21 anfall
(20 övningar och i en övning upprepat anfall) i simulator en gång,
uppdelade på två pass. Anfallen var valda så, att de skulle utgöra en
grund för en totalbedömning aven 35-förares kunskaper om och
användbarhet på vapensystemet. Förarna var valda efter flygtid och
skicklighet så, att de skulle utgöra ett tvärsnitt av aktiv 35-personal och
därmed kunna tjäna som kontrollgrupp för en experimentgrupp,
bestående av f d 35-förare med varierande bortovaro från 35-systemet.

I en andra etapp återinflögs på vapensystemet i simulator åtta f d 35
förare med aktuell flygtjänst på transport- eller sambandsflygplan.
Resultaten var häpnadsväckande goda, och frågan väcktes, vilken
betydelse tillhörigheten till FV kunde ha för förarna och deras resultat.

I en tredje etapp inkallades därför till en identisk återinflygning i
simulator åtta f d 35-förare, som tagit avsked. Fyra av dessa var SAS
styrmän. Av de återstående fyra var en lantbrukare, en läkare, en
bilförsäljare och en flygledare. Avgången personal presterade lika
häpnadsväckande goda resultat. Återinflygningen i simulator varade en
vecka med fyra förare åt gången. Tre gånger utnyttjades simulatorn vid
F 10 och en gång simulatorn vid F 16. Simulatorerna är identiska.

Experimentgruppen om totalt 16 förare jämfördes alltså med kontroll
gruppen om sju aktiva 35-förare från F 10. Kontrollgruppen genom
förde, som nämnts, 21 anfall i simulator en gång, uppdelade på två
pass. I ett första pass genomfördes anfallen 1 - 10 med upprepat anfall
efter anfall 9 och i ett andra pass återstående anfall. För experiment-
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gruppens del uteslöts av flera skäl två anfall, nr 7 och 18.1 De 19
återstående anfallen delades som tidigare upp på två pass.2

Experimentgruppen genomförde anfallen två gånger, en gång före och
en gång efter återinflygningen i simulator. Mellan de två provtillfållena
genomfördes en individuellt avpassad utbildning av varje försöksperson
såväl teoretiskt som praktiskt, det senare i simulator.

Förarna i experimentgruppen hade alla under sin aktiva tid betraktats
som kunniga. Ingen, vare sig militär eller forskare, ville ta risken att
studera erhållnautbildningsresultat på bristfälligt utbildad personal. Den
tid, som förflutit sedan förarnas senaste 35-flygning, varierade mellan
fyra och 147 månader (medeltal 55 månader). Flygtiden för förarna
varierade också i såväl experiment- som kontrollgrupp.

Vid simulatorn tjänstgjorde under varje pass en eller två erfarna
instruktörer. De gjorde efter varje anfall bedömningar i på förhand
uppgjorda protokoll, som grundade sig på noggranna analyser av
anfallen (figur ID i bilagan).

För analyserna utnyttjades kunskaper och erfarenheter, som tidigare
utvecklats och beskrivits (Thanderz, 1972; Olsson & Thanderz, 1972)
samt givetvis också simulatorinstruktörernas, F 10, aktuella yrkeskun
nande.

Trots omfattande förberedelser och regelrätta förförsök under en vecka
före den första simulatorinflygningen fann instruktörerna under de två
första etapperna, som följde tätt på varandra, brister, som de ville
åtgärda till den tredje etappen.

Sålunda uppfattades protokollen som svårhanterliga, på en gång summa
riska och omfattande. Från början hade ett protokoll konstruerats för
alla övningstyper. Det innebar, att frågorna inte alltid kunde besvaras
i samma ordning. Somliga frågor skulle också ibland hoppas över. Nya
protokoll, ett för varje övningstyp, konstruerades nu. Alla frågor inte

lAnfallstypen ansågs vara väl representerad, de två uteslutna anfallen förutan. Man hade
dessutom vissa simulatortekniska invändningar, och man behövde den tid, man kunde spara in.

21 det följande räknas endast 19 anfall även för kontrollgruppen.
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bara besvarades utan besvarades också alltid i löpande ordning 1

fortsättningen.

Det ansågs heller inte tillräckligt med en tjänstgörande instruktör för att
både hantera simulatorn och följa upp resultat. Nedan, under rubriken
"Insamlade data", beskrivs de övriga förändringar, som ansågs nödvän
diga efter de två första etapperna.

De över lag lysande resultaten i simulator aktualiserade och realiserade
tanken på en återinjlygning, som genomfördes i en fjärde och sista
etapp med sex av förarna.

Insamlade data

Simulatorinstruktörema gjorde bedömningar efter varje anfall enligt de
på förhand uppgjorda protokollen. Bedömningarna grundade sig, som
sagts, på noggranna analyser av anfallen, men formen på formulären
förändrades något mellan andra och tredje etappen.

Under alla simulatoretappema avgav instruktören genast efter varje
anfall ett sammanfattande omdöme om anfallet i en 7-gradig skala. Efter
det att instruktören avgett sin sammanfattande siffra, lämnade eleven sitt
omdöme om dels sin prestation, dels sin arbetsbelastning, också i 7
gradiga skalor. Eleven fick ta del av instruktörernas bedömningar, men
först när alla de 21 eller 19 anfallen var genomförda.

Under första och andra etappen av undersökningen alternerade tre olika
personer som ensam instruktör, som, innan han avgav sina detalj
omdömen, i stor utsträckning utnyttjade den befintliga videoutrust
Dingen för återspelning av anfallen. Under hela tredje etappen tjänst
gjorde samma två instruktörer samtidigt. Dessa två avgav sina
gemensammabedömningar genast efter varje anfall. De behövde endast
i undantagsfall utnyttja återspelningsmöjlighetema.

F 10 simulatorofficer, som deltog i protokolltillverkning och tjänst
gjorde som instruktör under alla simulatoretappema, överförde
sedermera de två första etappernas data till tredje etappens protokoll.
Stellan Olsson gjorde i efterhand noggranna kontroller av överföringen
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både med och utan hjälp av simulatorofficer och bevarade videofilmer.
Felaktigheter vid överföringen kan därför med stor sannolikhet uteslu
tas. Däremot kunde inte alltid överföringen bli fullständig, eftersom
tredje etappens protokoll på förekommen anledning utökats med data,
som tidigare inte befunnits nödvändiga att notera.

Före och efter simulatorpassen fyllde förarna i frågeformulär, rörande
sinnesstämning, motivation, form och kapacitet. Under ett antal pass
var de dessutom försedda med en bärbar EKG-bandspelare, med vars
hjälp vi kunde studera hjärtfrekvensen. Under den kommande återin
flygningen studerades även förarnas katekolaminutsöndring (jämför
Angelborg-Thanderz et al, 1986; Svensson et al, 1988).

Från simulatorstudierna, som rör projektet INTERMITTENT FLYG
NING, har vi alltså data, som rör prestation och olika aspekter på
mental belastning. Med de senare avsåg vi att få en uppfattning om
"kostnaden" för prestationen.

Gruppering av övningarna och försökspersonerna

I princip representerades varje övning aven anfallstyp. Endast övning
nr 9 bestod av två anfall. Där skulle föraren efter det att han 
förhoppningsvis - nedkämpat ett första mål, göra ett s k upprepat anfall
mot ett nytt, andra mål. Övningarna, inalles 18 stycken, har delats in
i fyra grupper med avseende på fiendens motverkan. 1

l Ib1and är det mera logiskt att räkna anfall, som alltså är 19 till antalet. För enkelhetens skull
har OVN-beteckningen använts även då, i synnerhet som både anfall 9.1 och 9.2 hade samma
fientliga motverkan.
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ÖVNINGAR SIMULATOR-DATA

OVN1: övningarna nr 1, 2, 3, 9, 11 och 16, sju övningar.

OVN2: övningarna nr 4, 5, 6, 13, 15 och 20, sex övningar.

OVN3: övningarna nr 8, 14, 17 och 19, fyra övningar.

OVN4: övningarna nr 10 och 12, två övningar.1

Gruppen försökspersoner, bestående av inalles 23 förare, har delats in
i fem UnderGrupper (UG) med avseende på flygtid på och bortovaro
från det aktuella systemet. Flygtid och bortovaro är relaterade till
varandra. De 35-förare, som slutade tidigt i FV, hade också ofta färre
flygtimmar på systemet än kamrater, som slutade senare. Relationen är
inte entydig, eftersom förarnas geografiska placering och befattning haft
betydelse för flygtiden.

1Av sekretesskäl kan inte övningarna beskrivas närmare.



75

FÖRSÖKSPERSONER SIMULATOR-DATA

UGl : Sex försökspersoner med längre än 60 månaders borto
varo från all 35-flygning. Medelvärde är 97 månaders
bortovaro.

UG2 Sex försökspersoner med 25-60 månaders bortovaro från
all 35-flygning. Medelvärde är 40 månaders bortovaro.

UG3 Fyra försökspersoner med kortare än 25 månaders
bortovaro från all 35-flygning. Medelvärde är 14
månaders bortovaro.

UG4 Tre yngre aktiva 35-förare.

UG5 Fyra äldre aktiva 35-förare.

Undergrupperna l - 3 utgör tillsammans experimentgruppen och under
grupperna 4 - 5 kontrollgruppen.

Grupperingarna av såväl övningar som personal är de som i militära
avseenden är intressanta. Vi har strävat efter att göra indelningen så, att
vi fått avgränsbara och korrekta enheter. Därvidlag utgjorde övningarna
inga problem. Personalgrupperingen däremot gav upphov till diskussion
på grund av den ovan beskrivna relationen mellan förarnas flygtid och
bortovaro. Problemen har lösts på det sättet, att Stellan Olsson med sin
överlägsna miljökännedom varit den medarbetare, som har fått råda.

Mätning röre och efter utbildning

Med grupperingarna av övningar och försökspersoner som grund har
vi studerat medelvärden före och efter utbildning. Före är omedelbart
när försökspersonerna efter sin varierande bortovaro (4 - 147 månader)
från flygplan 35 ånyo satt i en 35-sits och utan vare sig briefing· eller
påläsning genomförde de 19 beskrivna anfallen i simulatorn. Efter är de
19 anfallens genomförande en knapp vecka senare efter en intensiv och
individuellt avpassad utbildning.
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Instruktörernas och rörarnas bedömningar

Som tidigare angetts, värderade instruktörerna förarnas insatser både i
sammanfattande bedömningar av anfallet och i bedömningar av val och
handlingar, knutna till olika MOMENT i anfallen. Bedömningarna
avgavs skriftligen omedelbart efter varje anfall. Efter det att instruktö
rerna avgett sina bedömningar, avkrävdes föraren per radio sina
sammanfattande bedömningar av samma anfall, vad gällde prestation
och arbetsbelastning. Först när alla de 21 eller 19 anfallen var
genomförda, fick eleven ta del av bedömningarna.

De ovan nämnda MOMENTen är mindre enheter, som militärt eller
flygmässigt är avgränsbara med urskiljbar betydelse för måluppfyllelsen
för anfallet. De är i allmänhet minsta möjliga enhet för en viss
föraraktivitet eller ett visst av föraren initierat eller kontrollerat förhål
lande. I tid är momenten mycket varierande.

Momenten bedömdes i termer av bra eller dåligt. Om det gick dåligt för
föraren i momentet, bedömde instruktören också ofta, vilken INVER
KAN det hade på misslyckande i anfallet; härvidlag betydde 1 ingen
alls och 5 allt avgörande, och 2 - 4 betydde grader däremellan.

Några moment bedömdes i likhet med TRÄFF med en tvågradig skala,
ja eller nej i detta fall. Vi hade också tregradiga skalor; VAPENVAL
t ex kunde vara bra, obra eller fel. Många variabler har vi sedermera
behandlat som sexgradiga; 1 är bra, och 2 - 6 är den inverkan, som
ovan beskrivits, och som alltså bara fanns på den "dåliga" sidan. Den
tvågradiga bra-skalan har alltså slagits ihop med den femgradiga
inverkan-skalan. (2 är här ffi a o dåligt men med ingen inverkan alls och
6 dåligt och med allt avgörande inverkan.)

Anledningen till att bedömningsskalorna på momenten såg olika ut är,
att det var instruktörernas informationsbehov, som fick råda vid val av
skala. Vi begärde inte, att instruktörerna skulle använda andra skalor
än dem som de ansåg sig behöva i utbildningen. Vi har i stället vid
behov i efterhand anpassat data till statistiska krav. Här har vi Z-
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transformerat variablerna. Det innebär, att vi har överfört dem till en
gemensam skala, som har medelvärdet 0.00 och spridningen 1.00.

De mera detaljerade bedömningarna av MOMENT skulle tjäna flera
syften. De skulle ge instruktören information om vilken kunskap eller
färdighet, den aktuelle eleven saknade, och vilken utbildning, han
följaktligen behövde. De skulle på en lagom detaljerad nivå vara en
grund för instruktörens informationsåtermatning till eleven vid
genomgångar efter flygning. De skulle ge oss en grund för bedömning
av förarens användbarhet, inkluderande jämförelser mellan före och
efter den utbildning, vi gav honom. De skulle kunna utnyttjas för en
ingående både praktisk och teoretisk/vetenskaplig analys av förarens
beteende. Och de skulle tillåta oss att redovisa översiktliga, konkreta
resultat till beställande myndighet. Eftersom det rörde sig om förare
under utbildning, planerade vi för en mycket mer nyanserad bild av den
"dåliga" sidan av förarnas systemhantering än av den sida, som var bra.
Hade vi studerat fullfjädrade förare, hade planeringen delvis blivit en
annan.

Eftersom de olika övningarna krävde olika hantering, blev de moment,
instruktörerna bedömde, också olika i olika övningar. Somliga moment
var gemensamma för alla övningar. Andra moment förekom i alla
övningar aven viss typ, och åter andra moment var unika för någon
enstaka övning. Momenten kunde, beroende på övningstyp, förekomma
på olika platser i en anfallssekvens.

Vi har studerat MOMENT-variablerna (och i synnerhet dem som
inkluderar INVERKAN) och deras relation till helhetsbedömningarna
särskilt noga i hopp om att den vägen bestämma förarnas mest väsent
liga misstag och brister och dessas förändring över tid. En sådan
bestämning skulle också på sikt kunna bidra till förenklade instruktörs
bedömningar. Vi har utöver enklare korrelationsstatistik och varians
analyser av medelvärdesberäkningar också utnyttjat statistiska metoder,
som möjliggör faktoranalys och testning av kausala modeller, nämligen
PREUS och USREL (Jöreskog & Sörbom, 1986, 1984).

Det visade sig, att 21 moment initialt var användbara för vidare
statistiska bearbetningar. Moment med mycket låg frekvens och varians
utmönstrades. Vad beträffar variansen, var det inte så få moment, där
endast "bra"-alternativ var utnyttjade.
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Med hänsyn till frekvens och varians kunde 14 nedan angivna variabler
accepteras för vidare bearbetning m h a korrelationsstatistik:

SYSTEMUTNYTTJANDE1

TRÄFF2

AVFYRING2

VAPENVAL3

FÖRHÅLLNING1

FLYGPRECISION1

FARTFÖRHÅLLANDE1

STYRAUTOMATUTNYTTJANDE1

UTSTYRNING1

MÅLSPANING1

LÅSNING1

Instruktörens bedömning av anfallet (INSTR)4
Förarens bedömning av anfallet (FF)4
Förarens arbetsbelastning av anfallet (BEL)s

1Sexgradig skala, där 1 = "bra".

2.rvågradig skala, där 1 = "ja", d v s "bra".

3Tregradig skala, där 1 = "bra".

4Sjugradig skala, där 7 = "mycket bra".

SSjugradig skala, där 1 = "mycket liten".
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UTVÄRDERINGSRESULTAT

Prestationer

KORRELATIONSANALYSER

Vi hade hypotesen, att vi m h a MOMENT-bedömningarna skulle få en
mera konkret bild av förarens förmåga (eller oförmåga) än de allmänt
hållna, sammanfattande bedömningarna kunde ge en föreställning om.

Vi hade också hypotesen, att MOMENTEN kunde

"återföras på variation i ett mindre antal mera fundamentala bakomliggande
dimensioner. Om så är fallet, är det av stort teoretiskt intresse, men det skulle
också vara praktiskt av utomordentligt värde, eftersom vi skulle kunna ge en
relativt fullständig beskrivning av individen med hjälp av ett fåtal mått hänförliga
till de fundamentala dimensionerna" (Ekman, 1957, om faktoranalys, sid 98).

Här ville vi naturligtvis applicera resonemanget på individen, inte bara
i största allmänhet utan också i hans egenskap aven flygförare, som
varit borta från ett komplicerat vapensystem under ganska lång tid.
Vilka mera fundamentala färdigheter hade en sådan person förlorat
respektive behållit under sin bortovaro, och vilka kunde man urskilja,
att han tog igen i en återinflygning?

En enkel hypotes var, att variablerna åtminstone kunde återföras på
hantering av olika delar av systemet t ex själva flygplanet eller
plattformen å ena sidan och hela eller delar av vapensystemet å andra
sidan.

Sambanden mellan de 11 statistiskt användbara MOMENT-variablerna
(produktmomentkorrelationer) har beräknats dels listwise dels pairwise.

Listwise grundar sig sambanden på de mätpurtkter, som är gemensamma
för samtliga variabler. I de fall då förekomsten av "missing data"
varierar mellan variablerna, kan listwise-proceduren - om förekomsten
av "missing dat3:" någonstans är hög - ge en kraftig reduktion av antalet
observationer och därmed en mera osäker uppskattning av samvariansen
(d v s den intressanta informationen i datamängden) . Eftersom alla
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samband grundar sig på samma uppsättning av observationer, har en
listwise korrelationsmatris dock vissa önskvärda egenskaper.

Pairwise grundar sig sambanden på samtliga observationer för varje va
riabelpar. Denna variant av korrelationsmatris utnyttjar all den
information, som finns i datamängden, men de matematiska egenska
perna är i vissa avseenden sämre, och problem kan uppstå vid maxi
mum-likelihood-analys.

Faktoranalyser

Variabelsambanden både listwise och pairwise har faktoranalyserats
(hypotestestande Maximum Likelihood faktoranalys, USREL, Jöreskog
& Sörbom, 1984). I båda fallen kunde de 11 manifesta variablerna
reduceras till tre latental variabler eller tre faktorer Gämför Ekman,
1957). I tabell 2 presenteras faktormönster och faktorinterkorrelationer.
Efter deras innehåll har vi döpt faktorerna till (I) vapenhanterin~,

(ll) flygplanhanterin~ och (III) radarhanterin~.

lLatenta variabler eller faktorer är inte direkt observerbara, men information om dem erhålls
indirekt genom observation av deras effekt på manifesta variabler GäInför Svensson et al, 1988,
sid 412).
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Tabell 2. Faktormönster och faktorinterkorrelationer.

Faktor I markeras av variablerna SYSTEMUTNYTTJANDE, TRÄFF,
AVFYRING, VAPENVAL och FÖRHÅLLNING, faktor II av variab
lerna FLYGPRECISION, FARTFÖRHÅLLANDE, STYRAUTO
MATUTNYTTJANDE och UTSTYRNING och faktor ID av variab
lerna MÅLSPANING och LASNING. Vi fick samma faktorer, om vi
uteslöt de sammanfattande bedömningarna SYSTEMUTNYTTJANDE
och FLYGPRECISION.



82

I listwise-analysen med 146 gemensammaobservationer var anpassning
en mycket god och resultatet generaliserbart (AGFI1=.892). Även i
pairwise-analysen med samtliga observationer för variabelparen
(maximalt 741) förklarades variabelsambanden tillfredsställande av de
tre faktorerna.

I listwise-analysen förelåg signifikanta samband mellan faktorerna
flywlanhanterin~ och radarhanterin& (.421) och mellan vapenhanterin~

och flywlanhanterin~ (.175).

I pairwise-analysen korrelerade samtliga tre faktorer signifikant. Störst
var sambandet mellan flygplanhanterin~ och radarhanterin~ (.364), näst
störst var sambandet mellan radarhanterin~ och vapenhanterin~ (.314),
och minst var sambandet mellan fly~lanhanterin~ och vapenhanterin~

(.262). Relationerna lät oss anta en simplex-struktur2
• Det innebär, att

faktorerna kunde ordnas sekvensiellt enligt följande: fly~lanhanterin~

<-- > radarhanterin~ <-- > vapenhanterin&.

För att pröva denna möjlighet analyserade vi faktorernas markörer
m h a Multidimensional Scaling (MDS; Wilkinson, 1984). MDS är en
metod, med vars hjälp man spatialt (i t ex tre ortogonala dimensioner,
d v s ett euklidiskt rum) kan återge relationerna i en uppsättning olika
objekt eller variabler. Om vårt antagande ovan var riktigt, borde
variablerna formera sig dels i tre grupper enligt faktormönstret i ta
bell 2, dels sekvensiellt på ett sådant sätt, att markörerna för faktorn
radarhantering låg mellan markörerna för fly~lanhanterin~ och
vapenhantering. Figur l återger en MDS-Iösning i tre dimensioner.

1Adjusted Goodness of Fit, anpassningsindex. AGFI är ett mått på hur stor del av variansen,
som modellen kan förklara. Det kan variera mellan Ooch 1; det senare anger en perfekt anpassning.
Det tar hänsyn till antalet frihetsgrader i modellen.

2En simplex-struktur innebär, att faktorerna kan ordnas sekvensiellt. Typiskt för en simplex
korrelationsstruktur är, att korrelationerna minskar, ju längre bort från matrisens diagonal de ligger.



83

..~::s Markörer fat"r .
~ va pennan erlng
,11T"t\ Mar~~orer tör,'lllJl radarnantermg

•
Markörer. tör .
flygplanhantenng

O variabelrvmd(ens )
meaelpunKt ongo

Figur 1. Multidimensional Scaling (MOS). Lösning i tre ortogonala dimensioner av relationerna
mellan markörerna för de tre faktorerna flygplanhantering, radarhantering och vapenhantering.
Stressindex = .074. (UTSTYRNING uteslöts p g a låg kommunalitet.)

Variabelkonfigurationen gav stöd åt vårt antagande: de tre faktorerna
återfanns, och de låg approximativt ordnade enligt vårt antagande.
Stressvärdeti , som är ett mått på anpassningen, var .074. Det innebär,
att avstånden mellan variablerna i figuren med hög precision återspeg
lade variabelsambanden.

Modellanalyser

Bakom simplex-strukturer kan ligga inverkansrelationer mellan
variablerna. (Variabel A inverkar på variabel B, som i sin tur inverkar
på variabel C, o s v.) En saklogiskt grundad orsakskedja av denna typ
kan prövas m h a Structural Equation' Modeling (SEM; Jöreskog &
Sörbom, 1984). Metoden testar giltigheten i en kausal strukturmodell.

Vi ansåg det rimligt anta, att avvikelser eller brister i fly~lanhanterin~
ökade sannolikheten för brister i radarhanterin~, och att avvikelser i
radarhantering i sin tur bäddade för brister i vapenhanterin&,e Vi
prövade modellens giltighet för de två korrelationsmatriserna. De nio

lGuttman-Lingoes alienationskoefficient i kvadrat, k2, anger hur stor del av variansen, som
inte förklaras i den aktuella lösningen, här endast c:a 1 %.
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tyngsta faktormarkörema utnyttjades. FÖRHÅLLNING och UTSTYR
NING utgick, därför att de inte tydligt markerade sina faktorer.

~ .60

QiliSP'A[l

.60
~__..... I AVFYRING I

X 2 = 40.89 c::>df = 26 Faktor
p .032 c:===J Manifest variabelGFI .957 Manifest variabelsAGFI .925 faktorladdnin~
RMS = .056 -. Faktorep~ktf

annan a to

Figur 2. Kausal strulcturmodell enligt LISREL av (a) relationerna mellan de tre faktorerna flygplan
hantering, radarhantering och vapenhantering och (b) de manifesta momentvariablemas laddningar
i respektive faktor. Samtliga effekter och laddningar är signifikanta (p < .05). Anpassningssindex
(AGFl) = .93.

Modellen visade god anpassning till i synnerhet pairwise-matrisen.
Faktorerna kunde ffi a o ordnas inte bara sekvensiellt utan också kausalt
enligt föregående. Av figur 2 framgår varje manifest variabels faktor
laddning och faktorernas effekter eller inverkan på varandra. Samtliga
laddningar och effekter var signifikanta.

Den direkta effekten av fly~lanhanterin~ på radarhanterin~ var .49.
Tjugofyra procent av variansen (som utgörs av kvadraten på korrelatio
nen) i radarhanterin~ förklarades av variansen i flywlanhanterin~. På
motsvarande sätt förklarades 14% av variansen i vapenhanterin~ av
variansen i radarhantering.
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Omedelbart efter varje anfall skattade instruktörerna gemensamt
förarnas prestation (INSTR). Förarna skattade dessutom själva sin
prestation och sin arbetsbelastning (FP respektive BEL). Prestations
bedömningarna INSTR respektive FF har vi antagit vara påverkade av
i synnerhet vapenhanterin~ men även av flY&Planhanterin&,. Vårt
antagande prövades m h a SEM-analyser först för INSTR och FF
separat men sedan också för en latent variabel med den varians som var
gemensam för dessa två prestationsbedömningar. Den latenta variabeln
kallade vi prestation.

Av analyserna kunde följande slutsatser dras: Variansen i prestations
måtten INSTR respektive FF påverkades i huvudsak av faktorn
vapenhantering. Sjuttiosex procent av variansen i INSTR bestämdes
direkt av variansen i vapenhanterin~. Motsvarande värde för FF var
63 %. Det innebär, att vapenhanterin~ hade en större i~fluens på
instruktörernas än på förarnas prestationsbedömning. För effekten av
flY&Planhantering- på INSTR respektive FF var förhållandet det
motsatta. Totalt förklarade flY&Planhanterin~ 23 % av variansen i
INSTR. Motsvarande procentsats för förarens egen prestationsbe
dömning, FF, var 32 %. Det innebär, att flY&Planhanterin& hade en
större influens, både direkt och indirekt, på förarnas än på instruktörer
nas prestationsbedömning.
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Resultatet av den analys, i vilken vi utnyttjat den latenta variabeln
prestation, återges i figur 3.

X 2 = 69.32
df = 40
P = .003
GFI = .94
AGFI = .90
RMS = .052

.53 r--------,

~_..... --'1 AVFY fi!.NQJ

c:::> Faktor
r===J Manifest variabel

Manifest variabels
faktorladdning

~ Faktorelfekt på
annan aKtor

Figur 3. Samma modell som i figur 2, utökad med faktorn prestation med markörerna INSTR och
FF. Samtliga laddningar och effekter är signifikanta (p < .05). Anpassningsindex (AGFl) = .90.

Vi hade ju det förhållandet, att försökspersoner med lång bortovaro
också hade kort 35-erfarenhet och lång erfarenhet av andra flygplan
system (jämför avsnitt "Gruppering av övningarna ochjörsökspersoner
na", sidan 73).

Korrelationen mellan TID35 och BORTOVARO var negativ (r = -.51,
p < .01). Försökspersonerna i totalmaterialet fördelade sig längs ett
approximativt kontinuum från lång bortovaro och liten flygtid på flyg
plan 35 till ingen bortovaro och lång flygtid på flygplan 35. Detta
kontinuum h~ vi benämnt systemaktualitet.
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Figur 4 visar resultatet från en SEM-analys, i vilken den latenta
variabeln systemaktualitet utgjorde den oberoende variabeln.

IVAPENVALl

.z. 2 = 50.69
df = 40
P .12
GFI .96
AGFI .93
RMS = .052

c::::::> Faktor
c==::::J Manifest variabel

Manifest variabels
faktorladdning

----+ Faktorelfektt oäannan aK or

Figur 4. Samma modell som i figur 2, utökad med faktorn systemaktualitet med markörerna TID35
och BORTOVARO. Samtliga laddningar och effekter är signifikanta (p < .05). Anpassningsindex
(AGFl) = .93.

Modellen visade mycket god anpassning. Som framgår av figuren hade
systemaktualitet en signifikant direkt inverkan på fly~lanhanterin~och
vapenhanterin~. Det innebär, att med en större systemaktualitet följde
en lägre frekvens avvikelser eller en bättre prestation vad beträffar alla
tre faktorerna; radarhanterin~ påverkades indirekt.

Variansen i systemaktualitet förklarade 15 % av variansen i fly~lan

hanterin~ och 17 % av variansen i vapenhanterin~. Korrelationen
mellan systemaktualitet och fly~lar1hanterin~ var -.39 och mellan
systemaktualitet och vapenhanterin& -.41.
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Utifrån faktorladdningarna för TI035 och BORTOVARO framgick, att
faktorn systemaktualitet förklarade en något större proportion av
variansen i BORTOVARO än av variansen i TI035. Separata SEM
analyser av TID35 respektive BORTOVARO visade detsamma.
BORTOVARO förklarade 18 % av variansen i flywlanhanterin~ och
17 % av variansen i vapenhanterin~. Motsvarande värden för TI035
var 13 respektive 16 %.

Förutom effekten av flygtiden på flygplan J35 studerade vi effekterna
av annan flygtid, dels på annat krigsflygplan, dels på icke-krigsflyg
plan, på prestationen. Om faktorn systemaktualitet förutom BORTOVA
RO och TID35 fick omfatta även ANNAN KRIGSFLYGPLANTIO,
gav SEM-analyser en lösning närmast identisk med den som återges i
figur 4. Faktorladdningen för ANNAN KRIGSFLYGPLANTID var
dock negativ (-.29, p < .05). Förhållandet var likartat men starkare,
vad beträffar ICKE-KRIGSFLYGPLANTIO.1

Partialkorrelationer beräknades också mellan TI035 och markörerna för
prestations- och hanteringsvariablerna med ANNAN KRIGSFLYG
PLANTID konstanthållen liksom mellan ANNAN KRIGSFLYG
PLANTID och samma markörer med TI035 konstanthållen. I det förra
fallet var åtta2 samband och i det andra fallet två3 samband signifikant
skilda från 0.00.

När TOTAL KRIGSFLYGPLANTID hölls konstant, hade bortovaron
fortfarande effekt.

1 De negativa laddningarna beror på negativa korrelationer mellan TID35 och de båda andra
flygtiderna.

2Nämligen FLYGPRECISION, STYRAUTOMATUTNYTIJANDE (två av tre markörer för
flygplanhantering), MÅLSPANING, LÅSNING (båda markörerna för radarhanterin&), SYSTEM
UTNYTTJANDE, VAPENVAL, AVFYRING, TRÄFF (samtliga markörer för systemutnyttjande)
samt förarens och instruktörens sammanfattande prestationsbedömningar. -

3Nämligen FARTFÖRHÅLLANDE och FLYGPRECISION (två av tre markörer i faktorn
flygplanhantering.
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Sammanfattningsvis gällde, att kort bortovaro från och mycket flygtid
på exklusivt flygplan J35 gav bäst prestation i samtliga faktorer
f1ygplan-, radar- och vapenhanterin~.

Figur 5 återger en SEM-analys, som sammanfattar lösningarna i figur 3_
och 4, sidorna 86 och 87 ovan. Manifesta variabler är utelämnade ur fi
guren men ingick i analysen.

X 2 = 88.01
df = 59
P = .01
GFI = .93
AGFI = .90
RMS = .048

Figur 5. Kausal strulcturmodell av relationerna mellan faktorerna systemaktualitet, flygnIanhantering,
radarhantering, vapenhantering och prestation. Samtliga effekter är signifikanta (p < .05).
Anpassningsindex (AGFl) = .90.

Modellens slutpunkt var prestation, f ö slutpunkten för all utbildning.
Den förklarades av de tre latenta faktorerna vapenhanterin&" flygplan
hanterin~ och radarhanterin2. Som framgår av figuren, var vapen
hanterin~ den tyngsta faktorn. Viktigare är, att de tre latenta faktorerna
i sin tur förklarades av faktorn systemaktualitet. Korrelationen mellan
systemaktualitet och prestation var .47, (p < .01), vilket innebär, att
systemaktualitet förklarade 22 % av variansen i prestation.
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Förarnas skattning av arbetsbelastning (BEL) antog vi vara direkt
påverkad av både flygplanhanterin~ och vapenhanterin~. FlYWlan
hanterin~ förklarade dels direkt, dels indirekt via radarhanterin~ och
vapenhanterin~ 35% av variansen i BEL. Vapenhanterin~ förklarade
38 % av variansen i BEL.

Både statistiskt och teoretiskt utgör modellen i figur 2, sidan 84, en
optimal lösning m a p grad av enkelhet i relation till förklaringsvärde.
Tre faktorer och deras relationer gav en god förklaring av variabelsam
banden.

Saklogiskt och analytiskt var det emellertid av intresse att bryta ner
modellen i dess beståndsdelar. Det innebär, att vi utnyttjade de
manifesta variablerna i stället för de tre latenta. Figur 6 återger en
sådan modell.
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Figur 6. Kausal strukturmodell av relationerna mellan de manifesta variablerna. FH = flYKPlan
hanterin&, RH = radarhanterin& och VH = vapenhanterin&. Samtliga effekter är signifikanta
(p < .05). Anpassningsindex (AGFl) = .91.

Modellen utgör en generell beskrivning av ett anfall utifrån 10 av de
variabler, instruktörerna utnyttjade. SEM-analysen visar, att anpass
ningen var god. Av figuren framgår bl a, att respektive faktors
markörer (jämför tabell 2, sidan 81) låg väl samlade, och att ordningen
på grupperna överensstämde med den i figur 2, sidan 84.

Modellen hade sin utgångspunkt i STYRAUTOMATUTNYTTJANDE
och sin slutpunkt i TRÄFF. Sekvensen STYRAUTOMATUTNYTT
JANDE--> MALSPANING--> LASNING--> SYSTEMUTNYTT
JANDE --> TRÄFF tyder på en simplex-struktur, åtminstone vad
beträffar dessa variabler. Det innebär, att brister i styrautomatutnytt
jande bäddade för brister i målspaning o s v.
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Av figur 7 framgår, att en tvådimensionell MDS-analys av sekvensen
ovan plus variabeln FLYGPRECISION resulterade i en cirkulär ordning
av variablerna.

@+1.00-~

lASNING - ~
-- .

SYSTEU-UTN

.50 - \

•TRÄFF
-1 .00 - .50 .50 1.00

@ I ---+-' .....
MALSPAN
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SA - UTN FlYGPREC

Figur 7. Tvådimensionell MDS-lösning med två markörer för var och en av faktorerna flygplan
hanterinK (FLYGPRECISION, STYRAUTOMATUTNYITJANDE), radarhantering (MÅLSPA
NING, LÅSNING) och vapenhanterinf: (SYSTEMUTNYITJANDE, TRÄFF).

Anpassningen var mycket god. Stressvärdet var < .0011
• Den cirku

lära ordningen tyder på en cirkumplex-struktur snarare än på en
simplex-struktur. Det innebär, att sambanden först avtog för att senare
åter öka.

Som angetts, analyserades anfallen också i fyra grupper efter övnings
typ. Här nöjde vi oss med att göra explorativa faktoranalyser (Principal
Factors Method). De fyra faktormönstren visade god överensstämmelse
med mönstret i tabell 2, sidan 81, i synnerhet för faktorerna fly~lan-

1Rär anger Guttman-Lingoes alienationskoefficient, att all varians rork1aras i den aktuella
lösningen.
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hantering ochvapenhantering. Faktorn radarhanterin~framträdde endast
i två av grupperna. I den grupp, som omfattar de kanske enklaste
övningarna, fångades denna faktors markörer upp av faktorn fly&plan
hantering och i den återstående gruppen av faktorn vapenhantering.

VARIANSANALYSER

På grundval av resultaten av ovan beskrivna faktor- och SEM-analyser
skapade vi tre nya variabler, som motsvarar våra tre faktorer. Vi kallar
de nya variablerna hanteringsvariabler. Sålunda är hanteringsvariabeln
FLYGPLANHANTERING medelvärdet av de Z-transformerade
manifesta variablerna FLYGPRECISION, FARTFÖRHÅLLANDE,
STYRAUTOMATUTNYTTJANDE och UTSTYRNING. Hante
rin~svariabeln RADARHANTERING är på samma sätt uppbyggd av
MALSPANING och LÅSNING och hanteringsvariabeln VAPEN
HANTERING av SYSTEMUTNYTTJANDE, TRÄFF, AVFYRING,
VAPENVAL och FÖRHÅLLNING.

Vi lät markörerna ingå i hanteringsvariablema med lika vikt. 1

Reliabiliteten i hanteringsvariablerna beräknades med hjälp av Cron
bachs ex. (K-R-20; Wherry, 1984) till för FLYGPLANHANTERING
.67, förRADARHANTERING .53 ochförVAPENHANTERING .80.
Även om man med Cronbachs ex. kan få en underskattning av reliabilite
ten (Guilford, 1965, sid 461), är den inte riktigt acceptabel för
RADARHANTERING. En bidragande orsak härtill är sannolikt, att
faktorn endast innehåller två markörer (jämför Sjöberg, Svensson &
Persson, 1979).

Medelvärdesskillnader i hanteringsvariablerna variansanalyserades
(General Linear Models for Unbalanced ANOVA; Joyner, 1985) över
tid (före och efter utbildning för experimentgruppen), mellan de fem
undergrupperna av försökspersoner och mellan de fyra övningsgrup
pema. På samma sätt har de sammanfattande bedömningarna INSTR,
FF och BEL variansanalyserats.

1Sambandet mellan faktorer med lika viktade markörer och faktorer, där markörerna viktats
efter faktorladdning, var for FLYGPLANHANTERING .97 och för de övriga två hanteringsva
riablerna .99.
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Vi har valt att redovisa resultat i relation till andra resultat. Som alltid
är det de statistiskt signifikanta resultaten, i det här fallet skillnaderna,
som man skall fåsta avseende vid. Andra skillnader kan dock, beroende
på resultatmönstret i dess helhet, visa på tendenser. Signifikans~vån är
som tidigare 5 %. 1

Experiment~ruppen hade före utbildnin& (FE 1) de sämsta resultaten
med signifikanta skillnader såväl i alla tre hanteringsvariablema som i
de sammanfattande prestationsbedömningarna INSTR och FF både till
den egna gruppens resultat efter utbildnin~ (FE 2) och till kontroll
~ruppen (FE 3) (jämför figur 8 och 9). (Observera, att figur 8 visar Z
transformerade avvikelser från optimalt beteende. För att undvika
minusvärden har vi adderat 1.00 till avvikelserna.)

IDet innebär, att sannolikheten för ett felslut är 5 på 100, om nollhypotesen är korrekt.
"Nollhypotesen" betyder, att ingen skillnad antas föreligga.
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Figur 8. Medelvärden för Z-transformerade avvikelser från optimalt beteende i hanteringsvariablema
FLYGPLANHANTERING, RADARHANTERING och VAPENHANTERING för experiment
gruppen före och efter utbildning samt kontrollgruppen.
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Figur 9. Medelvärden för instruktörernas och förarnas helhetsbedömning (INSTR respektive FF)
samt för förarnas bedömning av arbetsbelastning (BEL) för experimentgruppen före och efter
utbildning samt kontrollgruppen. Höga värden anger god prestation respektive hög belastning.

Mellan experimentgnlppen efter utbildnin~ och kontroll~ruppen fanns
inga signifikanta skillnader i vare sig någon av hanteringsvariablerna
eller i de båda sammanfattande bedömningarna! Kontroll~ruppen hade
dock en tendens till bättre resultat i hanteringsvariablerna och i förarnas
egna (FF) ögon. Instruktörerna (INSTR) uppfattade däremot i sina
sammanfattande bedömningar kontrollgruppens genomsnitt som identiskt
med experimentgruppens genomsnitt efter utbildnin~. Experiment
~ppen hade m a o uppnått en rejäl utbildningseffekt efter utbildning.

Experimentgruppens arbetsbelastning (BEL) visade inte samma
förändring. Visserligen var den signifikant lägre efter utbildning,
jämfört med före, men den var även efter utbildning signifikant högre
än vad den var i kontrollgruppen. Det fanns m a o signifikanta
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skillnader i alla tre jämförelserna: experimentgruppen före och efter
utbildning samt kontrollgruppen.

De fem undergrupperna av personal har jämförts med varandra, först
med data före och efter utbildning sammanslagna i de tre experiment
undergruppema (figur 10), vilket strax skall kommenteras. Resultatens
ordningsföljd var densamma i alla tre hanteringsvariablerna. (Observera
igen, att bilden illustrerar avvikelser från optimalt beteende.)

1.6
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V 1.2
V
I 1.0

K
0.8
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L 0.6

S
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R 0.2

0.0
FLYGPLAN RADAR VAPEN

HANTERING
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Figur 10. Medelvärden för Z-transfQrmerade avvikelser från optimalt beteende i hanteringsvariabler
na FLYGPLANHANTERING, RADARHANTERING, och VAPENHANTERING för de fem
undergrupperna av personal, när experimentgruppens resultat före och efter utbildning är
sammanslagna.

De äldre aktiva förarna (UG5) var bäst. Förarna med mindre än 25
månaders bortovaro (UG3) kom därnäst och därefter de yngre aktiva
förarna (UG4). Förarna, som hade varit borta upp till 60 månader
(UG2) var näst sämst. Sämst var förarna med den längsta bortovaron
(mer än 60 månader) (UG1).
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När det gäller VAPENHANTERING, hade de sämsta förarna signifi
kant sämre resultat än samtliga andra grupper. I den hanteringsvariabeln
var det i övrigt bara den näst sämsta gruppen, som hade signifikant
sämre resultat än någon annan grupp men bara än en, nämligen den
bästa gruppen, som bestod av äldre aktiva förare.

När det gäller FLYGPLANHANTERING, hade de två sämsta grupper
na med den längsta bortovaron signifikanta skillnader till de två bästa
grupperna (de äldre aktiva förarna och den grupp, där förarna hade
mindre än 25 månaders bortovaro).

När det gäller RADARHANTERING, var det bara den sämsta gruppen
med den längsta bortovaron som hade signifikanta skillnader, och det
hade den till alla övriga grupper (utom till den med yngre aktiva förare;
den insignifikansen beror dock på det jämförelsevis låga antalet för
sökspersoner i gruppen yngre aktiva förare).

Jämförelser har också gjorts mellan de tre experimentundergrupperna
efter utbildning och de två kontrollundergruppema (figur 11).
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Figur 11. Medelvärden för Z-transformerade avvikelser från optimalt beteende i hanteringsvariabler··
na FLYGPLANHANTERING, RADARHANTERING och VAPENHANTERING för de tre
experimentundergruppema efter utbildning och kontrollundergruppema.

De äldre aktiva förarna var återigen bäst i alla tre hanteringsvariabler
na. Men när inte längre de lägre värdena från före utbildning drog ner
resultaten, var det ytterligare en experimentundergrupp, nämligen den
som hade 25-60 månaders bortovaro, som presterade bättre än de yngre
aktiva förarna, som nu var näst sämst. Sämst var fortfarande den ex
perimentundergrupp, som varit borta längst.

Vad beträffar både FLYGPLANHANTERING och VAPENHANTE
RING, följdes de bästa, d v s de äldre aktiva förarna, av den experi
mentundergrupp, som hade mindre än 25 månaders bortovaro. Sedan
kom den experimentundergrupp, som hade en bortovaro upp till 60
månader. Först därefter kom de yngre aktiva förarna och sist den
experimentundergrupp, som hade den längsta bortovaron, d v s längre
än 60 månader. Det var endast den sämsta gruppen med den längsta
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bortovaron (längre än 60 månader), som hade några signifikanta
skillnader i förhållande till andra grupper. Det hade den till alla
grupper utom till den med yngre aktiva förare.

Inga signifikanta skillnader mellan grupperna framkom i RADAR
HANTERING.

De fem undergrupperna av personal har jämförts med varandra även
med utgångspunkt från helhetsbedömningarna INSTR, FF och BEL
(figur 12).

~ UG1

§§ UG2

~ UG3

II UG4

D UG5

Figur 12. Medelvärden för instruktörernas och förarnas helhetsbedömning (INSTR respektive FF)
samt ror förarnas bedömning av arbetsbelastning (BEL) för de tre experimentundergruppema efter
utbildning och kontrollundergrupperna. Höga värden anger god prestation respektive hög belastning.

Här framgår, att en undergrupp experimentförare tenderade att få bättre
helhetsbedömningar av instruktörerna än kontrollgruppen med äldre
förare, men skillnaderna de tre bästa grupperna emellan var inte
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statistiskt signifikanta. Signifikanta skillnader i instruktörsbedömningen
visade den bästa experimentundergruppen (UG3) däremot till de yngre
aktiva förarna och till de sämsta experimentförarna (UOl), samma
skillnader f ö, som de äldre aktiva förarna och den näst bästa experi
mentundergruppen (UG2) hade.

Förarnas egna bedömningar låg utom för en grupp obetydligt under
instruktörsbedömningen. (Korrelationen mellan INSTR och FF var hög;
r = .77, P < .01.) Det var de yngre aktiva förarna, som avvek och
uppfattade sig som bättre än vad instruktörerna ansåg. Vad signifikan
serna angår, hade den sämsta experimentundergruppen signifikanta
skillnader med samtliga övriga grupper. Även mellan de två bästa
experimentundergrupperna förelåg statistiskt signifikanta skillnader.

Vad gäller förarnas bedömning av arbetsbelastning (BEL), förelåg
statistisk signifikans mellan alla grupper utom mellan två experiment
undergrupper, den sämsta och den bästa.

Vi har sett på övningsindelningeni helhetsbedömningar och hanterings
variabler1 på liknande sätt. I de första jämförelserna är resultaten före
och efter utbildning sammanslagna. De radarhanteringsmässigt lättaste
övningarna gick bäst. En övningstyp gick signifikant sämre än alla
övriga. Det syntes utom i instruktörernas och förarnas helhetsbedöm
ningar (figur 13) även i hanteringsvariabeln FLYGPLANHANTERING.
Övningstypen uppfattades också av förarna som mer arbetsbelastande.

1Som tidigare nämnts, framträdde radarhantering som faktor endast i två övningsgrupper med
liknande fientlig motverkan. I den grupp, som omfattar de radarhanteringsmässigt lättaste övningar
na, fångades faktorns markörer upp av faktorn flygplanhantering. I den fjärde gruppen övningar
fångades den upp av faktorn vapenhantering.
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Figur 13. Medelvärden för instruktörernas och förarnas helhetsbedömningar (INSTR respektive FF)
samt för förarnas bedömning av arbetsbelastningen (BEL) per övningsgrupp, när experimentgruppen
FÖRE och EFTER samt kontrollgruppen är sammanslagna. Höga värden anger god prestation
respektive hög belastning.

Även vad beträffar övningstypema har vi gjort jämförelser med experi
mentundergruppemas resultat före utbildning uteslutna. En övningstyp,
samma som tidigare, gick signifikant sämre, vad gäller hanteringsvaria
beln VAPENHANTERING samt helhetsbedömningarna av prestation
och arbetsbelastning (figur 14).
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Figur 14. Medelvärden för instruktörernas och rorarnas helhetsbedömningar (INSTR respektive FF)
samt för förarnas bedömning av arbetsbelastning (BEL) per övningsgrupp, när experimentgruppen
efter utbildning och kontrollgruppen är sammanslagna. Höga värden anger god prestation respektive
hög belastning.

Sinnesstämning, rörväntningar och
resultatuppfattning

I tidigare avsnitt har vi utgått från data, relaterade till varje enskilt
anfall. Före och efter varje passl

, lät vi förarna skatta sin sinnesstäm
ning i termer av sex dimensioner (HEDONISK TON (d v s glad 
ledsen), AKTIVITET, AVSPÄNNING, SOCIAL ORIENTERING,
EXTRAVERSION och SÄKERHET) (Sjöberg, Svensson & Persson,
1979). Samtidigt skattade förarna, hur de trodde, att de skulle lyckas,

lEtt pass omfattade tio eller nio anfall. Första passet före och efter utbildning omfattade tio
och andra passet nio anfall.
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respektive hur de hade lyckats med anfallen under passet. I detta avsnitt
redovisas resultat av SEM-analyser av de passrelaterade variablernas
relationer till prestationen i termer av de tre hanteringsfaktorerna.
Samtliga analyser hade god anpassning (AGFI > .90).

I relationerna mellan stämningsläge och avvikelser i fly~lanhanterin~,
radarhanterini och vapenhanterin& hade dimensionerna AVSPÄNNING
och SÄKERHET de starkaste sambanden med prestationen. Trots att
dessa skalor redan mäter latenta begrepp, valde vi att utnyttja dem som
markörer för en ny latent variabel, kallad balans. Upplever man sig
som säker och avspänd, är man i god balans, medan osäkerhet och
spänning kännetecknar dålig balans.

Det bör påpekas, att stämningsläget i stor utsträckning speglar situa
tionsfaktorer. Följaktligen är balanS ett varierande tillstånd till skillnad
från t ex personlighetsegenskaper (jämför Sjöberg, 1985).

Av resultaten i figur 15 a framgår, att balans före passet påverkade
flYW1anhanterin& och därmed också indirekt radarhanterin~och vapen
hanterin~ under passet. Dålig balans före passet ledde till fler fel
handlingar eller andra negativa avvikelser från optimalt beteende (jäm
för Appel et al, 1980). Femton procent av variansen i prestationen
under passet kunde förklaras av balanS före passet.

Balans efter passet påverkades av flY&Planhanterin~ och endast av
fly~lanhanterin~.
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(a)

x 2 = 62.51
df = 41
P = .02
GFI = .94
AGFI = .91
RMS = 0.60

Figur 15 (a). Kausal strulcturmodell av relationerna mellan de fyra faktorerna~ före utbildning,
flygplanhanterinK, radarhantering och vapenhanterinK.

(b)

::t 2 = 74.96
P = .02
GFI =.94
AGFI = .91
RMS = .062

Figur 15 (b). Kausal strulcturmodell av relationerna mellan den manifesta variabeln KAPACITET
("tror lyckas", LYF) och de fyra faktorvariablerna.
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(c)

X 2 = 91.66
df = 61
P = .01
GFI = .93
AGFl = .90
RMS = .065

Fj~Jr 15 (c). Kausal strukturmodell av relationerna mellan de manifesta variablerna TOTAL
FLYGTID och KAPACITET samt de fyra latenta faktorerna. Samtliga effekter i figur 15 a - c är
signifikanta (p < .05). Anpassningsindices (AGFl) är ~ .90.

Förarnas skattning av hur de tror, att de skall lyckas med passet (LYF,
"tror lyckas"), indikerar deras aktuella kapacitet. Av figur 15 b fram
går, att upplevd kapacitet direkt påverkade balans, fly~lanhanterin~

och vapenhanterini. Kände man sig kapabel, var man i god balans och
hade ett mindre antal avvikelser från optimalt beteende.

Av SEM-analysen framgår dessutom, att upplevd kapacitet indirekt, via
balans, signifikant inverkade på beteendet. Kapacitet gav m a o balans,
som i sin tur gynnade ett optimalt beteende.

Förarnas skattning av hur de hade lyckats, d v s deras resultatuppfatt
nin~, påverkades inte bara av den faktiska prestationen i termer av
fly~lan-, radar- och vapenhantering utan även av balanS !iJre passet.

Av bakgrundsvariablerna visade sig erfarenhet i form av total flygtid
samvariera med balans före passet, upplevd kapacitet1 och resultatupp-

lPörarens bedömning inför passet, hur han tror, att han skall lyckas.
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fattnin~l. Av figur 15 c framgår, att erfarenhet påverkade balans före
passet både direkt och indirekt via upplevd kapacitet.

Resultaten beträffande aktivitet och avspänning kan jämföras med
resultaten från F 6 (Angelborg-Thanderz et al, 1988), där båda de
deltagande divisionerna låg högt i aktivitet redan under förberedelserna
för passet och lågt i spänning, jämförda med en normalgrupp (Sjöberg
et al, 1978), med bilskoleelever (Appel et al, 1980) och med aspiranter
före flygning (Svensson, Thanderz & Uneståhl, 1980).

Vid F 6 steg aktiviteten sedan ytterligare under passet. I simulatorn vid
F 10 sjönk den i stället under passet.

Spänningsnivån var ännu lägre än vid F 6 både vid förberedelser för
och genomförande av passet. Den steg inte vid genomförandet som vid
F 6 utan sjönk i stället under passet (jämför Angelborg-Thanderz et al,
1986).

Psykofysiologisk reaktion

Under ca 30 simulatorpass eller 270 anfall registrerades kontinuerligt
åtta förares hjärtfrekvens (R-R intervall).

Medelpuls per femsekundersintervall beräknades. Generellt kan sägas
om resultaten, att hjärtfrekvensen ökade fram till avfyring och sjönk
drastiskt efter den. Under det sågtandsliknande förloppet hade hjärt
frekvensen alltså sitt maximum vid eller nära avfyring. Vi utnyttjade
denna maximumfrekvens i korrelationsanalyser. Medelvärdet vid
avfyring var 87 och standardavvikelsen 9.82.

Korrelationen mellan maximumpuls vid avfyring före respektive efter
utbildning var hög (.67, P < .01). Efter utbildning var förargruppen
mera homogen: höga pulstoppar var lägre, och låga pulstoppar var
högre (figur 16) (jämför Thanderz, 1982).

lPörarens bedömning, hur han lyckades under passet.
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Figur 16. Maximumpuls f6re utbildning i relation till maximumpuls efter utbildning.

Av korrelationsanalyserna framgick, att hjärtfrekvensen samvarierade
positivt med sinnesstämnin~ (HEDONISK TON, AVSPÄNNING och
SÄKERHET) både före och efter passet samt med prestationsbedöm
ningarna (INSTR och FF). Sambanden mellan prestationsbedömningar
och sinnesstämnin~ var däremot insignifikanta både före och efter
passet.
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EFFEKTER

Effekter av bortovaro och tidigare erfarenhet

I SEM-analyserna av systemaktualitetens effekter på fly&plan-, radar
och yapenhanterin~ samt prestation syntes bortovarotiden speciellt
betydelsefull som förklaring till prestationsskillnaderna mellan försöks
personerna. Vi fortsatte därför att närmare studera relationen mellan
prestation och bortovarotid, och i vilken utsträckning den veckolånga
utbildningen kompenserade bortovarons effekter.

Vi analyserade instruktörsbedömningens1
- efter utbildning - beroende

av bortovaro. Analysen med både experiment- och kontrollgrupp tillät
en direkt jämförelse mellan kontrollgrupp och återutbildad experi
mentgrupp. Figur 17 presenterar instruktörsbedömningen som en
funktion av förarnas bortovaro.

lINSTR, medelvärdet av samtliga anfall per f6rsöksperson.
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INSTRUKTÖRSBEDÖMNING (1 - 7)

•••
•

BORTOVARO

Figur 17. Instruktörsbedömningen (medelvärdet av 18 anfall per förare, n ::r: 23) som funktion av
bortovaro. Trianglarna har beräknats m h a Clevelands algoritm för kurvutjämning. Punkterna anger
enskilda medelvärden. Cirkeln anger medelvärdet för kontrollgnlppen. (Figuren är av sekretesskäl
ofullständig.)

Trianglarna i figuren har beräknats med hjälp aven algoritm för kurv
utjämning (Clevelands algoritm1

; Wilkinson, 1984). Algoritmen tar
hänsyn till den ojämna fördelningen av bortovarotiden. Den heldragna
kurvan approximerar den framtagna funktionen. Cirkeln anger
medelvärdet för kontrollgruppen.

Som framgår av figuren är relationen kurvlinjär, vilket här innebär, att
en bortovaro från noll till cirka tre år inte påverkade prestationen.
I1ingre bortovaro hade däremot effekt. Effekten var måttlig till att börja
med, men den tenderade att accelerera med ökande bortovaro. Vid
jämförelse med kontrollgruppens medelvärde visade sig experiment
gruppen vara bättre eller lika bra, givet att bortovaron var mindre än
fem och ett halvt år.

Aven motsvarande analys av relationen mellan prestation och flygtid
framkom, att en viss minsta flygtid på syste~etvar ett annat villkor, för

1proceduren kan liknas vid en löpande regressionsanalys. Antalet mätpunkter väljs utifrån
behovet av detaljrikedom.
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att den prestationsnivå, som motsvarade kontrollgruppens medelvärde
skulle uppnås. Instruktörsbedömningen korrelerade signifikant med
förarnas både bortovaro (r = -.64, p < .01) och flygtid (r = .66,
p < .01). Med gallring enligt villkoren försvann sambanden, och
effekterna av bortovaro och flygtid slog inte längre igenom.
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Effekter av utbildning eller prognos från
resultat röre till resultat efter utbildning

Tabell 3 visar relationerna mellan data/öre respektive efter utbildning
i de sammanfattande variablerna d v s hanteringsvariablerna FLYG
PLANHANTERING (FH), RADARHANTERING (RH) och VAPEN
HANTERING (VH), prestationsbedömningarna INSTR och FF, samt
bedömningen av arbetsbelastning, BEL.

Tabell 3. Relationer (produktmomentkorrelationer)mellan hanteringsvariabler och skattningar
före och efter utbildning.
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Som framgår av tabell 3, var sambanden måttliga för hanterings
variablerna (.28, .30 respektive .29); frekvensen avvikelser före
utbildning förklarade som mest 9 % av variationen i avvikelser efter
utbildning. Förargruppen blev efter utbildning mera homogen;
spridningen (standardavvikelsen) var lägre efter än före utbildning (PH
0.86 respektive 0.72, RH 1.22 respektive 0.77 och VH 0.97 respektive
0.65).

Prestationsbedömningarna INSTR och FF hade måttlig prognoskraft.
Instruktörsbedömningen före utbildning förklarade 12 %av variationen
i bedömningen efter. Motsvarande värde för förarens bedömning var
14 %. Även prestationsbedömningarna ökade i homogenitet från före
till efter utbildning (för INSTR 2.04 respektive 1.45 och för FF 1.86
respektive 1.47).

Prognoskraften var större för arbetsbelastningen (BEL) än för övriga
variabler1 i tabell 3; förarens bedömning av arbetsbelastning före
utbildning förklarade 41 % av variationen i samma bedömning efter.
Standardavvikelsen i arbetsbelastning var densamma under båda be
tingelserna (1.29 respektive 1.31). Gruppen ökade alltså inte i homoge
nitet från före till efter utbildning vad den beträffar. Därmed åstadkoms
också förutsättning för en högre autokorrelation.

VAPENHANTERING före utbildning hade högre samband med eller,
annorlunda uttryckt, predicerade bättre prestation och arbetsbelastning
efter utbildning än de andra två hanteringsvariablema.

Differenspoängen efter-före utbildning (anfall för anfall) beräknades för
faktorerna flygplan-, radar- och vapenhantering. SEM-analyser visade
(om än svagt), att (a) ju större förbättringarna var i fly~lanhantering,

desto större blev förbättringarna i radarhanterin~, och ju större
förbättringarna var i radarhantering, desto större blev förbättringarna
i vapenhanterin~ samt (b) ju högre systemaktualiteten var, desto mindre
blev förbättringarna i radarhantering och vapenhanterin~.

1Samtliga övriga variabler rör prestation. Dock kallas även i fortsättningen endast INSTR och
FF (d v s instruktörens och förarens prestationsbedömningar) prestationsvariabler, och FH, RH och
VH kallas hanteringsvariabler.
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Av differensen efter-föreutbildning framgår också, att förbättringen (ut
bildningseffekten) var störst för vapenhantering och minst för fly~lan

hanterin~. Radarhanterin~ intog en mellanställning.

Att förargruppen efterutbildning blev merahomogen i prestationshänse
ende, innebär, att de sämre förarna förbättrades mer, relativt sett, dock
inte till de bättre förarnas nivå. Ju större förbättringarna var i flY&'plan
hanterin~ och vapenhanterin~, desto högre blev den latenta variabeln
prestation, uppbyggd av instruktörens och förarens bedömning, efter
utbildning. (Observera, att vi här talar om förbättring utan hänsyn till
den faktiska prestationsnivån. Mera härom i diskussionsavsnittet nedan.)
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DISKUSSION

Korrelationsanalyserna och prestationsresultaten

Momentvariablema hade samtliga en mer eller mindre positivt sned
fördelning. Fördelningarna grundar sig på avvikelser från ett optimalt
beteende, och i synnerhet större avvikelser hade en låg sannolikhet.
Sneda fördelningar försämrar precisionen särskilt i negativa variabel
samband. Dessbättre förekom inga negativa korrelationer mellan våra
positivt sneda variabler. Dock kan positiva samband ha underskattats.

De hypotestestande analysmetoder, som vi använt (faktoranalyser och
modellanalyser m h a LISREL), är känsliga för sneda variabelfördel
ningar. Snedhet kan försämra möjligheterna till goda lösningar med klar
struktur och generaliserbarhet.

Med hjälp av PREUS (Jöreskog & Sörbom, 1986), en "preprocessor"
till USREL, har vi kunnat normalisera de sneda fördelningarna och
utnyttja produktmomentkorrelationen som sambandsmått. Som framgår
av resultatavsnittet ovan, gav USREL-analysema statistiskt och
innehållsmässigt goda lösningar.

Som framgår av faktoranalyserna, kunde variabelsambanden mellan
momenten förklaras utifrån tre faktorer: fly~lanhanterin~, radar
hanterin~ och vapenhanterin~. Faktorstrukturen var ren, och den
multipla korrelationen mellan hanteringsfaktorer och prestation var hög
(.931

). De tre begreppen räckte m a o för en beskrivning av förarnas
avvikelser från ett optimalt handlingsmönster.

Vi har valt att beskriva förarnas beteende i ett anfall som en process,
i vilken effekterna av ett val eller en handling påverkade efterföljande
val och handlingar. Vi har alltså antagit, att ett suboptimalt beteende
(val eller handling) i ett förlopp under anfallet hade en direkt och
negativ inverkan på prestationen i det följande.

186 % av variansen i prestation förklaras m a o av hanteringsfaktorema, där effekten av radar
hantering medieras av vapenhantering.
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Både MDS-analysen (figur l, sidan 83) och SEM-analysen (figur 2,
sidan 84) visade, att antagandet höll för de tre faktorerna: brister i
fly~terin& försämrade förutsättningarna för en optimal radar
hanterin&, och brister i radarhanterin~ resulterade i en försämrad
vapenhanterin&.

När vi prövade den kausala strukturmodellen i figur 2, uteslöt vi två
markörer, som vi uppgav inte tydligt markerade sina faktorer. Det
innebär inte, att markörerna hade lågt förldaringsvärde. Sålunda
korrelerade FÖRHÅLLNING signifikant med markörerna i samtliga tre
hanteringsfaktorer och med prestation. UTSTYRNING korrelerade
signifikant med markörerna för flYWlan- och vapenhanterin& samt med
prestation. De i modellen uteslutna markörerna var mera generella och
tillhörde inte specifikt den ena eller andra faktorn. Sålunda hade
FÖRHÅLLNING laddningar i alla tre faktorerna, även om bara en,
vapenhanterin~, var signifikant, och UTSTYRNING hade relativt
svaga, om än signifikanta, laddningar i två faktorer, nämligen vapen
hanterin~ och flY&Planhanterin~.

Att en god prestation i ett förlopp utgjort en förutsättning för en god
prestation i det följande, illustreras än bättre i vår modellanalys av de
manifesta variablerna (figur 6, sidan 91). STYRAUTOMATUTNYTT
JANDE påverkade både sin egen faktors markörer (FARTFÖRHÅL
LANDE och FLYGPRECISION) och MÅLSPANING i faktorn radar
hanterin~. MÅLSPANING, i sin tur, påverkade sin egen faktors markör
LÅSNING, och LÅSNING, i sin tur, påverkade SYSTEMUTNYTT
JANDE i faktorn vapenhanterin~. SYSTEMUTNYTTJANDE påver
kade sin egen faktors markör TRÄFF.

Orsak-verkan-kedjan sträckte sig m a o genom de tre faktorerna. MDS
resultaten, återgivna i figur 7, sidan 92, illustrerar förhållandet.
Effekterna av felbeteenden i de inledande momenten medierades via
efterföljande moment fram till att skottet gått.

Samtidigt visar orsak-verkan-strukturen, generellt sett, att varje felhand
ling hade en begränsad effekt som funktion av avståndet mellan
momenten. Det förklarar förarens ofta lyckade ansträngningar att under
anfallets gång korrigera tidigare misstag.
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En förutsättning för lyckade korrektioner är rimligtvis, att föraren
någonstans i den fortsatta händelsekedjan får andrum över till annat än
det som oundgängligen måste genomföras vid det tillfället. Och det
ligger i sakens natur, att ju närmare målet, föraren kommer, desto
större blir kraven på snabbhet och precision.

Av vad som sagts ovan framgår, att styrautomaten var väsentlig för
förarens hantering av vapensystemet. Så var systemet naturligtvis också
tänkt att fungera. Här bekräftades inte gamla erfarenheter (Hansson &
Thanderz, 1968; Thanderz, 1979), att styrautomaten nästan var satt ur
spel. Eftersom erfarenheterna var aktuella, när våra provförare var
aktiva, är de värda en kommentar här.

Det fanns under långa tider tendenser, att många 35-förare använde
styrautomaten framför allt under mindre kapacitetskrävande moment av
flygningen. Under mer kapacitetskrävande moment litade man mer på
sin förmåga att framföra flygplanet manuellt. Det inverterade an
vändningssättet bottnade naturligtvis i förarnas bristande tillit till
faciliteten i fråga och bristande tålamod att nå resultat. Bristande
uppföljning från utbildningsansvariga saknade naturligtvis inte heller
betydelse.

Förarna övervärderade en positiv konsekvens på kort sikt och undervär
derade en negativ på längre sikt Gämför Sjöberg, 1978). I lätta övningar
fick man snabbare ett positivt övningsutbyte, om man flög för hand.
När övningarna blev svårare, hade man sedan inte kapacitet att lära sig
flyga på styrautomat. Förare, som under enklare övningar försummat
att lära sig hela systemet, blev under svårare övningar tvingade att
förenkla och primitivisera systemet med sämre resultat och högre
mental belastning som följd Gämför Svensson, 1978; Thanderz, 1978).

Eftersom förarnas bristande förtroende för styrautomaten i sin tur kunde
härledas till både egna och andras erfarenhet aven tidigare, avsevärt
sämre version av styrautomat, är den inverterade användningen ett
utmärkt exempel också på vad som i bakgrundsavsnittet "Erfarenhet och
prestation" sades om den lätthet, med vilken det kan

"utvecklas expertkulturer, där man ömsesidigt förstärker varandras felaktiga
uppfattningar" (Sjöberg, 1978, sid 50).
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Cirkumplex-strukturen i figur 7, sidan 92, beror sannolikt på det sig
nifikanta sambandet mellan faktorerna fly~lanhanterin& och vapen
hanterin&. All inverkan gick inte via STYRAUTOMATUTNYTT
JANDE och radarhanterin~. Det fanns också en direkt påverkan av
UTSTYRNING, markör i flywlanhanterin&, på markörerna SYSTEM
UTNYTTJANDE och TRÄFF i faktorn yapenhanterin&. Vilket
avspeglar det faktum, att styrfel styrs ut manuellt.

Variabeln TRÄFF kan i större utsträckning än någon av de övriga
variablerna betraktas som en kriterievariabel. Den utgjorde också en
tung markör i faktorn yapenhanterin~. Att anfallet utmynnar i träff i
målet är poängen, men vägen fram till träff kan ha olika utseende,
beroende på bl a vilken strategi, som föraren valt, eller ibland tvingats
välja p g a fiendens agerande och andra yttre omständigheter.

Avvikelser i faktorn vapenhanterin~s markörer var avgörande för
anfallets utgång. Som nyss anmärktes, blir kraven på snabbhet och
precision större, ju närmare målet man kommer. Och yapenhanterin&
ligger av naturliga skäl närmare målet än vad de övriga faktorerna gör.

Instruktörernas bedömningar FLYGPRECISION och SYSTEM
UTNYTTJANDE utgör sammanfattande omdömen och kan i stort sett
anses motsvara faktorerna flywlanhanterin& och vapenhanterin&.
Därmed kan de också antas täcka dessa faktorers övriga markörer.
Åttiotre % av variansen i FLYGPRECISION förklarades också av
variansen i FARTFÖRHÅLLANDE, STYRAUTOMATUTNYTT
JANDE och UTSTYRNING, och 79 % av variansen i SYSTEM
UTNYTTJANDE förklarades av variansen i TRÄFF, AVFYRING,
VAPENVAL och FÖRHÅLLNING (p < .001). Faktoranalyser utan
FLYGPRECISION och SYSTEMUTNYTTJANDE gav samma
faktorinnehåll som i tabell 2, sidan 81. Vi har därför, trots förekomsten
av autokorrelationer, valt att låta FLYGPRECISION och SYSTEM
UTNYTTJANDE ingå i analyserna.

Faktorn vapenhanterin~ viktade tyngst i både förarnas egen och instruk
törernas bedömning av prestationen (FF respektive INSTR), men
signifikant viktade även faktorn flygplanhanterin~ i bådas bedömning.
När vi jämförde förare och instruktörer, visade det sig, att de förra lade
större vikt vid flywlanhanterin~ än vad de senare gjorde. Och instruk
törerna lade större vikt vid vapenhanterin~ än vad förarna gjorde.
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Eftersom vi bedömde, att föraren och instruktören båda bidrog till
någon slags "sann" prestationsbedömning, antog vi en faktor med den
varians som var gemensam för instruktörens och förarens prestations
bedömningar. Korrelationen mellan de båda sammanfattningsbedöm
ningarna var hög (r = .70, p < .01), vilket innebar en gemensam
varians på 50 %. Som tidigare nämnts, förklarade hanteringsfaktorerna
86 % av variansen i faktorn prestation, som därmed kan betraktas som
ett både reliabelt och valitt prestationsmått.

I förarnas skattning av arbetsbelastningen under anfallet viktade
faktorerna fly~lanhanterin~ och vapenhanterin~ ungefär lika tungt.
Dessa faktorer förklarade 61 % av variansen i arbetsbelastning.

Vapenhanteringen i 35-systemet kan inte automatiseras i någon större
utsträckning; till det är systemet alldeles för komplicerat. Flygföraren
experten skall däremot helst skötajlygplanhanteringen helt automatiskt,
för att tillräckligt utrymme skall finnas till hans medvetna och kontrolle
rade hantering av det som inte går att automatisera, d v s vapen
hanteringen.

En välutbildad flygförare i full trim uppfattar också framförandet av
själva flygplanet som en automatisk hantering. Den är mer automatisk
än bilkörning, säger somliga. Föraren skall hela tiden mentalt befinna
sig på en plats längre fram i rymden (Olsson, 1990 a).

Skillnaderna mellan förare och instruktörer, vad gäller vikterna av de
olika faktorerna eller, om man så vill, grunderna i deras prestationsbe
dömning, ter sig därför logiska:

För föraren, f d expert, som han var, med minnesbilder1 av tidigare
förmåga, var det tydligen mera uppenbart än för instruktören, som mera
såg till resultatet, hur hantering av själva flygplanet stal kapacitet från
vapenhanteringen.

Automatiska beteenden har vanligtvis varit kontrollerade från början.
Med bristande träning blir de naturligtvis kontrollerade igen. I
praktiken är de flesta beteenden en blandning av automatiska och

1Pör&Ökspersonema fällde många kommentarer, som rörde jämförelser mellan "förr" och "nu" .
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kontrollerade komponenter Gämför Shiffrin & Dumais, 1981). I falle1
med återinflygarna kan det räcka med att fler komponenter än förr
måste hanteras medvetet i stället för automatiskt.

Om föraren hade framgång i sina anstrllngningar att medvetet och
överlagt handskas med flygplanet, behövde inte instruktören uppfatta
några brister härvidlag, i alla fall inte lika klart som den som ansträng
de sig. Att framförandet av själva flygplanet verkligen innebar
ansträngning, framgick också av att flygplanhanteringen var den enda
av hanteringsvariablema, som efter passet påverkade förarens balans1

•

Samtidigt skall man inte glömma, att det hela tiden är instruktörens
bedömning, vi talar om. Det var han som gjorde sina momentbedöm
Dingar på ett sådant sätt, att de kunde sammanfattas i faktorer, som
tillåter spekulationer som de nyss framförda.

Brister i själva flygplanets hanterande kanske även på grund av
sensoriska återkopplingar framträdde tydligare för föraren än för
instruktören.

Faktorn radarhanterin&, framträdde endast i två närbesläktade övnings
typer. I en tredje övningstyp fångades faktorns markörer upp av faktorn
fly~lanhanterini och i den fjärde av faktorn vapenhanterin~. Anled
ningen härtill kan förklaras på följande sätt:

Faktorn radarhanterin~ byggdes upp av de manifesta variablerna MÅL
SPANING och LÅSNING. Momenten ingick i samtliga anfall, mel1
svårighetsgraden i dem varierade.

I den tredje typen av anfall hade föraren i princip gott om tid. Om han
lyckades eller misslyckades, berodde i hög grad på hans flygprecision.
Det var i den övningstypen, som "radarmarkörerna" fångades upp av
faktorn flygplanhanterini.

Förhållandet var i stort sett detsamma i den fjärde övningstypen. En
förutsättning här var dock, att föraren flög på ett sådant sätt, att han 
mer än i tredje övningstypen - utnyttjade en kunskapsbas, som rör

1 00 00

Markerad av AVSPANNING och SAKERHETo
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vapensystemet. Därför är det inte förvånande, att "radarmarkörerna"
här fångades upp av faktorn vapenhanterini.

I de två först nämnda anfallstypema krävs en hanteringsskicklighet, som
kan beskrivas som fingerfärdighet. Denna fingerfärdighet inte barafinns
i utan utglJr snarare faktorn radarhanterin&.

Prestationsresultaten av variansanalyserna samt
effekterna av bortovaro och tidigare erfarenhet

Som framgick av resultatredovisningen ovan, hävdade sig försöksperso
nerna i experimentgruppen utomordentligt väl. Det gällde gruppen som
helhet, och det gällde i synnerhet de förare, som hade både gedigen
erfarenhet och kort bortovaro.

I stor utsträckning följdes gedigen erfarenhet och kort bortovaro åt. Det
ligger i sakens natur, att för de förare, som tidigt tog avsked eller inom
FV övergick till annan verksamhet, var flygplan 35 deras sista
krigsflygplan, som de inte alltid hade sin mesta flygtid på. Visserligen
flög man mer tidigare, men förare, som flugit flygplan 35 senare, fick
ändå ihop mer tid på systemet. Det ingick i de direktiv, som FS
projektledare gav, att vi i den senare delen av undersökningen skulle
sträva efter att kalla in förare som hade antingen varierande 35-tid eller
varierande bortovaro. Uppgiften var inte möjlig att lösa bättre än vi
gjorde med det underlag som fanns och övergripande flygsäkerhetskrav.

Möjligen var en del av de äldre förarna ännu bättre än vad våra
jämförelser gett vid handen. Båda våra i försöken mest tjänstgörande
instruktörer ansåg nämligen, att bedömningarna under de två första
etapperna i snitt var mer generösa än vad de senare blev. De mera
generösa bedömningarna omfattade samtliga förare i kontrollgruppen
samt i experimentgruppen de förare som fanns kvar i FV.

Frågan är oundviklig, hur det är möjligt, att förare, som varit borta en
längre tid från flygtjänst på 35-systemet, kan prestera bättre än yngre
aktiva förare. Den frågan leder till en annan fråga: Kan det vara så, att
F 10 vid tiden för försöken var inne i en period, när man lade mindre
vikt vid systemövningar och mer vikt vid visuella övningar? Flottiljen
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visade en viss preferens för den senare sortens övningar vid den
kommande verkliga återlnflygningen, vilket talar för att en sådan
hypotes kunde vara riktig. De mer generösa bedömningarna under den
del av undersökningen, som rörde aktiv personal, kan också tala för
det.

I det sammanhanget skall påpekas, att en instruktör av de tre, som
tjänstgjorde i första delen av undersökningen var väl så kritisk som de
två, som tjänstgjorde senare. Dessförinnan hade denne visat sig vara
den mest kvalificerade försökspersonen av alla (i kontrollgruppen) med
de allra bästa resultaten enligt både den då tjänstgörande instruktörens
och de två senare instruktörernas bedömningar1

• Dock var denne förare
själv inte alls lika nöjd med sina resultat som hans instruktörer var. Det
kan med andra ord också handla om relationer mellan egna kvalifika
tioner, egna krav och krav på andra.

Det torde inte vara oväsentligt heller, att vi studerade en elitgrupp, som
hade mycket flygtid. De hade mycket mer flygtid än sina yngre aktiva
kolleger. De äldre förarna hade dessutom förvärvat sin erfarenhet med
större kontinuitet i en tid, när priset på flygtid var lägre. Fyra av dem
hade i åratal sysslat med taktikutprovning av 35-systemet, och tre var
f d divisionschefer. Det betyder, att i synnerhet dessa förare aktivt hade
bidragit till själva utformandet av fortfarande använda strategier. Under
alla omständigheter hade dessa förare en kunskap om systemet, som
antagligen är svår att få på "vanligt" sätt. I det sammanhanget bör också
nämnas, att ytterligare några förare var f d simulatorinstruktörer på det
aktuella systemet. Man kan sammanfatta det så, att det säkerligen inte
var oväsentligt, att många av våra försökspersoner under sin aktiva tid
haft särskild anledning och särskilt ansvar att strukturera kunskap både
för sig själva och andra.

Schneider (1985) hade en definition - av tre - på "high-performance
skill" , att fler än 100 träningstimmar krävs. Etthundra timmar förefaller
ligga mycket i underkant för den sortens specialistbeteende, som här
beskrivs, och faktiskt för vilket specialistbeteende det vara må.

IDet kan kanske vara på sin plats att påminna om, att den instruktör, som tjänstgjorde under
hela undersökningen "översatte" de äldre protokollen till de nyare med hjälp av även videoupptag
ningar. Dessutom gjorde senare Stellan Olsson noggranna jämförelser under utvärderingsskedet.
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Anderson (1982), som också talar om 100 timmar inlärning och träning,
innan man når någon

"significant cognitive degree of proficiency" (sid 369),

har funnit, att

"after 100 hours a student learning to program a computer has achieved only a
very modest facility in the skill. Learning one's primary language lakes tens of
thousands of hours" (sid 369).

Som jämförelse kan nämnas, att efter de första 100 flygtimmarna har
en flygelev vid krigsflygskolan hunnit drygt halvvägs i sin grund
lliggande utbildning på skolflygplan.

Vilken tid som en professionell musiker behöver för att framföra ett
orkesterstycke, vilket var flera forskares1 exempel på automatiskt
beteende, kan jag inte ens gissa, i synnerhet om timmarna skall räknas
från början aven musikutbildning. Det rör sig säkerligen om fler än
100 timmar.

Timantalet på ett systemflygplan, för att dess förare skall erhålla en
skicklighetsetikett, är kanske mycket högt. Man kan ju jämföra med den
tid av 10.000 till 20.000 timmar, som Simon räknar med att stormästare
i schack tillbragt framför ett schackbräde (posner 1988). Från 70-talet
minns jag f Ö, hur imponerande jag fann somliga flygförares förmåga
att redogöra för förloppet av åtskilliga anfall under hela flygpass. Dem
jag minns hade utan undantag många timmars erfarenhet. Men, som
nämnts, det gick att gå genvägar och lära även de ovana att analysera.
Som bl a Leplat (1990) har påpekat, kan man "extemalisera" kunskap
med medveten analys.

Vad kan det mera finnas, som skiljer våra yngre försökspersoner från
deras äldre både aktiva och inkallade kolleger? Följande är bara
spekulationer:

Erfarenheten kanske inte får förvärvas alltför utspritt eller blandas
upp med så mycket annan verksamhet? Det anses åtminstone, att förare

1Shiffrin & Dumais, 1981; Schneider & Fisk, 1983; Rasmussen, 1983.
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på förband nu för tiden har många fler skiftande uppgifter än förare
hade förr (jämför Angelborg-Thanderz et al, 1986).

Arbetstidsregleringen, som många är missnöjda med, kan den inverka?
I både det och det föregående sammanhanget kan jämförelser göras med
den artikel i Dagens industri (Isaksson, 1989), som varnar för "komple
diga kirurger". Med hjälp av ett poängsystem, California Relative
Value, konstateras i artikeln, att svenska kirurger har mycket mindre
erfarermet än amerikanska kolleger. De misslyckas också oftare med
operationer än sina amerikanska kolleger.

Det är drastiska resultat Isaksson presenterar: Sju procent döda vid 755
ändtarmsoperationer vid fyra studerade svenska sjukhus åren 1970-79
kan jämföras med aktuella 2 % döda efter samma sorts ingrepp i USA.
De fyra svenska sjukhusens resultat varierade mellan 3,3 och 11,5 %.
Resultaten stod i en entydig relation till antal utförda operationer:

"de 49 kirurger som bara gjorde enstaka operationer hade nästan dubbelt så höga
dödstal som de fyra mest rutinerade" (Isaksson, sid 52).

Svensk kirurgisk förening fastställde 1980, att 200 operationer per
kirurg och år är ett absolut minimum. Motsvarande siffra hade varit
300-350 på 6O-talet.

Förklaringen är enkel enligt artikelförfattaren:

"stelbent administration med mycket sammanträden och periodisk brist på
operationssköterskor" samt "kort arbetstid och ... mycket kompledighet, minst
resp mest i världen" (Isaksson, sid 52).

Kan den av oss så omhuldade kvaliteten på uppföljning av utbildning
ha varit bättre förr? Faktum är, att varenda en av våra försökspersoner
under sin aktiva tid på något sätt drabbades av den speciella upp
följning, som jag tillsammans med kvalificerade flygförare genomförde
under slutet av 60- och början av 70-talet. Somliga var försökspersoner,
andra deltog i arbetet att strukturera det kunskapsinnehåll, som skulle
kartläggas (jämför Hansson & Thanderz, 1968; Olsson & Thanderz,
1972; Thanderz, 1972).

Man kan också ha olika uppfattning om urvalet förr och nu. Chappelow
och Churchill (1988) talar om problemen med dubbla kriterier för
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uttagning. En flygförare skall i dag också vara lämplig som officer. Kan
det inverka på uttagningen (jämför Olsson, 1990 b)? Har det inverkat
i vår undersökning? Vi har endast studerat flygförares flygförarefunk
tion, även om vi "råkat" få med förare, som kvalificerat sig även för
den andra funktionen. 1

Den så viktiga motivationen, som vi tyvärr inte utsatte för några
systematiska jämförelser, kan ha spelat en roll också. Experiment
gruppernas motivation att lära på nytt och att prestera ett resultat syntes
fullkomligt enastående. Ingen av undersökningsansvariga hade sett
maken. Instruktörerna höll formligen hov under kaffepauserna.
Knappast något annat avhandlades än flygtaktik.

Det vore kanske förmätet att tro att den motivation, vi såg hos våra
försökspersoner var en återspegling av den som Shalit avser, när han
säger:

"Moral är en viktig förutsättning för effektivitet i strid, och om den uppkommer
som en följd av åtgärdsbedömningen är soldaten redo att gå i strid. Men
fortfarande återstår att göra en statusbedömning, den som slutligen leder till
aktion. Om också denna bedömning är positiv uppnås det slutliga affektiva
statussteget - motivationen. Det är inte tillräckligt att ha en hög moral, man måste
också i det aktuella ögonblicket vara motiverad att genomföra en aktion" (Shalit,
1983, sid 32).

Men försökspersonernas motivation torde i hög grad ha bidragit till
deras goda resultat, som i sin tur ingav dem - och oss - föreställningen,
att de i ett verkligt krigs- eller krisläge skulle behärska situationen.

"En positiv bedömning av den affektiva aspekten ger oss en känsla av vlJJbejin
nande, dvs vi utvecklar känslan av välbefinnande när vi anser att våra affektiva
resurser är tillräckliga för att vi ska kunna ta itu med problemen, när vi känner
att "vi behärskar situationen". Sådana känslor kan uppkomma även om vi anser
att våra materiella resurser är underlägsna fiendens, och detta därför att vi känner
att vi förmår möta alla utmaningar. Det är denna känsla av optimism och
självförtroende (som mycket väl kan vara oberättigad) som gör det möjligt för oss
att ta upp kampen och driva den vidare mot alla odds.

En positiv bedömning av den kognitiva aspekten ger oss en känsla av hand
lingskraft, dvs på grundval av vår bedömning av vår relativa skicklighet, våra

lPyra av våra försöksperoner hade alltså blivit antagna och arbetade som styrmän i SAS, sex
förare arbetade som "trafikflygare" i PV, vilket inte är mindre kvalificerat, bara mindre betalt, och
fyra hade arbetsledande civila anställningar.
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relativa resurser etc drar vi slutsatsen att vi kan bemästra situationen (allt under
förutsättning att vi också vill göra det)" (Shalit, 1983, sid 29).

Det är svårt att säga, var det djupa engagemanget började, hos elever
eller instruktörer. Det spelar heller inte så stor roll. De ömsesidiga
förstärkningarna var under alla omständigheter stora, och utbildningen
bedrevs i ett klimat, som knappast kunnat vara bättre. De som bedrev
utbildningen gjorde det med en glädje och en motivation som aldrig
tidigare. Det var enligt både instruktörers och elevers utsago. Man såg,
sade man, en helt annan mening än vanligt i vad man gjorde.

Samtliga i experimentgruppen deltagande försökspersoner hade också
betraktats som kvalificerade under sin aktiva tid. Det hindrade inte, att
många, som varit borta länge, fick lära mycket nytt. Vi föreslår därför,
att endast de som i en noggrann uppföljning fyller uttryckliga krav,
skall accepteras i en fortsatt verksamhet.

I detta sammanhang är det viktigt att notera, att experimentförarna
åstadkom sina fina resultat till en högre "kostnad" än förarna i kontroll
gruppen i form av signifikant högre arbetsbelastning. De bästa
experimentförarna kunde till priset av ökad arbetsbelastning
till och med uppnå samma nivå som sina bästa aktiva kolleger, något
som deras sämre kolleger i UGl med samma arbetsbelastning inte
kunde, men de hade också avsevärt längre bortovaro och mindre 35
erfarenhet. (Vi konstaterade ju, att de sämsta och de bästa experiment
förarna hade lika hög arbetsbelastning.)

Det förefaller rimligt anta, att arbetsbelastningen här har ett högt
samband med eller t o m är liktydig med ansträngning. Det är också
rimligt att anta, att en högre arbetsbelastning i ett verkligt läge är just
belastande och kan försämra prestationen. Det är detta faktum, som
föranledde oss göra vissa jämförelser mellan kontrollgrupp och
experimentgrupp med den senares data före och efter utbildning sam
manslagna. Men även då hävdade sig, som framgått, stora delar av ex
perimentgruppen utomordentligt väl.

Det skall även noteras, att redan efter den veckolånga simulatorutbild
ningen arbetsbelastningen var signifikant lägre än före utbildning.
Arbetsbelastningen undergick en utveckling lika väl som prestationen.
Vi skall senare se, att arbetsbelastningen under inflygningen var ännu
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lägre, detta trots att de verkliga förhållandena rimligen återigen kunde
ha ökat den. 1

Bortsett från vad arbetsbelastningen kan säga om törares användbarhet,
kan den säkerligen också ge besked om flygsäkerheten i utbildnings
gången. Sjunker arbetsbelastningen kontinuerligt, torde man våga dra
slutsatsen, att flygsäkerheten åtminstone inte äventyras av för högt
ställda krav.

Om man kan utnyttja olika mått samtidigt, ökar ens möjligheter att
bedöma arbetsbelastning och flygsäkerhet. När vi senare kommer in på
återinflygningen skall vi se, hur olika psykologiska och psykofysio
logiska variabler förändrades som funktion av utbildning.

Mycket skulle kunna tilläggas om vad egenskattad arbetsbelastning kan
tänkas stå för. Man skulle också kunna spekulera i, vilka fina resultat
de yngre aktiva förarna kanske kunnat åstadkomma, om de ansträngt sig
mer, eller varför dessa förare inte kunde eller ville anstränga sig mer,
eller om de bara ville skönmåla sin ansträngning inför försöksledarna,
eller om de inte hade högre krav på sig... (En av deras instruktörer var
ändå ganska kritisk mot dem.) De yngre aktiva förarna upplevde sig
som de minst belastade, signifikant mindre belastade men också sig
nifikant sämre presterande än sina äldre kolleger, som kom härnäst i
belastningsavseende.

Man kan naturligtvis också fundera över hur arbetsbelastning och
ansträngning här stod till varandra. Vi har tidigare talat om, att
relationen mellan mental belastning och ansträngning är betydelsefull,
och att man kan få en uppfattning om den ena genom den andra, under
förutsättning att försökspersonerna är motiverade. Kanske var de äldre
aktiva förarna mer motiverade för en liten tävlan med sina gamla
jämnåriga vapenbröder, vars kvalifikationer de kände till mycket väl
från den tidigare gemensamma verksamheten?

Vad beträffar resultaten för olika övningstyper, betraktades från början
inte den sämst utförda övningen som den svåraste. Utbildningsbristema

1Å andra sidan brukar en skicklig simulatorinstruktör låta föraren arbeta så hårt, att dennes
arbetsbelastning nog även i vanliga fall är mindre i luften. Där skall föraren f ö ha kapacitet över
för oförutsedda händelser, som alltid kan inträffa under flygning.
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här blev tvärtom en fullständig överraskning. På grundval av resultaten
fick man dock faktiskt både en uppfattning om arten av svårigheterna
och ideer om botemedel. Det handlade om analys och snabba åtgärder.
Rätt identifierad och med vissa åtgärder insatta i rättan tid, kunde
uppgiften på nytt betraktas som ganska enkel om än tröttande.

Relationen mellan resultaten före respektive efter
simulatorutbildningen och bortovaro

Sambanden före och efter utbildning i simulator var alltså mycket
måttliga i alla de sammanfattande prestationsvariablema. Frekvensen
avvikelser före förklarade inte mycket av variationen i avvikelser efter,
och bedömningarna före hade inte någon större prognoskraft.

De låga sambanden och den dåliga prognoskraften förklaras av
utbildningseffekterna, som dels var stora, dels relaterade till bortovaro
och flygtid.

Det syntes, som om bortovaro från systemet hade större betydelse för
prestationen än flygtid på systemet. Resultatet blev detsamma, när vi
replikerade analysen utan de försökspersoner, som varit borta från
systemet längre än de sex försökspersoner, som senare fick en riktig
återinflygning. Resultatet blev även detsamma, när vi uteslöt för
sökspersonernas före-värden. Det blev även detsamma, när vi bytte
kriteriet från de tre hanteringsvariablerna fly~lan-, radar- och vapen
hanterin~ till prestation. När TOTAL KRIGSFLYGPLANTID hölls
konstant, hade bortovaron fortfarande effekt (jämför sidan 88).

Det är svårt att närmare bestämma betydelsen av de enskilda markörer
na BORTOVARO och TID35; som redan kommenterats, hade förare
med lång bortovaro också mindre 35-tid. En konsekvens var, att förare
med lång bortovaro mötte stora systemmodifieringar med åtföljande
krav på nyinlärning. Det reducerar än mer möjligheterna att urskilja
betydelsen av de enskilda markörerna. Vare nog sagt, att bortovarons
vådor var relaterade till förarnas erfarenhet, och att faktorn systemaktu
~ med markörerna FLYGTID35 och BORTOVARO förklarade
prestation via de tre hanteringsfaktorerna.
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35-erfarenhet överflyglade annan flygerfarenhet. Att faktorladdningarna
för ANNAN KRIGSFLYGPLANTID och ICKE KRIGSFLYGPLAN
TID var negativa, innebär rimligtvis inte, att de hade en störande
inverkan på systemprestationen, men väl att de inte var till någon större
nytta för den. Negativ överföring till flygplan 35 från andra krigsflyg
plantyper är däremot inte trolig; inget tidigare svenskt ensitsigt
krigsflygplan kan betecknas som ett systemflygplan1

•

35-erfarenheten hade en gynnsam effekt på hanteringsvariablema och
faktorn prestation; åtta av 11 samband var signifikant skilda från 0.00,
även när ANNAN KRIGSFLYGPLANTID hölls konstant (jämför
sidan 88).

ANNAN KRIGSFLYGPLANTID2 hade en gynnsam effekt endast på
variabeln FLYGPLANHANTERING; endast två samband av 11 var
signifikant skilda från 0.00 (jämför sidan 88).

Skillnaden talar för sig själv till fördel för det specifika systemflyg
planet. Samtidigt är det inte oviktigt, att det fanns indikationer på, att
annan flygtid hade gynnsam effekt på jlygplanhanteringen; när
flygplanet kan hanteras automatiskt, får föraren, som sagts åtskilliga
gånger, mer kapacitet till hantering av vapensystemet. Lufivana,
förvärvad från andra flygplantyper, kan alltså överföras, och indirekt
underlätta för föraren att hantera sina vapen.

Uingre bortovaro och mindre erfarenhet var relaterade till större ut
bildningsvinster. En anledning var, att förare med kort bortovaro och
stor erfarenhet inte hade så mycket kunskap att återta. Eller, annorlunda
uttryckt, de hade mindre förbättringsutrymme. Taket uppnåddes i flera
fall, vilket även jämförelserna med de aktiva förarna visade. Dock
uppfattade ingen f d expert, att han var ens lika framstående som under
sin aktiva tid.

1"system ...Portion of vehicle, eg aircraft, missile, etc, forming integral network of related
and intercontrolled devices to accomplish set of specif related functions" (Gunston, 1986).

2Med TID35 konstanthållen.
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Förargruppen blev mera homogen efter utbildning, vilket syntes på
standardavvikelserna. Det innebär, att de sämre förarna förbättrades
mer, relativt sett, dock inte till de bättre förarnas nivå.

Utbildningseffekten syntes mest i yapenhanterin& och minst i fly&'plan
hanterin&. Radarhanterin& intog en mellanställning. vapenhanterin& är
merkunskapsladdad än de två andra hanteringsvariablema, som har mer

. med fingerfärdighet och manövreringsförmåga att göra. Som påpekats
tidigare, kan inte en förares vapenhantering i detta komplexa system
någonsin ligga på en automatiserad eller IIskill-basedII nivå, hur aktiv
och i hur god trim han än är.

Specifik systemerfarenhet kunde uppenbarligen inte kompenseras av
annan flygerfarenhet. Samtidigt var det kunskapsbrister, som man först
kunde avhjälpa. Bortovaro kunde alltså relativt lätt kompenseras, när
det fanns gammal kunskap att bygga på. Säkerligen hade det också
betydelse, att man visste, hur den nya kunskapen kunde läras in - vilket
man f ö dessutom fick hjälp med.

Av de tre hanteringsvariablerna predicerade vaperthanterin~ före
utbildning bäst prestationsbedömningarna och arbets~elastning efter
utbildning. Faktiskt är vapenhanterin~s egensamband före-efter inte
större än sambanden mellan vapenhanterini före utbildning och
bedömningarna av prestation respektive arbetsbelastning efter utbild
ning. Vi ser det som ett tecken bland alla andra, som vi tidigare kom
menterat, att specifik systemerfarenhet spelade stor roll.

Vi har tidigare sett, att det fanns en både sekvensiell och kausal relation
mellan faktorerna. Det var också så, att en stor förbättring i en hante
ring, följdes av stora förbättringar i de andra. Ju större förbättringarna
var i flywlanhanterin~, desto större var de också i radarhanterin~, och
ju större förbättringarna var i radarhanterini, desto större var de i
vapenhantering. Förarna förbättrades m a o på samma sätt, oberoende
av individuell skicklighetsnivå.

Resultatet är logiskt. Redan tidigare har nämnts, att när flygplanhante
ringen kan ske med automatik, kan förarens medvetna uppmärksamhet
i större utsträckning ägnas vapensystemet. Flywlanhanterin~ är en
förutsättning för både radarhanterin~ och vapenhanterin&. Både
flywlanhantering och radarhanterin~ är sedan förutsättningar för
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vaperthanterin~. Genom att skickligt hantera flygplanet skaffar sig
föraren goda möjligheter att utnyttja både radarsystem och vapensystem.
Fortsätter han att skickligt hantera även radarsystemet, ökar han
ytterligare sina påbörjade goda möjligheter att utnyttja vapensystemet.
När allting stämmer och samverkar till att föraren kan hantera alla
delsystem på avsett sätt, kan det också vara adekvat att tala om en god
"time-sharing" .

Vi fann det först något förvånande, att ju större förbättringarna var i
flYWlanhanterin~ och vapenhanterin~, desto bättre var den latenta
variabeln prestation. Det var ju de från början sämre förarna, som
förbättrades mer, relativt sett, eftersom de hade utrymme att höja sina
prestationer mest.

De bästa förarna före utbildning var dock bättre även efter (om än inte
lika mycket bättre). En möjlig förklaring till sambanden mellan
förbättringsstorlek, oberoende av nivå, och prestation är, att instruk
törerna övervärderade de största framstegen, som alltså de förare, som
hade varit borta länge, hade mest utrymme att göra.

Om instruktörerna i sina bedömningar inte differentierade över en viss
nivå, skulle effekten kunna bli liknande: både "goda" resultat och
"mycket goda" resultat skulle kunna värderas lika. Även om det
förefaller orättvist, skulle det mycket väl kunnat vara fallet. Det fanns
nämligen ingen anledning, att instruktören vägde in den valda svårig
heten i sin prestationsbedömning och sålunda gav högre "betyg" för en
svårare strategi, bara för att den var svårare. Det är endast fienden,
som under verkliga förhållanden applåderar en strategi, som är svårare
att genomföra, om den samtidigt innebär, vilket ofta är fallet, att
föraren utsätter sig för en extra risk att förlora. Det enda, som gäller 
och som gällde för instruktörernas bedömningar här - är, att man snabbt
och effektivt bekämpar fienden utan att utsätta sig själv för onödiga
risker. Här finns det faktiskt resultat, som är tillräckligt goda.

Vi har vid närmare inspektion av data funnit en annan, mera sannolik
förklaring till sambanden mellan förbättringsstorlek, oberoende av nivå,
och prestation. Den förklaringen rör också strategival. En del av de
förare, som blev mycket bättre efter utbildning valde före utbildning i
större utsträckning svårare strategier än sina kolleger. Det var stra
tegier, som många gånger var för svåra för dem i den status, de befann
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sig, och strategierna ledde då också till misslyckande. Efter utbildning
lyckades dessa förare med sina svåra strategier eller valde lättare
strategier, som de lyckades med.

Som sagts tidigare, experten förändrar sina strategier efter omstän
digheterna.

II ••• the selection of decision strategies may depend, at least in part, on considera
tions of information processing convenience rather than necessity; strategies may
be selected through adeliberate cost-benefit evaluation of accuracy (effectiveness)
versus the cognitive effort the strategies require from 'the decision maker (Beach
&. Mitchell, 1978; E.J Johnson &. Payne, 1985; R.usso &. Dosher, 1983; Shugan,
1980)" (Kleinmuntz, 1987, sid 130).

I vissa fall tillät faktiskt systemmodifieringar, som skett under förarnas
bortovaro, och som de nu blev medvetna om, enklare hantering än den
som varit möjlig under förarnas aktiva tid.

Innan vi avslutar resonemanget om prognoskraft från före till eftel
utbildning, måste något sägas om prognoskraften i arbetsbelastningen
(BEL), som var avsevärt större än i de variabler, som rörde prestation,
d v s både prestationsvariablerna och de s k hanteringsvariablema.
Förarens bedömning av arbetsbelastning före utbildning förklarade 41
% av variationen i samma bedömning efter.

Förargruppen blev inte, vad gäller arbetsbelastning, homogenare eftel
utbildning än före, detta till skillnad från prestationen, där spridningen
var mycket mindre efter utbildning än före.

Skillnadernamellanhanteringskorrelationema ochprestationskorrelatio
nema å ena sidan och belastningskorrelationen å den andra1

- de förra
var alltså lägre än den senare - tyder också på att skillnader i ar
betsbelastning kvarstod, efter det att prestationen nivellerats. Arbets
belastningen nivellerades aldrig i vår undersökning; om den över huvud
taget gör det, är det alltså senare än prestationen.

Vi har också uppfattat den ovan beskrivna utvecklingen av prestation
och arbetsbelastning så, att träning bör ske i sådan omfattning, att även
arbetsbelastningen nivelleras. Det måste innebära viss överinlärning.

1Korrelationen före-efter utbildning.
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Först då blir antagligen en grupp förare både operativt skickliga och
kan på ett genuint flygsäkert sätt handskas med de oförutsedda händel
ser, som är en naturlig del av deras arbetsmiljö. Bara genom att tillåta
överinlärning kan man åstadkomma kostnadseffektiv militär flygning
med rimliga risker. Som sagt, man flJds inte som expert (Staszewski,
1988). Och det är en truism, att skicklighet kräver övning (Fisk &
Lloyd, 1988).

Psykologiska och psykofysiologiska reaktioner

Vi har visat, att de prestationsbedömningar, vi utnyttjat, gav reliabla
och valida mätningar samt kunde tjäna som informationsåtermatning för
utbildningsändamål.

Vi har sett, att en god prestation i ett förlopp utgjorde en förutsättning
för en god prestation i det följande. God prestation hade samband med
förarens sinnesstämning men också med den uppfattning, han hade av
sin kapacitet. Upplevde föraren sig kapabel före ett pass, gav det
honom balans, som i sin tur gynnade fortsatt optimalt beteende.

Vi har tidigare - vid F 6 - kunnat konstatera, att flygförare låg högt i
aktivitet och lågt i spänning, jämförda med andra studerade grupper.
Här var aktivitetsnivån ungefär lika hög som vid F 6 före passet, och
den sjönk under passet. Spänningsnivån var t o ffi ännu lägre än vid
F 6. Även den sjönk under passet. Det är naturligtvis inte särskilt an
märkningsvärt, med tanke på att resultaten erhölls i simulator, en
attrapp på marken. Och - får man kanske tillägga - det kanske inte
heller är anmärkningsvärt, med tanke på att försökspersonerna var
väletablerade i civila yrken med god status; de hade kanske inte så
mycket att förlora i undersökningen? Nej, kanske inte, men de tyckte
tydligen, att de hade något att vinna.

Det var faktiskt ingen tvekan om att det var militärt stridsmässiga
uppgifter, som samtliga förare fortfarande helst identifierade sig med.
De hade alla en stark önskan att visa, att de fortfarande kunde fylla en
uppgift i sitt gamla krigsflygplan, och de satsade helhjärtat för att
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bevisa det. Efter simulatorutbildningen hade önskan hos nästan alla!
förbytts i en uttalad övertygelse, att de kunde och ville spela en fortsatt,
om än aldrig så tillfällig, roll som militära systemflygförare i luften.

Hjärtfrekvensen ökade klart fram till avfyring och sjönk drastiskt efter
den. Interkorrelationen mellan maximumpuls vid avfyring före och efter
simulatorutbildning var hög. Efter utbildning var gruppen härvidlag
mera homogen: de höga pulstopparna var lägre, och de låga topparna
var högre. Det har vi förklarat på följande sätt:

Före utbildning upplevde förarna en del uppgifter som alltför svåra. Av
dem som inte föreföll ha en chans att lyckas, kämpade somliga ändå
hela anfallet igenom. Men all otillräcklighet kunde inte kompenseras
genom ökad ansträngning. Andra förare gav upp tidigt och ansträngde
sig inte vidare.

Det är möjligt, att de som hade svårast att ge upp, också hade en större
chans att lyckas. De kanske började med att lyckas, medan andra genast
konfronterades med misslyckanden; människor tycks ta större ansvar för
sina framgångar än för sina misslyckanden (jämför Ross & Fletcher,
1985, sid 104). Men självförtroende och envishet kanske även på andra
grunder skilde försökspersonerna åt:

"people who expect to faiI exert less effort than people who anticipate doing well"
(Ross & Fletcher, 1985, sid 105).

Neiss (1989) har påpekat, att förväntan har ingen enkel, likformig
inverkan på alla. Även inbillad negativ information om ett dåligt
resultat kan förmå somliga försökspersoner att öka sina ansträngningar,
medan andra svarar med att överge uppgiften (jämför Sjöberg, 1989 a).

Förväntar vi oss någonting, gör vi samtidigt en värdering av det som
skall ske i framtiden. Är det en negativ förväntan, värderar vi ett
ursprungligt eller inlärt hot men dessutom de aktuella resurser, vi
förfogar över för att handskas med det kommande hotet (jämför Pater
son & Neufeld, 1987).

l Bara två förare uttalade någon tveksamhet om en egen återinflygning. De förarna hade varit
borta mycket länge från all t1ygtjånst.
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Men det var också så, som tidigare nämnts, att somliga förare - troligen
av gammal vana - valde för svåra strategier för att lösa uppgiften.

Efter utbildning lyckades förarna oftare med sina svåra strategier eller
valde lättare strategier, som de lyckades med. Ingen föreföll längre
kämpa med en övermäktig uppgift. Och ingen gav upp, förrän anfallet
var över. Den tidigare högsta och lägsta hjärtfrekvensen försvann.
Under alla omständigheter var svårigheterna mera hanterbara för alla,
och variansen i maximumpuls blev mindre Gämför Thanderz, 1982).
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SLUTSATS

Sammanfattningsvis kan enligt våra erfarenheter och beräkningar en
grupp mycket kunniga 35-flygförare med en viss minimitid på systemet
vara borta från systemet i fem och ett halvt år och sedan efter en veckas
specialutbildning i simulator åstadkomma lika bra simulatorresultat som
e~ grupp aktiva, fullt utbildade flygförare med varierande erfarenhet.

Våra försökspersoner i experimentgruppen får kanske betraktas som
elitförare. Icke desto mindre anser vi på grundval av våra resultat, att
man under vissajlJrutsättningar kan acceptera intermittent flygning med
även fleråriga uppehåll.

Det flygtidskrav , som vi fann acceptabelt (jämför Angelborg-Thanderz
et al, 1988), skall kanske - för att passa även mera "normala" förare 
fördubblas, och tillåten bortovaro kan gärna reduceras - och reduceras
mer, om större modifieringar skett under bortovarotiden. Dessa siffror
behöver dock inte bli mer än riktvärden. De kan nämligen verifieras
eller falsifieras genom en individuell utbildningskontroll, som vi
rekommenderar skall ske i kombination med återutbildning. Vi
rekommenderar också - i all systemutbildning - noggrann uppföljning
och analys av utbildningsresultaten, vilka också bör utnyttjas i infor
mationsåtermatning till eleven. Under all bortovaro kan dessutom med
fördel kunskaper vidmakthållas både teoretiskt och i simulator.

Det är inte bara på grundval av egna erfarenheter, som vi vågar
leverera dessa rekommendationer. I mitten av 6O-talet flyttade dåvaran
de flygchefen vid F 13 ett antal flygförare från den division, som
svarade för taktikutprovningen på flygplan J 35 F; de två andra
divisionerna krävde också kvalificerade förare. Ett halvår gick, och
samma sak hände igen. Och igen. De förare, som kom att tillhöra
taktikutprovningsdivisionen, blev elitförare. Receptet sägs vara enkelt:
god ledning och på den enskilde föraren höga krav på resultat och lika
höga krav på dokumentation av resultat samt stort eget ansvar (Olsson,
1990 a).

Man kan dra flera slutsatser och få än fler associationer av detta
sedelärande exempel. En association leder mig till en nyligen publicerad
doktorsavhandling (Tollgerdt-Andersson, 1989), som visar, hur krav
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och prestationsprioritering samvarierade med framgång för företag
inom näringslivet.
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Del II - Värdering i verkligheten

METOD

Genomrörande, övningar och rörsökspersoner

I en fjärde och sista etapp återinflögs fyra SAS-styrmän, en lantbrukare
och en läkare på flygplan J35F vid l.divisionen, FlO. Återinflygningen
prioriterades vid divisionen, vars personal tjänstgjorde som instruktörer
och följeförarel, och den genomfördes på ett föredömligt sätt2• Även
simulator och skolflygplan utnyttjades vid återinflygningen3

•

Tre förare återinflögs åt gången under en treveckorsperiod.

Insamlade data

Prestationerna under återinflygningen följdes upp framför allt med hjälp
av systematisk utfrågning av förarna och deras instruktörer enligt
formulär, som framgår av bilagan.

Som redan angetts, utnyttjades även flygvapnets befintliga registrerings
utrustningar och rutiner. Sålunda levererade sikteskamera, övningsrobot
och målflygoperatörer underlag för resultatutvärderingar, som studera-

1 Somliga övningar genomfördes i minst rote (två flygplan). I det andra flygplanet i roten, i
följeflygplanet, satt alltid en instruktör.

2B1and många, som förtjänar att bli ihågkomna för sina insatser, skall särskilt nämnas
dåvarande majoren vid FS/Utb, Åke Andersson, chefen 1.div F 10, major Lennart Rasmusson, och
kapten Lennart Eringskog, F 10. Vid simulatorn tjänstgjorde som huvudinstruktör Stellan Olsson.

3Återinflygningsresultaten från simulator och skolflygplan utvärderades inte på något sys
tematiskt sätt.
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des, systematiserades och av instruktör infördes i av föraren redan
ifyllda frågeformulär. 1

Före och efter samtliga flygpass fyllde förarna även i frågeformulär,
som rörde sinnesstämning, motivation m m.

Förarnas hjärtfrekvens mättes med hjälp aven flyggodkänd EKG
bandspelare (typ Oxford; jämför Martin & Venables, 1980). Den al
ternerade mellan förarna för registrering av hjärtfrekvensen (HR) under
flygpassen. EKG-registreringarna fördelades jämnt över förarna och de
tre återinflygningsfaserna m h a ett rotationssystem. Förutom medelvär
det (MHR) beräknades även variansen i hjärtfrekvensen (VHR). Cirka
25 % av passen registrerades.

Samtidigt lämnade samtliga förare med få undantag också urinprov både
före och efter passen för bestämning av katekolaminsekretionen, som
skedde på samma sätt som vid F 6-proven (Angelborg-Thanderz et al,
1986; Svensson et al, 1988).

Från studierna i luften erhöll vi, precis som i simulatorstudierna, data,
som rör prestation och olika aspekter på mental belastning. Data var
återigen både översiktliga och detaljerade. När det gäller system
anfalIen, begärde vi samnIa konkreta uppgifter som i simuiatoröv
ningarna, och som rörde inställningar och handhavande av flygplan och
vapensystem.

Våra data kom från förarna, från instruktörer på marken, från registre
ringsutrustning i flygplanet, från följeförarna och från målflygoperatö
rerna och insamlades oberoende av varandra. Vi erhöll indikationer på
förarnas arbetsbelastning i termer av hjärtfrekvens, katekolaminutsönd
ring och skattningar. Vi erhöll också mått på förarnas motivation och
psykologiska aktivering.

l Som tidigare angetts, nämligen i psykologisk-pedagogisk bakgrund, täckte FV rutinmässiga
registreringar endast delar av vårt upptOJjningsbehov, varför registreringarna, var och en för sig,
var tämligen oanvändbara.
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Gruppering av övningarna

Övningarna har behandlats i tre grupper: INFLYGNINGSÖVNINGAR,
VISUELLA ÖVNINGAR och SYSTEMÖVNINGAR1

•

INFLYGNINGSÖVNINGAR kan betraktas som vänjningsövningar eller
en komprimerad repetition på flygplantypen.

De VISUELLA ÖVNINGARna valdes, precis som systemövningarna
i simulator, att utgöra en grund för en bedömning aven 35-förares
användbarhet, här alltså vid visuellt uppträdande, som av förklarliga
skäl inte tränas i simulator.2

I gruppen SYSTEMÖVNINGAR återfinns tre av våra fyra övningstyper
i simulator. Antalet varianter av systemövningstypema var färre än i
simulatorstudien: sex systemanfallsvarianter motsvarade de 19 i
simulator.

Förutom att skapa en i alla avseenden korrekt återinflygning var det
väsentligt för oss att söka värdera simulatorns roll i jämförelser med
motsvarande verkliga situationer. Ett urval av systemövningarna ingick
i återinflygningen. Urvalet bestämdes av representativitet och ekonomi.
En konsekvens var, att lätta övningar, som i allt väsentligt kunde
studeras i simulator3

, och som var dyra att genomföra i luften, helt
enkelt utgick. Hit hörde den uteslutna systemövningstypen4

•

lOrupperingen är den i ordinarie flygtjänst gängse.

2Se i övrigt vad som sades om visuella anfall i inledningen.

3När det gäller systemövningar, tillåter simulatorn både bättre och billigare studier aven
flygförares kunskaper än flygplanet.

4ÖVningstypen i fråga var lätt i den bemärkelsen, att någon större skicklighet fordras inte av
föraren. Har han väl lärt sig tekniken, misslyckas han sällan.
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Ingen gruppering av försökspersonerna

Till skillnad från i simulatorstudien fann vi den här gången ingen
anledning att dela in förarna i några undergrupper. Det var inte bara så,
att materialet var för litet för det. På samma sätt som "i verkligheten"
gällde, att antingen bedömdes man kunna fylla en plats på, i det här
fallet, försöksdivisionen, eller också gjorde man det inte. I bedöm
ningen låg kvalificerad, ansvarig personals vetskap om varje för
sökspersons tidigare insatser och resultat från simu1atorförsöken.
Därmed är inte sagt, att det inte fanns t o m stora differenser i olika
avseenden mellan "bäste" och "sämste" återinflygare. Skillnaderna var
dock av samma slag, som man har att spela med i ordinarie utbildning.

En kort redogörelse för återinflygarnas grupptillhörighet i simulator
försöken torde vara befogad. Till att börja med tillhörde alla den grupp
om åtta personer, som lämnat flygvapnet. I den gruppen var det ffi a o
endast de två som varit borta den längsta tiden, 130 och 147 månader,
som inte fick en återinflygning1

•

Återinflygarnas bortovaro varierade mellan sex och 65 månader. I
termer av de undergrupper, vi använde i utvärderingen av simulatorför
söken tillhörde en förare den undergrupp, som hade den längsta
bortovaron på systemet, en förare undergruppen med den kortaste
bortovaron och fyra förare undergruppen med tid däremellan.

Tre förare var f d divisionschefer, alla från olika förband. Tre förare
var f d fältflygare, varav två från samma förband. Tre av de sex förarna
hade ett gemensamt senaste hemmaförband. Fyra f d hemmaförband var
representerade totalt.

1Ingen av de två önskade sig heller en återinflygning. Även om särskilt en av dem hade
uppvisat mycket goda simulatorresultat, stämde dessa ändå inte överens med förarnas gamla - och
bestående - krav på sig själva.
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Instruktörernas och rörarnas bedömningar
samt registreringar

Före och efter samtliga flygpass fyllde förarna i frågeformulär (figur I
och n i bilagan), som rörde prestation, sinnesstämning, motivation m m
(jämför Angelborg-Thanderz, 1984). Av förklarliga skäl insarrl1ades
efter passet fler uppgifter än !tJre om prestation och ansträngning
(figur ID och IV i bilagan). En flyggodkänd EKG-bandspelare al
ternerade mellan förarna. Eftersom tre förare återinflögs åt gången, bar
varje förare bandspelaren ungefår en tredjedel av tiden. Samtidigt
lämnade samtliga förare med få undantag också urinprov både före och
efter passen för bestämning av katekolaminsekretionen (jämför Angel
borg-Thanderz et al, 1986; Svensson et al, 1988).

Efter visuella anfall fyllde både förare och följeförare i prestationsproto
koll av samma modell (figur IV i bilagan). Modellen hade tillverkats för
prov vid F 6 (figur V i bilagan) och där visat sig användbar (Angel
borg-Thanderz et al, 1986). Här hade vi givetvis anpassat den till
jaktuppdrag. Sikteskamerans registreringar utnyttjades för kontroll av
förarens uppgifter.

För systemanfallen utnyttjades övningsrobot med tillhörande protokoll
och särskilda protokoll för målflygplanens operatörer. Resultat från
dessa tre protokoll studerades och systematiserades och infördes av
Stellan Olsson i samma protokoll (figur ID a och b i bilagan), som
tillverkats för simulatoranfallen. Dessa protokoll utnyttjades vid
instruktörens genomgångar efter systemanfallen. Det var föraren, som
stod för 4et första ifyllandet, medan instruktören kompletterade vid
genomgången, samtidigt som han gav föraren informationsåtermatning
med protokollen som underlag.

Nästan samtliga bedömningsdata kunde under pågående återinflygning
föras in på en dator och översiktligt bearbetas. Därmed kunde divisio
nen och dåvarande chefen för flygstabens utbildningsavdelning få en
resultatsammanfattning på återinflygningens sista dag.
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Mätdata inför och under flygningl

Alla efter flygpasset infordrade eller insamlade värden från återin
flygningen gällde prestationer, upplevelser eller reaktioner under det
pass, som föraren just genomfört. I somliga avseenden infordrades
uppgifter före eller inför passet, vilka gällde förväntningar, upplevelser
eller reaktioner.

IFör undvikande av missförstånd och sammanblandning med "före" respektive "efter" utbild
ning under simulatorförsöken, relateras variablerna under återinflygningen till "inför" respektive
"under" passet.
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UTVÄRDERINGSRESULTAT

Korrelationsanalyser

Variablema grundar sig på förarnas psykologiska skattningar och på
analyser av deras katekolaminsekretion (adrenalin och noradrenalin)
inför (tabell 4) och under passet (tabell 5).

rabell 4. Samband1 mellan förarnas skattningar och hormonreaktion inför passet.

lKoefficienterna är framräknade med hjälp av PRELIS (Jöreskog & Sörbom, 1986; jämför
Svensson, 1988). Med hjälp av PRELIS, en preprocessor till LISREL, kan skalproblem, som t ex
sneda fördelningar skapar, kringgås.
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Tabell 5. Samband mellan förarnas skattningar och hormonreaktion under passet.

Sambanden grundar sig på upprepade mätningar över cirka 25 flygpass.
Det innebär, att passordningen skulle kunna utgöra en s k tredjefaktor,
som påverkat och stört sambanden mellan variablerna. Korrelations
strukturerna i tabellerna 4 och 5 och motsvarande strukturer, i vilka
passordningen konstanthållits (partialkorrelationer), visade sig dock
mycket likartade. Korrelationen mellan okorrigerad och korrigerad
struktur har beräknatsl dels inför, dels under passet. Korrelationen

lKorrelationen har beräknats mellan den okorrigerade matrisens koefficienter och dessas
motsvarighet i den korrigerade matrisen eller, annorlunda uttryckt, korrelationerna grundar sig på
en parvis ordning av sambandsmåtten för motsvarande variabelpar i de två matriserna.
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inför passet var .97 och under passet .96. Den upprepade mätningen har
m a o här inte systematiskt påverkat sambandsstrukturen.

FAKTORANALYSER

Sambandsstrukturerna inför och under passen var likartade (rinför-under =
.78, P < .01), även om flera påtagliga skillnader förelåg. Nästan alla
variabler hade flera signifikanta sarrlband med andra variabler. Det indi
kerar, att variabelsambanden kan förklaras utifrån ett antal bakomlig
gande faktorer. Korrelationsmatrisema för skattningsvariablema har
därför faktoranalyserats1 (hypotestestande analys m h a USREL2

;

Jöreskog & Sörbom, 1984).

Faktoranalyser av data inför passet

En första analys av de psykologiska variablerna visade, att variabelsam
banden inför passet acceptabelt kunde förklaras i termer av tre psykolo
giska faktorer (anpassningsindex (AGFI) = .90). Tabell 6 återger
faktormönster och faktorinterkorrelationer.

lpaktoranalysen ger en sammanfattande beskrivning av sambanden mellan ett större antal
observerbara varia~ler i termer av ett mindre antal fundamentala faktorer.

2De analyserade matriserna har framtagits m h a PRELIS, en "preprocessor" till LISREL, som
korrigerar för svagheter i bl a variablernas fördelning (Jöreskog & Sörbom, 1986). Se not
sidan 144).
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Tabell 6. Faktormönster och faktorkorrelationer, grundade på variabel
sambanden inftJr passet.

I tabellen presenteras variablernas laddningar i de tre faktorerna. Med
utgångspunkt från laddningarna kan följande sägas om faktorerna:

Faktor I viktade tungt i RISK, SVÅRIGHET, FÖRVÄNTAT UTFALL
och FORM. Vi har valt att ge faktorn namnet utmanin&/förväntan.
Faktorn var bipolär; sålunda samgick en hög utmaningsgrad med
förväntat sämre utfall.

Faktor n i tabell 6 viktade tungt i ENGAGEMANG, AKTIVITET och
FORM, och den fick namnet motivation.

Faktor ID i tabell 6 viktade tungt i AKTIVITET och AVSPÄNNING.
Den speglade ffi a o en renodlad aktiverings- eller arousal-dimension.
Bakomliggande är en lust-olust-dimension, där ändpunkterna är aktiv
och lugn, respektive passiv och uppjagad. Vi har valt att döpa denna
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faktor till tillförsikt. Av tabell 6 framgår, att faktorerna I och ID, ut
manin~/förväntan och tillförsiktinför var korrelerade (r = -.61, p < .05),
vilket innebär, att tillförsikten minskade som funktion av utmaningsgra
den.

Figur 18 återgerrelationen mellanutmanin~/förväntanoch tillförsiktinför.
utmanin~ utgjorde här summan av markörerna SVÅRIGHET och RISK
och tillfÖrsikt summan av markÖrerna AKTIVITET och AVSPÄN
NING. Markörerna är Z-transformerade, d v smedelvärdet = O.OOoch
standardavvikelsen = 1.00. Kurvan i figuren har beräknats med hjälp
aven algoritm för kurvutjämning (Clevelands algoritm; Wilkinson,
1984).

2 TILLFÖRSIKT (AKTIVITETz + AVSPÄNNINGz)

HöG 2 Lf ·-2 2-
1

Å

o

2 .
•-1

2-

-2

LAG UTMANING (SVÄRIGHETz + RISKz) HöG

Figur 18. TillfÖrsikt som funktion av utmanin&. Båda faktorerna är Z-transformerade. Trianglarna
har beräknats m h a Clevelands algoritm för kurvutjämning. Punkterna anger enskilda värden.

Kurvlinjäriteten mellan utmanin~ och tillfÖrsikt innebär, att först efter
det att utmaningsgraden hade passerat sitt medelvärde, gav en ytter
ligare ökning effekt i form av sjunkande tillförsikt; föraren blev mera
spänd och stressad och mindre pigg och skärpt.
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Relationen mellan utmaning/förväntan och motivationinför analyserades
på samma sätt som relationen mellan utmanin~ och tillförsikt ovan. Här
utgjordes motivation av summan av ENGAGEMANG och AKTIVITET
i Z-transformerad form. Den beräknade kurvan hade formen av ett
omvänt U, vilket innebär, att motivationen först tilltog för att sedan
avta som funktion av utmaningsgraden. Motivationsnivån nådde sitt
maximala värde, då ut~aningsgraden passerade sitt medelvärde. En
både för låg och för hög utmaningsgrad sänkte m a o motivationsnivån.

De både kurvorna sammantagna visar, att en ökning av utmanings
graden - fram till dess medelvärde - höjde motivationsnivån, utan att
tillförsikten sjönk. En fortsatt ökning av utmaningsgraden däremot
sänkte både motivationsnivå och tillförsikt.

Vi har i en andra faktoranalys låtit adrenalin- och noradrenalinreak
tionen bilda en fjärde faktor, benämnd hormonreaktioninför. Faktorn var
orelaterad till alla de tre psykologiska inför-faktorerna, Y1:
manin~/förväntan, motivation och tillförsikt.

Data under passet

Under rubriken "Instruktörernas och förarnas bedömningar samt
registreringar" beskrevs, hur vi utnyttjade olika möjligheter att erhålla
sinsemellan oberoende mått på förarens prestation. Somliga bedömning
ar hade passet som referens. Referens för andra bedömningar var
passets olika faser, där anfall/huvudövning naturligtvis var den i
särklass mest väsentliga.

Därmed erhöll vi bedömningar på olika nivåer, där den ena nivån kan
synas ingå i en annan. Sålunda kan bedömningen av anfall/huvudövning
betraktas som en - mycket viktig - del av bedömningen av utfallet på
passet. Korrelationen de två bedömningarna emellan var också för
föraren .77 (p < .001, n = 143) och för följeföraren .68 (p < .001,
n = 83).

Innan vi går vidare och närmare skärskådar prestationsbedömningarna,
skall bara konstateras, att övriga förarskattningar på prestations
blanketten, psykisk och fysisk ansträngning, båda var explicit knutna
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till de olika faserna, där, som sagt, anfall/huvudövning var den vik
tigaste både saklogiskt och statistiskt.1

Ingen annan fas hade så högt samband med utfallet av hela passet som
anfallIhuvudövning. Det gäller både förare och följeförare. Av figur 19
framgår, att det sedan fanns skillnader i förarnas och följeförarnas sätt
att värdera faserna i relation till det totala utfallet på passet.

Följeförare deltog, som nämnts, endast i inflygningsövningar och
visuella övningar, därav anledningen till ett jämförelsevis lågt n, vad
angår följeförarens olika prestationsbedömningar.

10m vi skulle ha arbetat vidare med bedömningarna i de andra faserna, hade vi behövt
laborera med olika vikter för olika faser. En utkörning för start kan t ex inte ha samma vikt som
ett anfall.
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Figur 19. Samband mellan förarnas (ofyllda symboler) respektive följeförarnas (fyllda symboler)
totalbedömning av prestation under passet och deras prestationsbedömning per fas. Fas 5 är
anfallIhuvudövning.

Risken, svårigheten, avspänningen, aktiviteten, engagemanget och
formen, som efterfrågas på andra blanketter, var knutna till passet, dels
injiJr, dels under. I samtliga fall var dessa variablers autokor
relationer3 större än med någon annan variabel {tabell 7).

1
InftJr besvaras töre passet.

2
Under besvaras efter passet.

3Det vill säga sambandet injlJr-under.
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Tabell 7. Samband mellan skattningar och hormonreaktion inför och under passet.

Vad gäller den tredje övningstypen, systemövningarna, gjorde instruk
tören, som tog emot föraren för genomgång på marken, en bedömning
av varje anfall. Som tidigare nämnts, hade instruktören som underlag
för sin bedömning förarens uppgifter och uppgifter från såväl objektiv
registrering som, i förekommande fall, från målflygoperatören.

Vi har funnit det befogat att göra en ny variabel, där följeförarens
bedömning av anfall/huvudövning gick in, när det gällde inflygnings
övningar och visuella övningar, och instruktörens på markenbedömning
gick in, när det gällde systemövningar. Den nya variabeln, INSTRUK
TÖRS PRESTATIONSBEDÖMNING, har vi sedan, tillsammans med
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förarens bedömning av anfall/huvudövning, utnyttjat i USREL
analyser.

Faktoranalyser av data under passet

När vi faktoranalyserade sambanden mellan variablerna, erhållna under
passet, strävade vi först efter att i varje analys ta med prestations
variabler endast på samma nivå, vilka dessutom var oberoende av
varandra. Det betyder, att förarens prestationsbedömning av utfall och
anfall inte behandlades samtidigt, eftersom anfallet ingick i utfallet.

Vi prövade dock senare - av skäl, som vi återkommer till i diskussionen
- också att låta prestationsvariabler från olika nivåer ingå i samma fak
toranalys.

Tabell 8 a återger resultaten aven faktoranalys av variabelsambanden
under passet. Prestationsbedömningarna är gjorda på anfallsnivå liksom
ansträngningen. Resten av variablerna är knutna till passet.
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Tabell 8 a. Faktormönster och faktorinterkorrelationer, grundade på variabelsam
banden under passet.

En närmast identisk lösning (tabell 8 b) fick vi, när vi inkluderade
variabeln förarens bedömning av utfallet på hela passet (AGFI = .81)1:

l När vi lät fysisk ansträngning och svårighet, markörer i första faktorn, ingå även i tredje
faktorn, erhöll vi en lösning med AGFI = .86.
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Tabell 8 b. Faktormönster och faktorinterkorrelationer, grundade på variabelsambanden
under passet.

Också sambanden mellan skattningar och reaktioner under passet kunde
förklaras i termer av tre psykologiska faktorer, även om anpassnings
index här var lägre (än inför passet) (AGFI = .81 eller .84, beroende
på om vi inkluderade variabeln förarens bedömning av utfallet på hela
passet eller inte). '

Med utgångspunkt från laddningarna 1 tabell 8 a och b kan om
faktorerna följande sägas:
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Faktor I var en tung faktor, signifikant viktad i ANSTRÄNGNING,
SPÄNNING, ENGAGEMANG, RISK och SVÅRIGHET. Faktorn fick
namnet utmanjn~.

Faktor II viktade tungt i ENGAGEMANG och AKTIVITET samt
FORM och benämndes motivation.

Den tredje faktorn viktade tungt i PRESTATION och FORM, vilka
eller hur många prestationsvariabler vi än utnyttjade. Det gav oss
anledning döpa faktorn till prestationsförInå&,a.

I ytterligare en analys inkluderade vi adrenalin och noradrenalin och
fick då en fyrfaktorlösning med faktorn hormonreaktiOOunder tillagd
(tabell 8 c). Sekretionen av adrenalin och noradrenalin under passet
ökade som funktion av utmaningsgraden. Hormonfaktorns korrelation
med den första faktorn, utmahin~under' var så hög, att den t o ID strävade
efter att ingå i den.

Beroende på hur vi handskades med markörerna för de olika faktorerna,
varierade sambandet mellan första och fjärde faktorn och blev inte lägre
än .43 (AGFI = .82 eller .83, beroende på om bedömningen av utfallet
på passet medtogs eller inte). Vi erhöll ingen "ren" hormonfaktor, utan
markörerna FYSISK ANSTRÄNGNING (markör även i första faktorn)
och ENGAGEMANG (markör även i andra faktorn) ingick i den bästa
lösningen. Dessutom gick NORADRENALIN in med en negativ
laddning i den andra faktorn.
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Tabell 8 c. Faktormönster och faktorinterkorrelationer, grundade på variabelsambanden under
passet.

Samband mellan data inför och data under passet.

Tabell 7, sidan 152, återgav sambanden mellan skattningar och hormon
reaktion inför och under passet. Som redan kommenterats, dominerades
korrelationsstrukturen av diagonalvärdena; de flesta av variablerna hade
stabilabasvärden. Några undantag fanns. Förväntad och faktisk prestati
on var, trots signifikans i sambandet, tämligen oberoende av varandra.
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Den gemensamma variansen för UTFALL, skattat inför respektive
under passet, var 12 %. Utan signifikans var noradrenalinsekretionens
samband.

Förutom diagonalvärdena, d v s variablernas autokorrelationer, fram
kom flera andra signifikanta samband mellan inför passet och under
passet:

Sålunda predicerade utmaningeni inftJr passet engagemang och avspän
ning under passet. Risken inför passet predicerade katekolaminsek
retionen2 under passet. Engagemanget inför passet predicerade både
psykofysiologislC och psykologisk aktivering under passet. Förväntat
utfall predicerade utmaningsgraden under passet.

Därmed gav oss sambanden i tabell 7 underlag för spekulationer om
kausala relationer.

MODELLANALYSER

I det följande redovisas, hur vi konstruerat och prövat olika modeller
för hur föraren fungerade i psykologiskt avseende inför och i ett
uppdrag. Orsak-verkan-relationen är här central. Modellanalyserna har
utförts m h a Structural Equation Modeling (SEM-analyser; Jöreskog
och Sörbom, 1984). Som tidigare nämnts (sidan 83) testar metoden
giltigheten i en kausal strukturmodell (jämför sidan 66).

SEM-anaIysema utgår från variabelsambanden i tabellerna 6 och 8
(sidorna 147, 154, 155, 157). I modellerna utnyttjas både manifesta och
latenta variabler. De förra är identiska med de uppmätta variablerna. De
senare kan sägas ligga bakom korrelationerna mellan två eller flera
manifesta variabler. Faktorerna i faktoranalyserna ovan utgör exempel
på latenta variabler.

IRISK och SVÅRIGHET.

2ADRENALIN- och NORADRENALIN-sekretion.

3ADRENALIN-sekretion.
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Vi kunde i modellanalyserna utnyttja hypoteser, som vi tidigare prövat
på data från F 6. Påverkan av tidigare erfarenheter framgår i det
följande. Det innebär, att diskussion av vissa resultat, gemensamma för
de två studierna, föregrips.

Faktorn utmanin& var stabil över betingelserna inför och under passet.
Den hade varit stabil över betingelserna även vid F 6 GäInför Angel
borg-Thanderz et al, 1986). Den var m a o stabil även över försöks
grupperna. Faktorn gav uttryck för förarnas upplevelse av uppgiften.
Vi har gjort den till utgångspunkt i modellanalyserna av det psykologis
ka skeendet. Det gäller både förberedelserna för och ,genomförandet av
passet.

I F 6-rapporten redovisade vi från data före passet en modell, i vilken
en ökad utmaning gav ett ökat engagemang, som i sin tur ökade psyko
logisk aktivering. Dessutom åstadkom en förväntan om god prestation
ökad aktivitet och minskad spänning. Resultatet aven motsvarande
analys av F lO-data återges i figur 20 a.
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INFöR

RISK

X. 2 = 26.02
df = 18
P = .10
GFI = .95
AGFI = .90
RMS = .07

FöRVÄNTAT
UTFALL

1---....1 SPÄNNING I -.43

ENGAGEMANG

Figur 20a. Kausal strulcturmodell enligt LISREL av relationerna mellan förarnas upplevelse av
uppdrag, sinnesstämning, adrenalinsekretion och prestation. Här beskrivs det psykologiska skeendet
inftJr flygpasset. Samtliga effekter och laddningar är signifikanta. Anpassningsindex (AGFl) = .90.

InjiJr passet (figur 20 a) påverkade utmanin& indirekt AKTIVITET via
både ENGAGEMANG och AVSPÄNNING (fortsättningsvis, efter skal
vändning, benämnd SPÄNNING). Modellens anpassning till data var
god (AGFI = .90).

Ju större utmaning, föraren upplevde i uppgiften, desto mer engagerad
och aktiverad kände han sig. Med en ökande utmaning följde dock små
ningom en ökad spänning, som dämpade aktiveringen. (Samma resultat
framkom i F 6-studien.) Direkt påverkade utmanin& förväntat UT
FALL. En ökande utmaning i uppgiften ledde till att föraren så
småningom tvivlade på att han skulle lyckas.

Förutom av utmanin~ påverkades ENGAGEMANG även av FORM.
ENGAGEMANG styrde den psykofysiologiska aktiveringen i form av
en förhöjd sekretion av ADRENAliN. Det engagemang, föraren
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upplevde, styrde alltså både psykologisk och psykofysiologisk aktive
ring under förberedelserna för passet.

Modellerna i figur 20 b och 20 c beskriver motsvarande skeende under
uppdragens genomförande. Båda modellerna innehåller psykologiska
variabler och sekretionen av endera katekolaminen adrenalin eller
noradrenalin. Modellernas anpassning till data är acceptabel (AGFI =
.85 respektive .84).

X. 2 = 66.13
df = 49
P = .05
GFI = .91
AGFI = .85
RMS = .067

FYSISK
UNDER

Figur 2Ob. Kausal strulcturmodell enligt LISREL av relationerna mellan förarnas upplevelse av
uppdrag, sinnesstämning, adrenalinsekretion och prestation. Här beskrivs det psykologiska skeendet
under passet. Samtliga effekter och laddningar är signifikanta. Anpassningsindex (AGFI) = .8S.
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SVÄRIGHET

X 2 = 74.54
df = 49
P = .01
GFI = .90
AGFI = .84
RMS = .075

PSYKISK FYSISK
UNDER

FORM

Figur 20c. Kausal strulcturmodell enligt LISREL av relationerna mellan förarnas upplevelse av
uppdrag, sinnesstämning, noradrenalinsekretion och prestation. Här beskrivs det psykologiska
skeendet under passet. Samtliga effekter och laddningar är signifikanta. Anpassningsindex (AGFI)
= .84

På samma sätt som i modell a har modellerna b och c sin utgångspunkt
i den utmaning, som uppgiften orsakade in/lir passet. Två nya latenta
variabler har inkluderats i modellerna: ANSTRÄNGNING (markerad
av PSYKISK och FYSISK ANSTRÄNGNING under anfall/huvud
övning) och PRESTATIONSFÖRMÅGA (markerad av förares och
instruktörs bedömning av prestation, också den under anfall/huvudöv
ning).

Med en ökad utmaning följde - även här - ett ökat engagemang, som i
sin tur ökade både psykologisk och psykofysiologisk aktivering. Med
en ökad utmaning följde även ökad ansträngning. Med ökad ansträng
ning följde ökad psykofysiologisk och minskad psykologisk aktivering.
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ANSTRÄNGNING ökade dessutom spänningen, och den i sin tur
påverkade prestationsförmågan negativt.

I modellerna b och c utgjorde FORM slutpunkt. Den påverkades av
PRESTATIONSFÖRMÅGA och AKTIVITET. Hade man känt sig akti
verad och gjort en god prestation, tyckte man, att man var i god form.
I motsvarande analys av F 6-data utgjorde PRESTATION slutpunkt.
När vi lät PRESTATIONSFÖRMÅGA utgöra slutpunkt i F lO-model
lerna b och c (d v s låter AKTIVITET påverka PRESTATIONS
FÖRMÅGA via FORM), fick vi en något sämre, men fortfarande
acceptabel, anpassning till data.

I modell b ökade ADRENALINsekretionen av ökad ANSTRÄNGNING
och ökat ENGAGEMANG. I modell c ökade NORADRENALIN endast
av ANSTRÄNGNING. NORADRENALIN hade en hämmande inverkan
på AKTIVITET. Ökad ansträngning gav ökad psykofysiologisk aktive
ring, som efter hand sänkte den psykologiska aktiveringen. Man kände
sig trött.

SAMMANFATTNING AVSNITT KORRELATIONSANALYSER

Oberoende av om vi analyserade data från förarnas agerande inför eller
under passen, framträdde faktorerna utmanin~ och motivation som
centrala psykologiska begrepp.

Under planeringen inför passet blev faktorn tillfÖrsikt synlig; den var
kurvlinjärt relaterad till faktorn utmanin~/förväntan. Först efter det att
utmaningsgraden passerat sitt medelvärde, gav fortsatt ökning effekt i
form av sänkt tillförsikt; spänningsgraden ökade, på samma gång som
aktiveringsgraden minskade.

Relationen mellan utmanin&/förväntan och motivatiOllmför hade formen
av ett omvänt U. Det betyder, att motivationen först tilltog fÖr att sedan
avta som en funktion av utmaningsgraden. Sambandet var dock svagt.

De ovan nämnda relationerna sammantagna visar, att en ökning av ut
maningsgraden fram till dess medelvärde ökade motivationen, utan att
tillförsikten sänktes. En fortsatt ökning av utmaningen sänkte både
motivation och tillförsikt.
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Under passet blev faktorn prestationsförmå&a synlig, samtidigt som
markörerna för faktorn tillförsikt upptogs i faktorerna utmanin& och
motivation. Faktorn hormonreaktion korrelerade starkt med faktorn
utmanin~; den psykofysiologiska aktiveringen ökade som en funktion
av utmaningen.

Modellanalyserna av data från planeringen av passet avslöjade
följande:

Psykologisk aktivering påverkades indirekt av utmaning via engage
mang och spänning. Ju större utmaning, som föraren upplevde - upp till
en gräns - desto mer engagerad och aktiverad kände han sig. Med en
över gränsen - ökande grad av utmaning följde dock en ökad spänning,
som dämpade aktiveringen.

Med en alltför stor utmaning i uppgiften greps föraren aven sviktande
tilltro till sin förmåga att lyckas. Engagemang styrde både psykologisk
och psykofysiologisk aktivering.

Modellanalyser av data från passets genomförande avslöjade följande:

På en ökad utmaning följde, liksom under planeringen, ett ökat engage
mang, som ökade aktiveringen både psykologiskt och psykofysiologiskt:
man kände sig pigg och alert, och adrenalinsekretionen ökade.

En fortsatt ökning av utmaningen ledde sedan till ökad ansträngning och
till anspänning, som störde eller t o m!tJrstörde prestationsförmågan.

Den ökade ansträngningen ledde till psykofysiologisk aktivering, och
psykologisk deaktivering: man blev trött eller t o m uttröttad.
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EFFEKTER

Förändringar som funktion av utbildningsforloppet

Varje förare genomförde cirka 25 flygpass under återinflygningen.
Varje flygpass innehöll flera övningar, i de flesta fall av samma
anfallstyp.

Uppläggningen gav oss möjlighet att analysera både utbildningseffekter
och effekter, beroende på olika övningskarakteristikal. Dessutom gav
den oss möjlighet att göra vissa jämförelser med resultat från F 6, där
vi, som tidigare nämnts, utnyttjade prestationsprotokoll av samma
modell (figur IV och V i bilagan).2

Trots olikheter mellan flygslag och flygförare ger jämförelser mellan
studierna ändå möjlighet till korsvalidering.

Våra analyser beskriver mätvariablernas förändringar som funktion av
passordningen.3 Återinflygningen inleddes med en serie inflygnings
övningar (passordning 1-5), som efter hand följdes av visuella övningar
(mest frekventa passordning 6-14), vilka i sin tur efter hand följdes av
systemövningar (mest frekventa passordning 15-25). I fortsättningen
benämns de tre delarna av återinflygningen inflygningsjas, visuell fas
och system/as.

I figur 21 a-s återges mätvariablernas utveckling inför respektive under
passet som en funktion av passordningen. De med triangel markerade

1Av sekretesskäl kan inte karakteristika närmare beskrivas. Varje övning representerar minst
ett anfall mot ett fientligt mål. När övningen innehåller endast ett anfall, blir begreppen ofta - både
i rapporten och i verkligheten - använda synonymt. Fiendens motverkan har av oss utnyttjats som
en grund för uppdelning av såväl övningar som anfall.

2Här skall då genast påpekas, att omständigheterna vid F 10 och F 6 i hög grad skiljer sig åt.
Vid F 10 rörde det sig om ett jaktflygplan, reservflygförare under återinflygning och - uteslutande 
jaktövningar. Vid F 6 rörde det ett attack-jakt-flygplan (flygplan 37, Viggen), stamflygförare under
normalt yrkesutövande och - mestadels - attackövningar. Men mera därom i diskussionen.

3Beroende på förares individuella förutsättningar, väder m m var passordningen inte helt lAst.
Variationerna var dock små.
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kurvorna har beräknats med hjälp av samma algoritm för kurvutjämning
som i figur 18. Övriga markeringar anger enskilda värden.
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Figur 21 a-d. Utvecklingen av mätvariablerna inför och under passet (forts nästa sida).
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Figur 21 e-j. Utvecklingen av mätvariablerna inför och under passet (forts nästa sida och från
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Figur 21 q-S. Utvecklingen av mätvariablema inför och under passet (forts frAn föregående sida).

Huvuddelen av variablerna förändrades över passen. De åtta variabler,
som mättes både inför och under passet, undergick samma utveckling
under båda betingelserna. Överensstämmelsen framgår även av autokor
relationerna (diagonalvärdena) i tabell 7, sidan 152.

Utmaningsfaktorns markörer SVÅRIGHET och RISK förändrades lik
artat under inflygning och visuell fas. Båda steg kraftigt under inflyg
ningsfasen och början av den visuella fasen. Därefter sjönk båda. Efter
vändpunkten sjönk risken stadigt under hela undersökningen. Svårig
heten däremot steg igen i systemfasen, innan den mot slutet åter sjönk.
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Faktorn för markörerna SVÅRIGHET och RISK, utmanin&, steg under
inflygningsfasen, låg högt under den visuella fasens inledning och sjönk
mot dess slut. Under systemfasen steg den igen. Korrelationen
utmanin~inför - passordning var -.33 (p < .01).

I övningarna mål- och avståndsföljning, jaktkurva och formelljaktstrid1

nådde både risk och svårighet - och därmed utmaning - sin högsta höjd.

Jämförelser med resultat från F 6-studien gav vid handen, att svårig
heten bedömdes påtagligt högre av återinflygarna vid F lO under den
visuella fasens inledning och under delar av systemfasen. Risknivån låg
däremot under F 6 medelvärde under inflygningsfasen och något över
dess medelvärdeunder den visuella fasens inledning. Under systemfasen
bedömdes risken som mycket lägre än medelvärdet vid F 6.

Engagemanget var konstant mycket högt under inflygningsfasen och
under huvuddelen av den visuella fasen. När förarna övergick till
systemövningar, började engagemanget avta.

F lO-förarna var mer engagerade under sina inflygningsövningar och
visuella övningar än vad F 6-förarna var under sina normala attack
övningar (jämför Angelborg-Thanderz et al, 1986).

Sinnesstämningen AKTIVITET låg mycket högt redan under inflyg
nings~vningarna. Den steg ytterligare i de följande faserna. Under varje
del av· återinflygningen var återinflygarnas psykologiska aktivering
myckethögre än F 6-förarnas medelvärde. Under inflygningsövningarna
och de första visuella övningarna var aktiveringen under passet lägre än
inför passet.

Sinnesstämningen SPÄNNINGinför var högst under inflygningsövning
arna och avtog därefter linjärt under hela utbildningsperioden. sPÄN
NINGunder var konstant under inflygningsfasen och huvuddelen av den
visuella fasen. Under den visuella fasens senare del sjönk spänningen
och låg konstant lågt under hela systemfasen.

I inflygningsfasen var spänningen högre inför passet än under passet.

lSamtliga dessa övningar förekom under den visuella fasen.



171

Bortsett från inflygningsfasen, var återinflygarna mindre spända än vad
F 6-förarna var.

Faktorn tillförsiktinför ökade som funktion av passordning (r = .39,
p < .01).

Ansträngningsvariablema ökade under hela inflygningsfasen och låg
högst i början av den visuella fasen. Därefter minskade de. Under
systemfasen ökade den psykiska ansträngningen igen, medan den fysiska
ansträngningen fortsatte att minska.

Återinflygarna skattade genomgående sin fysiska och psykiska ansträng
ning lägre än vad F 6-förarna gjorde.

Variabeln UTFALL1 låg konstant under inflygningsfasen, ökade under
den visuella fasen och minskade slutligen under systemfasen.

VariabelnPRBSTATION i anfall/huvudövning hade sammaförlopp som
UTFALL under passet.

Återinflygarnas förväntade utfall låg lägre än F 6-förarnas. Beträffande
faktiskt utfall och prestation i anfall/huvudövning, var återinflygarna
och F 6-förarna jämförbara.

Utvecklingen över passen av adrenalin- och noradrenalinsekretionen,
indikatorer på psykofysiologisk aktivering, beskrev ett linjärt fall. Som
funktion av passordning avtog adrenalinsekretionen snabbare under än
inför passet. Det innebär, att påslaget (differensen under - inför)
minskade som funktion av hur långt man nått i återinflygningen.

Påslaget av noradrenalin var däremot konstant över passen.

Återinflygarnas katekolaminsekretion var mycket högre än F 6-förarnas
i början av återinflygningen. Mot slutet av återinf1ygningen hade den
dock sjunkit till ungefär samma nivå som den i F 6-studien (Svensson
et al, 1988).

1Förväntat UTFALL och faktiskt UTFALL.
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Mental arbetsbelastning

De variabler, som hade de högsta och flesta sambanden med andra
mätvariabler, var de som rörde arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning
kännetecknas av ansträngning, psykisk stress, trötthet och psykofysi0
logisk energimobilisering.

Variablerna PSYKISK' och FYSISK ANSTRÄNGNING under an
fall/huvudövning, AKTIVITET, SPÄNNINGochADRENAUN, detre
senare variablerna relaterade till passet, har efter Z-transformation vägts
samman med lika vikt till ett samlande index på arbetsbelastning, BI
(Svensson & Angelborg-Thanderz, 1990).

Belastningsindex BI omfattar alltså endast förarrelaterade variabler.
Uppgifts- och prestationsrelaterade variabler har uteslutits.

Korrelationen mellan BI och ett index, som inkluderar även SVÅRIG
HET och UTFALL1

, d v s mer liknar NASA-TLX2 (Hart & Stave
land, 1988), är .92 (p < .01). Det innebär, att BI förklarar 85% av va
riansen i ett NASA-TLX-likt index (jämför Svensson & Angelborg
Thanderz, 1990).

Figur 22 återger BI som funktion av passordning. Punkterna i figuren
anger Z-transformerade värden för var och en av förarna.

1Båda variablerna mätta under passet.

2NASA Task Load Index.
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Figur 22. Belastningsindex (BI) som funktion av passordning. Trianglarna har beräknats m h a
Clevelands algoritm för kurvutjämning (Wilkinson, 1984). Punkterna anger enskilda belastnings
värden.

Som framgår av figuren, var återinflygarnas arbetsbelastning störst i
början av den visuella fasen och avtog sedan fram till början av system
fasen, under vilken den planade ut.

Variansanalyser visar, att BI var signifikant högre (p < .01) under
inflygningsfas och visuell fas än under systemfas. Mellan inflygningsfas
och visuell fas fanns inga skillnader.

Faktornutmanin&korrelerade signifikant med BI (rinför = .43, p < .01;
runder = .40, P < .01). DeuppgiftsrelateradevariablernaSVÅRIGHET
och RISK hade m a o en påtaglig inverkan på förarens arbetsbelastning.
Ju större utmaning, föraren upplevde inför och under passet, desto
större uppfattade han sin arbetsbelastning under dess genomförande.

I F 6-studien var motsvarande korrelation mellan BI och utmanings
faktorn1 .39 (p < .01).

1Både inför och under passet.
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Den utmaning, som föraren upplevde redan före passet, predicerade
m a o hans arbetsbelastning i både F 10- och F 6-studierna.

Faktorn prestationsförmå~a med markörerna UTFALLunder och PRES
TATIONanfalllhuvudövning korrelerade signifikant med BI (r = -.23,
p < .01) i F lO-studien. I F 6-studien korrelererade UTFALLefter
signifikant med BI (r = -.18, p < .01).

En hypotestestande faktoranalys gav ett signifikant negativt samband
(r = -.41, P < .01, AGFI = .94) mellan faktorerna mental ansträn~
nin~l och prestationsförmå&a2

• Det innebär, att en försämrad presta
tion samgick med en ökning av den renodlat psykiska delen av
belastningsindex.

Psykofysiologiskt reaktionsmönster

I figur 23 visas exempel på hjärtfrekvensens utveckling över tid från de
olika faserna under återinflygningen. Kurvorna bygger på hjärtfrekven
sens medelvärde under 20 sekunders perioder.

1 -- --Markerad av variablerna SPANNINGunder och PSYKISK ANSTRANGNINGanfallIbUWdövniaa-

2Markerad av variablerna UTFALLUnder och PRESTATIONanf&lIIbUWdövniaa.
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Figur 23 a-d. Exempel på hjärtfrekvensens (HR) utveckling över tid från a) ett inflygningspass,
b) ett jaktförsvarspass, c) en kontaktövning och d) en kontaktövning i simulator. Kurvorna bygger
på hjärtfrekvensens medelvärde under 20 sekunders intervall.



176

Figur 23 a illustrerar ett inflygningspass, som började med roteflyg
ning, där föraren var tvåa. Att föraren fick anstränga sig att hålla
platsen under starten syns i registreringen. När föraren väl var i luften,
sjönk hjärtfrekvensen till ett lägre värde, vilket behölls under utflygning
till övningsområdet.

Sedan började övningen mjukt vid tid cirka åtta minuter för att succes
sivt bli hårdare. Ett par toppar kan skönjas med förmodligen cirka
sju G belastning. Vid tid cirka 22 minuter avbröts roteflygningen, och
föraren gick fram för att flyga hem förskärmat på instrument med rote
chefen som tvåa och säkerhetsförare. Hjärtfrekvensen blev lägre för att
återigen öka under senare delen av den precisionskrävande inflygning
en. Därefter följde den karakteristiska ökningen fram till sättning.

Figur 23 b visar ett typiskt exempel på ett tillämpat jaktförsvarspass.
Starten - föraren startade som rotetvåa - gav även här en förhöjd hjärt
frekvens. Utflygningen till spärrbanalpatrullbana gav låg frekvens med
viss ökning vid omgruppering.

Vid tid cirka 10 minuter fick förbandet sannolikt en förvarning om
inflygande enheter mot området. Vid tid cirka 12 minuter fick förbandet
kontakt, och vid tid 13 minuter blev föraren engagerad med jaktstrid
som följd. Striden pågick till tid cirka 17 minuter, och försvarsförban
det grupperade om.

Vid tid cirka 20 minuter blev förbandet engagerat av nya inflygande
enheter, och en ny jaktstrid ägde rum mellan tid 21 och 25 minuter.
Sedan följde patrull/spärrbana till tid cirka 30 minuter, då hemgång
påbörjades.

Figur 23 c illustrerar ett pass av typ systemövning. Starten (enskild)
gav en mindre frekvenshöjning. Utflygning till övningsområdet var klar
vid tid cirka 11 minuter. Då påbörjades den första kontakten, som
avslutades med skott vid tid cirka 14 minuter. Tydliga kontaktavslut
ningar skedde vid tid 21, 26 och 29 minuter.

Figur 23 d illustrerar ett simulatorpass av sammatyp av kontaktövning.
Kontaktavslutningar inträffade här efter 9, ~5, 21, 27, 31 och 39
minuter.
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Frekvenshöjningar uppstod vid skott också i simulator, men de var
mindre uttalade där. Under simulatorförsöken Gämför sidan 107 och
Angelborg-Thanderz et al, 1988) ökade hjärtfrekvensen klart fram till
avfyring och sjönk drastiskt efter den.

Under det sågtandsliknande förloppet hade hjärtfrekvensen alltså sitt
maximum vid eller nära skott. Av figur 23 d framgår också, att det var
ansträngande för föraren att landa helt på instrument, vilket man är
tvingad att göra i denna typ av simulator.

Signifikanta samband förelåg mellan MHR1
, VHR2 och sekretionen av

ADRENALIN (rMHR-adrenalin = .81, p < .01; rVHR-adrenalin = .68,
p < .01). Dessakorrelationer var väl så stora som korrelationen mellan
MHR och VHR (rMHR -VHR = .49, P < .05), vilket indikerar att MHR
och VHR i viss utsträckning mätte olika aspekter, som var för sig sam
varierade med adrenalinreaktionen.

Den multipla korrelationskoefficienten (Radrenalin oMHR,VHR) var .87
(p < .01).

Den psykologiska aktiveringen under passet3 korrelerade signifikant
(r = -.64, p < .01) med VHR men ej med MHR (r = -.20). Det
innebär, att en ökning av variansen i hjärtfrekvensen under passet sam
varierade med en ökande trötthet under passet.

Inget signifikant linjärt samband fanns mellan psykologisk aktivering4

och adrenalinreaktions under passet (r = -.03). Av figur 24 framgår,
att relationen var kurvlinjär.

lMedelvärdet av hjärtfrekvensen under passet_

2Variansen i hjärtfrekvensen under passet_

3
AKTIVITETunder-

4
AKTIVITETunder-

S
ADRENALINunder-
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Figur 24. Adrenalinse1cretionen som funktion av psykologisk aktivering. Variablerna är Z-trans
formerade. Kurvan har beräknats m h a Clevelands algoritm för kurvutjämning (Wilkinson, 1984).

När aktiveringen låg på sitt medelvärde, var adrenalinreaktionen lägst.
Både en ökning och en sänkning av den psykologiska aktiveringen - i
förhållande till medelvärdet - gav en ökad adrenalinreaktion. En hög
adrenalinutsöndring kan m a o innebära, att man känner sig antingen
pigg eller trött.

Noradrenalinreaktionen1 däremot var linjärt relaterad till den psyko
logiska aktiveringen under passet (r = -.38, p < .01), vilket innebär,
att en ökande noradrenalinsekretion samgick med en ökande trötthet.

Effekter av utbildning och prognos från resultat i
simulator till resultat i luften

De direkta jämförelserna mellan simulatorresultat och resultat från
återlnflygningen har vi ansett böra begränsas till de övningstyper, som
genomfördes under båda förutsättningarna, nämligen systemövningarna.

1
NORADRENALINunder·
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Av ursprungliga 18 systemövningstyper (eller 19, eftersom ett anfall var
upprepat), genomfördes alltså sex i luften.

Olika anfallstyper genomfördes vanligtvis under olika pass. Två mycket
likartade anfallstyper genomfördes dock alltid tillsammans under samma
pass. Dessa två liknande anfall har i det följande behandlats som en typ.
Fem anfallstyper, genomförda i luften, jämfördes alltså med motsvaran
de anfallstyper, genomförda i simulator.

I simulator genomfördes varje anfallstyp endast två gånger, en gång
före och en gång efter simulatorutbildningen. I luften genomfördes
samma anfall upp till sex gånger.

Jämförelserna mellan simulator och luften har vi gjort på följande sätt:
Varje anfallstyp före och efter utbildning (och dessutom medeltal av
anfall före och efter utbildning) har jämförts med ett medelvärde av
motsvarande anfall i luften (tabell 9).1

Det högsta sambandet i tabell 9 rörde förarens och instruktörens pres
tationsbedömning av anfallen i luften. Det var avsevärt högre än sam
bandet mellan motsvarande bedömningar i simulator; före utbildning var
sambandet mellan simulatorinstruktörerna och deras elever ändå jämfö
relsevis högt och signifikant. Efter simulatorutbildningen var sambandet
ej signifikant.

Av instruktörens bedömningar i simulator predicerade endast den före
utbildning motsvarande bedömning i luften.

Förarens egen bedömning av prestation i simulatorn efter utbildning
predicerade både hans egen och instruktörens bedömning av prestation
i luften.

Förarens bedömning av arbetsbelastning i simulator predicerade både
före och efter utbildning hans arbetsbelastning i luften. Men dessutom
predicerade arbetsbelastning efter utbildning även både instruktörens
och förarens bedömning av prestation i luften!

1Man kan också utgå från varje bedömning av anfall i luften och då mångfaldiga motsvarande
simulatoranfall. Man får samma korrelationsstrulctur med båda förfaringssätten. Sambandet mellan
de två matrisernas korrelationsstrulcturer var .98.
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Tabell 9. Samband mellan skattningar av prestation och arbetsbelastning i simulator före och efter simulatorut
bildning samt i luften.
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Samma variabler men nu med medelvärdena av skattningarna före och
efter simulatorutbildning har vi använt i modellanalyser {tabell 10).

Tabell 10. Samband mellan skattningar av prestation och arbetsbelastning i simulatorloch i luften samt
sinnesstämning i simulator.

Medelvärden av de enskilda anfallen i simulator, d v s före och efter
utbildning, vad gäller instruktörens och förarens bedömning av presta
tion plus förarens bedömning av arbetsbelastning, gav en faktor, som
vi kallat stridseffekt, d v s prestation, relaterad till kostnad eller belast
ning. Stridseffekt utgör ett kontinuum från dålig prestation under hög
belastning till god prestation under låg belastning.

lMedelvärde före och efter simulatorutbildning.
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Förarnas stridseffekt i simulator hade enligt USREL-analysen en klar
kausal relation till deras stridseffekt i luften (figur 25). Stridseffekt i
luften erhölls på motsvarande sätt av bedömningar av förarnas presta
tion och arbetsbelastning i luften. Även här utnyttjades medelvärden i
modellen, nu per pass, som ju vanligtvis omfattade samma slags öv
ning.
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Figur 25. Kausal strukturmodell av relationen mellan faktorerna stridseffekt i simulator (sul) och
stridseffekt i luften. AGFI = .83.

Av figuren framgår, att en standardenhets ökning av stridseffekten i
simulator gav 0.4 enheters ökning i luften.

Vi erhöll i simulatorn ytterligare en latent variabel. Den rör sinnesstäm
ning och är uppbyggd av differensen mellan data under och data inför
passet i AKTIVITET och EXTRAVERSION. Ett plusvärde innebär, att
AKTIVITET och EXTRAVERSlON var högre under passet än inför.
Ett minusvärde innebär, att AKTIVITET och EXTRAVERSION var
lligre under passet än inför. Faktorn fick namnet stridshumör.

Förarnas stridseffekt i simulatorn hade en klar påverkan på deras strids
humÖr i simulatorn (figur 26).
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Figur 26. Kausal strulcturmodell av relationen mellan faktorerna stridseffekt och stridshumÖr i
simulator (sul). AGFI = .72.

Förarnas stridshumÖr i simulator hade en lika klar påverkan på deras
stridseffekt i luften (Figur 27).
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Figur 27. Kausal strukturmodell av relationen mellan faktorerna stridshumÖr i simulator (sul) och
stridseffekt i luften. AGFI = .83.

Till sist kunde vi kombinera de tre faktorerna i en modell (figur 28).
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Figur 28. Kausal strulcturmodell av relationerna mellan faktorerna stridseffekt och stridshumÖr i
simulator (sul) och stridseffekt i luften. AGFI = .74.

Om förarnas stridseffekt i simulatorn var god, blev den god också i
luften, inte bara p g a direkt påverkan utan också indirekt via strids
humör. Den multipla korrelationen (R) mellan å ena sidan stridseffekt
och stridshumör i simulatorn och å andra sidan stridseffekt i luften blev
.47 (p < .05). Det innebär, att 22 % av variansen i stridseffekt i luften
kunde förklaras av två faktorer i simulatorn, stridseffekt med markörer-
na INSTR, FF och BEL och stridshumör med markörerna AKTIVITET
och EXTRAVERSION.

Det fanns alltså både en direkt och en indirekt kausal koppling från
stridseffekt i simulatorn till stridseffekt i luften. Den indirekta kopp
lingen gick via förarnas stridshumör i simulatorn.

De latenta variablerna kunde alltså i kombination med varandra öka
prognoskraften från simulator till luften.
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DISKUSSION

Faktoranalyserna

Faktorstrukturerna hade god överensstämmelse med strukturer, som
erhållits tidigare i motsvarande analyser av data från erfarna attack
förare vid F 6. I F lO-undersökningen har vi kunnat korsvalidera
resultaten från F 6. I det följande jämförs de båda studierna, först vad
beträffar data injlJr passet - eller jlJre passet, som det hette i F 6
rapporten:

Faktor I, som viktade tungt i RISK, SVÅRIGHET, FÖRVÄNTAT
UTFALL och FORM, fick namnet utmanin~/förväntan. Faktorn var
bipolär; en hög utmaningsgrad samgick med förväntat sämre utfall,
vilket skulle kunna kallas pessimism.

Faktor I från F 6 fick ett liknande namn, utmaningjlJre. Den var tungt
viktad i risknivå, svårighetsgrad och avspänning1

•

I F 6-analysen fick den andra faktorn, tungt viktad i ENGAGEMANG
och AKTIVITET, namnet nlotivation. Faktor II viktade ju tungt i
samma variabler plus FORM, och den fick samma namn.

Så långt visade faktorstrukturen god överensstämmelse med F 6
analysen.

Analysernas tredjefaktor hade däremot olika innehåll. FORM och
FÖRVÄNTAT UTFALL, markörer till F 10 faktor I, utgjorde l

F 6-analysen i stället en tredje faktor, som benämndes optimism.

Faktor ffi från F 10, tungt viktad i AKTIVITET och AVSPÄNNING,
speglade en renodlad aktiverings- eller arousal-dimension. Bakomlig
gande är en lust-olust-dimension, där ändpunkterna är aktiv och lugn,
respektive passiv och uppjagad. Faktorn döptes till tillfÖrsikt.

1Eller med beaktande av förtecken "anspänning" eller "spänning".
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Faktor ID, tillförsiktinför' korrelerade signifikant med faktor I, lit::
maninl:inför (r = -.61, p < .05); tillförsikten minskade kurvlinjärt som
funktion av utmaningsgraden. Först efter det att utmaningsgraden
passerat sitt medelvärde, gav en ytterligare ökning effekt i form av
sjunkande tillförsikt.

Den andra kurvlinjära relationen i data inför passet, den mellan
motivation och utmaninI:, fanns även i F 6-studien: En både för låg och
för hög utmaningsgrad sänkte motivationsnivån.

De både kurvorna sammantagna visar, att en ökning av utmanings
graden, fram till dess medelvärde, höjde motivationsnivån, utan att
tillförsikten sjönk. En fortsatt ökning av utmaningsgraden däremot
sänkte både motivationsnivå och tillfÖrsikt. Sjunkande tillfÖrsikt
innebar, att spänningsgraden ökade; föraren blev mera spänd och
stressad. På samma gång minskade aktiveringsgraden; föraren blev
mindre pigg och skärpt.

Som påpekats inledningsvis, har en hög aktiveringsgradloch en låg
spänningsgrad2 en gynnsam inverkan på den mentala prestationsför
mågan. En sjunkande tillfÖrsikt innebar också, att prestationen sjönk.

Tredjefaktorn inför eller före passet föreföll till en början olika från de
två undersökningarna. Vid F 6 bestod faktorn av markörerna FÖR
VÄNTAT UTFALL och FORM och döptes till optimism. F lO-faktorn
tillfÖrsikt bestod av markörerna AKTIVITET och AVSPÄNNING.

Även om det bakom optimismfaktorn i högre grad än bakom tillför
siktfaktom låg en kapacitetsbedömning, täcker faktiskt orden optimism
och tillftJrsikt varandra både språkligt och innehållsmässigt. Bakom
AKTIVERING och AVSPÄNNING, markörerna till faktorn tillförsikt,
ligger, som tidigare nämnts, en lust-olust-dimension. Den negativa
relationen mellan SPÄNNING och AKTIVITET framkom f ö även i
F 6-studien.

IFörsökspersonen är pigg och alert.

2Försökspersonen är lugn och avspänd.
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Den fjärde faktorn, hormonreaktiOl\nför' som vi erhöll i en andra
faktoranalys, var orelaterad till alla de tre psykologiska inför-faktorer
na, utmanjn~/förväntan, motivation och tillförsikt. I F 6-analysen var
motsvarande faktor före passet signifikant relaterad till den utmaning,
förarna upplevde före passet, (r = .39, p < .01).

När det gäller faktorstrukturen under passet var likheterna mellan de två
studierna ännu mer påtagliga:

Faktor I var en tung faktor, signifikant viktad i ANSTRÄNGNING
(både psykisk och fysisk ansträngning), SPÄNNING, RISK, SVÅRIG
HET och ENGAGEMANG. Överensstämmelsenmed utmaningsfaktorn
i F 6-studien var god, även om variabeln SVÅRIGHET här hade en
lägre och ENGAGEMANG en högre laddning. Faktorn fick- därför
behålla namnet utmanin~.

Faktor II viktade, som tidigare vid F 6, tungt i ENGAGEMANG och
AKTIVITET samt här även i FORM och benämndes, som tidigare,
motivation.

Den tredje faktorn viktade, som tidigare vid F 6, tungt i PRESTATION
och FORM och benämndes prestationsförmå~a. Resultaten av våra
prövningar av olika lösningar med olika prestationsvariabler visade, att
hur vi än handskades med prestationsvariablerna, vilka eller hur många
vi än tog med, gick de på ett fullkomligt enahanda sätt in i faktorn
tillsammans med FORM.

Anledningen till att vi prövade faktorlösningar med olika uppsättning
prestationsvariabler var, att vi, som tidigare nämnts, från början
strävade efter att i samma analys behandla endast variabler från samma
nivå. Vi ansåg till att börja med, att förarens prestationsbedömning av
t ex utfall och anfall inte skulle behandlas samtidigt, eftersom anfallet
ingick i utfallet av hela passet.

Det var diskussioner med praktikern i arbetsgruppen, Stellan Olsson,
som ledde till, att vi senare också prövade att låta prestationsvariabler
från olika nivåer ingå i samma faktoranalys. Även om anfallet ingick i
utfallet av passet, är det därmed inte givet, att prestationsbedömningen
av anfallet bara "ingick" som en del av prestationsbedömningen av
utfallet. Visserligen är det otvivelaktigt så, att anfallet alltid är det
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viktigaste under ett pass. Men en ansvarig instruktör, som skall bedöma
en förares användbarhet och behov av fortsatt utbildning ser på mycket
mer, som rör allmänt uppträdande under hela passet. Stellan Olsson
ville inte låta någon av variablerna utgå till förmån för den andra; de
bedömdes som lika viktiga.

I ytterligare en analys av data under passet inkluderade vi, på samma
sätt som för data inför passet, adrenalin och noradrenalin och fick då
en fyrfaktorlösning med faktorn hormonreaktiOOunder tillagd. Vi erhöll
ingen "ren" hormonfaktor, utan markörerna FYSISK ANSTRÄNG
NING (markör även i första faktorn) och ENGAGEMANG (markör
även i andra faktorn) ingick i den bästa lösningen.

Sekretionen av adrenalin och noradrenalin under passet ökade som
furiktion av utmaningsgraden. Hormonfaktorns från F 10 korrelation
med den första faktorn, utmaningunder' var så hög, att den t o m strävade
efter att ingå i den. Motsvarande hormonfaktor från F 6 korrelerade
signifikant med motsvarande utmaningsfaktor.1

Om man knyter ihop resultaten från olika tillfällen, F 10 och F 6 samt
inför och under passet, kan man dra slutsatsen, att tre psykologiska
faktorer och en hormonfaktor kunde förklara erhållna variabelsamband
från militär flygning, och att tre av faktorerna, utmaning, motivation
och hormonreaktion var stabila över både betingelse och försöksgrupp.

Vid F 10 fanns redan i faktorinterkorrelationerna en direktkoppling,
som inte fanns vid F 6, mellan faktorerna utmanini och prestationsfÖr
må~a; prestationen sjönk, när utmaningen ökade. Återinflygarna var
känsligare för den uppgiftsrelaterade utmaningen2 än F 6-förarna,
antagligen p g a lägre reservkapacitet.

F 6-förarna upplevde, av allt att döma, också gränser för sin förmåga,
men mönstret var litet annorlunda. Prestationsfaktorn var där signifikant
korrelerad med motivationsfaktorn och motivationsfaktorn signifikant
korrelerad med utmaningsfaktorn. En alltför stor ökning av utmanings-

lFaktoranalysema av data, erhållna efter passet och (liksom vid F 10) gällande tiden under
passet, beskrivs i Svensson & Angelborg-Thanderz (1990).

2Utmaning = risken och svårigheten i uppgiften.
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faktorn ledde därmed vid F 6 till en motivationssänkning, som i sin tur
sänkte prestationen.

I F 6-analysema var hormonreaktionen både före och efter passet sig
nifikant relaterad till den utmaning, förarna upplevde under motsvaran
de betingelse. I fortsatta F lO-analyser erhöll vi på samma sätt hormon
reaktion som en tjärdefaktor under båda betingelserna, men före passet
var den orelaterad till alla de tre psykologiska inför-faktorerna.

Vi har dragit slutsatsen, att olikheterna inför passet i hormonreaktion
mellan F 6 och F 10, en attack- och en jaktflottilj, helt enkelt speglade
den skillnad, som finns mellan två olika flygslag: attackförare påbörjar
sina uppdrag redan på marken före start, och jaktförare får sina order
först i luften.

Sambandet mellan utmanin~ och hormonreaktion visar, hur förarens
tolkning av situationen med avseende på utmaning, hot och mental
arbetsbelastning styr den psykofysiologiska energirnobiliseringen,

"accordingly, 'encounters' characterized by novelty, anticipation, motivation,
achievement, mental effort, unpredictability, and low level of controI increase the
adrenal medullary activity" (Svensson et al, 1988).

Återinflygarnas psykologiska bedömningar inför och under passet var
så stabila, att man kunde misstänka, att de var uttryck för svarsattity
der. När något speciellt inträffade, fann vi dock tecken på att yttre
omständigheter satte sina spår i bedömningarna. Förarnas inställning till
övningsinnehållet - d v s huvudövningen, som man hade kännedom om
före passetl

- är säkerligen den främsta anledningen till bedömningssta
biliteten.

I den mån autokorrelationerna kan betraktas som reliabilitetskoefficien
ter, hade flertalet av de enskilda mätvariablerna acceptabel reliabilitet.
Enligt Svensson (1978) var Crorlbachs ex för AKTIVITET och
SPÄNNING .92 respektive .65.

Huvudövningen var den fas, som färgade hela passet för föraren. Även
följeföraraina lade större vikt vid huvudövningen än vid övriga faser,

lVilket inte skall förväxlas med vad som tidigare sagts, att jaktförare får sina order i luften.
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medan förarna nästan nonchalerade de andra faserna. Förklaringen är
egentligen enkel: förarna tänkte operativt, och följeförarna skötte sin
uppgift som utbildare och värderade händelser och handlingar under
hela passet.

Modellanalyserna

I de fullt utvecklade modellanalysema utgjorde faktoranalyserna ett
första steg. I modellanalyserna av F lO-data kunde vi i åtskilliga fall
utnyttja hypoteser, som vi tidigare prövat på data från F 6. Det har
redan framgått i redogörelsen för resultaten.

Det var ett stort antal samband mellan olika variabler både inför och
under passet, som kunde förklaras kausalt i modellanalysema. I model
len av förarens funktion i luften förklaras t ex 66 samband utifrån 10
kausala relationer mellan åtta begrepp. Modellen utmynnar här i form,
men kan, som sagts, också mynna ut i prestationsförmå~a.

1

Både teoretiskt och praktiskt är det intressant, att i samtliga våra
modeller, antingen det var attack eller jakt, aktiva flygförare eller
återinflygare, infÖr eller under flygning, startpunkten var utmanin~

inftJr uppdraget. Kausaliteten är därmed given.

Då föraren konfronterades med uppdraget, uppfattade han, otvivelaktigt
mot bakgrund av tidigare erfarenhet, svårigheten och risken i uppdra
get, vilka här, liksom tidigare (Angelborg-Thanderz et al, 1986)
tillsammanskonstituerade den faktor, som fick namnet utmaning. Vi har
tidigare antagit och fått visst stöd för, att utmaning kunde variera från
något positivt, i vilket föraren kunde växa och vinna, till något negativt
och till sist hotfullt. Vi har också sett tidigare, att en riskabel uppgift
var roligare, antagligen därfÖr att vinsten efter dess lösande blev stÖrre.

IDet är en smaksak:, om vi väljerform ellerprestationsjlJrnulga som slutpunkt i F lO-modeller
na under passet. Det förra valet ger en endast något bättre lösning än det senare. F 6-modellema
under passet hade prestation som slutpunkt.
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En grafisk beskrivning av sambandet mellan svårighet och risk tydde
på, att en uppgift kunde vara lätt eller svår utan att vara riskabel. En
uppgift kunde också vara svår och riskabel men inte lätt och riskabel.
Det var i systemövningarna, som svårighet kunde existera utan risk,
men i övrigt följdes risk och svårighet åt.

Så länge som utmaningen - d v s svårigheten och risken - i uppdraget
var hanterbar, kännetecknades den av engagemang och aktivering, vilka
verkade positivt för prestationsförmågan. När utmaningen fick en hot
kvalitet, blev den negativ för prestationen via hög ansträngning och
stress.

Det fanns m a o en optimal utmaningsnivå, för att goda processer skulle
starta, vilka före start kunde leda till aktivering, och under flygning till
god form eller god prestation.

Alltför låg utmaning ledde inte till engagemang och aktivering, och
alltför hög utmaning ledde via ansträngning till för hög spänning, som
inverkade menligt på prestationsförmågan. Bakom låg troligen en
ogynnsam relation mellan uppgiftens krav och förarens kapacitet.

Adrenalinsekretionen var ett resultat av både ansträngning och engage
mang och noradrena1insekretionen ett resultat endast av ansträngning.
Det stämmer överens med andra resultat, att adrenalin är kopplad till
i första hand psykologisk aktivering och noradrenalin till fysiologisk
aktivering (Svensson et al, 1988).

När ansträngningen ökade, ökade spänningen och sjönk aktiveringen
både vid F 10 och F 6. Och prestation och form försämrades.

Det var antagligen så, att när dessa mycket kunniga och motiverade
försökspersoner verkligen måste anstränga sig, var uppgiften redan för
svår. Dessförinnan uppfattades kanske inte ansträngning som just
ansträngning. Man hade redan, gladeligen, satsat allt vad man hade att
satsa; reserver fanns det inga. Prestation och (åtminstone uttalad)
ansträngning föreföll under alla omständigheter stå i den relationen till
varandra, att den senare inte förmåqde öka den förra.
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Sambanden mellan resultat i simulator och resultat
i luften

Vi fick också ett stort antal samband, som rörde relationen mellan re
sultat i simulator och resultat i luften.

Instruktörernas bedömning av förarens prestationflJre simulatorutbild
ningen (men inte samma bedömning efter) predicerade prestationen i
luften. Till det har vi följande "förklaringar:

Utbildningen hade olika effekt på olika förare. Somliga - det var undan
tagslöst förare, som varit borta kort tid, under vilken inga större
modifieringar hunnit ske - blev efter utbildningen i simulator, av allt att
döma, nästan lika skickliga som under sin aktiva tid. Det innebar, att
dessa förare uppnådde bedömningstaket.

Andra förare, som varit borta längre tid, nådde inte ända upp, men de
tog, relativt sett, igen mer av sin forna skicklighet; deras utbild
ningsvinst blev större. Under alla omständigheter var det många anfall,
som fick mycket hög prestationsbedömning efter simulatorutbildningen;
variansen minskade och gav försämrade statistiska möjligheter till
prediktion.

Sedan misstänker vi, att våra erfarna instruktörer i sina bedömningar
kanske också vägde in sina elevers jlJrutsättningar att snabbt återta sin
forna skicklighet. Om det var en prognos lika mycket som en diagnos,
instruktörerna ställde, var den dessutom riktig. Även diagnosen får
anses vara riktig med ordinerade botemedel för bristerna. Det var
instruktörerna, som skräddarsydde utbildningen för varje elev.

Beträffande förarens egen bedömning av prestation i luften var det
tvärtom: hans bedömning av prestationen i simulator efter utbildningen
(men inte före) predicerade hans prestation i luften. Den enklaste
förklaringen är, att elevernas referensramar i början saknade aktualitet,
likaväl som deras kunskaper gjorde det. Efter utbildningen i simulator
hade åtminstone normer och ofta även kunskaper satts in i ett korrekt
sammanhang igen.
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Den bästa prediktorn var förarens bedömning av arbetsbelastning efter
utbildning i simulatorn. Den predicerade inte bara arbetsbelastning utan
även både förarens och instruktörens bedömning av prestation i luften.

Den multipla korrelationen mellan förarens arbetsbelastning efter
simulatorutbildning och de tre mått, som utgjorde markörer i faktorn
stridseffekt i luften var .42. Det betyder, att en enkel subjektiv
arbetsbelastningsskala förklarade 18 % av variansen i stridseffekt i
luften. Omfattande testbatterler och dyrbar utrustning för psykofysiol0
gisk mätning åstadkommer i allmänhet inte mer under samma förhål
landen.

Modellen av stridseffekt och stridshumör i simulator och i luften
förklarar 28 samband utifrån tre kausala relationer mellan lika många
begrepp.

Modellen visar, att instruktörer och förare, i synnerhet tillsammans,
förmådde bedöma väsentliga ting redan i simulator, så att både
reliabilitet och validitet höll för en prognos till verkligheten i luften.

Förändringarna under utbildningen

Huvuddelen av variablerna förändrades över passen.

Faktorn för markörerna SVÅRIGHET och RISK, utmanin~, steg under
inflygningsfasen, låg högt under den visuella fasens inledning och sjönk
mot dess slut. Under systemfasen steg den igen. Korrelationen
utmanin~inför - passordning var -.33 (p < .01).

Faktorn tillförsiktinför med markörernaAKTIVITET och AVSPÄNNING
ökade som funktion av passordning. Korrelationen tillfÖrsikt - passord
ning var .39 (p < .01).

Under utbildningens gång minskade alltså utmaningen i uppdragen,
samtidigt som förarnas tillförsikt ökade. Den slutsats, man måste dra,
när man vet, att övningsledningen kontinuerligt ökade den reella
svårighetsgraden på övningarna, är, att förändringarna var effekter av
träning.
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Engagemanget var konstant mycket högt under inflygningsfasen och
under huvuddelen av den visuella fasen. När förarna övergick till
systemövningar, började engagemangetavta. Detdalande engagemanget
speglar nog ingenting annat än att visuella övningar i allas medvetande
är mycket roligare än systemövningar.

Under inflygningsövningarna och de första visuella övningarna var
aktiveringen under passet lägre än inför passet. Inflygningsövningar är
per definitionem tröttande. Dels innehåller de fysiskt belastande mo
ment; på det sättet skaffar man sig luftvana. Dels får man inte förtänka
fyra SAS-styrmän, en lantbrukare och en läkare, om övningarna också
innehöll fler psykiskt belastande moment, än de var vana vid.

Fysisk belastning är utmärkande även för visuella övningar. SAS
styrmännen och de andra civilisterna kanske inte heller här från början
var fria från psykisk belastning. Men precis som det var planerat av
övningsledningen, förslog perioden gott och väl till att förse dessa
förare med god flygtrim. Resultaten kan knappast tolkas på annat sätt.
Goda utbildni!1gseffekter var tydliga:

Prestationen var hela tiden, trots medveten svårighetsökning från
övningsledningen, relativt stabil. Den var t o m högst i slutet av den
visuella fasen. Då sjönk också utmaningen och ökade tillförsikten.
Dessutom blev den psykofysiologiska energimobiliseringen både inför
och under passet allt lägre, och belastningsindex, BI, sjönk.

Ansträngningsvariablema ökade under hela inflygningsfasen och låg
högst i början av den visuella fasen. Därefter minskade de.

Systemövningar är alltid mindre krävande rent fysiskt.

Psykiskt är systemövningar däremot ofta mer krävande. Under system
fasen ökade också den psykiska ansträngningen igen, medan den fysiska
ansträngningen fortsatte att minska. Differensen mellan psykisk och
fysisk ansträngning var störst under systemfasen. Den psykiska
ansträngningen var större, relativt sett.

Utvecklingen över passen av adrenalin- och noradrenalinsekretionen,
indikatorer på psykofysiologisk aktivering, beskrev ett linjärt fall. Som
funktion av passordning avtog adrenalinsekretionen snabbare under än
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inför passet. Det innebär, att påslaget (differensen under - inför)
minskade som funktion av hur långt man nått i återinflygningen.
Faktorn hormonreaktion sjönk linjärt över tid. Den psykofysiologiska
energimobiliseringen blev lägre och lägre både inför och under passet.

Den mentala arbetsbelastningen

De variabler, som hade de högsta och flesta sarrlbanden med andra
mätvariabler, var de som rörde arbetsbelastning. Förarens direkta
skattning av arbetsbelastning, BEL, var den enskilda variabel från
simulatorstudien, som bäst predicerade prestation i luften. Belåstnings
index, BI, sammanvägning efter Z-transformation av variablerna
PSYKISK och FYSISKANSTRÄNGNING, AKTIVITET, SPÄNNING
och ADRENAliN, åskådliggjorde enkelt och okomplicerat utbild
ningseffekter av betydelse för förarens kapacitet.

Arbetsbelastningen i sin tur kunde prediceras av den utmaning, som
föraren upplevde redan före passet. Det gällde både F 10- och F 6
studierna.

Belastningsindex, BI, korrelerade signifikant med prestationsfaktom
både i F lO-studien och F 6-studien (r = -.23 respektive -.18, p < .01
i båda fallen). En ökad arbetsbelastning slog i båda fallen direkt på
prestationen. Det skall nog inte tolkas så, att det inte fanns någon
buffert av reservkapacitet. Man upplever kanske inte en ökad belast
ning, förrän man märker, att kapaciteten inte räcker till?

Förmodligen är utmaningen, d v s svårigheten och risken, som
förknippas med uppgiften, ett bättre jämförelseobjekt till prestation, om
man vill dra slutsatser om reservkapacitet.

Som påpekades i diskussionen av sambanden mellan utmaning och
prestation, fanns vid F 10, men inte vid F 6, mellan dessa två faktorer
en direktkoppling; prestationen sjönk, när utmaningen ökade.

Vi kunde konstatera, att en försämrad prestation samgick med en
ökning av den renodlat psykiska delen av belastningsindex. I synnerhet
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den mentala komponenten av BI slog på prestationen (Svensson &
Angelborg-Thanderz, 1990).

Det samband, som fanns mellan adrenalinsekretion och psykologisk
aktivering, var kurvlinjärt. Det är svårt - och man frestas säga, att det
är svårt som vanligt - att avgöra, vad den psykofysiologiska ak
tiveringen står för. Antingen är man pigg, eller också är man trött. I
synnerhet av den anledningen förefaller sammanvägningar av flera mått
- som BI - lovande.
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KONKLUSIONER OCH
REKOMMENDATIONER

Återinflygningen i undersökningen av intermittent flygning var
naturligtvis höjdpunkten för al1ainvolverade, även för försöksansvariga.
Den har tidigare sammanfattats så, att i den bekräftades resultat, vi
redan fått under simulatorförsöken. Efter avslutad mycket omfattande
databearbetning och rapportering är den sammanfattningen fortfarande
hållbar.

Därmed är också slutsatsen från slutrapporten från simu1atorförsöken
hållbar: Intermittent flygning på ett system som flygplan 35 är tänkbar
med även tämligen långa intervall, åtminstone om föraren är välutbildad
från början och sedan välmotiverad för den fortsatta intermittenta
flygtjänsten. Den fortsatta utbildningen är sedan på intet sätt artskild
från annan utbildning; den bör, som all utbildning, vara väl planerad
och väl uppföljd. Den bör handhas av skickliga och erfarna instruktörer
i simulator och i luften. I den bör informationsåtermatning av utbild
ningsresultat inrymmas.

Brister i faktakunskaper avhjälptes först. All flygtjänst efter uppehåll
borde kunna effektiviseras, om den föregicks av intensiva teoretiska
repetitioner och individuellt avpassad simulatorträning. Uppehållen
kunde kanske rentav innehålla teoretiska repetitioner och simulatorträ
Ding. Om resultaten av träningen på marken sedan fick bestämma
tlygtjänstens innehåll, kunde nog både förarna motiveras och utbild
ningen effektiviseras.

Man kan världen över förvänta sig en allt mer stigande konkurrens om
utbildade flygförare och alltmer stigande kostnad för flygplan, förarut
bildning och träning (Vary, 1989 a).

Bara i USA har "the airline industry" användning för varje förare, som
USAF1 kommer att utbilda i en överblickbar framtid, och det utan att
man utvidgar marknaden. Ett annat enstaka exempel är British Airways,
som behöver 1000 nya piloter före århundradets slut. I båda fallen rör

lUnited States Air Force.
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det sig om personals naturliga avgång p g a, inte minst, pension. I
ingetdera exemplet är inräknade - också förutsedda - ökningar i kom
mersiell flygtrafik (Vary, 1989 b).

I synnerhet mot den bakgrunden är utbildningsstandarden oerhört
viktig:

"... the single most important aspect is the training standards required1
• Given

technological parity, pilot standards can be the crucial faetor in war. Brilliantly
conceived operation orders will fall unless they are skillfully and aggressively
pursued" (Vary, 1989 a, sid 269).

Som anmärktes, är kursiveringen i citatet min. Somligt krävs aven god
utbildningsstandard. Det kanske kan uttryckas så, att av hårdvaran och
dess behandling krävs en viss kvantitet. Däri ingår flygtid på komplice
rade system; intermittent flygning kan fungera med redan erfarna
förare. Av mjukvaran krävs kvalitet. Däri ingår förarna. De som klarar
intermittent flygning är skickliga och motiverade. I mjukvaran ingår
också instruktörer, uppföljning och informationsåtermatning; den
treenigheten är avgörande för kvaliteten på eleverna efter utbildning.

Redan före en utbildning borde man med hjälp av instruktörer,
uppföljning och informationsåtertp.atning2 kunna avgöra, vilka förare,
som eventuellt kan alternera mellan flygtjänst på krigsflygplan och
annan verksamhet. Det förefaller inte rimligt, att det skulle vara en
rättighet för alla. Endast de som i en noggrann uppföljning fyller
uttryckliga krav, borde accepteras. Under sådana omständigheter kunde
kvantitet ibland ersättas med kvalitet.

l K .. är·ursIveringen min.

2lnformatioDSätermatning sker rimligtvis även till myndigheten.
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Del III - En modell i utveckling

INLEDNING

I föregående två delar finns åtskilliga referenser till en sekretessbelagd
rapport aven undersökning av erfarna attackförare vid F 6 (Angelborg
Thanderz, Svensson & Sjöberg, 1986). Även om den undersökningen
avrapporterades skriftligen till Flygvapnet tidigare än F lO-under
sökningen, startade den senare, vilket får vara ett skäl till att den nu i
en öppen sammanfattande version också beskrivs senare.

F 6-undersökningen var ett uppdrag från CFV till C E 1 (chefen för
första flygeskadern), angående kompletteringsjlygning med skolflygplan
(Sk 60) till flygning med krigsflygplan (AJ 37). För en del av C E 1
(C F 6) undersökning, som CFV uppdragit åt FOA 59 att genomföra,
hade jag projektansvaret. Eftersomjag vid tiden för undersökningen var
placerad vid Flygstaben, var det naturligt, att jag också hade ansvaret
för samarbetet med Flygvapnet. Andreförfattaren till ursprungsrappor
ten, laborator Erland Svensson, FOA 59, hade huvudansvaret för
bearbetningsmetodik och samarbete med FOA 54, som i sin tur
ansvarade för insamling och utvärdering av vissa hormondata i under
sökningen. I Hormonstudiema har redan redovisats i en öppen veten
skaplig artikel (Svensson, Angelborg-Thanderz, Sjöberg & Gillberg,
1988), varför de här endast beskrivs rapsodiskt.

F 6-undersökningen rör i stor utsträckning jämförelser mellan förare
med dels olika f1ygtidsuttag, dels olika erfarenhet. Jämförelsemakan av
selcretesskäl inte redovisas här. Däremot kan metod- och modellstudier,

IPör slutsatserna i ursprungsrapporten stod vi gemensamt och i de allra flesta fall tillsammans
med den i de två tidigare rapporterna nämnde medarbetaren med militärt flygförarförflutet, forskaren
vid POA 59, Stellan Olsson, och även tillsammans med professorn, då vid Göteborgs universitet,
Lennart Sjöberg, som under bearbetnings- och rapporteringsfaserna bidrog med så många syn
punkter, utblickar och eget arbete, att det var befogat, att han var medförfattare. Utan hans
handledning hade heller inte rapporten fått sitt utseende. Personal vid F 6 och eskaderstaben bidrog
till undersökningen i en utsträckning, som framgick på var och varannan sida i ursprungsrapporten.
Tekniker Karin Fors och byråsekreterare Ewa Rehnströmer, svarade, då som nu, tillsammans med
Erland Svensson och mig för bild- och textbehandling.
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som under arbetets gång av olika skäl blev mer och mer angelägna,
redovisas.

Dessförinnan följer en förkortad beskrivning från ursprungsrapporten
angående teoretiska och praktiska ställningstaganden samt av försöks
uppläggning och genomförande.1

Inledande diskussion med FV om mätvariabler

Vid ett första sammanträde vid FOA 59 mellan representanter för
Flygstaben, F 6 och FOA 59 diskuterades val av mätvariabler med
avseende på tillgång, nödvändighet, användbarhet, tillförlitlighet m m.
VaIda variabler, redovisade nedan, föredrogs för och sanktionerades av
C E 1.

Generellt gällde, att vi i undersökningen i så stor utsträckning som
möjligt skulle utnyttja vid flottiljen gängse uppläggning av utbildning
och uppföljning. Både av övnings- och försökstekniska skäl ansågs det
väsentligt, att försöket så litet som möjligt skulle störa den ordinarie
verksamheten. Därav följer, att de mätvariabler, som framför allt skulle
användas, var förbandets egen resultatuppföljning av övningar samt
kompletterande bedömningar, m a o

PRESTATIONER, d v s
skjutresultat, registrerade på
film och video, samt
BEDÖMNINGAR
av förbandsmedlemmar och
förarna själva.

Bedömningarna av prestationer var tänkta som sammanfattande komple
ment till mera objektiva data. Det var dessutom både på kort och lång
sikt pedagogiskt intressant att försöka bestämma, vilka delvariabler,
som hade den största betydelsen för ett resultat (jämför Thanderz 1972).

lSomligt är gemensamt med ställningstaganden och förutsättningar från F lO-försöken. När så
har varit fallet, var det från början min strävan att inte alls upprepa vad som redan angetts i avsnittet
"psykologisk-pedagogisk bakgrund" i del I. Senare har jag dock ansett, att sammanhanget krävt vissa
repriser.
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Upplevelse av prestation kunde också tänkas påverkas tidigare än den
faktiska prestationen, om yttre förutsättningar förändrades. Här är det
fråga om flygtid, som av ekonomiska skäl måste reduceras. Vid
försämrade förhållanden kan faktisk prestation åtminstone en tid förbli
oförändrad med ökad ansträngning.

Upplevelse av prestation kan också påverkas av de krav, som uppgiften,
man själv och andra ställer. Därför utvärderades förarens BEDÖM
NINGAR i flera aspekter, som ingår i en utbildningssituation, nämligen

övningens

förarens

SVÅRIGHET och
RISKNIVA,
ANSTRÄNGNING, både
psykisk och
fysisk, samt
MOTIVATION och
FORM.

Eftersom det inte är givet, att bedömningar och utsagor komplett och
korrekt återger verkliga förhållanden (jämför Sjöberg & Svensson,
1976; Blomgren, 1984), var det önskvärt att relatera dem till några
andra mått. Därför medtogs

förarens STÄMNINGSLÄGE, d v s
aktivitet och
avspänning,

i synnerhet som dessa variabler tidigare visat sig ha betydelse i pres
tationssammanhang (Appel et al, 1980).

Av samma skäl diskuterades, vilka möjligheter som finns till åtminstone
synbarligen mera objektiva mått på påfrestning eller belastning. Flyg-
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chefens, F 6, förslag att mäta s k stresshormoner visade sig vara det
mest genomförbara alternativet. Sålunda utökades mätarsenalen att
omfatta även

KATEKOLAMINER, d v s
adrenalin och
noradrenalin.

Samband mellan prestation, emotionella tillstånd och ansträngning

Vid studier av människa-maskin system har tonvikten vanligtvis lagts
på kognitiva och perceptuella funktioner. Det finns emellertid anledning
att anta, att även emotionella och motivationella funktioner spelar en
viktig roll för den mänskliga operatörens prestation i komplexa tekniska
system, speciellt när arbetet måste utföras under tidspress med hög
mental arbetsbelastning (jämför Persson & Sjöberg, 1978; Appel et al,
1980).

Om man antar, att det emotionella tillståndet påverkar operatörens
förmåga att prestera optimalt, blir nästa fråga naturligtvis vad sin
nestillståndet i sig beror på. I sin översikt av "Mood and Expectation"
nämner Sjöberg (1989) somatiska symtom som en viktig orsak (jämför
Persson & Sjöberg, 1987):

"... and that seems like a natural road to follow, since mood and emotion have
traditionally been topics pursued within psychophysiological frames of reference.
We did find that somatic symptoms are strong determinants of mood. However,
somatic feelings cannot be the only determinant of mood. There must also be
purely psychological faetors, and we assumed that one type of the psychological
determinant which might be decisive is that of expeetation" (Sjöberg, 1989,
sid 340).

Sjöberg, Svensson & Persson (1982) prövade antagandet, att förvänt
ningar om resultatet av prestationen påverkar det emotionella tillståndet,
och fann visst stöd för det (jämför Sjöberg, 1989).

Ett rimligt antagande är, att uppgiftens egenskaper är avgörande. Det
finns även andra undersökningar, som visar, att blotta förväntningar kan
åstadkomma reaktioner och resultat, som liknar dem som man får i den
faktiska situationen. Negativa förväntningar kan också minska frustra
tionstoleransen, medan en positiv förväntan, att man kan handskas med
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situationen och klara av den, mildrar den negativa reaktionen (Spacapan
och Cohen, 1983).

Förarens uppgifter varierar med fysisk och psykisk belastning, med
olika taktiska och operativa krav, fientlig verkan och motverkan samt
väder. De egna förbandsmedlemmarnas erfarenhet och agerande spelar
roll. Samtligas aktuella flygtrim och motivation har betydelse. Allt detta
leder bl a till, att svårighetsgraden på en övning inte alltid går att
bestämma på förhand.

En modell över relationerna mellan de olika begrepp eller variabler,
som vi ansett vara av primär betydelse för förarens funktion i ett givet
tekniskt system, återges i figur 29. I modellen återfinns aspekter,
behandlade i arbeten av Luczak (1971), von Gierke (1977), Sjöberg
(1977 b), Bainbridge (1978) och Warburton (1979).

Figur 29. Förenklad modell av relationer mellan olika begrepp, av betydelse ett
människa-maskin-system.

Att det är svårt att få stora variationer i prestationer, så länge som det
finns ett utrymme för kompensation i termer av ökad ansträngning, har
redan berörts (jämför Eysenck, 1982).
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Är ansträngningen emellertid maximal, finns inte längre någon
möjlighet till kompensation. Då visar sig också individuella skillnader,
som annars kunnat förbli dolda (Dornic, 1980 b). Då blir prestationerna
i en grupp av människor ojämnare. Till det finns det flera orsaker.
Olika förutsättningar för själva uppgiften och olika förmåga att stå emot
hög mental belastning (Welford, 1973) är några.

När man närmar sig sitt kapacitetstak, börjar man hushålla med
resurserna, och inte sällan hittar man andra, nya strategier, med vars
hjälp man bättre förmår utnyttja sina möjligheter. Detta har visat sig
kunna ske helt spontant (Svensson, 1983). Det sker också som en
funktion av utbildning.

Grundförutsättningen för ett optimalt samspel mellan belastning och
ansträngning är, att uppgiftens och systemets krav samt förarens
kapacitet ligger inom givna toleransgränser. Förarens mentala kapacitet
kan beskrivas som de resurser, som han kan använda för informations
och beslutsprocessens operationer och strategier. Erfarenheten spelar
naturligt nog en avgörande roll for kapaciteten, vad gäller både dess
tillväxt och dess upprätthållande. Till de mera stabila kapacitets
begränsande faktorerna hör personlighetsegenskaper som emotionell
kontroll eller stabilitet.

Generellt kan prestationen ses som en fur1ktion av hur föraren utnyttjar
sin kapacitet och av situationens krav. Bakom kapacitetsutnyttjandet
eller den mentala ansträngningen ligger motivationella faktorer av både
yttre och inre ursprung.

När föraren möter mental belastning med ökad ansträngning, initieras
energimobiliserande psykofysiologiska reaktioner, nödvändiga för upp
rätthållandet av den mentala ansträngningen. Intensiv eller långvarig
energimobilisering resulterar i trötthetsreaktioner, även om mobilise
ringen primärt syftar till att motverka trötthet. Bakom den mentala
ansträngningen ligger en interaktion mellan psykologiska och fysio
logiska faktorer, vilken är av mera intrikat natur än vad modellen (fi
gur 29, sidan 204) illustrerar.

Det finns alltid en relation mellan prestation och kostnad för prestatio
nen. Kostnaden kan uttryckas i termer av energi, motivation, ansträng-
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ning. Den kan avspegla sig i upplevelser och sinnesstämningar, och den
kan ta sig kroppsliga uttryck.

Förändringar i relationen prestationlkostnad kan yttra sig på, i princip,
nio olika sätt (figur 30). Vissa utfall är mer sannolika än andra i den
här aktuella situationen. Oförändrad prestation till högre kostnad återges
med alternativ B i den schematiska bilden.

PRESTATION

FORSÄMRAD OFORANDRAD FORBÄTTRAD

Q
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~

C
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~
<p::
Q
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p::
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A B C

D E F
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Figur 30. Schematisk relation mellan prestation och kostnad.

Den ökade kostnaden, eller insatsen, om man så vill, kan leda till en
ökning av prestationen (C i figuren). Det gäller naturligtvis i synnerhet
när individens insats kan tänkas interagera med en satsning också
utanför individen, t ex från en arbetsgivare. Men om den yttre
satsningen inte blir bestående, är den sannolika utvecklingen, att
individen efter en kortvarig förbättring går tillbaka till en sämre pres
tation (till B i figuren). Arbetsgivarens satsning och individens
insatslkostnad interagerar fortfarande, och en tänkbar fortsättning är
därför, att individen i ren uttröttning halkar över i A-rutan. På sikt blir
G-rutan sista anhalten, när individen inte orkar hålla sig kvar i A
och/eller blir besviken över att hans insats inte gav förväntat utfall.
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Samband mellan emotionella tillstånd och situationsfaktorer

Det är inte ett enkelt, okomplicerat förhållande, som råder mellan
uppgiftens karakteristika1 och en individs emotionella tillstånd.

Folkman (1984) har utvecklat en teori, där människans kontroll (över
situationen), stress och slitt att handskas med uppgiften utgör urskiljbara
delar i en (ibland komplicerad) helhet (jämför Paterson & Neufeld,
1989).

Samma uppgift kan utgöra ibland ett hot ibland en utmaning, ibland
både ett hot och en utmaning. Utmaningen har en hot- eller riskingredi
ens men innebär ett tillfälle att vinna och växa. Utmaning har alltså
positiva beståndsdelar, hot bara negativa.

Om en uppgift uppfattas som ett hot eller en utmaning eller bådadera,
beror på vilken uppfattning, man har om den verklighet, det handlar
om, eller vilka förväntningar, man har (jämför Neiss, 1989). Det räcker
med andra ord med en kognitiv komponent att skilja ett hot från en ut
maning. Utmaningen är till sin natur emotionellt positiv, hotet emotio
nellt negativt.

Det spelar ingen roll, om den bedömning eller värdering, man gör av
uppgiften, är situationsberoende eller mera generell. Den kan vara så
generell, att det uppfattas som ett förhållningssätt eller rentav som ett
personlighetsdrag.

I en värdering eller beskrivning av relationen människa-omgivning, är
det kanske vanligare, att man börjar beskriva personlighetsdragen (jäm
för Humphreys & Revelle, 1984):

"traits are convenient summaries of consistent behaviors across different
situations" (Humphreys & Revelle, 1984, sid 156).

Humphreys & RevelIe (1984) fortsätter att med utgångspunkt från
"trait" definiera "state" som

1Uppgiftskarakteristika kan dessutom uppfattas olika av olika individer och olika av samma
individ vid olika tillfällen.
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"the result of the combination of traits and situations" (Humphreys & Revelle,
1984, sid 156).

Humphreys & RevelIe (1984) talar vidare om "situational moderators"
nämligen

"those characteristics of the situation that in combination with personality traits,
evoke particular personality states. Typical examples of such moderating variables
include (but are not limited to) type of feedback (Le., success or failure),
monetary incentive, threat of punishment... If (Humphreys & Revelle, 1984,
sid 156-157).

Motivation är för Humphreys & RevelIe en hypotetisk konstruktion,
användbar att förklara och beskriva beteendeskillnader. Här kan
begreppen "arousal" och "effort" ingå (jämför sidan 55).

Ett i sammanhanget aktuellt personlighetsdrag kan vara självförtroende,
bra eller dåligt, som i sin tur kan vara väl eller dåligt underbyggt.

En annan aspekt, som Folkman (1984) tar upp, är "locus of control" ,
d v s det sätt, på vilket man upplever, att man kan kontrollera en
situation. Kontrollen kan upplevas som inre; man litar till sig själv och
sin egen förmåga. Eller den upplevs som yttre; man tror, att yttre
faktorer eller andra, mäktigare människor styr, och att det inte är någon
mening i att man själv försöker ingripa.

Om man uppfattar uppgiften som en positiv utmaning och därtill är
övertygad om sin förmåga att kunna kontrollera den situation, som
uppgiften medför, då kan man i allmänhet också handskas med uppgif
ten (även om det inte innebär, att man alltid lyckas med den), och man
upplever inte stress i negativ bemärkelse.

En förutsättning för de i början av kapitlet refererade studierna av
stämningsläge var det formulär, som utvecklats i Göteborg, och som
tidigare beskrivits (jämför sidan 48 och Sjöberg, Svensson & Persson,
1979).

I flygsammanhang hade vi utnyttjat i synnerhet delskalorna avspänning
och aktivitet (jämför Svensson, Thanderz & Uneståhl, 1980). Avspän
ning kan betraktas som en aktiverings- eller arousaldimension men med
omvänt förtecken, jämförd med aktivitet.
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Som framgått tidigare insamlades också uppgifter om F 6-förarnas upp
fattning om uppgiftens svårighet och risk tillsammans med deras
förväntade framgång, allmänna form och engagemang. Därmed fick vi
möjlighet att studera, hur emotionella tillstånd och uppgiftskarak
teristika var relaterade till varandra. Även kausal analys av sambanden
blev möjlig.1

Samband mellan prestation, emotionella tillstånd
och psykofysiologiska reaktioner

Direkta bedömningar av det emotionella tillståndet är kanske den
enklaste och mest tillförlitliga metoden att mäta emotionella reaktioner.
Många forskare föredrar emellertid mera indirekta, fysiologiska mått.2

Som tidigare nämnts har neuroendokrina reaktioner i samband med
flygning studerats allt sedan början av femtiotalet. En svensk studie av
von Eu1er och Lundberg (1954) utgör ett tidigt exempel. I flertalet
studier har katekolaminerna adrenalin och noradrenalin studerats.

Ett skäl för insamling av katekolamindata var, att vi på det sättet kunde
jämföra stressnivån i förarnas arbete med andra tidigare erhållna
katekolaminbestämningar.

Samband mellan prestation, emotionella tillstånd
och egenskaper hos individen

Här har tidigare talats om, att mänskliga bedömningar kan vara både si
tuationsberoende och generella, till och med så generella att de
uppfattas som personlighetsdrag. Relationen mellan dessa antagna
personlighetsstrukturer och prestationer har naturligtvis sitt speciella
intresse. Tillämpningarna kan vara många.

IDet förtjänar att anmärkas, att strikt experimentella studier endast tillåter samtidig variation
av ett fåtal aspekter.

2Även många militära användare av forskningsresultat förefaller ha mer respekt för indirekta,
psykofysiologiska mått än för direkta, psykologiska.
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Det är väl känt, att en intensiv debatt under lång tid förts om pres
tationsförmåga under flygning och personlighetsvariabler, t ex sådana
som uppmätts med hjälp av det s k DM-testet (Neuman, 1978; jämför
Sjöberg, 1984).

Mycket omfattande forskning har utlörts främst i England på EPIl
,

Eysencks test på inåtvändhet-utåtvändhet och neuroticism2
• Testet inne

håller också uppgifter, som syftar till uppskattning av svararens veder
häftighet. En översikt av forskningen på området ges av Dornic (1977),
som även relaterar Eysencks skalor till fysiologisk aktiveringsnivå,
något som hela tiden varit väsentligt för testets konstruktör.

Vi inkluderade Eysencks test i undersökningen för att pröva hypotesen,
att våra försökspersoner var stabila och utåtvända. Det finns anledning
förmoda, att extraverta personer är aggressiva, dominanta, presta
tionsmotiverade, spänningssökande och riskbenägna (Morris, 1979;
jämför avsnittet om risk, sidan 59 och följande). Samtidigt kan man
anta, att extravertas aktivering i stor utsträckning är beroende av
uppgiftens stimuleringsgrad, och a~t de skiljer sig från introverta vad
beträffar katekolaminutsöndring. De kan t ex antagligen snabbt
mobilisera, respektive demobilisera, sina hormonella resurser.

Sammanfattning

Det torde ha framgått i det föregående, att stora delar av F 6-rapporten
inte kan redovisas här av sekretesskäl. Det har förhoppningsvis också
framgått, att i undersökningen jämfördes olika grupper av flygförare
med varandra. Förare jämfördes också med varandra över tid.

Den primära jämförelseaspekten var prestation. Men prestationer kan
åstadkommas med mer eller mindre möda, och kostnaden för en
prestation kan kanske bli för hög i synnerhet på sikt. Kostnaden kan
uttryckas i termer av energi, motivation, ansträngning. Den kan
avspegla sig i upplevelser och sinnesstämningar, och den kan ta sig

lEysenck Personality Inventory.

2Eller emotionell stabilitet.
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kroppsliga uttryck. Vår avsikt var att utnyttja dessa uttryck för att
beskriva förarens funktion likaväl som hans prestation.

Provförutsättningar, som inte upprätthölls, gjorde det nödvändigt för
oss att komplettera jämförelserna med annan utvärdering. Vi såg ingen
annan möjlighet än att utifrån korrelationskoefficienterna bit för bit
bygga en modell av förarens funktion och prestation inför och under ett
uppdrag och att utifrån modellen försöka dra slutsatser.
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METOD

Undersökningsgrupp

Tjugoen flygförare ur första och andra divisionerna, F 6, Karlsborg,
deltog och i varierande omfattning ytterligare 16 förare, som bedrev
mera sporadisk flygtjänst vid flottiljen. Dessa senare 16 förare har vi
kallat "tredje divisionen". De har medtagits i bearbetningar och
beräkningar, som inte rör gruppjämförelser.1 Gruppen är heterogen,
men vi har inte funnit, att det finns anledning att närmare beskriva den.

Uppläggning

Data samlades in veckovis under divisionernas ordinarie flygverksamhet
vid hemmaförbandet under försöksperioden, som varade ett år:
1981-10-01--1982-09-30. Målsättningen var, att verksamheten skulle
följas upp under en vecka per månad. Det blev dock inte alltid så, att
divisionernas ordinarie verksamhet samtidigt var förlagd till hemma
förbandet med den planerade regelbundenheten. Därför måste ambi
tionsnivån sänkas något, och den slutliga datamängden härrör från sex
veckor.

Efter provperiodens slut gjorde vi dessutom mätningar under en kväll
och en. dag med marktjänst för att få bas- eller vilovärden till flyg
tjänstvärdena.

Tabell 11 återger de variabler, som beaktats.

lGruppjämförelser kan av sekretesskäl inte redovisas.
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Adrenalin

Noradrenalin

Bedömning av flygpasset,
uppdelat på 12 faser

Aktivitet

Avspänning

Bedömning av flygpasset ,
uppdelat på 12 faser

Bedömn ing av flygpasset,
uppdelat på 12 faser

E.f...'Ig~_J!ygp_a.-s.-s

Verkligt utfall,

Engagemang, motivation

Svårighet

Form i allmänhet

Risk

Alder

Flygtid totalt

Flygtid fpl 37

Flygtid Sk 60

Eysencks personlighetsformulär

Aktivitet

Avspänning

Adrenalin

Noradrenalin

Förväntat utfall, kapacitet

Engagemang, motivation

Svårighet

Form i allmänhet

Risk

Tabell 11. Bakgrundsdata samt mätvariabler, registrerade fi)re respektive efter flygning.
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Klockan 0730 på morgonen, vid tjänstens början, tömde försöksperso
nerna blåsan (O-prov). Cirka en och en halv timme senare, i nära
anslutning till första flygpasset, togs prov 1, och blanketter, konstruera
de för tiden före flygning, fylldes i (figur n a). I mellantiden hade
förarna haft vädergenomgång och ordergivning, bytt om, gjort
förberedelser i övrigt och i de flesta fall också druckit kaffe. Vid före
skattningarna angav föraren, hur han kände sig ''just nu H, i det läge,
han tog ställning till uppgiften, eller när "den mänskliga termostaten"
i systemet ställdes in.

Efter flygpasset ifylldes blanketter, konstruerade för tiden under passet
(figur II b), och prov 2 togs. I de fall att ett andra flygpass följde direkt
efter det första, besvarades inga före-frågor. Däremot ifylldes efter
blanketterna i vanlig ordning, och prov 3 togs.

Vid skattning efter passet angav föraren, hur han kände sig under
passet. Hans sinnesstämning kunde därmed jämföras med hans
utsöndring av ADRENAUN och NORADRENAUN.

Första passet efter lunch utgick normalt ur undersökningen, eftersom
lunchen kan påverka hormonutsöndringen. 1

Noll-prov togs därför på nytt strax efter lunch, l-prov och 2-prov
omedelbart före respektive efter eftermiddagens andra flygpass, etc. Om
mörkerflygning skedde i anslutning till eftermiddagens pass, fortsatte
bara provserien. Alltid gällde, att vid uppehåll mellan passen, togs nytt
O-prov.

Som tidigare nämnts, gällde generellt, att vi strävade efter att inte störa
ordinarie rutiner och vanor. Därmed fick vi acceptera sämre förutsätt
ningar, v·ad beträffar inverkan av koffein och nikotin på hormonsekre
tionen.2 Vi lät försökspersonerna notera sitt koffein- och nikotinintag,
vilket möjliggjorde en kalibrering av hormonnivåerna.

lVissa pass från den tidpunkten är dock medtagna, eftersom förarnas mathållning inte alltid
var så regelbunden.

2Ett ingrepp i försökspersonernas vanor i dessa avseenden bedömdes vara värre, vad gäller
både hormonsekretion och skattningar. Frankenhaeuser (1975) förordar, att man utesluter inbitna
rökare i undersökningar av det här slaget.
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Upprepad skattning av de individ- och uppgiftsrelaterade variablerna
före och efter passet möjliggjorde kalibrering av olika individers
skattningar samt jämförelser mellan förväntat utfall och faktiskt utfall
(generell prestation).

Tillsammans med personal ur F 6 och E l stab konstruerade vi ett
frågeformulär för skattning av prestationen efter flygning. På blanketten
infordrades också uppgifter, som beskrev övningen (figur V i bilagan).

På prestationsblanketten indelades flygpasset i 12 olika faser, faser som
är naturliga delmoment i ett attackuppdrag eller i ett övningspass. Vi
ville försöka urskilja i så stor utsträckning som möjligt, var svårigheter
och påfrestningar låg, relaterade både till passet och till undersöknings
perioden, och vilka skillnader, som kunde finnas mellan faser respektive
tidpunkter.

För varje fas tog föraren sålunda ställning till PRESTATION, PSy
KIsK ANSTRÄNGNING och FYSISK ANSTRÄNGNING på en
femgradig skala. För minusprestation och plusansträngning krävde vi
någon form av förklaring. På baksidan av papperet, som omfattade
listan på olika faser av passet, fanns en än mer detaljerad lista, där
varje fas var uppdelad på underrubriker. Där kunde föraren i klartext
koppla ihop något han exempelvis glömt med det moment, där
glömskan hört hemma. Sålunda var t ex FÖRBEREDELSER i sin tur
uppdelade i kartpreparering, penetrering av navigering, penetrering av
mål, penetrering av profil, förberedelser datainimatning, kamera med,
datainmatning och rimlighetskontroll.

Eftersom dåligt väder avsevärt kan försvåra uppdragets genomförande,
angavs också det väder, som rådde under de olika faserna.

Som ett komplement till fysisk ansträngning angavs max lastfaktor
(+GJ under passet.

Vi konstruerade också tillsammans med personal ur F 6 och E 1 stab
ett frågeformulär, där förarnas uppgift var att värdera attackövningar i
allmänhet. Samtliga förekommande övningar listades på formuläret, och
förarna värderade varje övning med avseende på hur intressant,fysiskt
ansträngande, tjatig, rolig, nyttig och psykiskt ansträngande den var.
Värderingen angavs med en siffra från 1 till 5, där 1 betydde definitivt
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inte och 5 definitivt, och där siffrorna 2, 3 och 4 angav olika mellan
steg.

Vi hade flera avsikter med värderingsformuläret. Att undersöka
samband mellan värderingar och övningsfrekvens var en. En annan och
viktigare avsikt var att undersöka värderingarnas eventuella förändring
över tid. Därför administrerades frågeformuläret vid två tillfällen, dels
i början, dels i slutet av undersökningsåret.

För sinnesstämningarnal och hormonreaktionema2 insamlades bas
värden eller vilovärden från en dag med marktjänst i stället för
flygtjänst. Det skedde vid de tider på dagen mellan 0800 och 2200, som
motsvarade de passtider, där vederbörande förare hade lämnat skatt
ningar och urin före och efter flygning. Markvärdena härrör från 5 - 8
tillfållen per förare. I samband med markvärdenas insamlande besva
rades Eysencks personlighetsformulär.

Bearbetningsprocedurer

Inledningsvis nämndes, att det inte är givet, att bedömningar och
utsagor återger verkliga förhållanden. I en FOA-rapport tar Blomgren
(1984) upp fyra förvrängande faktorer, som inte är ovanliga, när man
använder enkät och intervju för att samla in data.

En av de fyra förvrängningsmekanismema jnnebär, att man förgyller
sina beskrivningar av det som händer en. Inte minst problematisk är
effekten, därför att den inte är konstant utan kan variera över tid, över
personer och över ämnen.

Anspråksnivån färgar ens omdöme och utgör en annan förvräng
ningsrisk; personer med höga krav underskattar, och de med låga krav
överskattar.

tAkt· · h ännilVltet oc avsp ng.

2Adrenalin och noradrenalin.
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Förväntningarna, man har på konsekvenserna av sina svar och
omdömen, är en tredje möjlig förvrängningsmekanism.

Till sist är allmänna begrepp mer sårbara och lättare utsatta för
förvrängning än konkreta och specifika.

Vi utnyttjade i stor utsträckning korrelationsstatistik, som är okänslig
för artefakter, som främst slår på medelvärden Gämför Sjöberg &
Svensson, 1976). Därför bör dessbättre en del av förvrängningsmeka
nismema inte ha så stor inverkan på resultaten. Värt enda krav var, att
skattningarna korrelerade med verkligheten.

Vid bearbetningen utöver jämförelser använde vi huvudsakligen statis
tiska metoder, som grundar sig på korrelationsberäkningar, nämligen
faktoranalys (Joyner, 1983) och modellanalys med hjälp av USREL
(Jöreskog & Sörbom, 1984, 1986).
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RESULTAT

Genomrörande

Den slutliga datamängden härrör alltså från sex stycken veckolånga pe
rioder. I förutsättningarna ingick, att FOA skulle företa mätningar
under normal :t1ygövningsverksamhet för att störa så litet som möjligt,
detta med tanke både på mätvärdenas kvalitet och relevans och på
flottiljens ordinarie flygverksamhet. Mätningarna skulle fördelas jämnt
över undersökningsperioden.

Yalet av veckor bestämdes dessutom av ett antal ytterligare förutsätt
ningar: båda divisionerna måste operera från hemmabas; övningarna
fick inte avvika alltför mycket från "det normala"; alltför många förare
fick inte vara borta från divisionen!; ett minimum av två (helst fyra)
försöksledare/provtagare från FOA måste kunna delta åtminstone större
delen av varje försöksvecka.

Det ingick också i förutsättningarna, att om det av flygsäkerhets- eller
övningstekniska skäl blev nödvändigt, fick man hoppa över de moment,
som ingick i våra undersökningsrutiner. Bortfallet kan knappast kallas
slumpmässigt. Det syntes t ex vara rätt individberoende, huruvida man
utnyttjade en redan befintlig tidspress till att slippa undersökningsruti
nema eller inte. En del "smet" utan påtaglig anledning. Andra vägrade
att missa ett enda papper, även när de blev tillsagda av oss, att de inte
hade tid.

Det finns ingen möjlighet att göra en rättvis bedömning, hur stor del av
bortfallet, som var "onödigt". De flesta bedömningarna var säkert kor
rekta. Det som vi, medan undersökningen pågick, tyckte var "smitning
ar", var kanske helt enkelt uttryck för akuta kapacitetsbrister i relation
till aktuella uppgifter.

lDäremot accepterades det, att olika förare var borta olika veckor.
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Flygchefens och försöksdivisionschefens optimistiska förhandsbedöm
Ding, att de valda undersökningsrutinema skulle vara problemfria, var
under alla omständigheter överdrivna.

Här kan det vara på sin plats att påpeka, hur väsentlig försökspersoner
nas motivation att delta i en undersökning är, i synnerhet när det finns
möjligheter för var och en att avgöra, om han kan utesluta moment. Va
riationer i deltagandemotivationen kan snedvrida eller fördärva all rep
resentativitet. Det kan räcka med att en eller några få förare systema
tiskt prioriterar annan verksamhet. Ju mer speciell i positiv eller negativ
bemärkelse denne eller dessa förare är, ju mindre rättvisande blir
resultatet för hela gruppen.

I efterhand har vi förstått, att det hade varit av intresse att studera
samband mellan deltagandemotivation och t ex flygmotivation,
erfarenhet och flygtrim. Sambanden är säkerligen inte enkla och
entydiga. Ytligt sett, har vi indikationer på att den mest flygmotiverade
kan vara den mest deltagandemotiverade. Det är frestande att gå vidare
och spekulera i om den som flyger mest, också har mest kapacitet över
till annat. Eller om det är en allmän inställning, att man gör allting med
besked. Det finns emellertid exempel på motsatsen: den mest flygmoti
verade (efter vad det syns) prioriterar ner allt, som kan verka störande
på hans flygning.

Sammanfattningsvis måste om deltagandemotivation i allmänhet sägas,
att den är av avgörande betydelse och tyvärr ett skört ting i undersök
ningar som denna.

Efter dessa invändningar kan ocksåkonstateras, att deltagandemotivatio
nen hos förarna vid F 6 i regel var synnerligen hög. Med civila mått
matt var den fullkomligt enastående. Det kan också konstateras, att
bland annat på grund av deltagandemotivationen torde den insamlade
datamängden vara unik både i bredd och djup.
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Några allmänna resultat1

Divisionsförarna låg högt i aktivitet och lågt i spänning, jämförda med
en normalgrupp (Sjöberg et al, 1978), med bilskoleelever under
övningskörning (Appel et al, 1980) och med aspiranter före flygning
(Svensson, Thanderz & Uneståhl, 1980).

Katekolaminutsöndringen under passet var jämförbar med andra studier
i flygmiljö; utsöndringen från förberedelserna var däremot högre än vad
som noterats tidigare (Svensson et al, 1988). Dock fann vi endast två
undersökningar, där man undersökt endokrina reaktioner under för
beredelser inför ett flygpass .

Aktivitet, spänning och adrenalinsekretion ökade signifikant från vila
tillf(jre till efter flygning. 2

Sambandet mellan aktivitet och spänning var beroende av betingelse.
För icke individkorrigerade3 värden var sarrlbandet högst i vila
(r = -.45) med de lägsta både aktivitets- och spänningsvärdena. Lägst
var sambandet mellan data, insamlade efter flygning, vilka rörde förhål
landena under passet (r = -.20).

Som tidigare nämnts, medtog vi Eysencks frågeformulär, EPI, för att
få vår uppfattning om förarnas utåtriktning och stabilitet avstämd.

Stabiliteten fick vi verifierad. F 6 förare hade extremt låg poäng på
neuroticismskalan i EPI. Utåtriktningen däremot var inte så uttalad utan
spände över hela skalan.

10m ej annat anges, ingår i de allmänna resultaten endast de 21 divisionsförarna, inte de 16
förare, som mera sporadiskt bedrev sin flygtjänst vid flottiljen. Endast bedömningar eller skattningar
behandlas.

2Noradrenalinsekretionen ökade inte från före till efter passet men väl från vila till före passet.

3Korrektion gjordes för individernas vilovärden på så sätt, att från såväl före- som eftervården
drogs individens vilovärden. Det erhållna värdet är m a o Okningen eller pdslaget från vilovårdet.
Vi fick därmed dels pdslag jiJre, som gällde förberedelserna, dels pdslag totalt, som gällde
förberedelser och flygning. Skillnaden mellan påslag före och påslag efter gav det för flygningen
unika påslaget.
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Den s k "lie score", som också går att erhålla i formuläret, hade vi på
förhand inte haft anledning att fästa något avseende vid. Den erhålls
genom summering av sådana svar, som bäst kan beskrivas som
onyanserat skönmålande. Vid utvärderingen visade den sig ge utslag;
förarna hade en klar tendens att skönmåla. Vi valde att kalla skalan
vederhäftighet efter dess positiva ända.

Ut1~tande från förarna om hög SVÅRIGHET, h~~ RISK och hög
SPANNING korrelerade starkt med deras VEDERHAFTIGHET i EPI.
Vi drog därför slutsatsen, att skattningarna av SVÅRIGHET, RISK och
SPÄNNING kunde vara underskattnigar.1 Å andra sidan kan det
naturligtvis vara så, att de "vederhäftiga" överdrev.

Kvoten psykisk ansträngning/fysisk ansträngning beräknades. Eftersom
skattningarna av fysisk ansträngning nästan genomgående var lägre än
av psykisk ansträngning, låg kvoterna över 1.00 utom vad beträffar an
fall/huvudövning för de förare, som flög mest tillämpat. De upplevde
åtminstone lika hög fysisk som psykisk ansträngning under anfall/hu
vudövning, men endast under anfall/huvudövning.2

När vi slog samman resultaten för samtliga förare (och alltså inklu
derade resultaten från förarna från vår s k tredje division), blev kvoten
över 1.00 även för anfall/huvudövning.

Kvoten varierade som furiktion av flygfas. Under faserna från start till
och med inflygning, d v s då anfallet byggs upp, dominerade den
mentala ansträngningen. Efter anfall/huvudövning var den mentala
ansträngningen, relativt sett, lägre. Ilandningsfasen steg den på nytt.

Försöksveckorna slogs ihop två och två till tre försöksperioder, och
skattningar, erhållna efter flygning, studerades över tid. Analyserna
gjordes dels med, dels utan korrektion för vilovärden, ålder, total
flygtid och flygtid flygplan 37.

lSambandet mellan VEDERHÄFTIGHET och kvoten (RISK + SVARIGHET) I AVSPÄN
NING var .73 (p < .(01).

2AnfallIhuvudövning hade det enda uttalade sambandet med bedömt maxvärde lastfaktor under
passet (r = .41, P < .001).
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Vi erhöll några signifikanta förändringar över tid, vilka förelåg,
antingen vi utnyttjade kovariaternal eller inte. Förändringarna gällde
utfall, svårighet, fonn och risk.

Sålunda försämrades utfall och form över de tre tidsperioderna på båda
divisionerna. Svårighet och risk steg båda under andra perioden men
sjönk Wlder den tredje perioden, vad beträffar risk till den, relativt sett,
lägsta nivån.

Vi fick också indikationer på sjunkande motivation över tid.

I det speciella värderingsformulär, som vi konstruerat, fick vi ytterliga
re några indikationer på en negativ utveckling över året. I stort var
dock den flygande personalens relation till flygning klart positiv även
vid årets slut.

Korrelationer

I det följande utgår vi från korrelationsbegreppet.2 Sambandsstrukturer
na var likartade i de tre grupperna: första, andra och "tredje" divisio
nen. Därför kunde data slås samman. Datamängden i det följande härrör
alltså från totalt 37 försökspersoner, som genomfört 369 attackövningar
under 342 pass.

När det gäller prestation, behandlas endast förarnas egna bedömningar
eller skattningar.

I tabell 12 återges sambanden mellan skattningar före respektive efter
flygning. 3 De förra återfinns över och de senare under diagonalen.

INär vi utnyttjade en kovariat för t ex ålder, korrigerade vi för ålder eller höll åldern
konstant.

2Tills annat anges, är korrelationerna beräknade på antalet genomförda flygpass.

3Vilket motsvarar inftJr respektive under passet i F lO-undersökningen. Där fanns risk för
sammanblandning med flJre respektive efter simulatorutbildning, därav förändrad terminologi.
Skattningarna efter flygning vid F 6 gällde förhållandena under passet precis som vid FlO.
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Tabell 12. Samband (produktmomentkorrelationer) mellan skattningar (bedömningsvariabler samt
sinnesstämning) före (över diagonalen) respektive efter flygning (under diagonalen). Understruken
koefficient p < .01.

Som framgår var sambandsstrukturema före och efter flygning likartade
(r = .93, p < .001). Samtliga variabler hade minst ett, de flesta flera
än ett, signifikant samband med andra variabler. Den gemensamma
variansen var ID a ostor. Av enskilda variabler kan t ex nämnas
SVÅRIGHET-RISK och AKTIVITET-ENGAGEMANG, som hade
höga inbördes samband.

Tabell 13 återger sambanden mellan skattningarna före och efter
flygning.
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Utfall

Form
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Tabell 13. Samband mellan skattningar före~ skattningar efter flygning. Understruken koefficient
= p < .01.

Som synes, dominerades korrelationsstrukturen av diagonalvärdena;
varje variabel hade ett relativt stabilt basvärde med undantag för
SVÅRIGHET. Förväntad och faktisk svårighet på passet tycktes vara
tämligen oberoende av varandra; den gemensammavariansen var endast
8%.

Hittills redovisade korrelationer är beräknade på antalet genomförda
flygpass. Bakom ligger individ- och passvariation.

Vi har också studerat samband, grundade på individmedelvärdeni:

IVAr avsikt därmed var att erhålla mera stabila individuella värden och tona ned betydelsen
av passvariationen.
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Som framgår av figur 31 och 32, förelåg ett starkt sarrlband (r = .74,
P < .01) mellan FAKTISKT UTFALL och FLYGTID FLYG
PLAN 37. 37-tiden förklarade m a o över hälften (55%) av variationen
i prestationsbedömningen.

UTFALL EFTER

. /

•
~

.~
••... ,;('.

••
•• Ir=O.74 I

FL YGTID FPL 37

Figur 31. Individmedelvärden för utfall, rapporterat efter flygning s f a FLYGTID FPL 37.
(Figuren är ofullständig av sekretesskäl.)



UTFALL EFTER

.27

226
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37- T/D

FLYGTID EXKL J7-TID

Figur 32. Sarrlband mellan UTFALL, rapporterat efter flygning, 37-TID och FLYGTID
EXKLUSIVE 37-TID.

Som framgår, påverkade inte FLYGTID EXKLUSIVE TID37 pres
tationsbedömningen. Av partialkorrelationsberäkningar framgick, att
relationen mellan FAKTISKT UTFALL och TID37 kvarstod närmast
oförändrad, när FLYGTID EXKLUSIVE TID37 konstanthölls
(r = .72, P < .01). Detsamma gällde, när förarnas ÅLDER konstant
hölis (r = .69, p < .01).

Faktoranalys

Korrelationsmatrisen för variabelsambanden före flygning faktor
analyserades (Principal Factors Method). Utifrån Guttmans kriterium
(Gorsuch, 1974) har tre faktorer roterats (oblik rotering).!

De tre faktorerna svarade för 71 % av den totala variansen och 47, 39
respektive 14% av den gemensamma variansen. Tabell 14 återger
faktorstrukturen. I tabellen presenteras varje variabels korrelation med
respektive faktor.

lFaktorstrukturen hypotestestades senare m h a LISREL (jämför Svensson et al, 1988).



227

Tabell 14. Faktorstruktur. Faktorernas markörer understrukna. (Faktor I
har vi kallat utmanin&, faktor il motivation och faktor m optimism, här
omdöpt till fÖrväntad prestation.)

Med utgångspunkt från varje variabels maximala samband (understruket
i tabellen) kan faktorerna beskrivas enligt följande:

Faktor I viktade tungt i SVÅRIGHET, RISK och SPÄNNING men var
även signifikant laddad i ENGAGEMANG. Vi döpte faktorn till
utmanin~. Till utmanin~, och endast till utmanin~, var adrenalin- och
noradrenalinsekretionen knuten.

Faktor II döpte vi till motivation; den viktade tungt i ENGAGEMANG
och AKTIVITET.

Faktor ffi viktade tungt i FÖRVÄNTAT UTFALL och FORM. Den
döptes till optimism i ursprungsrapporten. I synnerhet i ljuset av senare
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rön1 är förväntad prestation ett bättre namn.2 Här kommer faktorn i
fortsättningen att kallas fÖrväntad prestation.

Faktorerna var lågt relaterade till varandra (rmax = .21).

Motsvarande analys av sambanden efter flygning gav samma faktor
struktur.3

Skattningsvariablernas inbördes samband kunde m a o uttömmande
förklaras i termer av tre av varandra närmast oberoende faktorer.

Sambanden (på individmedelvärden) mellan bedömningsvariabler, sin
nesstämning och Eysencks personlighetsvariabler faktoranalyserades.
Samma faktorer, UTMANING, MOTIVATION och FÖRVÄNTAD
PRESTATION, erhölls som tidigare (tabell 15).

Tabell 15. Faktorstrulctur med Eysencks dimensioner inkluderade.
Faktorernas markörer understrukna.

1Resultaten från FlO.

, tidigare jämtOrelser mellan faktorerna från F 10 och F 6 har ursprungsrapportens,
"Kompleneringsjlygning med Sk 60 vid F 6" (Angelborg-Thanderz et al, 1986), benämningar på
faktorerna utnyttjats, eftersom referenserna skett till den. Då har faktor III kallats Oj)timism.

3Tredje faktorn efter flygning fick av naturliga skäl namnet prestation även i ursprungsrap
porten.
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Modellanalysl

Det var till den ursprungliga F 6-rapporten (Angelborg-Thanderz et al,
1986) som våra första modellanalyser av militära flygförare gjordes.
Det började med studier av variabelrelationer med hjälp av cross-lagged
panels (Kenny, 1979) och fortsatte med linjllr strukturanalys, LISREL.

USREL-analysema (Jöreskog & Sörbom, 1984, 1986) av F 6-data
fortsatte även efter publicerandet av F 6-rapporten bl a i samband med
undervisning i metoden. Analysmetoden tedd~ sig alltmer lovande för
våra behov, ju mer erfarenhet vi fick av den. Som angetts, hade vi vid
bearbetningen av F lO-data stor nytta av F 6-modellerna. Även mot
satsen gällde; våra modeller på F lO-data ledde till prövningar av nya
modeller på F 6-data.

I det följande redovisas modellanalyser från sommaren 1987, och hän
visas till ännu senare analyser (Svensson & Angelborg-Thanderz,
1990).

Det handlar hela tiden om modeller för militära flygförares psykologis
ka funktion inför och under verkliga uppdrag. Orsak-verkan-relationen
är som tidigare central. Och som tidigare har modellanalysema utförts
m h a Structural Equation Modeling (SEM-analyser) (LISREL,
Jöreskog och Sörbom, 1984). Metoden testar giltigheten i en kausal
strukturmodell.

I modellerna utnyttjades redan från början både manifesta variabler och
den latenta variabeln utmanin~ med markörerna RISK och SVÅRIG
HET.

I figur 33 presenteras en modell, gjord på data, insamlade före flygning
(AGFI = .923).2

I Så långt har redogörelsen i stora drag följt ursprungsrapportens (Angelborg-Thanderz et al,
1986). Modellanalysavsnittet är däremot nytt.

2Korrelations- och faktorstrukturema på data, erhållna efter flygning var mycket likartade.
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I I IADRENALIN. I NORADRENALIN I

.~97
( öKNING ')
"~/'

X 2 38.89
df 22
P .02
GFI .96
AGFI .923
RMS .05

Figur 33. Kausal strukturmodell enligt LISREL av relationerna mellan förarnas upplevelse av
uppdrag, deras sinnesstämning, katekolamisekretion, form och prestation. Här beskrivs det
psykologiska skeendet före flygning. Samtliga effekter och laddningar är signifikanta. Anpassnings
index (AGFl) = .923.

Utmaningen påverkade förarens aktivitet via engagemang. Ju större
utmaning föraren upplevde, att uppgiften hade, desto mer engagerad
och aktiverad kände han sig. Till utmaningen och endast till utmaningen
var katekolaminselcretionen relaterad; ju större utmaning, desto högre
sekretion.

Men utmaningen hade också en återhållande effekt på förväntat utfall
och på avspänning. Framgången förväntades bli mindre, när svårigheten
var hög. Och spänningen ökade vid hög utmaning.

En förväntan om framgång påverkade positivt avspänning och aktivitet
och påverkades samtidigt positivt av engagemang och form. Aktiviteten
påverkades dessutom positivt av avspänning.
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Konstanthållande av svårigheten förändrade endast i ringa grad samban
den mellan variablerna.

En senare modell av F 6-föraren bestod av uteslutande manifesta
variabler (figur 34). Modellen i figuren är gjord uteslutande på värden,
erhållna efter flygning (AGFI = .964).1

- .241

~~r--I-FAKTISKT ~8!1
~A_KT_IV_IT_ET--Jri UTFALL n,--._FO_R_M_---"

x 2 = 21.55
df = 16
P = .158
AGFI = .964
RMS = .032

Figur 34. Kausal strukturmodell enligt LISREL av relationerna mellan förarnas upplevelse av
uppdrag, deras sinnesstämning, adrenalinsekretion, form och prestation. Här beskrivs det
psykologiska skeendet under passet i termer av uteslutande manifesta variabler. Samtliga effekter
och laddningar är signifikanta. Anpassningsindex (AGFI) = .964.

Svårigheten i uppgiften angav tonen. Den påverkade å ena sidan
förarens riskupplevelse, som i sin tur påverkade adrenalinsekretionen
och spänningen men också engagemanget. A andra sidan påverkade
svårigheten direkt förarens engagemang, som påverkade aktiviteten,
som påverkade upplevelsen av hur uppdraget hade gått. Och den upp
levelsen låg sedan, av allt att döma, till grund för den uppfattning, man
hade om den form, man var i.

1Som påpekats tidigare, var korrelationsstrukturema före och efter flygning mycket likartade.
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Både från riskupplevelsen och engagemanget gick också en direktverkan
till spänningen, liksom det existerade en direkt påverkan av riskupp
levelsen på aktiviteten.

Det fanns en negativ koppling mellan förarens upplevelse av framgång
och hans adrenalinsekretion. Ett sämre pass innebar högre adrenalinsek
retion.1

Formen var alltså "slutprodukten" av förarens upplevelse, som började
med hans upplevelse av övningens svårighet.

I fortsatta prövningar av olika modeller med omväxlande F 6- och F 10
data och med data från både före och efter flygning framstod utma
ningsfaktom2 som alltmer stabil.3 Det ledde till följande modell, där
den uppfattning, föraren hade om risk och svårighet/öre flygning angav
tonen även i en modell, som i övrigt bestod av data, insamlade efter
flygning vid F 6, och som alltså gällde förhållandena under passet.
Modellen får betraktas som en "slutmodell" av hittills genomförda
studier av militära flygförare, en modell, i vilken det har varit möjligt
att med mycket god anpassning (AGFI = .948) inordna alla variabler
(jämför Svensson & Angelborg-Thanderz, 1990):

tEller en högre adrenalinse1cretion kunde innebära ett sämre pass.

2Markerad av både svårighet och risk.

3Att förarna vid F 6 hade mycket bestämda uppfattningar om övningarna redan på förhand
även i andra avseenden än svårighet och risk, markörerna för faktorn utmaning, framgick av svaren
på det virderingsformulär, som vi konstruerade tillsammans med personal vid F 6 och eskadersta
ben. Frågorna gällde förarnas värderingar av alla förekommande attackövningar i termer av hur
intressanta, fysiskt ansträngande, tjatiga, roliga, nyttiga och psykiskt ansträngande de var. Resultaten
från värderingsformuläret kan av sekretesskäl inte redovisas.
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.65

ISVARIG-IHET

2
X = 52.44
df = 36
P = .04
AGFI = .948
RMS = .045

Figur 3S. Kausal strulcturmodell enligt LISREL av relationerna mellan förarnas upplevelse av
uppdrag, deras sinnesstämning, katekolaminsekretion, form och prestation. Här beskrivs det
psykologiska skeendet under passet med utgdngspunkt frdn den utmaning, som upplevts ftJre
flygning. Samtliga effekter och laddningar är signifikanta. Anpassningsindex (AGFI) =.948.

Utmaningen i uppgiften ledde till både spänning och engagemang, som
båda ledde till ökad ansträngning1

• Det var ansträngningen, som sedan
ledde till ökad adrenalinutsöndring, som ledde till sämre prestation,
dokumenterad både på pass- och anfallsnivå.

Förhöjd spänning samgick, som tidigare, med lägre aktivering; och det
var hög aktivering, som påverkade prestationen positivt. Både aktive
ring och prestation påverkades positivt av den form, som föraren befann
sig i.

Resultaten från F 6 diskuteras inte separat utan tillsammans med
resultaten från F 10 i det följande.

1Både fysisk och psykisk ansträngning.
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Diskussion

Divisionerna låg alltså högt i aktivitet och lågt i spänning. Med tanke
på uppgiftens krav var en hög aktivitet att förvänta, däremot inte en låg
spänning. Bakom den låga spänningen låg sannolikt förarnas generellt
mycket höga stabilitet.

Även om spänningsskalan mäter kortvariga tillstånd (states), kan
förarnas höga stabilitet tänkas förskjuta dimensionens medelvärde. Det
betydde inte, att skalans varians blev väsentligt beskuren, vilket
framgick av avspänningsdimensionens samvarians med andra variabler.

Det var mot förmodan, som vi fick utslag på vederhäftig-skalan, som
alltså korrelerade starkt positivt med bl a spänningsskalan, vars innehåll
tydligen inbjöd till skönmålande svarstendenser. Man föredrog helt
enkelt positiva ord och företeelser framför negativa.1 Till den rappor
terade låga spänningen kan sålunda skönmålning ha bidragit.

Vederhäftig-skalan korrelerade också positivt med svårighet och risk,
vilka variabler också kan vara underskattade.

Huruvida en nedtoning eller förnekande av negativa aspekter2 frigör
energi och är positiv för problemlösning eller i stället inger ett falskt
lugn med enbart negativa konsekvenser varierar naturligtvis - och tål
också att diskuteras, även om ämnet ligger utanför ramen för dessa
undersökningar. Som försvarsmekanism hör den definitivt inte hemma
i den typ av verksamhet, det gäller.

Därför frågade vi oss, varför mekanismen eller företeelsen över huvud
taget framträdde i undersökningen, och vad man kan göra för att
motverka den. Bakomliggande kan både person- och situationskarakte
ristika vara.

10m ett sådant förhållningssätt är urskiljningslöst, ger det negativa poäng på vederhäftig
skalan i EPI.

20 . Id .m negatIva aspe er eXIsterar.
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Forskning har visat, att personfaktoms betydelse många gånger har
överskattats (McCrae, 1984; Simon, 1990). Upplevd brist på kontroll
över den situation, man befinner sig i, och den uppgift, man ställs
inför, kan vara nog, för att negativa processer skall starta (jämför
Sjöberg & Magneberg, 1990).

Därför gäller det, att förare ges de förutsåtL'lingar, som krävs, för
kontroll. Kunskap och erfarenhet är härvidlag de naturligaste medlen
(jämför Simon, 1990; Chi, Glaser & Farr, 1988). Överallt där
skillnader mellan experter och noviser har studerats, nämns kunskap
som den väsentliga skillnaden. Det rimmar illa med att man på olika
sätt måste reducera flygtid.

Till värdet av kunskapen och erfarenheten i sig kommer förväntan som
ytterligare en betydelsefull faktor för prestationen. Kunskap och
erfarenhet ger gott självförtroende. Neiss (1989) anser, att

"Expectancies are key elements of the various psychobiological states people
experience in the context of motor performance" (Neiss, 1989, sid 293).

Och Neiss fortsätter med att citera Bandura (1984):

"People's beliefs about their capabilities inf1uence how they behave" (Neiss, 1989,
sid 293).

Och hur rimmar dessa påståenden med uttalandena i F lO-undersök
ningen, att förare kan vara borta från ett komplicerat systemflygplan i
flera års tid och sedan efter en relativt liten - om ock intensiv - satsning
bli användbara divisionsförare igen?1

Jo, de rimmar, om man jämför utvecklingen över tid i båda fallen.

Vid F 10 fann vi uteslutande positiva förändringar över tid.2 Vid F 6
fann vi flera negativa förändringar. Det förekom inte bara en negativ

10ch det var inga enkla uppdrag, dessa extrainkallade förare sattes att utföra!

2Att systemövningar i slutet av återinflygningsperioden var mindre engagerande än de visuella
övningarna, som låg tidigare, ser vi inte som en negativ utveckling; det är för en förare en
fullkomligt naturlig bedömning.
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utveckling av form och prestation. I generella bedömningarl fanns det
indikationer på stigande psykisk ansträngning, sjunkande motivation och
t o m under undersökningsåret ökande risker i tillämpade övningar på
båda divisionerna.

Vissa förändringar kunde (bort)förklaras som en följd av övningsup
pehåll och med därmed sammanhängande försämrad flygtrim. Och
övningar och förare var ojämnt fördelade över undersökningsperioder
na.

I bjärt kontrast står ändå återinflygningen vid F 10. Redan i sig var den
oerhört stimulerande för fyra SAS-styrmän, en bonde och en läkare.
Dessa förare fick dessutom flyga med en intensitet, som påminde om
gamla tiders. De hade ingenting att förlora, men de hoppades alla lika
intensivt som de flög, att de hade något att vinna. Om det så bara var
att en sista gång få bevisa för sig själva och omvärlden, att de var
fullfjädrade systemflygförare.

Även om vi fick indikationer på att F 6-skattningarna av spänning,
svårighet och risk kunde vara underskattningar, vittnade den ökande
energiutvecklingen2 från vila till !tJre till under flygning om generellt
stora resurser vad beträffar aktivitet och avspänning. Det gäller i
synnerhet, om man jämför med andra grupper av individer. En förut
sättning för resultat som dessa torde vara förarnas höga stabilitet.

Vi skrev också i ursprungsrapporten, att förarna även i slutet av under
sökningen, trots viss negativ utveckling, fortfarande gav en positiv bild
av sin relation till flygning.

Tidigare har nämnts, att flertalet försökspersoner även i F 6-undersök
ningen visade en med civila mått mätt, enastående deltagande
motivation. Det kan vara så, att det var uppmärksamheten runt

l Värderingsformuläret.

2Markerad av ord som pigg, aktiv och energisk.
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undersökningen, som i början höjde motivationen, som sedan mot slutet
av undersökningsåret gick tillbaka till den ursprungliga, lägre nivån. 1

Hedelin & Sjöberg (1989) har föreslagit2
, att ett avtagande intresse

skulle drabba all mänsklig aktivitet. Trots avsaknad av studier, som
visar motsatsen, har jag svårt att acceptera, att en sådan företeelse
skulle vara allmänmänsklig, och vill hellre tro, att en sjunkande
motivation här i stället orsakades av brist på positiva incitament i
utvecklingen. Skillnaden mellan stamflygförarna vid F 6 och återinfly
garna vid F 10 kan lika gärna förklaras på det sättet. Återinflygarna
upplevde, att de hade något att vinna, medan F 6-förarnas medvetande
om kommande· förändringar kunde ge effekter, även innan effekten av
några förändringar kunde märkas.

Av faserna placerade sig inte oväntat fasen anfall/huvudövning i
förgrunden. Psykisk ansträngning och prestation bedömdes här högre
än i övriga faser. Fasen är viktigast och dessutom den som man mest
naturligt betygsätter. Det fanns indikationer på att övriga faser närmast
ignorerades som vid F 10, för så vitt inte något speciellt inträffade
under dem. Då blev de föremål för en helt annan begrundan.

Det var provförutsättningar, som inte upprätthölls, som från början
gjorde det nödvändigt för oss att komplettera jämförelserna mellan
grupper av förare med annan utvärdering. Vi såg ingen annan möjlighet
än att utifrån variabeluppsättningen bit för bit bygga en modell av
förarens funktion och prestation inför och under ett uppdrag och att
utifrån modellen försöka dra slutsatser.

Byggstenarna i modellbyggandet var korrelationskoefficienterna. De
blev särskilt viktiga, eftersom de är okänsliga för den typ av svarsten
denser, som vi fann i EPI3

, vilka alltså innebar, att variablerna risk,
svårighet och spänning kunde vara underskattningar.

lResonemanget från inledningen, om höjd insats, kortvarig förbättring, besvikelse och
tillbakagång skulle då kunna vara giltigt.

2Efter studier i grundskolan och erfarenhet aven över flera år stadigt sjunkande motivation.

3Eysenck Personality Inventory.
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Även om vissa variabler var undersk~ttningar, varierade de från pass
till pass, och den variationen utgör underlag för sambandsberäk
Dingarna.

Utifrån den s k slutmodellen (figur 35, sidan 233) kan följande slut
satser dras:

Den utmaning, som föraren upplevde, då han ställdes inför ett uppdrag,
startade psykologiska processer, somliga positiva, andra negativa för
prestationen. Engagemang och aktivering var positiva och spänning och
ansträngning negativa. Spänningen störde på två vägar: dels höjde den
ansträngningen, dels sänkte den aktiveringen. Formen inverkade både
direkt på prestationen och indirekt via aktivering.

Generellt gällde, att förare med större 37-erfarenhet låg högre i engage
mang och aktivitet och lägre i spänning och ansträngning än förare med
mindre 37-erfarenhet. Endast 37-erfarenhet hade den sortens positiva
inverkan.

Som angavs i F lO-undersökningen, var hypotesen efter F 6-studien, att
utmaningen stod i en kurvlinjär relation till prestationen, att ökande
utmaning hade positiva konsekvenser för resultatet, så länge som den
inte blev alltför hög i förhållande till den kapacitet, som föraren
upplevde att han hade (jämför Svensson & Angelborg-Thanderz, 1990).

Förr eller senare innebar en fortsatt ökande utmaning, att föraren inte
längre kände tillförsikt inför uppgiften. Utmaningen övergick då till att
bli ett hot med åtföljande negativa konsekvenser för resultatet (Angel
borg-Thanderz et al, 1986).

Den del av aktiveringen, som utgjorde en reaktion på en renodlat fysisk
belastning, var liten. Det fann vi viktigt att framhålla, i synnerhet som
det i samband med militär flygning ofta varit den fysiska belastningens
effekter, som ensidigt framhållits.

I diskussionen till F lO-rapporten har redan ordats om stabiliteten i
faktorn utmanin~ över betingelser och över försöksgrupper. Försöks
grupperna representerade dessutom två olika flygslag, vilka innebär helt
olika arbetsuppgifter före eller inför flygning.



239

Attackföraren har i allmänhet ett omfattande material att sätta sig in i
före start. Jaktföraren får orientering och order, först när han befinner
sig i luften; dessförinnan kan han under ganska lång tid ha suttit i
högsta beredskap i sitt flygplan med huven låst och färdig att trycka på
startknappen vid startorder, som oftast bara är ordet starta och ett
väderstreck.

I ingetdera fallet brukar det vara något fel på förarens koncentration på
uppgiften. Koncentrationen är kanske det mest påtagliga yttre tecknet
på att utmaningen i uppdraget har startat föraren. Stämningen är
förtätad. Man vet, vad som väntar, och vad som väntas aven.
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Avslutning

Det som väntar flygföraren är i fredstid i allmänhet mindre dramatiskt
än det uppdrag, som skildrades i prologen. Men miljön som sådan och
interaktionen mellan människor och maskiner skapar i FV hög övnings
realism och - som beskrevs i del n -faror och risker redan i fred. Man
förlorar, som bekant, flygplan på andra sätt än efter beskjutning. Till
sist - och det skall man kanske inte behöva påminna om - är det för ett
eventuellt krig som övningar bedrivs.

Prologen är ett utdrag ur ett konferensföredrag (Walters & Vary, 1988).
Som framgår av texten, var det föredragshållarens avsikt att framhålla,
hur viktig standarden på flygförare är. Här gör författarna det mot
bakgrund av vissa problemområden, som de vill sätta ljuset på:

"... the recruiting pool will diminish whilst civil air traffic will continue to grow.
Additionally, the increasing complexity of military flying demands higher
standards, at a time when budgetary pressures dictate a search for economies,
greater training efficiency and higher pilot retention" (Walters & Vary, 1989,
sid 1.1205).

Inte utan stolthet påpekar sedan föredragsförfattarna, att den första
effektiva militära flygträningsfilosofin, definierad 1916 av major Smith
Barry, bestod provet av två världskrig.

Först i denna första träningsfilosofi står kravet på instruktörerna att
vara ett föredöme:

"If you want the best students, you must use the best instructors" (Walters &
Vary, 1989, sid 1.1206).

Det betyder bl a, att det är nödvändigt, men att det inte räcker, att
skickliga instruktörer själva är skickliga och erfarna förare:

"Good instructors need to be more than just good pilots" (Vary, 1989 b, sid 389)
och "the instructor himself must be an exemplary character.

And herein lie the seeds of a dilemma, particularly for small air forces. Front line
commanders are naturally reluctant to lose their better quality squadron members.
In many cases, an uncharacteristic near-sightedness tends to limit their view to the
immediate interests of their squadron, whereas their long-term interests are best
served by helping to ensure that there is a steady flow of high quality replacement
pilots. It is painful to recognize that this can only be achieved by releasing high
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quality experienced pilots into the training machine" (Walters & Vary, 1989,
sid 1.1218).1

Författarna påpekar, att inget flygvapen kan isolera sig från den
nationella och kulturella omgivning, som den är en del av. Därvidlag
är en förändrad attityd "towards service, loyalty and discipline"
(sid 1.1208) inte av godo.

Härtill bidrog kanske, enligt författarna, den allmänna värnpliktens
upphörande 1960. En kvardröjande effekt av "National Service 
military conscription" till helt nyligen var, att det i allmärthet fanns
åtminstone en medlem i varje familj med någon militär erfarenhet. Det
incitamentet till en militär karriär finns nu inte heller kvar.

Skolväsendet i dag fostrar sina adepter att ifrågasätta mycket mer än
tidigare, vilket knappast förväntas vara en fördel i krigstid, även om det
kan vara det i fredstid:

"Properly handled, this attitude can be of great benefit to the military in
peacetime, but it is unlikely to be so in wartime" (Walters & Vary, 1989,
sid 1.1208).

Media förmedlar i allmänhet en negativ bild av försvaret, och "in the
UK at least" (sid 1.1208) har akademisk standard, som har direkt
intresse för försvaret, sjunkit.

Av svensk försvarsdebatt och svenska massmedia att döma förefaller det
inte saknas beröringspunkter till svenska förhållanden.

En annan brittisk-svensk beröringspunkt av intresse för denna avhand
ling gäller brister i - eller frånvaro av och t o m ovilja mot - uppfölj
ning och kontroll av utbildningsresultat, något som har uppmärksam
mats av Werkö (1988 a-c, 1989), som dock hoppas på en omsvängning
inom det område, som intresserar honom, nämligen medicinsk
utbildning:

"Här i Sverige skyggar alla för all form av kontroll av kunskaper, från grundsko
lan och genom hela utbildningssystemet och i den fortsatta verksamheten. När det
gäller medicin och sjukvård är detta svårt att förstå, eftersom en okunnig läkare
innebär det dyraste - och kanske farligaste - momentet i organisationen.

lIämför beskrivningen aven svensk taktikutprovningsdivision i mitten av 6O-talet, sidan 136.
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En omsvängning håller kanske på att ske. Det kan finnas anledning att citera Sir
Raymond Hoffenberg, president för Royal College ofPhysicians i London: "More
than ever, it is now necessary for us to introduce a system for assessing
professional competence. If we do not, we shall faiI to satisfy the public and invite
regulation from outside the profession." Något att tänka på för läkarförbund och
läkarsällskap!" (Werkö, 1988 b, sid 3240.)

Vikten aven effektiv utbildning - och däri ingår uppföljning - kan
knappast illustreras bättre än av ett citat, som Drottz-Sjöberg (1990)
använder som devis i en nyutkommen studie av gymnasisters intressen:

"The schools of the country are its future in miniature" (Tehyi Hsieh).

Utbildningsvärdering i vår tid tycks - f Ö på ett förbryllande sätt - i
alltför hög grad ha associerats med negativa aspekter på elitism och
ojämlik utslagning. Förbryllande, därför att det är ju inte människan,
som skall värderas; hon skall snarare vara måttstocken, varmed
utbildningen eller effektiviteten mäts. Man tycks ibland helt ha
förbisett, att välformulerade krav, resultatuppföljning, analys och
informationsåtermatning ökar varje människas möjligheter att tillgodo
göra sig utbildning och därmed också hennes möjligheter att erhålla
positiv förstärkning och att trivas. Möjligen favoriserar ett sådant
system dem som inte är så begåvade, att de lätt lär sig på egen hand.
Men det kan väl inte vara något fel i ett samhälle, som strävar efter
jämlikhet? Och det kan väl inte vara något fel att värdera kunskap? I
synnerhet som omfattande forskning (jämför t ex Simon, 1990; Schnei
der, 1987) visat, att med medveten, omfattande och konsekvent träning
kan de flesta bli skickliga. Och utan omfattande träning blir ingen
framstående.

En anledning till aktiv nedvärdering av utvärdering kan vara en annan
trend, som kanske även den är på väg att brytas, att chefer är mer
"socialt" inriktade än de är krävande, energiska och prestationsinrik
tade.

Inom näringslivet finns tecken, som kan tolkas så, att det är ett
chefsmönster, som är i utdöende. Tollgerdt-Andersson (1989) visade,
att de framgångsrika företagen i en stor undersökning leddes av
kravställande, energiska och prestationsprioriterande chefer. Samtidigt
hade de framgångsrika företagen ett mera positivt företagsklimat. De
"socialt" inriktade cheferna däremot tenderade att utarma sina företag.
Chefer brukar rekrytera sina likar, och förloppet kan i båda fallen vara
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snabbt accelererande. Cheferna i studierna hade själva dålig insikt i hur
de och deras företag fungerade. Därför kan man misstänka, att i en
sektor med liten verklighetsåterkoppling - som den offentliga - kan en
"omodern" trend vidmakthållas längre.

Värt påbörjade modellarbete kan kanske vara en utgångspunkt för
fortsatta studier?

Vi fann det intressant, att vi kunde tillämpa samma modell av förarens
funktion på data från två sinsemellan mycket olika undersökningar med
stora skillnader i förarens uppgift~ Men man måste kanske vara hemma
stadd i FV-miljön för att uppfatta skillnaderna som större än likheterna
mellan de båda undersökningarna vid F 10 respektive F 6. Jämför man
med civila förhållanden, blir slutsatsen kanske en annan; försöksperso
nerna är uttagna enligt samma normer och utbildade på samma sätt, och
de skiljer sig antagligen från människor i andra miljöer mera än de
sinsemellan skiljer sig åt.

Därför vore det kanske särskilt intressant att se, om modellen går att
applicera på andra yrkesgrupper med speciella och riskabla uppgifter,
vilka kräver en långt gående träning och koncentration av sina utövare.
Varför inte kirurger (jämför Isaksson, 1989; Werkö, 1988 a-c, 1989)?
Eller kan modellen vara ännu mera generell?

På det område, från vilket modellen emanerar, borde den kunna tjäna
som ett steg på vägen i forskningen kring beslutshjälpmedel för den
moderne militäre systemflygföraren i hans komplexa arbetsmiljö!; vi
lever i en tid, när många anser, att moderna krigsflygplan bör vara
försedda med beslutshjälpmedel som Al och expertsystem (jämför
Kaiser et al, 1989):

"The development of modem technology has changed radically the hierarchy of
needed human skiUs. Strength and motor performance have become less important
for many tasks and jobs. So have perceptual skills, although these will never be
unimportant. Intellectual skills, especially those of judgment and decision making,
have become the crucial human elements (Slovic, 1982, sid 157).

11 FOA 59 fortsatta beteendevetenskapliga studier av militära flygförare är mental belastning
den aktuella huvudfrågan. Nyligen har i en JA 37-simulator genomförts en undersökning av
flygförares förmåga att ta emot och utnyttja taktisk information under pågående lågnavigering
(jämför Svensson &. Angelborg-Thanderz, 1990). Studien är ett delprojekt inom FOA Huvudprojekt
TelekrigfiJring.
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"Judgment and decision making have traditionally been viewed as mysterious
phenomena, incapable of being described precisely. However, considerable
research over the past 15 years has demonstrated that this traditional view is
incorrect. The hidden cognitive processes of the judge can be modeled, made
explicit, and programmed so that a computer can make judgments that correlate
highly with those made by the human. The ability to construct models has
important practical consequences. In repeatable decision situations, judges can be
replaced by their own modeis. The benetit from doing this is not merely increased
efticiency or freeing the judge for more creative activity. In many cases, the
model of the judge makes better predictions than the judge!" (Slovic, 1982,
sid 175.)

"There is yet another approach to modeling - a simpler one that provides less of
a sequential analysis and more of a quantitied descriptive summary of the way tItat
a decision maker weights and combines information from diverse sources. This
approach aims to develop a mathematical model of the decision maker and requires
less time and effort on the part of investigator, subject, and computer" (Slovic,
1982, sid 176).

"The potential of judgment modeling for facilitating decision making is unlimited.
Whatever expertise exists, there is the possibility of modeling it and using the
model for training or for constructing automated decision systems" (Slovic, 1982,
sid 178).

Till sist vill jag avsluta med en annan sorts tillbakablick än den som
rör avhandlingens undersökningar, till den tillbakablick, som på
engelska kallas "hindsight".

"Hindsight" betyder ju "efterklokhet". Och ett engelskt ordspråk lyder:

"If our hindsight was only as good as our foresight. "

Ja, då lärde vi oss ingenting av historien. "Retrospektiv tJvertygelse"
kan man också kalla fenomenet. Alla har mött det. "Det där kunde man
ju räkna ut på förhand." "Det där visste vi ju förut." "Det där har vi
alltid vetat. " Uttalandena behöver f ö inte alls vara spydiga eller bottna
i någon ond avsikt. Men när man har facit, då glömmer man lätt, vad
man visste på förhand.

En som i flera artiklar har beskrivit, hur vi i efterhand överdriver den
kunskap vi hade på förhand, är Fischhoff (1975, 1982):

"In hindsight, people consistently exaggerate what could have been anticipated in
foresight. They not ortly tend to view what has happened as having been inevitable
but also to view it as having appeared "relatively inevitable" before it happened.
People believe that others should have been able to anticipate events much better
than was actually the case. They even misremember their own predictions so as
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to exaggerate in hindsight what they knew in foresight" (Fischhoff, 1982,
sid 341).

Den som först fäste min uppmärksamhet på fenomenet med retrospektiv
övertygelse var f ö den (dåvarande) avdelningschef vid FS, vars ide
F lO-undersökningen var. Men jag minns inte, om han misstänkte, att
vår undersökning en dag skulle råka ut för retrospektiv övertygelse.
Kommer den att göra det, tro?
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Summary in English

It is my hope that the prologue (pages 2-3), borrowed from areport
written by an RAF Harrier pilot during the Falldands campaign, will
iIlustrate the required training standards of a military pilot in a combat
aircraft, whether the goal be ground attack, interception or reconnais
sance. l Of course it is not always so dramatic in peacetime as in war,
but it is a weIl known fact that aircraft can be lost for other reasons
than as a result of an enemy's actions.2

Assessing the pilot's training standards is an equally important matter;
it is a prerequisite for perjormance feedback which, in tum, is an
indispensable requirement for effective training (Thanderz, 1972;
Hubbard, Rockway & Waag, 1989). Feedbackprovides information on
which people can base corrective adjustments if necessary. If you don't
even know of any inaccuracy in your performance you can hardly
correct an error, and it will probably continue. If an instructor or an
evaluator can tell you what to do to modify it properly, it is of course
effective. Knowledge of results is probably the most efficient method
of checking and controlling both the acquisition and the improvement
of skills.

An extremely important instrument in flight training is the jlight simula
tor. In the Swedish Air Force, simulators have been in use since 1962.
In all there have been approximately twenty of them. 3

Due to the rising cost and complexity of all modern weapon systems the
simulators are going to be more and more important in training.

lIn a Swedish Viggen the pilot and his aircraft have a dual role of ground attack and intercep
tion and in the future Gripen a triple role of ground attack, interception, and reconnaissance.

2Thus, even in peacetime, the risk is very central and very real in a military pilot's life and
work. How the concept of risk can be looked upon in this special environment is discussed in the
thesis.

3Slightly more than half of them were designed for the fighter 35-Draken, the others were
designed for the multimission combat aircraft 37-Viggen.
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As if cost and complexity were not enough, there is also the multi
dimensionality of the Swedish future aircrafi, JAS 39, Gripen (the
Griffin) . The aircraft 39 and its pilot have to fulfil the three primary
roles of ground attack, interception and reconnaissance. At the same
time the financial frames are decreasing.

With that, all the reasons have been mentioned of the problem which
motivated the experiments in this thesis. It can be expressed like this:

Could intermittent flight training in combat aircrafi be reliable? What
would be acceptable periods of absence? What kind of retraining makes
a pilot operational again?

Another slightly different consequence of stressed monetary resources
was the need of the Swedish Air Force to look for ways to counter
balance a possible reduction of flight hours. One hope was that smaller,
cheaper trainers could be a complement to combat aircraft in training.

The Swedish Defence Research Establishment, Division of Aviation
Medicine, was therefore engaged in two research projects, one
concerning intermittent night training, and the other concerning
complementary night training. The former - a fighter study - was
made in two steps, the tirst in a simulator and the other in the air. The
latter was an attack study in the air.

The simulator study is part I in the thesis. The reacquisition training is
part II. The attack study is part ill. 1

Both studies had an experiment-control-group-design.

In the tirst study involving fighters, 16 former fighter pilots with
varying experience, various periods of absence from the 35-Draken
system and a variety of current military and civilian occupations and
positions, were subjects in an experiment group. They were compared
to a controI group of seven active Draken pilots. In the simulator study,
we have analyzed, in total, 741 missions and 180 variables.

1As data are classified, it is not possible to describe the whole study.
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Six of the 16 pilots were given a reacquisition training in the air in step
two of the study from which we got 154 flights and 78 variables.

In the next study, two squadrons of an attack wing were compared to
one another. Measurements were made hefore and after one year during
which the flight training of the experiment squadron was modified in
some ways, and that of the controi squadron was not. Comparisons
were also made over time. From that study we got 342 flights or 369
missions1 and 94 variables. Altogether, 37 subjects participated in the
study.

It is self-evident that performance is the crucial measure in the afore
mentioned studies. It is equally self-evident that it is easier to get
information from a simulator than from a single-seat aircraft.

As a matter of fact we had known for quite a while (cf. Thanderz,
1972) that a simulator could very weIl be used for determining the
pilot's knowledge about the system and the direct handling of the
tactical equipment.

But could the pilot's mental workload, due to lack of training, be so
high that the pilot would not be able to use his knowledge efficiently'1
(One cannot expect a sound and solid performance nor an absence 01
stress reactions from a pilot working under an overly heavy worldoad
and performing on the edge of his ability.) And would a combinatiol]
of measures let us make more precise achievement diagnoses and
prognoses? And could they even be made in a simulator?

That is why we measured both the pilots' performance and theiI
corresponding mental workload both in the air and in the simulator.

In most studies of man-machine systems, one has emphasized cognitive
and perceptual functions and neglected emotional and motivational ones.
There is however evidence that those latter aspects are important as
weIl, especially when subjects must work under time pressure and high
mental stress. Under some circumstances they can be the most
important aspects.

1A flight can include several missions.
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Therefore emotional and motivational factors are considered. The pilots
rated their mental workload, their effort, motivation and mood, and they
also rated the dijficulty and the risk of the missions both before and
after the flight. And we had data on the pilots' physiological reactions
as weIl. Our pilots have been equipped with a portable EeG tape
recorder both in the simulator and in the air. Excretion levels of
adrenaline and noradrenaline were determined as weIl.

As to the performance measurements we had old experiences in mind
(Thanderz, 1972). We chose 19 intercepts to constitute the objective 
the blueprint if you like - of a completely trained Draken pilot,
analyzed the intercepts down to their components, made checldists of
the critical ones and had the simulator instructors assessing the pilots'
performance in correspondence with the checklist during and after the
mission which was also video taped.

Weused the same checklists after weapon system missions in the air.
In the air we also had so called objective measurements from registra
tion equipment in the aircraft concerning the pilots' operation of the
weapon system. And we got beforehand structured human assessments
from several sources: from a wingman, from the operator in the target
aircraft, and from the pilot himself.

In summary, the simulator results were very prOInlSIng when
compared to the controi group of active pilots concerning both overall
judgments and more detailed assessments of pilot deviations from
optimal behaviour in different aspects. Much to our surprise several
older pilots who had not been in charge for years on their fighter
system were even better than the younger active pilots in our controi
group.

The more experience in, and the less absence from, the s'ystem the pilot
had, the better his results were. It has been difficult to separate the
effects of experience and absence; the pilots who retired early also had
less experience. But we conclude that once skillful pilots can be away
from their system for quite a while and make a successful come-back,
provided that they get individualized and weIl supervised training,
where the concrete results are consistently used in briefings and as
information feedback furnished by experienced instructors. According
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to our experience, it is also the best way to keep the subjects'
motivation at a constantly high level.

The simulator results were confinned in flight.

Finally, we have used LISREL modeling, not only on data from the
simulator study and the foIlowing reacquisition training, but also on
data from the attack study, where we observed the complementary flight
training.

Starting from the pilot's perception of, and attitude to, a mission before
flight, we have been able to build models of the pilot's function and
performance during the mission, taking into account both latent and
manifest variables, and both psychological and psychophysiologal
responses.

When considering other variables as weIl as those strictly tied to
performance we could improve our predictions of the pilot's capacity
and operational utilization.

A latent variable, challenge, made by the manifest variables difficulty
and risk before flight had consequences on tension as weIl as commit-
ment during flight. .

Both tension and commitment raised effort which, in tum, produced
increasing hormonal secretion which was negatively related to perform
ance.

But challenge also had a beneficial effect on performance via commit
ment and activation.

High tension was related to low activation. And it was high activation
that was the base for superior performance. Thus tension had a negative
effect on performance. Form affected performance not only directly but
also indirectly via activation.

Thus the challenge the pilot perceived before flight started both good
and bad processes. Commitment and activation were positive, tension
and effort negative.
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Experience and practice and up-to-dateness on the particular combat
aircraft also affected commitment and activation and good performance.
Those variables are probably hard to beat as incitements to good
processes. Always when differences between experts and novices have
been studied, knowledge has tumed out to be decisive. And nobody can
be an expert without practice.

To the effect it may have in these days when every economy measure
needs to be taken, I therefore lastly venture to say that in a national
defence we need qualified military pilots who must have flight hours on
their combat aircrafi, so as to be prepared for their complex and risky
tasks.

We cannot afford and we cannot risk not allowing them sufficient
practice. The expert is made, not bom.

Another side of the coin is that making a full-fledged expert is very
expensive; according to the literature that seems appropriate for
comparisons to military pilots it costs some thousands of hours. So I am
afraid one cannot afford to let a single one go for ever, especially as it
does not cost much to intermittently maintain an already established
expertise.

But that does not mean that it can be everyone's privilege to be a part
time fighter pilot. One cannot afford not to assess people's professional
competence either. Only those who meet with the required standards
should be accepted.

I will not argue with Simon when he claims that most normal men can
be reasonably good tennis players with sufficient practice but I would
like to add that every man cannot be a violin-player or a combat pilot,
however much he is willing to practice. Besides, it is not reasonably
good combat pilots we need. More than ever, we need men with the
right stuff in the aircraft. When you cannot have quantity, you must
have quality.
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MÄTNING AV STÄMNINGSLÄGE

Namn Datum Klockslag .

INSTRUKTION

Här nedan och på omstående sida finns ord ~om beskriver olika känslotillstånd.
Läs noga igenom varje ord. För varje ord finns fyra svars-alternativ.
RINGA IN DET SVARS-ALTERNATIV SOM BÄST BESKRIVER HUR DU
KÄNNER DIG JUST NU.

Fyll i listan på följande sätt:

e + - -- om ordet definitivt stämmer med hur du känner dig just nu.
++ 8) - -- om ordet något stämmer med hur du känner dig just nu.
+ + + O -- om ordet inte stämmer med hur du känner dig just nu.
+ + + - e om ordet definitivt inte stämmer med hur du känner dig just nu.

ARBETA SNABBT!
SVARA MED DET ALTERNATIV SOM DU FÖRST KOMMER PÅ!
MARKERA ALLA ORD!

1. underlägsen ++ + - 12. oresonlig ++ +

2. självsäker ++ + - 13. trevlig ++ +

3. rastlös ++ + - 14. spänd ++ +

4. sur ++ + - 15. skämtsam ++ +

5. belåten ++ + - 16. intresserad ++ +

6. koncentrerad ++ + - 17. tjänstvillig ++ +

7. hjälpsam ++ + - 18. dämpad ++ +

8. matt ++ + - 19. pratsam ++ +

9. uppsluppen ++ + - 20. tveksam ++ +

10. skärpt ++ + - 21. glad ++ +

11. passiv ++ + - 22. avspänd ++ +

Figur I a. Formulär för mätning av stämningsläge (Svensson, 1978) (forts nästa sida).

Bilaga
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23. säker ++ + 47. nervös ++ +

24. entusiastisk ++ + 48. generös ++ +

25. stressad ++ + 49. optimistisk ++ +

26. pigg ++ + 50. osällskaplig ++ +

27. jäktad ++ + - 51. pessimistisk ++ +

28. generad ++ + 52. illa till mods ++ +

29. spontan ++ + - 53. lugn ++ +

30. okoncentrerad ++ + - 54. olycklig ++ +

31. hämmad ++ + - 55. på gott humör ++ +

32. orkeslös ++ + - 56. samarbetsvillig ++ +

33. blyg ++ + - 57. oföretagsam ++ +

34. vänlig ++ + - 58. slö ++ +

35. avslappnad ++ + - 59. likgiltig ++ +

36. vresig ++ + 60. tystlåten ++ +

37. sällskaplig ++ + - 61. bekymrad ++ +

38. osäker ++ + 62. uppjagad ++ +

39. nedslagen ++ + - 63. irriterad ++ +

40. uppmärksam ++ + - 64. aktiv ++ +

41. obesvärad ++ + 65. tråkig ++ +

42. rofylld ++ + - 66. ogenerad ++ +

43. trött ++ + - 67. resignerad ++ +

44. godmodig ++ + - 68. energisk ++ +

45. harmonisk ++ + - 69. självständig ++ +

46. allvarsam ++ + - 70. arg ++ +

71. obekymrad ++ +

Figur I b. Formulär för mätning av stämningsläge (Svensson, 1978)
(forts från föreg sida).



278

Sign••••••••••••••• Datl1Dl••••••••••••••••• Klockslag•••••••••••••••••••

FÖRE. PASSET!

Nedan finns ord som beskriver olika känslotillstånd. Läs noga ig~nom varje ord.

För varje ord finns fyra svars-alternativ. RINGA IN DET SVARS-ALTERlaTIV SOM

BÄST BESKRIVER HUR DU KÄlrnER DIG JUST NU.

bättre än
vanligt

som
vanligt

(2)

(l) (2) (;) (4) (5) (6) (1) mycket högmycket låg

Fyll i listan på följande sätt,

~~: - -- om ordet definitivt stä~~er med hur du känner dig just nu,

++ ~ - -- om ordet något stämmer med hur du känner dig just nu,

++ + c:> -- om ordet inte stämmer med hur du känner dig just nu,

++ + - 8 om ordet definitivt inte stämmer med hur du känner dig just nu.

ARBETA SNABBT~ SVARA ImD DET ALTERNATIV DU FÖRST K01·1MER PÄt 11.~RKERA ALLA ORD~

1. Hur bra tror du att du kommer att lyckas med passet?

inte särskilt mycket
bra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) bra.

2. Hur engagerande upplever du passet?

inte särskilt mycket
engagerande (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) engagerande

3. Hur svårt tror du att passet blir?

mycket lätt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) mycket svårt

5. Risknivå för övningen?

4. I vilken form är du?

sämre än
vanligt

(l)

1 • avslappad ++ + 14. okoncentrerad ++ +

2. passiv ++ + 15. intresserad ++ +

3. rastlös ++ + - 16. trött ++ +

4. pigg ++ + 11. uppjagad ++ +

5. jäktad ++ + 18. aktiv ++ +

6. uppmärksam ++ + 19. likgiltig ++ +

1.·entusiastisk ++ + 20. stressad ++ + -
8. spänd ++ + 21. energisk ++ + -
9. matt ++ + 22. skärpt ++ +

10. koncentrerad ++ + 23. lugn ++ +
11. rO,fylld ++ + 24. orkeslös ++ +

·12. oföretagsam ++ + - 25. avspänd ++ +

13~ nervös ++ + - 26. slö ++ +

Figur II a. Formulär for användning flJre flygpasset, inkluderande forkortat formulär for
mätning av stämningsläge (forts nästa sida).
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IEFTER PASSET I
Sign••••••••••••••••• Datum•••••••••••••••••• Klockslag•••••••••••••••

1. I vilken form tycker du att du var under passet?

sämre än som bättre än
vanligt vanligt vanligt

(1 ) (2) (3)

2. Hur bra tycker du att du lyckades med passet?

inte särskilt mycket
bra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) bra

3. Hur svårt tycker du att passet var?

mycket lätt (1) (2) (3) (4-) (5) (6) (7) mycket svårt

4. Hur engagerande upplevde du passet?

inte särskilt mycket
engagerande (1) ( 2) ( 3) (4) (5) ( 6) (7) engagerande

5. Risknivå för övningen?

mycket låg (1) (2) ( 3) (4) (5) ( 6) (7) mycket hög

Nedan finns ord som beskriver olika känslotillstånd. Läs noga igenom varje ord.

För varje ord finns fyra svars-alternativ. RINGA IN DET SVARS-ALTERNATIV SOM

BÄST BESKRIVER HUR DU KÄNDE DIG UNDER PASSET.

Fyll i listan på följande sätt;

~ + - -- om ordet definitivt stämmer med hur d~ kär~e dig under passet,

++~ - -- om ordet något stämmer med hur du kände dig under passet,

++ +~ -- om ordet inte stämmer med hur du kände dig under passet,

++ + - ~ om ordet definitivt inte stämmer med hur du kände dig under passet.

ARBETA SNABBT! SVARA 11ED DET ALTER}TATIV DU FÖRST K011l-1ER PÅ! Rl\.RKERA ALLA ORD:

1. avslappad ++ + - 14. okoncentrerad ++ +
2. passiv ++ + 15. intresserad ++ +

3. rastlös ++ + 16. trött ++ +

4. pigg ++ + 17. uppjagad ++ + -
5. jä;ktad ++ + 18. aktiv ++ +
6. uppmärksam ++ + 19. likgiltig ++ + -
7. entusiastisk ++ + 20. stressad ++ + -
8. späne. ++ + 21. energisk ++ + -
9. matt ++ + 22. skärpt ++ +

10. koncentrerad ++ + 23. lugn ++ +
1{. rofylld ++ +- 24. orkeslös ++. +
12. oföretagsam ++ + 25. ++ + -
13. 26.

Figur II b. Formulär för användning efter flygpasset, inkluderande förkortat formulär
förmätning av stämningsläge (forts från föreg sida).
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Si-gn _

Bra Ej Dåligt Låsn
71 N utnyttjande D D 11121314151 CJ

Bra Då ligt Kc=Jej~ej
Sys temutnyttj ande D Il 12 1314 I 51

Bra Dåligt
SA utnyttjande D Il 12 I314 I 51

Bra Dåligt
Flygprecision D Il /2 I314 151

Bedömn i ng i ns tr: inte särski l t bra 3 4 5 6 7 mycket bra

Bedömning ff: inte särski l t bra 3 4 6 mycket bra

Arbetsbelastning ff: mycket liten 2 3 4 mycket stor

Sänd

f4ä 1spani ng

Låsning

Förhå 11 ni ng

Vapenval

Utstyrning

Avfyring

Fartförhå11 ande

Efter anfa11

Träff

Pass nr _

Ja Sent ö· Km
D 11121314151 D
Bra Fl Dåligt
D D 1112/314151------------

Bra Sent ö·D 11121314151 ------------
--------------

Bra Då1i~tD 11\213] 4151---------------
Ja Ej Sent

D D 11121314151 ------------

Öa QöaD Ö----------------
Bra Dåligt
D 11 121314151--------------

Öa Öt ÖEÖå1 _

Bra Då1i9t
D 11121314151
Bra Då1i9t
D 11121314151

DO

Figur III -a-. Exempel på. formulär för simulatorinstruktöremas bedömning av förarens
prestation efter varje anfall. Samma formulär ifylldes av föraren efter systemövningarna
under återinflygningen och utnyttjades av instruktören vid dennes genomgång efter flygning.
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Si gn _

Bra Ej Dåligt Låsn

71 N utnyttjande D D 11121314151 D
Bra Dåligt Kunde ej Hann ej

Systemutnyttjande D Il 12 1314 151 DO
Bra Dåligt

SA utnyttjande D 11 12 I 314 I 51
Bra Dåligt

Flygpreci Si on D Il 12 I 314 Isl

Bedömni ng ; ns tr : i nte särs kil t bra 2 4 mycket bra

Bedemni ng ff: inte särskil t bra 2 3 4 6 7 mycket bra

Arbetsbelastning ff: mycket 1i ten 2 3 4 mycket stor

DL

Ja Ej Sent

Man A/OS D D 11\21314151
Ja Ej Sent Km

Sänd D D 11121314151 D
Bra Fel

Ö
Km

Vapenval D D D
Sent re! lOjik

11121314151
Bra Fl Dålir.tt

Må l spani ng D D 11121314151
Bra Sent

ÖLåsn; ng D 11121314[51
Bra Dåliyt

Utstyrn; ng D 1112134151
Bra Sent EJ Eb

mål

Avfyri ng D D
Bra Dåligt

Efter anfa 11 D Il 1213141s1
Ja Nej

Träff D D

Pass nr _

Figur III b. Exempel på formulär för simulatorinstruktöremas bedömning av förarens
prestation efter varje anfall. Samma formulär ifylldes av föraren efter systemövningama
under återinflygningen och utnyttjades av instruktören vid dennes genomgång efter flygning.
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* Bedänt rnaxvärde under nomentet.

Prestation: Ansträngning:

Bedän (genom att ringa in) väder, prestation och ansträngning för varje fas

på följande sätt:

Iast
faktor

(g) *

,Ansträngning

Psykisk Fysisk

- O + ++ - O + ++

- O + ++ O + ++

O + ++ O + ++

- O + ++ O + ++

O + ++ + ++

O + ++ O + ++

- O + ++ - O + ++

O + ++ O + ++

Datum kl

(Ange plats i förbandet ned siffra)

liten

stor

varken Iiten eller stor

mycket Iiten

mycket stor

O

++

+

PrestationVäder

Grp D Rote D Ensk D

varken god eller dålig

mycket god

god

dålig

mycket dålig

o

Förklara alltid dålig (- och --) prestation och stor (+ och ++) ansträngning

på listan (se omstående sida), där faserna sPaltats upp.

++

+

Väder: VMC Bra l

Dåligt 2

lM:: 3

FÖRBEREDEISER ++ + O - --

UTKÖRN~ ++ + O

STARr l 2 ++ + O

ANFLYGNING l 2 3 ++ + O -

ANFALL/HUVUDbVNING l 2 3 ++ + O

ÄTERFLYGNIN; l 2 3 ++ + O

INSTRUMENrINFLYGNING l 2 3 ++ + O

LANDNllG l 2 3 ++ + O

AJU nr

Ff sign _

Figur IV. Formulär för jaktförarnas (FlO) skattningar av prestation och ansträngning efter
visuella övningar. Följeföraren använde samma prestationskattningar av eleven.
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* Bedömt maxvärde under passet

Bedöm (genom att ringa in) väder, prestation och anstränqning för varje fas

på följande sätt:

Förklara alltid dålig (- och --l prestation och stor (+ och ++) ansträngnin~

på listan (se omstående sida), där faserna spaltats upp.

~ycket 1i ten

liten

varken liten eller.stor

stor

mycket stor

O

+
++

VHC Bra 1
Dål igt 2

It4C 3

mycket god

god

varken god eller dålig

dålig

mycket då1i g

Väder:

++
+

o

Prestation:

Ff s i gn ________ Datum -------------- Kl

Anfa nr -------- GrpD Rote D Ensk D (Ange plats i förbandet med siffra)

Väder Prestation Ansträngni ng Last-

Psykisk Fysisk
faktor

FöRBEREDELSER ++ + O - - O + ++ - O + ++

UTKöRNING ++ + O - - O + ++ - O + ++

START ++ + O - - O + ++ - O + ++

SAMLING ++ + O - - O + ++ - O + ++

ANFLYGNING 2 ++ + O - - O + ++ - O + ++

INFLYGNING 3 ++ + O - - O + ++ - O + ++

ANFALL/HUVUDUVNING ++ + O - - O + ++ - O + ++

UTFLYGNING 2 3 ++ + O - - O + ++ - O + ++

ATERFLYGNING 3 ++ + O - - O + ++ - O + ++

INSTRUMENTINFLYGNING ++ + O - - O + ++ - O + ++

LANDNING + UTRULLNING 2 ++ + O - - O + ++ - O + ++

INKöRNING ++ + O - O + ++ - O + ++

Figur V. Formulär för attackförarnas (F6) skattningar av prestation och ansträngning.
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