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Sammanfattning 
Det har visat sig att det finns vissa svårigheter med att använda traditionella undersökningsmetoder för 

att studera beslutsfattande i riskhanteringssammanhang. Två traditionella undersökningsmetoder som 

används för studier av beslutsfattande är fältstudier och laboratorieexperiment. Svårigheterna som 

föreligger med dessa metoder belyser behovet av en ny metod. Ett alternativ är att använda sig av så 

kallade mikrovärldar för att studera beslutsfattande inom riskhanteringsområdet. En mikrovärld är en 

typ av datorspelssimulering där syftet skiljer sig från ett vanligt datorspel. Mikrovärldar används i 

forskningssammanhang och syftet är att studera ett verkligt fenomen i en fiktiv spelmiljö. 

 

En viss typ av beslutsfattande i riskhanteringssammanhang handlar om investeringar i 

förmågeuppbyggnad vilket har studerats i detta examensarbete. Med förmågeuppbyggnad menas 

upprustning av kapaciteten att hantera konsekvenser av händelser. Syftet med examensarbetet är 

tvådelat, där den första delen består av att utveckla en mikrovärld och den andra av att studera 

beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad. Mer ingående handlar den andra delen om att studera 

hur beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad påverkas av följande två situationer:  

 

 förändring av sannolikhet för att händelser inträffar, och  

 förekomst av förmågebedömningar (uppskattning av förmågan).  

 

Målsättningen är att bidra till forskningsfältet genom att utveckla en ny metod för studier av 

riskhantering samt med hjälp av denna undersöka hur människor väljer att fatta beslut i olika 

situationer. För att uppnå målsättningen togs följande tre frågeställningar fram: 

 

1. Hur kan mikrovärldar användas för att studera beslutsfattande i riskhanteringssammanhang? 

2. Hur påverkas beslutfattande gällande förmågeuppbyggnad då sannolikheten för händelser 

varieras? 

3. Hur påverkas beslutfattande gällande förmågeuppbyggnad då försöksdeltagare får varierad 

feedback i form av förmågebedömningar? 

 

Då det tidigare inte fanns någon mikrovärld för studier av beslutsfattande inom riskhanteringsområdet 

har mikrovärlden MikroRisk utvecklats i detta examensarbete. För att besvara examensarbetets 

frågeställningar genomfördes en experimentell studie som gick ut på att försöksdeltagare fick spela 

MikroRisk. Den experimentella studien komplimenterades också med en enkätstudie.  

 

Resultatet från studien visar att MikroRisk är ett exempel på hur mikrovärldar kan användas för att 

studera komplexa problem som kräver dynamiskt beslutsfattande. Huruvida metoden är användbar 

eller ej bör analyseras utifrån den situation som ska studeras. Med hjälp av MikroRisk har det visat sig 

möjligt att undersöka hur beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad påverkas av olika situationer i 

mikrovärlden. Teorier gällande beslutsfattande har visat sig stämma överens med resultatet från 

spelsimuleringen i MikroRisk. Detta tyder på att det är möjligt att studera verkliga problem som 

kännetecknas av dynamiskt beslutfattande med hjälp av MikroRisk.  

 

Resultatet från spelsimuleringen i MikroRisk visar inga statistiskt signifikanta resultat då 

sannolikheten för händelser varierades. Detta tyder på att förändrad sannolikhet för händelser inte har 

någon påtaglig inverkan på beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad.  

 

Studiens resultat visar att prestationsförmåga i mikrovärlden ökar signifikant vid förekomst av 

förmågebedömningar. Utifrån detta dras slutsatsen att förmågebedömningar kan används för att 

förbättra beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad. Dock visar resultatet inte att det finns någon 

statistisk signifikant skillnad vid förekomst av förmågebedömning då den totala 

investeringsbenägenheten i förmåga undersöktes. Detta tyder på att tillgången till en 

förmågebedömning inte leder till förändrad investeringsbenägenhet i förmågeuppbyggnad.  

   



 

Summary 
It has been shown that it can be difficult to study decision making in a risk management context when 

traditional methods are used. Two traditional methods that are used for studies of decision making are 

field studies and laboratory experiments. The difficulties with using these two methods highlights the 

need for a new method. Using so called micro worlds for this type of studies is an alternative to 

traditional methods. A micro world is a simulation game where the purpose is different from regular 

computer games. Micro worlds are used in a research context and the purpose is to study a real 

phenomenon in a fictional game environment. 

 

A certain type of decision making in risk management context is about investments in capability 

which has been studied in this thesis. Capability investments in this context refers to upgrading the 

capacity to deal with the consequences of an event. The aim of the project is divided into two parts, 

where the first part consists of developing a micro world and the second part is about studying 

decision making regarding capability investments. More accurately, the second part is about studying 

how decision making regarding capability investments is affected by the two following situations: 

 

 variation of probability of events occurring, and 

 presence of capability assessments (a capability estimate). 

 

The objective is to contribute to the research field by developing a new method for studies of risk 

management and use this method to study how people choose to make decisions in various situations. 

To achieve the objective of this thesis the following three research questions were formulated: 

 

1. How can micro worlds be used to study decision making in a risk management context? 

2. How is decision making regarding capability investments affected when the probability of 

events occurring is varied? 

3. How is decision making regarding capability investments affected when subjects receive 

varied feedback in the form of capability assessments? 

 

As there was no current micro world for studying decision making in a risk management context the 

micro world MikroRisk has been developed in this thesis. To answer the research questions an 

experimental study was conducted in which participants played the simulation game MikroRisk. As a 

supplement to the experimental study a survey study was also performed. 

 

The results from the study show that MikroRisk is an example of how micro worlds can be used to 

study complex problems that require dynamic decision making. Whether the method is useful or not 

should be analyzed based on the situation to be studied. By using MikroRisk, it has been shown that it 

is possible to study how decision making regarding capability investments is affected by various 

situations in a micro world. Theories regarding decision making has been shown to be consistent with 

the result of the simulation in MikroRisk. This indicates that it is possible to study real world problems 

which are characterized by dynamic decision by using MikroRisk.  

 

The results of the simulation in MikroRisk show no statistically significant results when the 

probability of events is varied. On this basis it is considered difficult to draw any clear conclusions. 

Although the results indicate that altered probability of events occurring do not have any significant 

impact on decision making regarding capability investments. 

 

The study results show that the performance is significantly increased by the presence of capability 

assessments. As a result, it is concluded that capability assessments can be used to improve decision 

making regarding capability investments. However, the results do not show that there is any 

statistically significant difference in the incidence of capability assessment when the overall 

propensity to invest in capability were examined. This indicates that the occurrence of capability 

assessments does not lead to increased investment propensity in capability.   
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet. Därefter presenteras syfte 

och mål, frågeställning samt arbetets avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
En alltmer globaliserad och komplex värld ställer allt högre krav på samhällets förmåga att hantera 

risker och i dagens samhälle bedrivs riskhantering på ett eller annat sätt inom de flesta sektorer. Vidare 

finns det etablerade studiemetoder på området inom en rad olika forskningsdiscipliner som exempelvis 

psykologi, samhällsvetenskap och ekonomi (Rasmussen, 1997). Inom olycks- och 

krishanteringsområdet där riskhantering utgör en viktig del av arbetet har det visat sig finnas 

svårigheter med att använda traditionella undersökningsmetoder för att studera riskhantering (Brehmer 

& Dörner, 1993). Mer ingående handlar det om undersökningsmetoder som rör beslutsfattande.  

 

Två traditionella undersökningsmetoder som används för att studera olika typer av beslutsfattande är 

fältstudier och laboratorieexperiment. Ett problem som har uppmärksammats med att använda 

fältstudier för att studera beslutsfattande är att studiemiljön är för komplex och att de som utför 

studien har för lite kontroll. Detta i sin tur gör det svårt att dra generella slutsatser som kan appliceras 

på andra områden. Ett sätt att minska komplexiteten och få mer kontroll över studiemiljön är att 

använda sig av laboratorieexperiment. Dock har det visat sig att det kan vara svårt att efterlikna en 

verklig situation då laboratorieexperiment ofta är statiska och försöksdeltagare har en begränsad 

möjlighet att interagera med och påverka den experimentella miljön (Brehmer & Dörner, 1993). 

 

Att använda sig av mikrovärldar i form av datorspelssimuleringar för att studera beslutsfattande är ett 

sätt att hantera problematiken fältstudier och laboratorieexperiment medför. Mikrovärldar är en typ av 

datorspel men syftet med mikrovärldar skiljer sig från vanliga datorspel. I mikrovärldar är syftet att 

studera ett verkligt fenomen i en fiktiv spelmiljö i ett forskningssammanhang. Mikrovärldar gör det 

möjligt att ha kontroll över studiemiljön och samtidigt studera komplexa problem som kräver 

dynamiskt beslutfattande och interagerande (Brehmer & Dörner, 1993).  

 

Tidigare studier med hjälp av mikrovärldar fokuserar framförallt på akut beslutsfattande, det vill säga 

beslutsfattande under tidspress. När det gäller beslutsfattande i riskhanteringssammanhang handlar det 

vanligen om långsiktiga beslut utan tidspress. Med detta menas att det oftast krävs någon form av 

beslutsunderlag i form av analys av möjliga utfall och tid för att analysera beslutsunderlaget 

(Mattsson, 2000).  

 

Beslutsfattande inom riskhantering innebär ett ställningstagande till om risken är acceptabel eller ej 

(Mattsson, 2000). Om risken inte kan accepteras måste åtgärder vidtas. En speciell typ av beslut 

gällande åtgärder handlar om huruvida samhället ska investera i en ökad operativ förmåga eller ej. 

Med operativ förmåga i detta sammanhang avses den förmåga som först blir användbar när en olycka 

eller kris inträffar och en eller flera aktörer ska hantera händelsen (Palmqvist, et al., 2012). En 

svårighet i dessa beslutssituationer är att kostnaderna för att öka förmågan är relativt säkra, exempelvis 

en investering i ny utrustning eller övning, medan nyttan är mer eller mindre osäker. Osäkerheten är 

relaterad till främst två aspekter: 1) hur ofta kommer händelser av den typ som förmågan är avsedd för 

inträffa?, och 2) hur mycket kan negativa konsekvenser till följd av en händelse reduceras med hjälp 

av den höjda förmågan (vid jämförelse med att inte göra investeringen)?.  

 

Vid beslut kring uppbyggnad av (operativ) förmåga kan risk- och förmågeanalyser användas som 

utgångspunkt (Palmqvist et al., 2012). Genom att analysera risker och nuvarande förmåga kan en 

organisation (exempelvis en kommunal räddningstjänst) bättre avgöra om förmågan behöver ökas eller 

ej. Räddningstjänsten är ofta inblandad i hantering av olyckor och kriser och är således en intressant 

aktör att studera när det gäller arbetet med dimensionering av operativ förmåga.  
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Förmåga är något som behandlas i de svenska lagstiftningarna Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I båda fallen är det tydligt att kommuner och landsting 

skall genomföra analyser av de risker som finns och med utgångspunkt i dessa bygga både sin 

operativa och förebyggande förmåga. Dock är kopplingen mellan de riskanalyser och 

förmågebedömningar som genomförs och de förslag som presenteras för att öka förmågan inte tydlig 

(Lindbom et al., pågående arbete). Huruvida beslutsunderlaget leder till en minskad eller ökad 

villighet att investera i förmågehöjande åtgärder är svårt att säga. Dock förefaller det rimligt att 

förekomsten av förmågebedömningar borde leda till större benägenhet att investera i 

förmågeuppbyggnad. Det är också troligt att då händelser inträffar mer ofta borde även det leda till 

ökad investeringsbenägenhet.  

 

I praktiken är det svårt att undersöka denna typ av beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad. 

Bland annat beror detta på att traditionella undersökningsmetoder i form av fältstudier och 

laboratorieexperiment har sina begränsningar. Dock skulle en möjlighet vara att använda mikrovärldar 

som undersökningsmetod.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är tvådelat, där den första delen består av att utveckla en mikrovärld 

och den andra delen av att studera beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad i 

riskhanteringssammanhang. Mer ingående är syftet med den andra delen att undersöka hur 

beslutsfattande för uppbyggnad av förmåga påverkas av följande två situationer:  

 

 förändring av sannolikhet för att händelser inträffar, och 

 förekomst av förmågebedömningar (uppskattning av förmågan).  

 

Målsättningen är att undersöka hur mänskligt beslutfattande påverkas då ingående variabler i en 

mikrovärld varieras. Eftersom det idag inte finns någon mikrovärld som fokuserar på studier för 

beslutsfattande inom riskhanteringsområdet måste en ny utvecklas. Målsättningen är därför att bidra 

till forskningsfältet genom att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att studera riskhantering under 

specifika förutsättningar.  

 

1.3 Frågeställning 
Utifrån ovanstående syfte och målsättning har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur kan mikrovärldar användas för att studera beslutsfattande i riskhanteringssammanhang?  

2. Hur påverkas beslutfattande gällande förmågeuppbyggnad då sannolikheten för händelser 

varieras? 

3. Hur påverkas beslutfattande gällande förmågeuppbyggnad då försöksdeltagare får varierad 

feedback i form av förmågebedömningar? 

 

De problem som har uppmärksammats med fältstudier och laboratorieexperiment då olika typer av 

beslutsfattande studerats belyser behovet av en ny metod. Beslutsfattande ses som en viktig del i 

riskhanteringssammanhang varför just detta område är intressant. Den första frågeställningen är 

övergripande för detta examensarbete och besvaras med hjälp av de följande två frågeställningarna. 

Examensarbetets bidrag till kunskapsutvecklingen innefattas av den första frågeställningen.  

 

Den andra frågeställningen valdes med LSO och LEH i baktanke. Händelserna som avses i dessa lagar 

skiljer sig i sannolikhet, där LSO reglerar mer frekventa händelser i jämförelse med LEH. Detta var 

intressant att studera för att få en uppfattning om möjliga skillnader i förmågeuppbyggnad för att 

hantera händelserna som avses i LSO respektive LEH. Läggs mer resurser på att bygga upp förmåga 

för att hantera händelser som avses i LSO då de inträffar oftare? Eller är det tvärtom och vad skulle det 

i så fall kunna få för konsekvenser? 
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Den tredje frågeställningen valdes för att studera kopplingen mellan förmågebedömningar och 

förmågeuppbyggnad. Detta eftersom förmågebedömningar är ett relativt nytt koncept i den svenska 

lagstiftningen och användningen samt effekterna fortfarande är oklara.  

 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar och förenklingar har gjorts i arbetet med denna uppsats: 

 

 Fokus i studien är beslutsfattande kring förmågeuppbyggnad utifrån ett 

riskhanteringsperspektiv. Andra typer av beslutsfattande innefattas inte i examensarbetet. 

 Slutsatserna i denna uppsats bygger på datamaterial begränsat till experiment i en mikrovärld. 

Ingen fullständig validering av mikrovärlden har gjorts utan endast ett kvalitativt resonemang 

förs kring ändamålsenligheten. 

 Försöksdeltagare var väl medvetna om att mikrovärlden endast var ett spel. I verkligheten kan 

de tänkas agera annorlunda. 

 I verkligheten finns flera aktörer inblandade vid beslutsfattande om förmågeuppbyggnad. I 

mikrovärlden interagerar försöksdeltagaren endast med datorn som följer ett förprogrammerat 

mönster till skillnad från mänskliga aktörer. 

 För att få mer data på grund av begränsad tid användes upprepade försök i experimentet. Detta 

innebar att alla experimentdeltagare deltog i alla fyra delar av experimentet.  
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2 Teoretisk bakgrund – utvecklande av mikrovärldar 
Detta kapitel syftar till att beskriva den teoretiska bakgrund som ligger bakom utvecklingen av 

experimentet i denna studie som utgörs av en spelsimulering i en mikrovärld. Först presenteras 

bakgrund till mikrovärldar och därefter ges exempel på tidigare studier med mikrovärldar.  

 

2.1 Bakgrund till mikrovärldar 
Mikrovärldar som forskningsmetod utvecklades ur de begränsningar som uppmärksammats med 

laboratorieexperiment och fältstudier. Skillnaden mellan fältstudier och laboratorieexperiment gäller 

graden av komplexitet. Laboratorieexperiment är överskådligt uppbyggda för att producera tydliga 

relationer mellan oberoende och beroende variabler och medger inte det mer komplexa beroendena 

som återfinns i fältstudier. Datorsimuleringar av en så kallad mikrovärld kan vara ett sätt att överbygga 

denna skillnad mellan laboratorieexperiment och fältstudier. Datorer ger möjligheten att utforma 

komplexa experiment och analysera stora mängder data med relativ enkelhet. En mikrovärld kan 

designas så att den utgör ett komplext men relativt överskådligt system samtidigt som den tillåter 

försöksdeltagarna att interagera med den och utforma strategier baserat på feedback från systemet 

(Brehmer & Dörner, 1993). 

 

Idén om att använda sig av datorer för spelsimuleringar är i sig själv inte någon nyhet. Analoga spel 

som ett instrument i forskning och lärande har använts länge och i och med datorns intåg har digitala 

spelformer bara växt. En av pionjärerna som redan 1966 utvecklade en slags datorspelssimulering av 

en stad kallad METRO var Duke (2000). Spelet simulerades på en IBM 1130 med 8kb minne som 

programmerades med hålkort, vilket är beundransvärt med tanke på att dagens datorers 

beräkningskraft är flera tiopotenser högre. Dukes forskningsintresse var från början stadsplanering 

men i och med att han var med och utvecklade flera spel för simuleringar av samhällen flyttades hans 

intresse till spel som ett forskningsfenomen.  

 

2.1.1 Vad är en spelsimulering? 

Ett spel är en form av lek och begreppen kan användas i princip synonymt. Ordet spel kommer från 

medellågtyskans spil (Nationalencyklopedin, 2016). Exempelvis är den tyska översättningen av det 

svenska att ”leka en lek” samma som översättningen av att ”spela ett spel”, spielen ein Spiel. Leken 

finns inte bara i människans natur utan är en viktig del i utvecklingen för många djur. Spel i sin 

ursprungliga form är således något som funnits längre än vad människor har funnits på jorden med 

syfte att lära djurungar överlevnadsfärdigheter i en säker miljö. 

 

Att simulera är att ge intryck av något som egentligen inte finns där och ett sätt att representera det 

väsentliga utan verkligheten. Simuleringar skiljer sig från traditionella spel då de försöker representera 

verkliga fenomen på ett användbart sätt, inte för nöjes skull. En valps lek skulle exempelvis kunna ses 

som en simulering av jakt. Simuleringar är mycket användbara ur forskningssynpunkt då verkligheten 

kan vara allt för problematisk att studera direkt (det kan vara för komplext, dyrt eller farligt). Istället 

kan en simulering användas som en delmängd av verkligheten, det vill säga en mikrovärld (Dorn, 

1989).   

 

Flera försök att definiera vad som menas med en spelsimulering har gjorts. Problemet är att 

forskningsområdet är så pass brett att det inte finns en enhetlig definition. Spel används bland annat 

för att simulera allt från livet som soldat (se exempelvis multiplayerspelet America’s Army utvecklat 

av den amerikanska armén (America's Army, 2016)) till att förstå hur proteiner viker sig (se Foldit 

(Cooper, et al., 2010)) eller till crowdsourcing för att översätta texter (se Doulingo (Duolingo, 2016)). 

Nyttan av en helt enhetlig definition är således enligt vissa begränsad (Dorn, 1989).  

 

Gemensamt för spelsimuleringar i forskningssyfte är dock att de bygger på observationer av spelares 

beteende i scenarier som låter spelare uppleva framgångar och förluster på ett liknande sätt som i den 

verkliga världen. Detta utifrån en uppsättning av regler som styr spelaren mot ett eller flera mål i 

spelet. Spelaren kan också vara styrd av miljön, andra spelare, begränsade resurser eller information, 

tid och av sin egen skicklighet (Dorn, 1989).  
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2.1.2 Hur utvecklas en spelsimulering? 

Eftersom spelsimuleringar i mikrovärldar används inom vitt skilda forskningsområden finns det 

troligtvis lika många sätt att utveckla en spelsimulering som det finns spelsimuleringar. Det finns dock 

vissa gemensamma faktorer som behövs beaktas i all form av lyckad speldesign och som även bör 

kunna appliceras på en mikrovärld. Chris Crawford (1982) skrev en av de första böckerna om 

datorspelsdesign, The Art of Computer Game Design. För utvecklingen av spelet som används i detta 

examensarbete har hans bok använts som bakgrund. Crawford delar in datorspelsutveckling i olika 

faser, och de som ansågs tillämpbara för utvecklingen av mikrovärlden i detta examensarbete är 1) 

innan programmeringsfasen, 2) programmeringsfasen, och 3) speltestning (författarnas översättning). 

Dessa förklaras mer ingående i metodkapitlet i denna uppsats. 

 

2.2 Exempel på tidigare studier med mikrovärldar 
Mikrovärlden som har utvecklats för att besvara frågeställningarna i detta examensarbete kallas för 

MikroRisk. Det finns ett antal tidigare studier gjorda med mikrovärldar. Några exempel som är 

relevanta för riskhanteringsområdet presenteras nedan för att ge en bakgrund till utvecklingen av 

MikroRisk.  

 

2.2.1 D3/C3FIRE 

D3Fire var första versionen som utvecklades av Berndt Brehmer och Peter Svemarck vid Uppsala 

universitet år 1992. D3Fire var ett experimentellt system för forskning på distribuerat beslutsfattande i 

en dynamisk miljö i form av en simulering av en skogsbrand och dess bekämpning. D3Fire 

vidareutvecklades av Rego Granlund och Henrik Artman vid Linköpings universitet och blev C3Fire 

år 1993. Målet var att utveckla ett verktyg för gruppträning och för kontrollerade studier av samarbete 

och koordinering mellan deltagarna i en dynamisk miljö. De tre C:na står för Command, Control och 

Communication och sammanfattar funktionerna med programmet (C3Fire, u.d.). 

 

I spelet finns ett gränssnitt bestående av en karta i ett rutnät som ger information om olika enheters 

position utifrån den roll spelaren har i spelet. Kommunikation mellan deltagarna sker genom 

gränssnittet i form av elektronisk post. Scenariot i spelet är en skogsbrand som sprider sig i olika typer 

av terräng och väderförhållanden som förändras, men det kunde lika gärna vara en krigssimulering, 

översvämning eller dylikt utifrån målet med spelet. All relevant data så som information om branden, 

kommunikation vid olika tillfällen och andra händelser sparas till en databas för senare analys (C3Fire, 

u.d.).  

 

2.2.2 Moro 

Moro utvecklades av Dörner, Stäudel och Strohschneider år 1988. Spelarens uppgift i mikrovärlden är 

att agera rådgivare åt en afrikansk stam. Stammen har begränsat med kapital och spelaren hanterar 

många variabler som påverkar kapitalet vilket gör mikrovärlden svår att överblicka i sin helhet. 

Variablerna är allt ifrån praktiska saker som rör jordbruket så som brunnar, bete och boskap till mer 

samhällsorienterade frågor som hälso- och sjukvård, preventivmedel och utbildning (Brehmer & 

Dörner, 1993).  

 

2.2.3 Virtual Battlespace 3 

VBS3 skiljer sig mycket från de tidigare exemplen då denna krigssimulator är en kommersiell 

produkt. VBS3 kan användas för simulera flera typer av krigsföring, både på land, till sjöss och i 

luften. Allt detta online där flera spelare deltar samtidigt och spelmiljön är således mycket stor och 

möjligheterna många. VBS3 används idag till träning av soldater och för att planera insatser av bland 

annat NATO (BISim, 2016).  

 

2.2.4 Skillnader och likheter med MikroRisk 

Gemensamt för alla mikrovärldar är att de är dynamiska, det vill säga miljön går att påverka då 

utvecklingen sker både utifrån spelarens val samt autonomt. Det finns även ett visst mått av osäkerhet 

inblandat i en mikrovärld då den innehåller många element som inte är överblickbara samtidigt. 
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Komplexitet uppstår i mikrovärlden när spelaren ställs mot flera mål och olika vägar dit. Varje val kan 

också leda till oförutsedda sidoeffekter (Brehmer & Dörner, 1993). Detta är något som är särskilt 

tydligt i mikrovärldar så som C3Fire och Moro. 

 

Något som skiljer C3Fire och VBS3 från arbetet med detta examensarbete är att fokus i C3Fire och 

VBS3 ligger på samarbete mellan aktörer och akut beslutsfattande och simuleringen pågår i realtid. I 

MikroRisk finns inget samarbetsmoment, simuleringen är turbaserad (det vill säga en spelrunda görs i 

taget) och det finns ingen tidspress att fatta ett beslut. Fokus i detta examensarbete ligger således inte 

på akut och distribuerat beslutsfattande till skillnad från tidigare studier. I Moro, C3Fire och VBS3 är 

inte osäkerheten i fokus, utan snarare en konsekvens av mikrovärldens utformning. Detta till skillnad 

från MikroRisk där osäkerheten är en fundamental del av mikrovärlden och bör ha en betydande 

påverkan på resultatet. 

 

Ytterligare en skillnad vid jämförelse med MikroRisk är att lärande är en viktig del i många 

mikrovärldar, särskilt i VBS3. Då är själva syftet med simuleringen att ta med sig något därifrån som 

sedan kan användas i ett yrkesliv som soldat exempelvis. Detta har inte varit i fokus i utvecklingen av 

MikroRisk. Syftet har endast varit forskning, och inte att deltagarna ska lära sig något om 

riskhantering och beslutsfattande när de spelar simuleringen i mikrovärlden. 
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3 Teoretisk bakgrund - beslutsfattande i 

riskhanteringssammanhang 
Detta kapitel syftar till att introducera olika begrepp och teorier som ligger till grund för 

beslutsfattande inom riskhanteringsområdet. Mer specifikt handlar det om beslutsfattande gällande 

förmågeuppbyggnad. För att ge läsaren en ökad förståelse för hur riskhantering behandlats i detta 

examensarbete inleds avsnittet med en presentation av synsättet på risk och riskhantering. Därefter 

introduceras begreppen förmåga och förmågebedömningar. Kapitlet avslutas med att identifiera olika 

teorier för beslutsfattande som ligger till grund för rapportens analys.  

 

3.1 Risk och riskhantering 
Den traditionella systematiken för riskhantering utgår från normativa teorier och metoder. Normativa 

teorier syftar till att beskriva hur någonting bör hanteras på ett optimalt sätt. Om teorierna istället 

syftar till att försöka förklara och beskriva hur någonting faktiskt ser ut i verkligheten är teorierna 

deskriptiva (Mattsson, 2000). Forskningsfältet har utvecklats på så vis att förhållningsättet till risk och 

riskhantering har övergått från att vara rent normativt till att även vara deskriptivt. Aven (2015) 

presenterar ett modernt synsätt där riskhanteringsområdet har två huvudsakliga uppgifter. Den första 

uppgiften är normativ och handlar om att använda riskanalyser och riskhantering som ett instrument 

för att hantera olika händelser som kan leda till negativa konsekvenser. Den andra uppgiften är 

deskriptiv och handlar om att utföra generell forskning för utveckla koncept, metoder, teorier, ramverk 

med mera för att förstå hur risker ska tolkas, analyseras och hanteras.  

 

En av de mest använda normativa teorierna inom risk är den så kallade risktripletten genom vilken risk 

definieras som svaret på tre frågor (Kaplan, 1997):  

 

 Vad kan hända (vilka scenarier kan uppstå)? 

 Hur troligt är det (vad är sannolikheten)? 

 Vad blir konsekvenserna av händelsen? 

 

Enligt denna definition är den sammanvägda risken lika med summan av alla scenarier, sannolikheten 

för att respektive scenario inträffar samt den konsekvens som då uppstår.  

 

Aven (2010) vidareutvecklar Kaplans (1997) definition av risk och menar att osäkerhetskomponenten 

bör tas hänsyn till i större utsträckning. Då risk traditionellt beskrivs enbart med hjälp av 

sannolikheten för en negativ händelse är osäkerheten vanligen inbakad i sannolikhetsfaktorn. Enligt 

Avens (2011) definition av risk bör osäkerhet vara en egen komponent tillsammans med händelse och 

konsekvens, och han definierar risk som osäkerheten gällande konsekvenserna och dess storlek för en 

händelse (författarnas översättning).  

 

Syftet med detta examensarbete är att empiriskt undersöka hur människor väljer att fatta beslut i 

riskhanteringssammanhang. I enighet med Avens (2015) synsätt på riskhantering har examensarbetet 

både ett normativt och deskriptivt syfte. Syftet är att undersöka hur riskhantering och beslutsfattande 

faktiskt bedrivs med utgångspunkt i risktripletten och Avens (2011) utökade resonemang kring 

osäkerhet.  

 

3.2 Förmåga och förmågebedömningar 
Som en utveckling av det nationella riskhanteringsarbetet har flera länder, bland annat Sverige, börjat 

arbeta med förmågebedömningar. Trots att arbetet med förmågebedömningar står högt upp på agendan 

för flera länder råder det en otydlighet om vad som menas med begreppet förmåga. Det finns få 

definitioner av förmåga och de som finns är inte lätta att relatera till andra koncept som risk, sårbarhet 

och resiliens (Lindbom et al., 2015).  

 

Lindboms et al. (2015) återger ett antal definitioner på begreppet förmåga i civil kontext. Enligt 

hälften av dessa definitioner går förmåga att likställa med resurser eller alternativt utgör resurser en 
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viktig del av förmåga. Den andra hälften av definitionerna relaterar istället förmåga till möjligheterna 

att åstadkomma något och på så vis uppnå ett utfall eller ett mål. Då förmåga är relaterat till utfall 

påverkar förmågan konsekvenser av en händelse. Hög förmåga leder till mindre negativa 

konsekvenser och låg förmåga till mer omfattande negativa konsekvenser. Det är omöjligt att förutspå 

vilka händelser som kommer att inträffa samt vad konsekvenserna för dessa kommer att bli vilket gör 

att osäkerhet ingår som en naturlig del då förmåga för framtida händelser beskrivs. Lindbom et al. 

definierar förmåga som ”osäkerheten gällande konsekvenserna och dess storlek givet en initierande 

händelse och utförd åtgärd” (författarnas översättning). I denna rapport används denna definition samt 

uttrycket operativ förmåga vilket i sammanhanget syftar att beskriva förmågan som bli användbar först 

då en olycka eller kris inträffar.  

 

För att få bättre underlag för att avgöra en förmåga behöver utökas eller ej är tanken att 

förmågebedömningar ska användas (Palmqvist et al., 2012). De händelser som behandlas i 

examensarbetet är händelser som sker mer eller mindre frekvent. I Sverige finns två lagar som 

behandlar dessa två typer av händelser, LSO och LEH. Både LSO och LEH ställer krav på aktörer att 

på ett eller annat sätt redogöra för sin operativa förmåga. Enligt LSO (Lag 2003:778, kap 3 § 8) ska 

kommuner redovisa sin förmåga att hantera de risker för olyckor som finns i fredstid och under höjd 

beredskap. Enligt LEH (Lag 2006:544, kap 1 1§) skall kommuner och landsting ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fredstid. Då arbetet med förmågebedömningar i Sverige är i ett 

utvecklingsstadium finns det ett behov att utvärdera hur arbetet fungerar idag. Det är bland annat av 

intresse att utvärdera om de förmågebedömningar som utförs faktiskt används då aktörer 

dimensionerar sin förmåga. Bland annat undersöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) just denna koppling hos kommuner i Sverige (Lindbom et al., pågående arbete).   

 

3.3 Beslutsfattande  
Syftet med detta examensarbete (se avsnitt 1.2) är att studera beslutsfattande gällande 

förmågeuppbyggnad i riskhanteringssammanhang. Detta teoriavsnitt syftar till att översiktligt 

presentera teorier för beslutsfattande som ligger till grund för rapportens analys. Teorierna delas upp i 

heuristiker och kognitiva bias samt dynamiskt beslutsfattande.  

 

3.3.1 Heuristiker och kognitiva bias 

Enligt Tversky och Kahneman (1974) väljer människor att fatta beslut genom att använda sig av ett 

begränsat antal heuristiska principer. Dessa principer kan beskrivas som tumregler som ger 

ofullständiga men för situationen tillräckligt tillfredsställande kunskapsunderlag för att fatta ett beslut. 

Att förlita sig på heuristiker förenklar ofta beslutsfattandet men kan också ge upphov till så kallade 

bias. Med bias menas att beslutsregeln leder till att ett felaktigt beslut fattas sett från en rationell 

synvinkel.  

 

Exempel på en heuristik som kan leda till kognitiva bias är den så kallade tillgänglighetsheuristiken. 

Enligt tillgänglighetsheuristiken väljer människor att fatta beslut baserat på tillgänglig information 

snarare än att agera rationellt. Med tillgänglig information menas den information som anses relevant 

och finns nära till hands i minnet (Tversky & Kahneman, 1973). Det skulle exempelvis kunna vara så 

att personer överskattar sannolikheten för att en händelse ska inträffa om en sådan händelse precis 

inträffat och därför finns mer tillgänglig i minnet. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en person 

läser i media om en hajattack och blir överdrivet rädd för att något sådant ska inträffa, även om det är 

högst osannolikt.  

 

Förankringsheuristiken är ytterligare en heuristik som kan leda till kognitiva bias. Denna heuristik 

innebär att människor lägger för mycket vikt vid den första informationen de får. I ett experiment fick 

personer först se ett nummer och då de senare skulle fatta ett beslut baserade de sina svar på det 

numret även om det inte alls var relevant för situationen. Mer specifikt visades personerna i 

experimentet ett slumpmässigt nummer mellan 10 och 65 och blev senare tillfrågade hur stor andel 

afrikanska länder utgjorde av det totala antalet medlemsländer i Förenta Nationerna (FN). Det visade 
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sig då att de personer som hade fått se numret 10 var mer benägna att uppskatta en lägre andel än de 

som fått se numret 65 (Tversky & Kahneman, 1974). 

 

Ett tredje exempel som kan leda till kognitiva bias är när personer utgår från känslomässiga 

värderingar för att fatta beslut. Det har exempelvis visat sig att människor tenderar att övervärdera 

risken för en händelse med liten sannolikhet men med en stor konsekvens. Tvärtom gäller för risken 

för en händelse med medelhög sannolikhet och låg konsekvens (Slovic, 2001).  

 

3.3.2 Dynamiskt beslutsfattande 

Teorier om dynamiskt beslutsfattande uppkom ur ett behov av att förstå hur människor kontrollerar 

dynamiska och komplexa system i verkligheten. Dynamiskt beslutsfattande kännetecknas av fyra 

karaktäristiska omständigheter (författarnas översättning) (Brehmer, 1992): 

 

1. En serie av beslut krävs av beslutsfattaren för att nå målet. Det vill säga flera på varandra 

följande beslut som individuellt kan förstås i kontext till varandra. 

2. Besluten är inte oberoende av varandra. Nya beslut är påverkade av tidigare och kommer på 

samma sätt inverka på framtida beslut. 

3. Beslutsproblemets status ändras, både autonomt och efter inverkan från beslutsfattaren. 

4. Besluten måste fattas i realtid. 

 

I detta examensarbete studeras beslutsfattande i mikrovärlden MikroRisk där beslutsfattandet 

kännetecknas av punkterna ovan. 

 

Enligt Brehmer (1992) påverkas beslutsfattande i dynamiskt sammanhängande händelseförlopp av 

följande sex grundläggande faktorer (författarnas översättning):  

 

1. Komplexitet 

2. Kvalité på feedback 

3. Fördröjning av feedback 

4. Hastigheten av förändring 

5. Relationen mellan egenskaperna hos de processer som avses kontrolleras och egenskaperna 

hos processen som används för att uppnå kontroll 

6. I vilken utsträckning beslutsfattande i systemet kan delegeras 

 

Förutom att beslutsproblematiken i MikroRisk kan beskrivas som dynamisk kan den också beskrivas 

som komplex (faktor 1 ovan). Enligt Brehmer (1992) kan komplexitet beskrivas av antalet samband i 

ett system som påverkar ett händelseförlopp, hur de påverkar händelseförloppet samt deras inbördes 

relationer. Vad som menas med komplexitet är att det inte finns någon generell kunskap om hur olika 

faktorer samverkar för att leda till vissa resultat. Exempelvis får inte alltid ett beslut samma 

konsekvens utan konsekvensen beror bland annat på vilka beslut som tidigare fattats. En följd av att 

beslutsproblematiken är dynamisk och komplex är att det inte finns någon allmängiltig lösning som är 

objektivt rätt för varje situation. Vad som är rätt och fel beror dels på vilka beslut som tidigare fattats 

och dels på slumpen.  

 

Återkoppling eller feedback (faktor 2 och 3 ovan) är också en viktig faktor för att lösa 

beslutsproblematiken i MikroRisk. Frågeställningen i detta examensarbete handlar om vilken påverkan 

förekomsten av förmågebedömningar har på beslutsfattande (se avsnitt 1.3) varför 

återkopplingsfaktorn blir särskilt intressant. Kvalitén på feedback kan exempelvis påverkas av 

relevans och tillförlitlighet. Något som Diehl och Sterman (1995) och Brehmer (1992) konstaterar 

gällande feedback är att i situationer som karakteriseras av dynamiskt beslutsfattande har personer 

svårt att hantera fördröjningar. Diehl och Sterman genomförde en spelsimulering i en mikrovärld där 

deltagarna skulle styra en logistikkedja. Resultaten från den undersökningen visade att desto längre 

fördröjningen av feedback i form av förväntad lagerförändring ju sämre presterade deltagarna i 

mikrovärlden (Diehl & Sterman, 1995).  
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Hastighet av förändring (faktor 4 ovan) syftar på de förändringar som sker för den situation som ska 

kontrolleras. Om denna hastighet är hög blir det svårare att uppnå kontroll i systemet (Brehmer, 1992). 

 

Relationen mellan egenskaperna hos processen som avses kontrolleras och egenskaperna hos 

processen som används för att uppnå kontroll (faktor 5 ovan) handlar om vilken strategi som används 

för beslutsfattande (Brehmer, 1992). Den strategi som används blir avgörande för att uppnå målet i 

systemet. Att lösa beslutsproblematiken i dynamiskt komplexa sammanhang handlar om att hitta en 

strategi för att använda en kognitiv process som i sin tur kan användas för att kontrollera 

händelseförloppet. Det övergripande målet med beslutsfattande under dynamiska omständigheter kan 

därför ses som att uppnå kontroll (Brehmer, 1992).  

 

De fyra omständigheterna som omnämns ovan gör att det kan vara problematiskt att uppnå kontroll i 

ett dynamiskt system. Att det krävs en serie av beroende beslut för att uppnå målet gör att en 

beslutsfattare alltid är bunden till sina tidigare fattade beslut. Samtidigt kan en beslutsfattare anpassa 

nya beslut för att kompensera för tidigare felaktigt fattade beslut. För att kunna uppnå kontroll i 

systemet måste en beslutsfattare således styra systemet mot målet genom att anpassa sina beslut. 

Genom att övervaka situationens utveckling på ett effektivt sätt kan rätt beslut fattas och kontroll 

uppnås. Bland annat kan övervakning ske genom att beslutsfattaren reagerar på konsekvenser av 

fattade beslut. Möjligheten att övervaka situationen försvåras då situationen utvecklas både autonomt 

och som en följd av utförda handlingar. Sammanfattningsvis kan kontroll i ett dynamiskt system 

uppnås genom övervakning av en situation för att kunna anpassa sina beslut och på så vis styra 

systemet mot målet (Brehmer, 1992).  

 

I detta examensarbete undersöks inte möjligheten att delegera beslutsfattande varför den sista faktorn 

(faktor 6 ovan) inte får någon betydelse.  
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4 Metod 
Detta kapitel syftar till att beskriva det grundläggande arbetssätt som har använts för att besvara 

frågeställningen i examensarbetet. Metoden återges genom att beskriva praktiskt tillvägagångssätt, 

forskningsmetod, design av spelsimulering, slutprodukten MikroRisk, utformning av enkät, 

genomförande av experiment samt analysmetod.  

 

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt  
Arbetsprocessen för detta examensarbete kan delas in i fem delar enligt Figur 1 nedan.  

 

  
Figur 1. Flödesschema som visar arbetsprocessen  

 

4.1.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången syftade till att ge en nödvändig teoretisk grund för utformningen av den 

experimentella studie som examensarbetet utgörs av. Mer specifikt gäller det teorin bakom 

utvecklande av mikrovärldar samt beslutsfattande i riskhanteringssammanhang. Vetenskaplig litteratur 

som hittats i databaserna LUBsearch och Lovisa har genomlästs. Exempel på sökord som använts är 

risk, förmåga, förmågebedömning, spelsimulering, mikrovärld, dynamiskt beslutsfattande och 

beslutsteori. Sökningar med kombinationer av begreppen samt deras motsvarigheter på engelska har 

utförts.  

 

4.1.2 Design av spelsimulering 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en mikrovärld kan användas för att studera 

beslutsfattande i riskhanteringssammanhang. Utifrån detta syfte blir designen av mikrovärlden 

avgörande. Utvecklingen av designen genomfördes i en projektgrupp bestående av författarna och 

examensarbetets handledare Henrik Tehler och Hanna Lindbom. För att kunna fastställa den slutgiltiga 

designen har kontinuerliga utvärderingar och förbättringar genomförts. Det förberedande arbetet 

förklaras mer ingående i avsnitt 4.3.  

 

4.1.3 Experimentell studie 

Data har samlats in genom en experimentell studie i form av en spelsimulering. Experimentet 

genomfördes under två dagar på Lunds tekniska högskola. Experimentet innebar att försöksdeltagarna 

fick en kort introduktion till spelet och därefter fick samtliga spelare spela fyra olika spelversioner 

med varierande förutsättningar. Sammanlagt deltog 36 personer i experimentet. Efter att experimentet 

utförts fick alla deltagare fylla i en enkät om hur de valt att fatta beslut under spelets gång. 

Genomförandet av experimentet förklaras mer ingående i avsnitt 4.6. 

 

Rapportering av resultat

Analys av data

Experimentiell studie

Design av spelsimulering

Litteraturgenomgång
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4.1.4 Analys av data 

En statistisk analysmetod användes för att analysera resultatet av den experimentella studien och 

mjukvaran Statistical Package for Social Sciences (SPSS) användes för analysen. Den statistiska 

analysmetoden förklaras mer ingående i avsnitt 4.7 och resultatet av analysen återges i avsnitt 5.1.  

 

4.1.5 Rapportering av resultat 

Det sista steget i det praktiska tillvägagångssättet som presenteras i Figur 1 var att sammanfatta och 

rapportera de resultat som framkommit i den experimentella studien. 

 

4.2 Forskningsmetod 
Det finns fyra huvudsakliga typer av forskningsmetodiker för tillämpade vetenskapsområden: 

beskrivande, utforskande, förklarande och problemlösande (Höst, et al., 2011). Studien i detta 

examensarbete beskrivs bäst som en kombination av beskrivande och förklarande. En beskrivande 

studie syftar till att beskriva och ta reda på varför något fungerar som det gör och en förklarande studie 

syftar till att hitta ett orsakssamband och förklaringar till hur något fungerar eller utförs. Exempel på 

metoder som kan användas inom ramen för olika metodiker är kartläggning, fallstudie, experiment och 

aktionsforskning. För olika metoder kan i sin tur olika verktyg användas för datainsamling och analys, 

till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Den huvudsakliga metoden som använts i denna 

studie är ett experiment i form av en spelsimulering. I syfte att komplettera experimentet har en enkät 

använts.  

 

Data som samlas in kan antingen vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Den primära data som 

erhålls från experiment är kvantitativ och syftar till att mäta kvantiteten eller mängden av en viss 

karaktär eller egenskap. Statistisk analys är det vanligaste sättet att bearbeta kvantitativ data (Höst, et 

al., 2011). Det är också den metod som har använts som analysmetod i denna studie. Sekundär data 

består av svar från en enkät som är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Den kvalitativa delen 

utgörs av ord och beskrivningar och den kvantitativa delen av antalet som svarade en viss sak.  

 

Experiment innebär en ”jämförande analys av två eller flera alternativ, där man försöker isolera ett 

fåtal faktorer och manipulera en av dem” (Höst, et al., 2011, s. 30). En experimentell studie är mer 

styrd än exempelvis en fallstudie, vilket gör det lättare att hitta orsakssamband och förklaringar till 

olika fenomen. Genom experiment går det undersöka hur olika parametrar påverkar studieobjektet 

genom att variera och upprepa försöket (Höst, et al., 2011). Experimentet i studien som utgörs av en 

spelsimulering har vissa likheter vad det gäller fallstudier. En fallstudie beskrivs enligt Höst et al. som 

en djupgående studie av ett eller flera fall där det studerade objektet påverkas i så liten grad som 

möjligt. Analys i mikrovärldar kan ses som ett mellanting av laboratorieexperiment och fältstudier, se 

avsnitt 2.1. Emellertid anses Hösts et al. definition av experimentell studie stämma bäst överens med 

det arbetssätt som har använts i examensarbetet och därför beskrivs metoden som ett experiment.  

 

4.3 Design av spelsimulering 
För att utveckla spelsimuleringen kallad MikroRisk har en liknande arbetsgång som beskrevs av 

Crawford (1982) använts. Anledningen till att en i sammanhanget äldre bok har använts motiveras av 

att den är grundläggande. Vissa delar av boken är förlegade. Exempelvis är internminne eller antalet 

färger inte vanligtvis den begränsande faktorn längre i moderna datorer med hårddiskar och 

dedikerade grafikkort. Dock anses själva grundidéerna om speldesign fortfarande giltiga. Spelen som 

utvecklades när boken kom var också enklare än dagens spel, vilket passade detta examensarbete då 

tiden för utvecklandet av MikroRisk var begränsad.  

 

Enligt Crawford (1982) är speldesign främst en konstnärlig process, men också en teknisk sådan. 

Speldesignern måste hitta sätt att förena dessa två fundamentalt olika världar. Eftersom speldesign är 

att anse som något kreativt kan den inte reduceras helt till en formell process. Eftersom 

spelsimuleringen som utvecklats i detta examensarbete inte direkt kan ses som ett konstnärligt projekt 

utan mer ett vetenskapligt sådant används detta begrepp istället. Utmaningen i detta fall låg således i 

att förena den vetenskapliga ambitionen med den tekniska programmeringen. 
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Crawford (1982) delar in designprocessen i tre (relevanta) delar: 

 

1. Innan programmeringsfasen 

2. Programmeringsfasen 

3. Speltestning 

 

4.3.1 Innan programmeringsfasen 

Denna fas bör vara den mest omfattande delen av designprocessen. I fasen ska först spelets mål 

definieras och därefter miljön. Det bör inte göras i omvänd ordning, det vill säga att miljön är 

överordnat målet, även om denna ordning är vanligtvis förekommer då spelet beskrivs. Vidare bör 

spelets mål utgå ifrån vilken effekt skaparen vill att spelet ska ha på spelaren (Crawford, 1982).  

 

Crawfords (1982) arbetsgång innefattar sedan omfattande efterforskningar av all relevant litteratur och 

liknande spel inför nästa delsteg i designprocessen. Detta för att förstå bakgrunden till målet och 

miljön som spelet strävar efter att efterlikna. Poängen med efterforskningarna är att skapa ett spel som 

ger en äkta känsla och undvika tidigare misstag som andra har gjort. I examensarbetet innebar detta 

två veckors litteraturstudie av tidigare forskning med hjälp av mikrovärldar och spelsimuleringar samt 

svensk forskning på förmågebedömningar.  

 

Nästa steg i Crawfords (1982) designprocess är att bestämma Input/Output (I/O)-struktur, spelstruktur 

och programstruktur. I/O utgörs av gränssnitt och hur spelaren kommunicerar med gränssnittet. 

Eftersom tid och programmeringskunskaper var begränsade valdes ett så enkelt gränssnitt som möjligt. 

Detta förenklade även i försöken då spelarna inte har tid att lära sig ett avancerat gränssnitt. Input i 

spelet består endast av val med muspekaren och output endast i form av text och siffror. Den stora 

utmaningen med ett sådan enkel I/O-struktur var att få den trovärdig. Program- och spelstrukturen 

utgörs av programrutiner och de spelmönster spelaren måste hantera under spelets gång. Dessa visas 

för MikroRisk överskådligt i Figur 2 i avsnitt 4.4.3. 

 

4.3.2 Programmeringsfasen 

Crawford (1982) anser att programmeringsfasen är den enklaste fasen eftersom koden skall vara 

uppenbar utifrån I/O-, spel-, och programstruktur. Då författarnas programmeringskunskaper var 

begränsade vid projektets början styrdes snarare val av spelstrukturerna av vad som ansågs vara 

möjligt att programmera med dessa kunskaper. Spelet kodades med hjälp av WordPress för att få 

tillgång till ett enkelt gränssnitt i PHP och databashantering i MySQL. Javascript användes för 

exekvering av programmets funktioner. Valet att skapa en webbplats i WordPress gjorde det också 

möjligt att köra spelet från vilken dator som helst var som helst. WordPress gjorde också att 

användarkonton kunde användas för att knyta unik data till varje försöksdeltagare som sedan sparades 

automatisk till en databas. 

 

4.3.3 Speltestning 

Speltestning måste göras med eftertanke. Problem som uppstår måste få ta tid att lösa, då det är lätt att 

pressen att få spelet färdigt annars leder till misstag. Det finns två sorters speltestning: den testning 

som designern genomför då spelet söks igenom efter buggar och den testning som fristående 

speltestare gör. De fristående speltestarna ska inte ha varit inblandade i designprocessen (Crawford, 

1982). I detta projekt har båda typerna av testning använts. Det som var viktigt under 

speltestningsfasen var att utvärdera om spelet nådde det mål med spelet som sattes upp tidigare i 

designprocessen. Resultatet av speltestningen presenteras i avsnitt 4.3.3.  

 

4.4 Slutprodukten MikroRisk 
Nedan presenteras den färdiga spelsimuleringen MikroRisk. Bilder används för att visa hur MikroRisk 

ser ut rent praktiskt men även bakomliggande funktioner presenteras i korthet i detta avsnitt. 
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4.4.1 Spelmiljö och mål 
Den tänkta rollen som en spelare i MikroRisk har är som beslutsfattare på kommunen. Spelarens 

uppgift är att göra samhället så säkert som möjligt utifrån en hårt pressad budget. I MikroRisk finns 

olika risker som spelarna måste ta hänsyn till. Riskerna innebär att händelser kan inträffa som leder till 

förluster av resurser. Spelarna kan minska förlusterna av en händelse genom att investera i 

förmågeuppbyggnad. Spelaren investerar då i en total operativ förmåga där nyttan av investeringarna 

ses som minskade förluster vid framtida händelser.  

 

Med en total operativ förmåga menas att en investering i förmågeuppbyggnad påverkar 

konsekvenserna inte bara för nästkommande händelse utan även för framtida händelser. Händelserna 

är ospecifika men kan tänkas vara olyckor och kriser så som trafikolycka, skogsbrand eller 

översvämning. Att investera i förmågeuppbyggnad innebär att investera i åtgärder som planering, 

utbildning, träning, utrustning med mera. En investering i förmågeuppbyggnad påverkar endast 

konsekvensen av en händelse och inte sannolikheten för att en händelse ska inträffa. 

 

Beslutsfattandet i MikroRisk handlar om hur stor investeringsbenägenheten i förmågeuppbyggnad är. 

Det finns två valmöjligheter: att investera i förmågeuppbyggnad eller att spara sina resurser. Att spara 

resurser leder till andra (teoretiska) kommunala satsningar på områden så som äldrevård, skola och 

miljö. Dessa områden är således också viktiga att satsa på vilket beslutsfattaren måste beakta i spelet. 

 

Målet i MikroRisk kan beskrivas som tvådelat. Det består av att maximera sparade resurser och 

minimera förluster; differensen mellan sparade resurser och totala förluster ska bli så stor som möjligt. 

I Bilaga 1 och 2 återges presentationen och de skrivna spelinstruktioner som försöksdeltagarna fick ta 

del av innan experimentet. Läsaren uppmanas först ta del av dessa bilagor för att lättare förstå senare 

avsnitt i detta kapitel. 

 

4.4.2 Spelversioner 
Det finns fyra så kallade versioner i MikroRisk som är tänkta att representera olika situationer. 

Ordningen som spelarna spelar versionerna i slumpas fram innan experimentet. Se Bilaga 2 för ett 

exempel på förutbestämd spelordning som användes vid försöket. De fyra olika versionerna har 

utformats i syfte att besvara examensarbetets frågeställning. Följande situationer undersöks (se avsnitt 

1.2): 

 

 förändring av sannolikhet för att en händelse inträffar, och 

 förekomst av förmågebedömningar.  

 

I versionerna finns det två sannolikheter för att en händelse ska inträffa, en låg och en hög sannolikhet. 

Dessa sannolikheter har valts för att representera händelser som inträffar mer respektive mindre ofta. I 

designprocessen av MikroRisk testades flera olika sannolikheter för att undersöka vilka som kunde var 

lämpliga att använda. Utifrån speltestningen fastställdes den lägre sannolikheten till 0,1 och den högre 

sannolikheten till 0,4 för att en händelse med resulterande förluster ska inträffa. 

 

Den andra faktorn som undersöks är förekomsten av förmågebedömningar. I två av versionerna av 

MikroRisk får spelarna tillgång till en förmågebedömning inför nästa omgång i spelet. I 

förmågebedömningen kan spelaren se en uppskattad effekt av sina investeringar i förmågeuppbyggnad 

och den presenteras enligt följande: 

 

Med den nuvarande förmågenivån (träning, utrustning etc.) bedöms konsekvensen av en händelse bli 

en förlust av någonstans mellan X och Y resurser.  

 

Efter kvalitativt resonemang och speltestning fastslogs utformningen av förmågebedömningen. En 

avgörande faktor av utformningen var att informationen skulle vara tydlig och gå snabbt att ta till sig. 

Konsekvensen som anges i förmågebedömningen (värdet på X och på Y) slumpas fram enligt en 

uniform fördelning med en maximal spridning på 20 % åt båda hållen. Detta för att simulera 

osäkerheten i en förmågebedömning. 
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Sammanfattningsvis är det dessa parametrar som skiljer de fyra versionerna av MikroRisk åt: 

 

 Hög sannolikhet för att en händelse ska inträffa, utan en förmågebedömning 

 Hög sannolikhet för att en händelse ska inträffa, med en förmågebedömning 

 Låg sannolikhet för att en händelse ska inträffa, utan en förmågebedömning 

 Låg sannolikhet för att en händelse ska inträffa, med en förmågebedömning 

 

4.4.3 Speluppbyggnad 

För att illustrera MikroRisks speluppbyggnad visas ett flödesschema över spel- och programstrukturen 

i Figur 2. Rektanglarna visar förenklat vilka subrutiner som ingår i programmet, elipserna de avbrott 

där programmet väntar på spelarens val alternativt ger information. De streckade linjerna visar 

alternativa vägar som programmet tar beroende på vilken version av MikroRisk som spelas. Ett varv i 

flödesschemat kan ses som en omgång (eller en ”tur”) i spelet. Eftersom fokus inte ligger på akut 

beslutsfattande är spelet turbaserat, det vill säga en spelrunda görs i taget. Programstrukturen 

utvärderar endast input mellan varje spelrunda och inte under tiden en runda pågår, till skillnad från 

spel som pågår i realtid. MikroRisk kan ses som ett tidsdiskret system, där dynamiskt beslutsfattande 

är tillämpbart. Jämför exempelvis Moro och andra mikrovärldar som presenteras i (Brehmer, 1992) 

och (Gonzalez et al., 2005) som används för att studera dynamiskt beslutsfattande och diskussionen 

som förs kring realtidsaspekten. Varje spelare spelade 50 omgångar per version av MikroRisk (200 

omgångar totalt).
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Figur 2. Överskådlig program- och spelstruktur för MikroRisk.  
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Valet i MikroRisk handlar om hur resurserna ska fördelas mellan investeringar i förmågeuppbyggnad 

och sparande. I varje omgång ska 10 resurser fördelas mellan dessa två områden. Resurserna kan 

fördelas fritt mellan 1-9 så att summan blir 10. Som nämnt i tidigare avsnitt innebär en investering i 

förmågeuppbyggnad endast att konsekvenserna av framtida händelser minskar. Konsekvenserna 

bestäms av programmet i enlighet med Tabell 1 för versioner med hög (0,4) respektive låg (0,1) 

sannolikhet. Konsekvenserna skiljer sig mellan versionerna. Detta eftersom sannolikheten varieras och 

den förväntade konsekvensen (sannolikheten multiplicerat med konsekvensen) för respektive intervall 

av förmågeuppbyggnad ska hållas relativt konstant. Små skillnader i förväntad konsekvens beror på att 

heltal användes.  

 
Tabell 1. Konsekvenstabell för MikroRisk för versioner med låg respektive hög sannolikhet 

Totalt antal resurser i 

förmågeuppbyggnad 

Version 1 P(hög) 

konsekvens 

Version 2 P(låg) 

konsekvens 

<15 42 171 

15-24 20 80 

25-34 17 70 

35-44 15 60 

45-54 12 50 

55-64 10 40 

65-74 7 30 

75-84 5 20 

>84 4 19 

 

Som också kan ses i Tabell 1 valdes det att straffa extremfallen (markerade i rött). Anledningen till 

detta var att försöka missgynna ensidiga strategier som endast innefattade att spara alla resurser eller 

investera allt i förmågeuppbyggnad. Att ha över 84 i total förmåga leder således endast till en 

marginell minskning av konsekvensen samtidigt som att ha under 15 i total förmåga leder till en 

betydligt högre förlust om en händelse inträffar i MikroRisk. Detta för att stimulera ett mer aktivt 

beslutsfattande där spelarens strategi förändras utifrån den feedback som är tillgänglig i form av 

förmågebedömningar eller händelser. 

 

I enlighet med avsnitt 4.4.1 investerar spelarna av MikroRisk i en total operativ förmåga, det vill säga 

förmåga kan byggas upp under flera omgångar. Varje spelare börjar med totalt 50 i operativ förmåga. 

Vid starten av varje ny omgång minskar den operativa förmåga automatiskt med 5 resurser. Detta för 

att simulera förmågeuppbyggnadsåtgärder så som utrustning och träning blir utsliten eller föråldrad 

med tiden och behöver underhållas. Storleken på totala operativa förmågan samt den automatiska 

minskningen varje omgång är inget som visas för spelare av MikroRisk. 

 

4.4.4 Exempelomgång 

För att mer praktiskt illustrera speluppbyggnaden av MikroRisk presenteras ett exempel av en 

spelomgång. Spelaren av MikroRisk går först till hemsidan http://cencip-lab.lu.se/MikroRisk/ och 

loggar in. Spelaren går sedan till sidan ”Val av spel” och presenteras där med de fyra versionerna av 

spelet. Som det nämnts ovan slumpas i vilken ordning versionerna spelades. Spelaren väljer 

följaktligen rätt spel med hjälp av datormusen och tas då automatiskt till spelsidan som visas i Figur 3. 

Första rutan i gränssnittet anger nuvarande omgång. Värdet på differensen mellan sparade resurser och 

förluster åskådliggörs för spelaren genom mätaren som visas i figuren. Den blå rutan under mätaren 

genererar en förmågebedömning baserad på hur mycket spelaren har investerat totalt i 

förmågeuppbyggnad i MikroRisk. De två dragreglagen längst ner på sidan följer varandra automatiskt 

och kan ställas in på värden mellan 1 och 9 så att totalsumman blir 10 i varje omgång som nämnt 

tidigare. 

 

http://cencip-lab.lu.se/MikroRisk/
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Figur 3. Gränssnitt för MikroRisk med en förmågebedömning. Versionerna utan förmågebedömning saknar den blå rutan 

men är annars identisk. 

 

Figur 4 nedan visar en förmågebedömning efter att spelaren har klickat på knappen ”Ny omgång” i 

Figur 3 och valt att spara 5 resurser och investera 5 resurser i operativ förmåga. I rutan under 

förmågebedömningen i Figur 4 presenteras information att en händelse inträffade under förra 

omgången som resulterade i en förlust på 12 resurser. Denna konsekvens följer det förprogrammerade 

mönster som presenterades i Tabell 1.  

 

 
Figur 4. Omgång 2 av MikroRisk med förmågebedömning och hög sannolikhet för en händelse 

 

4.4.5 Slutsatser från speltestning 

Utifrån resultat av speltestningen kunde vissa förbättringar i MikroRisk göras. Slutsatserna av 

speltestning med fristående spelare var i synnerhet följande fyra aspekter: 

 

1. Speltestarna hade svårt att förstå hur investering i förmåga påverkade resultatet. Flera 

uppfattade det som att investeringen påverkade sannolikheten av en händelse och inte bara 

konsekvensen. 

2. Det framgick inte tydligt att förmåga kunde byggas upp under flera omgångar samt att 

förmågan minskade lite varje omgång. 

3. Sannolikheten föreföll inte variera tillräckligt mycket mellan olika versioner av MikroRisk för 

att det skulle uppfattas av speltestarna. 

4. Speltestarna hade svårt att uppfatta totala förluster i förhållande till totalt sparade resurser. 
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Punkt 1 och punkt 2 ovan åtgärdades genom att göra en handledning som explicit specificerade att 

sannolikheten inte gick att påverka samt förklarade hur investeringar i förmåga byggdes upp under 

flera omgångar och minskade lite hela tiden. I handledningen presenterades också spelets miljö och en 

exempelomgång förevisades. Handledningen länkades sedan på hemsidan så att försöksdeltagarna 

enkelt kunde gå igenom denna (se Bilaga 1). Som komplement till handledningen förevisades 

ytterligare en exempelomgång av försöksledarna samt en förklaring av ingående parametrar. 

Deltagarna fick även steg för steg- instruktioner och tips på ett papper att utgå ifrån om de fortfarande 

var osäkra (se Bilaga 2). 

 

Punkt 3 och 4 resulterade i ett antal förändringar i själva programkoden. Sannolikheten för en händelse 

fastställdes utifrån speltestningen till 0,1 och 0,4. En faktor fyra mellan dessa valdes då det tydligt 

uppfattades som en skillnad av speltestarna. Utifrån Punkt 4 infördes mätaren som visar skillnaden 

mellan totalt sparade resurser och totala förluster för att tydligare redogöra spelarens effekt på 

resultatet.  

 

4.5 Utformning av enkät 
För att ta reda på uppfattningar, kunskaper, åsikter m.m. hos en population är det i 

forskningssammanhang vanligt att använda sig av intervjuer eller enkäter. Skillnaden mellan dessa 

metoder är att intervjuer utgörs av en muntlig kommunikation medan enkäter är skriftliga (Höst, et al., 

2011). Enkätmetodik valdes i denna studie eftersom det ansågs enklare och mindre tidskrävande. 

Enkäten användes som ett komplement till spelsimuleringen och utformades i syfte att ge en ökad 

förståelse för experimentets resultat. Enkäten återfinns i Bilaga 3.  

 

Det finns två typer av svar i enkäter: bundna och öppna svar. Med bundna svar menas att respondenten 

kan välja mellan olika färdiga svarsalternativ och med öppna svar menas att respondenten kan svara 

fritt (Ejvegård, 2009). Svar till frågorna i enkäten i denna studie är både öppna och bundna. Skalorna 

och svarsalternativen för frågorna till de bundna svaren baseras på ett kvalitativt resonemang. Skalan 

som användes var 1-10 där 1 motsvarade uttrycket ”inte alls” och 10 motsvarade uttrycket ”väldigt”.  

 

Enkätens frågor handlar om hur försöksdeltagare valde att fatta beslut under spelets gång. De första tre 

frågorna i enkäten handlar om förståelse för spelet, motivationsgrad och noggrannhet. Dessa frågor var 

av intresse framförallt för att ge förståelse för vilka val en försöksdeltagare gjort i spelet. Det skulle 

exempelvis kunna vara så att en person har låg förståelse för spelet och känner sig omotiverad och 

därför gjort vissa sämre val. Den fjärde frågan hänger ihop med de tre första och syftade till att 

undersöka försöksdeltagarnas uthållighet. Till en början kan det vara svårt att se hur ens val kan 

påverka resultatet men genom uthållighet och lärande kan de beslut som fattas göra att resultatet blir 

bättre. I den femte frågan ombads försöksdeltagarna att beskriva sin strategi. Denna fråga valdes för 

att undersöka kopplingen mellan strategi och prestationsförmåga i spelet. Frågorna sex och sju handlar 

om förmågeuppbyggnad och sannolikhet. Frågan om förmågeuppbyggnad var intressant för att få 

djupare förståelse för försöksdeltagarnas vilja att investera i förmågeuppbyggnad. Frågan om 

sannolikhet var av intresse för att undersöka vilken påverkan sannolikheten hade på försöksdeltagarnas 

beslutsfattande.  

 

4.6 Genomförande av experiment 
I detta avsnitt presenteras försöksdeltagarna, etiska aspekter av experimentet samt det praktiska 

genomförandet.  

 

Försöksdeltagarna 

Samtliga försöksdeltagare rekryterades genom utskick av e-mail cirka två veckor innan experimentet 

utfördes. E-mailet skickades till alla studenter på brandingenjörsprogrammet och 

civilingenjörsprogrammet inom riskhanterings på Lunds tekniska högskola samt till alla studenter på 

påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) på MSB:s skola i Revinge. För 

att anmäla sig till experimentet fick varje deltagare fylla i tid då de hade möjlighet att delta samt om de 
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hade möjlighet att ta med sig egen dator. För att motivera personer att anmäla sig till experimentet fick 

alla som deltog en biobiljett som tack för sin medverkan. De tre försöksdeltagarna som presterade bäst 

i spelet fick ytterligare varsin biobiljett. Detta för att motivera varje deltagare att fatta väl genomtänkta 

beslut. Av de 36 försöksdeltagare som anmälde sig och deltog i experimentet var 11 kvinnor och 25 

män.  

 

Etiska aspekter 
De personliga uppgifter som samlades in om deltagarna var namn och kön. Dessa var helt frivilliga att 

uppge. För att kunna identifiera de tre personer som skulle få ytterligare en biobiljett användes deras 

deltagarnummer och namn. Dessa uppgifter är dock endast kända för deltagarna själva samt författarna 

och inte en del av det offentliga resultatet. 

 

Innan experimentet fick deltagarna information om att deras deltagande var helt frivilligt och att 

insamlad experimentdata endast skulle användas i forskningssyfte. All data som presenteras i denna 

rapport och i övrigt är helt anonymiserad. 

  

Praktiskt genomförande  

Experimentet genomfördes i konferensrummet på avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet 

på Lunds tekniska högskola. Under experimentets två dagar gavs 12 experimenttillfällen. Eftersom 

antalet platser i konferensrummet var begränsade kunde maximalt 8 försöksdeltagare delta vid varje 

experimenttillfälle. Försöksdeltagarna kunde välja att använda egen dator eller använda en av fyra 

datorer som fanns till låns under hela experimentet.  

 

Författarna av detta examensarbete var försöksledarna vid experimentet. Experimentet genomfördes 

enligt sju steg: 

 

1. Försöksledarna presenterade sig och gav en kort beskrivning av upplägget för experimentet.  

2. Ett papper delades ut med inloggningsuppgifter och specifik ordning av versioner för varje 

försöksdeltagare, steg för steg-instruktioner för experimentupplägget samt förtydligande tips 

för spelet (se Bilaga 2 för detta papper).  

3. Försöksdeltagarna läste igenom instruktioner för spelet (se Bilaga 1 för instruktionerna). 

4. En exempelomgång samt förtydligande av instruktionerna förvisades av försöksledarna.  

5. Försöksdeltagarna spelade 50 omgångar för varje spelversion. Totalt 200 omgångar för fyra 

spelversioner. 

6. Försöksdeltagarna fyllde i enkäten som handlade om hur beslut fattats under spelets gång (se 

Bilaga 3 för enkätfrågor).  

7. Experimentet avslutades med utdelning av biobiljetter samt en kort diskussion där 

försöksdeltagarna delade med sig om allmänna synpunkter på spelet och deras spelupplevelse.  

 

Hela genomförandet av experimentet tog cirka 45 minuter där den totala speltiden var cirka 20 

minuter. Försöksdeltagarna hade under hela experimentet möjlighet att ställa frågor. Dock valde 

försöksledarna att inte svara på frågor som handlade om spelets uppbyggnad och som var utöver den 

information som tidigare givits ut. Detta för att förutsättningarna skulle vara så lika som möjligt för 

samtliga försöksdeltagare.  

 

4.7 Analysmetod 
För att analysera kvantitativ data från MikroRisk genomfördes flera statistiska tester för att undersöka 

signifikansnivån. För att automatisera beräkningarna som behövdes för testerna användes programmet 

IBM SPSS Statistics 24. Den testmetod som användes för att analysera resultatet presenteras nedan. 

 

4.7.1 ANOVA 

Analysis of Variance eller ANOVA är en metod som används för att undersöka variansen mellan tre 

eller fler datamängder. ANOVA testar nollhypotesen att det inte finns någon skillnad mellan de olika 

datamängdernas medelvärden, det vill säga ingen unik faktor i de olika experimenten har någon 
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påverkan på resultatet (Cunningham & Wallraven, 2011). ANOVA passade bra att använda på data 

från MikroRisk då denna bestod av resultat från fyra olika spelversioner som skulle jämföras. 

Resultatet av en ANOVA är en F-kvot. F-kvoten är ett mått som anger förhållandet mellan systematisk 

varians (varians orsakad av experimentvariabler) och osystematisk varians (oförklarlig varians, fel) 

som kan vara signifikant eller ej (Field, 2009). 

 

I experimentet med MikroRisk användes samma försöksdeltagare till de olika spelversionerna, så 

kallade upprepade försök. Därför användes ANOVA för upprepade försök för att kontrollera att 

datamängderna inte kan anses vara oberoende. Ett viktigt antagande är då antagandet om sfäricitet. 

Sfäricitetsantagandet innebär att graden av beroende mellan olika experimentella betingelser ska vara 

ungefär lika (Field, 2009).  

 

För att undersöka sfäricitetsantagandet kontrolleras skillnaden i variansen mellan olika experimentella 

faktorer. I MikroRisk undersöks endast två experimentella faktorer (variation av sannolikhet och 

förekomst av förmågebedömning) vilket gör att skillnaden i varians automatiskt blir ekvivalent. 

Således var sfäricitetsantagandet uppfyllt från start för data från MikroRisk. Sfäricitet är endast ett 

problem i datamängder där tre eller fler experimentella faktorer undersöks med upprepade försök 

(Field, 2009). 

 

ANOVA är en parametrisk metod som kräver att data som analyseras är normalfördelad. Metoden är 

dock relativt robust mot eventuella avsteg från Gausskurvan så som asymmetri (skevhet) kring 

medelvärdet och kurtosis (tjocka svansar) (Field, 2009). Data från MikroRisk kontrollerades för 

normalitet genom att den visualiserades i ett histogram. Histogrammen följde approximativt en 

Gausskurva med en samlad topp och därmed ansågs normalitetsantagandet vara uppfyllt. 

 

Resultatet från ANOVA-testerna presenteras i avsnitt 5.1.3 i form av F-kvot, frihetsgrader mellan 

grupper, frihetsgrader inom grupper, signifikansnivå och partiell eta-kvadrat. Frihetsgrader mellan 

grupper var ett (2 – 1 = 1) och frihetsgrader inom grupperna var 35 (36 – 1 = 35). Signifikansnivån i 

detta examensarbete sattes till 5 %. Partiella eta-kvadraten är ett mått på andelen varians som en 

variabel kan förklara och exkluderar annan varians som kan tillskrivas andra variabler. Det är således 

storleken på effekten variabeln ger upphov till. Detta kan sättas i relation till att effektmåttet partiell 

eta-kvadrat normalt sätts till 0,01 för liten, 0,06 för mellan och 0,14 stor effekt (Field, 2009).  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet från den experimentella studie som genomförts. Inledningsvis 

presenteras resultatet från spelsimuleringen där data bearbetats med hjälp av statistisk analys. Därefter 

presenteras resultatet av den enkät som deltagarna fick fylla i efter att experimentet genomförts.  

 

5.1 Resultat av spelsimulering 
I detta avsnitt presenteras först motivering samt ett exempel av resultatet för att underlätta förståelsen 

för läsaren. Därefter presenteras resultatet baserat på utdata från spelsimuleringen MikroRisk. 

 

5.1.1 Motivering och exempel av resultat 

Resultatet från MikroRisk användes i syfte att besvara examensarbetets frågeställningar. För att 

undersöka påverkan på beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad användes två delar av resultatet 

som utgångspunkt 1) totala investeringen i förmågeuppbyggnad och 2) slutprestationen. Eftersom 

syftet med studien var att undersöka hur investeringar i förmågeuppbyggnad påverkas var det givet att 

använda del 1) för att analysera resultatet. Del 2) undersöktes eftersom slutprestationen är målet i 

MikroRisk och således kontentan av beslutsfattandet. Det finns en koppling mellan slutprestation i 

MikroRisk och val av strategi. Som ett komplement till resultatet för slutprestation presenteras därför 

olika framgångsrika strategier som använts.  

 

Den totala investeringen utgörs av summan av investeringar i operativ förmåga under 50 omgångar för 

varje version och spelare av MikroRisk (värdet inkluderar de 50 resurser i operativ förmåga varje 

spelare startar med). Om en spelare således investerar 5 resurser i operativ förmåga under 50 

omgångar blir den totala investeringen i förmågeuppbyggnad 300 (50+50×5=300). Slutprestationen är 

differensen mellan totalt sparade resurser och totala förluster. Förlusterna i sin tur beror på slumpen 

och storleken på konsekvenserna för en händelse (se Tabell 1). Antag att en spelare fick totalt 240 

resurser i förluster och sparade totalt 250 under 50 omgångar, då blir slutprestationen 10 (250-

240=10). 

 

5.1.2 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt redovisas deskriptiv statistik så som medelvärde, standardavvikelse, minimum och 

maximum. Medelvärdet utgör det huvudsakliga resultatet i detta avsnitt. Med minimum menas det 

minsta värdet i hela dataserien, vise versa för maximum. Minimum, maximum och standardavvikelse 

redovisar spridningen kring det resulterande medelvärdet. Bokstaven N i tabellerna anger antalet 

mätpunkter i dataserien vilket korresponderar med antalet försöksdeltagare.  

 

I Tabell 2 presenteras totalt investerade resurser i förmågeuppbyggnad för de fyra versionerna av 

MikroRisk. Tabellen sammanfattas också i tillhörande Figur 5. 

 
Tabell 2. Totalt investerat i förmågeuppbyggnad i varje version av MikroRisk baserat på 36 spelare 

Version N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

P(hög) utan 

förmågebedömning 

36 199 466 312 49 

P(hög) med 

förmågebedömning 

36 241 355 302 28 

P(låg) utan 

förmågebedömning 

36 201 415 310 53 

P(låg) med 

förmågebedömning 

36 206 498 320 53 
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Figur 5. Medelvärdet av totala investeringar i förmågeuppbyggnad i MikroRisk. Svart linje visar +/- en standardavvikelse. 

 

Totalt investerades det mest i förmågeuppbyggnad i versionen med låg sannolikhet med en 

förmågebedömning och minst i versionen med hög sannolikhet med en förmågebedömning. 

Skillnaderna i total medelinvestering i förmågeuppbyggnad är dock inte särskilt stora, i 

storleksordningen tio enheter i jämförelse med totalen på cirka 300. Spridningen är något mindre för 

versionen med hög sannolikhet med en förmågebedömning.  

 

I Tabell 3 kan slutprestationen ses med tillhörande Figur 6. 

 
Tabell 3. Slutprestation (totalt sparade resurser – totala förluster) för varje version av MikroRisk 

Version N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

P(hög) utan 

förmågebedömning 

36 -426 154 5 121 

P(hög) med 

förmågebedömning 

36 -336 158 9 110 

P(låg) utan 

förmågebedömning 

36 -596 227 -31 191 

P(låg) med 

förmågebedömning 

36 -314 167 41 95 
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Figur 6. Medelvärde av prestation i MikroRisk. Svart linje visar +/- en standardavvikelse. 

 

Tabell 3 visar att i genomsnitt presterade deltagarna bäst i versionen med låg sannolikhet för en 

händelse samt med en förmågebedömning. De presterade sämst i versionen med låg sannolikhet utan 

förmågebedömning. Spridningen var dock större i denna version med en standardavvikelse på 191 

jämfört med 95 i den bästa. Absolut maximum och minimum erhölls i samma version med låg 

sannolikhet utan förmågebedömning.  

 

I Tabell 4 nedan redovisas fördelningen mellan positiva och negativa slutprestationer för varje version 

av MikroRisk. En positiv slutprestation innebär ett värde över noll för differensen mellan sparade 

resurser och förluster efter 50 spelade omgångar, tvärtom för en negativ slutprestation.  

 
Tabell 4. Fördelningen mellan positiva och negativa slutprestationer för varje version av MikroRisk 

Version Positiva N Negativa N 

P(hög) utan förmågebedömning 25 11 

P(hög) med förmågebedömning 25 11 

P(låg) utan förmågebedömning 20 16 

P(låg) med förmågebedömning 26 10 

Totalt 96 48 

 

5.1.3 Signifikanstestning 

Nedan återges de signifikanstester som genomfördes med hjälp av ANOVA. Se avsnitt 4.7.1 för en 

förklaring av ingående begrepp. Signifikansnivån Sig. p avgör om resultatet är statistiskt signifikant 

eller ej. Rastrerande parametrar presenteras för tydlighets skull samt ger bakgrunden till p-värdet. 

 

Signifikansnivå för skillnad i medelvärde för totala investeringar i förmågeuppbyggnad 
Ingen signifikant effekt på totala investeringar i förmågeuppbyggnad kunde uppmätas för skillnad i 

sannolikhet för en händelse eller förekomsten av en förmågebedömning för signifikansnivån p < 0,05. 

Vid interaktion undersöks effekten av variablerna tillsammans. 
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Tabell 5. Antal frihetsgrader, F-kvot, signifikansnivå och partiell eta-kvadrat för totala investeringar i förmågeuppbyggnad 

Variabel Frihetsgrader F Sig. p Partiell eta-

kvadrat 

Sannolikhet (1,35) 1,174 0,286 0,032 

Förmågebedömning (1,35) 0,026 0,873 0,001 

Interaktion 

(sannolikhet*förmågebedömning) 

(1,35) 2,527 0,121 0,067 

 

Signifikansnivå för skillnad i medelvärde för prestation i MikroRisk 
Förekomsten av en förmågebedömning gav en signifikant skillnad i slutprestation i MikroRisk för 

signifikansnivån p < 0,05. Ingen signifikant skillnad i prestation uppmättes för variation av 

sannolikheten för samma signifikansnivå. Interaktionen var inte heller signifikant. Enligt partiella eta-

kvadraten så var effekten från förmågebedömningen medelstor. 

 
Tabell 6. Antal frihetsgrader, F-kvot, signifikansnivå och partiell eta-kvadrat för prestationen 

Variabel Frihetsgrader F Sig. p Partiell eta-

kvadrat 

Sannolikhet (1,35) 0,006 0,939 0,000 

Förmågebedömning (1,35) 4,544 0,040 0,115 

Interaktion 

(sannolikhet*förmågebedömning) 

(1,35) 2,506 0,122 0,067 

 

Signifikansnivå för skillnad i investeringsbenägenhet och prestation mellan könen 

Testen ovan gjordes om med tillägget att variabeln kön lades till. Anledning till att detta undersöktes 

var för att testa hypotesen att män skulle vara mer riskbenägna än kvinnor och välja att investera 

mindre i förmågeuppbyggnad. Totalt fanns 11 kvinnor och 25 män i datamängden som undersöktes. 

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas på signifikansnivån p < 0,05. I medeltal investerade 

männen något mer i förmåga totalt (313 mot 303). Detta kan i sin tur ha lett till att männen presterade 

något bättre (19 mot (-24)) i medelprestation. Detta kan dock bero på slumpen på grund av relativt litet 

urval, varför skillnader mellan män och kvinnor inte undersöks vidare. 

 

Signifikansnivå för skillnad i prestation för spelordningen 

Ett signifikanstest för att undersöka skillnad i prestation utifrån vilken version av MikroRisk 

försöksdeltagarna började med att spela genomfördes. Detta för att undersöka om det var gynnsamt 

eller ogynnsamt för prestationen att börja med en viss version. Det var av intresse att undersöka 

prestation relaterat till spelordning för att se om det fanns tendenser till inlärning mellan olika 

versioner. Således gjordes det testet för skillnad i medelvärde i prestation om med tillägget att 

variabeln startordning lades till. På signifikansnivån p < 0,05 var effekten av startordningen inte 

signifikant. Detta var dock för fyra små stickprov om 8, 12, 4 och 12 personer (36 totalt) som startade 

med respektive spelversion.   

 

5.1.4 Exempel på strategier 

I detta avsnitt presenteras strategier som användes och var olika framgångsrika i MikroRisk. Detta för 

att illustrera vad som skiljde mellan en låg och hög prestation. Eftersom bakomliggande funktioner var 

samma i de olika versionerna av MikroRisk är de mer eller mindre framgångsrika strategier också 

samma för alla versioner. 

 

I Figur 7 nedan presenteras linjärfunktioner av medelinvesteringen i förmåga för varje version av 

MikroRisk. Intressant att notera i figuren är framförallt ändpunkterna och lutningen på linjerna. 
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Generellt kan sägas att en högre startpunkt och lägre ändpunkt, det vill säga en större lutning, gav en 

bättre medelprestation i MikroRisk. Med detta menas att en högre investering i förmåga i början av 

spelet som sedan övergår till en lägre investering i slutet av spelet resulterar i en högre slutprestation. 

Versionen med låg sannolikhet och med förmågebedömning följde detta mönster bäst, se gul linje i 

figuren. 

 

 
Figur 7. Linjärfunktioner av medelinvesteringen i förmåga i en omgång för varje version av MikroRisk 

 

I Figur 8 nedan ges enskilda exempel på en framgångsrik och en mindre framgångsrik strategi i 

MikroRisk från experimentet. 

 

 
Figur 8. Exempel på en framgångs rik och en icke framgångsrik strategi i MikroRisk 

 

Vad som menas med faktisk förmåga är den förmåga som MikroRisk är programmerad att ta hänsyn 

till vid uträkning av konsekvensen av en händelse (se avsnitt 4.4 och Tabell 1 för en närmare 
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beskrivning av hur konsekvensen bestäms i MikroRisk). Vad den mindre framgångsrika strategin 

misslyckas med att uppfatta är att investeringarna i förmåga inte räcker till. Istället urholkas förmågan 

allt mer då det investeras mindre än 5 i medeltal och så länge den faktiska förmågan är mindre än 45 är 

väntevärdet på prestationen negativ. I medeltal hade den mindre framgångsrika strategin 20 i faktiskt 

förmåga vilket gjorde att prestationen blev långt under 0. 

 

Att den totala förmågan alltid minskar med ett fast värde tar den mer framgångsrika strategin hänsyn 

till. Där investeras det maximala 9 i förmåga fram till omgång 20. Detta ger en förmåga långt över den 

mest kostnadseffektiva punkten sett till förväntad prestation som är 75 i faktisk förmåga. 

Försöksdeltagaren väljer sedan efter omgång 20 istället att spara maximala 9 fram till omgång 47 då 

det kort investeras 9 i förmåga igen, troligtvis som en reaktion på en händelse, för att sedan inse att 

omgång 50 är runt hörnet och det är förmodligen värt att ta risken att spara fram till dess. I medeltal 

hade den framgångsrika strategin 77 i faktisk förmåga, vilket ledde till en prestation långt över 0. 

 

5.2 Resultat av enkät 
Enkäten fylldes i av samtliga 36 försöksdeltagare som deltagit i detta examensarbetes experimentella 

studie. Resultatet av enkäten presenteras i figurerna nedan.  

 

Fråga 1. Hur väl tycker du att du förstod vad spelet gick ut på? 

 

 
Figur 9. Resultat av enkätfråga 1 där varje stapel anger antal personer som svarade ett visst värde 
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Fråga 2. Hur motiverad var du? 

 

 
Figur 10. Resultat av enkätfråga 2 där varje stapel anger antal personer som svarade ett visst värde 

 

Fråga 3. Hur noga övervägde du dina beslut? 

 

 
Figur 11. Resultat av enkätfråga 3 där varje stapel anger antal personer som svarade ett visst värde 
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Fråga 4. Tyckte du att dina val gjorde att resultatet blev:  

 

 
Figur 12. Resultat av enkätfråga 4 där resultat för respektive svar anges i procent 

 

Fråga 5. Förklara din strategi. Förändrades den något under spelets gång? 

 

Samtliga svar på fråga 5 återfinns i Bilaga 4. Ett exempel på svar på denna fråga ges nedan.  

 

”Förändrades under spelets gång. Mer slumpmässigt i början där jag försökte förstå hur 

valen påverkade utslagen. Mot slutet upplevde jag att mina val snarare baserades på att 

initialt bygga upp min förmåga (utan att dock veta vilka förmåga jag hade) för att sedan 

spara mer några omgångar, köra en omgång med satsning på förmåga. Tanken var således 

att etablera en bra förmåga först, och underhålla denna med jämna mellanrum och i 

omgångarna där emellan rädda kommunens äldrevård och skola.” 

 

Fråga 6. Vilket påstående stämmer bäst överens med din spelupplevelse? 

 

 
Figur 13. Resultat av enkätfråga 6 där resultat för respektive svar anges i procent 
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Fråga 7. Det fanns två olika sannolikheter för att en händelse skulle inträffa i spelet. Försök uppskatta 

dessa två.  

 

Den beräknade medianen blev 0,2 för den lägre sannolikheten och 0,4 för den högre sannolikheten. 

Detta kan jämföras med de riktiga värdena på 0,1 för den lägre sannolikheten och 0,4 för den högre 

sannolikheten, se avsnitt 4.4.  

 

Generellt visade resultatet av enkäten att försöksdeltagarna hade en positiv inställning till sin 

spelupplevelse. Svaren på de första tre frågorna visade att de flesta tyckte att de hade god förståelse av 

spelet, var motiverade och tänkte över sina beslut. Fråga fyra visade att hälften av personerna tyckte 

att deras beslut gjorde att resultatet blev bättre vilket stämmer överens med resultatet för föregående 

frågor. Svaren på den femte frågan visade att de flesta hade en välgenomtänkt strategi. Dessa strategier 

analyseras mer ingående i analysavsnittet nedan. Det rätta svaret på fråga 6 var att investering i 

förmågeuppbyggnad gjorde att endast konsekvensen av en händelse minskade vilket de allra flesta 

personer svarade rätt på. Svaren på den sjunde frågan visade att de flesta hade en bra uppfattning om 

vilka sannolikheter för händelser som fanns i spelet. Detta då de verkliga sannolikheterna var 0,1 

respektive 0,4 och de beräknade medianerna för svaren i enkäten var 0,2 respektive 0,4.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet för den experimentella studie som genomförts. Syftet med kapitlet 

är att besvara examensarbetets tre frågeställningar vilka analyseras var och en för sig.  

 

6.1 Frågeställning 1 
Hur kan mikrovärldar användas för att studera beslutsfattande i riskhanteringssammanhang? 

 

Svaret på den första frågeställningen är övergripande för detta examensarbete och besvaras 

tillsammans med de följande två frågeställningarna. Behovet av en ny metod för att studera 

beslutsfattande i riskhanteringssammanhang belyses då det har visat sig att det finns vissa svårigheter 

med att använda traditionella metoder, se avsnitt 1.1. Det finns fördelar med MikroRisk jämfört med 

traditionella metoder och det kan således löna sig att använda en mikrovärld för att studera 

beslutsfattande.  

 

En viktig fördel med mikrovärldar är att stora mängder data erhålls och kan studeras under relativ 

enkelhet, se avsnitt 2.1. Tiden för själva spelsimuleringen i MikroRisk varierade något för de olika 

spelarna men var sällan mer än 20 minuter. Under denna tid hann varje spelare fatta 200 beslut vilket 

gjorde att 200 mätpunkter per försöksdeltagare erhölls - totalt 7200 för 36 spelare. En annan fördel är 

att mikrovärldar gör det möjligt för personer att interagera med miljön och utforma strategier baserade 

på feedback från systemet, till skillnad från exempelvis enkäter (Brehmer & Dörner, 1993). I 

MikroRisk ändras förutsättningarna i spelet dels av slumpen och dels av vilka beslut som fattas. 

Spelare i MikroRisk har därmed möjlighet att interagera med spelet genom att fatta beslut som får 

konsekvenser, som i sin tur återges till spelarna i form av feedback.  

 

Ytterligare en fördel med mikrovärldar som är specifik för detta examensarbete är att mikrovärldar 

lämpar sig bra för att studera beslutsfattande inom riskhanteringsområdet. I 

riskhanteringssammanhang handlar beslutsfattande om långsiktiga beslut där tidspress inte är en 

avgörande faktor. Det krävs vanligtvis någon form av analys av möjliga utfall och en viss tid för att 

analysera beslutsunderlaget (Mattsson, 2000). Det finns ingen tidspress i MikroRisk och spelarna kan 

därför ta den tid de behöver för att analysera beslutsunderlaget. Beslutsfattandet kan också ses som 

långsiktigt då enskilda beslut får konsekvenser längre fram i spelet. Detta visar på att beslutsfattandet i 

MikroRisk sker i ett dynamiskt sammanhängande händelseförlopp.  

 

Dynamiskt beslutsfattande karaktäriseras enligt Brehmer (1992) av en serie av beslut som måste fattas 

av en beslutsfattare för att uppnå ett mål. Besluten är beroende och måste därför tolkas i relation till 

varandra och inte individuellt. Beslutsproblematiken i dynamiskt komplexa sammanhang kan hanteras 

genom att hitta en strategi för att använda en kognitiv process som i sin tur kan användas för att 

kontrollera händelseförloppet (Brehmer, 1992). Vad som menas med detta är att strategin som används 

för att uppnå målet blir avgörande för hur väl personer lyckas hantera beslutsproblematiken.  

 

Resultatet från spelsimuleringen visade att de personer som hade en uttänkt strategi där 

beslutsproblematiken sågs ur ett helhetsperspektiv, det vill säga som en process av beslut, lyckades 

bättre än de personer som inte hade en uttänkt strategi utan endast fokuserade på ett beslut i taget. 

Detta blev tydligt då försöksdeltagare fick beskriva sin strategi i enkäten. Ett exempel på en uttänkt 

strategi sett ur ett helhetsperspektiv för dynamiskt beslutsfattande ges nedan:  

 

”[Min strategi var att]… maximera den investerade förmågan i början, för att sedan kunna 

spara. När jag såg hur mycket förluster en eventuell olycka kunde skapa så investerade 

jag mer när den låg för högt.” 

 

Denna deltagare fick ett positivt resultat, alltså en slutprestation över noll. Ett exempel på när en 

uttänkt beskriven strategi och ett helhetsperspektiv saknades ges nedan: 

 



 32 

”Jag försökte testa mig fram och se vad som hände när jag hade gjort ett visst val ett par 

gånger. Men det kändes som att det inte blev nån skillnad.” 

 

Denna deltagare fick istället ett negativt resultat. Den vinnande strategi som i stort sett alla personer 

som lyckades bra i spelet använde sig av var att investera mycket i förmåga i början av spelet för att 

sedan spara resurser då förlusterna inte längre var lika stora, se avsnitt 5.1.4. Vilken strategi som 

spelarna använde sig av var således en avgörande faktor för hur väl spelarna presterade i spelet.  

 

Syftet med MikroRisk var att undersöka beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad i 

riskhanteringssammanhang för att kunna dra kopplingar till verkliga situationer. I enlighet med 

resonemanget ovan stämmer teorier för dynamiskt beslutsfattande överens med resultatet från 

MikroRisk. Det har också visat sig att teorier om heuristiker och bias kan användas för att förklara 

resultatet, se analysen av frågeställning 2 och 3. Eftersom teorierna bygger på tidigare forskning om 

mänskligt beteende tyder detta på att mikrovärldar är en användbar metod och att resultatet har 

kopplingar till verkliga beslutssituationer. Resultatet från enkäten visar också att majoriteten av 

försöksdeltagarna tyckte att spelet var meningsfullt och tänkte över sina beslut. Detta stämmer också 

överens med resultatet från MikroRisk som visar att försöksdeltagarna tog till sig instruktionerna och 

använde dessa för att forma uttänka strategier. I sin tur resulterade dessa strategier i ett positivt 

medelvärde av slutprestation i spelet. Även detta styrker påståendet att MikroRisk och i sin tur 

mikrovärldar är ett exempel på en metod som kan användas för att dra generella slutsatser gällande 

beslutsfattande i verkliga situationer. 

 

Samtidigt som resultatet från MikroRisk tyder på att mikrovärldar kan användas för att studera 

beslutsfattande i riskhanteringssammanhang så finns det ett antal svårigheter med metoden. En av 

svårigheterna som har identifierats under arbetet med MikroRisk är svårigheten att hantera 

komplexitet. Komplexitet utgör en väsentlig del i MikroRisk, precis som i den verkliga situationen 

som den försöker efterlikna. Tanken är att systemet inte skall vara fullt överblickbart. Problemet med 

komplexitet är dock det samma som för fältstudier, det kan göra det svårt att dra generella slutsatser. 

Komplexiteten i en mikrovärld måste således hållas på en hanterbar nivå där det fortfarande går att 

urskilja allmängiltiga mönster i resultatet. Till viss del har resultatet i denna studie visat sig vara 

motsägelsefullt vilket gör det svårtolkat och indikerar att det inte finns något enkelt svar på 

examensarbetets frågeställningar. Detta tros delvis bero på den inbyggda komplexiteten i MikroRisk.  

 

En annan svårighet med att använda mikrovärldar som metod gäller graden av påverkan på 

beslutsfattandet som designen av spelmiljön medför. Enligt Crawford (1982) ska först spelets mål 

definieras, därefter miljön och spelets mål bör utgå ifrån vilken effekt skaparen vill att spelet ska ha på 

spelaren. Baserat på frågeställningarna 2 och 3 i denna uppsats bör målet i MikroRisk således vara att 

svara på vilken effekt varierande sannolikheter för en händelse samt förekomst av 

förmågebedömningar har på spelarens beslut. Det utstakade målet för spelarna i MikroRisk är att 

maximera sparade resurser och minimera förluster, se avsnitt 4.4. Detta mål skapades i syfte att ge 

motivation och förståelse för spelet. Benägenheten att investera i förmåga påverkar både sparade 

resurser och förluster varför det finns en koppling mellan målet i MikroRisk och examensarbetets 

frågeställning. Det kan dock ifrågasättas hur stark den kopplingen är. Om de olika versionerna hade 

haft en större inverkan på beslutsfattande för att nå det utstakade målet i spelet borde kopplingen blivit 

starkare. Exempelvis skulle en vinnande strategi kunna utformas så att den skiljer sig mer åt för de 

olika versionerna av MikroRisk. Spelarna skulle på så vis tvingas att anpassa sin strategi och sina 

beslut för de olika versionerna i större utsträckning. Detta kan dock vara problematiskt eftersom 

beslutsfattandet och därmed resultatet då styrs i en viss riktning. Att försöka minska påverkan på 

beslutsfattandet var anledningen till att samma strategi kunde tillämpas för de olika versionerna i 

MikroRisk.  

 

Målet i MikroRisk åskådliggjordes för spelarna genom en mätare som visade differensen mellan 

sparade resurser och förluster. I enlighet med ovan var syftet med mätaren att skapa motivation och 

förståelse för spelet. Om en person känner sig omotiverad och har låg förståelse för spelet kan det vara 

svårt för spelaren att måla upp den bild av verkligheten som mikrovärlden har i syfte att skildra. 
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Crawford (1982) menar att det är viktigt att skapa en trovärdig spelmiljö för att få spelarna att leva sig 

in i spelet. För skaparna av MikroRisk var målet att få spelarna engagerade i sitt beslutsfattande men 

samtidigt inte påverka dem att fatta specifika beslut. Under designfasen av spelet fick ständigt 

avvägningar göras. Genom att ge spelarna fler incitament i MikroRisk introducerades osäkerheter 

kring i vilken grad de skulle påverkas samt vilken effekt det skulle få på resultatet. Exempelvis kan det 

vara så att mätaren i MikroRisk påverkade försöksdeltagarna genom att de fokuserade på att optimera 

sitt beslutsfattande och vinna i spelet. En rimlig följd av det är att personer då var mindre benägna att 

påverkas av feedback i form av förändrad sannolikhet och förekomst av förmågebedömningar.  

 

Hur tydliga instruktionerna till MikroRisk skulle vara var ytterligare ett avvägande som behövde 

göras. Förankringsheuristiken innebär att människor lägger mycket vikt vid den första information de 

får och sedan utgår från den för att fatta beslut (Tversky & Kahneman, 1974). Då instruktionerna 

analyseras blir denna heuristik relevant. Vid alltför tydliga instruktioner och mycket hjälp fanns risken 

att försöksdeltagarna styrdes i sitt beslutsfattande. Å andra sidan kunde otydliga instruktioner leda till 

omotiverade och ogenomtänkta beslut. Resultatet från enkäten visade att de allra flesta personer hade 

god förståelse av spelet, var motiverade och tänkte över sina beslut. Emellertid kvarstår risken att 

försöksdeltagarna styrdes i sitt beslutsfattande.  

 

Sammanfattning 

MikroRisk är ett exempel på hur mikrovärldar kan användas för att studera beslutsfattande i 

riskhanteringssammanhang. Huruvida denna metod är användbar eller ej bör analyseras utifrån den 

aktuella situationen som ska studeras. Resultatet från studien i detta examensarbete har visats stämma 

överens med teorier för dynamiskt beslutsfattande samt heuristiker och bias. Detta tyder på att 

mikrovärldar som MikroRisk kan användas för att analysera beslutsfattande i verkliga sammanhang. 

Det finns dock ett antal svårigheter med metoden. Eftersom komplexitet är en väsentlig del av 

verkligheten är det en viktig del av en mikrovärld. Svårigheten är att hålla den på en hanterbara nivå. 

Resultatet från MikroRisk är till viss del svårtolkat, vilket till stor del tillskrivs komplexiteten i 

mikrovärlden. En annan svårighet med mikrovärldar är avvägningen mellan att ge tillräcklig 

information för att kunna fatta beslut men samtidigt inte styra försöksdeltagarnas beslutsfattande i för 

stor utsträckning.  

 

6.2 Frågeställning 2  
Hur påverkas beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad då sannolikheten för händelser varieras? 

 

I detta avsnitt analyseras följande två hypoteser för sannolikhetens inverkan på beslutsfattande 

gällande förmågeuppbyggnad.  

 

Hypoteser:  

2.1 Då händelser inträffar mer frekvent (ökad sannolikhet) ökar investeringsbenägenheten i 

förmåga.  

2.2 Då händelser inträffar mer frekvent (ökad sannolikhet) ökar prestationsförmågan i spelet.  

 

Resultatet av spelsimuleringen visar ingen signifikant skillnad vad det gäller den totala 

investeringsbenägenheten i förmågeuppbyggnad för förändrad sannolikhet. Inte heller då slutprestation 

i spelet undersöktes blev skillnaderna signifikanta. Resultatet för de fyra olika situationerna visar en 

motsägelsefullhet både vad det gäller investeringsbenägenhet och slutprestation, se Tabell 7 nedan. I 

de två fall då en förmågebedömning fanns tillgänglig var investeringsbenägenheten och 

prestationsförmågan högst då sannolikheten var låg. Tvärtom gäller då en förmågebedömning inte 

fanns tillgänglig. Investeringsbenägenheten och prestationsförmågan var i det fallet högre vid hög 

sannolikhet.  
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Tabell 7. Utdrag från resultatdelen – visar medelvärden för total investering i förmågeuppbyggnad samt slutprestation  

 Med förmågebedömning Utan förmågebedömning 

Hög sannolikhet  302 (investeringsbenägenhet) 

9 (slutprestation) 

312 (investeringsbenägenhet) 

5 (slutprestation) 

Låg sannolikhet  320 (investeringsbenägenhet) 

41 (slutprestation) 

309 (investeringsbenägenhet) 

-31 (slutprestation) 

 

För att jämföra skillnaden mellan hög och låg sannolikhet analyseras situationerna med och utan 

förmågebedömning nedan. 

 

Med förmågebedömning 

I MikroRisk får spelarna två typer av feedback. Den ena typen består av feedback i form av 

förekomsten av en förmågebedömning och den andra i form av återkoppling genom händelser i spelet. 

Hur ofta händelserna inträffar beror på sannolikheten, varför denna faktor får en avgörande betydelse 

för feedback i form av händelser. Resultatet visar att personer presterade signifikant bättre då en 

förmågebedömning fanns tillgänglig. Det är möjligt att feedback i form av förmågebedömningar 

vägde tyngre än feedback från inträffade händelser (som beror på sannolikheten för händelser). Vad 

som menas med detta är att en förmågebedömning var till större hjälp att fatta bättre beslut än 

feedback i form av händelser. I MikroRisk ses inträffade händelser som en form av fördröjd feedback. 

Detta eftersom spelarna får tillgång till feedback först efter att en händelse inträffat. Feedback i form 

av förmågebedömning ses å andra sidan inte som fördröjd eftersom den finns tillgänglig under hela 

spelet och ger information inför kommande spelomgång oavsett om en händelse inträffar eller inte. Att 

feedback-fördröjningar försämrar prestationen syns både i studien med MikroRisk och i en liknande 

mikrovärld (Brehmer, 1992).  

 

Ovanstående resonemang styrks också av tillgänglighetsheuristiken som innebär att människor väljer 

att fatta beslut utifrån den information som finns mer tillgänglig i minnet (Tversky & Kahneman, 

1973). Förmågebedömningen kan anses vara mer tillgänglig än feedback i form av händelser då 

förmågebedömningen finns tillgänglig under hela spelet (i de två versioner av MikroRisk där 

förmågebedömningar förkommer). Detta kan förklara varför spelarna valde att basera sina beslut på 

förmågebedömningar snarare än feedback i form av inträffade händelser i spelet. Svar från enkäten 

tyder på detta:  

 

”Det var enklare med feedback [förmågebedömningar], för då visste man hur mycket 

resurser man förlorade p.g.a. ’händelser’ och man kunde enklare väga upp ifall det var en 

acceptabel förlust eller ej.” 

 

Då en förmågebedömning fanns tillgänglig stämmer resultatet varken överens med hypotes 2.1 eller 

hypotes 2.2. Att personer investerade mer och presterade bättre vid låg sannolikhet då en 

förmågebedömning fanns tillgänglig jämfört med då den inte fanns tillgänglig skulle kunna bero på 

storleken på konsekvensen av en händelse. Hypoteserna i detta avsnitt är inte självklara eftersom då 

händelser inträffar mindre frekvent (minskad sannolikhet) är konsekvensen av händelserna i 

MikroRisk större än vid hög sannolikhet. Värdet på en potentiell förlust som anges i 

förmågebedömningen är i sin tur också högre. Ett rimligt antagande vore att spelarna valde att satsa 

mer på att bygga upp sin förmåga då de såg att förlusterna kunde bli större. Antagandet styrks av att 

människor tenderar att överskatta risken för en händelse med liten sannolikhet och stor konsekvens 

(Slovic, 2001). Ett exempel på utdrag från en beskriven strategi där detta resonemang använts ges 

nedan: 

 

”Satsade på att öka min förmåga när konsekvenserna blev stora och när konsekvenserna 

var låga så satsade jag mer på sparande.” 
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Resonemanget stämmer överens med resultatet som visade att prestationsförmågan var högre vid låg 

sannolikhet än vid hög. Resultatet visar att personer följde den vinnande strategin bättre vid låg 

sannolikhet. Den vinnande strategin innebar att till en början investera i förmåga för att sedan avsluta 

med att spara resurser, se avsnitt 5.1.4.  

 

Utan förmågebedömning 

I de två versioner i MikroRisk då en förmågebedömning inte fanns tillgänglig presterade spelarna 

bättre vid hög sannolikhet för en händelse jämfört med i versionen med låg sannolikhet. Medelvärdet 

för prestation var 5 respektive -31 för hög respektive låg sannolikhet. Däremot skiljde sig inte 

medelvärdet för total investering av förmåga i någon anmärkningsvärd grad (312 respektive 309 för 

hög respektive låg sannolikhet). Att personer presterade bättre vid hög sannolikhet stämmer överens 

med hypotes 2.2 som bygger på att spelarna får mer frekvent feedback i form av förluster då 

sannolikheten ökar. Eftersom det inte finns en förmågebedömning tillgänglig är faktiska förluster den 

enda feedback personerna har tillgång till.  

 

Resultatet skulle kunna förklaras med hjälp av teorier för fördröjd feedback. Diehl & Sterman (1995) 

och Brehmer (1992) konstaterar att i situationer som karakteriseras av dynamiskt beslutsfattande har 

försöksdeltagare svårt att hantera fördröjningar av feedback. Enligt en undersökning av Diehl och 

Sterman (1995) presterar deltagare sämre i mikrovärldar ju längre fördröjningen av feedback är. 

 

Både vid låg och hög sannolikhet får spelarna tillgång till feedback först efter att en händelse inträffat 

varför feedbacken kan ses som fördröjd. Vid låg sannolikhet (P=0,1) dröjer det generellt sett fyra 

gånger så många omgångar innan en händelse inträffar jämfört med vid hög sannolikhet (P=0,4). 

Feedback vid låg sannolikhet kan därför beskrivas som mer fördröjd i det avseendet. Om det i början 

av spelet dröjer många omgångar innan en händelse inträffar vid låg sannolikhet kanske en spelare 

valde att spara resurser istället för att investera i förmågeuppbyggnad. Efterhand märkte kanske 

spelaren att förlusterna blev större och valde att ändra sin strategi och investera i förmåga. Resultaten 

från enkäten visade att personer resonerat i dessa banor: 

 

”Till en början ville jag nog spara så mycket som möjligt men insåg sedan att det var 

genom att investera mer i förmåga som jag [sedan] ökade mitt sparade. Försökte sedan att 

hålla en balans mellan dessa för att öka sparandet men ändå få upp förmågan.” 

 

Detta stämmer överens med resultatet för en vinnande strategi, se avsnitt 5.1.4. Resultatet visar att 

generellt i situationen med låg sannolikhet (och utan förmågebedömning) valde personer till en början 

att investera mindre i förmåga för att mot slutet investera mer. Detta vid jämförelse med situationen 

med hög sannolikhet (och utan förmågebedömning) då personer valde att investera mer till en början 

och mindre mot slutet vilket var den bättre strategin. Att investeringsbenägenheten skiljde sig åt på 

detta vis mellan situationen med hög respektive låg sannolikhet skulle kunna förklara varför den totala 

investeringsbenägenheten i förmåga inte skiljde sig åt anmärkningsvärt.  

 

Det bör observeras att inga statistiskt signifikanta resultat kunde påvisas för beslutsfattande gällande 

förmågeuppbyggnad vid förändrad sannolikhet vilket gör det svårt att dra tydliga generella slutsatser. 

Dock indikerar resultatet på att förändrad sannolikhet inte har någon klar inverkan på beslutsfattandet. 

 

Sammanfattning 

Hypoteserna för denna frågeställning var att investeringsbenägenheten i förmåga ökar då 

sannolikheten för en händelse ökar, och att även prestationsförmågan i spelet ökar. Resultatet visar 

ingen signifikant skillnad gällande den totala investeringsbenägenheten i förmåga vid förändrad 

sannolikhet. Vad det gäller prestationsförmågan kunde inte heller någon signifikant skillnad påvisas. 

Således bör båda hypoteserna förkastas. 

 

Då en förmågebedömning fanns tillgänglig i MikroRisk är det troligt att personer i första hand utgick 

från informationen i den för att fatta beslut medan feedback i form av inträffade händelser inverkade 

mindre på beslutsfattandet.  
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I de situationer då en förmågebedömning inte fanns tillgänglig var prestationsförmågan i MikroRisk 

generellt sett högre vid hög sannolikhet (vid jämförelse av medelvärden för total prestationsförmåga). 

En anledning till att prestationsförmågan var högre skulle kunna vara att personerna fick mer frekvent 

feedback i form av förluster då sannolikheten ökar. Dock var dessa resultat inte statistiskt signifikanta. 

Sammanfattningsvis är det svårt att säga om det finns en tydlig inverkan av förändrad sannolikhet på 

beslutsfattande gällande förmågeuppbyggand.  

 

6.3 Frågeställning 3 
Hur påverkas beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad då försöksdeltagare får varierad feedback i 

form av förmågebedömningar? 

I detta avsnitt analyseras följande två hypoteser för förmågebedömningens inverkan på beslutsfattande 

gällande förmågeuppbyggnad: 

 

3.1 Vid förekomst av förmågebedömningar ökar investeringsbenägenheten i 

förmågeuppbyggnad.  

3.2 Vid förekomst av förmågebedömningar ökar prestationsförmågan i spelet.  

 

Resultatet av spelsimuleringen visade ingen signifikant skillnad vad gäller den totala 

investeringsbenägenheten i förmågeuppbyggnad då en förmågebedömning fanns tillgänglig jämfört 

med då den inte fanns tillgänglig. För de fyra olika versionerna finns en motsägelsefullhet i resultatet. 

Vid hög sannolikhet för en händelse var den totala investeringen i förmåga högst utan förekomst av 

förmågebedömning. Motsatsen gäller vid låg sannolikhet för en händelse då investeringen var högst 

vid förekomst av förmågebedömning, se Tabell 8 nedan.  

 
Tabell 8. Utdrag från resultatdelen – visar medelvärden för total investering i förmågeuppbyggnad samt slutprestation 

 Med förmågebedömning Utan förmågebedömning 

Hög sannolikhet  302 (investeringsbenägenhet) 

9 (slutprestation) 

312 (investeringsbenägenhet) 

5 (slutprestation) 

Låg sannolikhet  320 (investeringsbenägenhet) 

41 (slutprestation) 

309 (investeringsbenägenhet) 

-31 (slutprestation) 

 

Hypotes 3.1 stämmer överens med resultatet för versionerna med låg sannolikhet men inte för 

versionerna med hög sannolikhet. I enlighet med resonemanget kring frågeställning 2 verkar det troligt 

att personer i första hand använde sig av den information som fanns i förmågebedömningen för att 

fatta beslut. Detta eftersom feedback i form av förmågebedömningar fanns mer tillgänglig än feedback 

i form av händelser i spelet. Att personer i situationen med låg sannolikhet valde att investera mer i 

förmåga då en förmågebedömning fanns tillgänglig skulle kunna bero på storleken på konsekvensen 

av en händelse. Enligt Slovic (2001) tenderar människor att övervärdera risken för en händelse med 

liten sannolikhet men med en stor konsekvens. Tvärtom gäller för risken för en händelse med 

medelhög sannolikhet och låg konsekvens. I MikroRisk är förlusten för en händelse större vid låg 

sannolikhet än vid hög sannolikhet. I sin tur är det värde som anges för en potentiell förlust i 

förmågebedömningen högre. Det verkar rimligt att spelarna valde att investera mer i förmåga då de 

genom förmågebedömningen blev påminda om att förlusterna var större i versionen med låg 

sannolikhet jämfört med versionen med hög sannolikhet. Vid hög sannolikhet var den totala 

investeringen i förmåga högst utan förekomst av förmågebedömning. Enligt samma resonemang 

skulle detta kunna förklaras av att spelarna genom förmågebedömningen såg att förlusterna var relativt 

små och därför inte var lika benägna att investera i förmåga.  

  

Även om inte skillnaden för investeringsbenägenheten var signifikant kunde en signifikant skillnad i 

slutprestation påvisas. Det visade sig att spelarna presterade signifikant bättre vid förekomst av 

förmågebedömning jämfört med utan, se Tabell 8 ovan. Detta stämmer överens med hypotes 3.2. 
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Förekomsten av en förmågebedömning ledde således till ett förbättrat beslutsfattande gällande 

förmågeuppbyggnad. Resultatet visar att det optimala beslutsfattandet i MikroRisk bygger på en viss 

strategi. Som det illustreras i 5.1.4 består strategin av att till en början bygga upp sin förmåga genom 

att investera i förmågeuppbyggnad och mot slutet satsa mer på att spara resurser. Resultatet tyder på 

att personer följde denna strategi i större utsträckning då en förmågebedömning fanns tillgänglig.  

 

Målet i MikroRisk är att maximera sparade resurser och minimera förluster och således få ett så högt 

värde som möjligt på differensen mellan dessa. För att få ett så högt värde som möjligt gäller det att 

maximera investeringar i förmågeuppbyggnad initialt för att sedan öka sitt sparande när förlusterna är 

små. Eftersom beslutsfattande i MikroRisk handlar om att antingen investera i förmågeuppbyggnad 

eller spara resurser innebär ett maximerat sparande att investeringen i förmågeuppbyggnad blir 

minimerad. En konsekvens av detta är att bättre beslutsfattande i MikroRisk inte nödvändigtvis 

innebär en total ökning av investeringsbenägenheten i förmåga, endast att den sker vid olika tillfällen. 

Detta förklarar också resultatet som inte visar någon signifikant ökning för den totala investeringen i 

förmåga. Hypotes 3.1 som påstår att investeringsbenägenheten för förmågeuppbyggnad ökar vid 

förekomst av en förmågebedömning är således falsk.  

 

Resultatet från spelsimuleringen stämmer överens med resultatet från enkäten. I beskrivningarna av 

sina strategier nämnde ett flertal personer att de tyckte att förmågebedömningen var till hjälp då de 

fattande sina beslut vilket gjorde att de presterade bättre. Ett exempel på ett sådant svar ges nedan: 

 

”Ja den förändrades. Försökte att långsamt bygga upp förmågan men samtidigt spara lite 

resurser hela tiden. När det fanns angivet hur många resurser som en händelse skulle 

’kosta’ så påverkade det strategin. Speciellt när man kunde välja att spara mer än det som 

en händelse skulle ’kosta’.” 

 

Ett syfte med förmågebedömningar är att de ska användas som beslutsunderlag för att avgöra om en 

förmåga behöver ökas eller ej (Palmqvist et al., 2012). Då resultatet i denna studie visar att 

förmågebedömningar kan användas för att förbättra beslutsfattande kring dimensionering av förmåga 

framstår resultatet vara förenligt med syftet med förmågebedömningar enligt Palmqvist et al.  

 

Sammanfattning 

Hypoteserna för frågeställning 3 var att investeringsbenägen i förmågeuppbyggnad samt 

prestationsförmågan i spelet ökar då en förmågebedömning finns tillgänglig. Resultatet i denna studie 

visar ingen skillnad gällande den totala investeringsbenägenheten i förmågeuppbyggnad då 

förekomsten av en förmågebedömning varierades och således bör hypotes 3.1 förkastas. Däremot visar 

resultatet att prestationsförmågan ökar vid förekomst av förmågebedömningar jämfört med utan och 

hypotes 3.2 kan godtas. Personer verkade således använda förmågebedömningar för att dimensionera 

förmågan på ett bättre sätt.  

 

Att tillgången till en förmågebedömning inte gör att den totala investeringsbenägenheten ökar skulle 

kunna bero på hur strategin för optimerat beslutsfattande ser ut i MikroRisk. Optimerat beslutsfattande 

i MikroRisk innebär att investeringsbenägenheten i förmåguppbyggnad till en början ska öka för att 

sedan minska. Detta kan förklara varför prestationsförmågan ökade men inte den totala 

investeringsbenägenheten vid förekomst av en förmågebedömning.  
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7 Diskussion 
Detta kapitel syftar till att föra en diskussion kring resultatet för den experimentella studie som utförts. 

Osäkerheter och svårigheter som uppkommit och vilken påverkan de har på resultatet diskuteras. I 

kapitlet diskuteras också möjliga förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1 Resultats giltighet 
Syftet i detta examensarbete är tvådelat, där den första delen handlar om att utveckla en mikrovärld 

och den andra om att studera beslutsfattande i riskhanteringssammanhang. Vidare är målsättningen att 

bidra till forskningsfältet genom utvecklingen av en ny undersökningsmetod och med hjälp av denna 

undersöka hur beslutsfattande påverkas av olika situationer. För att besvara examensarbetets 

frågeställningar har mikrovärlden MikroRisk utvecklats. MikroRisk är ett exempel på hur 

mikrovärldar kan användas för studier av beslutsfattande inom riskhanteringsområdet. Teorier för 

beslutsfattande har visat sig stämma överens med resultatet från spelsimuleringen i MikroRisk. Detta 

tyder på att det är möjligt att studera komplexa problem som kräver dynamiskt beslutfattande och 

interagerande med hjälp av mikrovärldar.  

 

Utifrån resultatet av spelsimuleringen i MikroRisk kan vissa generella slutsatser dras. Emellertid 

bedöms resultatet som svårtolkat i det avseende att resultatet uppvisar en viss motsägelsefullhet. Detta 

tyder på att det inte finns något enkelt svar på examensarbetets frågeställningar. Examensarbetets 

övergripande frågeställning, som handlar om huruvida en mikrovärld kan användas för att studera 

beslutsfattande i riskhanteringssammanhang, besvaras med hjälp av de två efterföljande 

frågeställningarna. Dessa handlar om 1) hur beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad påverkas av 

förändrad sannolikhet för händelser samt 2) förekomst av förmågebedömningar. Inga statistiskt 

signifikanta resultat kunde påvisas då sannolikhet för händelser varierades (1 ovan) vilket gör det svårt 

att dra tydliga generella slutsatser. Dock antyder resultatet att förändrad sannolikhet inte har någon 

betydande påverkan på beslutsfattandet. Resultatet visade däremot att förekomst av 

förmågebedömningar leder till förbättrat beslutsfattande (2 ovan).  

 

Giltigheten i resultatet är svårbedömd. Detta beror delvis på att en ny metod i form av en mikrovärld 

har utvecklats och använts. Att använda en ny metod kan göra det svårt att identifiera felkällor och 

brister med metoden vilket i sin tur gör det svårt att bedöma resultatets giltighet. Eftersom det tidigare 

inte fanns någon mikrovärld som fokuserade på studier av beslutsfattande i riskhanteringssammanhang 

var det tvunget att utveckla en ny. Att resultatets giltighet anses vara svårbedömt beror även på att det 

inte funnits tid att jämföra resultatet med annan relevant forskning såsom fältstudier inom området. 

Det bör också tilläggas att tillgången till tidigare forskning inom beslutsfattande gällande 

förmågeuppbyggnad är begränsad. I Sverige är arbetet med förmågebedömningar inom 

krisberedskapsområdet i ett utvecklingsstadium, vilket gör det svårt att hitta relevant forskning inom 

området.  

 

Verklighetsförankringen i MikroRisk kan också ifrågasättas. Det är svårt att uppskatta om MikroRisk 

innehåller alla nödvändiga delar för att kunna kallas en simulering av ett verkligt förlopp och 

användare måste vara medvetna om vilka förenklingar som gjorts. Vissa delar av spelet skiljer sig 

mycket från verkligheten men var nödvändiga förenklingar för att göra mikrovärlden spelbar. 

Tidsaspekten var en sådan sak. I MikroRisk går ”tiden” betydligt snabbare och är inte linjär som i 

verkligheten. Deltagare får exempelvis feedback av händelser och förmågebedömningar direkt efter att 

ett beslut fattats. Sådan perfekt feedback finns inte i verkligheten. 

 

7.2 Kritik av experimentell design 
I detta avsnitt diskuteras den experimentella designen för att synliggöra de brister i försöken som kan 

ha påverkat resultatet. Designen beskrivs utförligt i kapitel 4 i rapporten. Utifrån denna beskrivning 

ska det vara möjligt att upprepa försöken och få liknande resultat. Dock måste de begränsningar som 

återges i avsnitt 1.4 hållas i åtanke.  

 



 39 

7.2.1 Kritik av speldesign 

En stor del av detta examensarbete har bestått av utveckling av hemsidan och programmeringen av 

MikroRisk. Omfattningen på examensarbetet har endast varit möjlig eftersom författarna har fått 

betydelsefull hjälp med programmeringen från handledaren Henrik Tehler. Det är också 

programmeringen som troligtvis har allra störst inverkan på resultatet. På grund av att 

programmeringen genomfördes från två håll samtidigt, tidsbrist och möjliga felprioriteringar är det 

möjligt att valda parametrar och funktioner i programmet inte undersökts i tillräcklig omfattning. 

Något som exempelvis har diskuterats på projektmöten är valda formuleringar i spelet. Begreppen 

spara, investera och händelse är viktiga begrepp i MikroRisk och kommer med vissa förutfattade 

betydelser. Att spara resurser innebär vanligtvis att det finns en möjlighet att använda dessa vid ett 

senare tillfälle. Vid en investering finns det ofta flera olika saker att investera i. En händelse innebär 

att något har hänt där ”något” kan beskrivas i ord och bilder. Inget av detta var fallet i MikroRisk 

vilket kan uppfattas som konstlat av en spelare. Detta är negativt eftersom meningen är att få spelarna 

att leva in sig i spelet och då förhoppningsvis agera som de skulle agerat i situationen som 

mikrovärlden försöker simulera. 

 

Frågan är om MikroRisk kan anses vara en representativ simulering av den verkliga situation som 

spelet försöker efterlikna. Problemet är dock att bestämma vilka delar av den verkliga situationen som 

är väsentliga och om dessa är möjliga (med begränsad tid och förmåga) att programmera. Risken finns 

också att nya avancerade funktioner introducerar osäkerheter i mikrovärlden. Istället för att endast 

förmågebedömningar och olika sannolikheter har effekt på resultaten påverkar exempelvis valda 

bilder, beskrivningar och animeringar resultatet. På så sätt finns det en fördel med att hålla 

mikrovärlden så nerskalad som möjligt för att minimera inverkan från andra variabler. 

 

Ett fall där en funktion har fått disproportionerlig effekt i MikroRisk tros vara i de versioner då en 

förmågebedömning fanns tillgänglig. Resultatet indikerar att det inte finns någon skillnad i prestation 

eller investeringsbenägenhet i förmågeuppbyggnad för varierad sannolikhet. En anledning till detta 

skulle kunna vara att feedback i form av förmågebedömningar överväger feedback från inträffade 

händelser. Att studera hur sannolikheten för händelser påverkar investeringar i förmågeuppbyggnad 

görs kanske såldes bäst i isolation. Det skulle även vara intressant att undersöka fler sannolikheter än 

vad som gjorts i detta examensarbete. Anledningen till att detta inte har gjorts är tidsbrist. 

Sannolikheterna i MikroRisk har inte heller någon verklig förankring utan baserades endast på 

begränsad speltestning innan försöken. Företrädesvis borde fler sannolikheter undersökts i en form av 

känslighetsanalys, dock fanns inte tid till detta. Fokus med examensarbetet var att utveckla en ny 

metod för att studera beslutsfattande inom riskhanteringsområdet snarare än att i detalj studera 

effekten av förändrad sannolikhet. 

 

7.2.2 Mängden tillgänglig information 

Under speltestningsfasen uppmärksammade speltestarna att den information som fanns för att förstå 

spelet var bristfällig. De upplevde frustration eftersom MikroRisk kändes meningslöst utan tillräcklig 

bakgrund och tydliga instruktioner. Dock var den begränsade informationen en medveten avvägning 

då ursprungstanken var att försöka påverka speltestarna i så liten utsträckning som möjligt. De fick 

bara information i form av en skriven instruktion som var så kort och koncis som möjligt för att inte 

öppna upp för feltolkningar. Tanken var att i så hög grad som möjligt försöka isolera påverkan på 

resultatet till endast förekomsten av förmågebedömningar och variation av sannolikheter för händelser 

i spelet. Problemet i det läget var att MikroRisk liknade ett konventionellt experiment där 

försöksledarna undvek att påverka deltagarna i största möjliga mån. Detta ledde till ett ointressant spel 

vilket i sin tur troligtvis hade lett till ett ointressant resultat i denna studie.  

 

Efter speltestningen och diskussioner i projektgruppen bestämdes att speldeltagarna istället skulle få 

en mer intressant introduktion och mer tips för att lättare förstå spelet. I detta läge infördes mätaren 

som tydliggjorde målet i spelet tillsammans med en animerad presentation på hemsidan (se Bilaga 1 

för presentationen). Deltagarna fick även en spelomgång förevisad av försöksledarna samt steg för 

steg-instruktioner och tips på ett papper att utgå ifrån om de fortfarande var osäkra (se Bilaga 2 för 
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detta papper). Tävlingsmomentet med extra biobiljetter till de tre bästa spelarna infördes också som 

extra incitament att verkligen tänka över sitt beslutsfattande. 

 

Eftersom informationen inför spelet var ganska omfattande under kort tid (15 minuter) krävdes det av 

deltagarna att de var uppmärksamma, särskilt under delar som kan ha stor betydelse för resultatet så 

som grundläggande spelfunktioner. I detta läge fanns det till skillnad från under speltestningen mer 

information än vad som krävdes för att spela spelet. Spelarna fick exempelvis veta att de byggde upp 

en total förmåga som endast påverkade konsekvensen av en händelse och inte sannolikheten. De fick 

också veta att förmågan minskade med tiden och att förekomsten av förmågebedömningar och 

sannolikheten skulle varieras mellan olika versioner. Försöksledarna uppmanade också 

försöksdeltagarna att använda denna information för att fatta bättre beslut. 

 

Vilken påverkan all den tillagda informationen har fått på resultatet är osäkert. Speltestningen visade 

att då spelarna fick för lite information blev spelet för svårt. Å andra sidan fick spelet inte vara alltför 

lätt eftersom resultatet då skulle vara uppenbart. Det var en svår balansgång mellan att inte avslöja för 

mycket om spelets faktiska programmering (inga siffror gavs exempelvis) men samtidigt inte låta 

deltagarna gissa så mycket att spelet blev för svårt och således ointressant. Eftersom resultatet 

gällande prestation var varierat kan inte spelet sägas vara varken för lätt eller för svårt. Tillgänglig 

information har dock haft en påverkan på resultatet men troligtvis har den varit i stor sett lika för alla 

deltagare. 

 

7.2.3 Upprepade försök 

För att minska behovet av försöksdeltagare användes upprepade försök i spelsimuleringen MikroRisk. 

Detta innebar att alla deltagare spelade alla fyra versioner av spelet. Ordningen deltagarna spelade de 

olika spelversionerna slumpades fram. Detta för att kontrollera i så stor utsträckning som möjligt för 

inlärning- och uttråkningseffekter. Syftet med detta var att slumpen skulle ta ut dessa effekter till 

skillnad ifrån om alla deltagare spelat versionerna i samma ordning. Enkätundersökningen som 

genomfördes efter att deltagarna spelat klart visade att de allra flesta spelarna var motiverade, förstod 

vad spelet gick ut på och tänkte över sina beslut. Försöksledarna noterade också att deltagarna föreföll 

uppskatta spelet samt tävlingskomponenten i det hela. Således bör inte uttråkning varit en betydande 

felkälla i den experimentella designen. 

 

För att undersöka om ordningen deltagarna spelade de olika versionerna av MikroRisk hade någon 

inverkan på resultatet genomfördes ett signifikanstest för prestationen utifrån vilken version deltagarna 

började med att spela. På signifikansnivån p < 0,05 var effekten av startordningen inte signifikant. 

Detta var dock för fyra mindre stickprov om 8, 12, 4 och 12 personer (36 totalt) som startade med 

respektive version. Testet är i sig osäkert eftersom grupperna var små. Dessutom undersöker det bara 

vilken version spelaren började med, inte hela ordningen. Att titta på hela ordningen vore dock 

meningslöst eftersom grupperna skulle bli alltför små (4!=24 möjliga kombinationer). Det kan dock 

konstateras utifrån enkätsvaren att deltagarna förändrade sitt beslutsfattande utifrån lärdomar från 

andra versioner av MikroRisk. Förhoppningsvis korrigerar det stora antalet möjliga kombinationer 

någorlunda för eventuella inlärningseffekter i resultatet. Detta är dock en felkälla. 

 

En lösning på problemet med spelordningen är att inte använda sig av upprepade försök för denna typ 

av studie. Detta skulle ta bort felkällor som uppstår på grund av att försöksdeltagare använder samma 

strategi i olika versioner av mikrovärlden oberoende av feedback. Hur stor denna felkälla är i resultatet 

från MikroRisk är svårt att svara på. Något som kan konstateras är att av 144 spel så var prestationen 

positiv i 96 fall och negativ i 48 fall (67 % positiva). Totalt 11 spelare fick ett positivt resultat i alla 

fyra versioner, jämfört med endast 1 spelare som fick negativt i alla. Det vanligaste resultatet var dock 

negativ prestation i två och positivt i två (12 spelare). I jämförelse var 26 av de första spelen positiva 

och 10 negativa, det vill säga 72 % positiva. Från och med första spelet skedde således en liten 

försämring i genomsnitt. Detta tyder på att det inte skedde någon betydande inlärning. 
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7.3 Kritik av analysmetod 
Anledningen till att en tvåvägs ANOVA användes för att analysera data från MikroRisk var att två 

faktorer (sannolikhet och förekomst av förmågebedömning) undersöktes och detta resulterade i fyra 

datamängder. Att göra flera T-test lämpar sig inte för denna typ av data eftersom det ökar risken för att 

göra typ I-fel, det vill säga hitta samband som egentligen inte finns. Att upprepade försök användes 

gjorde att valet av analysmetod begränsades ytterligare. För att kunna använda ANOVA är ett krav att 

den data som analyseras är normalfördelad. Antagandet gjorde att endast summor från MikroRisk 

kunde analyseras (totala investeringar och prestation) då dessa bedömdes vara normalfördelade. Detta 

till skillnad från rådata från investeringar i förmågeuppbyggnad som var en multimodal fördelning. 

Valet att använda totalsummor minskade dock antalet mätvärden från 1800 till 36 för varje version av 

MikroRisk. 

 

Att reducera antalet mätpunkter minskade styrkan i den statistiska analysen. Ett alternativt till 

ANOVA hade varit en icke-parametrisk metod, det vill säga en metod som inte kräver att datan är 

normalfördelad. Problemet var att två faktorer undersöktes samtidigt som upprepade försök användes. 

För att hantera detta krävs en specifik statistisk metod och ingen icke-parametrisk metod av de som 

undersökts ansågs lämplig. Dessutom föreföll det inte möjligt att svara på examensarbetets 

frågeställningar utifrån utdata från en icke-parametrisk analysmetod. Detta kan dock bero på att inte 

rätt icke-parametrisk metod har undersökts. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
En ny undersökningsmetod för riskhantering har utvecklats i detta examensarbete vilket gör att det 

finns stor potential för vidareutveckling och fortsatt forskning inom området. Under arbetets gång har 

ett antal möjliga förslag till fortsatt forskning identifierats. 

 

Vidareutveckla den experimentella designen av MikroRisk. I nuläget kan MikroRisk ses som en 

prototyp och det finns stora möjligheter att vidareutveckla speldesignen. En mer verklighetstrogen 

spelupplevelse skulle kunna skapas genom att gränssnittet och grafiken i spelet förbättras. Det skulle 

också vara intressant att vidareutveckla de nuvarande versionerna som finns i MikroRisk. Förslagsvis 

är det av intresse att studera vilken påverkan fler sannolikheter och olika typer av 

förmågebedömningar har på beslutsfattande. Dessa faktorer skulle också kunna studeras var och en för 

sig.  

 

Studera andra faktorers påverkan på beslutsfattande i riskhanteringssammanhang. I denna 

studie har två situationer undersökts i MikroRisk: förändrad sannolikhet och förekomst av 

förmågebedömningar. Det skulle vara intressant att undersöka om det går att studera andra faktorer, 

exempelvis psykologiska faktorer och deras kopplingar till bättre beslutsfattande. Förslag på sådana 

faktorer skulle kunna vara kreativitet, intelligens och personlighetstyp. Möjligheterna för detta är 

egentligen obegränsade och resultatet skulle vara användbart för att kunna avgöra vad som gör en 

person till en bra beslutsfattare i riskhanteringssammanhang.  

 

Möjlighet att studera samarbete och distribuerat beslutsfattande. En funktion som kan vara 

intressant att utveckla är möjligheten till samarbete genom att flera spelare tillsammans spelar spelet. 

Ett exempel på detta kan vara att försöka simulera flera olika kommunala verksamheter, med olika mål 

och ansvarsområden, och hur de behöver samarbeta för att nå ett gemensamt mål.  

 

Jämföra resultat från MikroRisk med annan forskning. En ursprungstanke med detta 

examensarbete var att jämföra resultatet från spelsimuleringen med en pågående fältstudie som utförs 

av LUCRAM. Fältstudien syftar till att studera hur kommuner arbetar med LSO och LEH för att 

dimensionera sin hanteringsförmåga (Lindbom, et al., pågående arbete). Dock var det inte möjligt att 

göra denna jämförelse inom tidsramen för examensarbetet. Det skulle vara intressant att undersöka 

vidare hur väl resultaten i MikroRisk stämmer överens med studier gjorda i verkliga sammanhang.  
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8 Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete var att utveckla en mikrovärld och med hjälp av denna studera 

beslutsfattande i riskhanteringssammanhang. Mikrovärlden som har utvecklats inom ramen för 

examensarbetet kallas MikroRisk. MikroRisk är ett exempel på hur mikrovärldar kan användas för att 

studera beslutsfattande inom det aktuella området. Huruvida metoden är användbar eller ej bör 

analyseras utifrån den situation som ska studeras. Teorier gällande beslutsfattande har visat sig 

stämma överens med resultatet från spelsimuleringen i MikroRisk. Detta tyder på att det är möjligt att 

studera verkliga problem som kännetecknas av dynamiskt beslutfattande med hjälp av mikrovärldar i 

allmänhet och MikroRisk i synnerhet.  

 

Med hjälp av MikroRisk har det visat sig möjligt att undersöka hur beslutsfattande gällande 

förmågeuppbyggnad påverkas av två situationer: förändrad sannolikhet för händelser samt förekomst 

av förmågebedömningar.  

 

Resultatet från spelsimuleringen i MikroRisk visar inga statistisk signifikanta resultat då sannolikheten 

för händelser varierades. Detta tyder på att förändrad sannolikhet för händelser inte har någon påtaglig 

inverkan på beslutsfattande gällande förmågeuppbyggnad.  

 

Studiens resultat visar att prestationsförmågan ökar signifikant vid förekomst av förmågebedömningar. 

Utifrån detta dras slutsatsen att förmågebedömningar kan används för att förbättra beslutsfattande 

gällande förmågeuppbyggnad. Resultatet visar ingen signifikant skillnad gällande 

investeringsbenägenhet i förmågeuppbyggnad vilket tyder på att tillgången till en förmågebedömning 

inte leder till förändrad investeringsbenägenhet.  
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Bilaga 1 – Instruktioner till MikroRisk 
I denna bilaga återfinns de instruktioner som försöksdeltagarna fick ta del av innan experimentet genomfördes. 

 

 
Figur B 1. Instruktioner för MikroRisk bild 1 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 2. Instruktioner för MikroRisk bild 2 (PowerPoint) 
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Figur B 3. Instruktioner för MikroRisk bild 3 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 4. Instruktioner för MikroRisk bild 4 (PowerPoint) 
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Figur B 5. Instruktioner för MikroRisk bild 5 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 6. Instruktioner för MikroRisk bild 6 (PowerPoint) 
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Figur B 7. Instruktioner för MikroRisk bild 7 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 8. Instruktioner för MikroRisk bild 8 (PowerPoint) 
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Figur B 9. Instruktioner för MikroRisk bild 9 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 10. Instruktioner för MikroRisk bild 10 (PowerPoint) 
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Figur B 11. Instruktioner för MikroRisk bild 11 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 12. Instruktioner för MikroRisk bild 12 (PowerPoint) 
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Figur B 13. Instruktioner för MikroRisk bild 13 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 14. Instruktioner för MikroRisk bild 14 (PowerPoint) 
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Figur B 15. Instruktioner för MikroRisk bild 15 (PowerPoint) 

 

 

 
Figur B 16. Instruktioner för MikroRisk bild 16 (PowerPoint) 
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Bilaga 2 – Steg för steg-instruktioner 
I denna bilaga presenteras inloggningsuppgifter, specifik spelordning, steg för steg-instruktioner samt 

”kom ihåg” tips för MikroRisk.   

 

Deltagarnummer 
och användarnamn 

deltagareX 

Lösenord 
 

larsY 

Spelordning 
Första Andra Tredje Fjärde 

Type A - Version B Type C - Version D   Type E - Version F     Type G - Version H 

 
 
 
 

Steg-för-steg instruktioner  
1. Gå till http://cencip-lab.lu.se/MikroRisk 

2. Välj Instruktioner i menyn och öppna PowerPoint presentationen i presentationsläge 

(ladda ner den om du har PowerPoint installerat)  

3. Säg till när du läst igenom instruktionerna, sen ska Emma & Niklas gå igenom information 

4. Välj Log in i menyn (logga in med uppgifter ovan) 

5. Välj Val av spel i menyn och klicka på rätt spel (se ovan vilket spel du ska välja) 

6. Spela 50 omgångar för varje version 

7. Efter 50 omgångar kommer du få en uppmaning att spara 

 Välj Spara i menyn   

 Spara till både databas och till fil (spara fil lokalt på din dator) 

8. Börja nästa spel (se punkt 5 ovan) 

9. Om du har din egna dator: Skicka de 4 sparade textfilerna i ett mail till 

bra11nbe@student.lu.se 

10. Välj Enkät i menyn och fyll i och skicka in 

11. Färdig, få din biobiljett! 

 
 
 
 
 

Kom ihåg: 
1) Sparat kapital – förluster ska bli så stor som möjligt (ett så högt värde på mätaren 

som möjligt) 

2) Att investera i förmåga gör att förlusterna blir mindre om en händelse inträffar 

3) Du bygger upp en förmåga d.v.s. dina investeringar går till en total förmåga som du 

har nytta av i framtida spelomgångar 

4) Din totala förmåga kan minska med tiden, precis som att utrustning blir utsliten och 

träning förlegad  

mailto:bra11nbe@student.lu.se
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Bilaga 3 – Enkät 
Nedan presenteras frågorna på enkäten via Google Forms. 
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Bilaga 4 – Fritextsvar till enkät 
I denna bilaga presenteras fritextsvaren på enkätfråga 8. 

 

Nr. Fritextsvar  

1. beroende på hur stora förlusterna kunde bli så ökade jag i operativ förmåga för att ha så små 

förluster som möjligt då jag väl började spara 

2. Beroende på version av spelet så valde jag olika strategier. Där riskerna var fler men 

konsekvenserna mindre valde jag att investera i förmågor så att den största förlusten skulle vara 

mindre än det högsta sparandet per omgång. Så att jag alltid kunde gå plus. I versionen där det var 

högre förluster valde jag att kontinuerligt bygga upp en stabil investering i förmågor samtidigt som 

jag sparade ihop ett rikligt kapital.  

3. Maximera den investerade förmågan i början, för att sedan kunna spara. 

När jag såg hur mycket förluster en eventuell olycka kunde skapa så investerade jag mer när den låg 

"för hög". 

4. Jag förstod att sannolikheten förändrades under de olika omgångarna. Första omgången gick bra. 

Men senare gick allt åt skogen hur jag än gjorde. 

5. Mn strategi var att först lägga en jämn insats respektive sparande. Sedan vågade jag satsa mer då 

intervallet på risken av det man skulle förlora var lägre.  

Sedan när jag märkte att det gick bra försökte jag investera lite mer men om det gått bra ett längre 

tag försökte jag spara. Om det helt plötsligt blev förlust såg jag till att direkt börja spara mer tills det 

böjade gå bra igen. 

6. Jag försökte helt enkelt hålla förlusterna mellan 5 och 10 per inträffad händelse, sen satsade jag allt 

på att spara mellan händelserna tills den aktuella "träning och krishanteringförmågan" blev för dyr 

att ta en förlust 

7. Min strategi var att hålla kostnaden av risken låg i förhållande till hur ofta olyckor skedde. Dvs att 

antalet risker*kostnaden skulle bli lägre än det sparade kapitalet. 

8. I början testade man mest runt, innan man greppat ungefär vad det gällde. Personligen behöver jag 

nåt konkret att tänka på så "resurser" känns rätt diffust men jag tror ändå jag fick en uppfattning om 

det hela. I slutändan blev strategin att man investerar i resurser först ca 10ggr för att bygga upp et 

"skydd" och sen höjer man sparandet rejält ett tag, för att sedan lägga 1 ggn då & då på resurserna 

(motsvarande att hålla utrustning & träning aktuell). 

9. Satsa mycket (4/6 eller 3/7) i början för att sedan försöka köra 7+/3- resten. Den gick mer mot 5/5 

mer eller mindre större delen av tiden men mer risktagande när omgång 40 närmade sig. 

10. Provade lite olika taktiker. Tycker att de flesta utslagen blev dåliga hur jag än gjorde. 

11. Jag försökte testa mig fram och se vad som hände när jag hade gjort ett visst val ett par gånger. Men 

det kändes som att det inte blev nån skillnad. 

12. Jag försökte boosta min förmåga för att kunna spara mer. 

13. Försöka hitta en fördelning som gav någon form av jämvikt 

14. Ja den förändrades. Försökte att långsamt bygga upp förmågan men samtidigt spara lite resurser 

hela tiden. När det fanns angivet hur många resurser som en händelse skulle "kosta" så påverkade 

det strategin. Speciellt när man kunde välja att spara med än det som en händelse skulle "kosta".  

15. Att i början av vart spel investera något mer och sedan alternera mellan större investeringar i 

säkerhet vart tredje eller fjärde år och något mindre övriga. Dock fungerade denna strategi olika bra 

i olika versioner och fick anpassas något (främst storlek på investering och tid mellan större 

investeringar). Att se förlustintervallet gjorde att man var mer benägen att investera mer i säkerhet 

när summan var stor men med stor risk för förlust gjorde även att man ville spara mer för att 

kompensera.  

16. Jag ville satsa så mycket på förmåga i början som möjligt för att kunna lägga mig på en så 

kostnadseffektiv nivå som möjligt på slutet. Jag försökte ligge högt och sen sänka successivt. I de 

första två spelen kunde man göra ett överslag av det förväntade värdet. Om jag skulle förlora t.ex. 

mellan 3-5 la jag förmåga på 4. Då har jag resurser över samtidigt som risknivån är lagom hanterad. 

I de sista spelen kunde jag endast se förlust eller ingen förlust. Då sänkte jag successivt och märkte 

att sannolikheten fortfarande var låg men konsekvensen mycket hög, varpå jag la ungefär 20 cykler 

på hög förmåga. Summa: Hög förmåga i början gör att man har något att vila på när man cashar in i 

slutet. 

17. Satsa mycket resurser på förmåga i ett tidigt skede för att sedan gradvis spara mera när en god 

beredskap erhållits. Denna strategi förändrades då jag insåg hur snabbt förmågan "föråldrades" och 
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då försökte jag istället satsa resurser baserat på förväntade förluster, d.v.s om jag ansåg att de 

förväntade förlusterna inte var betydande stora så sparade jag mycket pengar och vice verca. Detta 

visade sig vara semi gynnsamt.. I ett scenario märkte jag att förlusterna var enorma och då tänkte 

jag att det kanske var väldigt sällsynta händelser och försökte därför att spara stora mängder för att 

"komma ikapp förlusterna" men såfort man var ikapp skadde en ny katastrof och den fiktiva 

kommunens budget träffade botten och gjorde självmål. sad life :( 

18. Ja. Till en början ville jag nog spara så mycket som möjligt men insåg sedan att det var genom att 

investera mer i förmåga som jag ökade mitt sparade. Försökte sedan att hålla en balans mellan dessa 

för att öka sparandet men ändå få upp sparandet. 

19. Försöka öka förmågan en runda för att spara lite mer nästa, fanns information om min förmåga och 

konsekvenserna användes det för öka förmågan så att förväntade konsekvenserna hölls under en viss 

nivå. 

20. Om jag visste intervallet för hur stora förlusterna skulle bli styrde det om jag valde att spara eller 

bygga upp förmåga. För de övriga blev det mer en känsla av hur ofta olyckorna verkade ske och 

deras storlek. Då vågade jag chansa med lite mer extrema värden.  

21. Först tänkte jag spara i början för att jag inte hade så mycket att förlora. Sen så ökade jag förmågan 

senare. Jag påverkade av när det blev större förluster då ville jag ha mer förmåga men tänkte också 

att det kanske inte kommer så många förluster i rad.  

När det blev stora förluster blev jag lite uppgiven och testade att spara mycket då jag tänkte att jag 

ändå kommer få stora förluster. Men försökte också ta högt på förmåga vid några tillfällen. Kändes 

inte riktigt som det hjälpte med förmåga mot de höga förlusterna.  

När jag hade nått upp till hundra så försökte jag hålla det stabilt genom att ha förmåga och sparade 

på ungefär samma nivå. 

22. Förändrades under spelets gång. Mer slumpmässigt i början där jag försökte förstå hur valen 

påverkade utslagen. Mot slutet upplevde jag att mina val snarare baserades på att initialt bygga upp 

min förmåga (utan att dock veta vilka förmåga jag hade) för att sedan spara mer några omgångar, 

köra en omgång med satsning på förmåga. Tanken var således att etablera en bra förmåga först, och 

underhålla denna med jämna mellanrum och i omgångarna där emellan rädda kommunens äldrevård 

och skola. 

23. Första omgången när jag inte hade någon förmågebedömning handlade det mest om att bygga upp 

lite förmåga några omgångar för att sedan kunna satsa mycket på sparande. När man sedan fick se 

förmågebedömningen kunde man välja när man skulle satsa lite bättre (då konsekvenserna va låga). 

24. Till en början investerade jag mycket, vilket gav utdelning. När jag senare förlorade mycket kapital 

oavsett om jag investerade mycket eller inte så valde jag att spara mer och hoppas på det bästa. 

25. Det var svårt mellan de olika versionerna, jag började med T2, V1 o då var jag ganska konservativ. 

Nästa spel var T4, V1 o då la jag sparat kapital mellan uppskattad förlust, tex uppskattad förlust 5-7 

så satte jag mätaren på 6 på spara. 

De två sista versionerna T2,V2 o T4, V2 var jag mer offensiv o körde spara o hoppades på det bästa, 

för att få högst summa. 

26. min strategi ändrades lite från spel till spel men i stora drag körde jag tex på : 2 omgångar med full 

investering på operativa följt av 3 omgångar med fullt sparande. Jag övervägde också risken av min 

förlusten tex stog det att en händelse kunde bidra mer en förlust mindre än 9 så chansade jag på att 

spara fullt. ökade däremot risken att jag skulle förlora mer än 9 investerade jag i operativa delen.  

27. För säkerhets skulle ville jag börja med att spara resurser för att bygga upp en förmåga. När 

förmågan var tillräckligt hög (förväntad förlust var hyfsat låg) valde jag istället att spara, med 

varierande resultat :). 

28. Yes. I början (tror jag) att jag satsade mycket på att bygga upp en operativa förmåga och spara 

resurser väldigt ojämnt. "Allt eller inget". Efter det första spelet försökte jag bygga upp en okej 

förmåga, samtidigt som jag var beredd på att förlora resurser pga "händelser", så länge nettoresultat 

den omgången var plus i resurser. Det var enklare med feedback, för då visste man hur mycket 

resurser man förlorade pga "händelser" och man kunde enklare väga upp ifall det var en acceptabel 

förlust eller ej 

29. Den förändrades från spel till spel, med beslutsunderlag tyckte jag det var lättare att välja att 

investera istället för att spara för att förbättra resultatet men är osäker på om mina val faktiskt gjorde 

det bättre. Jag tänkte att maximera investera i början skulle betala av sig, men vet inte om det 

betalade av sig. Kändes som att det var orättvist ibland, att även om investera översteg spara steg 

förlusterna i alla fall. 

30. Mer fokus på intervallet av förluster i de scenarion där den infon gavs. 
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31. Investera i förmåga i början, därefter pendla mellan högt sparande och hög investering i förmåga 

mellan varje omgång 

32. Försökte spara resurser i början för att ha backup vid händelse. Vid många sparade började jag 

investera mer i färdighet istället. 

33. Jag investerade mycket i början i de versioner utan inforuta och fortsatte investera ganska mycket i 

det under omgången. Försökte att spara mycket vissa turer, vilket inte lönade sig för det mesta. I de 

versioner med inforuta började jag på samma vis för att förminska resursförluster. Bedömningen 

gjorde skillnad, och det gick att se när det lönade sig att spara och inte. 

34. Börja med att investera för att få en bra grund att stå på. Sedan gå ner till 50/50 tills det hände en 

olycka, då borde inte risken för en stor händelse vara lika stor direkt efter en händelse så då ökade 

jag sparandet nån tryck innan jag gick ner till 50/50 igen. I ett spel hände väldigt mycket. Så då 

vågade man inte spara lika mycket tillslut.  

35. Satsade på att öka min förmåga när konsekvenserna blev stora och när konsekvenserna var låga så 

satsade jag mer på sparande. När man inte fick veta så satsade jag mer (andra omgången) på att få 

ner konsekvenserna och spara lite så att jag inte hamnade på minus men inte vara för girig heller. 

Första spelet hade jag inte så mycket strategi utan tänkte mer på sparande och hamnade då mycket 

på minus istället. 

36. I det första spelet började jag med att satsa mycket direkt på operativ förmåga, men började spara 

när jag insåg att det sparade kapitalet knappt verkade räcka till. Mot de sista två spelen började jag 

balansera budgeten mer. 

 


