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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka inom vilka domäner mikrovärldar kan 
användas för att träna beslutsfattande samt svara på frågeställningen om hur träningen bör 
utformas så att önskade träningseffekter uppnås. Den teoretiska bakgrunden tar, utöver 

hantering av dynamik, upp teorier om principer för färdighetsträning, att utveckla mentala 
modeller med mera. Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt och resultaten 
visade bland annat att det är möjligt att utveckla träning som inte kräver några speciella 
förkunskaper om krishantering för personal som normalt arbetar i så kallade lågriskmiljöer och 

att träningen underlättas av att få ta del av hur en expert löser uppgifterna. 
 

Nyckelord: mikrovärldar, träning, dynamiskt beslutsfattande, färdighetsförvärvning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to investigate in what domains microworlds can be used to train 

decision making and how training should be designed so that the desired training effects are 
reached. The theories presented are, in addition to handling dynamics, theories about the 
principles of skill acquisition and how to develop mental models. The thesis has been done as a 

literature survey and the results showed that it is possible to develop training that does not 
require any special knowledge about crisis management for staff who normally works in so-
called low-risk environments and that training is facilitated by access to information about how 
an expert solves the problems in question. 
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Inledning 
Oavsett om det gäller militär personal, processoperatörer, personer med ansvar över 
krishanteringsteam, brandmän, ansvariga läkare över traumateam eller andra är den ständigt 
återkommande frågan hur dessa bäst bör tränas inför sina respektive uppgifter. Hur bör 

träningen utformas för att deltagarna ska ha nytta av den när det verkligen gäller och kanske än 
viktigare: Hur bör träningen utformas så att de färdigheter övas upp som verkligen behöver 
tränas upp? (Brehmer, 1992). Genom datorns utveckling, och etablering som verktyg kom 
möjligheten att utveckla program där forskare i större grad kunde kontrollera vissa variabler 

och lättare studera hur människor hanterade dynamiska miljöer (Brehmer, 1992). Plötsligt 
öppnades möjligheten upp för att designa program för träning av beslutsfattande och hantering 
av dynamiska miljöer specifika för olika behov i olika yrkesområden. 

 
Det finns många olika benämningar för de datorsimuleringar som främst används inom 
forskningen om, och träning i, dynamiskt beslutsfattande, däribland mikrovärldar, syntetiska 
uppgiftsmiljöer, high fidelity simulations, interaktiva inlärningsmiljöer, virtuella miljöer, scaled 

worlds med flera (Gonzalez, Vanyukov, & Martin, 2005). I detta examensarbete används dock 
uteslutande benämningen mikrovärldar. 

Bakgrund 

Statiskt beslutsfattande 
Den ursprungliga forskningen om beslutsfattande innefattade ofta statiska beslut och studerades 
främst inom forskningsområden såsom matematik, ekonomi med flera. Problemen 

försökspersonerna skulle lösa var till sin natur väldigt specifika och långt ifrån lika tvetydiga som 
dynamiska beslutsuppgifter och inte lika mycket stod på spel som vid naturalistiskt 
beslutsfattande. Detta gör att den typen av beslut är otjänliga som studieobjekt för forskare som 

studerar personal som befinner sig i föränderliga miljöer (Flin, 1996).  Likt naturalistiskt 
beslutsfattande, där professionella krishanterare kanske har tillgång till ett utvecklat beslutsstöd, 
uppmuntras individen att efterlikna en normativ strategi som fungerar på de flesta 
beslutsuppgifter. Förenklat kan denna strategi se ut på följande sätt: 

 
1. Identifiera problemet. 
2. Ta fram möjliga handlingsalternativ för att lösa problemet. 

3. Utvärdera alternativen genom att till exempel jämföra funktioner hos alternativen som 
är relevanta för uppgiften. 

4. Välj och implementera valt alternativ. 
 

Forskare vet av studier av bland annat räddningsledare i fält att de sällan använder denna 
analytiska strategi. De allra flesta professionella tar beslut, ibland väldigt snabbt, baserat på 
tidigare erfarenheter och ”magkänsla” (intuition) (Flin, 1996). 

Dynamiskt beslutsfattande 

Forskningen om dynamiskt beslutsfattande började i analyserna av hur beslutsfattande 
tillämpades rent praktiskt i miljöer och domäner utanför laboratoriemiljöer, som exempelvis 

inom militären (Brehmer, 1992). Brehmer (1992) nämner att analyserna av hur beslutsfattande 
tillämpades inom dessa domäner ledde fram till att beslutsfattarnas fokus inte längre låg på 
beslutsfattande per se utan istället på beslutsfattande som ett medel för att nå ett visst utsatt mål. 

Detta ledde till att beslutsfattande kom att ses som en funktion av beslutsfattarens försök att få 
kontroll över situationen för att sedan att kunna åstadkomma, eller nå, ett önskvärt stadium. 
Vidare upptäcktes att uppgifterna som beslutsfattarna ställdes inför hade en dynamisk karaktär, 
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det vill säga de kunde bara förstås som en del av en pågående process (Brehmer, 1992). 

 
Dynamiskt beslutsfattande är en serie av beslut som är beroende av varandra. Dessa beslut tas i 
en miljö som kan förändras av besluten i sig, oberoende av besluten eller både och (Edwards, 

1962 refererad av Gonzalez, 2005). På grund av att miljön är dynamisk måste besluten tas i 
realtid (Brehmer 1992). Dynamiska system karaktäriseras bland annat av dynamik, dess 
komplexitet och svåra genomskådlighet. Ett av de primära målen för forskningen om 
dynamiskt beslutsfattande är att undersöka hur dessa karaktäristika förhåller sig till kognitiva 

beslutsprocesser (Gonzalez, Vanyukov, & Martin, 2005). 

RPD 

Modellen för Recognition-Primed Decision (RPD) formulerades av bland annat Gary Klein 
under 80-talet. De fann att människor (i studier av brandmän) inte vägde olika möjliga 
handlingsalternativ gentemot varandra, utan att de istället använde sin erfarenhet för att hitta ett 
möjligt handlingsalternativ (Klein, 1997). Det som karaktäriserar RPD är bland annat att: 

 
 Beslutsfattaren överväger oftast ett alternativ som är möjligt att genomföra istället för att 

ta fram ett brett spektrum av alternativ (Klein, 1997; Johnson, Kirwan, Licu, & Stastny, 

2009). 
 

 Beslutsfattaren utvecklar och utvärderar ett alternativ i taget istället för att överväga alla 
möjliga alternativs för- och nackdelar (Johnson, et al., 2009). 

 
 Alternativ utvärderas genom att beslutsfattaren föreställer sig utkomsten av vad som 

händer om han/hon väljer det alternativet, samt försöker hitta vägar runt eventuella 
problem som kan uppstå genom att välja det alternativet (Johnson et al., 2009). 

 
Beslutsfattaren måste fokusera på bedömningen av situationen och leta efter ”cues” eller 
ledtrådar i miljön som han/hon känner igen. Bra beslutsfattare agerar snabbt utan att stanna 

kvar för länge vid att analysera och kontemplera över situationen (Johnson, et al., 2009). RPD-
modellen riktar in sig på situationsmedvetenhet som en del av beslutsprocessen och beskriver 
vad människor faktiskt gör i miljöer med dåligt definierade mål, ändrade förhållanden i miljön 
och under tidspress, i enlighet med de karaktäristika för naturalistiskt beslutsfattande. RPD-

modellen fokuserar, som i annan forskning inom naturalistiskt beslutsfattande, på erfarna 

beslutsfattare som arbetar under komplexa och osäkra förhållanden. Den är deskriptiv och inte 
normativ, det vill säga syftet är inte att ta fram en bild av hur den idealiske beslutsfattaren bör 

agera eller att ta fram regler, utan istället att beskriva hur erfarna beslutsfattare tar beslut i 
naturliga miljöer (Johnson, et al., 2009). Eftersom modellen beskriver beslutsfattande i naturliga 
miljöer är den heller inte tillämplig för att beskriva beslutsfattande i kontrollerade miljöer såsom 
träning och experiment (Flin, 1996). 

 
Johnson et al. (2009) argumenterade för att det finns paralleller mellan den tidspress och 
osäkerhet som kännetecknar individuellt beslutsfattande inom RPD-modellen och beslut som 

tas på en organisatorisk nivå. Det Johnson et al. (2009) gjorde var att de applicerade modellen 
när de skulle beskriva beslut tagna av Schweiziska myndigheter i efterdyningarna av flygolyckor 
i Europa (Johnson, et al., 2009). 

Hantering av dynamik 

Brehmer (1992) menar att det finns fyra förutsättningar vid analys av dynamiskt beslutsfattande: 
 

 det måste finnas ett måltillstånd (beslutsfattaren vill uppnå ett visst stadium). 
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 det måste vara möjligt för beslutsfattaren att förvissa sig om, och fastställa, systemets 

tillstånd (möjlighet att observera förhållanden). 

 det måste vara möjligt för beslutsfattaren att påverka systemets tillstånd, det vill säga 
möjlighet till handling. 

 det måste finnas en modell av systemet. 
 

Möjligheten för handling och observation av systemet är egenskaper hos systemet, medan 
måltillstånd och mentala modeller är egenskaper hos beslutsfattaren. För att uppnå kontroll 
måste beslutsfattaren använda sig av feedback och feedforward-strategier eller av en 

kombination av de båda (Brehmer, 1992). I dynamiska system har beslutsfattaren tre alternativ; 
utveckla en mental modell av uppgiften, utveckla heuristiska regler eller förlita sig på feedback 

och ändra sitt beteende gradvis utifrån detta (Brehmer & Allard, 1991). Själva dynamiken i ett 
dynamiskt system består av att dess tillstånd påverkas både av beslutsfattarens beslut och av 

faktorer som ligger utanför hans/hennes kontroll. Detta, i sin tur, skapar ständiga förändringar 
inom systemet som ger upphov till loopar genom vilken en variabel kan påverka både sig själv 
och andra över tid. Dessa så kallade feedback-loopar skapas av både beslutsfattarens handlingar 

och av interaktionen mellan olika variabler i systemet, vilka kan ligga utanför beslutsfattarens 
kontroll. Det är dessa feedback-loopar som ligger bakom all eventuell tillväxt, fluktuation och 
försvagning inom det dynamiska systemet. Feedback-loopar som är självförstärkande är så 
kallade positiva feedback-loopar, som exempelvis när bankens ränta gör att pengarna på ett 

bankkonto ökar, vilket, i sin tur, ger högre ränteavkastning eftersom det monetära värdet har 
ökat. Motsatsen är negativa feedback-loopar, som exempelvis att människor äter för att minska 
hungern och slutar äta när de är mätta (Gonzalez, Vanyukov & Martin, 2005). Feedforward är 

när beslutsfattaren väljer handlingar utifrån möjligheten att predicera systemets framtida tillstånd 
(Kerstholt & Raaijmakers, 1997). Till skillnad från statiska uppgifter kan beslutsfattaren använda 
feedback för att ändra systemet (Kerstholt & Raaijmakers, 1997). 
 

Dynamiska problem kräver att beslutsfattaren inte bara tar rätt beslut och i rätt ordning, utan 
besluten måste också tas vid rätt tidpunkt (Brehmer, 1992). Dynamiska beslut är de beslut som 
tas i en viss kontext och vid en viss tidpunkt. Fel som uppstår på grund av tidigare beslut kan 
komma att begränsa beslutsfattaren vid framtida beslut, då han/hon måste korrigera för de 

tidigare gjorda felaktiga besluten. Beslutsfattaren måste alltså ta hänsyn till att varje beslut som 
tas får konsekvenser för de framtida besluten (Brehmer, 1992). Realtidsaspekten gör att besluts-
fattaren inte är fri att fatta beslut närhelst han/hon vill. Istället måste besluten tas när kontexten 

gör det möjligt att göra detta. Just tidsaspekten gör att dynamiskt beslutsfattande skiljer sig från 
den typen av problem som vanligtvis förknippas med forskning om beslutsfattande (Brehmer & 
Allard, 1991). Att ta hänsyn till tidsaspekten får som främsta konsekvens att det inte går att 
formulera en normativ teori, det vill säga att sätta upp särskilda normer för beslutsfattaren att 

följa (Kerstholt & Raaijmakers, 1997). 

Komplexitet 

DDM-system (Dynamic Decision Making-system) karaktäriseras också av komplexitet, ett 
begrepp som inte är helt enkelt att definiera. Dynamiska system omfattar olika delar som 
interagerar och sammanbinds med varandra på ett så invecklat sätt att det kan bli svårt för den 
enskilde beslutsfattaren att förutsäga och förstå systemets beteende (Gonzalez, et al., 2005). 

Antalet komponenter i systemet, hur förhållandet ser ut mellan komponenter och antalet 
förhållanden mellan komponenter är några faktorer som kan sägas bidra till systemets 
komplexitet. Brehmer och Allard (1991) skiljer på fyra typer av element som kan bidra till 

komplexiteten; handlingar, mål, sidoeffekter och processer, vilka alla behöver kontrolleras. 
Ingendera av faktorerna påverkar enskilt de krav som ställs på beslutsfattaren när han/hon ska 
utföra en uppgift. Ett system som innehåller 20 komponenter kan inte antas vara dubbelt så 
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svårt som ett system som innehåller 10 komponenter. En uppgifts komplexitet kan därför inte 

definieras eller bestämmas utifrån antalet komponenter i systemet. Beslutsfattarens kunskaper 
och huruvida hans/hennes kognitiva färdigheter är tillräckliga för att kontrollera systemet är 
bland annat det som avgör systemets komplexitet. Eftersom komplexitet är ett relativt begrepp, 

beroende på exempelvis om beslutsfattaren är nybörjare eller expert, uppstår oklarheter om hur 
ett särskilt systems komplexitet skall utvärderas och analyseras (Gonzalez et al., 2005). 
 
Ett systems komplexitet kan drastiskt minskas om beslutsfattaren har möjlighet att begränsa sin 

uppmärksamhet till en mindre del av systemet, ett så kallat subsystem, som är oberoende av 
resten av systemet. Detta förutsätter att komponenterna i systemet inte är så starkt 
sammanbundna. I takt med att systemets komponenter blir mer sammanbundna kommer de 

mindre subsystemens oberoende att minska. System vars komponenter är starkt sammanbundna 
och starkt beroende av varandra kommer att ha en relativt konstant hög komplexitet. Detta för 
att varje dynamiskt beslut måste ta hänsyn till alla variabler i systemet, vilket leder till att högre 
krav ställs på den enskilde beslutsfattaren eftersom system där komponenterna är tätt 

sammanbundna kan leda till oavsiktliga konsekvenser av ett beslut. Beslutet att ändra variabel A 
får exempelvis som oavsiktlig konsekvens att även variabel B ändras. Sådana konsekvenser kan 
leda till att beslutsfattaren ställs inför konflikter mellan olika mål (Gonzalez et al, 2005). 
Komplexitet kan definieras i förhållande till hur många variabler i systemet som beslutsfattaren 

måste kontrollera (Gonzalez et al., 2005). 

Opakhet 

Att avgöra ett systems opakhet eller ogenomskådlighet är beroende, precis som komplexitet, av 
den enskilde beslutsfattarens kunskaper om systemet (Gonzalez et al., 2005).  Opakhet handlar 
inom DDM-forskningen om att vissa aspekter i ett system är “osynliga”, det vill säga att viss 
information om systemet finns tillgänglig för beslutsfattaren förutsatt att han/hon har kunskap 

om var informationen finns. Ett systems grad av opakhet är alltså beroende av vad besluts-
fattaren vet om systemet. Även om en beslutsfattare vet var han/hon skall hitta viss information 
måste han/hon också ha kunskap om hur informationen förhåller sig till de utsatta målen, det 

vill säga beslutsfattaren måste ha vissa förkunskaper för att se nyttan av viss information i 
systemet (Gonzalez et al., 2005). 

Kontrollmöjligheter 

Beslutsfattarens begränsade möjligheter att fatta beslut i dynamiska miljöer kan verka stressfram-
kallande (Brehmer, 1992). Stressen kan kontrolleras genom att den dynamiska uppgiften och 
arbetssituationen som sådan kontrolleras. Beslutsfattaren kan uppnå viss kontroll genom att 

försöka kontrollera uppgiften på någon lägre nivå som inte framkallar lika mycket stress och 
inte kräver att lika många beslut måste tas. Dynamiska beslut kan ses som en kompromiss av 
beslutsfattarens försök att utöva kontroll över i vilken takt eller frekvens som han/hon måste ta 
beslut och att ha kontroll över beslutsuppgiften som sådan. Den här typen av kompromiss kan 

få som konsekvens att själva produktionsprocessen saktas ned (Brehmer, 1992). 

Tidsbegränsningar 

Tidsbegränsningar ska ses som relativa till den takt förändringar sker i den dynamiska miljön 
och kan beskrivas som när det krävs flera beslut per tidsenhet av beslutsfattaren. Tidsbegräns-
ningar och antalet arbetsuppgifter som beslutsfattaren måste ta hänsyn till påverkar hans/hennes 
förmåga att få kontroll över det dynamiska systemet. Många situationer av dynamiskt 

beslutsfattande är extremt komplexa och kräver att den individuelle beslutsfattaren måste ta in 
mycket information innan han/hon kan ta ett beslut. Om det då råder brist på tid blir bördan 
än större. Tidsbegränsningar kan alltså antas leda till sämre prestationer (Gonzalez, 2004).  
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Gonzalez (2004) problematiserade att det kan vara svårt att predicera tidsbegränsningars effekt 

på inlärningsförmågan. Med övning, antog Gonzalez (2004), borde beslutsfattare som har fått 
öva under tidspress prestera lika bra som de som har övat under ingen tidspress, det vill säga att 
övning kan väga upp för tidsbegränsningars negativa effekt. Övning ger färdighet helt enkelt. 

Mängden information som beslutsfattaren måste bearbeta ökar i takt med att den tillgängliga 
tiden för att göra detta minskar. Det kan antas att kognitiva begränsningar påverkar möjligheten 
att förbättra prestationen negativt under tidspress. Gonzalez (2004) kom fram till att repetitioner 
av uppgifter under tidspress per se inte ledde till bättre prestationer och resultat och att 

deltagare som gjorde uppgifter under tidspress samtidigt var avsevärt bättre än de som hade haft 
mer tid över till reflektion innan de tog besluten (Gonzalez, 2004). 

Forskningsansatser inom dynamiskt beslutsfattande 

En av de huvudsakliga ansatser som forskare har haft vid studerandet av dynamiskt 
beslutsfattande med hjälp av mikrovärldar, är att hitta individuella skillnader (Brehmer, 1992). 
Metoden för att göra detta har varit att en grupp deltagare har fått genomgå samma mikrovärld, 

varefter gruppens resultat har delats in i de som har lyckats med uppgifterna och de som har 
misslyckats (Brehmer, 1992). Dessa grupper har sedan fått genomföra olika psykologiska 
intelligenstester (Brehmer, 1992; Gonzalez et al., 2005). Syftet med detta har dels varit att 

predicera beteenden i dynamiska beslutsuppgifter och dels att identifiera de krav som ställs på 
den individuella beslutsfattaren för att kunna genomföra uppgifterna. Detta har gjorts genom 
att ställa de som har misslyckats med uppgifterna och de som har lyckats gentemot varandra 
(Brehmer, 1992), det vill säga ställt novisers resultat gentemot experters (Chapman, Nettelback, 

Welsh, & Mills, 2006). 

Naturalistiskt beslutsfattande 

Under 80-talet började forskare studera hur erfarna människor tog beslut i sina naturliga 
miljöer eller i mikrovärldar, vilka skapades så att de innehöll samma nyckelelement som i 
beslutsfattarnas faktiska miljöer. Det som karaktäriserar naturalistiskt beslutsfattande är dåligt 
strukturerade problem, osäkra dynamiska miljöer, växlande, dåligt definierade eller 

konkurrerande mål, feedback-loopar, höga insatser och flera beslutsfattare.  
 

“The study of NDM asks how experienced people, working as individuals or groups in 

dynamic, uncertain and often fast-paced environments, identify and assess their situation, 
make decisions and take actions whose consequences are meaningful to them and to the 
larger organization in which they operate” (Zsambok, 1997, p. 5). 

 

Det andra som karaktäriserar NDM (Naturalistic Decision Making) är att försökspersonerna är 
erfarna beslutsfattare. Själva syftet med forskningen är att undersöka hur dessa erfarna besluts-
fattare faktiskt tar beslut, inte hur de borde ta beslut utifrån speciellt uppsatta normer eller 
standarder. Intresset ligger på själva beslutsepisoden, så kallad situationsmedvetenhet (situation 

awareness (SA)) (Zsambok, 1997). Beslutsfattare kan här inte förlita sig på rutiner när det gäller 
handlingar och tänkande, även om detta fungerar vid enklare typer av beslut. I forskningen om 
NDM lyftes särskilt fram situationsbedömningar som viktigt att fokusera forskning och träning 

på (Zsambok, 1997). 
 
SA är när beslutsfattaren skapar sig en inre föreställning av den nuvarande situationen. SA är den 
drivande faktorn i beslutsprocessen. För nybörjare tar förståelsen av själva situationen upp en 

väsentlig del av tiden som ägnas åt uppgiften. I de flesta situationer är effektivt beslutsfattande 
beroende av att beslutsfattaren har en bra förståelse av situationen. De flesta fel som kan kopplas 
till dåligt beslutsfattande kommer från problem med SA-delen av beslutsprocessen och inte så 

mycket från handlingsdelen av processen. Beslutsfattaren tar beslut utifrån sitt sätt att se på, deras 
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perception av, situationen. Om hans/hennes inre föreställning av situationen är fel, eller 

förvrängd, kommer det att leda till att fel beslut tas. Den här typen av felbeslut skiljer sig från 
när beslutsfattaren har rätt uppfattning eller föreställning av situationen, men ändå tar fel beslut 
(Endsley, 1997). 

 
För att få SA krävs direkt uppmärksamhet för att varsebli miljön. Eftersom människor har en 
begränsad förmåga till direkt uppmärksamhet kan den lätt överskridas i komplexa och 
dynamiska miljöer i vilka beslutsfattaren ska utföra komplexa uppgifter. Utvecklande av SA 

begränsas av människans inskränkta uppmärksamhet. Om beslutsfattaren riktar mer direkt 
uppmärksamhet på vissa element och inte andra kan den förlorade SA:n leda till dåliga beslut. 
Erfarna beslutsfattare skiljer sig från oerfarna på det sättet att de utvecklar mentala modeller för 

att komma runt detta. När nybörjare förlitar sig mycket på arbetsminnet har erfarna 
beslutsfattare istället lagrat mentala modeller i långtidsminnet från tidigare erfarenheter. Detta 
möjliggör beslutsfattande grundat på ibland inkomplett information. Välutvecklade mentala 
modeller gör att erfarna beslutsfattare har kunskap om systemets relevanta element, vilket 

underlättar klassificeringen av information (Endsley, 1997). 

Mikrovärldar 

Dynamiska beslutsproblem karaktäriseras bland annat av, som tidigare nämnts, att ett problems 
tillstånd förändras både autonomt och som en konsekvens av beslutsfattarens handlingar. Detta 
samtidigt som beslut måste tas i realtid. Dessa karaktäristiska drag är svåra, om inte omöjliga, att 
helt fånga med vanliga ”papper-och-penna”-experiment. Därför används datorer i högre 

utsträckning. Med datorer är det möjligt att skapa dynamiska mikrovärldar där forskare på ett 
bättre sätt kan kontrollera olika experimentbetingelser.  Sådana mikrovärldar är designade att 
återspegla de tre främsta karaktäristiska dragen hos dynamiskt beslutsfattande komplexitet, 
dynamik och opakhet (Brehmer, 1992). 

 
Mikrovärldar kan vara komplexa, det vill säga försökspersonen måste ta hänsyn till många olika 
element, som exempelvis många och motsägande mål. De kan också vara opaka i den meningen 

att dess egenskaper inte visas per automatik för försökspersonen som då måste utveckla och 
testa hypoteser om systemets tillstånd och egenskaper. Olika mikrovärldar skiljer sig åt genom 
att fokusera eller lyfta fram endera dynamiken, komplexitet eller opakheten (Brehmer, 1992; 
Gonzalez, 2005). Mikrovärldar som exempelvis är konstruerade för att studera beslutsfattande 

tonar ner komplexitet och ogenomskådlighet och betonar dynamik. 

 
De faktiska beslutsproblemen i mikrovärldar kan inte kontrolleras direkt av experimentledaren, 

utan istället är de beroende av experimentdeltagarens beteende och handlingar. Det går att 
skapa en mikrovärld med en given nivå av till exempel komplexitet, medan hanteringen av 
dynamik delvis är beroende av beslutsfattarens förkunskaper och tidigare erfarenheter. 
 

Fältstudier har den fördelen framför experimentella mikrovärldar att de införlivar en grad av 
realism i resultaten (Gonzalez, 2005). Den främsta nackdelen är, som alltid vid fältstudier kontra 
experimentella studier, möjligheten att kontrollera variablerna så att det går att visa på kausala 

samband (Brehmer, 1992; Gonzalez, 2005). 
 
Forskare som använder mikrovärldar har en kunskap om, och förståelse av, systemet som är 
ouppnåelig för forskare som studerar beslutsfattande ute i verkligheten. Med mikrovärldar kan 

forskare manipulera systemets generella egenskaper, exempelvis antalet element (grad av 
komplexitet), men det är försökspersonen som genom sina beslut, eller sina val att inte ta beslut, 
som styr själva kursen eller utvecklingen i den dynamiska miljön (Gonzalez, 2005). Genom att 

mikrovärldar är enklare än ”riktiga” system ute i verkligheten öppnar den upp för möjligheten 
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till träning genom att beslutsproblemen är möjliga att lösa på en individuell nivå och det krävs 

inte lika stora resurser att lösa dem, det vill säga det krävs kanske inte en hel grupp av 
beslutsfattare för att problemen skall kunna lösas (Gonzalez, 2005). 

TDG 

Taktiska beslutspel (TDG) är en träningsform med låg naturtrogenhet som har utvecklats för att 
förstärka deltagarnas taktiska och beslutsmässiga förmågor. Under träningstillfället presenterar 
ledaren för träningen ett kort skriftligt scenario som deltagarna, vanligtvis fyra till tio stycken, 

ska ta ställning till med avseende på vilka beslut och handlingar som krävs för att hantera 
situationen i scenariot. Deltagarna får först var och en fundera över och skriva ner vilka sorts 
åtgärder de föreslår, vanligtvis inom en given tidsram på mellan tre till fem minuter, och sedan 

tillsammans diskutera förslagen och ge feedback till varandra. Syftet med TDG:s är att utöka 
kunskapen och expertisen hos deltagarna i enlighet med NDM och RPD-modellerna. 
Träningsformen utvecklades först hos militären, men har även använts inom det skotska 
fängelseväsendet och kärnkraftsindustrin (Crichton, Flin, & Rattray, 2000). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka inom vilka domäner mikrovärldar kan användas för 
att träna beslutsfattande och följande frågeställning sökes besvaras: 

 
Hur bör träning utformas så att önskade träningseffekter uppnås? 
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Teoretisk referensram 

Färdighetsträning 

I takt med att människor blir experter inom en domän förlitar de sig mer på strategier att 

komma ihåg specifika fall. Det vill säga de har lärt sig om specifika situationer och generaliserar 
dessa till liknande situationer istället för att forma abstrakta regler och utifrån dessa dra specifika 
slutsatser. Den här typen av återkallningsstrategi är viktig att ta tillvara vid träning av såväl 

nybörjare som experter, eftersom belastningen på arbetsminnet minskar och det blir lättare att 
lägga ner energi på andra uppgifter. Nybörjare använder ofta förutsättningslösa strategier vid 
problemlösning, det vill säga de utför en handling och ser om avståndet till det önskade 
tillståndet minskar. Sådana strategier ökar den kognitiva bördan när flera uppgifter ska utföras 

samtidigt och får som konsekvens att effekterna av träningen minskar (Wickens & Hollands, 
1999). 
 

En viktig del i förvärvandet av nya färdigheter är att de färdigheter som individen tränar upp 
vid träningstillfället kan omsättas i verkligheten. För att uppnå dessa så kallade transfereffekter är 
det inte alltid nödvändigt eller ens önskvärt att träningstillfället är så likt verkligheten som 
möjligt. En alltför realistisk mikrovärld med hög naturtrogenhet kan dels vara allt för dyr att ta 

fram och dels kan den också bli för komplex. Arbetsbelastningen kan bli för hög och leda till 
minskade effekter av träningen (Wickens & Hollands, 1999), då fokus tas från den färdighet som 
individen ska lära sig eller bli bättre på. Istället för att fokusera på naturtrogenhet är det viktigt 
att förstå vilka komponenter eller delar av träningen som bör vara lik verkligheten eller 

målmiljön. En avvikelse från naturtrogenheten kan öka transfereffekter om den exempelvis ökar 
individens fokus på en viktig del av uppgiften som ska göras. Så kallad negativ transfer är när en 
förvärvad egenskap i en omgivning hämmar prestationen i en annan. Detta kan ske om det i 

båda miljöerna förekommer identiska eller i vart fall liknande stimuli, men där responsen är 
olika. Ett enkelt exempel på detta är en operatör som byter från en kontrollpanel till en annan, 
där olika knappar måste tryckas in på respektive panel för att uppnå samma effekt (Wickens & 
Hollands, 1999). 

Mentala modeller 

Mentala modeller är mentala strukturer som speglar individens förståelse av ett system. En 
korrekt mental modell av ett system möjliggör för individen att mentalt föreställa sig utgången 

av ett visst beslut eller en åtgärd innan han/hon faktiskt fattar beslutet eller vidtar åtgärden. Är 
den mentala modellen felaktig, och i förlängningen även individens förståelse av systemet, leder 
det till fel. Ett mål för träningen kan därför vara att ge individen möjlighet att träna upp 
korrekta mentala modeller genom att träna på att förstå underliggande strukturer i systemet 

(Wickens & Hollands, 1999). 

Kognitiv belastningsteori 

De allra flesta träningstekniker ställer höga krav på arbetsminnet och inlärningsprocessen 

hämmas på grund av detta. Därför ställs det krav på mängden information som individen måste 
bearbeta. Den kognitiva belastningsteorin tar upp de effekter som de höga kraven får på 
träningseffektiviteten. Ett sätt att minska den kognitiva belastningen är att när exempelvis 
grafiska bilder läggs till texten måste informationen från de olika formaten som relaterar till 

varandra placeras nära varandra, annars kommer den kognitiva belastningen att öka då individen 
måste dela uppmärksamheten mellan olika källor (Wickens & Hollands, 1999). Att presentera 
viss information i form av exempelvis förinspelade instruktioner istället för att individen ska 

behöva läsa all information ökar inlärningen då de inte ”konkurrerar” om samma utrymme i 
arbetsminnet (Wickens & Hollands, 1999). 
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Ett sätt att lära sig en komplex uppgift är att dela upp den i mindre element som tränas separat. 
Vid sekventiell träning tränas varje enskild del för sig innan hela uppgiften tränas. En process-
operatör kan exempelvis med sekventiell träning lägga ner mer träningstid på de element eller 

delar som är särskilt svåra innan han/hon tränar på hela uppgiften. Fraktionering är, i kontrast 
till sekventiell träning, när individen tränar på två eller fler uppgifter som senare ska utföras 
tillsammans (Wickens & Hollands, 1999). Här delas uppgifterna inte upp i mindre delar som vid 
sekventiell träning, utan de tränas istället i sin helhet var för sig. En viktig aspekt i att träna i 

komplexa miljöer är att individen måste förhindras att ta fel beslut eller göra andra fel vid 
upprepade träningstillfällen. Risken finns då att felen som begås tränas in av individen som 
fortsätter begå felen i framtiden. Ett sätt att förhindra fel är genom guidad träning där de som 

tränar får feedback om de fel de gör. Den som tränar bör också förses med kunskap om 
resultatet av träningen och feedback om sin prestation. Detta kan vara viktigt dels för att 
motivera, men också för att förbättra prestationen. Feedback om resultat bör ges direkt efter 
avslutandet av träningen (Wickens & Hollands, 1999). 
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Metod 

Litteratursökning 

För litteratursökningen användes främst databaserna ERIC (EBSCO), ScienceDirect och 

PsycARTICLES. I den inledande litteratursökningen användes även Google Scholar. De sökord 
som användes var ”dynamic decision making”, ”training”, ”performance assessment”, ”microworld”, 
”simulation” och ”command and control”. Eftersom ”mikrovärldar” och ”simulatorer” är synonyma 

med varandra användes båda i kombination med de övriga sökorden. Inklusionskriterierna var 
att artiklarna ska vara ”peer-rewieved” och publicerade under 2000-talet. 

Analys 

Sökningarna resulterade i 15 artiklar, varav många föll bort då de enbart introducerade och 

beskrev olika mikrovärldar. Sex artiklar valdes ut och granskades. Av dessa sex föll en bort då 
den hittades via GoogleScholar och inte var ”peer-rewieved”. Fyra artiklar valdes sedan ut, vilka 
beskrev experiment som syftade till att undersöka mikrovärldar som möjlig träningsform och 

därför ansågs relevanta för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Artiklarna har 
sammanfattats och jämförts med avseende på resultat och analys. 

Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att studera träningsformen mikrovärldar. 
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Resultat 

MS Antwerpen: Emergency Management Training for Low-Risk 

Environments (Stroschneider & Gerdes, 2004) 

Stroschneider och Gerdes (2004) utvecklade ett träningsprogram som riktade sig till människor 

som arbetar inom så kallade lågriskmiljöer, som exempelvis sjukhus och hotell. Även om det 
normalt finns personal som är vältränad inför nödlägen, exempelvis säkerhetspersonal, ansåg 
författarna det behövligt att även annan personal tränas. Träningsprogrammet som utvecklades 

hade som syfte att bland annat tillmötesgå följande behov och krav: 
 
 Träningen ska vara generellt utformad i den meningen att den går att använda för att träna 

personal från olika typer av institutioner och organisationer. Kopplat till detta får det heller 

inte krävas några speciella förkunskaper för att kunna genomföra träningen. 
 
 Träningen ska öka deltagargruppernas kompetens om en grupps olika funktioner och 

beslutsfattande i komplexa och dynamiska situationer. 
 
 Öka deltagarnas förmåga att undvika typiska fel som krisgrupper kan göra.  
 

Deltagare i experimentet var fjorton män och kvinnor i åldrarna 26-50 år från Aachens 
Universitetssjukhus, som jobbade inom den administrativa och tekniska delen samt som 
sjukvårdspersonal. De delades upp i två grupper om sju personer. I experimentet ingick även en 
kontrollgrupp bestående av studenter. Efter att deltagarna hade fått ta del av simuleringen en 

gång fick de reflektera över upplevelsen och vad de upplevde gick fel. Deltagarna i experiment-
grupperna blev ombedda att diskutera sina upplevelser av hur strukturen i teamet, hur olika 
procedurer utvecklades under processen, kommunikation inom teamet och även så kallade 

”mjuka faktorer” som upplevd stress och hur de hade upplevt olika motgångar under 
simuleringen. Kontrollgruppen bestående av studenter fick inte någon möjlighet till guidad 
reflektion. Nästa steg var att experimentdeltagarna i seminarieform fick lära sig vissa basala fakta 
om hur krishantering bör genomföras. Fokus låg på att ta ut de viktigaste delarna som 

expertteam i så kallade hög-risk miljöer får lära sig, det vill säga om hur teamet bör struktureras, 
distributionen av arbetsuppgifter, kommunikation etcetera. Syftet med detta var att ge 
deltagarna generellt högre kompetens om kritiska situationer. Därefter fick deltagarna genomgå 

träningen en gång till. Träningen bestod alltså av en kombination av instruktioner till deltagarna, 
möjlighet för deltagarna att reflektera över resultat och upplevelser samt att faktiskt få ikläda sig 
rollen som chef i ett krishanteringsteam. 
 

Simuleringen utgjordes av en liten brand i ett skepp. Under första försöket var deltagarna mer 
fokuserade på sina respektive uppgifter som de hade fått sig tilldelade. Under andra försöket var 
däremot den deltagare som skulle fungera som kapten över skeppet mer mottaglig för förslag 

från de andra, vilket inte var fallet under det första simuleringstillfället. Bland annat isolerades 
branden genom att stänga vissa dörrar på förslag från en av de övriga deltagarna. Ansvaret för 
olika uppgifter distribuerades även om efter den krisen så att gruppen var bättre förberedd inför 
framtida kriser. En möjlig förklaring, enligt författarna, till varför krishanteringen var mer 

effektiv under andra simuleringstillfället skulle kunna vara att gruppen var mer familjär med 
mikrovärlden. En annan förklaring var att det även skulle kunna förklaras av att gruppen 
organiserade uppgifterna bättre, det vill säga information gick ut till alla istället för att varje 

enskild deltagare höll viss information för sig själva. Överlag hade gruppen en mer analytisk 
ansats, bland annat togs proaktiva beslut i form av att gruppen distribuerade om uppgifter för att 
bättre hantera möjliga framtida bränder.  
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En tidigare nämnd princip om färdighetsförvärvning är att fel kan undvikas med hjälp av så 
kallad guidad träning (Wickens och Holland, 1999). Experimentgruppen fick, direkt efter första 
träningstillfället, guidad träning i form av kortare seminarier om generella principer för 

krishantering. De fick även möjlighet att reflektera över och diskutera sina insatser. 
Experimentgruppen presterade avsevärt bättre vid de senare träningstillfällena än kontroll-
gruppen som inte fick någon feedback eller möjlighet till diskussion. En viktig slutsats var att 
människor som ska ingå i krishanteringsgrupper kan behöva en kombination av att få lära sig 

viktiga, övergripande principer och riktlinjer för krishantering och att faktiskt få öva 
krishantering i en mikrovärld. 

Training for emergencies (Gonzalez & Brunstein, 2009) 
Gonzalez och Brunstein (2009) tar upp olika principer som är viktiga för att träna personal 
inom akutsjukvården. Principerna kan även antas vara viktiga för domäner där prioritering av 
resurser är viktigt. Utmaningen, som författarna ser det, är att hjälpa den som tränas att behålla 

och aktivera kunskapen och färdigheterna som han/hon lär sig. Trots förberedelser är 
olyckshändelser oförutsägbara och detta får som konsekvens att träningen är, nästan oavsett hur 
den är utformad, otillräcklig.  
 

I experiment med dynamiska allokeringsuppgifter av resurser framkom att individer som tränar 
långsamt får bättre transfereffekter vad gäller att kunna arbeta under hög tidsbegränsning än de 
som genomgår träningstillfället med hög tidspress. Trettiotre försökspersoner indelades i två 

grupper, där den ena fick träna under låg tidspress och den andra under hög. Alla deltagare fick 
träna med mikrovärlden under två dagar innan de på den tredje dagen fick träna under 
realistiska förhållanden. Mikrovärlden gick ut på att distribuera vatten i ett vattenreningsverk. 
Dynamiken i simulatorn kom av att maximalt fem pumpar kunde aktiveras samtidigt och att 

miljön, vattenflödet, förändrades autonomt. För uppgifter som kräver prioritering av hur 
resurser ska allokeras visade det sig vara bättre med långsam träning och låg arbetsbelastning vid 
själva träningstillfället. För att träna beslutsfattare för att under hög tidspress på ett bra sätt 

allokera och prioritera var resurser ska läggas vid en krissituation är det inte eftertraktansvärt att 
från första början sträva efter att beslutsfattaren ska uppleva samma tidspress vid träningstillfället 
som han/hon kan antas uppleva ”på riktigt”. Slutsatserna var att det är bättre att börja med låg 
tidspress och sedan övergå till högre. Arbetsbelastningen ska heller inte vara alltför hög och 

behöver inte vara realistisk. Individer som tränar med låg arbetsbelastning uppnår bättre 

transfereffekter än de som tränar med hög (realistisk) arbetsbelastning. 

Decision support for real-time, dynamic decision-making tasks 

(Gonzalez, 2005) 

I ett experiment delades 88 deltagare in i fyra grupper och en kontrollgrupp. Mikrovärlden som 

användes var Water Purification Plant som kort går ut på att deltagarna skall kontrollera ett 
reningsverk och målet är att rena så mycket vatten som möjligt. Den enda feedback som 
kontrollgruppen fick var feedback om utfallet vid slutet av varje träningstillfälle, det vill säga hur 

många liter vatten som var kvar att rena. En grupp, den så kallade feedback-gruppen, fick utöver 
feedback om utfallet vid slutet av varje träningstillfälle mer detaljerad information vid olika 
tidpunkter under själva träningstillfället. Eftersom beslut måste tas i realtid blir den naturliga 
konsekvensen att det uppstår tidsbegränsningar för när beslut kan tas. Dessa tidsbegräsningar 

begränsar beslutsfattarens möjlighet att leta och behandla information. Därför måste individen 
vara medveten om uppgiftens struktur och hur individen själv fattar beslut. Enkelt uttryckt 
måste individen skapa sig en korrekt mental modell.  Författaren utgick bland annat från en 

tidigare nämnd återkallningsstrategi som går ut på att lära sig om specifika situationer som sedan 
analogt kan appliceras på andra situationer som liknar den. Detta möjliggör för individen att 
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transferera kunskap från ett tillfälle till ett annat, exempelvis från ett övningstillfälle till en 

verklig situation.  
 
En hypotes var att hög frekvens av feedback om utfall hjälper individerna att bättre kunna 

avgöra effekterna av sina beslut och underlätta för individerna att skapa kausala associationer 
mellan beslut och resultat och därmed skulle individernas prestationer bekräftas. En andra 
grupp fick träna under samma förutsättningar som kontrollgruppen, det vill säga låg frekvens av 
feedback om utfall, men med skillnaden att de senare fick träningssessionen uppspelad för sig så 

att de kunde se vilka beslut de hade tagit och analysera dessa. En annan hypotes var att individer 
som gavs möjlighet att utvärdera sina tidigare beslut och analysera sina handlingar skulle 
förbättra sina beslut och visa på bättre prestationer. Deltagarna i den tredje experimentgruppen 

fick både detaljerad feedback och senare även möjlighet att se sina tidigare beslut såsom den 
andra experimentgruppen. Den sista experimentgruppen fick ingen detaljerad feedback, utan 
istället fick de se en uppspelning av hur en expert löste uppgifterna. Den tredje hypotesen var 
att individer som gavs möjlighet att utvärdera och lära av en experts beslut skulle prestera bättre 

än de andra. 
 
Resultatet av experimentet visade att den grupp som fått se en uppspelning av hur en expert 
spelat mikrovärlden hade lett till bättre resultat hos experimentdeltagarna. De betingelserna 

visade sig ha fortsatt effekt även efter upphörandet av den typen av stöd. De deltagare som fick 
detaljerad feedback om utfall presterade betydligt sämre i de första försöken än kontrollgruppen. 
Efterhand kom de upp i samma resultat som kontrollgruppen, men de presterade inte bättre än 

kontrollgruppen. Gruppen som hade fått både feedback och senare möjlighet att titta igenom 
sina beslut presterade i nivå med kontrollgruppen. Det konstateras att istället för att få 
träningsstöd i form av exempelvis riktlinjer som individen har framför sig under träningstillfället 
är det bättre att individen efter första träningstillfället får se en uppspelning av hur en expert 

hanterar mikrovärlden. Detta för att det möjliggör för individen att jämföra sin prestation med 
en experts och därigenom kan de förbättra sitt eget resultat vid senare träningstillfällen. 
 

Det argumenteras för att det inte är nödvändigt för individen att medvetet förstå de heuristiska 
regler och processer som experten följer, utan det räcker med att använda exemplen som en 
naturlig form av inlärning. Ur analysen av resultaten framkom att experimentdeltagarnas beslut 
blev mer och mer lika experternas. Förklaringen att det skulle bero på att experimentdeltagarna 

kopierar expertens beteende förkastas på grund av det faktum att deltagarna fortsatte att 
förbättra tillvaratagandet av resurser även efter upphörandet av den typen av beslutsstöd. Istället 
för att kopiera expertens beteende kunde deltagarna förstå uppgiften på ett djupare plan och de 

utvecklade strategier som hjälpte dem med att lösa uppgifterna. Att se hur en expert genomför 
mikrovärlden kan också ha hjälpt deltagarna på så sätt att de hade tagit åt sig handlingar som 
liknar expertens och därigenom fått en generell förståelse över den strategi som experten 
använde sig av. Vid senare träningstillfällen då deltagaren inte får ta del av hur experten löser 

uppgifterna finjusterar han/hon istället strategin och därigenom förbättras slutresultatet. 

Accelerated training with microworlds for command decision making 

(Jarmasz, 2007) 

Enligt författaren är ett av de problem som uppstår vid träning av dynamiskt beslutsfattande i 

militära sammanhang träning för olika typer av operationer som sträcker sig över lång tid. I ett 
återuppbyggnadsarbete av en region kan det ta veckor eller månader innan beslutsfattaren får 
feedback om vilka konsekvenser ett beslut har fått. Det kan således bli svårt för en ansvarig 
officer att uppfatta kausala samband mellan beslut och effekten av det beslutet. En lösning på 

detta skulle kunna vara att träna i en mikrovärld där taktiska detaljer skalats bort för att istället 
fokusera på den övergripande dynamiken i uppgiften samtidigt som det sker inom en 
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komprimerad tidsram, det vill säga mikrovärlden utspelar sig inte i realtid utan tiden skyndas på. 

I experimentet deltog 32 personer från den kanadensiska armén. Mikrovärlden som användes 
simulerade fredsfrämjande åtgärder i form av fördelning av säkerhetsresurser inom en fiktiv 
region. 

 
Deltagarnas uppgift var att hålla regionen stabil genom att flytta och fördela resurser mellan ett 
basläger och ut i regionen. Varje träningstillfälle innefattade 60 simulerade dagar och transfer-
tillfällena 50 simulerade dagar. Deltagarna delades in i två grupper som fick träna under olika 

förhållanden. För den ena gruppen varade varje simulerad dag i mikrovärlden tre sekunder och 
varje försök varade ungefär tre minuter. För den andra gruppen varade varje simulerad dag nio 
sekunder och varje försök varade därför också cirka nio minuter. Vid transfertillfällena varade 

varje simulerad dag 45 sekunder och varje omgång varade därför i cirka 37 minuter. 
 
Det skapades fyra olika modeller av dynamik; två olika processer för att flytta resurser inom 
regionen samt två olika processer för att uppnå stabilitet i regionen. De två processerna för att 

flytta resurser gjorde att utvecklingen i regionen gick snabbt eller långsamt. I den långsamma 
utvecklingsprocessen straffades deltagarna om de försökte flytta mycket resurser på en gång 
genom att upprorsmän beslagtog resurserna. I den långsamma utvecklingsprocessen beslagtogs 
bara ett fåtal resurser förutsatt att bara ett fåtal antal resurser flyttades åt gången. De två olika 

stabiliseringsprocesserna kallades ”stabilize-and-stay” respektive ”stabilize-and-retreat”. I den 
förstnämnda krävdes för att uppnå stabilitet att resursnivåerna hölls på minst 15 enheter. I den 
senare ökade fientligheten hos befolkningen om närvaron av säkerhetsresurser var högre än 15 

enheter. Deltagarna var tvungna att förstå sambandet mellan de olika variablerna, det vill säga 
för att öka stabiliteten måste säkerhetsresurser flyttas ut i regionen men samtidigt ökade 
befolkningens fientlighet, vilket ledde till minskad stabilitet om antalet säkerhetsresurser gick 
över en viss nivå. Deltagarna skulle då vara tvungna att dra tillbaka resurser för att stabiliteten 

inte skulle sjunka. 
 
Resultatet visade bland annat på att deltagarna överlag presterade sämre i de träningstillfällen 

när ”stabilize-and-retreat”-processen användes i mikrovärlden. Deltagarna fick information om 
hur de skulle göra för att uppnå stabilitet med den processen i instruktionerna innan tränings-
tillfället, men annars framgick det inte av gränssnittet. Det dåliga resultatet tydde alltså på att 
deltagarna hade svårt att se sambanden mellan variablerna och slutsatsen drogs att mer feedback 

skulle ha kunnat öka inlärningen hos deltagarna.  
 
Hastigheten i sig, det vill säga om de simulerade dagarna varade tre eller nio sekunder, hade 

ingen effekt på de huvudsakliga prestationerna vid själva träningstillfällena. Däremot resulterade 
kombinationen av den snabbare träningshastigheten och den snabba utvecklingsprocessen, där 
förflyttandet av resurser gick snabbt, i dåliga resultat och dålig inlärning. För den långsamma 
träningsgruppen var det tvärtom, det vill säga den långsamma utvecklingsprocessen gav dålig 

inlärning och prestation. Den snabbare träningshastigheten antogs göra det svårare för 
deltagarna att upptäcka de snabba bestraffningarna som följde av den snabbare utvecklings-
processen och det konstateras att olika tidsförhållanden påverkar olika aspekter av dynamiska 

beslutsuppgifter. 

Resultatsammanfattning 

Stroschneider och Gerdes (2004) utvecklade ett mer generiskt träningsverktyg i form av M/S 
Antwerpen. Syftet var att ge personer inom så kallade ”lågriskmiljöer” möjlighet att lära sig 

”lite om mycket”, det vill säga alltifrån rollfördelning inom gruppen, distribution av 
information från ledaren till de underlydande till kommunikation. Experimentgruppen som 
mellan träningstillfällena hade fått möjlighet att diskutera resultatet tillsammans och även fått 
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guidning av experter uppvisade avsevärt bättre resultat än experimentgruppen som inte fick de 

möjligheterna. 
 
För att få en djupare förståelse för vilka strategier som är bäst lämpade för domänspecifika 

uppgifter fann Gonzalez (2005) att de bästa transfereffekterna fås av träningsstöd i form av att se 
hur en expert löser uppgifterna. Detaljerad feedback om utfall, att analysera sina tidigare beslut 
eller de båda i kombination uppvisade sämre resultat än experimentgruppen. 
 

De faktorer inom dynamiskt beslutsfattande som är mest relevanta att träna inom akutsjukvård 
är tidsbegränsningar och arbetsbelastning. Dessa faktorer, menar Gonzalez och Brunstein (2009), 
bör inte tränas under realistiska förhållanden, utan under långsamma förhållanden som gynnar 

förvärvandet av nya egenskaper och en djupare förståelse av situationen. 
 
I Jarmasz' (2007) experiment presterade de båda grupperna ungefär lika bra vid träningstillfället, 
men hade olika problem med de olika uppbyggnadsprocesserna. Vid transfertillfället uppvisade 

gruppen som hade fått träna i snabbare hastighet överlag bättre resultat än den grupp som hade 
fått träna i långsammare hastighet. Resultatet visar att det är möjligt, och i viss mån önskvärt, att 
människor som ska träna inför dynamiska uppgifter som sträcker sig över lång tid uppnår bättre 
transfereffekter om tiden snabbas upp. 
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Diskusson 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka inom vilka domäner mikrovärldar kan användas 

för att träna beslutsfattande. Stroschneider och Gerdes (2004) utvecklade ett särskilt 
träningsprogram riktat till människor som normalt verkar i så kallade lågriskmiljöer. Wickens 
och Holland (1999) talar bland annat om att fokus för träningen inte bör ligga på att göra 

träningen så naturtrogen som möjligt, utan att det istället är det viktigt att förstå vilka 
komponenter och delar av träningen som bör vara lik målmiljön. Mikrovärlden personerna fick 
träna i utspelade sig på ett skepp som i många viktiga delar är lik den sjukhusmiljö som de 
normalt vistas i. Vid en brand på såväl ett skepp som ett sjukhus måste dynamiska beslut tas i 

ogenomskådliga situationer och detta går det inte att förbereda personalen inför genom att 
enbart ha utformade riktlinjer då oförutsedda situationer kan hända som inte tas upp i dessa.  
 

Kombinationen av att få lära sig om grundläggande krishantering, att få analysera sina insatser 
och att faktiskt få öva i en mikrovärld visade sig ha bra effekt. Skillnaden för experiment-
gruppen mellan de tidigare och senare träningstillfällena vittnar om att de bättre hade förstått 
hur de ska fördela uppgifter mellan sig och vilka ledtrådar de ska leta efter. Stroschneider och 

Gerdes (2004) träningsprogram skulle kunna användas lika framgångsrikt inom andra 
arbetsområden där det av olika anledningar kan uppstå behov av större evakueringar som 
exempelvis hotell, större offentliga byggnader etcetera. Det goda resultatet visar att 
krishanteringen och de beslut som tas av personal vid kriser kan förbättras avsevärt vid träning 

liknande Stroschneider och Gerdes’ (2004). Träningen fokuseras delvis på fördelning av 
uppgifter och kommunikation hos experimentgruppen. En fråga som uppkommer är hur pass 
mycket träning simulatorn gav i just dynamiskt beslutsfattande. När personen som fungerade 

som kapten i andra träningstillfället lyssnade mer på de andra ledde det till beslut som ökade 
kontrollen över skeppet. Brehmer (1992) menar att beslutsfattare måste använda feedback- och 
feedforwardstrategier för att få kontroll i en dynamisk miljö. De proaktiva beslut som togs 
under andra träningstillfället för att minska omfattningen av en brand visar på att 

experimentgruppen utvecklade feedforward-strategier för att öka kontrollen. Även om mycket 
fokus låg på kommunikation och rollfördelning inom gruppen visar resultatet att gruppen lärde 
sig utveckla strategier för att ta beslut i en dynamisk miljö. Det kanske inte alltid är tillräckligt 

att ägna en dag åt att gå igenom nödutgångar med mera vid exempelvis ett hotell, samt ha en 

röd pärm i lobbyn med telefonnummer och handlingsplaner. Att öva beslutsfattande och av 
experter få lära sig generella principer om krishantering är viktigt för oförutsedda händelser. 
Övning ger färdighet helt enkelt. 

 
Gonzalez och Brunstein (2009) konstaterade att för akutsjukvård och liknande uppgifter där 
beslutsfattaren snabbt ska fördela resurser och göra prioriteringar får träningen bättre effekt om 

den sker långsamt istället för snabbt. Detta minskar den kognitiva belastningen, som annars kan 
tära på arbetsminnet. Det möjliggör också, i enlighet med Wickens och Holland (1999), en 
djupare förståelse för uppgiften och individen kan lättare skapa sig en korrekt mental modell. 
Simulatorn som användes karaktäriserades av hög opakhet, det vill säga det var svårt att alltid 

förvissa sig om systemets tillstånd i syfte att uppnå kontroll. Detta i kombination med att miljön 
förändrades autonomt och som en effekt av individens beslut, att aktivera eller avaktivera 
pumpar, försvårade möjligheten att träna under hög tidspress.  Det går att dra paralleller mellan 

svårigheten i att förvissa sig om systemets tillstånd och svårigheten i att förvissa sig om en 
patients akuta sjukdomstillstånd. Beslut måste tas i realtid för att patientens tillstånd inte ska 
försämras. 
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Jarmasz (2007) höll medvetet komplexiteten nere i hopp om att det skulle öka transfer-

effekterna från träningstillfälle till transfertillfälle. Båda grupperna var aningen sämre när 
”stabilize-and-retreat”-processen användes. Detta talar för att grupperna inte fick tillräckligt 
med feedback och att de, när den processen användes, var oförmögna eller i vart fall inte var 

lika bra på att skapa sig en mental modell över den processen som över ”stabilize-and-stay” som 
hade ett enklare samband mellan variablerna säkerhetsresurser och stabilitet. Resultatet visar att 
det är möjligt att snabba upp träningen för uppgifter som i verkligheten kan sträcka sig över 
veckor eller månader. Problemet var att de som tränade under långsamma förutsättningar hade 

aningen svårare för den långsamma uppbyggnadsprocessen och den snabba gruppen hade 
svårare för den snabba uppbyggnadsprocessen. Konsekvenserna, det vill säga feedback, av beslut 
i den snabba uppbyggnadsprocessen kom snabbt och långsamt i den långsamma. Detta med-

förde att gruppen som tränade i snabba förhållanden fick feedback än snabbare och gruppen 
som tränade i långsamma förhållanden fick feedback än långsammare. Överlag presterade de 
senare bättre vid transfertillfället.  
 

Detta kan förklaras med att de som tränade under snabba förutsättningar och fick börja med att 
träna med den långsamma uppbyggnadsprocessen hade lättare än de som hade samma förut-
sättningar, men som fick börja med den snabba uppbyggnadsprocessen. När individer ska träna 
inför uppgifter som i verkligheten sträcker sig över lång tid är det möjligt att snabba upp 

träningshastigheten, men det som måste beaktas är att den ökade hastigheten kommer att 
påverka transfereffekterna på olika sätt. För feedback som kommer snabbt försämras inlärningen, 
medan den ökade hastigheten ökar inlärningen för långsamma processer. 

 
Både Gonzalez (2004) och Stroschneider och Gerdes (2004) resultat pekar på att experter bör 
närvara i någon form vid träning.  Deltagarna lär sig generella principer som är viktiga för att 
fatta beslut i den dynamiska miljön de tränar i och kan efterhand utveckla egna mentala 

modeller och finjustera beslut och strategier så att de blir ännu bättre beslutsfattare. 

Metoddiskussion 

Validiteten hade kunnat ökas genom att använda material från olika träningsprogram som 

faktiskt används i olika domäner. De yrkesområden som finns representerade i detta 
examensarbete får inte ses som någon uttömmande lista med avseende på vilka domäner som 
faktiskt använder mikrovärldar vid träning av beslutsfattande. Det kan argumenteras för att den 
frågeställningen inte är helt besvarad. Analysen av artiklarna har försökt göras så objektiv som 

möjligt, men det är möjligt att artiklarna kan tolkas annorlunda av någon annan. Då metoden 
för urval och tillvägagångssätt har redogjorts för kan den anses ha god reliabilitet. 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka vilket resultat det skulle få om personer inom 
akutsjukvården och andra yrken där resurser snabbt ska fördelas använde samma typ av 
träningsstöd som Gonzalez (2005) kom fram till var bäst, det vill säga att få se hur en expert 
hanterar uppgiften. Det hade vidare varit intressant att utveckla en typ av mikrovärld riktad mot 

den finansiella aktiemarknaden i ljuset av Jarmasz’ (2007) resultat. Där handlar det också om 
långsamma respektive snabba processer där viss feedback fås snabbt, medan annan tar längre tid. 
Kan det vara så att, med tanke på att transaktioner går väldigt snabbt med datorers hjälp, att 

finansmarknaden skulle vara betjänt av viss inbyggd tröghet så att beslutsfattarna (börsmäklare 
med flera) skulle ha lättare att hänga med? 
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BILAGA 1 

- Översikt av analyserad litteratur 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Decision 

Support for real-time 
dynamic decision 
tasks 
 

Författare: 
Gonzalez, C. 
 

Tidsskrift: 
Organizational 
Behavior and Human 
Decision Processess 

 
Årtal: 2004 

Utvärdering av vilken 

typ av stöd som ger 
bäst transfereffekter 
för träning i 
beslutsfattande i 

dynamiska miljöer. 

Undersöka vilket stöd 

som ger bäst transfer-
effekter; se hur en 
expert löser uppgiften, 
detaljerad feedback 

om utfall eller feed-
back om utfall i 
kombination med 

egen analys. 

Experimentet utfördes 

med mikrovärlden 
Water Purification 
Plant med fyra 
experimentgrupper 

och en kontrollgrupp. 
Experimentet sträckte 
sig över tre dagar för 

att lättare undersöka 
vilka transfereffekter 
som möjligen hade 
uppnåtts. 

Experimentgruppen 

som fick se hur en 
expert löste uppgiften 
uppvisade bäst resultat 
vid ett senare 

kontrolltillfälle. De 
övriga grupperna 
presterade varken 

bättre eller sämre än 
kontrollgruppen. 

Eftersom gruppen 

som hade fått se hur 
en expert löste 
problemet fortsatte de 
att bli bättre även 

senare, vilket visar att 
de inte bara 
”kopierade” expertens 

handlingar. Istället 
fick de en över-
gripande idé om 
vilken strategi som var 

bäst och som de 
senare kunde förfina 
själva. 

Titel: Training for 
Emergencies 
 
Författare: 

Gonzalez, C., & 
Brunstein, A. 
 
Tidsskrift: 

Journal of Trauma 
 
Årtal: 2007 

Använda mikrovärldar 
för att träna akutsjuk-
vårdspersonal i 
beslutsfattande i 

dynamiska miljöer, 
som de sedan skulle 
kunna överföra till 
vardagen i sin 

yrkesroll. 

Undersöka vad som 
ger bäst transfereffekt 
inför uppgifter som 
ska utföras under hög 

tidspress. Att träna 
under stark, och 
verklighetstrogen, 
tidspress, eller om det 

ger bättre effekt att 
träna under mindre 
tidspress. 

Trettiotre deltagare 
uppdelades i två 
grupper där de 
antingen fick utföra 

simuleringen under 
hög eller låg tidspress. 
Båda grupperna fick 
öva i mikrovärlden 

under respektive 
förutsättningar i två 
dagar innan båda 

grupperna på den 

Experimentgruppen 
som först hade fått 
träna under mindre 
tidspress uppvisade 

bättre resultat när de 
senare fick utföra 
simuleringen under 
samma tidspress som 

den andra gruppen. 

När individer ska 
tränas inför uppgifter 
som är stressande och 
under hög tidspress är 

det bättre att först 
träna under mindre 
tidspress. Innan 
exempelvis akutsjuk-

vårdspersonal tränas i 
mer realistiska 
förhållanden är det  
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   tredje dagen fick 
utföra simuleringen 

under hög tidspress. 

 bättre om träningen 
inte ligger nära 

verkligheten. 
Träningen som fås av 
att använda mikro-
världar är i högsta 

grad aktuell för akut-
sjukvårdspersonal som 
dagligen vistas i en 

dynamisk kontext. 

Titel: Accelerated 
Training with 

Microworlds for 
command Decision 
Making 
 

Författare: Jarmasz, 
J. 
 

Tidsskrift: 
Proceedings of the 
Human Factors and 
Ergonomics Society 

annual meeting 
 
Årtal: 2007 

Domänspecifik 
träning för militära 

operationer som 
sträcker sig över lång 
tid. 

Undersöka om 
accelererad hastighet i 

mikrovärlden 
påverkar transfer-
effekterna vid träning 
av operationer som 

sträcker sig över lång 
tid. 

Trettiotvå deltagare 
från den kanadensiska 

armén deltog i 
experimentet. 
Mikrovärlden 
simulerade ett freds- 

och återuppbyggnads-
arbete av en region. 
Deltagarna delades i 

två grupper som fick 
träna under olika 
förhållanden; två 
processer för att flytta 

resurser, utvecklingen 
gick antingen snabbt 
eller långsamt och 

 

Deltagarna presterade 
överlag sämre när 

”stabilize-and-
retreat”- processen 
användes. Hastigheten 
per se hade ingen 

effekt vid 
prestationerna vid 
träningstillfället. 

Kombinationen av 
snabb tränings-
hastighet och den 
snabba utvecklings-

processen resulterade i 
dåliga resultat och 
dålig inlärning. 

Olika tidsförhållanden 
påverkar olika 

aspekter av dynamiska 
beslutsuppgifter. 
Bestraffningar som 
kommer snabbt blir 

svåra att begripa vid 
ännu snabbare 
hastighet. Effektiv in-

lärning i mikrovärldar 
kräver specifik feed-
back. Högre hastighet 
i mikrovärlden 

underlättar förståelsen 
av långsamma 
processer men 

försvårar snabba. 
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   två stabiliserings-
processer; i den ena 

krävdes att resurs-
nivåerna hölls på 
minst 15 enheter. I 
den andra ökade 

fientligheten hos be-
folkningen om 
säkerhetsresurserna 

var högre än 15 
enheter. 

Under långsamma 
förhållanden var det 

tvärtom, det vill säga 
den långsamma 
utvecklingsprocessen 
gav dåligt resultat. 

 

Titel: MS 

Antwerpen: 
Emergency Manage-
ment Training for 
Low-Risk Environ-

ments 
 
Författare: 
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Generisk träning 

riktad mot personal 
som arbetar inom 
exempelvis hotell- 
och sjukhusmiljöer. 

Skapa en träningsform 

som är generellt 
utformad för personal 
med olika förkun-
skaper från olika 

institutioner och 
organisationer. Öka 
deltagarnas kompetens 

om en grupps 
funktioner vid 
krishantering och 
beslutsfattande i 

komplexa och 
dynamiska miljöer. 

Experimentgruppen 

bestod av personal 
från ett sjukhus och 
kontrollgruppen av 
studenter. 

Experimentgruppen 
fick efter första 
träningstillfället delta i 

seminarier om 
generella principer vid 
krishantering och 
beslutsfattande i kris-

situationer, samt 
diskutera sina 
upplevelser. Kontroll-

gruppen fick ingen 
guidad reflektion. 
 

Experimentgruppen 

uppvisade bättre 
resultat vid andra 
träningstillfället, 
medan kontroll-

gruppens resultatet vid 
andra tillfället var 
oförändrat. 

Eftersom 

experimentgruppen 
uppvisade bättre 
resultat vid andra 
tillfället, medan 

kontrollgruppens 
resultat var oförändrat 
visar det att 

seminarierna och den 
expertledda diskus-
sionen hade avsevärd 
inverkan på resultatet. 

Mikrovärlden måste 
ha tillräckliga 
strukturella likheter 

med den miljö som 
deltagarna annars 
vistas i för bästa 
möjliga transfer-

effekter. 

 


